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بغداد - وعد الشمري:
مســتقالً  نائبــاً   35 يعتــزم 
طرح مبــادرة جديدة حلل أزمة 
التيار  بني  السياسي  االنسداد 
التنســيقي،  واإلطار  الصدري 
واالسراع في تشكيل احلكومة، 
من خــالل وضــع معايير يتم 
اختيار  في  عليهمــا  االعتماد 
للمناصــب  الشــخصيات 
مســار  وتصحيح  التنفيذية، 

العملية السياسية.
وقال النائب املســتقل عدنان 
إلى  تصريــح  فــي  اجلابــري، 
إن "هناك  "الصباح اجلديــد"، 
العديد من املشــتركات جتمع 
النــواب املســتقلني وال يوجد 
انقســام  أو  انشــقاق  هناك 

بينهم".
وأضاف اجلابــري، أن "اللقاءات 
لم تنقطع لكن جرى تكثيفها 
خالل املدة املاضية لغرض طرح 
مبــادرة حــل أو خارطة طريق 
تعرض على الكتل السياسية 
االنســداد  حالــة  وإنهــاء 
السياســي واملضي بتشكيل 

احلكومة".
"املســتقلني  أن  إلى  وأشــار، 
موقفهم قوي جداً، وهم الذين 
سيرســمون مالمح احلكومة 
املقبلــة، بعد أن عجزت القوى 
السياســية عــن املضي في 
االســتحقاقات  اســتكمال 
الدســتورية مــا لــم نلتحق 

بهم".
"العديد من  أن  اجلابــري،  وبني 
تنتظر  التي  املهمــة  القضايا 

العراق منها ضرورة تشــكيل 
احلكومة وإقرار املوازنة، وبذلك 
رأي  للمســتقلني  ســيكون 

منقذ للعملية السياسية".
وأوضــح، أن "أغلــب النــواب 
الناشئة  والقوى  املســتقلني 
الفائزة في االنتخابات يتفقون 
مســار  تصحيح  ضرورة  على 

العملية السياسية، كون ذلك 
كان السبب الرئيس في خروج 
العراقيني إلى صناديق االقتراع 

إلجراء االصالحات".
"النتائج  بــأن  اجلابــري،  وأفاد 
التي أفرزتها االنتخابات تظهر 
العراقيني  بأن  واضح  بشــكل 
يأملــون مــن املســتقلني أن 

لتصحيح  مبــادرة  يطرحــوا 
املسار السياسي".

ولفــت، إلى أن "املبــادرة التي 
نعمــل عليها مــن املمكن أن 
تكون محرجــة لبعض القوى 
عن  نبحث  ألننا  السياســية، 
اصالح شامل في جميع املراكز 
التنفيذية وخصوصاً ما يتعلق 

بالرئاسات الثالث".
أن  إلــى  اجلابــري،  ومضــى 
"االصالح يبــدأ بوضع معايير 
يتم من خاللها اختيار املكلف 
والكابينة  احلكومة  بتشكيل 
الوزارية، ومن ثم تســري على 
باقي املناصب العليا في الدولة 

مبا فيها رئاسة اجلمهورية".

النائــب  مــن جانبــه، ذكــر 
ســند،  جبار  مصطفى  األخر 
فــي تصريــح إلــى "الصباح 
املســتقلني  أن "عدد  اجلديد"، 
الذيــن يعملــون علــى طرح 
مبادرة ألنهاء حالة االنســداد 
السياســي يبلــغ بنحــو 35 

نائباً".
وأضــاف ســند، أن "التمثيل 
املكوناتي في احلكومة املقبلة 
هو عــرف سياســي ال ميكن 
تخطيــه، بــأن يكــون هناك 
ومثلهــا  للشــيعة  وزارة   12

يتقاسمها السنة والكرد".
"النــواب  أن  إلــى  وأشــار، 
مبــادرات  تلقوا  املســتقلني 
اإلطــار التنســيقي والتيــار 
رؤية  الصــدري وهم لديهــم 
أيضاً بأن يطرحــوا مبادرة من 
العملية  مسار  تصحيح  أجل 

السياسية".
إلــى "ضرورة  ومضى ســند، 
أن تنتهي حالــة اخلالفات بني 
يسعى  وأن  السياسية  الكتل 
املصلحة  تفضيل  إلى  اجلميع 
تشكيل  في  واالسراع  العامة 
حكومة قوية قادرة على تنفيذ 
األوضاع  ظــل  في  واجباتهــا 

الراهنة".
واإلطار  الصــدري  التيار  وكان 
مبادرة  قد طرحا  التنســيقي 
من  املستقلني  متكني  تتضمن 
املقبلة،  احلكومــة  تشــكيل 
وســط توقعات بفشــل هذه 
اجلهود نتيجة عدم وجود قيادة 

موحدة لهؤالء النواب.

تتضمن تصحيح مسار العملية السياسية

النواب المستقلون يعتزمون طرح مبادرة تنهي 
االنسداد السياسي وتعّجل تشكيل الحكومة

15الهند يتوج بطاًل آلسيا بالقوس والسهم الكهرباء: نقترب من اكتمال الربط
4الكهربائي مع دول الجوار واستقرار الطاقة

بغداد - الصباح الجديد:
الصحفيني،  نقابــة  ادانــت   
اإلغتيال  جرمية  األربعاء،  أمس 
التي طالت الصحفية شيرين 
ابو عاقلة، فيما طالبت بإجراء 
حتقيق دولي عاجل للكشــف 

عن اجلناة.
الصحفيني  لنقابة  بيان  وذكر 
الصباح  تلقــت  العراقيــني، 
اجلديد نســخة منــه، "ندين 
النكــراء  اجلرميــة  وبشــدة 
التــي أقــدم عليهــا اجليش 
اإلســرائيلي والتــي أدت إلى 
استشهاد الصحفية شيرين 
ابو عاقلة مراسلة قناة اجلزيرة 
بالضفة  فــي مدينة جنــني 
الغربية في أثناء تأدية واجبها 

املهني."
وأضــاف البيــان، أن " اجلرمية 
البشعة التي أثارت استغراب 
واستنكار وتنديد العالم ممثالً 
مبنظماته الدولية والصحفية 
للمسؤولية  فادحاً  خرقاً  تعدُّ 
اإلعالميــة وحريــة العمــل 
تؤكدها  والتــي  الصحفــي 

القوانني واملواثيق الدولية".
وتابع:" من هــذا املنطلق فإن 
نقابــة الصحفيني العراقيني 
فــي الوقت الــذي تعلن فيه 
الصحفيني  عن تضامنها مع 
ونقابــة  الفلســطينيني 
الفلســطينيني  الصحفيني 
بإجراء حتقيق  تطالــب  فإنها 

دولــي عاجل للكشــف عن 
القتلة وتقدميهم للعدالة".    

البيان،  خــالل  النقابة  ودعت 
والهيئات  املنظمــات  جميع 
بوجه  "الوقوف  إلــى  الدولية 
اجليش اإلسرائيلي للكف عن 
جرائمه التي امتدت هذه املرة 
الغتيــال الصحفيــني الذين 

ومن  املهني  واجبهــم  يؤدون 
دون مراعــاة للقوانني الدولية 
التي تؤكد حماية الصحفيني 

وضمان سالمتهم".
الصحفيــة  وقتلــت 
أبو  شــيرين  الفلســطينية 
برصاص  األربعاء،  امس  عاقلة 
أثنــاء  اإلســرائيلي  اجليــش 

تغطيتهــا الشــتباكات في 
قطــاع جنــني فــي الضفة 

الغربية احملتلة.
الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
مقتــل  الفلســطينية 
اجليش  برصــاص  الصحفية 
هــذه  خــالل  اإلســرائيلي 
في جنني معقل  االشتباكات 
الفلســطينية  الفصائــل 
املســلحة شــمالي الضفة 

الغربية احملتلة.
الصحفي  بإصابة  أفادت  كما 
اقتحام  خالل  السمودي  علي 
مدينة  اإلســرائيلية  القوات 

جنني ومخيمها.
وحمل الرئيس الفلســطيني 
القــوات  عبــاس  محمــود 
املســؤولية  اإلســرائيلية 
الصحفية  وفاة  عن  الكاملة 

شيرين أبو عاقلة.
مــن جانبــه، ذكــر اجليــش 
مراســلني  أن  اإلســرائيلي 
أصيبــوا خالل اشــتباك بني 
الضفة  في  ومسلحني  قواته 

الغربية.

اإلســرائيلية  القوات  وقتلت 
 30 املاضــي  آذار   22 منــذ 
فلســطينيا بينهــم ثالثــة 
مهاجمــني خــالل مواجهات 
أو عمليــات مختلفة، يضاف 
آخرين  ثالثة مهاجمني  إليهم 
من العرب في إسرائيل نفذوا 
هجومــني وقعا فــي كل من 
واخلضيرة  )جنوب(  السبع  بئر 
داعش  تنظيم  وأعلن  )شمال( 

مسؤوليته عنهما.  
وفي اجلانب اإلســرائيلي، ُقتل 
سلســلة  في  شــخصا   18
هجمــات خالل هــذه الفترة 
لوكالة  حصيلــة  بحســب 

فرانس برس.
اجلانبني  بــني  التوتر  وتصاعد 
بعد  األخيرة  األســابيع  خالل 
االشــتباكات  من  سلســلة 
إســرائيل  في  والصدامــات 
والضفة الغربية، جراء جتاوزات 
للشرطة اإلسرائيلية واجليش 
املســجد  باحات  شــهدتها 
األقصى في القدس الشرقية 

احملتلة.

نقابة الصحفيين تدين بشدة اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة وتطالب بتحقيق عاجل
دعت الى تحرك دولي لوقف جرائم الجيش اإلسرائيلي

ـر ي قر ت

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير املــوارد املائية مهدي 
األربعــاء،  امــس  احلمدانــي، 
حاجة الوزارة الى مبالغ مالية 
توفيرهــا  ينبغــي  ضروريــة، 
اخلاصة  املشــاريع  الستكمال 
بتأمني املياه، وقال احلمداني في 
كلمة له خالل استضافته في 
اللجنة املاليــة النيابية مببنى 
مجلس النواب ، إن "الوزارة لن 
تتوقف في أي يــوم من األيام 
عن اداء اخلدمة املرتبطة بحياة 
في  بقوة  وماضــون  املواطنني 
بعد  باملياه  اخلاصة  املشــاريع 

تأمني املبالغ اخملصصة".
وأضــاف، "عند تأمــني املبالغ 
اســتنفار  هنــاك  ســيكون 
مشــيراً  إلكمالها"،  حكومي 
املبالغ ســتنفق  "تلك  أن  إلى 
بشــكل صحيــح وتخضــع 
لرقابة مجلس النواب واجلهات 

الرقابية بجميع تفاصيلها".
وأعــرب احلمداني عن أمله في 
إلجناز  الضرورية  املبالغ  "تأمني 

املشاريع".
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة 
املالية النيابية حسن الكعبي، 
خالل االستضافة، التوجه الى 

دعم مشــاريع وزارتــي املوارد 
املائية والتجارة لتحقيق األمن 

الغذائي.

خــالل  كلمــة  فــي  وقــال 
"مــن  أن  اإلســتضافة، 
واجــب اللجنــة املالية وضع 
التخصيصــات املالية الالزمة 
املناسب  املكان  في  وتصويبها 
ولن يحصل ذلــك إن لم تكن 
هنــاك لقــاءات جانبيــة مع 
الوزارات لكي تتوضح الصورة".

وتابــع أن "التخصيصات التي 
املائية  املــوارد  وزارة  طلبتهــا 

قد تكــون كبيرة وكثيرة وجزء 
منهــا يدخــل فــي قطاعات 
مختلفــة ويتجــه مجلــس 
نحو  النيابية  واملاليــة  النواب 
يحقـق  الـــذي  املثلث  اكمال 

االمـن الغذائـي".
وأشــار إلى أن "املالية النيابية 
املــوارد  وزير  مــع  اجتمعــت 
وناقشــت تخصيصات الوزارة 
واجلداول التــي قدمتها الوزارة 
الى املالية النيابية وســتكون 
مناسبة لوضع مبلغ يتناسب 
املتبقية  الزمنيــة  الفترة  مع 

ومع خطة الوزارة".

الموارد تطالب بأموال ضرورية لتأمين 
المياه والبرلمان يعد بمساندتها

السليمانية - عباس اركوازي
قالت الناشطة الكردية بيرفان 
االفراج  بعد  األربعاء،  امس  ازاد 
الشــرطي عنها امــس االول 
التهم املوجهة لها  ان  الثالثاء 

كانت باطلة وغير صحيحة.
ازاد خــالل مؤمتــر  واضافــت 
صحفي عقدته فــي اربيل ان 
"التهم التي وجهت لها كانت 
انها  الوحيــد  باطلــة وذنبها 
وطالبت  الســلطات  انتقدت 

بحقــوق املواطنــني ورواتــب 
"ثبوت  مؤكــدة  املوظفــني"، 

براءتها".
اودعــت  "انهــا  واوضحــت 
السجن االنفرادي ملدة 15 يوما 
بعد اعتقالها ومتت معاملتها 
بطريقة غير انسانية"، مؤكدة 
ان الســجن تســبب بظهور 
اعراض مرض الســكري لديها 
بالضعف"،  عيناهــا  واصيبت 
مشــيرة الى انها "اضربت عن 

داخل  مــرات  لثماني  الطعام 
الســجن مــن اجل تســوية 
واالفراج  براءتها  واثبات  ملفها 

عنها".
واعلــن فريــق احملامــني عــن 
معتقلي بادينان في محافظة 
عن  وقت ســابق  فــي  دهوك 
االفراج عن الناشــطة املدنية 
بيرفــان ازاد بعــد اكمال فترة 

سجنها.
ازاد،  بيرفان  املدنية  والناشطة 

التي  بادينان  احدى ناشــطات 
بالســجن  وحكمت  اعتقلت 
واودعــت فــي احد ســجون 
اربيل بعــد مطالبتها بحقوق 
املوظفني  ورواتــب  املواطنــني 
وانتقادها الســلطات، حسب 
اتهمتهــا  بينمــا  قولهــا، 
بانتهاك  اربيــل  فــي  احملاكم 
االمن الوطنــي وحكم عليها 
وافرج  ســنتني  ملدة  بالسجن 

عنها باإلفراج الشرطي.

ناشطة في اربيل بعد االفراج الشرطي عنها:

 اودعـت السجـن االنفـرادي السبوعيـن
 وعوملـت بطريقـة "غيـر إنسانيـة"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أدانت وزارة اخلارجيــة امس األربعاء، 
القصــف املدفعــي اإليرانــي الذي 
طــال عددا من املواقــع في منطقة 
ســيدكان شــمال أربيل في إقليم 

كردستان.
وأفادت الوزارة في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، إن "حكومة 
العراق تدين القصــَف اإليرانّي الذي 
طــال عددا من املواقــع في منطقة 
سيدكان في أربيل بإقليم كردستان 

العراق".
التأكيــَد على  "إذ جنــدد  وأضــاف: 
تُستخدم  ال  أّن  الدستورّي،  املضمون 
األراضي العراقّية مقراً أو ممراً لتهديد 
أمن دول اجلــوار، فإننا في الوقت ذاته 
نشــدد على أهمية االرتكان للحوار 
واســتدامته ملواجهــة التحدّيــات 
والســيما األمنّية منها، ومبا يحفظ 
ســيادة العــراق وأمــن واســتقرار 

املنطقة".
وكانــت شــنت القــوات اإليرانية، 

مدفعياً  األربعاء، قصفاً  صباح امس 
اســتهدفت به ناحية "ســيدكان" 
شــمال محافظــة أربيــل عاصمة 
إقليم كردســتان بذريعة استهداف 
للنظام  املعارضة  الكرديــة  األحزاب 

في طهران.
وقــال مدير الناحية إحســان جلبي 
في تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، 
بدأ  اإليراني  املدفعــي  القصــف  إن 
الثامنة واســتمر  حوالي الســاعة 
لغاية التاســعة صباحــاً بالتوقيت 
احمللي ، مضيفا ان القصف استهدف 
مناطق "بربزين"، وال توجد هناك اية 

اضرار بشرية او مادية تذكر.
وقــال املســؤول احمللي أيضــا انه مت 
تاجيل االمتحانات ملدرسة تابعة إلى 
القصف  من  القريبــة  القرى  احدى 

حفاظا على سالمة الطلبة.
وبدورهــا قالــت وكالة "تســنيم" 
إن احلرس  اإليرانية،  الرســمية  شبه 
باملدفعية مواقع  اســتهدف  الثوري 
"جلماعات إرهابية" في أربيل بالعراق.

الحكومة تدين قصف ايران 
المدفعي على أربيل

بغداد - الصباح الجديد
صّوت مجلس النــواب امس األربعاء 
على اعضاء اللجان النيابية الدائمة.
وأعلن النائــب األول لرئيس مجلس 
النــواب حاكم الزاملي، اســتكمال 
اللجان  كافة  وتشــكيل  تســمية 
بالتصويــت  الدائمــة  النيابيــة 
علــى عضويــة النواب املرشــحني 
لعضويتهــا، مؤكداً أنها ســتعقد 

اجتماعاتها بدءا من االسبوع املقبل.
ويضم اجمللس 25 جلنة دائمة مبختلف 
االختصاصات، ترصد وتتابع شــؤون 
وزارات ومؤسسات الدولة، كل حسب 
تخصصهاوعقد اجمللس أمس االربعاء 
االنتخابية  للدورة  السابعة  جلسته 
اخلامسة السنـة التشريعية االولى 
برئاسة  األول  التشريعي  الفصـــل 

محمد احللبوسي رئيس اجمللس.

بغداد - الصباح الجديد: 
أجلــت احملكمة االحتادية العليا في 
إرسال  بشان  بشــأن  البت  العراق 
مبلغ الـ 200 مليار دينار الى اقليم 

كردستان. 
وعقــب عقــد احملكمــة االحتادية 
للنظر  االربعــاء  امــس  جلســة 
بالدعــوى املقدمة حــول قانونية 
قيــام احلكومة العراقية بإرســال 
شــهريا،  دينار،  مليار   200 مبلــغ 

تأمني  اجل  من  إلقليم كردســتان 
رواتــب املوظفني، أرجــأت احملكمة 
البت بقرارها بشــأن املوضوع الى 

تاريخ 12 حزيران 2022. 
ودعــت احملكمــة الطــرف املدعي 
عليه، ممثل رئيــس حكومة اقليم 
كوردســتان وكذلــك ممثــل ديوان 
املالية، الى حضور اجللسة  الرقابة 
القضائية املقبلــة، في بغداد، من 

اجل اتخاذ القرار حول املوضوع.

مجلس النواب يستكمل التصويت 
على عضوية اللجان الدائمة

المحكمة االتحادية ترجيء البت بقانونية 
ارسال 200 مليار دينار الى اإلقليم

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفع النفــط امس األربعاء 
بعد انخفاضــه 9 باملئة عن 
بفعل  السابقتني  اجللستني 
مخاوف بشأن املعروض حيث 
عمــل االحتــاد األوروبي على 
كســب الدعم لفرض حظر 
على النفط الروســي، فيما 
حذر كبار املنتجني من أنهم 
قــد يواجهــون صعوبة في 
سد الفجوة عندما يتحسن 

الطلب.
وارتفع خــام برنت 1.88 دوالر 
 104.34 إلــى  باملئة   1.83 أو 
دوالرات للبرميل في الساعة 
04:39 بتوقيــت جرينتــش، 
غرب  خــام  صعــد  بينمــا 
تكساس الوسيط األمريكي 
 101.54 إلــى  دوالر   1.78

دوالرات للبرميل.
وكانــت تراجعــت أســعار 
النفط مع السلع األساسية 
هــذا  األســهم  وأســواق 
مخاوف  بســبب   ، األسبوع 
النشــاط  تضــرر  بشــأن 
قيــود  مــن  االقتصــادي 
الصني  في  املطولة   COVID

واالرتفاعات احلادة في أسعار 
الفائدة في الواليات املتحدة.

فرض  األوروبي  االحتاد  واقترح 
حظر على النفط الروســي 
، لكــن التصويــت، الــذي 
يحتاج إلى دعم باإلجماع، مت 
تأجيله حيث توغلت اجملر في 
معارضة وأعربت دول أوروبية 
أن  أخرى عــن مخاوفها من 

اقتصاداتها قد تتضرر. 
قــد يكــون تأثيــر احلظــر 
محدودًا إذا مت تخفيف احلظر 
أعضاء  مخــاوف  لتخفيف 
أوروبا الشرقية، لكن احملللني 
قد  النفط  إن أســعار  قالوا 

تستمر في االرتفاع.
وسلط وزير الطاقة اإلماراتي 
سهيل املزروعي الضوء على 
اول  مخاوف اإلمدادات، وحذر 
امــس الثالثاء من أنه عندما 
الوقود  على  الطلب  يتعافى 
من جائحة فيــروس كورونا، 
منظمــة  تتمكــن  ال  قــد 
للبترول  املصــدرة  البلــدان 
الذين  وحلفاؤهــا،  )أوبــك( 
 ،+ أوبك  اسم  عليهم  يطلق 

من تلبية الطلب.

ارتفاع أسعار النفط جراء عزم 
االتحاد األوروبي حظر الروسي
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الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثالثاء، 
ســيطرتها على فيــروس احلمى 
النزفية، وفيما بينت وجود برنامج 
حكومي مجانــي لرش وتغطيس 
انتشار  متنع  وقائية  مبواد  احليوانات 
العراق  أن  إلى  أشارت  الفيروسات، 
سجل أقل إصابات باحلمى النزفية 

مقارنة مع دول اجلوار.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، 
ميثاق عبد احلسني، لوكالة األنباء 
العراقيــة )واع(: إن “وزارة الزراعــة 
املتمثلــة بدائرة البيطــرة متتلك 
برنامجاً وطنياً، وهي خطة سنوية 
تنفذ على مرحلتني هما الربيعية 
الكبيرة  احليوانات  لرش  واخلريفية، 
مثــل البقر وتغطيــس احليوانات 
لتقليل  وقائيــة  مبــواد  الصغيرة 
للمرض  الناقل  العامل  نسبة  من 
فــي هذين  الذي يظهر  )القــراد( 

املوسمني”.
وأضاف، أن “االصابة باحلمى النزفية 
ترتفع  في موسمي اخلريف والربيع 
فقط، وأي معلومة تشــاع عن أن 
الســنة  املرض موجود على طول 
ويختلف  احلقيقــة،  عــن  بعيدة 
عن احلقائق العلميــة”، مؤكداً أن 

“املرض مرتبط باملوسم”.
“البرنامج مدعوم  أن  إلى،  وأشــار 
طويلة،  ســنوات  منذ  حكوميــاً 
وهو دعم مجانــي بالكامل 100% 
باملواد  احليوانــات  وتغطيس  لرش 
الوقائية، ولكن هــذا ال مينع مرور 
احلــاالت، ألننا في منطقة متوطن 

بها املرض”.
وأوضح، أن “العــراق يتعرض ألقل 
االصابات باحلمى النزفية بســبب 
وتغطيس  برش  املستمر  البرنامج 
احليوانــات، مقارنــة بــدول اجلوار 
التي تســجل املئات من االصابات 
وعشــرات الضحايا الذين يذهبون 
ضحية هــذا املرض”، مؤكــداً، أن 
“برنامــج رش وتغطيس احليوانات 

مستمر موسمياً”.
وذكــر، أن “الــوزارة لديها طموح 
عــال للتخلص من حاالت االصابة 

باحلمى النزفيــة، والوصل بها الى 
احلدود الدنيا”.

وعن كيفية الوقاية من املرض، بني 
أن ميتلكوا  “املواطنني عليهــم  أن 
ثقافة اقتناء اللحوم واالمتناع عن 
شراء اللحوم من الذبح العشوائي 
واملناطــق التي ال تخضــع لرقابة 

الفرق البيطرية”.
ولفت إلــى أن “الكــوادر الطبية 
وهي مختصة،  مدربــة  البيطرية 
بالتالي تتمتــع بخبرات عالية في 
مجال احلمايــة االحيائية وكيفية 
االمــراض”، مؤكداً  التعامل مــع 

“عــدم تســجيل أي إصابــة في 
كوادرنا، بالرغــم من عمل كوادرنا 

مع املواشي”.
ونــوه، أن “احلمــى النزفيــة تهدد 
3 فئــات وهم القصابــون )بائعو 
اللحــم( ومربو الثــروة احليوانية، 
من  كونهم  البيطريــون  واألطباء 
أصحــاب االحتــكاك باحليوانات”، 
الفتــا الــى أن “بــؤر املــرض حتت 
االحتواء، وهي حتت الســيطرة، وال 
يوجد )اندالع وبائــي(، لكن تظهر 
لدينا حاالت مــن الصعب منعها 
ألن املرض متوطن في هذا الوقت”.

وشــدد على “عدم وجــود أي قلق 
حقيقــي للمرض لغايــة االن، وال 
يوجد أي مؤشر للخطر الذي يدور 
حوله التضخيم  االعالمي، مما أدى 
إلى حدوث حالة من الرعب والهلع 
لدى املواطنني”، مستدركاً بالقول: 

إن “هذا العمل غير مبرر”. 
وأشــار إلــى أن “احلمــى النزفية 
ال تظهــر علــى احليوانــات، وقد 
واملرض،  االعــراض  بعــض  تظهر 
لكن ليســت اعراضــه حادة كما 

االنسان”. 
وعن أسباب انتشار املرض، أوضح، 

يبدأ عمله  احلكومي  “البرنامج  أن 
عند بداية انتشــار احلشــرات في 
املوســمني الربيــع واخلريف، وهو 
رش احليوانات وتغطيســها، لكن 
ينتشر املرض بسبب املتسربني من 
الرعايــة البيطرية ونقل احليوانات 
بصــورة غير قانونيــة والذبح في 
مناطــق غيــر آمنة وبعيــدة عن 
الفحــص والتأكــد من ســالمة 
في  املســؤولني  داعيا  املاشــية”، 
الرقابة  “احــكام  إلــى  احملافظات 
ومنع  احليوانــات  الصحيــة على 
اجلزر العشوائي وتخصيص اماكن 

احليوانات  لبيــع  للرقابة  خاضعة 
غير  احليوانات بشكل  تنقل  وعدم 
قانوني، من أجل الســيطرة على 

املرض ومنع انتشاره”.
“نتيجة  إنــه  بالقــول  وأختتــم 
التضخيــم االعالمي على فيروس 
بعزوف  تســبب  النزفية  احلمــى 
املواطنــني عن شــراء اللحوم، مما 
أدى إلى حدوث مشــكلة”، مؤكداً 
أن “احليوانات ليســت خطرة على 
اذا ما مت التعامل معها  االنســان 
ثقافة  وامتالك  صحيح،  بشــكل 

االستهالك”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عن  اليونسكو  منظمة  كشــفت 
فقــدان 2600 صحفي عملهم في 
املؤسســات العراقية منــذ العام 
2020 ولغايــة اآلن نتيجــة عــدم 
قدرتهم علــى مواكبة التطور في 

مزايا ومهارات اإلعالم الرقمي.
وقــال مســؤول برامج ومشــاريع 
منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة 
في  )يونســكو(  والعلوم  والثقافة 
البالد ضياء الســراي فــي تصريح 

صحفي، إنه “بعــد جائحة كورونا 
عــام 2020 وحتــى اآلن، ســلطت 
الصحافــة الرقميــة الضوء على 
حتديات ماثلة أمام وســائل اإلعالم 
ليس في العراق فحســب وإمنا في 

جميع دول العالم”.
وأضاف أن “هناك 14 حتديا أحصتها 
املنظمة، من ضمنها االســتدامة 
والقــدرة على املواصلــة ومواكبة 
إبــداع احملتوى والتطور في نشــاط 
قطــاع املطوريــن واملواصلــة في 

كيفية حتــدي اخملاطر الرقمية التي 
يواجهها الصحفيون”. 

وبــني الســراي خــالل االحتفالية 
التي حملت عنوان )الصحافة حتت 
احلصــار الرقمي(، أن “اليونســكو 
اختــارت هذا العنــوان ليتالءم مع 
األوضاع التي رصدتها خالل العامني 
العراق يعاني  أن  املاضيني، خاصــة 
من مشــكالت كبيرة جدا وحتديات 
كثيرة، كاملشكالت املالية والتمويل 
املؤسســات  فــي  واالســتدامة 

اإلعالميــة، ممــا أدى إلى تســريح 
ال  الذين  والصحفيــني  العاملــني 
ميلكون مهارات رقمية، على الرغم 

من قدراتهم الصحفية اجليدة”.
تســعى  “املنظمــة  أن  وأوضــح 
إلــى ردم الهوة ودفــع الصحفيني 
الرواد املهنيــني الذين لديهم قدرة 
لكي  الصحفي  والعمــل  الكتابة 
صانعي  ويكونوا  بالركــب  يلحقوا 
محتوى ومبدعني، وال تتخلى عنهم 
وجود  بسبب  اإلعالمية  املؤسسات 

مــدون صغيــر أو مبــدع محتوى 
أو منتج قــادر علــى التعامل مع 

التقنيات احلديثة”.
 2600 “فقدان  عن  السراي  وكشف 
صحفــي عملهم فــي العراق ممن 
كانوا يعملون مع مؤسسات أجنبية 
ومحلية، إذ جرت االستعاضة عنهم 
بصانعــي محتوى اســتطاعوا أن 
يتابعوا شبكات التواصل ويجمعوا 
التقارير منها، وتقدميها بســهولة 
تســتهوي املواطــن، فــي حني أن 

الصحفي عندما يعد تقريره يحتاج 
إلى جهد ووقت من العمل والتنقل 

واالتصاالت”.
فــي  املشــاريع  مديــر  وطالــب 
اإلعــالم  “هيئــة  اليونســكو، 
واالتصــاالت بأن تســهم في دعم 
ودفــع  الصحفيــة،  املؤسســات 
الصحفيني نحو مهــارات رقمية ، 
وهذا يندرج ضمن عملها باعتبارها 
متلك املوارد التي ميكن أن تدعم هذا 

التوجه”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــد مدير عــام دائــرة العمل 
والتدريب املهني في وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية رائد جبار 
من  وفد  مــع  اجتماعا  باهــض 
شــركة IMMAP (  ( املتخصصة 

البيانــات  قواعــد  بتطويــر 
 )  )GIZ مــع منظمة  واملتعاقدة 
الدولي  للتعاون  االملانية  الوكالة 
بحضــور عــدد من مســؤولي 
وموظفي قســم احلاســبة في 
الدائــرة ، ذلك ضمــن االتفاقية 

ومنظمة  الــوزارة  بــني  املوقعة 
GIZ(  ( والتــي تهــدف الى دعم 
وخلق  اخلــاص  القطاع  تطويــر 

فرص عمل للشباب.  
ومت خالل االجتماع التباحث بشان 
بناء قدرات املنصــة االلكترونية 

اخلاصــة بوزارة العمــل ودوائرها 
بعــد ان تتم عملية التنســيق 
الالزمة  املوافقات  واســتحصال 

للشروع بالعمل.
فيما بني املدير العــام ان الدائرة 
ينبغي  اولويــات  امامهــا  تضع 

العمــل على تطويرهــا لتكون 
على  وقــادرة  للجميع  متاحــة 
تلبيــة طموحــات املواطن الذي 
خدمات  مــن  االســتفادة  ينوي 
الدائرة واهم تلك االولويــات هي 
الباحثيــن  بناء قاعدة بيانـــات 

بيانات  وقاعــدة  العمــل  عــن 
االجانب  بيانات  وقاعدة  القروض 
وان الدائــرة مســتعدة للتعاون 
مشروعها  ودعم  الشــركة  مع 
املميز الذي يصب في مصلحــة 

املواطن.

بغداد ـ الصباح الجديد 
حذر مدير إعــالم األنواء اجلوية عامر 
اجلابــري من وضع املنــاخ احلالي في 
وقلة  التصحــر  خصوصاً  العــراق، 
األمطــار، مبينــاً ان الوضــع بــات 
يســتدعي تدخــالً إقليميــاً، داعياً 
احلكومة احلاليــة إلى إبداء خطوات 

جدية بهذا الصدد. 
تصاعد  “لدينــا  إن  اجلابــري  وقــال 
الغبــار وعواصــف ترابيــة محلية 
ودولية، والتي تتأثــر بها البالد حالياً 
الدولية من شــمال  العواصف  هي 
الصحراء  مــن  بالتحديد  إفريقيــا، 
الكبرى، ومرت علــى عدد من الدول 
العربية، وأثرت بشــكل واضح على 

العراق”. 
وعزا ذلك إلى “نتيجة ســرعة الرياح 
ومرافقــة العواصف كتــل هوائية 
وارتفاع درجات احلرارة، وافتقاد  دافئة 
البالد إلى األمطار خاصة املنطقتني 
اجلنوبية والوســط، وكثرة التصحر 
في العــراق وقلة امليــاه والبحيرات، 
واالفتقار للحــزام األخضر والغطاء 

النباتي”. 
اجلابــري، بــنّي أن التصحــر، عــدا 
الصحــراء املوجــودة فــي املنطقة 
كبيــرة،  بنســبة  “ازداد  الغربيــة، 
وأصبح مشــكلة من خــالل جرف 
األراضي الزراعيــة وحتويلها جملمعات 
ســكنية، إذ أن املناطق والبســاتني 
بالعراق  التي كانــت حتيط  الزراعية 
الرياح  شــدة  لتقليل  مصدات  تعّد 

والغبار، ألنها مصدات تســاهم في 
إضافة  الشدة،  وتقليل  اجلهة  تغيير 
لهشاشة التربة وعدم متاسك األرض 

نظراً لقلة األمطار”. 
وأشــار إلــى أن العــراق “بحســب 
التقارير، تعد مــن بني الدول اخلمس 
األولــى عربيــاً أو عاملياً التــي تتأثر 
بتغييــر املنــاخ”، مشــدداً على أن 
“غالبية محافظــات العراق مت جرف 
وحتويلها  فيهــا  الزراعية  األراضــي 
حكومية،  ودوائر  ســكنية  جملمعات 
منها العاصمة بغــداد، التي حتولت 

ملنطقة جرداء”. 
ولفت إلى أن “بحيرتي الرزازة وســاوا 
وصلت ملرحلة خطيــرة من اجلفاف، 
إلى جانب بعض األنهار في محافظة 
أن هذه املشكلة “لم  ديالى”، مؤكداً 

تعد محلية، بل عاملية”. 
مديــر إعــالم األنــواء اجلويــة، دعا 
احلكومة احلالية إلى “النظر والعمل 
بجد في هذا املوضوع”، ويرى أن ذلك 

يستدعي حالياً “تدخالً إقليمياً”. 
وحول دورهــم كدائــرة علمية، بنّي 
اجلابــري أنه “ســبق وأن قدمت دائرة 
اجلوية  لألنــواء  حتذيراتهم  اإلعــالم 
ومجلس الوزراء وخلية األزمة ضمنه، 
ووزارات البيئة واملوارد املائية والصحة 
والزراعة وكذلــك الدفاع املدني منذ 
أعوام”، مستدركاً أنه “لم يتم اتخاذ 

أي شيء على أرض الواقع”. 
وحــذر اجلابري مــن تداعيــات هذا 
ملــف املناخ على املواطــن العراقي 

واالقتصــاد، الذي وصفــه بـ”اخلطر 
جداً” ، وبشــأن مدى التأثــر الكبير 
العــراق عن غيــره مــن دول اجلوار 
الدول  أن  الغبارية، أوضح  بالعاصفة 
“ستراتيجيات  لديها  اجملاورة  العربية 

صناعيــة  وبحيــرات  اســتباقية 
وأشــجار ونباتات خاصة في املناطق 
الصحراويــة كالزيتــون للتصــدي 
للريــاح والغبــار وأي منخفضــات 
جوية”. ولفت إلــى أن “هنالك حالياً 

مشــروعاً فــي محافظــة كربالء، 
واحلســينية،  العباســية  للعتبتني 
وهــو مشــروع ناجح جــداً، يتمثل 
بعملية احلزام األخضر”، ورأى أنه من 
املفترض أن تنتقل هذه التجربة إلى 

جميــع احملافظات العراقيــة.   وأما 
ما يخص أبــرز املعوقات التي تظهر 
بني الــوزارات، هي بحســب اجلابري 
واأليدي  املالية  التخصيصــات  “قلة 
العاملة، وعدم توفيــر كميات مياه 
الزمة للمشــروع الزراعــي من قبل 
وزارة املوارد املائية، وكذلك عدم وجود 
االستدامة بعد عملية بناء املشروع.  
اجلابري يرى أنه من املفترض “تشكيل 
أو إحدى  الــوزراء  جلان في مجلــس 
أو  الزراعة  مثــل  احلكومية  الوزارات 

البيئة أو املوارد املائية”.  
وبنّي أنه “من املمكن أن يتم استغالل 
الرياح والتحصر في مسألة الطاقة 
الكهربائية البديلة املرتبطة باأللواح 
الشمســية”، مضيفاً أن العراق “لم 
البديلة حتى  الطاقــة  يطبق نظام 
اآلن”.   وأمــا فيمــا يخــص احللول، 
رأى مديــر إعالم األنــواء اجلوية، أنه 
“يجب أن يكــون هنالك حلول وجلان 
مختصــة ودبلوماســية، مبا يخص 
ملفات املياه مع دول اجلوار مثل إيران 
وتركيا، محلياً ودولياً، للعمل بجدية 
الدولة،  رئاســة  من  تامية  ومتابعة 

نظراً ألهمية وخطورة امللف”.  
في الســياق، أعلنت هيئــة األنواء 
اجلوية امــس األربعاء، حالة الطقس 
في العــراق لأليــام املقبلــة، فيما 
توقعــت حــدوث عواصــف ترابية 
اجلمعة املقبلــة. وذكرت الهيئة في 
اليوم اخلميس  البالد  بيان أن “طقس 
مغبر  الى  يتحول  ســيكون صحواً، 

في املنطقتني الوســطى واجلنوبية 
، فيمــا ســيكون طقــس املنطقة 
الشــمالية غائماً جزئياً مع تساقط 
زخات مطر في االقسام اجلبلية منها 
تكون رعدية احياناً ،أما درجات احلرارة 
السابق  اليوم  فســترتفع قليالً عن 
بعمــوم البــالد”. وأضــاف البيان أن 
“الطقس غد اجلمعة سيكون مغبراً 
مع فرصة حلدوث عواصف ترابية في 
املنطقتني الوسطى واجلنوبية، فيما 
الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون 
غائماً جزئياً مع غبار خفيف، ودرجات 
درجات عن  عــدة  تنخفض  احلــرارة 
اليوم السابق في االقسام الوسطى 
واجلنوبية ، في حني ستكون مقاربة 
لليوم السابق في القسم الشمالي 
البــالد”. وأوضــح، أن “طقس  مــن 
في  الســبت ســيكون صحواً  يوم 
املنطقتني الوسطى واجلنوبية، فيما 
الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون 
ترتفع  احلرارة  غائماً جزئياً، ودرجــات 
قليــالً عن اليــوم الســابق بعموم 
البالد”. ولفــت البيان الى أن “طقس 
يوم األحــد املقبل ســيكون صحواً 
الغيوم فــي املنطقتني  مع بعــض 
الوسطى والشمالية، بينما سيكون 
طقس املنطقة اجلنوبية صحواً، أما 
درجات احلرارة فسترتفع عدة درجات 
عــن اليوم الســابق فــي املنطقة 
الوســطى ، فيمــا ســترتفع قليالً 
عن اليوم الســابق فــي املنطقتني 

الشمالية واجلنوبية من البالد”. 

الزراعة تعلن سيطرتها على الحمى
 النزفية وتؤكد: اإلصابات موسمية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
جهـــزت شركة ديالى العامة إحدى شركات 
اإلتصــاالت  وزارة  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
بالُدفعة الثامنة من ُمنتج القابلو الضوئـي . 
وأوضـــَح ُمدير عام الشركة املُهندس عبـــد 
الستـار مخلـف عليـوي في تصريح صحفي 
أنَّ الشــركة قامت بتجهيز الشركة العامة 
لإلتصاالت واملعلوماتية بـ ) ٢٤٣٣٥ ( مترا من 
القابلو الضوئي ســعة ٢٤ ُشعيرة ومن النوع 

غير املُسلح .
واضاف املدير العام ان هذه الدفعة مُتثل الثامنة 
من أصل كامــل الكمية املُتفق على جتهيزها 
والبالغة ) ٢٢٩ ( الف متر وبنســبة إجناز ٨٤% ، 
ُمشيراً إلى أنَّ ُمنتجات الشركة من القابلوات 
املعمول  املُواصفات  تُصنع مبوجــب  الضوئية 
النمساوية  روزندال  بها وبإمتياز من شــركة 

وبكافة األنواع والسعـات . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصــدرت وزارة البيئة أمرا  بغلق مستشــفى 
الزهراوي اجلراحي في محافظة ميســان بعد 

رصدها مخالفات بيئية داخل املستشفى.
وقال اعالم مديرية بيئة ميســان في بيان ان 
“الوكيل الفني اخملــول بصالحيات وزير البيئة 
جاسم الفالحي اصدر امرا بغلق املستشفى”.
وعزا األمر “لعدم إلتزام املستشــفى مبراجعة 
دائــرة حماية وحتســني البيئة فــي املنطقة 
اجلنوبية / شعبة الوقاية من املصادر املشعة 

الستحصال املوافقة البيئية”.

بغداد ـ الصباح الجديد 
كشــفت وزارة الزراعــة عــن نســب صادمة 
ملساحة االراضي الزراعية في اخلطة الصيفية 

بسبب شحة املياه املتفاقمة في البالد.
النايف  الوزارة حميــد  وقال املتحدث باســم 
في تصريح صحفي امــس االربعاء ان »اخلطة 
زراعة  بواقع  الزراعية الصيفيــة مت حتديدهــا 
مليــون و800 الف دومن من االراضي، حالياً على 

وفق املوارد املائية احلالية املتوفرة«. 
وأوضح »كان مقرراً حملصول الشلب زراعة 400 
الف دومن، اال انه مت تقليص املساحات اخملصصة 
لزراعتــه الــى 10 االف فقط، فــي حني كان 
مخصصاً لزراعة الذرة الصفراء 600 دومن، لكن 
مت حتديد 300 دومن فقط« مبينا ن »املســاحات 
الصيفيــة  الزراعيــة  للخطــة  اخملصصــة 

انخفضت بنحو %40 عن العام املاضي«. 
وأشــار النايف الى، ان »الوزارة طلبت من وزارة 
املالية تســليم الفالحني مســتحقاتهم فور 
العليا  الرتب  ببذور  تســليم احملاصيل اخلاصة 
ايضــاً«، منوهاً الى ان »اقليم كردســتان غير 

مشمول ببذور الرتب العليا«. 
بسبب النقص في املياه، قرر العراق هذا العام 
النصف،  إلــى  املزروعة  مســاحاته  تخفيض 
وبالتالي تراجعت كمية احملاصيل ، يظّل الشح 
في امليــاه العامل الرئيس فــي إرهاق القطاع 
الزراعي العراقي، وسكان البالد البالغ عددهم 

أكثر من 41 مليوناً.  

»ديالى« ُتجهز وزارة 
اإلتصاالت بُدفعة جديدة 

من القابلو الضوئي

البيئة تصدر أمرًا
 بغلق مستشفى

 جراحي في ميسان

الزراعة تكشف نسبًا 
صادمة لمساحة زراعة 

الشلب والخطة الصيفية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت املراكز األميركيــة ملكافحة األمراض 
والوقايــة منها، في تقرير نُشــر امس االول 
الثالثــاء، أن معــدل الوفيــات الناجمة عن 
األسلحة النارية في الواليات املتحدة ارتفع 
35 باملئة في 2020، إلى أعلى مســتوى له 
منــذ عام 1994، وأنــه كان أعلى بكثير بني 

الشبان من أصول إفريقية.
وأظهــرت البيانــات أن األميركيني من أصل 
إفريقي ككل كانوا عرضة للقتل بســالح 
نــاري أكثر أربعــة أضعاف علــى األقل من 
الســكان ككل، وأكثر عرضــة 12 مرة من 

أصحاب البشرة البيضاء.
وكان قد لوحظ على نطاق واسع زيادة وتيرة 
العنف املســلح املرتبــط بجائحة فيروس 
كورونا عــام 2020، إذ أظهــر تقرير ملكتب 
التحقيقات االحتادي )إف.بي.آي( العام املاضي 

أن جرائم القتل زادت 30 في املئة.
وذكــر التقريــر أن معــدل جرائــم القتل 
 100 باألســلحة النارية، والذي يقاس لكل 
ألف شــخص، ارتفــع من 4.6 عــام 2019 
إلى 6.1 عام 2020، مع ربطه بشــكل وثيق 

بالفقر.
وبني األميركيني األفارقــة، كان املعدل 26.6 
حالة وفــاة لكل 100ألف، بزيــادة 39.5 في 
املئة عن عام 2019. وبالنســبة لألميركيني 

البيض، كان املعدل 2.2 لكل 100 ألف.
وفقا لألرقــام األولية، فقــد وقعت 19350 
جرمية قتل باألسلحة النارية عام 2020، ميثل 
األميركيــون من أصل إفريقــي 62 في املئة 

منها والبيض 21 في املئة.
باألســلحة  االنتحار  إجمالــي حاالت  وبلغ 
النارية، الذي قيس بشكل منفصل، 24245 
حالة عــام 2020، وطرأ تغيــر طفيف على 
 100 النارية لكل  االنتحار باألسلحة  معدل 
ألف شــخص ليصل إلى 8.1 مــن 7.9 في 

عام2019.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
أظهر اســتطالع رأي في الواليات املتحدة 
أن ما يقرب من نصف ســكانها “يدعمون 
هزمية أوكرانيــا، وال يرغبون في التضحية 
برفاهيتهم املادية من أجل معاقبة روسيا”.
وكشــف اســتطالع رأي أجرته صحيفة 
“ديلي إكســبريس” البريطانية باالشتراك 
البريطانــي  األمريكــي  املعهــد  مــع 
للدميقراطيــة، أن %43 من املســتطلعني 
مســتعدون لقبــول هزميــة أوكرانيا في 
نزاعها مع روســيا، مقابــل %41 يرفضون 

ذلك و %16 آخرين ال موقف محددا لهم.
كمــا أظهــر االســتطالع أن املواطنــني 
األمريكيني ال يريدون حتمل التبعات املالية 
املترتبة علــى العقوبــات املفروضة على 
روســيا، وأن %53 من األمريكيني متأكدون 
من أن تلك العقوبات تضــر بأمريكا أكثر 

من روسيا.
وحسب الدراسة، التي أجريت في 7 مايو، 
وشــملت عينة 1500 أمريكــي، فإن 52% 
مــن األمريكيني يعتقــدون أن أداء الرئيس 
األمريكي جو بايدن غير فعال في التعامل 

مع األزمة األوكرانية.

ارتفاع “غير مسبوق” بقتلى 
األسلحة النارية في أميركا 

أكثر من %40 من 
األمريكيين “يدعمون” 

هزيمة أوكرانيا

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

األميركية  الدفاع  وزارة  أجرت  عندما 
)البنتاغون( تقييماً للترسانة النووية 
الصينيــة، فــي تقريرها الســنوي 
للكونغرس، بشأن القوة العسكرية 
 ،2020 الثانــي  للصني في تشــرين 
توقعت أن اخملزون الصيني من الرؤوس 
النووية الــذي قّدرته الــوزارة آنذاك 
بأنه يزيد قليالً على مائتني، ســوف 
األقل” خالل  “يتضاعف حجمه على 

العقد املقبل.
كما قــدرت “البنتاغــون” أن الصني 
“تتبع مســاراً ثالثياً نووياً”، ما يعنى 
مجموعة من القدرات النووية البرية 

والبحرية واجلوية.
تقول احملللة السياســية األميركية 
جوديــث بيرغمان، في تقرير نشــره 
معهد جيتستون األميركي، إنه بعد 
2021، اعترف  عام فقط، في نوفمبر 
“البنتاغون” نفسه بأن احلشد النووي 
الصينــي يتم بســرعة مذهلة، مع 
إمكانيــة تضاعف مخــزون الرؤوس 
احلربية النووية 4 مرات عما مت تقديره 

في عام 2020.
وبحسب وكالة األنباء األملانية، تتوقع 
وزارة الدفــاع األميركيــة أن “املعدل 
املتسارع للتوسع النووي الصيني قد 
مُيكن الصني من امتالك ما يصل إلى 
700 رأس حربيــة، بحلول عام 2027. 
ومن احملتمل أن تعتزم الصني امتالك 
ألــف رأس حربية، على األقل، بحلول 
عام 2030، مما يفــوق املعدل واحلجم 
الدفاع األميركية  الذي توقعته وزارة 

في 2020”.
وباإلضافة إلــى ذلك، لم تعد الصني 

“تتبــع” مســار ثالوث نــووي، ولكن 
يبدو أنها حققت أساســياته: “فمن 
احملتمــل أن تكون بكني قد رســخت 
بالفعل ثالوثاً نووياً جديداً، مع تطوير 
صاروخ باليستي يتم إطالقه من اجلو 
إمكانياتها  نووية، وحتسني  قدرة  وله 

النووية البرية والبحرية”.
ووفقــاً لتقريــر “البنتاغــون”، تقوم 
البنية  بـ”تشــييد  أيضــاً  الصــني 
هذا  لدعــم  الضروريــة  التحتيــة 
التوسع في القوة، مبا في ذلك قدرتها 
على إنتاج البلوتونيوم وفصله بإقامة 
ومنشآت  ســريعة،  توليد  مفاعالت 
إلعادة املعاجلة”، مــع “بناء املئات من 
العابرة  للصواريخ  اجلديدة  الصوامع 

للقارات”.
وتقول بيرغمان، وهي من كبار الزمالء 
البارزيــن في معهد جيتســتون، إن 
النووي  للحشــد  املتســارع  املعدل 
الصيني مقلق في حد ذاته، ولكن ما 
يزيد القلق هو أن احلشــد العسكري 
لكنه  فقــط؛  واحداً  جزءاً  يشــكل 
جزء مهــم من احلشــد والتحديث 
ففي  العــام.  الصيني  العســكري 
الصيف املاضي ،على ســبيل املثال، 
اختبرت بكني أول سالح صيني أسرع 

من الصوت.
أقماراً  الصني  تطلــق  الفضاء،  وفي 
الواليات  معدل  بضعف  اصطناعية 

املتحدة: “وتنشر أنظمة
يصدقــه  ال  مبعــدل  تشــغيلية 
عقل”، وفقاً ملا ذكــره اجلنرال ديفيد 
طومســون، النائــب األول لرئيــس 
العمليات الفضائية بسالح الفضاء. 
الروســية  الصينية-  األصول  وزادت 
الفضائية في املدار مجتمعة بنسبة 
70 فــي املائــة تقريباً خــالل عامني 

فقط، في أعقاب زيادة بنســبة أكثر 
من 200 فــي املائة، في الفترة ما بني 
عامــي 2015 و2018، وفقــاً ملا ذكره 
كيفــني رايدر، كبيــر محللي وكالة 
الفضاء  لشؤون  العسكرية  اخملابرات 
في  املضادة  الفضائيــة  والعمليات 

الواليات املتحدة.

رئيس  ميلي،  مــارك  للجنرال  ووفقاً 
هيئة األركان األميركية املشــتركة: 
“لم تكن الصني متتلك قبل 40 عاماً 
يكن  ولم  اصطناعيــة...  أقمــار  أي 
للقارات  أي صواريخ عابــرة  لديهــا 
أو أي أســلحة نوويــة... ولــم تكن 
متتلك مقاتــالت من اجليل اخلامس أو 

حتى مقاتــالت متقدمة... ولم يكن 
لديها أســطول بحــري. ولننظر ملا 
متتلكــه الصني اليــوم... وإذا نظرت 
إلــى األمر كلــه، فإن هــذا االختبار 
للســالح األســرع من الصوت منذ 
أســبوعني هو مجرد جزء من صورة 
العســكرية  للقدرة  نطاقاً  أوســع 

للصينيني. وهــذا أمر مهم للغاية... 
فنحن نشهد أحد أكبر التحوالت في 
القوة اجليوستراتيجية العاملية التي 

يشهدها العالم”.
ووفقــاً لتيموثــي هيث، أحــد كبار 
والعســكريني  الدوليني  الباحثــني 
مبؤسســة “راند” األميركية للبحث 
والتطوير”من املهم النظر إلى حتديث 
الترســانة النووية على أنه جزء من 
صــورة أكبر، يقوم فيهــا الصينيون 
بتعزيز قدراتهم في الفضاء، والفضاء 
التقليدية.  القوة  وفي  الســيبراني، 
وكل ذلــك يحدث في وقــت واحد”. 
النووي  التحديث  أن  بيرغمــان  وترى 
الصينــي ليس هو كل شــيء على 
اإلطالق؛ إذ يضاف إليه حالياً احتمال 
اشــتراك الصني وروسيا في تنسيق 
عســكري: ففــي شــباط املاضي، 
أعلنت الدولتان أنهما ستدخالن في 
شراكة استراتيجية “بال حدود” ومن 
دون “مناطــق محظــورة” في اتفاق 
قالتا إنه يهدف إلــى مواجهة نفوذ 

الواليات املتحدة.
وشهد هذا التعاون بالفعل تقويض 
الصني للعقوبات الغربية ضد روسيا، 
وتزويد الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
بشريان احلياة الذي يحتاجه ملواصلة 
حربه في أوكرانيا. فالصني لن تقدم 
فقط دعماً مادياً من خالل مجموعة 
من الصفقات مع روسيا؛ بل امتنعت 
أيضــاً عــن إدانــة الغزو الروســي 

وانتقدت العقوبات.
وفي آذار املاضي، وصف وزير اخلارجية 
الصيني وانغ يي روســيا بأنها “أهم 
بالنســبة  اســتراتيجي”  شــريك 
للصني. وفي نيســان املاضي، أكدت 
الصني لروســيا أنها ستواصل زيادة 

“التنسيق االستراتيجي”.
وأشــارت بيرغمان إلــى أن األدميرال 
على  املشــرف  ريتشــارد،  تشــارلز 
األســلحة النووية األميركية، صّرح 
أمام جلنــة اخلدمات املســلحة في 
مارس  الشــيوخ مطلــع  مجلــس 
املاضي، بأن التعاون الصيني- الروسي 
ســوف يؤثر على الردع االستراتيجي 
األميركــي، وأن الواليات املتحدة في 
إلــى خطط لســيناريوهات  حاجة 
تتعاون فيها الصني وروسيا عسكرياً.
وتؤكــد بيرغمان أن تســريع الصني 
للتحديث النووي والعسكري، ووضع 
الردع ثالثي األقطاب الذي جتد أميركا 
نفســها فيه للمرة األولى، يتطلب 
زيــادات من جانب الواليــات املتحدة 
في البحث والتطوير، واالســتحواذ، 
نفســه،  الوقت  وفي  واملشــتريات. 
فــإن املوازنة العســكرية املقترحة 
بالتعجيل  بايدن تخاطــر  من جانب 
املتحــدة، لعدم  الواليــات  بهزميــة 
املراعــاة الكافيــة للتضخم احلالي 
املتصاعــد، كما اعترف بذلك مطلع 
الشــهر املاضي اجلنرال ميلي، ووزير 
الدفاع لويد أوســن، واملراقب املالي 

في “البنتاغون” مايك ماكورد.
وقــال ميلي: “تفترض هــذه املوازنة 
معدل تضخم بنسبة 2.2 في املائة، 
ومــن الواضح أنه غيــر صحيح، ألن 

املعدل هو 8 في املائة تقريباً”.
روجيــرز، عضو  النائــب مايك  وقال 
جلنة اخلدمات املســلحة في مجلس 
النــواب: “إن كل دوالر زيادة في هذه 
املوازنة ســوف يفترسه التضخم... 
وســيبقى القليل للغايــة -إن بقي 
أي شــيء فعــالً- لتحديــث وزيادة 

القـدرات”.

برا وبحرا وجوا

تقرير أميركي: الحشد النووي الصيني يتسارع في مسارات ثالث

الصباح الجديد ـ متابعة:

تزامنــاً مــع اســتعداد إثيوبيا 
النهضة”  لـ”سد  الثالث  للملء 
الــذي يثيــر توترات مــع مصر 
والســودان، تنشــط القاهــرة 
عربيــاً وأوروبياً فــي ملف املياه. 
وبينما دعم املغرب موقف مصر 
)ُملزم(  التوصل التفاق  بـ”ضرورة 
في أزمة )السد اإلثيوبي(” ، عززت 
مصــر وهولنــدا تعاونهما في 

مجال “إدارة املياه”. 
وجــرت آخر جلســة ملفاوضات 
“السد” في نيسان 2021، برعاية 
االحتــاد األفريقي، أعلنت عقبها 
مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها 
في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر 
والســودان للتوجه إلى مجلس 

األمن الدولي.
وأصــدر مجلــس األمن “قــراراً 
املاضي،  أيلول  منتصف  رئاسياً” 
الثــالث على  الــدول  يشــجع 
اســتئناف املفاوضــات، برعاية 
إلى  للوصول  األفريقــي،  االحتاد 
“اتفاق ُملزم” خــالل فترة زمنية 

معقولة.
ووقعت مصــر وهولندا ، برنامج 
تعــاون في مجال املــواد املائية. 
املصري محمد  الــري  وزير  وقال 
عبد العاطي، إن “التعاون املصري 
- الهولندي في مجال املياه يعد 
منوذجاً للتعــاون وتبادل املنفعة 

واالحترام املتبادل”.
 وأضاف عبد العاطي خالل توقيع 
البرنامج بحضور سفير هولندا 
بالقاهرة هان ماورتس، أن “توقيع 
البرنامج يأتــي تعزيزاً للعالقات 
البلدين،  بــني  القائمة  الوديــة 
املتشابهة  التحديات  ضوء  وفى 
التي يواجهها البلدان في مجال 
املوارد املائية، وإدراكاً لإلمكانيات 
الثنائي  الفني  للتعاون  الكبيرة 
في مجال املــوارد املائية ومردود 
ذلك اجتماعيــاً واقتصادياً على 

البلدين”.
وذكر الوزير املصري بحسب إفادة 
لـ”مجلــس الــوزراء املصري” أن 
“البرنامج يتضمن تعزيز التعاون 

وإدارة  تخطيــط  مجــاالت  في 
مبادئ  وحتقيــق  املائية،  املــوارد 
املائية،  للموارد  املتكاملة  اإلدارة 
واإلدارة  األمثــل  واالســتخدام 
املســتدامة للمــوارد املائيــة، 
ورفع كفــاءة اســتخدام املياه، 
وإعادة اســتخدام مياه الصرف 
الزراعــي، والتعــاون املشــترك 
حول معاجلة امليــاه ونظم الري 
القاهرة من  وتعانــي  احلديث”... 
عجــز فــي مواردهــا املائية، إذ 
“تقدر االحتياجــات بـ114 مليار 
متر مكعب مــن املياه، في حني 
أن املــوارد تبلــغ 74 مليــار متر 
مكعب”، وفق وزارة الري املصرية.
إلى ذلــك، أطلع وزيــر اخلارجية 
املصري سامح شــكري، نظيره 

بوريطــة، خالل  ناصر  املغربــي 
مباحثات رسمية جمعتهما في 
من  أول  الرباط مساء  العاصمة 
أمس، على آخر مستجدات “سد 

النهضة”.
املغرب  “دعــم  بوريطة  وأكــد   
الكامــل لألمن املائــي املصري 
باعتبــاره جــزءاً ال يتجــزأ من 
على  واحلث  العربي،  املائي  األمن 
التخلي عن السياسات األحادية 
اتصاالً باألنهار الدولية، وااللتزام 
بالتعهــدات مبقتضــي القانون 
الدولي مبا فــي ذلك اتفاق إعالن 
املبادئ املوقع فــي عام 2015 مبا 
من شأنه عدم اتخاذ أي )إجراءات 
أحاديــة( فيمــا يخــص مــلء 

وتشغيل )السد(. 

تعاون  “ضرورة  إلى  بوريطة  ودعا 
األطراف بحسن نية للتوصل )بال 
ُملزم(  )قانوني  اتفاق  إلى  إبطاء( 
والتشغيل  امللء  قواعد  بشــأن 
اتســاقاً مــع البيان الرئاســي 
الصــادر عن مجلــس األمن في 

أيلول 2021. 
وتطالب القاهرة واخلرطوم )دولتا 
مصــب نهر النيــل(، أديس أبابا 
أي””إجراءات  اتخاذ  عن  باالمتناع 
أحادية”، فيما يتعلق مبلء بحيرة 
“الســد” أو تشغيله، قبيل إبرام 
اتفاقيــة قانونية ملزمة تضمن 
لهما احلد من التأثيرات السلبية 
املتوقعة للسد، وهو ما فشلت 
فيه املفاوضات املمتدة بشــكل 
متقطــع منــذ 10 ســنوات... 

وتشــدد القاهرة علــى “ضرورة 
ُملزم(  )قانوني  التفــاق  التوصل 
في إطار زمني مناسب، مبا يعزز 
من األمن واالستقرار اإلقليمي”. 
في ســياق آخر، شــدد شكري 
مباحثاتهما  خــالل  وبوريطــة 
علــى “أهميــة حتقيــق تعاون 
التهديدات  ملواجهة  فاعل  دولي 
األمنية العابرة للحدود، مبا فيها 
عن  والتطــرف(، فضالً  )اإلرهاب 
في  والتعاون  التنسيق  مواصلة 
إطار منطقة )املتوسط( مبا يعزز 
جهود حتقيق التنمية املستدامة 

واألمن واالستقرار”.
وتوافقــت مصر واملغــرب على 
»عقد الــدورة الرابعــة لـ)آلية 
السياسي(  والتشاور  التنسيق 

بالقاهرة خــالل النصف الثاني 
الرؤى  العام احلالــي، لتبادل  من 
مختلف  حيال  التنسيق  وتعزيز 
وكذا  وقاريــاً”.  عربياً  القضايــا 
“االتفاق على استمرار التنسيق 
والتعاون داخل االحتاد األفريقي”. 
اخلارجية  لوزارة  بيان  وبحســب 
املصريــة ، فقــد أكــد الوزيــر 
شكري خالل لقاء رئيس مجلس 
النواب املغربي رشــيد الطالبي 
العلمي، على “مــا توليه مصر 
اخملتلفة  األطر  بدفع  اهتمام  من 
بني  البرملانيــة  للدبلوماســية 
بني  التعــاون  وتعزيز  البلديــن، 
املؤسســات التشــريعية، مبــا 
يصب في صالح تطوير العالقات 

الثنائية”.

الصباح اجلديد ــ وكاالت :
النواب األميركي، امس  أقّر مجلس 
األربعاء، مساعدة ضخمة ألوكرانيا 
بقيمة 40 مليــار دوالر، في خطوة 
تأتــي بعد أن حذر الرئيس جو بايدن 
من أن األموال اخملصصة ملســاعدة 
كييــف علــى مواجهــة الهجوم 
الروسي ســتنفد على األرجح في 

غضون أيام.
صوتاً   368 بأغلبيــة  النواب  ووافق 

مقابــل 57 علــى هــذه احلزمــة 
الهائلة من املساعدات العسكرية 
والتي  واالقتصاديــة،  واإلنســانية 
تفاصيلها  علــى  احلزبــان  اّتفــق 
مســبقاً، لتنتقل بذلك الكرة إلى 
ملعب مجلس الشيوخ الذي يتوقع 
أن يقّرها بحلول نهاية هذا األسبوع 

أو في األسبوع املقبل.
وكان الرئيــس بايــدن قد طلب من 
الكونغرس إقرار مساعدة ألوكرانيا 

بـ33 مليار دوالر.
وســيخصص 20 مليــار دوالر من 
للمســاعدات  اجلديــدة  احلزمــة 
مليارات   8 من  وأكثر  العســكرية، 
دوالر للدعم االقتصادي، و3 مليارات 
مليون  و500  اإلنســانية،  للنواحي 

دوالر لألمن الغذائي.
ومن املنتظر أن تشمل هذه احلزمة 
املعدات  لزيــادة  مخصصات  أيضا 
العسكرية التي تقدم إلى أوكرانيا.

روزا  الدميقراطية  النائبــة  وقالــت 
في  اخملصصات  رئيسة جلنة  ديلورو، 
مجلس النواب، وهي حتث على دعم 
حزمة اإلنفاق: “إن مشــروع القانون 
هذا ســيحمي الدميقراطية ويحد 
مــن العدوان الروســي ويعزز أمننا 
ذلك، سيدعم  من  واألهم  القومي، 

أوكرانيا”.
وكان بايــدن قد دعا الكونغرس إلى 
يتمكن من  التحرك ســريعا حتى 

ليصبح  التشــريع  التوقيــع على 
قانونــا قبــل نفــاد املســاعدات 
الدفاعية احلالية ألوكرانيا في وقت 

الحق في مايو.
وعارض جمهوريون مشروع القانون 
وانتقــدوا الدميقراطيني لتحركهم 
بسرعة كبيرة في إرسال الكثير من 
أموال دافعــي الضرائب األميركيني 

إلى اخلارج.
الدميقراطيون  بايدن  رفاق  ويسيطر 

علــى الكونغــرس بفــارق ضئيل، 
لكن مشــروع القانون ســيحتاج 
إلى أصــوات جمهوريني إلقراره في 

مجلس الشيوخ.
وقــال الســناتور اجلمهــوري روب 
العالقات  جلنــة  عضــو  بورمتــان، 
اخلارجيــة مبجلــس الشــيوخ، إنه 
يتوقع دعما جمهوريًا كافيا ملشروع 

القانون لكي يقره اجمللس.

القاهرة تنشط عربيًا وأوروبيًا لحشد
 الدعم في ملفي المياه و«سد النهضة«

مجلس النواب األميركي يقر مساعدة ضخمة ألوكرانيا باربعين مليار دوالر
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قسم شؤون األحوال 
العدد/ 1146
التاريخ/ 2022/5/9

إعالن
بناًء على طلب املدعي )علي عبد 
إبراهيــم محمد( والــذي يطلب 
من خالله تبديل )اســم ابنه( من 
واستنادا  الى )ســاالر(  )حســن( 
الحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وخالفة سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

وزارة العدل
مديرية تنفيذ احلي

العدد 2021/16
التاريخ 2022/5/10

إعالن
تبيع مديريــة تنفيذ احلــي حصة املديــن )علي عبد 
العباس كرمي( فــي العقارات الرقمة/ 117/11 و118/11 
و119/11 م12 الغريباويه البالغة 14 ســهما من اصل 
120 ســهما والعائــدة ملكيتهن الى مــورث املدين 
املتوفــى )عبد العباس كرمي احمد( لقــاء طلب الدائن 
)حيدر زغير محمد( والبالغ )36،000،000 ســتة وثالثني 
مليون دينــار عراقي( فعلى الراغب بالشــراء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما من اليوم التالي تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مســتصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة عشــرة من املائة من القيمة املقدرة 
وشــهادة اجلنســية العراقية وان رســم التسجيل 

والداللية على املشتري.
املواصفات/

1- العقار األول 117/11 م12 الغريباويه يقع في قضاء 
احلي- حي املســتخدمني على شــارع تبليط ويتكون 
من )غرفتــي نوم وهــول داخلي واســتقبال ومطبخ 
ومجموعة صحيات وباحة في مقدمة الدار ومسقف 
بالشيلمان( وان العقار يشغله شخص آخر غير املدين 
هو )مشتاق عبد العباس( وان مساحته )300 متر مربع( 
درجة عمرانه وســط وان القيمــة املقدرة لكل العقار 
)100،000،000 مائــة مليــون دينــار( وان حصة املدين 
)11،666،666 احد عشر مليونا وستمائة وستة وستون 

الفا وستة وستون دينارا( ...
2- العقــار الثانــي 118/11 م12 الغريباويــه يقع في 
قضاء احلي- حي املســتخدمني في شــارع غير مبلط 
وهو غير مشــغول من أي شخص ويتكون من غرفتي 
نوم وهول داخلي واســتقبال مسقف بالشيلمان( وان 
العقار غير مسكون من قبل أي احد وان القيمة املقدرة 
لكل العقار )75،000،000 خمســة وســبعون مليون 
دينار عراقي( وان حصــة املدين علي عبد العباس كرمي 
)875،000،000( )ثمانية مليون وســبعمائة وخمسون 

الف دينار( وان مساحته 300 م2.
3- العقــار الثالــث 11/119 م12 الغريباويه ويقع في 
قضاء احلــي- حي املســتخدمني مشــغول من قبل 
شــخص )عقيل عبد العباس( ويتكون من )5 غرف نوم 
مع مخزن داخلي مع اســتقبال وهول داخلي ومقدمة 
في باحة الدار وصحيات داخلية وخارجية ومســقف 
بالشــيلمان( وان القيمــة املقدرة لــكل العقار هي 
)100،000،000 مائــة مليــون دينــار( وان حصة املدين 
)11،666،666 احد عشــر مليونا وســتمائة وســتة 
وســتون الفا وســتة وســتون دينارا( ومساحته 300 
م2... وتكون مجموع حصة املدين في جميع العقارات 
)32،083،332( )اثنــني وثالثني مليونا وثالثة وثمانني الفا 

وثالثمائة واثنني وثالثني دينارا عراقيا(
حوراء عبد احلسني سلمان 
مديرة تنفيذ احلي

محكمة بداءة الشطرة
تنويه

نشرت جريدة الصباح اجلديد بعددها 4890 
بتاريــخ 2022/5/9 اعالن صادر من محكمة 
بداءة الشــطرة املرقم 2021/ب/460 حيث 
لم يذكر فيه تسلسل العقار 1113 السراي 

حيث سقط سهوا...
لذا اقتضى التنويه

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصــادرة مــن وزارة الثقافة 
والســياحة واآلثار– هيئة الســياحة- شعبة 
سياحة صالح الدين، باسم علي طه جبر، فمن 

يعثر عليها تسليمها الى جهة اإلصدار...

إعالن
الى الشركاء/ فاطمه محسن علي 
وعليه عبد اجلبــار عوده وهديه عبد 

اجلبار عوده
ومحمــد عبد اجلبار عوده ومســلم 
عبــد اجلبار عوده وهانــي عبد اجلبار 
عوده ومهند عبد اجلبار عوده وضويه 

عبد اجلبار عوده 
واسراء عبد اجلبار عوده وشفاء عبد 

اجلبار عوده ورقيه عبد اجلبار عوده
اقتضــى حضوركــم الــى صندوق 
االسكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
في الناصرية/ وذلك لتثبيت إقراركم 
باملوافقــة علــى قيام شــريككم 
بالبناء  لفته(  جنف  )شــاكر  السيد 
على حصته املشــاعة في القطعة 
املرقمة )387/567( مقاطعة النجاده( 
االســكان  قرض  تســليفه  لغرض 
وخالل مدة اقصاها خمســة عشر 
يوما من داخل العراق وشهر إذا كان 
تاريخ نشر اإلعالن.  العراق من  خارج 
وبعكسه ســوف يسقط حقك في 

االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 438/ش/2022
التاريخ/ 2022/5/11
الى/ املدعى عليه )سالم صباح مناع(

م/ إعالن
أقامــت املدعية )ســهام عبــد احلميد 
جديــع( الدعــوى الشــرعية املرقمــة 
438/ش/2022 أمــام محكمــة االحوال 
الشخصية في هيت والذي تطلب فيها 
دعوتــك للمرافعــة واحلكــم بالتفريق 
للضرر وقــد وردت الدعوتية غير مبلغة 
كونك مجهول محل اإلقامة وحسب ما 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللــة عليه فقد عنّي 2022/5/22 
موعدا للمرافعــة وتبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد/ 39/ب/2021
التاريخ/ 10\5\2022

م/ إعالن
تنفيذا للحكم الصادر مــن هذه احملكمة بالعدد 
39/ب/2021 بتاريــخ 2022/3/10 املتضمــن إزالة 
شيوع العقار املرقم )6\1434م8 حاج قره( الواقعة 
في قضاء خانقني )حــي رمضان(، واملوصوف ادناه 
باملزايدة العلنيــة ملدة )30( ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر في الصحــف احمللية فعلى 
الراغبني بالشراء مراجعة محكمة بداءة خانقني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمــة املقدرة البالغــة )54000000( 
اربعة وخمســني مليون دينار إن لم يكن شريكا 
واجور الداللية ورســوم التسجيل على املشتري، 
وستجرى املزايدة في اليوم )30( الثالثني من تاريخ 
النشر في اجلريدة في ســاحة هذه احملكمة وفي 
متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رســمية فيكــون اليوم الذي يليه 

موعدا للمزايدة.
القاضي األول/ خالد مولود غالم

األوصاف: رقم العقار )1434/6م8 حاج قره(. 
وصف العقار: دار سكن مساحته 240م2 يحتوي 
علــى طارمة أمامية وكراج وممــر جانبي ومطبخ 
وكلدور واســتقبال  وهــول داخلــي وغرفة نوم 
وحمام ومرافق صحية وبيتونة في الطابق العلوي 
مشيدة بالطابوق ومسقفة بالشيلمان واالرضية 

من الصب درجة العمران متوسط.

)دائرة التسجيل العقاري في الزهور/ بغداد(

))تنويه((
ورد سهوا في إعالن )بيع عقار( املنشور بالعدد 
)4892( ليوم األربعاء 2022/5/11 حيث ورد العائد 
للراهن )إبراهيم منشد فهد( خطأ، والصحيح 

)إبراهيم عبود فهد(، لذا اقتضى التنويه..

ديوان الوقف الشيعي

إعالن رقم 2022/1
تنويه

ورد سهوا في جريدة الصباح اجلديد 
بالعدد املرقم )4892( في 2022/5/11 
ثالثة  مــن  إنشــاء مدرســة  إعالن 
 )18( املرقمة  القطعــة  طوابق على 
م1 / الديوانيــة النصيفية، ورد تاريخ 
غلــق املناقصة يــوم االحد املصادف 
يوم  والصيحيح هو  2022/5/6 خطأ، 

،2022/6/5
لذا اقتضى التنويه...

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النصر

العدد: 410/ت/2018
التاريخ: 2022/5/10

إعالن
ســتبيع مديرية تنفيذ النصــر املركبة 
املرقمة 64451/أ واسط أجرة نوع شيري 
موديل 2014 اللــون برتقالي مصفر رقم 
الشاصي 1vvx24B5ED05194 مسجلة 
باسم املدين )حســني عباس فاضل( عن 
الديــن الذي بذمتــه البالــغ 2652000 
الف  وخمسني  واثنني  وستمائة  مليونني 
دينار عراقي لصالح الدائن )فاطمة علي 
عبد احلســني( فعلى الراغبني بالشــراء 
املراجعة خالل عشرة أيام ابتداًء من تاريخ 
النشر مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة عشــرة باملائة مــن القيمة 
املقدرة البالغة خمســة ماليني ومائتني 
وخمسني الف دينار مستصحبني معهم 
شهادة اجلنسية العراقية على ان تبقى 
رسوم التحصيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمة العتابي

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي/ جلنة إيجار األراضي الزراعية

العدد: 9271
التاريخ: 2022/5/11

إعالن
 تعلن مديرية زراعة محافظة واسط عن وجود مزايدة علنية لتأجير املساحات املدرجة تفاصيلها 
ادناه وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 )املعدل( وسيتم التعاقد وفق ضوابط 
القانون 35 لســنة 1983 والقرار 44 لســنة 1997، فعلى الراغبني من غير منتسبي دوائر الدولة 
والقوات املســلحة وقوى األمن الداخلي وأعوان النظام السابق واملستفيدين من قوانني اإلصالح 
الزراعي االخرى االشــتراك باملزايدة التي ستجرى في اليوم التالي بعد انتهاء مدة )30( يوما والتي 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن في الصحيفة اليومية وإذا صادف املوعد عطلة رسمية 
فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا إلجرائها ويتحمل من ترسو عليه املزايدة تسديد 
بدل اإليجار كامالً وأجور جلنتي التثمني واإليجــار واملصاريف األخرى يوم املزايدة وتكون املزايدة في 

مقر )مديرية زراعة محافظة واسط( الساعة التاسعة صباحا
ر. مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

محكمة بداءة القرنة
العدد: 218/ب/2022
التاريخ: 2022/5/11

إعالن
املدعي/ إبراهيم بشير داخل

املدعى عليه/ هشام ناصر يوسف 
عثمان

أقــام املدعي أعــاله الدعــوى البدائية 
املرقمة أعاله ضد املدعى عليه هشــام 
ناصر يوسف عثمان يطلب فيها احلكم 
لــه مببلغ مقــداره )خمســون مليونا 
وستمائة وخمســة وأربعون الف دينار( 
وذلك عن قيمــة )حلي ذهبية( وجملهولة 
محل إقامة املدعى عليه قررت احملكمة 
تبليغه بواســطة صحيفتني محليتني 
يوميتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة 
مبوعد املرافعة املصــادف 2022/5/17 او 
إرســال من ينوب عنه قانونا وبعكسه 
سوف جترى املرافعات بحقه غيابا وعلنا.
القاضي
عادل قاسم حنون

فقدان جواز سفر
باســم  ســفر  جواز  فقد 
)حسني عمران( بنغالديشي 
اجلنســية، فعلى من يعثر 
عليه تسليمه إلى السفارة 

البنغالديشية... 
مع التقدير.

فقدان جواز سفر
باســم  ســفر  جواز  فقد 
بنغالديشــي  أجغار(  )علي 
اجلنســية، فعلى من يعثر 
عليه تسليمه إلى السفارة 

البنغالديشية. 
مع التقدير...
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املساحة/ املقاطعةالقطعة
نوع األرضدومن

خط 
الشروع 
بالدينار 

للدومن

الشعبة 
طريقة اإلرواء الوحدة اإلداريةالزراعية

واملالحظات

6/1 و1/2 
شبه 42458/ الفحيلو3/2

تتوفر لها احلصة املائيةقضاء االحراراالحرار5000مستصلحة

14/ مغاليط 3/1 و7/2
تتوفر لها احلصة املائيةقضاء االحراراالحرار7000مستصلحة115وسليمه

جمهورية العراق
مديرية بلديات محافظة البصرة

جلنة البيع واإليجار الثانية
العدد: 292 
التاريخ: 2022/4/2

إعالن

تعلــن جلنتنا عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير األمالك املوصوفة أدنــاه العائدة إلى مديرية بلدية أبي اخلصيب وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة ثالث ســنوات )وحسب الشروط املعدة من قبل 
البلديــة(، فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة البلدية أعاله خالل مدة أقصاهــا )30( ثالثون يوماً تبدأ في 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 50% من القيمة 
التقديرية لكامل مدة التأجير وستجرى املزايدة في اليوم التالي النتهاء اإلعالن في الساعة العاشرة صباحا وعلى 
قاعة بلدية أبي اخلصيب ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجورا بنســبة 2% من مبلغ اإلحالة على أن تغطي اجور 
اللجان ومصاريف نشر االعالن  واخلدمات األخرى مع  جلب كتاب من البلدية أعاله يؤيد براءة الذمة من كافة الديون،
على املتعاقد )املســتأجر أو املســاطح( تقدمي كفالة ضامنة )عقارية أو غيرها( حسبما تراها البلدية لغرض تأمني 
حصولها على بدل اإليجار الســنوي في حال عدم تســديده من قبل املتعاقد أو عند التقسيط )وفي حال النكول 

يتحمل الناكل الفرق بني البدلني لكامل مدة التأجير مع مصاريف إعادة املزايدة(. 
مالحظة/ * -على البلدية واملســتأجر تطبيق املادة )22( من القانون اعاله التي تنص على ان )ال يســلم املأجور إلى 
املســتأجر قبل تســديده بدل االيجار وفق احكام املادة )20( مــن هذا القانون واملادة )19( مــن التعليمات عدد )4( 

لتسهيل تنفيذ القانون اعاله ويعتبر املستأجر ناكال عند انتهاء املدة وعدم توقيع العقد.
املستمسكات: هوية األحوال املدنية+ شهادة اجلنسية+ البطاقة التموينية+ مضبطة تأييد سكن حديث.

ع/ م . ر املهندسني
هيثم علي سدخان
رئيس جلنة البيع واإليجار الثانية

نوع التأجيرمدة االيجاراملساحة م2رقم امللكنوع امللكت

حوانيت1

 )5 و6 و45 و46 و47 و48 و49 و50
 و51 و57 و58 و59 و63 و64 و65
 و70 و75 و77 و83 و84 و88 و89(

الشارع العام

سنوياثالث سنوات12 م2 لكل حانوت

سنوياثالث سنوات 12 م2)5( الكراج املوحدحانوت2



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 4657
التاريخ: 2022/5/11

إعالن مناقصة رقم )66( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم وإعادة بناء مدرسة اخلالدين )18( صفا 
مع التأثيث في قضاء العمارة/ القطاع( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة  تنمية االقاليم لســنة 2021( )مكونات مستحدثة( 
وبكلفة تخمينية مقدارها )1،511،424،000( مليار وخمســمائة واحد عشر مليونا واربعمائة وأربعة وعشرون الف دينار عراقي ال 

غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوما.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبــرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة- 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 اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف 

واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )15،115،000( )خمســة عشر مليونا ومائة وخمسة عشــر الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون 

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

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

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

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

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

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونا الى قسم 
العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار 

عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/5/25( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2022/5/26( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( 

املصادف )2022/5/19( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

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

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 4656
التاريخ: 2022/5/11

إعادة إعالن مناقصة رقم )7( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

والحقا بكتاب اإلعالن املرقم بالعدد 1278 في 2022/2/6
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعادة إعالن املناقصــة العامة واخلاصة بـ )تأهيل الشــبكة الكهربائية 
لقطاع 28 قضــاء العمارة( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة البترودوالر التكميلية لســنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارها 

)1,606,363,000( مليار وستمائة وستة ماليني وثالثمائة وثالثة وستون ألف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوما.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة/ قسم العقود احلكومية( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا، وللحصول 

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

واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )16,064,000( )ستة عشر مليونا واربعة وستني الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صــادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة اإللكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة 

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

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

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

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

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

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونا الى قسم 
العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار 

عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/5/25( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2022/5/26( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( 

املصادف )2022/5/19( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

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

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )160,636,300( دينار 1. مهندس )كهرباء(/ عدد )1(
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 2. مالحظ فني/ عدد )3(.
مدة ال تتجاوز )10(  سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل  عن 
)481,908,900( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

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

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )113،356،800( دينار 1. مهندس )مدني(/ عدد )1(
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )كهرباء(/ عدد )1(.

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

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)453،427،200( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني مالحظ )فني(/ عدد )1(. 	
الدرجة )السابعة( وإجازة ممارسة مهنة. 
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تقرير

اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الكهرباء امس االربعاء، 
ان الربــط الكهربائــي مــع تركيا 
سيكتمل بعد استحصال موافقة 
االحتاد األوروبي املبدئي، وفيما لفتت 
إلى وجود تفاهمات مع دول اخلليج 
بالطاقة،  العــراق  لتزويــد  واألردن 
أكــدت أن االنتهــاء مــن اخلطوط 
سيخلق استقراراً “كبيراً” للشبكة 

الكهربائية.
وقال املتحدث باســم الوزارة أحمد 
موسى إن “العراق اجنز الربط الفني 
مع تركيــا بنســبة %100”، مبيناً 
أن “االيام القادمة ستشــهد عقد 
تفاهمات وإجراء اتفــاق نهائي مع 
موافقة  اســتحصال  بعــد  تركيا 
االحتاد االوروبــي املبدئية إلجراء هذا 
الربط”. وأضاف موســى أن “العراق 
جاهــز لنقل الطاقة التــي تتراوح 
 ،“ 500 - 600 ميغــا واط  بحــدود 
مؤكــداً ان “هذه الطاقة ســتدفع 
واشــار  العــراق”.  حاجة  حســب 
املتحــدث باســم الــوزارة إلى ان 
ربطا  ايضاً  لديه  “العراق ســيكون 
مع اخلليج العربي، وهناك تفاهمات 
وتفاوض حول ســعر التعرفة، كما 
ان هنــاك مفاوضــات جديــة مع 
السعودية إلنشاء الربط معها من 

خالل عرعر- محطة اليوسفية”.
ولفت موســى الى وجود “ربط آخر 
مــع االردن من خالل إنشــاء خط 
ريشــة – قائــم وإنشــاء محطة 
القائم التحويلية بطاقة 400 ميغا 
واط”، مؤكداً أن “انشاء واكمال هذه 
اخلطوط سيخلق اســتقراراً كبيراً 

للشبكة الكهربائية”.
وكان وزير الكهرباء عادل كرمي أجرى، 
في 27 نيسان 2022، اتصاالً هاتفياً 
“مهمــا” مع وزير الطاقــة التركي 

بحثا فيه رابط الطاقة بني البلدين، 
ايضا موضوع تســريع  فيه  وتناوال 
العراقي  الكهربائي  الربــط  ادخال 
، خصوصا بعد  العمل  الى  التركي 
اجناز العراق ما هو من التزاماته جتاه 
واحملطات  الناقلة  اخلطــوط  تهيئة 
الربط،  الالزمة لهــذا  التحويليــة 
وفقا لبيان صــادر عن الوزارة. يذكر 

الطاقة  في  العراق يعاني نقصاً  ان 
 ،1990 بداية سنة  الكهربائية منذ 
التيــار  تقنــني  ســاعات  وازدادت 
الكهربائــي بعــد 2003 في بغداد 
واحملافظات، بســبب قــدم الكثير 
من احملطــات باإلضافة إلى عمليات 
التخريب التي تعرضت لها املنشآت 
خالل الســنوات اخلمــس املاضية، 

انقطــاع  ازدادت ســاعات  حيــث 
الكهربــاء عن املواطنــني إلى نحو 
عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما 
زاد من اعتماد األهالي على مولدات 
املولدات  الصغيرة، وكذلك  الطاقة 
االهلية لســد هــذا النقص. وكان 
العراق قــد ابرم اتفاقــات مع دول 
اجلوار من اجل انشاء ربط كهربائي 

بغية تعويــض النقص في الطاقة 
في  الذروة  ايام  وخاصة  الكهربائية 
موســم الصيف ، في وقت ما زال 
يعتمد بشــكل كامل على ايرادات 
الغــاز االيرانية لتشــغيل احملطات 
بني  تتناقص  والتــي  الكهربائيــة 
احلني واالخر . وجتدر اإلشارة في هذا 
الصدد الى ان رئاسة مجلس الوزراء، 

رصــدت في االونــى األخيرة نصف 
تريليــون دينــار لتطويــر اخلطوط 
وشبكات  االمداد  وخطوط  الناقلة 
التوزيع ملواجهة متطلبات الصيف، 
والذي تكشف تباشيره ان سيمون 
وعدم  اجلفاف  جراء  ومغبرا،  ساخنا 
الســنوات  االمطار خالل  هطــول 

األخيرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الثالثاء،  أوكرانيا امس االول  قالت 
الروسي  الغاز  تدفق  إنها ستعّلق 
تنقل  إنها  عبر نقطة عبور قالت 
ما يقــرب من ثلث الوقــود الذي 
ينقل من روســيا إلــى أوروبا عبر 

أوكرانيا.
عبور  طريــق  أوكرانيــا  وظلــت 
رئيســي للغاز الروسي إلى أوروبا 

GT-  حتى بعد بــدء احلرب، وقالت
SOU، الشــركة التــي تشــغل 
نظــام الغــاز األوكرانــي، إنهــا 
ســتوقف الشــحنات عبر طريق 
ســوخرانيفكا اعتباراً من 11 أيار 
، معلنــة “القــوة القاهرة”، وهي 
بند يتم تفعيلــه عندما تتعرض 
شركة ما لشيء خارج عن إرادتها، 
حيــث قــال الرئيــس التنفيذي 

للشركة، ســيرجي ماكوجون، إن 
نقل  في  بدأت  الروســية  القوات 
إلى  وإرســاله  أوكرانيا  عبر  الغاز 
تدعمهما  انفصاليتني  منطقتني 

روسيا في شرق البالد.
وقال يوري فيترينكو رئيس شركة 
األوكرانية  احلكوميــة  الطاقــة 
نفتوجاز إن تعليق أوكرانيا لتدفق 
الغــاز الطبيعــي الروســي عبر 

طريق ســوخرانيفكا ال ينبغي أن 
يكون له تأثير على السوق احمللية 
القوات  وســيطرت  األوكرانيــة. 
االنفصاليون  واملقاتلون  الروسية 
نوفوبســكوف  محطــة  علــى 
لضغــط الهــواء فــي منطقة 
لوهانســك شــرق أوكرانيا منذ 
بـ  بدأت موســكو ما وصفته  أن 
“عمليــة عســكرية خاصة” في 

 GTSOU فبراير شــباط، وقالــت
إنها أول محطة فــي نظام نقل 
الغــاز األوكرانــي فــي منطقة 
حلوالي  عبور  وطريق  لوهانســك، 
32.6 مليون متر مكعب من الغاز 
الذي  الروسي  الغاز  أو ثلث  يومياً، 
ينقل عبــر األنابيب إلى أوروبا عبر 
غازبروم  شــركة  وقالت  أوكرانيا. 
الروســية إنها تلقت إخطاراً من 

أوكرانيا يفيد بأن البالد ســتوقف 
نقل الغــاز إلى أوروبــا عبر خط 
الكهربائي ســوخرانيفكا  الربط 
اعتباراً مــن 11 أيار مايو، وأضافت 
أنها ال ترى أي دليل على وجود قوة 
قاهرة أو عقبات أمام االســتمرار 
في نقل الغــاز مضيفًة أنها تفي 
مشــتري  جتاه  التزاماتها  بجميع 

الغاز في أوروبا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ســهيل املزروعي وزير الطاقة 
اإلماراتي، إن تقلبات ســوق النفط 
إطار  خــارج  بعوامــل  مرتبطــة 
مجموعة “أوبك +” ملنتجي النفط، 
املشــترين على  بعض  إقدام  مثل 

مقاطعة موردين معينني.
وبحســب “رويترز”، أضاف املزروعي 
خالل املؤمتــر العاملي للمرافق الذي 

“التقلب  أبوظبــي،  تســتضيفه 
الشــديد ليــس بســبب العرض 
والطلــب، بل ألن البعــض ال يريد 
ويستغرق  معينة،  خامات  شــراء 
املتعاملون وقتا لالنتقال من سوق 
إلى أخرى”، في إشــارة إلى جهود 

جتنب شراء اخلام الروسي.
وتابــع “فكرة محاولــة مقاطعة 
نفط معــني ســتكون محفوفة 

باخملاطر بغض النظــر عن الدوافع 
وراء ذلك”.

واإلمارات عضو فــي “أوبك +” التي 
تضــم منظمة البلــدان املصدرة 
للبتــرول “أوبــك” ومنتجني آخرين 

منهم روسيا.
وقال الوزير “نحــاول أن جنتمع كل 
شــهر فقط ملراقبة السوق ونزيد 

اإلنتاج بقدر احلاجة”.

واتفقت “أوبك +” في وقت ســابق 
أخرى  زيــادة  الشــهر علــى  هذا 
بســيطة في املستوى املستهدف 
إلنتاجهــا الشــهري، مبينة أنه ال 
ميكــن إلقاء اللوم علــى اجملموعة 
وإن  الروسية  اإلمدادات  تعطل  في 
إجراءات اإلغالق الصينية بســبب 
كوفيد - 19 تهدد توقعات الطلب.

زيادة  علــى  اجملموعــة  واتفقــت 

في  لإلنتاج  املســتهدف  املستوى 
حزيــران 432 ألــف برميــل يوميا 
متاشــيا مــع خططهــا القائمة 
إلنهاء تدريجــي خلفض نفذته في 
جائحة  أضرت  عندمــا   2020 عام 
كورونا بالطلــب متجاهلة دعوات 

دول غربية لزيادة أكبر.
وقال املزروعــي، إن ارتفاع هوامش 
النفط وليس مجرد ســعر  تكرير 

اخلام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة 
إلى املستهلكني.

وارتفعت أســعار النفط األسبوع 
املاضي بعــد أن اقترحت املفوضية 
األوروبية فرض حظر تدريجي على 
النفط الروسي. لكن املوافقة على 
من  طلبات  وسط  تأجلت  االقتراح 
أوروبا  الدول األعضــاء في شــرق 
للحصول على إعفاءات وامتيازات.

الصباح الجديد ـ متابعة:
عندما تعرض العالم لألزمة املالية في 
شهور  أغلب  واستمرت   ،2008 خريف 
2009، كان صناع السياســة النقدية 
في البنوك املركزية الكبرى، جنوم هذه 
النقدية  املرحلة بفضل السياســات 
التــي تبنوها لتجــاوز األزمة وإنعاش 

االقتصادات.
منذ  للجائحة  العالم  تعرض  وعندما 
السياســة  2019، عاد صناع  أواخــر 
ليحتلوا  املركزية  البنوك  في  النقدية 
مشــهد الصــدارة مجــددا، بفضل 
سياســيات بالغة املرونة وحزم حتفيز 
نقــدي ضخمة، لكن يبــدو أن األزمة 
االقتصادية التي مير بها العالم حاليا، 
حتتاج إلى مــا هو أكثر مــن حتركات 

البنوك املركزية.
يقــول احمللــل االقتصــادي ماركوس 
أشوورث، في حتليل نشرته “بلومبيرج”، 
إن الزيادات األخيرة في أسعار الفائدة 
والتي جاءت متأخــرة وقليلة للغاية، 
وتقليص امليزانيــات لن متنع معدالت 
التضخم من الوصــول إلى أكثر من 

.10%
في الوقت نفسه فإن تبني سياسات 
نقدية، تدفع االقتصاد في اجتاه الركود 
بعد سنوات من تبني سياسات نقدية 
فائقة املرونة، لن يكون ســوى فشل 
جديــد بنكهة مختلفــة، واملطلوب 
بحسب أشوورث، الذي أمضى 3 عقود 
في القطاع املصرفــي، هو أن تتحمل 
السياسات املالية جزءا أكبر من عبء 

تنشيط االقتصاد.
وبعد فترة قصيرة من التفكير املشترك 
بني البنوك املركزية واحلكومات، عندما 
زاد اإلنفــاق احلكومي بالتنســيق مع 

برامــج التحفيز املبتكــرة من جانب 
البنوك املركزية، عدنا إلى الوضع الذي 
تكون فيه البنوك املركزية هي احلصن 

الوحيد ضد الركود.
مســتويات  بني  احلالي،  فاالنفصــال 
السياســة املاليــة التــي تضعهــا 
احلكومات، والسياســة النقدية التي 
تضعها البنــوك املركزية، يضع صناع 
السياســة النقدية واملســؤولني عن 
االســتقرار املالي واســتقاللهم عن 
الهجوم بشــكل  دائرة  في  احلكومة، 

خطير.
ويحذر ماركوس أشوورث من أن السير 
على حبل مشــدود بــني الرغبة في 
مكافحــة التضخــم املرتفع ودخول 
االقتصاد في دائرة الركود ميثل معضلة 

بالنسبة للبنك املركزي األوروبي.
ففي حني يطالب الصقور في مجلس 
محافظــي البنك بســرعة ســحب 
برامج التحفيز والتخلي عن أســعار 
الفائــدة الســلبية، تتزايــد مخاطر 
دخول اقتصــادات منطقة اليورو إلى 
دائرة التباطؤ خــالل العام املقبل مع 

التسريع في سحب حزم التحفيز.
ومع ذلك يتبقى شــعاع مــن األمل 
بتجنب هذا الســيناريو الكابوســي، 
وهو تراجع احتماالت اســتمرار ارتفاع 
األجــور، مما يحــد من ســرعة ارتفاع 
معــدالت التضخم، وهنــا بالتحديد 
تســتطيع احلكومات املســاعدة في 
األمر من خالل تخفيــف تأثير ارتفاع 
من  املستهلكني  على  الطاقة  أسعار 
أجل تخفيــف آثار املوجة التضخمية 

الثانية.
وقد حقــق االحتاد األوروبي جناحا كبيرا 
القادم”  اجليل  “صندوق  أنشــأ  عندما 

بقيمة 800 مليار يورو ملساعدة الدول 
األعضــاء فــي مواجهــة التداعيات 
االقتصاديــة جلائحة فيــروس كورونا. 
لكن استجابة االحتاد املالية لتداعيات 

الغزو الروسي ألوكرانيا كانت باهتة.
وتعتبــر مرونــة االحتــاد األوروبي في 
مواجهة الصعوبــات أبرز نقاط قوته، 
لذلك يجب أن يطــور حزمة إجراءات 
واحلد  االقتصادي  النمو  للحفاظ على 
األســعار بسبب  ارتفاع  تداعيات  من 
احلــرب الروســية، جنبا إلــى جانب 

تنسيقه احلالي للتحركات العسكرية 
والعقوبات على روسيا.

وخارج دائــرة االحتاد األوروبــي جند أن 
مهمة بنك إجنلترا املركزي في التعامل 
مع األزمــة الراهنة أصعــب في ظل 
ريشــي  البريطاني  اخلزانة  وزير  إصرار 
ســوناك على زيادة الضرائب، بدال من 

تخفيفها.
بالطبع لن يكون األمر جيدا بالنسبة 
للمركزي البريطاني، عندما يقرر زيادة 
ســعر الفائــدة للمــرة الرابعة على 

التوالي، في الوقت الذي يحذر فيه من 
تزايد مخاطر ركود االقتصاد.

الفائدة  زيادة أســعار  فاالعتماد على 
فقــط، ميكن أن يــؤدي إلى اشــتداد 
حدة ارتفاع نفقات املعيشــة، وهو ما 
أدى إلــى تزايد االنقســام  بني أعضاء 
جلنة السياســة النقديــة، حيث يرى 
بعضهم أولويــة احلاجة إلى احلد من 
التضخــم، في حني يرى البعض اآلخر 

مخاطر االنكماش املالي للحكومة.
وتصم احلكومة البريطانية آذانها عن 

دعوات خبراء املالية من أجل تخفيف 
حــدة التراجع القادم في مســتويات 

املعيشة.
تراجــع رغبة  املؤشــرات علــى  ومع 
التعامل  فــي  البريطانــي  املركــزي 
مع أزمة ارتفاع اســعار املســتهلك 
املتعاملون  يشــعر  املتوقع،  والكساد 
في أســواق املال واملســتثمرون بقلق 
متزايد بشأن األصول املقومة باجلنيه، 
بحســب أشــوورث الذي عمل مديرا 
لتخطيط األسواق في شركة هايتوجن 

سيكيوريتز في لندن.
وعلــى اجلانــب اآلخر ال يــرى املركزي 
األمريكــي، عقبــات أمــام تشــديد 
السياسة النقدية وبوتيرة متسارعة، 
في  التباين  لتزايــد  هــذا  وســيؤدي 
األمريكية  العملة  بني  الفائدة  أسعار 
والعمــالت الرئيســية األخــرى، وهو 
ما يدفع بالــدوالر ملزيد مــن االرتفاع 
وفوضى في سوق الصرف، خاصة في 

االقتصادات الصاعدة.
ولكن ليــس أمام املركــزي األمريكي 
خيارات كثيرة، غير التخلص من حزم 
كما  الضخمة،  احلكوميــة  التحفيز 
تواجه أمريكا شبح الشلل السياسي 
بعــد انتخابــات التجديــد النصفي 
املعارضــة  وســيطرة  للكوجنــرس 
اجلمهوريــة املتوقعة علــى األغلبية 
مما يزيد مــن مصاعــب إدارة الرئيس 

الدميقراطي جو بايدن.
األمريكــي  املركزيــان  ويســعى 
وتيــرة  تهدئــة  إلــى  والبريطايــن، 
جماح  وكبــح  االقتصادي  النشــاط 
الطلــب االســتهالكي مــن خــالل 
تشــديد السياســة النقديــة، لكن 
هذا ال يخاطــر فقط بإهدار تريليونات 

الدوالرات التــي مت إنفاقها على جهود 
التعافي االقتصادي بعد اجلائحة، وإمنا 
يهــدد أيضا بخروج األمــور كلها عن 

السيطرة.
وفي هذه احلالة ميكن أن يكون العالج 
البنــكان املركزيان،  إليه  الذي يلجــأ 
أسوأ من املرض نفسه، مع تآكل الثقة 
البنوك  بالفعل، فــي قدرة  املتراجعة 

املركزية على القيام بواجباتها.
ويرى، أنــه ال أحد يريد عودة ســلطة 
السياســيني على صناعة السياسة 
النقدية، وحتديد أسعار الفائدة، لذلك 
يجب إدراك حدود مــا ميكن أن حتققه 
عندما  مبفردها،  النقدية  السياســة 
العالــم إلجــراءات اإلغالق،  تعــرض 
ثم إعــادة الفتح في ظــل اضطراب 
وأزمة  العامليــة،  اإلمــداد  سالســل 

الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا.
ال متلك البنوك املركزية سيطرة تذكر 
االقتصاد،  فــي  العرض  جانــب  على 
لكنها تستطيع بالتأكيد خنق الطلب 
السابقة  السنوات  الذي سعت خالل 
في  وحتفيزه بسخاء،  إلى تشــجيعه 
املقابل تســتطيع احلكومات تشجيع 
جانــب اإلنتاج والعــرض، لكن عندما 
يكون ذلك مبررا من الناحية التجارية.
وحتتاج مشــروعات البنيــة التحتية 
واملشروعات العمالقة إلى وقت طويل 
قبل أن تؤتي ثمارها، لكن هناك الكثير 
الذي ميكن أن حتققه السياسة املالية 
في هذا الشــأن، بخاصــة من خالل 
خفض الضرائب واحلوافز االستثمارية.
واختتم حتليله بالقول إنه حان الوقت 
اآلن لكي  تكرر السلطات في العالم 
النزعــة اإلبداعية التي أظهرتها أثناء 

اجلائحة، فعليها التحرك دون تأخير.

الكهرباء: نقترب من اكتمال الربط 
الكهربائي مع دول الجوار واستقرار الطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرشــيد امــس األربعاء، حذف 
اسمه من قائمة العقوبات الدولية مليثاق األمم 
الصادرة  الوثيقة  والتي جاءت مبوجب  املتحدة 

في 18 نيسان للعام 2022.
واوضح املكتب االعالمي في بيان،ان هذا القرار 
جاء للجهــود التي بذلت مــن قبل احلكومة 
العراقية، ووزارة اخلارجيــة، واملمثلية الدائمة 
جلمهورية العراق لــدى االمم املتحدة ومصرف 

الرشيد.
واكد البيــان ان هذا القرار قــد أعاد مصرف 
الرشيد الى مكانته التي يستحقها في اجملال 

املصرفي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفض ســعر خــام البصــرة الثقيل، امس 
األربعاء، ليسجل خســارة يومية بأكثر من 7 

دوالرات، مع انخفاض اسعار النفط عامليا.
وانخفض خام البصرة الثقيل املصدر ألســيا 
7.42 دوالرات وبنســبة تغييــر بلغــت 7.43% 

ليصل الى 92.45 دوالرا للبرميل الواحد.
وانخفضت جميع اســعار خامــات منظمة 
أوبك حيث سجل خام مربان اإلماراتي 106.06 
بانخفــاض 4.96 دوالرات فيمــا ســجل خام 
العربــي الســعودي 103.74 دوالرات للبرميل 
بانخفاض بلغ 7.43 دوالرات، وبلغ مزيج سهران 
 2.70 106.23 دوالرات بانخفاض بلغ  اجلزائــري 
دوالر، وبلغ مزيج إيــران الثقيل 103.34 دوالرات 
بانخفــاض بلــغ 2.46 دوالر، وبلغ خــام بوني 
 2.16 106.12 دوالرات بانخفاض بلغ  النيجيري 
دوالر، فيما بلغ خام جيراسول االنغولي 103.97 

بانخفاض 2.42 دوالر”.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت خالل أمس 
األول الثالثاء بعد تباطؤ النمو في الصني ثاني 
أكبر اقتصاد بالعالم بعد تفشي كوفيد- 19، 
وتخلي املســتثمرين عن األصــول ذات اخملاطر 
العالية وســط مخاوف بشــأن ارتفاع أسعار 
الفائدة وتأثيرها على النمو االقتصادي قبل أن 
تعاود االرتفاع اليوم بعد تلويح االحتاد األوروبي 

بقرب حظر النفط الروسي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في األسواق احمللية لليوم الثالث، امس األربعاء.
وقــال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
النهر في العاصمة  ب   شــارع  أســواق اجلملة 
  بغداد ســجلت امــس األربعاء ، ســعر بيع 
للمثقــال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 
والتركي واألوربي 380 الف دينار، وسعر الشراء 
376 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس 

األول الثالثاء 382 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 340 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

336 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح 
ســعر البيع مثقال الذهــب العراقي بني 340 

الفاً و350 الف دينار.

حذف مصرف الرشيد 
من قائمة العقوبات 

الدولية

خام البصرة الثقيل يتراجع 
بأكثر من 7 دوالرات

أسعار الذهب تنخفض
في االسواق المحلية

أوكرانيا توقف نقل الغاز الروسي عبر نقطة عبور رئيسية إلى أوروبا

وزير الطاقة االماراتي: ال عالقة لـ »أوبك +« بتقلبات السوق 

في االزمات الراهنة

مكافحة التضخم المرتفع والركود االقتصادي معضلة البنوك المركزية
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علــى مــدى أيام قبــل تأســيس جريدة 
»الصباح« ســنة 2003، والتي اريد لها ان 
تكون جريدة دولة، التقى إســماعيل زاير 
رحمه اهلل، عددا من الصحفيني الذين قدر 
لهم فيما بعد ان يكونوا املؤسســني لها، 
ســيما بعد ان علموا منه انها ســتكون 
مســتقلة، وانها ســتكون صوتا حرا مبا 

تعنيه الكلمة.
على مــدى أيام أخــرى، وزعــت املهمات 
التحرير  هيئة  أعضــاء  على  والصفحات 
حســب التخصــص، اذ كان العدد صفر 
لرئيس وأعضاء  من »الصباح« هما كبيرا 
هذه الهيئة، ســيما بعد ان عج الشــارع 
بعشــرات الصحف، سواء الرصينة منها 

ام الرخيصة.
كان إسماعيل زاير وأعضاء هيئة التحرير 
يعرفون ان صحفا اخرى رصدت لها مبالغ 
كبيرة ســوف تصدر، ومن هنا بذل الكل 
جهده مــن اجل اصدار مطبــوع محترم 

ومستقل وحر.
وبالفعل صدر العــدد صفر واالعداد التي 
تلته، كما أراد لها رئيس وأعضاء هيئة ان 
تكون، وحتى عصفــت في اجلو ريح، ارادت 
ليدخل  »الصبــاح« عن مســارها،  حرف 
الكل في ازمة مع هاريس التي راحت حتاول 
ان ترســم مســارا جديد للجريدة، ولكن 
ســرعان ما انتهت تلك االزمة، بقرار ترك 
الصباح – في ذلك الوقت لهاريس وإصدار 

جريدة جديدة باسم الصباح اجلديد.
هنا نعيد نشــر افتتاحية العدد االول من 
جريدة الصباح اجلديد التي كتبها زاير في 
العدد صفــر، والتي يتجلى فيها وبوضوح 

انها املشروع املستقل والوطني.

هذا الصباح
ما من مرة وضعنا ثقتنا بابناء شــعبنا 
اال غمرنــا بالوفاء..امس نهضنا وقلنا ال 
ملــن اراد ان يصادر حقنا في االســتقالل 
املهنــي الــذي طاملا تطلعنــا اليه، ولم 

يخذلنا احد.
فــي آخر عمود لنا فــي »الصباح« امس 
قلنا مــا حصل مضطرين إلبــالغ ابناء 
العراق العزيز الشامخ..اننا لسنا مجرد 
موظفني مأجورين لدى شــركة عالقات 

عامــة متعاقــدة مع الواليــات املتحدة 
بل نحن وطنيــون حتى النخاع تصدينا 
لبناء مشــروع اعالمي وطني مســتقل 
باملقاييس املهنية احملترفة املعروفة على 

املستوى العاملي.
ومنــذ اول يوم قلنــا اننــا عازمون على 
االستقالل الناجز والشامل وكررنا ذلك.

واليوم يتظاهر بعض املنتفعني من عقود 
البنتاغون بانه لم يســمع ذلك الصوت 
وال هذه الكلمة ويريــد منا ان نبقى في 
ظل املعونات والوصاية من قبل شــركة 

الفوارس الكويتية.
وحيث اننــا كنا في اشــتباك دائم مع 
موقفهم  نســتغرب  فلــم  »هاريــس« 
الراغــب فــي اســتقاللنا – ولكن الذي 
احبطنــا املوقــف الســلبي لســلطة 
التحالف مــن نزاعنا مع املقــاول الذي 

عينوه ملساعدتنا كما يقولون .
ثمة شــعور عميــق باملرارة ســاد هيئة 
التحرير بسبب عدم االكتراث االمريكي 

مبطلبنا في احلصول على االستقالل.
ومما زاد في شــقة اخلــالف هنا رغبتهم 
البقــاء ضمن هيئــة االعالم  بالزامنــا 
اجلديدة التي قرر الســيد برمير انشاءها 

في امره املرقم 66.
هــذه الهيئة التــي ســتضم تلفزيون 
العراقيــة ومحطــات الراديــو ايضا لم 
نستشر بشأنها ولم يزعج احد نفسه 
بســؤالنا اذا ماكنا نرغــب في االنضواء 

حتتها ام ال !!
ببســاطة متناهية يعتقد الســادة في 
لهم  »الصباح«  ان  التحالف  ســلطات 
وبوســعهم ان يفعلوا فيها ما يشاءون 
بل ان ممثلي شــركة »هاريس« الذين لم 
ميــض على وجودهــم في البالد ســوى 
بضعة اســابيع يعتقدون ان من حقهم 
ادعاء ملكية جميــع املعدات واالجهزة 
وبقية املواد التي لــم تدفع اثمانها من 
املســاعدات املاليــة االمريكيــة بل من 

وارداتنا و مبيعاتنا.
هكذا اصبح علينا ان نسلمهم كل ما 
منلك وان نخرج باقالمنــا وورقنا وارادتنا 

فحسب.. وللحديث صلة..

اسماعيل زاير
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ظفار زاير

كمــا كان يحلــو للمؤســس األســتاذ 
إســماعيل زايــر ان يســميها، متثل هذه 
كفاحه  وعصــارة  جوهــرة  الصحيفــة 
وجهده وخبرته وتتويج مسيرته الفكرية.

 هي ليســت مجرد صحيفة وامنا تعدت 
وعائلة  بيتا  لتكــون  مكانتها ومحبتها 
فيهــا  والعاملــني  الصحفيــني  لــكل 
ولتحمــل علــى عاتقها مهمة ليســت 

بالسهلة.
 ورغم عشــقي لهذه املؤسســة ما زلت 
اشــعر بأنني مدينة للمؤســس الكبير 

اســتاذنا ومعلمنا إسماعيل زاير، مدينة 
له باحلفاظ على جوهر العمل الصحفي 
واإلنســاني الذي ابدع ومتيز به ... شكري 
لكل من ينتمي لعائلــة الصباح اجلديد 
شــكري ملــن ســاندنا وتغاضــى عــن 
احتياجاته املادية وبقــي صامداً يكافح 

من اجل بقاء واستمرارية الصحيفة.

شكري لكل من ساندني ويساندني كي 
تبقى الصبــاح اجلديد جوهرة الصحافة 
العاملني  لــكل  العراقية شــكري  احلرة 

والصحفيني وامتناني وفخري بهم.
قلتها وسأقولها دوماً على العهد نبقى 
أيها املؤســس وعملــك وروحك ومبادئك 

امانه في اعناقنا لن نتهاون فيه.

الصباح الجديد.. قرار الحكمة والصوت المستقل
في ذكرى التأسيس .. 

الصباح الجديد.. )جوهرة الصحافة الحرة(

االعداد األولى للجريدة



تشكل الصحافة 
المقروءة رافدا 

مهما من روافد 
المعرفة المضافة 

للمسموعة 
والمرئية.. وجريدة 
الصباح الجديد عبر 

مسيرتها التاريخية 
استطاعت ان 
تتجاوز االفاق 

وتقدم منجزها 
لألخر. عبر جسور 

الكلمة والصورة 
مشكلة اضافة 
معرفية خالقة 

يزهو بها الفكر 
االنساني.. اضافة 

الى تبنيها 
مشروعها 

السياسي 
والثقافي 

واالجتماعي من 
اجل انسان الغد.. 
من خالل خبرها 
اليقين المقترن 
بشاهد الحدث 

الفني )الصوري( 
التي تتنفس الحياة 

وتصور لحظتها.

اعود الى بداية 
عملي في صحيفة 

الصباح ومن ثم 
الصباح الجديد، 
اذ اشار لي احد 

االصدقاء حينها 
بذلك، فقادتني 

خطاي الى إحدى 
الدور التراثية 

المتواضعة في 
منطقة الصالحية 

ببغداد التي اختيرت 
كبناية لصحيفة 

الصباح، وفي 
الحقيقة فلقد 

كان قد وصل الى 
سمعي مسبقا 

إبان التحضيرات 
التي كانت جارية 
إلسقاط النظام 

السابق بأن صحيفة 
ستنشأ بمجرد 

اسقاط النظام 
وان المبادر الى 

التأسيس لها هو 
المرحوم اسماعيل 

زاير وانها ستمتاز 
بحرفيتها 

وموضوعيتها 
ارتباطا بشخصية 

مؤسسها 
وماضيه الوطني 

وخبرته التي 
اكتسبها عن 

طرق العمل في 
كبرى المؤسسات 
الصحفية في دول 

المهجر
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وداد ابراهيم

الصباح اجلديد جديــدة في كل ما 
تقدم واهم مــا فيها حرية التعبير، 
وهي صوت ومعلومــة وتقارير عما 
يبذلها  كبيرة  بجهــود  حولنا  يدور 
ومحررين  كتاب  من  فيها  العاملون 

ومصممني، ورؤساء اقسام.
كل يوم تقدم صباحا جديدا للقراء، 
كتب فيها كبار الكتاب ورسم على 
طرز  الرســامني،  كبار  صفحاتهــا 
مقاالتهــا افضل الكتــاب، منهم 
ورئيــس حتريرها  الصحافة  فقيــد 

السابق اسماعيل زاير.
وعلــى الرغم مــن معرفتنا بنبض 
االعالم، اال ان ما يشكل علينا دائما، 
رد فعل القاريء، ومن هنا نتســاءل 

في ما اذا كنا ارضيناه ام ال!
احلقيقــة وجدناهــا عنــد باعــة 
الصحف، سيما وهم االكثر معرفة 

برغبة القارئ.
وتتلخــص هذه احلقيقيــة بكلمة 

واحدة.. النجاح، 

اجلرأة في مقاالتها
يقــول ابو زهــراء صاحــب مكتبة 
املرتضــى: ابيع الصحــف قبل عام 
2003 وكانــت ال تتعــدى أصابــع 
اليد، لكــن بعد التغييــرات صرت 
ابيع العشــرات  املتشابهة باألخبار 
واحيانــا اجــد املقــاالت تتكرر في 
بعضهــا او نفــس الكاتــب يعيد 
مقالته وبشــكل اخر في صحيفة 
اخرى،  وبصراحة  ومن دون مجاملة 

متيزت  اجلديــد  الصبــاح  صحيفة 
باخلبــر الصحيح واملوثــق بالصور،  
واقرؤهــا بشــكل دقيــق فأجدها 
حتمل اجلرأة وتالمــس هموم الناس 
وتســعى للوئــام ونبــذ الطائفية 
والتفرقــة العنصرية بــني اطياف 
العراق، ولن انســى االعــداد االولى 
للتأســيس كانت تقدم مقاالت في 
التي يكون  والصحيفــة  اجملال  هذا 
هدفهــا وطنيا تعيــش فترة اطول 
مؤسسات   تتبع  التي  الصحف  من 
تتالشى بني يوم واخر فتغيب وتندثر 
مــع مؤسســتها، وهذا مــا حدث 
فعال فالكثيــر من الصحف انتهت 
منها،  القليــل  وصمد  مهمتهــا، 
والصبــاح اجلديد تدخــل مكتبتي 
واالماكن االخــرى بحصة تصل الى 
20 عدد وتنفذ كلها في الســاعات 
االولى من النهار وال اذكر انها بقيت 

معي لليوم الثاني.

رحم اهلل مؤسسها
"يقلب أبو زهراء، الصحف ويشــير 
اجلديد  الصبــاح  صحيفــة  الــى 
ويضيــف: اليــوم فــي اول النهار 
وبقــي فــي مكتبتي ثالثــة اعداد 
فقط وهــذا شــيء ايجابــي  وان 
مســتواها عند القارئ جيد ألنه ال 
يعرف اجملاملــة في ما يحب ان يقرأ، 
الرصينة  الصحــف  مــن  فاجدها 
رحم اهلل مؤسسها الكاتب الكبير 

والصحفي الالمع اسماعيل زاير.

لم تكن مجانية 
بيع  ســيد ظافر صاحــب مكتبة 

الصحــف في بــاب املعظــم قال: 
بعد احــداث 2003 اقبلــت غالبية 
الناس على الصحف ألنها الوسيلة 
الوحيدة لعــرض املتغيرات، وصارت 
تأتــي للمكتبــات بشــكل يومي 
مجاني  بشــكل  يقدمها  والبعض 
باألخص الصحف املرتبطة باألحزاب 

اليــوم بدأت   والكتل السياســية، 
الصحافــة الورقية تندثــر والكثير 
ابوابها  واغلقــت  انتهــت  منهــا 
ونسيها القارئ  لكن الصباح اجلديد 
لم تغلق يوما ولم  تتوقف ولم تقدم 
للمكتبــات بشــكل مجاني ورغم 
عزوف املواطن عــن القراءة  لكنها 

رصانة الصباح الجديد سر ديمومتها وتواصلها ومحبة القاريء لها
اصحاب مكتبات بيع الصحف: 

كعادتهــا بهيــة متألقــة جميلــة 
صباحاتهــا  مبضامينهــا،  متنوعــة 
مختلفة ترفل باحملبة واالمل، وهذا ما 
جعل لها احبة ومحبني، ســيما من 
الكتاب والفنانني الذين عملوا فيها او 

رفدوها بكتاباتهم ورسومهم.
بيوم  وتهنئاتهم  كلماتهــم  هنا..في 
تأســيس الصباح اجلديد، دون البعض 

محبته لها في كلمات:

الكاتب علوان السلمان
رافدا    تشــكل الصحافة املقــروءة 
مهمــا من روافــد املعرفــة املضافة 
للمسموعة واملرئية.. وجريدة الصباح 
التاريخية  اجلديــد عبــر مســيرتها 
اســتطاعت ان تتجــاوز االفاق وتقدم 
الكلمة  عبر جســور  لألخر.  منجزها 
والصورة مشــكلة اضافــة معرفية 
خالقة يزهــو بها الفكر االنســاني.. 
مشــروعها  تبنيهــا  الــى  اضافــة 
من  واالجتماعي  والثقافي  السياسي 
اجل انســان الغد.. مــن خالل خبرها 
اليقني املقترن بشــاهد احلدث الفني 
)الصوري( التــي تتنفس احلياة وتصور 
حلظتها.. فضال عــن كونها صحيفة 
متتلك ابعادها االنســانية بتضامنها 
واحلــدث الكونــي.. امــا صفحتهــا 
االخيرة بكل مشــاربها فقد شكلت 
موجزا   واخباريا  وفنيــا  معرفيا  طبقا 
متباهيــا بتنوعه املعرفي )خبر ثقافي 
او وجه فني مؤثــر مجتمعيا.. ..(.. مع 
التي تهتم  دقة االختيار للموضوعات 
بالهم االنســاني وتتكئ على املفردة 
اليوميــة القريبــة من العــام. ألنها 
تنطلق من قــول محمود درويش حني 
يقول )قصائدنا بال لون.. بال طعم.. بال 
صوت // إذا لم حتمل املصباح من بيت 
الــى بيت // وان لم يفهم البســطاء 
معانيها // فأولــى ان نذريها // ونخلد 
للصباح  للصمــت(.. فســالما  نحن 

اجلديــد وهــي تتلون بألــوان الطيف 
الشمسي القزحي بصفحتها االخيرة 
الطبــق املعرفي الشــهي. وســالما 

للجهود املبذولة..   

 الكاتب عباس عبود سالم
عندما نقــول الصباح اجلديــد فاننا 
نقول الكلمــة الرصينة واخلبر اليقني 

والتحقيق املهني.
 الصباح اجلديد ذلك الكائن الصحفي 
الذي اقترن مبؤسسه الراحل اسماعيل 
زايــر مــازال يقاتل ويســتمر وينجح 
ويكســب ثقة اجلمهور وســط عالم 
مختلف وبيئة فوضوية يختلط فيها 
اخلبر الصادق باملزيــف ويتداخل فيها 

الراي املسؤول باالنفعاالت املكتوبة..
الصباح اجلديد مدونة التنوير العراقي 
تستمر  زاير  اســماعيل  ارساها  التي 
بنفس النهج الذي تاسست من اجله 
وتواصل رحلتهــا إذا نرفع لها القبعة 
ونستذكر مؤسسها مع رعيلها املميز 

وكادرها النخبوي..
ألف حتية وتبريك للصباح اجلديد تلك 
النخلــة املثمرة التي جتــود علينا من 

ثمرات العقول رطبا جنيا 

الكاتب حسب اهلل يحيى 
الصبــاح اجلديــد، جريدتــي العزيزة 
الصحفي  عمــودي  احتضنت  التــي 
اليومي على مــدى 13 عاما، احتفظ 
لها بالكثيــر من الذكريات الســارة 
والعالقــة الصميمية مــع الزميالت 
والزمالء. نعــم الصباح اجلريدة جريدة 
حرة تتسع للكثير من أالفكار واارؤى..
حتية ملؤسسها الز ميل العزيز الراحل 
إسماعيل زاير وإلى  مالكها الصحفي 

املزهر..

شمخي جبر 
الكاتب والناشط املدني شمخي جبر 
حني نحتفي بالصبــاح اجلديد فنحن 

نحتفــي ونحتفــل مبنجــز يتواصل 
ببريقــه وزهــوه واســتمراره. بصمة 
الراحل الكبيــر مازالت تزهو وتتحدى 

كل الظروف احمليطة.
الصبــاح اجلديــد التــي ولــدت مع 
الســنوات االولى للتغيير كانت صوتا 
احتل  متميزا  ومنبــرا  مهنيا  اعالميا 

مكانته لدى متابعيه وقرائه.
مبارك للزمالء في الصباح اجلديد وهم 
يتواصلون على عهدهم مع مؤســس 

هذا الصرح االعالمي املميز 
، نشــارككم احتفالكم ايها الزمالء 
والتأســيس  الــوالدة  مســتذكرين 
ومستذكرين الراحل الكبير اسماعيل 
زايــر رحمــه اهلل مؤسســا ومعلما 
وصحفيــا كبيــرا. خالــص التهاني 
والتبريــكات لكم ايهــا الزمالء والى 

مزيد من التألق واالبداع والنجاحات.

الدكتور خالد القيسي 
الى جريدة الصباح اجلديد الغراء 

نبارك  والوفــاء  احلــب  بــكل معاني 
ملطبوعنا االثير الى نفســي بالتوفيق 
والســداد ولكافة العاملــني فيه وان 
تكــون صحيفتنــا رقمــا صعبا بني 
نظيراتها من الصحف العراقية بارك 
اهلل فــي جهودكم املبذولــة لتكون 

اجلريدة متميزة شكال ومحتوى.  

الكاتب عبد الغفار العطوي
4 أيــار هو ليس تاريــخ والدة صحيفة 
الصباح اجلديد العراقية، بل هو نقطة 
البدء في انطالقــة الكلمة الصادقة 
والفكــرة الواثقــة والقــول الفصل 
الذي مييز بني اخلطاب املزيف واخلطاب 
احلقيقي للصباح اجلديد جديد مبعنى 

الكلمة ومنتهى احلكم
ألف ألف مبارك جلميع العاملني. 

                                                                                    
األديبة نيسان سليم رأفت 

اتقدم بالتهاني والتبريكات الى أيقونة 

صحيفة  البــارزة  العراقية  الصحف 
الصبــاح اجلديد  ولكل العاملني فيها 
وحرصهم على استمراريتها في عالم 
الصحافه ومن خالل توســيع االبواب 
والصفحات وتنوع االعمدة للكتاب من 
صحفيني وسياسيني وأدباء وفي شتى 
املواضيع ومن مختلــف االيدلوجيات 
ممايدل على مهنيتهــا  ومتيز كوادرها 
والــذي ترك األثــر الكبير فــي عالم 
الصحافه العراقيه والعامليه تستفيد 

منه االجيال في االعالم والصحافة 
لتصبح أمنوذجا للمصداقية في نقلها 
للخبر بــكل مهنيــة وحيادية حلرية 
التعبير عن الرأي وممارســة دور االعالم 
احلقيقي القادر على النقد واحملاســبة 
دعائم  إرساء  في  الفاعلة  واملساهمة 
التضامن  روح  وإشــاعة  الدميقراطية 
واحملافظــة على الســلم  األهلي في 

ظل الظروف الصعبة والتحديات التي 
تواجه العراق وشعبنا العزيز 

أمتنــى لــكل العاملــني فيهــا دوام 
املوفقية 

والنجاح الدائم فــي عالم الصحافة 
الوطنية املستقلة واحلرة

الشاعر صباح محسن
نبــارك جلريدة الصبــاح اجلديد ذكرى 
تأسيســها ، وانطالقتهــا في احلياة 
الصحفيــة واالعالميــة املســؤولة 
، لتكون واحدة  وامللتزمة في العــراق 
من الصحف واســعة االنتشــار في 
البالد ، وليكون لها صدى ووقع له ميزة 
في ســبق انتاج املعلومة ، ومالحقة 
كل جديد ومهم مبا يــدور في العالم 
بشــكل عام ، ومتابعة كل ما يجري 
فــي احلياة السياســبة واالجتماعية 

والفنيــة في البالد ، وكان لها ســبق 
احلصــول علــى كل ما ينفــع الناس 

ومالحقة كل جديد واستثنائي  .
إن لتأسيس جريدة الصباح اجلديد له 
وقع خاص ومتفرد في عالم الصحافة 
، وذلك للمقدرة التي اكتســبتها من 
خالل إدارة مهنية وحريصة وملتزمة ، 
تؤمن بحرية الراي وتاثير الكلمة على 
اجملتمــع ، وعلى من يقوم على رعيته ، 

بطريقة مسؤولة وصادقة .
 إن تاســيس وانطالفة جريدة الصباح 
اجلديد كان له فعل مباشــر ومحرك 
مهم في احليــاة الصحفية بالعراق ، 
حتية واعتزاز لــكادر اجلريدة وللعاملني 

فيها مبناسبة تاسيسها االغر .

اخملرج السينمائي قتيبة اجلنابي
جريدة  أنطــالق  وأعتزازبذكرئ  حتيــة 

الصباح الجديد.. الكلمة الرصينة والخبر اليقين ومنجز متواصل البريق

علوان السلمان

قتيبة اجلنابي

عباس عبود سالم

باسم االعسم

حسب اهلل يحيى

علي حسني حمدان

شمخي جبر

جعفر مراد

صادق االزرقي

عندمــا تقدمــت للعمل فــي صحيفة 
الصبــاح فــي اوائل تأسيســها في عام 
2003 قبــل ان تتحول الى الصباح اجلديد، 
جرى األمر بسالســة وســهولة بعكس 
ما يحدث في مؤسســات اعالمية اخرى، 
اجزم القــول ان التعيني فــي كثير منها 
كان يجــري بطــرق غامضــة بعيدا عن 
املهنية ســرعان ما ادى الــى انتاج اعالم 
رديء فــي كثير مــن مخرجاتــه، لم نزل 
نعاني من رداءته وانعدام شعبيته، وكنت 
قبل تعييني فــي الصحيفة قد تقدمت 
بســبب حاجتي ملصدر عيش الى صحف 
ومؤسســات اخرى للعمل فاســتقبلني 
مديروها بوجوه متجهمة وبالرفض برغم 
خبرتي الصحفية ولم يكلفوا انفســهم 
حتــى عناء اختبــاري، وبعض مســؤولي 
تلك القنوات االعالميــة ميتلكون االموال 
الهائلة ســواء في الوضع اجلديد، او حتى 
حني كانوا فــي املعارضــة، وأحدهم من 
قادة االحزاب املتنفــذة قبل وبعد التغيير 

في نيســان ٢٠٠٣ ولم يــزل، واآلخر رئيس 
وتنشر  تصدر صحيفة  كبرى  مؤسســة 
كتبا ولها بث اذاعي ووسائل اعالم اخرى.  

الــى مراجعة شــتى  لقــد اضطــررت 
املؤسســات االعالميــة بفعــل حاجتي 
الى راتب حيث لــم يعيدني احلكام الذين 
اعقبــوا نظام صــدام الــى وظيفتي في 
مؤسســات الدولة التي كنت قد تركتها 
مضطرا بعد خدمــة طويلة، وذهبت الى 
كردســتان العراق وعملت فــي منافذ ما 
صحف  منها  العراقية  باملعارضة  يسمى 
يرجعوني  لم  واذاعات؛  تلفزيون  ومحطات 
الى وظيفتي برغم الوثائق احلقيقية التي 
احملها بهذا الشأن، وبرغم تأييد اكثر من 
جهة لعملــي االعالمي؛ وكما هو معروف 
فانهــم ارجعوا الى الوظيفــة كثيرا ممن 
لم يتعرضوا الى االضطهاد في الســابق 
فخصصوا لهــم رواتب ومنحوهم امواال، 
كما اجنزوا ملفات وهمية يتسلمون عنها 

رواتب اضافية. 
 واعــود الــى بداية عملي فــي صحيفة 
الصباح ومن ثم الصباح اجلديد، اذ اشــار 
لي احد االصدقــاء حينها بذلك، فقادتني 

خطاي الى إحدى الدور التراثية املتواضعة 
في منطقة الصاحلية ببغداد التي اختيرت 
كبنايــة لصحيفة الصباح، وفي احلقيقة 
فلقد كان قد وصل الى ســمعي مسبقا 
إبــان التحضيــرات التــي كانــت جارية 
إلســقاط النظام الســابق بأن صحيفة 
ستنشأ مبجرد اســقاط النظام وان املبادر 
الى التأســيس لها هو املرحوم اسماعيل 
زاير وانها ستمتاز بحرفيتها وموضوعيتها 
وماضيه  مؤسسها  بشــخصية  ارتباطا 
الوطني وخبرته التي اكتســبها عن طرق 
العمل في كبرى املؤسســات الصحفية 
فــي دول املهجــر؛ هكــذا قادتني خطاي 
اخلجولة الى بناية الصباح وسلمت مقالة 
سياسية بيد أحد حراس الدار وسرعان ما 
ظهرت املقالة في اليــوم التالي، أردفتها 
مبقالة أخرى وقصة قصيرة نشــرتا على 
الفور، حدث ذلك مــن دون ان التقي بأحد 
من منتســبي الصحيفة التي ســرعان 
ما اكتسحت ســوق الصحافة العراقية؛ 
فكرت أن أعبر لهم عن رغبتي في العمل 
ضمــن مــالك الصحيفة، ولقــد كانت 
تتراكــم في ذهنــي صــور البيروقراطية 

التي  املبــاد  النظام  مبمارســات  املقترنة 
تضخمت ضمن حقبة احلروب والعقوبات، 
ولكننــي فوجئت مبدى املرونــة التي جتري 
بها األمــور اإلدارية في تلــك الصحيفة، 
فقادنــي احد احلراس ليلج بــي في داخل 
الى اسماعيل  ويقدمني  الصحيفة  بناية 
زاير الذي رأيته يتحرك بنشــاط بني غرف 
الصحيفة القليلة من دون ان يجلس حتى 
على كرســيه في مكتبــه اخلاص هذا اذا 
كان لديه مكتب اذ لم يتســن لي حينها 
رؤية ذلك.. تقّبل زايــر طلب التعيني بروح 
رياضية وبدعابة نادرة، واثنى على كتاباتي، 
وهو يشير الي بانهم على وشك ان ينقلوا 
مكتــب اجلريدة الى مقرها اجلديد في حي 
القاهرة في منطقة الوزيرية وان بإمكاني 
ان أباشــر العمل بعد امتام االنتقال، قالها 
وبكل بســاطة مثلما هو طبعه املنفتح 
الــذي اكتشــفه فيه اجلميــع فيما بعد 
حني أصــر معظمهم علــى البقاء معه 
إلصدار توأم الصباح اي صحيفة )الصباح 
اجلديد( وبالسالسة نفسها جرى تنسيبي 
فعال الى العمل ضمــن مالك الصحيفة 
حني انتقلت الــى موضعها اجلديد .. لقد 

انتظــرت حتــى باشــرت الصحيفة في 
اسماعيل  على  فادخلوني  اجلديد  مكانها 
زايــر الذي كان على طبعه )املتحرك(  دومنا 
اســتقرار بني الغــرف اجلديــدة وبصوته 
اجلهوري املعروف، ومن دون ان يسألني عن 

اي شيء قال بوضوح:
ـ اذهب واجلس على ذلك )امليز( وأشار الى 

احدى الطاوالت اخلاصة باحملررين. 
فعملت من ثــم بتحرير األخبــار واعداد 
القصص  ونشــر  والتحقيقات  التقاريــر 
واملقاالت األدبية والسياســية، واإلشراف 
واســتذكارا  االقتصادية؛  الصفحة  على 
لذلك املوقف ونحن نحتفل بذكرى صدور 
الصبــاح اجلديــد التي لم تقل شــعبية 
عن ســابقتها فانني كنت على يقني من 
ان جناحهــا يكمــن في ذهنيــة صاحبها 
املتفتحــة وروحه الدميقراطيــة وتعاليه 
واســتهزائه  واملنغصات  الصغائــر  على 
حتريرها  طاقــم  في  وكذلك  باملعوقــات، 
الذي حوى اســاتذة اكفــاء متمكنني من 
مصمميها  وفي  واختصاصهم  حرفتهم 
البارعــني وهو ما وســم اعدادهــا التي 
امتلكت بوساطتها هويتها اخلاصة التي 

ال تخطئهــا عني القارئ، برغــم الهموم 
التي اثقلت كاهل املواطن التي نأت به عن 

متابعة الصحف وقراءتها .
صــدور  بذكــرى  نحتفــل  ونحــن  واآلن 
الصحيفة وعلى امتــداد  اعدادها فانني 
ارى انهــا لم تغادر حرفيتهــا واحتفظت 
التجاذبات  مبسافة متســاوية عن جميع 
والقــوى، مــن دون أن تتهرب مــن قولة 
احلق واتخاذ املوقف األصــوب الذي يخدم 
الشــعب والوطن ورصــد االخطاء مهما 
كان مصدرهــا؛ ونأمــل بالتأكيد ان تبقى 
كذلك وتطوره حفاظا على مصداقيتها و 

مهنيتها ومستواها وشعبيتها.

الصباح الجديد روح منفتحة ومهنية راسخة

سمير خليل

صبــاح الرابــع من ايــار عــام 2004 
واكشاكها  الصحف  مكتبات  ضمت 
صحيفة تقتحم عالم االعالم العراقي 
املزدحم بالــوان الصحف واملطبوعات 
وتضــع لها اســما راســخا في هذا 

العالم، الصباح اجلديد،.
وقفت الصباح اجلديد منذ اشــراقتها 
االولى بصالبة وســط تنافس اعالمي 
انها  ودميومتهــا  كبير، ســر قوتهــا 
اختطت لنفسها طريقا مهنيا صادقا 
نزيها مستقال شجاعا، قطعته بثقة 
برعاية ووصايا وتوجيهات االب الروحي 
اسماعيل  الكبير  الراحل  وعرابها  لها 

زاير.
نقية  ومازالت  اجلديــد  الصباح  كانت 
املقاصــد، مهنية االصدار، تســتقي 
اخلبر وتعمده بنفس وطني خالص ثم 
تنشره رســائل صادقة ليصل القاريء 
دون حتريف او تزييــف او تزويق، مثلما 
كانت الصباح اجلديد ومازالت حريصة 
على متابعة املســتجد في املشــهد 
السياسي والثقافي والرياضي والفني 
واالقتصــادي وكل ما يخــص اجملتمع 

واالسرة.
الساســة وجنــوم اجملتمع من  تلتقي 
فنانني ورياضيني واعالميني واقتصاديني 
واجليش االبيض وحمــاة الوطن، تأخذ 
منهم خالصة ما تبوح به انفســهم 
وذوائقهم لتلون صفحاتها مبا يفكرون 
بامانة  ويفســرون  ويحللون  ويكتبون 

وحرص وصدق.
توهج هذه الصحيفة الفتية وجناحها 
لم يأت مــن فراغ، فمنــذ اليوم االول 
محترفي  من  نخبة  اسرتها،  تشكلت 
مهنة املتاعب، جتمعوا على احملبة وروح 

العمل في بيتها العتيد، كأن احدهم 
يعمل مــع اآلخر منذ ســنني طوال، 
اصبحــت االلفة والصداقــة واجلدية 

بالعمل عنوان هذه االسرة .
اجلميع يعمــل بهدوء بــني من يوجه 
باالضافة  ويصمــم  ويصحح  ويكتب 
لتظهر  االخــرى،  اجلريــدة  القســام 
الصباح اجلديد في اليوم التالي انيقة، 

ملونة بالوان احملبة.
لربان ســفينة  املوجع  الفقــد  ورغم 
الصباح اجلديد املعلم اســماعيل زاير 
واخلــوف من اهتــزاز واضطــراب هذه 
الســفينة، اال ان طاقة شابة حتملت 
مسؤولية قيادة هذه السفينة باصرار، 
الســيدة ظفار زاير، حاملة ارث ابيها 
الراحــل امانــة حرصت علــى الوفاء 
باحلفــاظ عليــه، وها هي الســفينة 
واسرة  بنســق ســليم، ظفار  تسير 
اجلريــدة يعملون علــى احملافظة على 

صورتها نقية براقة صافية.
عشــر  الثامنة  الذكرى  نعبــر  ونحن 
لــوالدة الصباح اجلديــد ونحتفي بها 
نعاهد انفســنا ان نظــل امناء على 

رسالتنا، رسالة الصباح اجلديد.

صباح جديد اشرق على 
الصحافة العراقية



في ظل اضمحالل 
الصحافة الورقية 
والتطور والسرعة 
الفائقة والتنوع 
الهائل التي تنقل 
بها صحافة النت 
الخبر والتحليل، مع 
الصورة والفيديو 
والصوت تستمر ) 
الصباح الجديد( رغم 
فقدانها لعميدها 
» اسماعيل زاير« 
في قبول التحدي 
والصدور يوميا 
وبنجاح، وهذا يعني 
الكثير.
كنت من 
اسرة تحريرها 
باعداد صفحة 
حرة للثقافة 
الكاريكاتيرية بدون 
حسيب او رقيب، 
حرص الراحل زاير 
العجابه بفكرة 
الصفحة وتقديره 
لشخصي على ان 
تكون ملونة، 
استمرت الصفحة 
وبنجاح لمدة 
خمسة اعوام بدأت 
من اربيل واعتذر 
عن استمرارها 
بعد خمسة اعوام 
السباب )اقتصادية( 

خالل إستقصاء 
أجرته مؤسسات 
عالمية في العام 
)2011(، شملت 
جميع محافظات 
البالد، أصدرت فيه 
تقريرًا عن أداء 
اإلعالم العراقي، 
نالت الصباح الجديد 
المرتبة األولى من 
بين عشر صحف 
عراقية صادرة، 
والذي توّج بجهود 
الصحفيين العاملين 
فيها ودأبهم من 
أجل إرضاء القارىء 
الكريم، فضاًل عن 
شعورهم باإلعتزاز 
والقدرة على 
المنافسة النزيهة 
والقبول بالتحدي.
 )الصباح 
الجديد(،مطبوع 
إعالمي رصين 
ومتميز يتمتع 
بحرفية عالية، 
أثبت حضورًا 
فاعاًل ومؤثرًا 
في المشهد 
اإلعالمي العراقي، 
وهي صحيفة 
مستقلة تمتلك 
منهجًا مغايرًا عن 
الصحف األخرى، 
فهي تبتعد عن 
اإلنحياز واإلستمالة 
الى أية جهة 
سياسية كانت أم 
اجتماعية،التجامل 
والتساوم، بل 
تسلط األضواء على 
الحقائق كما هي
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حتضــر كل يــوم بشــموخ وجمال 
الوانها ومواضيعها اقرأها بشــكل 
ســريع واجدها جيدة  تتواصل مع 
الثقافية والسياســية  املوضوعات 

واالقتصادية.

الصفحة الرياضية 

وتابــع: الصفحــة الرياضية جيدة 
الرياضــة  حملبــي  متعــة  تقــدم 
ومتابعيها، والصحيفة بشكل عام 
اجدها شامله من حيث التنوع في 
صفحاتها وتستهدف اعمار ما بعد 
االربعني، الن هذه الفئة االكثر قراءة 
تنفذ عند  للصحف، وهي بصراحة 

انتهاء النهار.

مالحق وصور من احلياة
واكمل: اتوقع انها قد تقدم مالحق 
ملونــة او صور من احلياة كونها من 
الصحف التي تواصلت في الشارع، 
والكل يعــرف ان الصحف التي لها 
قــراء تقــدم لهم فــي الكثير من 
صور  عن  عبارة  مالحق  املناســبات 
فيعتبرهــا القــارئ هديــة له وقد 

يحتفظ بها ملدة اطول.
فــي منطقــة العالوي قــال احلاج 
منعم فــي مكتبته: منــذ احداث 
بالصحف  املكتبات  اغرقــت   2003
واجملــالت وكان النــاس يقفون امام 
املكتبة يقلبــون الصحف بعضها 
ينفذ والبعض االخر يقلبها املواطن 
ويعيدها مكانهــا، على الرغم من 
املســتوى غير اجليد ملا كانت تقدم 
من مقاالت وتنشــر بعــض الصور 
التي ال تليــق بالصحافة العراقية،  
وبعــد ســنوات اختفت عشــرات 
الصحف ونســيها الشــارع، وفي 
املرحلة احلالية هناك عدد قليل من 
وتواصلت  صمــدت  التي  الصحف 
بالرصانة  ومتيــزت  اليومي  باحلضور 
منها  الصبــاح اجلديــد فهي من 

الصحف التي تنفد مني.

سيدة طلبت 15 عدد من الصباح 
اجلديد

وتابــع: بصراحــة اجــد ان هنــاك 
وبشكل  تطلبها  معينة  شــريحة 
مستمر وما ان ينتصف النهار تكون 
اعدادهــا قد نفدت مــن مكتبتي، 

واحيانــا يتبقى معي عــدد او اثنني 
وبعد يوم او اخر يأتي شخص يبحث 
عــن الصحيفة لعدد ســابق ليوم 
او يومني، وهــذه صدفة حتصل مع 
الكثير من الصحف وفي مرة طلبت 
مني ســيدة 15 عدد مــن الصباح 
اجلديد، ولــم يكن معــي اال اربعة 
وهذا لم يحدث ألي صحيفة اخرى، 
نصحتها ان تذهب للبورصة في باب 
املعظم فقالت:" لــم اجد اي عدد 

هناك" 

نعيد للصحافة قرائها 
ابو محمــد بائع صحف قرب محلة 
الذهب في العــالوي قال: الصحف 
بشكل عام تراجع روادها وال يقرؤها 
االن اال القليــل جــدا واعتقــد ان 
على القائمــني على الصحافة االن 
البحث عن وســائل تعيــد القارئ 
للقــراءة وليس فقــط البحث عن 
مواضيــع سياســية او اقتصادية، 
يجــب ان تكون ميدانيــة ومحفزة 
الن هناك شريحة كبيرة ال تتعامل 
االجتماعي  التواصل  مع شــبكات 
مثــال هناك مقهى نهاية الشــارع 
جتلس فيها شــخصيات مهمة في 
اجملتمع العراقي اجدهم ال يتعاملون 
مع شــبكة التواصــل االجتماعي 
البعض منهم يأتي لشراء صحيفة  
التي  الصحف  من  اجلديد  والصباح 
يتعامــل معها هؤالء،و احيانا يبقى 
معي عدد واحد واحيانا تنفذ كلها 
ألنها مطلوبة اكثــر من غيرها من 
الصحف التي تدخل يوميا املكتبات 

مبواضيع كبيرة ومهمة. 

رصانة الصباح الجديد سر ديمومتها وتواصلها ومحبة القاريء لها
اصحاب مكتبات بيع الصحف: 

الصبــاح اجلديــد في ســماء العراق 
السياســي والثقافي .وحتية وشــكر 
لــكل الزمالء العاملني واملســاهمني 
العمل  ودعــم  رفــد  واملتابعــني في 
الصحفي ، وأنتم واجلريدة حقاً قريبني 
من نبض الشــارع العراقي وشخصياً 
ونشر  املتابعات  كل  علئ  أشــكركم 
كل ما ســعيت تقدميه من محاوالت 

واجنازات سينمائية وفوتغرافية .
كل التميز واالستمرار في صباحاتكم 

اجلديدة 
مع اخلص حتياتي

االديب والناقد باسم االعسم
مبــارك من القلــب للعاملــني  في 
والقــراء  اجلديــد  الصبــاح  جريــدة 
الوالدة العطــرة للجريدة  التي اقترن 
انبعاثهــا بشــهر ايار عيد شــغيلة 

اليــد والفكر وطاملا اقترنــت اجلريدة 
رمزيا بالصباح الذي يوحي باالشــراق 
باجلديد  ثــم  ومن  واجلمال  والعطــاء 
الذي يدل لفظه علــى معناه املقترن 
باجلــدة واالجتهاد واملغايــرة كما هي 
جريدة الصبــاح اجلديد الذي ال اخفي 
شــغفي في متابعة اصدارها وبنحو 
خاص صفحتهــا الثقافية  الرصينة 
فنشــرت فيها  مرات ٠ فمبارك والدة 
حتياتي جلميع  وخالص  الزاهرة  اجلريدة 
العاملني فــي صفحاتهامــن االولى 

وحتى االخيرة والسالم

الدكتور علي حسني حمدان
تبريكات وتهاني الــى جريدة الصباح 
اجلديد وهــي حتتفل بذكــرى والدتها 
, اجلريدة  القراء  وظهورها الى جمهور 
التي اخــذت موقع الصــدارة من بني 

العديد من املطبوعات والتي اصبحت 
مطلب يومــي للمهتمني بالصحافة 
ملصداقيتهــا   , االخبــار  ومتابعــة 
وحضورها الفاعل في املشهد اليومي 
مبوضوعاتهــا احليويــة والتي تالمس 
شغف القارئ بطروحاتها التي تنطوي 
على وعي فكري مدروس وهادف , حتية 
احترام وتقدير لــكل العاملني وابارك 
يســطرون  وهم  النبيلة  جهودهــم 

حروف الثقافة بكل جد واهتمام .

اخملرج السينمائي جعفر مراد
جريــدة الصباح اجلديــد جريدة مميزة 
ونشــطة وســباقة بنقــل االخبــار 
واالحداث وخاصة  الفنية. أقولها عن 
جتربــة الن هذه اجلريــدة دعمتني من 
تهتم  وكانت  الفني  بداية مشــواري 
بنشــاطاتي و املهرجانات التي اشارك 

افوز بجائزة فيقوم  بها خاصة عندما 
االستاذ ســمير خليل الصديق العزيز 
بكل اهتمام بنشــر هذه االخبار حتى 
ينقــل هذه النشــاطات الى اجلمهور 
العراقي ليكون على علم بالنجاحات 
التي يقوم بهــا الفنانني داخل وخارج 
التوفيق لهــذه اجلريدة  العــراق. كل 
املتالقة وكلي ثقة بأنها ستبقى بهذا 

النشاط.

رسام الكاريكتير العاملي
علي املندالوي

الورقية  الصحافة  في ظل اضمحالل 
والتنوع  الفائقة  والســرعة  والتطور 
الهائل التي تنقــل بها صحافة النت 
اخلبــر والتحليل، مع الصورة والفيديو 
والصوت تســتمر ) الصبــاح اجلديد( 
رغم فقدانها لعميدها " اســماعيل 
زاير" في قبول التحدي والصدور يوميا 

وبنجاح، وهذا يعني الكثير.
كنت من اسرة حتريرها باعداد صفحة 
بدون  الكاريكاتيرية  للثقافــة  حــرة 
حســيب او رقيب، حــرص الراحل زاير 
العجابــه بفكرة الصفحــة وتقديره 
لشــخصي علــى ان تكــون ملونة، 
اســتمرت الصفحــة وبنجــاح ملدة 
خمســة اعوام بدأت من اربيل واعتذر 
عن اســتمرارها بعد خمســة اعوام 

السباب ) اقتصادية( .
خمسة اعوام رائعة كان حصادها ثرا، 
وصدى ما كان ينشــر فــي الصفحة 
كنت  التــي  والســاعات  مدهشــا، 
اجلريدة  حتريــر  اســرة  بني  اقضيهــا 

النابهني، وبحضور زاير البهي ممتعا.
اعطر حتيــة للزميالت والزمالء االعزاء، 

وكل النجاح في عملهم وحياتهم.

جمال كرمي.... كاتب
لم يكن صباح صدور صباح )صحيفة 
الصباح اجلديد( الغراء في العام ٢٠٠٤ 
صباحا عاديا ، بل كان صباحا استثنائيا 

بعد  العراقية  الصحافــة  حداثة  في 
ربيع زلزال ٢٠٠٣ ، وليس ثمة أية غرابة 
في هذا االســتثناء واحلصر والتحديد 
اذا ما علمنا ان فارســا اعالميا يقف 
تأسيســها ومنطلــق صباحها  وراء 
وصانع خصوصيــة مهنيتها ومبادئ 
االعالمــي  ومشــروعها  التزاماتهــا 
الوطني احلر واملستقل اال وهو الراحل 
اســماعيل زاير الذي ضم الى ديسك 
حتريرهــا نخبة من ذوي املهنية واخلبرة 
اجلديد  املميزة...الصبــاح  االعالميــة 
وعلى طوال تأريخهــا متيزت بصناعة 
وحتقيقاتهــا  وتقاريرهــا  اخبارهــا  
اخلاصة بها فــي مختلف املوضوعات، 
واالقتصاديــة  منهــا  السياســية 
والثقافية والفنية ذات الطابع املتنوع.
الــى ذلك الصبــاح االعالمي املضيء 
والــى فارســها املؤســس الراحــل 
اســماعيل زاير والى كل من ســاهم 
ومــازال فــي صناعة وترســيخ هذه 
كل  اخلاصــة  االعالميــة  التجربــة 
التبريكات والتهنئات العميقة بذكرى 

صباح التأسيس واملنطلق.

اخلبير اإلعالمي عبد األمير البياتي
برغم بعض االنحســار الــذي اصاب 
اقبــال  وعــدم  الورقيــة  الصحــف 
البعــض مــن الناس عليها بســبب 
ظهــور الصحافــة االلكترونية اال ان 
جريدة الصباح اجلديــد لم تتأثر بهذا 
االنحســار كثيرا ومازالت مســتمرة 
وااللكترونية  الورقية  اعدادها  بإصدار 

في ذات الوقت 
ومبناســبة يــوم تأســيس اجلريدة ال 
يســعني اال ان اتقدم بالتهنئة جلميع 
العاملني فيهــا من صحفيني واداريني 

وفنيني 
ارجو لهم دوام التقدم والرقي

محمود خيون ...كاتب
بعد قرار األستاذ اسماعيل زاير رئيس 

حترير جريدة الصبــاح رحمة اهلل عام 
٢٠٠٤ االنفصــال عن جريدة "الصباح 
" والشــروع بتنفيذ مشروع تأسيس 
جريدة جديدة مستقلة عقد إجتماع 
املنتســبني مت خالله  موســع جلميع 
شــرح األســباب املوجبة لالنفصال، 
وتــرك اخليار للمنتســبني ممن يرغبون 
اإلســتمرار في العمل لــدى جريدة " 

الصباح
" وممــن يختار منهــم اإللتحاق بكادر 
اجلريدة اجلديدة والتي مت إختيار اســم) 
الصبــاح اجلديد ( بأجمــاع وموافقة 

هيئة حترير التأسيس...
وهكــذا بدأت رحلة شــاقة أخرى من 
العمــل بعد ان بذلنا  جهــودا كبيرة 
 " جريدة  تأســيس  في  واســتثنائية 
احلالية.. وباشرنا  الصباح " احلكومية 
العمل بأصدار العدد األول الذي شارك 
في إعداده وتنفيــذه جميع العاملني 
ومنهم الزمالء عبد الستار البيضاتي 
وناجي متعب وســامي حسن ورياض 
شابا وتركي كاظم جودة وواثق صادق 
وصادق باخان وشــاكر املياح وســيف 
الدين كاطع وأبو رحومي وغيرهم ممن 
البصمة األساســية في  كانت لهم 
إخــراج اجلريدة وإظهارهــا كمطبوع 
احتل مكانة مرموقة بني مثيالته من 

غيره التي صدرت بعد عام ٢٠٠٣.
واليــوم ونحن نســتذكر تلك املرحلة 
العصيبة مرحلة التأسيس ال يسعنا 
إال أن نترحــم ونســتذكر زمالء اعزاء 

علينا رحلوا
عــن عاملنا هذا إلى دنيــا األخرة وكان 
لهمم الفضــل الكبير واجلهد املتميز 
في إصــدار " الصبــاح اجلديد " وهم 
األستاذ اســماعيل زاير رئيس التحرير 
وشــاكر املياح وتركــي كاظم جوده 
واحمد الربيعــي وصادق باخان وكامل 
واسكنهم  اهلل  الســماوي..رحمهم 

فسيح جناته ولهم اخللود والرفعة.

الصباح الجديد.. الكلمة الرصينة والخبر اليقين ومنجز متواصل البريق

شمخي جبر

جعفر مراد

خالد القيسي

علي املندالوي

نيسان سليم رأفت

عبد األمير البياتي

صباح محسن

محمود خيون

نافع مطر

اليوم  فــي هــذا  نحتفي  ونحــن 
على  ثمانية عشــر عامــاً  مبــرور 
)الصبــاح  صحيفتنــا  تأســيس 
مؤسسها  رحيل  اجلديد(،نستذكر 
الكبيــر الراحل )إســماعيل زاير(، 
رحمته،الذي  بواســع  اهلل  تغمده 
الطريق  كبيراً،ومهد  إرثــاً  لنا  ترك 
للســير على خطاه فــي أن تكون 
اجلريدة منبراً إعالمياً حراً وصحيفة 
متميــزة حتتــل الصــدارة محلياً 

وعربياً.
)الصباح اجلديــد( صدرت في البالد 
بعد«التغيير«وحتديداً في الرابع من 
2004 مبالك وكادر محترف  أيار عام 
وبــإدارة كفوءة ومهنيــة متمثلة 
بشخص الراحل األستاذ إسماعيل 
زاير)رحمــه اهلل( والــذي كان لــه 
مجال)اإلعالم  في  الســبق  قصب 

املطبــوع( ومبــا ميتلكه مــن خبرة 
وحنكة إعالمية واســعة مشهود 

لها في الوسط اإلعالمي. 
مؤسسات  أجرته  إستقصاء  خالل 
)2011(، شــملت  العام  عاملية في 
أصدرت  البــالد،  محافظات  جميع 
فيه تقريراً عن أداء اإلعالم العراقي، 
األولى  املرتبة  اجلديد  الصباح  نالت 
من بني عشر صحف عراقية صادرة، 
الصحفيني  بجهــود  تــّوج  والذي 
العاملــني فيها ودأبهــم من أجل 
إرضــاء القــارىء الكــرمي، فضــالً 
عن شــعورهم باإلعتــزاز والقدرة 
على املنافســة النزيهــة والقبول 

بالتحدي.
 )الصبــاح اجلديد(،مطبوع إعالمي 
رصــني ومتميــز يتمتــع بحرفية 
عالية، أثبت حضــوراً فاعالً ومؤثراً 
في املشهد اإلعالمي العراقي، وهي 
صحيفة مســتقلة متتلك منهجاً 
مغايراً عــن الصحف األخرى، فهي 

تبتعد عــن اإلنحياز واإلســتمالة 
الــى أية جهــة سياســية كانت 
أم اجتماعية،الجتامــل والتســاوم، 
بل تســلط األضواء علــى احلقائق 
كما هــي، فضالً عن أنهــا تتمتع 
احلدث  نقل  في  واضحة  مبصداقية 
وتتعامل معه بحرفية عالية، وهي 
من الصحف التــي تدعم التوّجه 
الليبرالــي والفكــري ومتثل اجلانب 
املهني فــي الصحافــة العراقية، 
ملكامن  الراصدة  العــني  أنها  كما 
أينمــا وقع لتنقــل معاناة  اخلطأ 
املسؤولة  للجهات  املواطن وصوته 

ذات الصلة.
أما على املستوى الشخصي، وذكر 
للراحل  والفاضلة  احلميــدة  املزايا 
)إســماعيل زاير(،أنــه فــي العام 
)2008( إتصــل بي هاتفياً من أربيل 
يدعوني الى العمل في الصحيفة 
في  اجلريــدة  لــكادر  واإلنضمــام 
موقعها احلالي، وقــد كنت وقتها 

أعمــل في إحــدى الصحف،بادرت 
علــى الفور بتقــدمي اإلعتذار إلدارة 
الصحيفــة) التي كنت أعمل بها( 
والتوّجه  وتقدمي إســتقالتي منها 
الى مقر صحيفــة الصباح اجلديد 
الذي كان  واإلنضمام لكادر اجلريدة 
يضم خيــرة الصحفيني والفنيني 
والذيــن يعملــون مبهنيــة عالية 

وبإسلوب صحفي راٍق.
وعنــد عــودة الراحل الــى بغداد، 
التقيته في مقــر اجلريدة فوجدت 
والروح  املفرطــة  الطيبــة  فيــه 
السمحة واألخالق الراقية والنبيلة 
والكــرم والعطاء فــي تعامله مع 
كادر اجلريدة، خالفاً ملا كان يشــاع 
عنه)رحمــه اهلل( بأنه )حاّد الطباع 
وعصبي املــزاج(، واحلق يقال فلقد 
عاملنــي معاملــة األخ والصديق 
وجمعتنــا معاً جلســات ولقاءات 
أجواء  عن  بعيــداً  أخوية حميمية 
العمل،رحــم اهلل فقيدنا وغفر له 

وأسكنه فسيح جناته. 
وإذا كان مــن كلمــة تقــال بهذه 
نقــف  العطرة،فإننــا  املناســبة 
لروح املرحوم  وإكباراً وعرفاناً  إجالالً 
الراحل)إســماعيل زاير( املؤســس 
للجريــدة والرعيــل األول من كبار 
الذين  واإلعالميــني  الصحفيــني 
ووقفوا معــه في وضع  ســاندوه 
اللبنــة األولى ملشــروع تأســيس 

الصحيفة.
كما اليفوتنني هنا أن أشيد بجهود 
احملرريــن واملندوبــني والزمــالء في 
العالية  لكفاءتهم  الفني  القسم 
التصميم  روعــة  فــي  وخبرتهم 
واإلخراج، فاجلوانب الفنية من حترير 
وتصميم وطباعــة جعلت اجلريدة 
مقبولة ومقروءة تضاهي الصحف 

احمللية والعربية.
وأخيراً.. نبارك للصباح اجلديد)املنبر 
اإلعالمــي احلر( إيقادها الشــمعة 
عمرهــا  مــن  عشــرة  الثامنــة 

ونتقدم بأحــر التهاني والتبريكات 
لرئيســة التحرير )الســت ظفار( 
الرائعني كافة،  املبدعــني  وللزمالء 
مــن  املزيــد  للجميــع  متمنيــاً 
التقــدم واإلبداع ، آملــني أن تكون 
جريدتنا نافذة تســتقطب نتاجات 
املثقفــني واملبدعني وعطاءات كبار 
املستكتبني في صفحاتها، وأخّص 
لإلعالم  خدمــة  الثقافية،  منهــا 

العراقي احلر.

)مطبـوع إعالمـي رصيـن( 

زينب الحسني

ونحن نوقد شــمعتها الثامنة عشرة 
مازالت الصبــاح اجلديد واثقة اخلطى 
فــي نهجهــا الوطنــي ومهنيتهــا 
املتميزة بأخبارها وتقاريرها، وباخراجها 
وبحضور الفت  عناوينهــا،  وباختيــار 

وسط العائلة الصحفية العراقية.
ال يخفى على كل من ميلك ضميراً حيا 
غير منحاز، أن صحيفتنــا أدت وتؤدي 
الى يومنا هــذا، دورا متميزاً في احلراك 
السياســي والثقافي العــام بالبالد، 
وكان لهــا دورها الرائد فــي التعريف 
عام،  بنحو  والثقافــة  والفنون  باألدب 
لذا تعــد أحد أهم املناهل املعلوماتية 
واملعرفيــة فــي مســيرة الصحافة 
العراقية، كما أن الصباح اجلديد كانت 
دوما منبرا تعبر بوســاطته عن وجهة 
نظــر كل االطياف العراقية وحتى في 
أحلك األوضاع وأخطرها لم تبتعد عن 
إيصال صوت الشــعب الى املسؤولني 
فتحيــة حــب لكادرها املبــدع، وكل 
إثرائها عبر مراحلها  من أســهم في 
اخملتلفــة. وحتية خاصة الى الســيدة 
ظفار زاير التي واصلت مسيرة والدها 
املؤسس لهذا الصرح الثقافي الكبير 

األستاذ الراحل أسماعيل زاير.
 بكل جــدارة وحب واصلت مســيرة 
االبــداع لهــذه الصحيفــة اليومية 
املرأة الســومرية  مضيفة لها نكهة 
التي ابدعت في كافــة اجملاالت، وكان 
يوم تأســيس حبيبتنا الصباح اجلديد 
فرصة لنشــكرها وندعو لها بالنجاح 

املستمر.
فبرغــم كل الظــروف والصعوبــات 
والتحديات التي مر بهــا البلد إال أننا 
جندها تطل علينا كل صباح كعادتها 
مبواضيعها املهمة والشيقة التي تهم 
الشــارع العراقي مما جعل لها بصمة 
مميزة بني شــتى الصحــف والوكاالت 

ووسائل االعالم
الصباح اجلديد من الوسائل اإلعالمية 

والصحفية التي تعبر عن وجهة نظر 
حياديــة جتمع مبحبتهــا كل طوائف 
البــالد من جنوبه الى شــماله بعيدا 
عن األبعاد اإلقليمية والدولية وتعمل 

باألنفاس والروح العراقية املبدعة. 
اســتطاعت الصبــاح اجلديد  بفضل 
سياســتها ونهجها املستقل اإلبحار 
وســط األمواج العاتية، وهي تدرك أن 
فهم متطلبات العصر وإجادة التعامل 
معها، هو السر الذي كفل لها البقاء، 
افتقدتهــا كثير من  التــي  واحلكمة 
الصحــف ، فهــي ليســت صحيفة 
امتد بهــا العمر، لكن مرور الزمن كان 
يزيدها أصالة وابداع وســنواتها تزهو 
بنجاحتهــا ومتيزهــا ، ومــن ثم فهي 
صحيفة حتمل تاريخاً كبيراً طيبا فهي 
قريبة من الشــعب العراقي سياسيا 
وثقافيــا،  واقتصاديــا  واجتماعيــا 
محليــا ودوليا ، فشــمولها لألحداث 
وانفعاالته  العصر  بلغة  ديوانا  جعلها 
التأريخ  واحتلــت مكانة  واهتماماته، 
اإلخباري من دون منازع، فكانت مرحلة 

فارقة في التدوين التاريخي.
ال يكفي ان نســتذكر الصباح اجلديد 
بيوم تأسيسها كل عام فهي تستحق 
أكثر من ذلك ألنهــا ترافقنا ونرافقها 

كل يوم.
حتية جلريدتنا الغراء بيوم تأسيســها 
ولها من منتسبيها باقات ورود عطرة 

ولها منا جميعا كل احلب والتقدير.

محبتها تجمعنا
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سامي حسن

على  إيالمــاً  أشــد  ليس هناك 
النفــس من أن تتلقــى نبأ وفاة 
زميل يعمل معــك عزيز عليك ، 
خاصة إذا كنت تعرفت على هذا 
الصديق منذ بداية والدة الصباح 
اجلديــد ، وبقي وفياً صادقاً لهذه 
الصداقة احلميمة إلى آخر حلظة 

من حياته .
نحــن في احلقيقــة ال نبكيهم 
ألنهم رحلوا، بل نبكي أنفســنا 
ألنهم تركونا وحدنا. إن كل اآلمنا 
ودموعنا وفرقتنا وقلقنا ألننا لن 
نراهم بعــد اليوم في دنيانا، وقد 
جزءا  أو  ســلوتنا  بعــض  كانوا 
مــن حياتنا أو بقيــة من زمالئنا 
..  ألنهــم رحلوا، فلن يشــعروا 
باحزاننا ولن يستعيدوا شيئا مما 
مضى، ولن يكــون مبقدورهم أن 

يصنعوا شيئا ألنفسهم أو لنا.
ومبناســبة مرور الذكرى 18على 
جريدة  مــن  العــدد صفر  والدة 
التي  االم  وهــي  اجلديد  الصباح 
جمعت حتت جناحيها نخبة من 
الصحفية  اجملاالت  في  العاملني 
والفنية واالدارية فكان عطاءهم 
ثرا، لكنهم سرعان ما رحلوا عن 
هذه الدنيا مبشيئة اخلالق املقتدر 
فتركوا  ومييــت،  يحيــي  الــذي 
مع  اجلميلة  ذكرياتهــم  وراءهم 
من بقــي منهم على قيد احلياة، 
فكان لزامــا علينا ان نحيي هذه 
امانيهم  عــن  معبرين  الذكرى، 
التي طاملا عاشــوا مــن اجلها، 
ألنهم اوفياء اعــزاء في القلوب 

الدافقة.
ابراهيم عبد  الزميــل  املرحــوم 
الرحمــن ) ابــو رحومــي (، كان 
شــفيعا لي لدى املرحوم رئيس 
التحريــر اســماعيل زايــر عند 
تعييني في الشــهرين االخيرين 
من حياة جريــدة الصباح ، التي 
تركها علــى اعقاب والدة جديدة 
اطلق عليهــا ) الصباح اجلديد ( 
، بل سميت بهذا  اعتباطا  ليس 
االســم بكل جدارة واستحقاق 
الذين  فيهــا  العاملني  بافــكار 
جاءوا اليها من كل حدب وصوب 
( حتى  ) صفر  العــدد  بانطالقة 
الصحف  وباعة  املكتبــات  غزت 
وكأن هــذا العــدد كان ) االلف ( 
او اكثــر ، رحمــه اهلل كان قلبا 
خافقا نابضا بحــب عمله منذ 
الصباح الباكر وحتى الســاعات 
املتقاربــة من منتصــف الليل ، 
بال كلل وال ملل ، واالبتســامة ال 
التي كان مينحها  تفارق شفتيه 
لكل من يعمل معه في اجلريدة 
تعبيرا عن االحساس بقيم احلياة 
ان  يقول  كان  وكأمنــا  اجلميلــة 
تطول  لن  سنوات عمري معكم 
الى ابد االبدين بل ســتكون الى 
فانــه كان مواكبا  ولــذا   ، حني 
لعمله ســاعة بساعة بل تصل 
فــي بعــض االحيــان متابعاته 
حلظــة بلحظــة بقلــب مليئ 
باحملبة واالخــوة ودميومة الزمالة 
التي كانت بحق عرفناها كعائلة 
واحدة ال كذب فيها وال رياء ، فقد 
معه  العاملني  من  العديد  متكن 
الى تكوين اسرة من خالله كأب 
ورب عائلة يدير القســم الفني 
بكل ما اســتطاع مــن العطاء 
، حتى لقب بصانــع املعجزات ، 
من كل الذيــن يدينون له باحلب 
اليــه من تكوين  آلوا  ملا  والوفاء 
اسر ناجحة بقيت على اخالصها 
حتــى يومنــا هــذا مــن خالل 
التــي حفرت حروفها  الذكريات 
في القلوب .. رحمــك اهلل يا ابا 
رحومي واسكنك فسيح جناته .

فــي ذكرياتي عن الذيــن تركوا 
الدنيــا املمزوجة بااللم والعذاب 
املهذب  االخالق  الدمــث  الزميل 
صــادق باخــان رحمــه اهلل مع 
الدعــوات ان يغفــر اهلل جميع 
ذنوبــه ، كان من ضمــن الرعيل 
العمــل في  تــرك  الــذي  االول 
بفريق  والتحق  الصبــاح  جريدة 
الصبــاح اجلديــد بــكل فخــر 
انه  املأثور  ، فكان قولــه  واعتزاز 
ســيواصل العمل مــع املرحوم 
زاير اينما حل ورحل  اســماعيل 

، كونه الصديــق والزميل العزيز 
الوفي له وللزمالء االخرين الذين 
احتضنهــم بجناحــي الرحمة 
واحلب والوفاء الخالصهم في اداء 
عملهم بصورة متواصلة ودؤوبة 
من اجل ان ترقى جريدة الصباح 
اجلديد الى العلو واجملد الذي كان 
طموح جميع العاملني على حد 
اجلديد  الصباح  بقاء  ســواء في 
علــى املســتوى العالــي الذي 
االخبار  اختيــار  في  اليه  وصلت 
اجليدة والترجمات التي يقوم بها 
املرحوم ) ابو جعفر – صادق باخان 
( الذي كان من اوائل الذين يصلون 
الى الصباح اجلديد قبل الساعة 
السابعة صباحا وحتى منتصف 
النهــار ، حيــث كان يذهب الى 
عدد من االماكن التي يســتقي 
االجنليزية  باللغة  االخبــار  منها 
ويقوم بترجمتها اوال باول ، حتى 
انــه ذاع صيتــه بــني الصحف 
االخرى التــي اصبحت تتصل به 
لكي يترك العمــل في الصباح 
اجلديد لقــاء ضعف الراتب الذي 
يتقاضــاه والعمــل عندهــم ، 
وبعصبية  بشــدة  يرفض  فكان 
شــديدة ، كان يرد عليهم انني 
ال اباع وال اشــترى يــا مجموعة 
االفاكــني ، النكــم تريــدون ان 
تاكلوني حلمــا وترموني عظما ، 
واهلل لن اترك العمل هنا وال مع 
الزميل والصديــق العزيز الوفي 

) ابو ظافر ( ، ايــن انتم من املارد 
الصباح  يديه  ولدت علــى  الذي 
اجلديد ، ابو جعفر اصيب بامراض 
عــدة تطلب االمــر الذهاب الى 
اربيل الجراء عــدد من العمليات 
الصعبة ، ثــم العودة الى بغداد 
ملمارسة عمله في اجلريدة فكان 
يحمل معــه عب املــرض وقوة 
االلم املمض وهو يترجم املقاالت 
، ويزفــر مرارا وتكرارا من شــدة 
االلم الذي يعاني منه حتى وصل 
احلــال به الى البقــاء في البيت 
وفاضــت روحه وهــو يطلب من 
ابنته ان تذهب الى اجلريدة لكي 
تســلمهم ما متكن من ترجمته 
للمقــاالت اجلديدة ثــم فاضت 

روحه الى بارئها بامان وسالم .
تلقيــت نبأ وفــاة الزميل العزيز 
رئيــس القســم الرياضــي في 
جريدتنا  املرحوم كامل السماوي 
، الذي كان يتســم غالبا باملرح 
والقاء النــكات املرحة ، وبالرغم 
من ذلــك كان يتحدث عن ابنه ) 
البدين ( مبرارة لكثرة ما ياكل من 
اللحوم والثريــد ، بدعم من امه 
النه كان وحيدهــا ، ثم ينتفض 
ليقول لــو كان يعمل مثقال ذرة 
لتركتــه ياكل ما يشــاء ولكنه 
خامل كثير النــوم ، بالرغم من 
كبــر ســنه اال انــه كان يعمل 
كشــاب في احلصول على املواد 
اخلبرية واملقــاالت ونقل املباريات 

العربية والعامليــة وحتى احمللية 
منها ، ليضفــي عليها مهاراته 
والتعليق  اجلميلــة  الرياضيــة 
عليها على وفق معطياتها اجلادة 
والساخرة ، هذا الزميل كان كثير 
املوبايل حتى  بي بجهاز  االتصال 
في ساعات الليل املتأخرة – ليس 
محبــة بي فقط – بــل لكون ان 
شــقيقه الوحيد الــذي يعيش 
اسمه  الســماوة  في محافظة 
) ســامي ( ونتيجة عــدم رؤيته 
بشــكل جيد الرقــام االصدقاء 
والزمالء في املوبايل فكان يخطأ 
بقراءة تلفون شقيقه او تلفوني 
، في بداية االمر كنت اســتغرب 
اتصاالته في غير اوقاتها املعتادة 
ولكــن بعدما علمت بتشــابه 
اسم شــقيقه مع اسمي كنت 
ارد عليه بجملــة ) عيني اغاتي 
اني مــو اخوك ســامي ( فكان 
الرجــل ميتعــض مــن تصرفه 
االعتذار  تلــو  االعتــذار  ويكيل 
، فــارد .. ال عليك يــا ابا علي ( ال 
فرق بيني وبني شقيقك فاطلب 
ما شــئت .. اال ان ظروف العمل 
املادية في اجلريدة نتيجة الوضع 
االقتصــادي الصعب فــي البلد 
على  انعكس ســلبا  مــا  وهذا 
جميع مجــاالت العمل وخاصة 
برئيس  حــدا  مما  اخلاص  القطاع 
التحرير ان يتخذ قرارا بتخفيض 
الرواتــب مرة وباالســتغناء عن 

مجموعــة من العاملــني ) كان 
مجبرا علــى اتخاذ هــذا القرار 
للظروف الصعبة التي مرت على 
الزمــالء ( واالقتصــار على عدد 
منهم لتمشــية اصدار اجلريدة 
التكاليف  باقل مــا ميكن مــن 
( فــكان نصيب الزميــل كامل 
السماوي االستغناء عن خدماته 
، فعانى االمرين من ظروفه املادية 
الصعبة ، حتى وافته املنية ورحل 

عن عاملنا الى االبدية .
ذات يــوم علمنا مبــرض الزميل 
شــاكر املياح الــذي اقعده في 
البيــت ، وطلبنــا مــن رئيــس 
املياح مع هدية  ان نعود  التحرير 
مناســبة لذلك ، فذهبت مبعية 
) ابو نادية  الزميل محمود خيون 
( بســيارته اخلاصة الى املنطقة 
املياح  الزميل  فيها  يسكن  التي 
، لكننا لــم نتمكن من االهتداء 
اتصاالت  وبعــد   ، العنــوان  الى 
عديدة بيننا وبينه لكي يعطينا 
عالمة دالة نصل من خاللها الى 
داره ، حتدثنــا مع ابنه الذي طلب 
منــا التوجه نحو صــورة كبيرة 
الحد ارمــوز الدينيــة والتوقف 
عندها ريثما يصــل الينا ، لكن 
كل محاوالتنــا باءت بالفشــل 
فلم نتمكن من لقاء ابن الزميل 
املياح الســباب لــم نتمكن من 
حل لغزهــا .. وعدنا خائبني بعد 
مرور ثــالث او اربع ســاعات من 

اللف والدوران في منطقة بغداد 
اجلديدة ولــم نتمكن من حتقيق 
هذه الزيارة . . ولــم نتمكن من 
رؤيتــه حلني وفاتــه وانتقاله الى 

رحمة اهلل الواسعة .
) ابو عادل ( املرحوم تركي كاظم 
جودة تأخر عن موعد وصوله الى 
اجلريدة بساعتني ، مما حدا بي ان 
اتصل به تلفونيا .. وبعد حلظات 
ردت ابنتــه ، فقلت لهــا ، تاخر 
علينا الزميل ابو عادل لم يصلنا 
حلــد االن فما كان منهــا اال ان 
اجهشت بالبكاء وقال ان والدها 
توفي صباحا اي قبل ســاعتني .. 
ثم  مواساة  عبارات  اســمعتها 
في  واهلها  النها  املكاملة  انهيت 

وضع ال يحسدون عليه .
منذ عرفته كان سباقا ليكون في 
املوكب الذي ترك جريدة الصباح 
ليلتحق بركــب الصباح اجلديد، 
وكان طبعه حاد املزاج ال يبتسم 
اال نادرا ، ال يرد بجواب اال بكلمة او 
كلمتني على اكثر تقدير ، اال انني 
اخر  امازحه بني حني وحني  كنت 
منه ضحكة خفيفة  فتنطلق   ،
بالكاد اســمع صداهــا ، يعمل 
بجد وال يشــكو من شئ سوى 
ما يتمتم بــه احيانا من كلمات 
اليها  الشــك  يرتقي  ال  مبهمة 
انهــا تعبير عن حزن كبير يعاني 
منه بشكل مطلق اال انه كتوم 
ال ينبس ببنت شفة ، كون ان هذا 

.. ومن ثمة  احلزن يتعلق بعائلته 
توفيت  الصغرى  ابنته  ان  علمت 
مبــرض عضــال عذبهــا كثيرا ، 
فكان حريص ان يكتم هذا احلزن 
في اعماقــه فينتقي ركنا هادئا 

فيغوص فيه حتى االعماق .. 
ذات يوم قدمت له علبة مرطبات 
) ببســي كوال ( فــرح بها كثيرا 
في ســاعة  جاءت  انها  وخاصة 
تناولــه طعــام الغــذاء ظهرا ، 
واستمرت احلال على ذلك ملدة من 
الصلة  هذه  انقطعت  ثم  الزمن 
ملدة ليســت بالطويلــة حينها 
جاءني رحمــه اهلل وقال يعني ) 
شركة الببســي اغلقت ابوابها 
هااليــام ( ضحكــت وقلت له ال 
واهلل يا ابا عادل لكني اصبت انا 
الطبيب  فمنعني  السكر  مبرض 
من شرب املرطبات ، فرد ضاحكا 

) آني ياهو مالتي ( ،
هذا الرجل عرفته شاعرا له عدد 
مــن الدواوين الشــعرية ، وكان 
ايــام زمان فــي جريدة )  محررا 

الفكاهة ( و
)حبزبوز ( ، ثم انتقل الى مجلتي 
واملزمار والف بــاء ، ال يحيد عن 
احلق مطلقا فهو صارم في عمله 
كتوم في كالمه ال يســمع منه 
حتــى الهمس ، فــي احد املرات 
ان يكتــب قصيدة  طلب منــه 
شــعرية فبقي عدة ايام يحاول 
ان يســتلهم مطلعها ، لكنها 
اليوم  بقيت عصية عليــه كان 
قطعوها  التــي  للمهلة  االخير 
عليه لكتابــة القصيدة .. فقال 
الرصيف  علــى  جالســا  كنت 
في الباب املعظــم وانا ارنو الى 

احلافالت واملارة ، فاذا 
القصيدة  مطلع  اســتلهم  بي 
وانا  فقمت من مكانــي مهروال 
اشــدو بها كي ال انساها ولكي 
اخفي قهقهة من فرحة اتعبتني 
كثيــرا .. رحم اهلل ابا عادل واهلل 

ارحم الراحمني .
قبل مضي الشهر او اكثر بقليل 
جاءني احــد االصدقاء القدامى 
مــن العاملني معي فــي وكالة 
االنباء العراقية في ســبعينيات 
القــرن املاضي بان احــد الزميل 
محمد عبد اخلالق من اوائل الذين 
عملوا في جريدة الصباح اجلديد 
وترك العمل فيها السباب قاهرة 
اعمــاال في مجاالت  ميارس  وبدأ 
اخرى ، توفي في محافظة اربيل 
بعد اجراء عمليــة له اثر وعكة 
صحية املت بــه ، صعقت لهذا 
اخلبر لســببني اولهمــا انه كان 
ال  يتجاوز اخلمســني من العمر ، 
وثانيا انــه كان في صحة جيدة 
جدا ولم يشك يوما املا او مرضا 
ارادة اهلل سبحانـــه  ، لكنهــا 

وتعالى. 
عدت بالذاكــرة الى العام 2004 
عندما عملت في جريدة الصباح 
به  ولم يكن لي ســابق معرفة 
قبــل هذا التاريــخ فوجدت فيه 
اجلود  العربيــة االصيلة  اخلصال 
ومــكارم االخالق ، فكشــف لي 
انه من منطقة املدائن ) سلمان 
باك ( وشــاءت الصدف ان يكون 
لي العديد من املعارف واالصدقاء 
املنطقة  تلــك  مــن  والزمــالء 
الريفية اجلميلــة ، فكانت بيوت 
امامي  مفتوحة  االصدقاء  هؤالء 
وامــام عائلتــي بقضــاء اماس 
محملني  منها  نخرج  ســعيدة 
املتمثلة  البســيطة  بالهدايــا 
او  واخلضــر  النباتــات  بانــواع 
الفاكهــة ، فتوثقت بيني وبينه 
كانت  كأنهــا  وزمالة  صداقــة 
متتد لســنني طويلة ، وقد طوق 
الزميل  بجناحيه  الصداقة  هذه 
املرحوم احمد الربيعي فعكست 
مثلثا متساوي االضالع .. وشاءت 
االقدار ان ينفرط عقد هذا املثلث 
بوفاة الزميل احمــد ) ابو فهد ( 
، وبقيت هــذه الصداقة تتعكز 
علــى ضلعــني ، حتى ســاعة 
ســماعي النبأ املشــؤوم بوفاة 
العزيز ) ابو عمر ( .. دعواتنا بقراءة 
ســورة الفاحتة علــى ارواحهم 
اهلل  يســكنهم  وان  الطاهــرة 
سبحانه وتعالى فسيح جناته ، 

انا هلل وانا اليه راجعون .

عزاؤنا في الراحلين انهم ما زالوا ماكثين بيننا
في ذكرى صدور الصباح الجديد.. 

كامل السماوي اسماعيل زاير

صادق باخان

احمد الربيعي

تركي كاظم
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السادة مساهمو شركة إنتاج األلبسة اجلاهزة والتجارة العامة- احملمودية احملترمون
م/ بيان اكتتاب

استنادا ألحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة/ 1997 املعدل وتنفيذا لقرار الهيئة العامة املؤرخ في 2021/12/6 املتضمن زيادة 
رأسمال الشركة من 1593300000 الى 3186600000 دينار وفقا ألحكام املادة 55 أوال من قانون الشركات.

قرر مجلس اإلدارة دعوة املساهمني واجلمهور الكرمي لالكتتاب باألسهم املطروحة البالغة 1593300,000 سهم وفق التفاصيل 
ادناه:

نص عقد الشركة:
املادة األولى: اسم الشركة: شركة إنتاج األلبسة اجلاهزة والتجارة العامة/ احملمودية شركة مساهمة مختلطة

املادة الثانية: مركز الشركة املسجل: بغداد، ولها ان تفتح فروعا داخل العراق وخارجه.
املادة الثالثة: أغراض وطبيعة العمل: تأســيس املصانــع واملعامل الالزمة إلنتاج القمصان والبجامــات وكافة أنواع وأحجام 
األلبســة اجلاهزة وما له عالقة بذلك من الصناعات املتممــة والتكميلية ملثل هذه الصناعات احلديثة من الصناعات، والقيام 

بأعمال التجارة العامة وللشركة ان تقوم في سبيل حتقيق أغراضها باألمور التالية:
أ . شراء وإنشاء وإيجار واستئجار وتشغيل املعامل واملصانع واآلالت واملكائن التي تقتضيها أعمال الشركة ما يتفرع منها وما 

يؤول الى حتسينها ورواجها.
ب . إجراء الدراســات العلميــة والتجارب الفنية والصناعية التي تؤول الى حتســني اإلنتاج وتوفير موادها األولية مباشــرة او 

بالواسطة
ج . امتالك األموال املنقولة وغير املنقولة وتســجيلها باسمها في الدوائر اخملتصة وبيعها ورهنها وإيجارها واستئجارها وإجراء 

كافة التصرفات القانونية بشأنها
د . إجراء كافة املعامالت وعقد العقود التي تراها الزمة ومناسبة للوصول الى أغراضها.

هـ. قبول وشــراء وبيع واســتعمال جميع أنواع براءات االختراع واملعامالت التجارية واالمتيازات ذات العالقة بأغراض الشركة 
والتصرف بها واإلذن باستعمالها واستئجارها وإيجارها مبا يتفق ومصلحة الشركة.

و. ان تستقرض وحتصل على املبالغ الالزمة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة وخاصة إصدار رهون او امتيازات او سندات 
مكفولة بجميع او قســم من أموال الشــركة وموجوداتها او بدونه على ان الطرق املتقدمة ال تعني حصر وجوده الستقراض 
وصالحيته املطلقة املنوطة بالشــركة كما ان إصدار املســندات املذكورة يجوز ان يكون بقيمتها االسمية أو بدونها أو إضافة 

ربح عليها.
ز. التعامل مع البنوك واملؤسســات املالية واالقتصادية على اختالفها وتنظيم وإصدار وقبول تظهير الشيكات والسفتجات 
والسندات ألمر ومســتندات الشحن وســندات االقتراض وفتح كتب االعتماد وغيره من األوراق التجارية والتداول بها بصورة 

عامة.
ح. تأســيس الشركات اخملتلفة واالندماج فيها واالكتتاب باسمها وسندات اســتقرارها واالشتراك مع أي شخص حقيقي او 
حكومي لتعاطي أي عمل لتحقيق أغراض الشــركة ولها بصورة خاصة اتفاق مــع أصحاب املعامل القائمة بصناعات مماثلة 
بهدف توحيدها او شراء موجوداتها او االستفادة من خبراتها بشكل يسمح بتطوير هذه الصناعات بصورة سريعة ومتوازنة
ط. ممارسة االعمال التجارية وكذلك ممارسة شؤون النقل واخلزن والتأمني واالعمال املالية األخرى ذات الصلة بأغراض الشركة.
ي. للمصرف الصناعي إجراء كافة التصرفات القانونية التنفيذية للقيام بالصرف على تأسيس الشركة والدخول بأية التزامات 
مالية وتعاقدية لإلسراع بإنشاء املشاريع الصناعية املنوي تأسيسها حلساب الشركة تنفيذا لتحقيق األغراض التي تأسست 
من أجلها الشركة وكل ما له عالقة بذلك خالل فترة التأسيس وعلى حساب الشركة والى حني االجتماع العام األول للهيئة 

العامة التأسيسية لها.
املادة الرابعة: رأسمال الشــركة االسمي )1593300000( دينار مليار وخمسمائة وثالثة وتســعون مليونا وثالثمائة الف دينار 

مقسمة الى )1593300000( سهم مليار وخمسمائة وثالثة وتسعني مليونا وثالثمائة الف سهم
• عدد األسهم املطروحة لالكتتاب/ 1593300000 سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

• مكان االكتتاب/ املصرف اإلسالمي العراقي لالستثمار والتنمية/ فرع الكرادة.
• تاريخ بدء االكتتاب 2022/5/29.

• ومن حق املســاهمني االكتتاب خالل )15( خمسة عشر يوما األولى من تاريخ بدء االكتتاب كال حسب نسبة مساهمته وفي 
حال بقاء أســهم غير مكتتب بها فمن حق اجلمهور و)املساهمني وغير املكتتبني خالل 15 خمسة عشر يوما األولى( االكتتاب 

به خالل )15( خمسة عشر يوما الثانية.
• اســتنادا الى تعليمات مركز اإليداع العراقي يجب على املســاهمني واملكتتبني اجلدد فتح حساب لدى مركز اإليداع العراقي 
يجب على املســاهمني واملكتتبني اجلدد فتح حساب لدى مركز اإليداع العراقي إلثبات أسهم االكتتاب كاملة في مركز اإليداع 

العراقي وفي احلساب اخلاص باملكتتب املثبت في استمارة االكتتاب.
• حدود االكتتاب للجمهور في حال بقاء أسهم غير مكتتب بها هي كما يلي:

• احلد األدنى: عشرة ماليني سهم
• احلد األعلى: مائة مليون سهم.

رئيس مجلس اإلدارة
اياد سالم احمد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ 

تنفيذ/ 30
رقم االضبارة: 2022/50
التاريخ: 2022/5/9

الى/ املنفذ عليه/ غامن حازم لطيف

لقــد حتقق لهذه املديريــة من القائم بالتبليغ مركز شــرطة 
احلبيبيــة املرقم 4468 فــي 2022/3/29 كونه مرحتال الى جهة 
مجهولة انــك مجهول محل االقامة وليــس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار، ميكن إجراء التبليغ عليه، واســتنادا للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية 
تنفيذ الزهور خالل خمسة عشــر يوما وتبدأ من اليوم التالي 
للنشر ملباشــرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حال عدم 
حضورك ستباشــر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون:
املنفذ العدل
سلمان عبود سعود

اوصاف احملرر: استنادا الى قرار محكمة األحوال الشخصية في 
الزهور املرقم 3187 فــي 3187/ش/2020 في 2021/1/17 وعقد 
الزواج املرقم 86 فــي 2019/1/10 املتضمن إلــزام املدين أعاله 
بتسديد النفقة املســتمرة البالغة )150,000( مائة وخمسني 
الف دينار واملتراكمة البالغة )11,800,000( احد عشــر مليونا 
وثمامنائة الف دينار اعتبارا من شــهر نيســان 2022 ولكونك 
مجهول محل اإلقامــة املؤقتة والدائمة تبلغ بالصحف احمللية 

للحضور امام هذه املديرية
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كمال عبد الرحمن

يزعــم التفكيكيــون ان للنص عــددا اليحصى 
من املعاني والتفســيرات، وهم بهذا يصلون الى 
القول إن فيوض املعانــي النصية التدرك وليس 
لها آخر،وهم متعطشــون الى الهــدم رمبا اكثر 
مــن رغبتهم في اعــادة البناء،مادامــوا يركنون 
الى فرضياتهم العجيبة ومنها )قراءة االســاءة(، 
حيث مينحنــا النص من خاللها و عبر ســلطة 
اعادة القراءة تفسيرا ملعانيه اجلديدة،كما ان ثورة 
اكبر مــن احالمهم وطموحاتهم،  التفكيكيني 
وهــذا ما خلق لهــم اعــداء رأوا ان خطورة هذا 

املنهج واضحة حتت قائمة مسببات.
و التفكيكية شأنها شــأن البنيوية، رفضت اي 
مركز او مرجع للنص مهما كان اجتماعيا تاريخيا 
نفســيا وغير ذلك، وكما قال الفيلســوف جاك 
دريدا رائد التفكيكية« التفكيكية حركة بنائية 
وضــد بنائية في آن واحــد« : اي تبني وتهدم الى 
ما النهاية وهي سلسلة متواصلة من الدالالت«، 
وحيث تبدأ قصة )توليب أبيض( للســارد الرائي 
نزار عبد الستار ،فانها تنهض حتت قائمة أسئلة 
ميكن حتليلها وتأويلها وتفســيرها مرة بعد اخرى 

في كل قراءة جديدة للنص السردي:
»حينما جاؤوا به ليالً، كان قد فقد البرودة الالزمة 
لنضارة الذكرى ، وحتطمت في قلبه أغلب آماله 

في أن يعثر على نردين التي أتي من ساحل مدينة 
دين هيلدر الهولندية الى شــارع السعدون في 
بغداد، كي يهديها ثالث زهرات من توليب أبيض«
وحتت وابل األســئلة ) من هي نردين(؟ و) أين هي 
اآلن؟ ( و)مــا هي العالقة التــي تربط الهولندي 
بها؟(،تشــتد اخللخلة فــي ثنايا النــص، وتبرز 
)قصدية الفراغ( على انها ســؤال غير مطروح 
يتداخل بني) الغياب والوجود(و)اجملهول واملعلوم( 
كما يزعم التفكيكيون أيضا، وهذا ما يؤســس 
الى  هــدم وبناء في الوقت نفســه، او )حجب( 
و)انفتاح( كما تقول القصة، هي دعوة للدهشة، 
وهي ايضا اشــارة للعبور، ومبــا ان التفكيكية 
تفتش اوال في مفاصل النص عن الضديات، فإن 
الغايــة منها هي إليجاد ثغــرة في جدار النص، 

تنطلق منه للهدم:
انتهزت قوة إميانه بها وسألته :

 ــ  أين تتوقع أن تكون نردين اآلن .
توقفنا، هو ، وأنا، والكالب عن املشــي، ونظر إلي 

مستغربا، وقد استرد صلته بالواقع:
* إنها في كل مكان.

ونالحظ هنا الضديات وقد شكلت عينة اولبنة 
قابلة للهدم آيلة للتغيير، من خالل بنية التضاد: 

ـ أين التقيت نردين أول مرة؟ 
* لســت الوحيد الــذي اليعرف، كل البشــر 
اليذكرون اللحظة التي خرجوا بها من بطون 

أمهاتهم . 
*هذا ليس عبد احملســن الســعدون األصلي ، 

السعدون األصلي سرقه اللصوص ليحصلوا 
على مادة البرونز.

ـ هل تؤمن أن نردين غير موجودة ؟  
ـ إنها موجودة، وسأعثر عليها.

هذه الضديات تشــتغل على الفجوة واالرض 
احلرام التي تتسع تدريجيا بني مفاصل النص، 
فيسقط املعنى  في بئر اجلفاف ،حيث يكتمل 
الهــدم ويبدأ البنــاء من  جديد ألكتشــاف 

تفســير جديد للنص من خالل )قراءة إساءة(  
لها القدرة على بعث معنى جديد للنص.

وممــا يؤكد )تفكيــك النص(، فــإن قصة  نزار 
هذه تتمظهر فيهــا ثنائية )احلضور والغياب(  
وهي قائمــة على ان الــذوات حتمل مدلوالت 
متعددة)يظهر معنى ثم يغيب ويحضر معنى 
توليب  وتنفــرد قصة)  ويغيب وهكذا(،  جديد 
أبيض ( بأنها  تنهض عن )رمز(  أو )قناع( لكائن 

ســرمدي هالمي هيولي، غائب فــي الوجود، 
وشــديد احلضور في الغيــاب، المينحنا معنى 
بســبب )جتدد األثر( بحسب هلوسات » دريدا« 
املعقولة جدا ، حيث متثل القصة منوذجا مهما 
تشــتغل آلياته على التفكيــك، وذلك باتباع 
أهم عناصر التفكيــك وهو رفع الهامش الى 
محل املركز وتســليط األضواء عليه، بصفته 
حالة المركزية وبال اقطاب جذب)نردين الوهم 
/ نردين الواقع(، ونالحــظ هنا المركزية البناء 
النصي )نردين التي متأل العالم بفراغها(واعتبار 
ان النص كيان قائم بنفسه على نفسه، وهو 
يطابق كالم البنيويني أيضا ) النص وال شــيء 

غير النص(.
ان اشــتغال قصة ) توليب أبيض( على السرد 
الغرائبــي والعجائبي في آن، لهو شــيء من 
ابداع السارد الرائي نزار عبد الستار ان يتمكن 
من الســيطرة على عاملي )الغياب والوجود (، 
واجراء حتوالت ) األنســنة والشيئنة( وفق خط 
سردي ذكي، حيث تتطور العالقة بني )السارد( 
و)الهولندي(  مــن خالل  حادثة غرائبية  تقوم 

على الوجود والالوجود.
وهكذا تنطلق قصة حب نادرة في املســافة 
املائــزة بني ) الهولندي( مــن )دين هيلدر( وبني 
)نردين(  في شارع السعدون  ببغداد ، جتمعها 
حاسة غريبة هي )زهرة توليب بيضاء( يربطها 
الســارد بذكاء بتفكيكية ) احلضور والغياب ( 
التي تتحرك على مسامات النص جيئة وذهابا 

من انطوائيــة العنوان وبهارجــه الى اخلامتة 
النصيــة  التي  تطرح الســؤال الــذي اغتال 

جوابه حضور الغياب الكبير.
لقد وفق الســارد نزار في ابتكار نص ســردي 
مختلف، يشــتغل على العجائبيــة وغرابة 
األحداث، تعامل مع األسئلة وحاول أن يلبسها 
أجوبة مقنعة، فكك املشاعر وتركها مشرعة 
األبواب ثم شيأن األســئلة، ثم عاد وأنسنها، 
ضرب الغيــاب باحلضور، أدخلنــا في قناعات 
عجيبة، عن )قناع:نردين ( التي لبســت عباءة 
الذهول، وراحــت تتقمص حضورها العجيب،  
في الغيــاب الذي ال أحد يعــرف  له بداية وال 
نهاية، فهذه القصة ألبستنا مالمح األسئلة 
الكبرى، وزرعت في أمخاخنا األحالم، وصّيرتنا 
جــزءا مــن مجتمع انســاني كبيــر يفيض 
باملشاعر، وهذه حسنة حتسب للقاص قدرته 
على رفــع املهمش الى مقــام املركز، وتطوير 
عالقــة عجائبية بني االنســان  فــي احلضور 

والغياب.
الشــك ان قصة ) توليب ابيــض( للقاص نزار 
عبد الستار الميكن اختزال دراستها على هذا 
النحو،فهي  نص ســردي خاص و نادر يستحق 
معطياتها  تواكــب  متعددة  نقديــة  قراءات 
الرائيــة وابداعهــا التجديدي املائــز، ولكننا 
قدمناعرضا نقديا موجزا عن قصة رائية مائزة 
تستحق املتابعة، ففيها أفكار جديدة، وطرح 

سردي عجائبي.. لذلك جنح نزار بتميز.

تفكيك النص ـ جدلية الوجود والغياب
 »توليب أبيض« لنزارعبد الستار

»أبعد من المسافة«.. حوار المختلف 
والمؤتلف بصرًيا

»شهوة السؤال، رحلة الحب 
والثورة«.. لعزيز العرباوي

محمد هديب*

حني تتجول فــي صالة العرض لثالثة فنانني 
جتد عاملًا من اإلكريليك على ورق، ومثله على 
الكنفاس، ومــواد مختلفة على نحاس. إنه 
مثلث تشكيلي متســاوي األضالع لم يكن 
ليتحقق ســوى مبقاومة عزلــة كورونا التي 
فاقمــت التباعد فجاء العنــوان »أبعد من 

املسافة: وْصل«.
رمبــا ملعت الفكــرة من ثالثــة فنانني عرب: 
املالك )قطر(، وقاســم الساعدي  ســلمان 
)العراق/ هولندا(، ومحمــد اجلالوس )األردن(، 
حتت ضغط اجلائحة، لكنها لم تعد كذلك. 
كانــت مأســاة مرعبــة، تخللتهــا بعض 
الكوميديا، وصواًل إلى ركنها على الرف إلى 

جانب باقة من األمراض العادية.
أبعد  الفنانــون عن مســافة  سيكشــف 
يواجهونهــا وهم يفتتحــون احملطة الثانية 
من املعرض مساء األحد في غاليري املرخية 
الكائن في مبنى »مطافــئ: مقّر الفنانني« 
بالدوحــة حتــى الثالثني من شــهر حزيران 
املقبل، بعد أن دشنوا احملطة األولى في عّمان، 
ومن ثم هناك محطة ثالثة في أمســتردام 
هولنــدا، ومن بعدها مدينــة كيب تاون في 

جنوب أفريقيا، وأخيرًا املغرب.
يقول قاســم الساعدي إن هذه التجربة هي 
إعادة اعتبار للعمل املشترك، مبا يتيح فرصة 
للحوار وبالتالي فرصة إعادة النظر في كثير 

من ثوابت التجربة التشكيلية.

ويضيف أن مثل هذه األعمال املشتركة تقدم 
أمثولة تشجع اآلخرين على اخلروج من األسر 

إلى فضاء أوســع نخفف فيه ما استطعنا 
من محدودية احلركة التي تفرضها اخلالفات 
املؤسسة  تطور  وعدم  العربية،  السياسية 
الثقافية ســواء عبر اجلامعــة العربية أو 

وزارات الثقافة.
رؤيــة نعاينهــا في املعــرض وتؤكد  هذه 
نفسها من خالل أجواء ثالثة تطرح اخملتلف 
واملؤتلف، بغية إقامة معادل بصري للحوار، 
التــي تعرضت علــى األقل  املفــردة  هذه 
للتهميــش في املدونة العربيــة املعاصرة، 

وللمضايقة غالًبا.
حروف عربيــة قدمية، رمبا كوفية، أو حجازية 
تلــوح في أعمال محمــد اجلالوس، كما لو 
أنهــا قطع جداريــة حتت عوامــل النحت 
والتعرية والتاريخ قبــل أن تُقلب صفحته، 

وحروف وأصوات مكســرة ورموز أسطورية 
بلوني الطني والنحاس املؤكسد في أعمال 
قاســم الســاعدي، رافدية اجلــني الوراثي 
بالقدر نفســه التي جتعلها ملك األصابع 
العالم، ومســاحات  واخمليالت فــي جهات 
جتريدية ميارس فيها ســلمان املالك لعبته 
األثيرة في جعل الفراغ مفتاًحا لوصل لونني 
واضحي االنتماء بني القتامة والشــفافية، 
وكلمــا أخذت الفرشــاة راحتهــا تذكرنا 

العباءة السوداء.
للفنانني ثالثة غاليريهات، من األردن غاليري 
بنك القاهــرة عمان، ومــن هولندا غاليري 
فرانك ولكنهاوزن، ومن قطر غاليري املرخية.

* كاتب من األردن

بغداد ـ الصباح الجديد:

البيضاء  بالــدار   Editions Plus دار  عــن 
املغربيــة صــدرت حديًثا رواية »شــهوة 
الســؤال، رحلــة احلب والثــورة« للكاتب 

والناقد املغربي عزيز العرباوي.
تتحدث الرواية، وفًقا للناشر، عن شخصية 
ال الذي قرر السفر عبر بعض دول الربيع  رحَّ
العربي من أجل اكتشاف احلقيقة واخلروج 
من احليــاة الصعبة والوحدة القاتلة التي 
كان يعيشــها في قريته مع أهلها الذين 
يعتبــرون في أغلبهم أميــني ال يفقهون 
شــيًئا وال يعرفون إال طقوس الشــعوذة 
والتخلف واخلرافة، فيرحل إلى عالم أرحب 
وأوســع ميكنه أن يســاعده على جتاوز ما 
وسلوكاتهم  أفكارهم  ومع  معهم  عاناه 
ال من املغرب ويعّرج  املتخلفة. ينطلق رحَّ
على ليبيــا قبل أن ينتفض شــعبها ثم 
يعيش جتربة االنتفاضــة الليبية، وينتقل 
بعد ذلك إلى مصر ثم ســورية في مهمة 
صحافية ثقافية، وفي النهاية إلى العراق 
هاربًا مــن اجلحيم الســوري، لكنه يجد 
هناك جحيًما أكبر من اجلحيم الســوري 
ليعود أدراجه هاربًا من املنظمة املسلحة 
اإلرهابية مبســاعدة قائد منشــق عنها، 
فيمــران عبر ســورية متخفيني ويدخالن 
إلى تركيا وقــد جنيا من موت محقق ومن 
أو  مطاردة محتملة من املنظمة نفسها 

غيرها من اجلماعات املسلحة.
ال  يقــول الروائي فــي االســتهالل: »رحَّ
شــخصية متخيلة لدي أنا السارد، نعم 
املذكرات  وإال فلن يكــون لهذه  متخيلة، 

قيمة إذا ما كانت حقيقية. ورغم أن بعض 
األحداث فيها تتشــابه إلى حد بعيد مع 
الواقع العربي الذي نعيشه، إال أنها كانت 
ال  في مكانة امللح بالنســبة للطعام. رحَّ
الذي آمــن باملعرفة واخلروج مــن أجلها، 
واالبتعــاد ما أمكن عن حياتــه الروتينية 
في بلدته، ومعاشــرة أقــوام آخرين، كان 
ميثِّل بحق شــخصية مهمــة في النص. 
لذا جتنبُت بعض األشياء واألحداث التي ال 
قيمة لهــا في مذكراته، خاصة تلك التي 
كانت تتعلــق ببعض انفعاالته في بلدته 
مع الناس. أما رحلته إلى البلدان العربية 
األخــرى فكانت مبثابة طــرح جديد ألدب 
ال قد بالغ  الة. إنه رحَّ الرحلة وثقافة الرحَّ

في كل شيء وتطرف في العشق حتى ظنَّ 
نفسه عاشًقا لم جتْد الدنيا مبثله. لكنه 
في بعض األحيان ينسى نفسه، ويتجاهل 
حبه فيهيم في األرض ال يلوي على شيء 

معتقًدا أنه ُخلق للرحيل واملعاناة«.
وأضاف: »هذه الرواية تبدأ بفكرة، بحكاية 
بسيطة مع جهل الناس، وتنتهي بفكرة 
أخــرى تختلف عن األولــى، لكنها تبقى 
حكايــة عجيبة لعــب فيهــا التخييل 
دوره ليقودني أنا الســارد لها إلى خالصة 
مفادهــا أن املعرفــة حتتاج إلــى الرحيل، 
إلى اخلروج من عالــم اجلمادات، إلى إبداع 
صيــغ للحياة وفي احليــاة، وإال كان املوت 

باملرصاد«.

اخلوف والشعور بالذل    
واخليبة..احثه مبكر مازح:                                                                      
ـ لــم ال ترم االدعــاء باجلنون؟امــا مللت هذه 

اللعبة الكريهة..                              
يبتسم بشــغف عاشــق مؤمن ان اخالصه 
يكمن في خيــاره الذي نعتبــره ثقيال صعب 
احلمل في زمن يراودنا على حياتنا التي البستنا 

مسوح االنهزام والقبول.
ـ صانع تفاهــات ماكــر..االرادات هزمية قبول 
تلبس ثيــاب املهرجني..مــا االرادة التي جاءت 
بك لترمي بك داخل آتون من االحزان والبكاء..

لم اخترت هــذه دون ان تختار العيش مع ارادة 
متنحك رغبــات الرضا والقبول؟اراك نســيت 
خطواتك التي لوثت ليالي عبثك عند الشارع 
الذي يتــوج الــرؤوس بالثماالت..لم تطالبني 
بالرجــوع الى ما كنت عليه؟ام فقدت اوالدها..
يافوخي.. التي حتــرق  وشــرود من االســئلة 
وغني.. احلمار..صفق  تصفيق)ابــن  وتصفيق.. 

صفــق وغني..ههههههه..البـــأس اصفــق 
واغني.. ابن القحبة ارقص.. هيا ارقص.. ارواحنا 
لك الفدى قائدنا املمجدا..سافل من ال يطرب 
حماســتهم..صفق..غن..ارقص.. ويثير  الناس 
صفق..غن..ارقــص.. احنــه مشــينه للكبر..

عاشــك يدافع عن قهر محبوبتــه.. )ص19ـ 
ص20                        

فاخلطاب الســردي يحاول ان يعبر عن موقف 
انســاني حمل دالالت الواقع بــكل تناقضاته 
وافرازاته..وهو ينطلق مــن اخلارج الى الداخل 
بحكم رؤاه املثقلة بالرفض واالغتراب فكانت 
تالمس الذات اجلمعي وتشاركه همه..لذا فهو 
يســحب متلقيه باضاءاته الفنية واجلمالية 
وايحاءاتــه التي تنطوي علــى دالالت متميزة 
بعمقها للغوص والتامل في صوره التي جتسد 
مكنونــات وخوالج الذات املنتجة)الســاردة( 
بدالالت درامية تكشف عن ازمتها واملوضوع..

عبــر قوة خياله فــي عملية اخللق الســردي 
التي تتأتى من مجازات املشــاهد التصويرية 

التي هي )تعبيــر عن عملية اخللــق اجلمالي 
لعناصر الرؤيا الذاتية املســتمدة من املعاناة 
االنســانية العامة ثم التــدرج الى نقل ذلك 
الى واقع االشــياء املوضوعــي..( كما جاء في 
معجم املفصل فــي اللغة واالدب..اضافة الى 
كثافة العبارة وانســجام مفرداتها..فضال عن 
توظيفه بعض التقنيات االســلوبية والفنية 
كاالستفهام الذي شــكل حركة بيانية تعبر 
عن واقع نفســي او فكري.. وتقريب السرد من 
النزعة التأملية ..والتكرار اللفظي الدال على 
التوكيد وتوظيف الفلكلور الشــعبي)صفق..

غن..ارقــص ..احنه مشــينه للكبر/عاشــك 
يدافع عن قهــر محبوبته(..و)اوياله يابه منهو 
الشاعر  يستخدمه  الذي  جابه...(ص11..  علي 
كعنصــر اســاس من عناصــر بنــاء النص 
ورائحة شــعبية..كي  فيعطيه طعما خاصا 
يثبت انتمائه الى وسطه االجتماعي..                                                                 
)يحاول صاحب املشرط محو ما ال يرغب فيه..
ما يتعارض ووجود اجلســد الذي مل االنتظار..

لكن القلب يرجوه ان ال يفعل..الوشم الفاقع 
الذي يراه االن هو مصدر جنون اجلسد الوحيد..

هل ميكن ان تصدق ان قلبا مجنون ال يصاحبه 
جســد فائر مخبول..جســد يتحــول الى ما 
يشاء القلب ساعة يريد..املسافة تنغلق االن..
املســافة غدت بحجم كفــني زرقاوين وترقب 
يتقيأ قلق اللحظة التي قد تكون حاسمة..ود 
اجلسد لو قفز صوب القلب..لو انه حمل بقاياه 
وفر غير آبه بفكرة املوت التي استحوذت عليه 
طوال تلك الســاعات التي ال يعرف حلسابها 
دربا..يحمــل قلبه بــني يديه مجتــازا البوابة 
الثلجية.. خطواته يالزمها التعثر واجلنون..                         
يقول القلب الى اين تراك ذاهب؟                                                      
يقول اجلسد ال عليك فقط كن تابعي                                                  
يقول القلب..انت تريد تغيير قواعد اللعبة                                           
فاالجساد هي التي تتبع القلوب..(ص31                                           
فاخلطاب الســردي عند الســارد يتركز على 
االنفعالية الثارتها  الوجدانية  القوة  مخاطبة 

والتاني فيها لتحدث مشاركة وجدان السارد 
النه يتعامل مع جميــع املؤثرات التي يتلقاها 
جهازه العصبــي اي انه يتعامــل مع جميع 
مظاهر حركة املادة في الزمان واملكان ..اضافة 
الى انه متكــن من حتريك اجلمــادات والثوابت 

توظيفا  وعناصرهــا  وتوظيفها  الطبيعيــة) 
نفســيا .. ليشــكلها حســب مايراه خياله 
ويالمس وهج شــعوره واحساســه مع نفاذ 
الى الروح الداخلة للموجودات كي تشــاركه 
باعتماده  عواطفــه..  مع  وتتفاعــل  خلجاته 

النزعــة احلوارية املنولوجية املثيرة لالســئلة 
واالثارة من خالل تشّظي الذات وانبعاث صوتها 
املؤنسنة  اجلســدية  واعضائها  من جوارحها 
)يقــول القلب/يقول اجلســد/صفن الرأس/ترد 
النفس/تضحك الروح ...(.. وتارًة نرى الشخوص 
تتحرك خالل أزمنة وأمكنة متعددة بأســلوب 
االسترجاع الذي ضمن الفترة الزمنية دون ذكر 
تاريخ ُمحدد..                                                                

وهكــذا وجدنا انفســنا امام جتربــة رؤيوية 
واالنفتاح  االنفعالية  احلالة  متفجرة عكست 
املكان  واستنطاق  الثنائية  والتقابالت  الداللي 
الذي منح النص تشــظيا جماليا واســهم 
في تخصيــب املعنى وتكثيفــه.. كونها تنم 
عــن جتربة واقعيــة مبخزونها الســردي الذي 
يكشــف عن معانــاة وغربة داخليــة الفها 
املنتج)الســارد(.. وهو يحاول ان يوقظ التاريخ 
بنائي مغامر يحتك بواقعه فيصوره  باسلوب 
عبر كلمات وافعال ودالالت تفجرت مبشــاهد 
احتلت مكانتها في القلب وانعشــت الفكر 
بوهمها اجلمالي الذي هو)الوهم الوحيد الذي 
ال يستطيع الكذب..(كما يقول روديجر لوبيز ..                 

*البوابــات الســبع متناغمــة ميثولوجيا و 
خلق اهلل تعالى ســبعة ســموات، وسبعة 
أراٍض، وســبعة أيام في األسبوع، والطواف 
حول الكعبة يكون على ســبعة أشــواط، 
والطــواف بــن الصفــا واملروة هو ســبعة 
أشــواط أيًضا، ورمي اجلمرات ســبع مرات، 
وتكبيرات العيد هي ســبع، وأمر اهلل تعالى 
األهل بتعليم أوالدهم الصالة في عمر سبع 
سنن، وقد أرسل اهلل تعالى الريح على قوم 
عاد ملدة ســبعة أيام، وقد شــبه اهلل تعالى 
الصدقة بحبة لها ســبع سنابل، وكان عدد 
الســنابل التي رآها يوســف الصديق عليه 
السالم في املنام هي سبع سنابل، وُجمَعت 
هذه السنابل في سبع سنن..وهناك سابع 
يوم امليت..ونغمات السلم املوسيقي سبع..

علوان السلمان 

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

 النــص الســردي..منظومة معرفية متفجرة 
تعلن عن انفتاح داللي ملنتج )سارد( مستجيب 
برؤيــة واعية  بالصور  اليقاع احليــاة املكتنــز 
مستنطقة لها ومسترجعة للخزين الذاكراتي 

بروح معاصرة. 
الذي  الرمان(  الروائي)نهر  النص  وباســتحضار 
انتجته ذاكرة الروائي شــوقي كرمي واســتهله 
بنص مــواز للشاعرالفرنســي)لويس أراغون ( 
تلته ســبع بوابات وافتتح كل بوابة يـ ) مقولة 
أو أغنية قدميــة أو مثل.....(..وهي تكتظ بالهم 
تصويري  بوعي  انامله  ونســجته  االجتماعي.. 
مستفز ملتلقيها..واسمت دار العراب في نشره 
وانتشــاره/2022.. كونــه نصا ينــم عن جتربة 
واقعية مبخزونها الســردي الذي يكشــف عن 
معاناة وغربة داخلية الفها املنتج)الســارد(....

يلف جوانحها ويؤطــر بواباتها..ابتداء العالمة 
السيميائية وااليقونة العنوانية املكتنز بطاقة 
رة قابلة للتأويــالت القادرة على  حيوية مشــفَّ
إنتاج الداللــة الغرائبية في بعدها امليثولوجي 
الرمــزي الذي تناغــم مع لوحــة ارتكزت على 
ظاللهــا اللونية الكاشــفة عــن املوت)النزف 
الفكــري الدمــوي الذي شــكل نهــر الرمان 
بلونه)االحمر( اجملازي.. واحلياة الظلمة بسوادها..

فاستمد جماليته من بنائها الثنائي املتماسك 
بتكثيف عباراتها ومجازاتها وموجودات الواقع 
والذاكرة التاريخية والبنية الذاتية النابعة من 
الرؤيا احملققة للصــورة املرتبطة بالتجربة..مع 
اعتماد املفارقة)جتربة مــوت( لتحقيق الضربة 
االسلوبية االدهاشية املفاجئة .                                                                
قال خالد خلف وهو يجتاز حلظات جنونه عابرا 
باجتاه حلظة صحــو كنت انتظرها لســاعات 
طويلة وانــا ارقب عينيه الذائبتني في انهار من 

في )نهر الرمان..تجربة موت( لشوقي كريم
التناغم الميثولوجي والبوابات السبع *



LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 325.TK.TND.LOM.2021 for Supply of Tubing Pipes for 

West Qurna-2, Republic of Iraq.

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna (Phase 2) Contract Area in the Republic of Iraq, is 
developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with the South Oil 
Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the subject of 
the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform 
supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
Documentation, including:
a) The Bidder is experienced OCTG supplier with the proven track record of supply of not less than 60,000 metric tons of 
seamless carbon steel tubing pipes as per ISO 11960 / API 5CT, PSL-2 latest edition during 20172021-;
b) The Bidder is experienced OCTG supplier with the proven track record of supply of not less than 2700 metric tons of 
seamless stainless steel tubing as per API 5CT/ISO 11960, PSL 2, NACE MR0175/ISO 151563- latest edition during 2017-
2021;
c) The raw materials for Good shall be originated from the following countries / regions: Western Europe (according to 
EuroVoc classification), USA, Japan, Canada; 
d) The Bidder is goods manufacturer or duly authorized to represent goods manufacturer for supply of goods which are 
subject of this Tender;
e) The Bidder has the average annual turnover for the last 5 (Five) years to the amount of not less than USD 10,000,000.00;
f) Availability & compliance of Bid Bond Bank Guarantee with the Tender Documentation requirements in the amount of 
USD 150,000.00.
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient 
information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above (applications on the 
letterhead signed by an authorized person shall be received before May 26, 2022). To submit the written application please 
follow the instructions specified to the following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.
Envelopes with Technical parts of the Bids (hard copy) shall be delivered to the address specified in Tender Documentation 
before 3:00 p.m. (Baghdad time) June 23, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.

شركة لوك أويل ميد- إيست احملدودة
 TK.TND.LOM.2021.325 إعالن املناقصة رقم

لتجهيز أنابيب اإلنتاج حلقل غرب القرنة )املرحلة 2(، جمهورية العراق.

تقوم شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة مشغل مشروع غرب القرنة (املرحلة 2) في جمهورية العراق بتطوير 
حقل غرب القرنة/2 في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شركة نفط اجلنوب التابعة لوزارة النفط العراقية.  

يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة جتهيزات 
مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يسمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانني العراقية النافذة 

و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

أ ) يجــب أن يكون مقدم العطاء مورد أنابيب نفط (OCTG) ذو خبرة مع ســجل معتبــر من التجهيز مبا ال يقل عن 60.000 طن 
متري من أنابيب الفوالذ الكربوني غير امللحومة وفًقا لإلصدار األخير لـ (ISO 11960 / API 5CT, PSL-2 ) خالل فترة 2017-2021؛

ب ) يجب أن يكون مقدم العطاء مورد أنابيب نفط (OCTG) ذو خبرة مع سجل معتبر من التجهيز مبا ال يقل عن 2700 طن متري 
API 5CT/ISO 11960, PSL2, NACE MR0175/ من أنابيب الفوالذ املقاوم للصدأ الكربوني غير امللحومة وفًقا لإلصدار األخير لـ

ISO 15156-3 خالل فترة 2017-2021؛
ت ) أن يكون منشــأ املواد خام إلنتاج األنابيب مــن الدول/ املناطق التالية: أوروبا الغربية (حســب تصنيف يورو فوك)، الواليات 

املتحدة األميركية، اليابان، كندا؛
ث )  أن يكون مقدم العطاء هو الصانع أو اخملول أصوالً لتمثيل الشركة املصنعة لتجهيز السلع موضوع هذه املناقصة؛

ج ) أال يقل متوسط املبيعات السنوية خالل السنوات الـخمس (5) األخيرة عن عشرة ماليني (10,000,000.00) دوالر أميركي؛
ح ) توافر وامتثال سند الضمان البنكي للعطاء مع متطلبات وثائق املناقصة مببلغ 150,000.00 دوالر أميركي.

ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة تستجيب 
ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله (يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرســمية اخلاصة بالشــركة موقعة من قبل الشــخص 
املفوض في موعد أقصاه 26 أيار/مايو 2022). من أجل تقدمي طلب املشــاركة يرجــى اتباع التعليمات احملددة على الرابط أدناه: 

http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالســم الكامل للشــخص املفوض 
باالتصاالت وعنوان بريده اإللكتروني.

يجب إرســال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما 
ذكر أعاله.

يتم تقدمي اجلزء الفني من العروض (نســخة ورقية) بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل الساعة 3:00 م 
(بتوقيت بغداد) من تاريخ 23 حزيران/يونيو 2022.

يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله معتمدًة على العنوان اإللكتروني اآلتي:
.tender@lukoil-international.com 
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تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

في  ديوكوفيتش،  نوفــاك  الصربــي  فاز 
مباراتــه األولــى ببطولة رومــا للتنس، 
على الروســي أصالن كاراتسيف.واحتاج 
ونصف،  قرابة ســاعة  إلى  ديوكوفيتش 
الروسي مبجموعتني  ليفوز على خصمه 
بدون رد بواقــع 6-3 و6-2.وأظهر الالعب 
املصنــف األول عامليــا، الــذي تعــرض 
لإلقصاء من نصف نهائي بطولة مدريد، 
مســتويات طيبة في اللقاء.وســيواجه 
ديوكوفيتــش في ثمن النهائــي، الفائز 
مــن مواجهــة مواطنه الســلو دييري 

والسويسري ستان فافرينكا.
من جانب اخــر، فاز الكنــدي فيليكس 
اإلســباني  علــى  ألياســيم،  أوجيــه 
أليخانــدرو دافيدوفيتش في بطولة روما 
7-6 و6-2.وينتظر   ،6-4 للتنس بنتيجــة 
الفائز  النهائي،  ألياسيم في ثمن  أوجيه 
مــن املواجهة بــني األرجنتينــي دييجو 
شــفارتزمان واألميركي ماركوس جيرون.

وودع العــب التنس اإلســباني، روما من 
الدور الثاني، بعد فوزه على البيالروســي 

إيليا إيفاشكا في اجلولة األولى.  
تأهل العب التنس كريستيان جارين، إلى 
ثمن نهائي بطولة روما لألســاتذة، بعد 
روســوفوري. إمييل  الفنلندي  على  الفوز 

وفاز كريســتيان جارين على روسوفوري 
مبجموعتني مــن دون رد بواقع 6-4 و4-6.
ولم يجد جارين، مشكلة في الفوز على 
الفنلنــدي، حيث تفــوق عليه في أغلب 
فترات املباراة.وسيواجه كريستيان جارين 
فــي الدور املقبــل، الفائز مــن مواجهة 
الكرواتــي ماريو شــيليتش والبريطاني 

كاميرون نوري.
من جانبه، أكد العب التنس اإلســباني 
كارلــوس ألــكاراز، الذي أذهــل العالم 
بانتصاراتــه وطريقة لعبه، أنه »يجب أال 
ينسى من أين جاء ومع من بدأ املشوار«.

من  البالغ  الالعــب  تصريحــات  وجاءت 
العمر 19 عاًما، بعــد علمه بتخصيص 
ميداليــة ذهبية لــه مــن اإلدارة احمللية 
إسبانيا،  ملنطقة مورسيا، جنوب شرقي 

حيث ولد ونشأ.
وبخصوص جائزة امليدالية الذهبية، أعلن 
أنه »فخور باحلصــول عليها«، باعتبارها 
متثل »شرفا« بالنسبة له.وحظي املصنف 
السادس عامليا بحفل استقبال في قصر 
باالسيو دي سان إستيبان، مقر حكومة 
مورسيا، حيث استقبله رئيسها فرناندو 

لوبيز ميراس.
وفي احلفــل، قال الالعب الذي حضر هذه 
الفعالية رفقة والده وممثله ألبرت مولينا، 
إنه يشعر »بالفخر لكونه إسبانًيا، وقبل 
كل شــيء، منحدر من مورسيا«، وأشار 

إلى أنه »ســيحمل منطقتــه في قلبه 
التنس«.وتابع »يجب  للعــب  أينما ذهب 
أال تنسى من أين جئت ومن بدأت معه«، 

وأعرب عــن امتنانه لفريقــه ومواطني 
يدعمونه.وســيكون  الذيــن  املنطقــة 
ألكاراز أصغر شــخص يحصل على هذه 

امليدالية، خالل حفل يقام كل عام في 9 
حزيران، باعتباره عيد هذه املنطقة.

إلى ذلك، ستعود بطولة تونس املفتوحة 

للتنس بعد توقف عامني بسبب جائحة 
كورونا، إذ تقام منافســاتها بني 15 و21 
أيــار اجلاري.وأكد رئيس نــادي التنس في 
تونــس الدكتور خيري كشــريد أنه رغم 
البالد  التي متــر بها  املالية  الصعوبــات 
إال أنــه أصر على أن تاخــذ بطولة تونس 
موقعها فــي الروزنامة العامة لبطوالت 
الالعبــني احملترفني.وقــال كشــريد في 
مؤمتر صحفي »سعداء جدا بعودة احلياة 
لبطولــة تونس املفتوحــة للتنس، التي 
تعد أقــدم بطولة مهمة نظمتها تونس 
دوليا«.وأوضــح أن النســخة 16 التــي 
تنطلق منتصف الشهر اجلاري »سيكون 
مجموعة جوائزهــا املالية في حدود 53 

ألف دوالر«.
الرئيس  من جانبــه صرح عزيــز زهيــر 
بطل  التونسي،  الترجي  لنادي  الســابق 
تونس الســابق في التنس »أنا ســعيد 
بعودة الــروح لبطولة تونــس املفتوحة 
للتنس التي شاركت في نسختها األولى 
عام 1982، وسجلت في النسخ املاضية 
مشاركة أســماء بارزة في عالم التنس 
مونفيس  وغاييل  غرار ساندستروم  على 
وفابريس ســانتورو وروبــن راميراز«.وتابع 
أن بطولــة تونــس املفتوحة  »األكيــد 
ســتفتح آفاقا جديدة أمــام العديد من 

الالعبني الصاعدين«.
أمــا مدير الــدورة هشــام الرياني فقد 

أكــد أن بطولــة تونــس املفتوحة )80 
نقطــة( ســتكون قويــة وستســجل 
مشــاركة العبني من نــادي املائة »توب 
100« على غرار اإلسباني روبارتو كارباالز 
باينا املصنــف 100 عامليــا.وأردف »كما 
سيشارك الالعب التونسي مالك اجلزيري 
»بطولة  عامليا سابقا«.وقال   42 املصنف 
تونــس املفتوحة هي ثانــي أكبر بطولة 
في أفريقيا بعد بطولة احلســن الثاني«.
وعن بطاقات الدعوة املباشــرة للجدول 
الرئيســي بنّي الرياني »مالك اجلزيري في 
قائمــة االنتظار في اجلدول النهائي، وفي 
حال دخوله مباشــرة سنعطي 3 دعوات 
لثالثي تونســي، أما إذا لم يدخل اجلزيري 
اجلدول الرئيسي بفضل تصنيفه العاملي 
ثم  األولى،  الدعــوة  بطاقة  ســنمنحه 

نختار البطاقتني املتبقيتني الحقا«.
للتنس  اإلفريقــي  االحتاد  رئيــس  وصرح 
طارق الشــريف »التنس التونسي عاش 
الســبت املاضــي فرحة كبــرى بتتويج 
أنــس جابــر ببطولة مدريد، واألســبوع 
القادم ســنعيش على وقع بطولة تونس 
تعد بطولــة مهمة«. التــي  املفتوحة، 
لالعبني  فرصة  »البطولة ســتكون  وزاد 
التونســيني لكســب عديد النقاط في 
التصنيــف العاملي، ومــن املهم جدا أن 
يكون لتونس بطولة بهذا احلجم للرجال، 

ونأمل أن نرى بطولة كبرى للسيدات«.

ديوكوفيتش يستهل بطولة روما بفوز سهل وأوجيه ألياسيم يبلغ ثمن نهائي روما
كارلوس ألكاراز يتواضع أمام تكريم مورسيا

ديوكوفيتش

العواصم ـ وكاالت:

استعاد ليفربول، توازنه بالتغلب 
فيال  أســتون  مضيفــه  علــى 
بنتيجة )2-1(، مســاء أول أمس، 
على ملعب فيــال بارك، في لقاء 
مؤجل مــن اجلولة 33 من الدوري 
ثنائية  املمتاز.ســجل  اإلجنليزي 
ليفربول، جويل ماتيب )6( وساديو 
ماني )65(، في حني سجل هدف 
.)3( لويز  دوجالس  فيال،  أســتون 
ورفــع ليفربول رصيــده إلى 86 
نقطة في املركز الثاني، في حني 
 43 جتمد رصيد أستون فيال عند 

نقطة في املركز 11.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيــات، بات ليفربول ثاني 
فريق في تاريخ البرمييرليج ينجح 
3 العبني من صفوفه في تسجيل 
15 هدفا على األقل في موســم 
واحــد )ســاديو مانــي ومحمد 
صالح وديوجــو جوتا(، وذلك بعد 
موسم  في  ســيتي  مانشستر 
يايا  الثالثي  (-2013 2014( عبــر 
توريه وســيرجيو أجويــرو وإدين 
دجيكو.وهذه هي أول مرة ينجح 
فيها ليفربول وأســتون فيال في 
التســجيل في شباك بعضهما 
البعض مًعا في أول 6 دقائق في 

مواجهة بالبرمييرليج.
برشلونة  انتصر  اخر،  وفي سياق 
سيلتا  ضيفه  على   1-3 بنتيجة 
منافســات  إطــار  في  فيجــو، 
اجلولــة 36 مــن عمــر الليجا. 
ديباي  برشــلونة،  أهداف  سجل 
وأوبامياجن )هدفــني(، في الدقائق 
30 و41 و48.أمــا هدف ســيلتا 
فيجو الوحيد، حمل توقيع إياجو 
أســباس في الدقيقــة 50.ورفع 
برشــلونة رصيده إلى 72 نقطة 
في املركــز الثاني، في حني جتمد 
 43 عند  فيجــو  ســيلتا  رصيد 
نقطــة في املركز 11.وبحســب 

شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن 
دميبلي صنع 11 هدفا في الليجا 
خالل عام 2022 )أقل بـ 3 أهداف 
التي صنعها منذ انضمامه  من 
لبرشلونة(.وتابعت »دميبلي صنع 
11 هدفــا، أكثر من أي العب آخر 
الكبرى في  الدوريات اخلمس  في 
ليونيل ميسي  أن  أوروبا«.ونوهت 
جنم باريس سان جيرمان صنع 9 

أهداف فقط.
وفي مباراة أخرى، اقترب غرناطة 
من ضمــان البقاء فــي الليجا 
املوســم املقبل بعد أن فاز على 
بهدف  بيلبــاو  أتلتيك  ضيفــه 
نظيف.وجاء هدف املباراة الوحيد 
عبــر الالعــب أليكــس كويادو 
الفريق  رفع  الفــوز  )ق35(.وبهذا 

37 نقطة  إلى  األندلسي رصيده 
في املركز 16 بفارق خمس نقاط 
عن ريال مايــوركا صاحب املركز 
الفريق  جتمــد  ناحيته  18.مــن 
الباســكي عنــد 52 نقطة في 

املركز الثامن.
وواصل ريال بيتيس متسكه بأمل 
إنهاء املوســم في أحــد املراكز 
املؤهلــة إلــى دوري األبطال بعد 
الفــوز على مضيفه فالنســيا 
أهداف  نظيفة.وجــاءت  بثالثية 
عبر  الثاني  الشــوط  في  املباراة 
ويليان خوسيه دي سيلفا )ق57( 
وبورخا  )ق87(  كاناليس  وسرخيو 
الفوز  )ق90(.وبهذا  إجليســياس 
رفع ريال بيتيــس رصيده إلى 61 
نقطة في املركــز اخلامس بفارق 

ثــالث نقاط عن أتلتيكــو الرابع 
وأربع نقاط عن إشبيلية اخلامس.
وتتبقــى لريال بيتيــس مباراتان 
مقابــل ثالث مباريــات لكل من 
أتلتيكــو وإشــبيلية.من جانبه 
جتمــد رصيد فالنســيا عند 44 

نقطة في منتصف اجلدول.
لكرة  اإلسباني  الدوري  وســّجل 
892 مليون  القدم خسائر بلغت 
 2021-2020 يورو فــي موســم 
الذي تفشى فيه فيروس كورونا، 
فيمــا مثل نادي برشــلونة أكثر 
أرقام  العجز، بحسب  من نصف 
أعلنتها رابطــة الليجا.ويتحمل 
برشــلونة %56 من خسائر تلك 
الفترة قبل احتســاب الضرائب، 
من  اإلســبانية  األندية  عانت  إذ 

للمالعب  االقتصادية  التداعيات 
وتراجع  اجلماهيــر  مــن  اخلالية 
التذاكــر..  شــباك  مداخيــل 
وأضافــت الرابطــة الثالثــاء أن 
تراجع حجــم انتقاالت الالعبني، 
البث املضغوطة وتقلص  جداول 
اإليــرادات التجارية لعبــت دوراً 
أساســياً أيضاً.. وسجلت أندية 
3.81 مليار  إيرادات بقيمة  الليغا 
يورو )نحو 4 مليار دوالر( ملوســم 
تراجعاً  ميثــل  مــا   ،2021-2020
بنسبة %24.1 عن موسم 2019-

2020 والذي تأثــر أيضاً بجائحة 
كورونا لكن في أشهره األخيرة.. 
وهــذه أول مرة تســجل األندية 
اإلســبانية خســائر منذ 2012، 
لكن الرابطة تتوقع تعافياً كامالً 

في املوسمني املقبلني.
املالية  »املــالءة  البيــان  وقــال 
معظم  ومســؤولية  العاليــة 
األنديــة ســاعدت كــرة القدم 
احملترفة في إسبانيا على تخطي 
األزمة... التعافــي القوي متوقع 
في موسم 2021-2022 مع عودة 
األمور إلــى طبيعتها في 2023-
الدوري  خسائر  2024«.وتفاقمت 
الســيئ  املالي  الوضع  بســبب 
لبرشلونة الذي أدى إلى استقالة 
في  بارتوميو  جوزيــب  رئيســه 
تشــرين األول 2020 ورحيل جنمه 
األرجنتيني ليونيل ميســي حراً 
في آب املاضي إلى باريس ســان 
جيرمان الفرنســي.وقال خليفة 
بارتوميو، العائد جوان البورتا، في 
أيلول املاضي، أن ديون النادي تبلغ 
1.35 مليار يورو فيما متثل الرواتب 

%103 من اجمالي دخله.
وقاوم برشلونة حتى اآلن التوقيع 
علــى صفقــة اتفقــت عليها 
الرابطــة مع صندوق األســهم 
اخلــاص )ســي في ســي( الذي 
سيســتثمر ما يقرب من ملياري 
يــورو في كرة القدم اإلســبانية 
وأنديتها، مقابل حصة 8.2 % من 
شركة ستدير حقوق نقل الدوري 
ملدة 50 ســنة.رفضت خمســة 
أندية الصفقة، بينها برشــلونة 
وريــال مدريــد امللتزمــان دائماً 
بإطــالق دوري الســوبر األوروبي 
املغلــق ألندية النخبــة واحملبط 
اليويفا.  القــاري  االحتاد  قبل  من 
في  خسائرها  أن  الرابطة  وقالت 
»انخفاضاً  مّثلــت   2021-2020
أقّل نسبياً مما شهدته كرة القدم 
أوروبا«.أضاف  فــي  االحترافيــة 
البيان »بحســب االحتاد األوروبي 
إجمالي  وصــل  القــدم...  لكرة 
انخفاض اإليرادات في كرة القدم 
األوروبيــة احملترفة، مبــا في ذلك 
إيــرادات انتقــاالت الالعبني، إلى 

أكثر من 10 مليار يورو«.

برشلونة يحافظ على وصافة الليجا وديمبلي ينفرد بإنجاز أوروبي مميز

ليفربول يضغط على مانشستر سيتي 
بثنائية أستون فيال في إنجلترا 

عمان ـ وكاالت:
قررت إدارة نادي اجليل الســعودي، تعيني األردني بالل 
اللحام، مدربًا للفريــق األول، خلالفة أحمد التركي.
وكان اجليل قد تعاقد قبل 4 أشهر مع اللحام كمدير 
فني لقطاع الفئات العمرية، قبل أن يتم االستعانة 
بخبراته اليوم الثالثاء، ملساعدة الفريق األول.وأوضح 
محمد الســيالوي وكيل أعمال املدرب، الذي ساهم 
في خوض اللحام هذه التجربة االحترافية التدريبية، 
أن إدارة اجليــل بذلت جهودًا حثيثــة إلقناع اللحام.

وكشف الســيالوي أن اللحام سيقود الفريق برغم 
الظروف الصعبة التي مير بهــا وخاصة في الدوري.

ولفت الســيالوي إلــى أن إدارة اجليل وضعت كامل 
ثقتها في اللحام لتجاوز الظرف الصعب الذي مير به 
الفريق، وفي ظل ما حققه من إجنازات على مستوى 

قطاع الفئات العمرية.

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي مانشســتر سيتي توصله التفاق مع نظيره 
األملاني بوروسيا دورمتوند بشــأن التعاقد مع املهاجم 
النرويجي إيرلينــج هاالند.وأصدر النادي اإلجنليزي بيانا 
عبــر موقعه اإللكترونــي، يؤكد فيــه توصله التفاق 
مبدئي مع دورمتوند بشــأن انتقال هاالند إلى صفوفه 
بداية من 1 متوز املقبل. وأوضح املان ســيتي في بيانه 
أن »الصفقة متوقفة اآلن علــى إنهاء كافة تفاصيل 
التعاقد بني النادي والالعب«.وبحسب فابريزيو رومانو، 
خبير ســوق االنتقاالت، عبر حســابه مبوقع التواصل 
االجتماعــي »تويتر«، فــإن متصدر الــدوري اإلجنليزي 
ســيدفع 60 مليون يورو نظير ضم هاالند، وهي قيمة 
الشــرط اجلزائي في عقده احلالي مع دورمتوند.وذكرت 
تقارير أخرى أن هاالند ســيوقع للنادي اإلجنليزي حتى 
صيف 2027، متضمنا عقده راتبا أســبوعيا يبلغ 375 
ألــف جنيه إســترليني، هو األعلى بــني كافة العبي 

الفريق، متساويا مع البلجيكي كيفن دي بروين.

األردني اللحام مدربًا 
للجيل السعودي

مانشستر سيتي يعلن 
إتمام صفقة هاالند

فرحة مهاجم برشلونة بيير اميريك اوبيمايونغ وزمالءه بعد تسجيله للهدف الثاني 0-2 في مرمى سيلتا فيغو

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني
توتنهام ـ أرسنال 

ريال مدريد ـ ليفانتي 

9:45 مساًء

10:30 مساًء

العواصم ـ وكاالت:
قــرر االحتــاد الدولي للتزلــج إطالق 
منافسات املوســم املقبل من كأس 
العالم لتزلــج الوثب في وقت مبكر 
عن املعتــاد، من أجل تقليل التداخل 
مع كأس العالــم 2022 لكرة القدم 
املقررة في قطر.ويقام مونديال 2022 
لكر القدم في املدة من 21 تشــرين 
الثاني وحتى 18 كانون األول ، وستقام 
املنافســات االفتتاحية ملوسم كأس 
اخلامسة  يومي  الوثب  لتزلج  العالم 
والسادس من تشــرين الثاني مبدينة 
فيســال البولندية، حسب ما أعلنه 

االحتاد الدولي للتزلج مساء االثنني.

جتدر اإلشــارة إلى أنه لن ميكن تفادي 
تداخــل كأس العالــم لتزلج الوثب 
مــع مونديــال كرة القدم بشــكل 
كامــل، حيث ســتقام جولة مدينة 
روكا الفنلندية يومي 26 و27 تشرين 
الثاني ، وذلك تزامنا مع منافســات 
دور اجملموعــات مبونديال قطر 2022 ، 
حيث تقام أربــع مباريات في كل من 
املنافســات  تتداخل  اليومني.كذلك 
مجددا في العاشــر من كانون األول 
، حيث تقام منافســات تزلج الوثب 
في مدينة تيتيزيه-نويشتات األملانية 
في اليوم الذي يشهد إقامة مباراتني 

بدور الثمانية في مونديال قطر.

وفي يومي 17 و18 كانون األول ، تقام 
إجنلبرج  الوثب في  تزلج  منافســات 
بسويسرا في حني تقام مباراة حتديد 
املركــز الثالث ومبــاراة النهائي في 
مونديال قطر.وقال ســاندرو بيرتيل، 
مدير الســباقات في االحتــاد الدولي 
للتزلج :"كان علينــا إجراء تعديالت 
بســبب كأس العالم لكــرة القدم 
الثاني(  )تشــرين  تنطلــق في  التي 
نوفمبر. لذلك قررنا بدء املوســم في 
أمامنا  وستكون  للغاية،  مبكر  وقت 
إجازة قصيرة بعد االفتتاح في فيسال 
املنافســات املقررة في  وكذلك بعد 

روكا".

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم أن 
نهائيات يورو 2024 التي ســتجري 
14 حزيران  في أملانيا ستفتتح في 
مبلعب »أليانز أرينــا« في ميونيخ، 
14 متــوز بامللعب  وتختتــم فــي 

األوملبي في العاصمة برلني.
ووضعت اللجنة التنفيذية لالحتاد 
التي  النهائيــات  القــاري روزنامة 
ستقام في عشــر مدن أملانية مع 

العودة إلى نظام االســتضافة في 
بلد واحد بعد نســخة 2020 الذي 
أقيمت العــام املاضي في 11 دولة 

في القارة العجوز.
وقال االحتاد األوروبي في بيان »ألول 
مــرة، مت تضمــني التأثيــر البيئي 
البطولة«،  فــي معاييــر لوائــح 
العشــر  املدن  تقســيم  مت  لذلك 
شمال/شــمال  مناطق:  ثالث  إلى 
شــرق )برلني، هامبــورغ، اليبزيغ(، 

غرب )بينها دورمتوند ودوســلدورف 
)فرانكفورت  وجنــوب  وكولونيــا( 
وشــتوتغارت وميونيــخ(.. وأضاف 
أنه خالل دور اجملموعات »ســتقام 
املباريــات فــي منطقتــني فقط، 
للمنتخبات  املســافات  لتقليص 
واجلماهير، وتسهيل مهمة الوفود 
التي تسافر بالقطار أو احلافلة من 
معسكرها األساســي إلى مكان 

إجراء املباريات«.

مونديال قطر يغير موعد كأس العالم للتزلج

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلنت دائــرة الثقافة والســياحة في 
أبوظبي ورابطة كرة الســلة األميركية 
NBA عــن اســتضافة أبوظبي فريقي 
أتالنتــا هوكس وميلووكــي باكس، في 
مباراتني حتضيريتني للموسم اجلديد في 
6 و8 تشرين األول املقبل في االحتاد أرينا 
بجزيرة ياس للمــرة األولى في منطقة 

اخلليج العربي.
وستكون أبوظبي أول مدينة في الشرق 
األوســط تســتضيف مباريــات لفرق 
»NBA«، بعد توقيــع اتفاقية بني رابطة 
الــدوري ودائرة الثقافة والســياحة في 
2021 تسري  الثاني  أبوظبي في تشرين 

في 2022 وتستمر لسنوات مقبلة.
دوري  إقامة  أيضــاً  االتفاقية  وتضمنت 
 »NBA الناشــئني لكرة السلة »جونيور
في مدارس دولــة اإلمارات والذي انطلق 
بالفعــل في شــباط/فبراير، إلى جانب 
جتارب تفاعلية مع اجلمهور بحضور جنوم 
كرة السلة األميركية احلاليني واملعتزلني 
وعيادات لياقة بدنية.. وقال رالف ريفيرا 
لكرة  الوطنية  للرابطــة  العــام  املدير 
الســلة األميركية في أوروبا والشــرق 
األوسط »متأكدون من جناح جتربة إقامة 
املباريات في ابوظبي مبا يعّزز نشاط كرة 

السلة في هذا اجلزء الكبير من العالم«.
وتابع »النجاح الــذي حتقق في أبوظبي 
مبختلف اجملــاالت انعكس على توقيعنا 
اتفاقية معها بشأن كرة السلة، الدعم 
الكبيــر الذي جنــده يدفعنــا ملزيد من 
الشراكات ومزيد من النجاح في الفترة 
باســتمرار هذا  آمالنا كبيرة  املقبلــة. 

التعاون البناء الذي سيدوم طويالً«.
وكان ميلووكــي باكس تــوج في 2021 
بطالً للدوري بعــد 50 عاًما من االبتعاد 
عن منصة التتويج، وهو ســيلعب في 
أبوظبــي للمــرة الثالثة فــي مباريات 
خارجية منذ قدوم جنمه اليوناني يانيس 
2015 في  األولى عام  أنتيتوكومنبو، بعد 
والثانية  لندن مبواجهة نيويورك نيكس، 
في باريس عــام 2020 امام تشــارلوت 
هورنتس.. وقال بيتر فيغني رئيس باكس 
في بيان بعد االعالن عن مواجهة أتالنتا 
فــي أبوظبي »يشــرفنا أن يتم اختيارنا 
للمشاركة في أول مباريات أن بي ايه في 
دولة االمــارات، نتطلع الى زيارة أبوظبي 
وتعزيز أهداف الــدوري في إلهام الناس 
سنفتخر  السلة«.وتابع«  كرة  خالل  من 
في  باكس  وعشــاق  مدينتنا  بتمثيــل 
جميع انحاء العالم في أكتوبر )تشرين 

األول(«.

أبوظبي تستضيف فريقي 
أتالنتا هوكس وميلووكي باكس

برلين تحتضن نهائي يورو 2024 في 14 حزيران
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والرياضة  الشــباب  وزير  بحضور 
عدنــان درجــال ورئيــس اللجنة 
األوملبية الوطنيــة العراقية رعد 
الســليمانية  ومحافظ  حمودي 
الســيد هافال أبو بكر ، أختتمت 
أمس منافسات بطولة آسيا التي 
أقيمــت فعالياتها في محافظة 
الســليمانية مبشــاركة سبعة 
املدة  خالل  آسيوياً  منتخباً  عشر 
الثاني عشر  من السادس ولغاية 

من شهر آيار احلالي.
وأكــد رئيــس اللجنــة األوملبية 
رعد حمودي  العراقيــة  الوطنية 
إن  االعالمي  للمكتب  في حديثه 
مشاركة سبعة عشــر منتخباً 
فــي بطولــة آســيا بالقــوس 
والســهم  دليــل كبيــر علــى 
إســتقرار العراق أمنياً وخداماتياً 
من شــماله الى جنوبه، موضحاً 
ان الوقــت حان لرفــع احلظر عن 
وبالتالي  األلعاب،  مالعبنا، جلميع 
جلماهيرنا  كبيرة  فرصة  ستكون 
وهي تشاهد منتخباتها وأنديتها 
تنافس على أرضها ومبؤازرة ودعم 

كبيرين من قبلها.
وتّوجــت الهنــد بلقــب بطولة 
آســيا للعبــة بعــد أن جمعت 
ثمانية  بواقع  وساماً  عشر  أربعة 
ووســامني  فضية  وأربعة  ذهبية 
أوزبكســتان  وتلتها  نحاســيني 
أن  بعد  الترتيب  بوصافة جــدول 
جمعــت ثالثــة أوســمة ملونة 
بواقع وســام ذهبي ونحاســيني 
الثالث  باملركز  إيران  وجاءت  إثنني، 
برصيد وســامني ذهبي  نحاسي، 

الرابع  املركز  بنغالديش  وحصدت 
بثمانية أوســمة ملونــة وبواقع 
أربعة فضية ومثلها من النحاس، 
وحّلت كازاخستان باملركز اخلامس 
في الترتيب بثالثة أوسمة ملونة 
وثالث  وبواقع  وســامني فضيني 

نحاسي.
اليــوم  منافســات  وشــهدت  
اخلامس، واألخيــر إحراز  منتخب 
في  الذهبــي  الوســام  الهنــد 
لفعالية  الرجال  فرقي  منافسات 
القوس احملدب ملســافة 70  متراً  

منتخب  علــى  تفّوقــه  عقــب 
النهائية،  املبــاراة  في  بنغالديش 
بينما أحرز منتخب أوزبكســتان 
الوســام النحاسي على حساب 
منتخــب إيــران صاحــب املركز 
الرابــع. وفــي منافســات فرقي 
احملدب  القوس  بفعالية  النســاء 
ملســافة 70 متراً حصد منتخب 
الهنــد  الوســام الذهبــي بعد 
بنغالديش  منتخــب  على  تغلبه 
وحصل  اخلتامــي  اللقــاء  فــي 
منتخب أوزبكستان على الوسام 

على  تفّوقــه  عقب  النحاســي 
منتخب كازاخســتان في مباراة 
حتديــد املركزين الثالــث والرابع. 
اخملتلط  الزوجي  منافســات  وفي 
بفعالية القوس احملدب ملســافة 
70 متراً حقق منتخب أوزبكستان 
الوسام الذهبي واملركز األول فيما 
منتخب  الفضــي  الوســام  نال 
إيران  منتخــب  وحصل  الهنــد، 
على الوسام النحاسي فيما كان 
املركز الرابــع من نصيب منتخب 
كازاخستان. وفي منافسات فردي 

احملدب  القوس  لفعاليــة  الرجال 
ملســافة 70 متراً أحــرزت الهند 
الوســامني الذهبي والنحاســي 
فيما حققت بنغالديش الوســام 
فردي  منافســات  وفي  الفضي.. 
احملدب  القوس  لفعالية  النســاء 
ملســافة 70 متراً حققــت إيران 
الهند  وحصدت  الذهبي  الوسام 
الفضة وكان النحاس من نصيب 

بنغالديش.
وفــي منافســات فــردي الرجال 
لفعالية القوس املركب ملســافة 

٥٠ متــراً هيمنــت الهنــد على 
األوسمة الثالثة، الذهب والفضة 
والنحاس، وفي منافســات فردي 
النســاء لفعالية القوس املركب 
ملســافة ٥٠ متراً أحــرزت  الهند 
الوســامني الذهبــي والفضــي 
الوسام  بنغالديش على  وحصلت 
رئيس  وشــارك  النحاســي.هذا 
رعد  األســتاذ  األوملبية  اللجنــة 
الفائزين  حمــودي فــي تقليــد 
التفــّوق  بأوســمة  والفائــزات 

الرياضي.
وتألفــت جلنــة احلــكام اخلاصة 
غزالة  االيرانيــة  مــن  بالبطولة 
رسولي رئيســاً وعضوية كل من 
للحكام  قائــداً  تانفير  البنغالي 
والقاريــني ســرمد اجلبــوري من 
الدولــة من  وإبراهيــم  العــراق 
ماليزيا وعلــي مجتبى من قطر 
واحلــكام االحتاديــني علي كاظم 
ورياض علي وعادل ســليم وعلي 
العراق  من  محسن  ورائدة  عدنان 
الشريف  وفهد  الهاللي  وسلمان 
من السعودية وعمر الشطي من 

الكويت.
 وحضر منافســات اليوم االخير 
مــن البطولــة القاريــة أيضــا 
عضــو  رؤوف  هيــرده  الدكتــور 
املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 
والكــوري  العراقيــة  الوطنيــة 
اجلنوبي توماس هــان نائب رئيس 
االحتاد الدولي للعبة والسويسري 
تــوم ديلــن األمني العــام لالحتاد 
الدولي للعبــة والبنغالي جابول 
غازي النائــب األول لرئيس االحتاد 
اآلســيوي وســفير بنغالديــش 
والقنصل االيراني وعدد من رؤساء 

وممثلو االحتادات العربية والقارية.

الهند يتوج بطاًل آلسيا بالقوس والسهم
حمودي يحضر ختام البطولة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يتطلع منتخبنا للناشئني بكرة السلة للتعويض في 
مباراته الثالثة اليوم في بطولة غربي آســيا  حتت 16 
ســنة اجلارية احداثها في األردن عندما يالقي املنتخب 
املضيف في الســاعة 7 مســاًء، وكان منتخبنا خسر 
أمس امام لبنان في ثانــي مبارياته بنتيجة 74 نقطة 
مقابل 52 نقطة، في حني فاز على ســوريا في مباراته 
األولى بنتيجة 53 نقطة مقابل 34 نقطة.وسيختتم 
فريقنا منافسات غربي آسيا بلقاء إيران في الساعة 5 
من مســاء يوم السبت املقبل. وتضم قائمة منتخبنا، 
املــدرب احملترف اجلورجي جورج كازانيان و مســاعداً له 
املدرب جوتيار علي  و د . حسني عالء  مساعداً للمدرب 
وأيســر عبد الرزاق  مديراً الفريق، وشوان محمد مدرباً 
للياقة البدنيــة وفاضل طــه معاجلاً.وتضم القائمة 
١٢ العباً هم ) زنار هشــيار وســفيان ابراهيم وسامر 
تغلب وانس اياد وكيانوش سربست وعبد اهلل مرتضى 
وعلي ســامر وحسن صاحب وحسنني عالء وعلي عالء 

وحسني علي ذياب ونور أدهم( 

تتقــدم اللجنُة األوملبية الوطنيــة العراقّية بالتهنئِة 
والتبريكات الى جريدِة الصباح اجلديد الغراء مبناســبة 
إيقاد شــمعتها الـ)18(، متمنية لها التوفيق والسداد 
على طريق الكلمة الصادقة الشــريفة واحلرف املهذب 

الذي يخدم الرياضَة العراقّية في مسيرتها.

األولمبية تبارك للصباح 
الجديد إيقاد الشمعة 18  

الناشئة يتطلع للتعويض 
سلويا امام األردن

رئيس اللجنة األوملبية يتوسط مسؤولني في اثناء تتويج ابطل آسيا بالقوس والسهم

كل عام والصباح 
الجديد.. متجددة

ملناسبة ايقاد جريدتنا الصبوحة املشرقة )  الصباح 
اجلديد (  شــمعة جديدة من عمرها املديد وأحبتنا 
فــي مالكاتهــا املبدعة تخط تقــومي الزمن املهني 
في الســنة  الثامنة عشــرة من الوالدة املتجددة، 
اليســعني اال التمنــي باملزيد من التالــق واالبداع 
ألســرتها املثابرة املبدعة وهــي تتزين كل يوم بكل 
ماهــو جديد ومفيــد للقارئ في نهــج موضوعي 
ومهني رائع يؤشر اخالصها لقضايا الوطن واملواطن 
ورصدها وتشخيصها السلبيات واملناظر املؤذية في 
كل مناحي حياتنا اليومية مع حرصها اجلميل على 
وصــف العالجات ووضع احللــول املفيدة ومبا يجعل 

منها نبضا حقيقيا للمجتمع العراقي.
كما هي مرآة عاكســة تقدم للمســؤول واملواطن 
البســيط صورة واقعية من دون رتــوش عن أحوال 
اجملتمع واحليــاة ولتكون الصباح وكمــا هو عهدنا 
الدائــم بها الــزاد اليومي لنا جميعا  كما رســم 
خطوط أبجدياتها املهنية مؤسسها ورئيس حتريرها 
الراحل العزيز اســماعيل زاير رحمه اهلل وطيب ثراه 

وأسكنه فسيح جناته.
أبارك للصبــاح اجلديد األســرة الصحفية املبدعة 
واجلريــدة امللتزمة عيد التأســيس الثامن عشــر 
ومتنياتي لها ولكل العاملني املزيد من األلق والتجدد 
واالبداع خدمة لعراقنا العظيم وحتية اعتزاز ومحبة 
خاصة للقســم الرياضي املتجدد العطاء واألبداع 
وفي مقدمته الزميــل املثابر اخللوق فــالح الناصر 
رئيس القســم وكل من معه في النافذة الرياضية 

املتجددة حتت ظالل الصباح اجلديد ..

* النائب األول لنقيب الصحفيني العراقيني 
* رئيس االحتاد العراقي للصحافة الرياضية

تقرير 

ساجد سليم* 

ضمــن منافســات الــدوري املمتــاز 
بالدراجــات من املرحلــة الثانية التي 
الســليمانية  احتضنتهــا محافظة 
للفترة مــن اخلامس ولغاية التاســع 
اندية  مبشــاركة  احلالي  الشــهر  من 
الوسط واجلنوب والشمال حيث كانت 
املنافسة شرسة للغاية جلميع الفئات  
املشــاركة فــي املرحلة حيــث برزت 
مواهــب جيدة جدا من فئة الشــباب 
والناشئني حيث يكون لهم مستقبل 
اكثر  .وكانت  العراقية  للدراجات  واعد 
الســباقات فــي املنافســة هي فئة 
املتقدمني حيــث قدم العبوا الصناعة 
واحلشد الشعبي مستوى الفت للنظر 
في هذه املرحلة حيث تفوق الصناعة 

في الفرقي واحلشد في الفردي .

املؤمتر الفني للبطولة 
في  للبطولة  الفنــي  املؤمتــر  عقــد 
قاعة فنــدق داوا بحضور كافة االندية 
املشاركة واعضاء االحتاد املركزي للعبة 
وحــكام البطولــة ومت التــداول حول 
مســافات الســباق وخارطة الطريق 
التــي وضعتها جلنة املســابقات في 

االحتاد .

نتائج اليوم االول 
جرت ســباقات اليوم االول على طريق 
بازيان لفئة الناشــئني لقطع مسافة 
٤٥ كم حيث احرز نادي الرفاعي املركز 
االول وحــل نادي اربيــل باملركز الثاني 
ونادي الدفاع اجلــوي حل ثالث الترتيب 
امام نــادي الكاظمية جــاء رابعا في 
سلم الترتيب وشارك في هذا السباق 
الفردية  النتيجــة  اما  اندية  ســبعة 
للســباق فقد اســفرت عن فوز العبا 
الرفاعــي بالترتيــب االول والثاني عن 
طريق العبيه حسني ايهاب عبداخلضر 
وعباس فرحان اما املركز الثالث لالعب 
الدفاع اجلــوي عبدالوهاب غامن واملركز 

الرابع لالعب اربيل الند عادل عارف..
اما ســباقات الشــباب للفــردي ضد 
الساعة لقطع مســافة ٢٠ كم فقد 
اســفرت عن فــوز العــب احلدباء من 
املوصل احمد زهيــر باملركز االول وجاء 
العب دهــوك وهبي ســليمان باملركز 
الثانــي وحل العبا نــادي احلدباء علي 
عبداملعز ومبني نهــاد بالترتيب الرابع 
واخلامــس وشــارك في هذا الســباق 
العبا.اماالنتيجــة  عشــر  خمســة 
الفرقيــة مــن الفردي العــام لقطع 
مســافة ٨٠ كم فقد احرز املركز االول 
نادي دهوك وجاء نــادي الدغارة باملركز 

الترتيب. الثاني وحل الصناعــة ثالث 
وفي نتائج الفردي العام لنفس السباق 
فقد جاء وهبي ســليمان اوال من نادي 

دهوك وحــل العب الدغارة احمد عادل 
باملركز  الثاني وجاء احمد زهير  باملركز 
الثالث من نــادي احلدباء ورابع الترتيب 

لالعب مبني نهاد من نادي احلدباء ايضا.
وفي سباقات فئة املتقدمني التي جرت 
منافساتها على طريق دوكانيان وجرى 

الســباق االول لقطع مسافة ١٠٠ كم 
حيث جــاء الصناعة باملركز االول وحل 
نادي احلشــد باملركز الثاني ونادي كوية 
ثالــث الترتيــب واربيل رابــع الترتيب 
واالحتــاد البصري جــاء باملركز اخلامس 
.اما النتيجة الغربية من الفردي العام 
لقطع مســافة ١٢٠ كم جاء احلشد 
الشعبي باملركز االول والصناعة باملركز 
الثاني ونادي كويــة رابع الترتيب ونادي 

اربيل حل خامسا في هذا السباق.
اما نتائج الفردي العام لقطع مسافة 
عبداخلضر  عبــداهلل  االول  كــم   ١٢٠
طعني من احلشــد الشــعبي والثاني 
نوزاد مصطفى من نادي كوية والثالث 
علــي عبداخلضــر طعني من احلشــد 
الشعبي اما ثالث العبني من الصناعة 
احتلوا الترتيب من الرابع الى السادس 
وهــم احمد مهنــد واحمــد كاظم 
الفرقية من  واحمد عدنان والنتيجــة 
الفردي العام لقطع مســافة ٢٢٠ كم 
وتعتبر هذه النتيجة هي بطل املرحلة 
الصناعة  نادي  بجدارة  واحرزها  الثانية 
باملركز االول ونادي احلشــد الشــعبي 
اما  الترتيب  ثاني  املنافس الشرس جاء 
نادي كوية احتل املركــز الثالث واربيل 
بالترتيب الرابــع ونتيجة الفردي العام 
لنفس السباق فقد جاء اوال عبداخلضر 
طعني من احلشــد الشــعبي واملركز 

الصناعــة احمد مهند  الثاني لالعب 
عبداالميــر واملركز الثالث لالعب كوية 
لالعب  الرابع  واملركــز  نوزاد مصطفى 
احلشــد علي عبداخلضــر طعني وجاء 
العب الصناعة احمــد كاظم خامس 
الترتيب وايضا العــب الصناعة احمد 
عدنان جاء سادســا ومهدي حازم من 

الصناعة سابع الترتيب .

كالم عن البطولة 
نظمــت البطولــة فــي محافظــة 
الســليمانية على طريقان فقط هما 
طريق بازيان لفئة الناشــئني والشباب 
اما املتقدمني جرت على طريق دوكانيان 
لكون مسافة الطريق اطول وافرغ من 
بازيــان حيث قدمت جلنة املســابقات 
واللجنة الفنية جهــود حثيثة ورائعة 
من اجل اجنــاح البطولــة حيث وفروا 
الفورى  واالسعاف  واملرور  احلماية  رجال 
وجرت السباقات بشكل منتظم وبدون 
اي مشكلة او حوادث .اما جلنة احلكام 
كان لهــا الــدور االكبر فــي في اجناح 
السباقات اذن شكرا للجميع من حكام 
واعضاء االحتاد املركزي واملرور واالسايش 
واالسعاف واملدربني والالعبني  واالداريني 

وشكرا جلميع.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

الصناعة والحشد الشعبي ابطاال للمرحلة الثانية 
ضمن دوري األندية للدراجات 

جانب من املنافسات

بغداد ـ الصباح الجديد:
وســام  الوطني  منتخبنا  حصــد 
ذهبي ومثله فضي و5 أوســمة من 
األول لبطولة  اليــوم  البرونز فــي 
»بغداد السالم« الدولية األولى التي 

لأللعاب  الشــعب  قاعة  تضيفها 
املغلقــة ببغداد مبشــاركة 8 دول، 
وحقق ســعيد صالح الذهب لوزن 
81 كغم وتوج شهاب عبد الوهاب 
بالفضة في 100 كغم والبرونز من 

نصيب حسني طالب بوزن 73 كغم 
وســوران صباح 81 كغــم وحمزة 
صبيــح 81 كغــم وحســني علي 
حسني 90 كغم وعلي حسن عطا 

100 كغم.

ذهبي وفضي و5 برونزيات
 للجودو في نزاالت بغداد السالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريــق النجف فــوزا ثمينا 
على فريق سامراء بهدفني لهدف 
في املباراة التي أقيمت عصر امس 
فــي ملعب أمانة بغداد حلســاب 
اجلولــة 31 لدوري الكــرة املمتاز، 
وســجل النجــف هدفــي الفوز 
عــن طريق الالعــب امجد راضي 
فــي الدقيقتني 38 و70 وســجل 
الدقيقة  لسامراء علي سعد في 
42، وفي ملعب الكفل انتزع فريق 
القاســم فوزا ثمينا على حساب 
فريق الديوانيــة بهدف من دون رد 
أحرزه احملترف السنغالي دميي دواده 

في الدقيقة 35.
امليناء والكرخ ســلباً في  وتعادل 
ملعــب الفيحــاء تتواصل  اليوم 
باقامة  اجلولة  منافسات  اخلميس 
ثالث مواجهات يســتهلها فريقا 
نادي نفط البصــرة وضيفه نادي 
اخلامســة  الســاعة  في  النفط 
والنصــف على ملعــب الفيحاء 
بالبصرة ، وعلى ملعب فرانســو 

حريري يضيف فريق نادي اربيل في 
الساعة السابعة وخمس وأربعني 
دقيقة فريق نادي نفط الوسط ،في 
حني يضيــف ملعب الزوراء مباراة 
اهــل الدار وزاخو بعــد نقلها من 
يوم  الدولي.وتقام  الشعب  ملعب 
غد اجلمعة املقبل ثالث مواجهات 
اخيرة في اجلولة 31 ، يضيف فريق 
نــادي نوروز في األولــى فريق نادي 
امانة بغداد في الســاعة الرابعة 
على ملعب اجلامعة بالسليمانية 
، وفي التوقيت نفسه يلتقي على 
فريقا  ببغداد  التاجي  نادي  ملعب 
نادي الكهرباء وضيفه نادي القوة 

اجلوية.
الكرة  من جانب اخر، يشارك جنم 
محمود،  يونس  السابق،  العراقية 
في املباراة االستعراضية مبناسبة 
اعتزال العــب الزوراء حيدر صباح، 
والتــي ســتقام مســاء اليــوم 
اخلميــس ، قبل مواجهــة الزوراء 
وزاخو، في الدوري املمتاز.وسيلعب 
محمود، في صفوف فريق أصدقاء 

ســامر ســعيد مبواجهــة فريق 
أصدقاء حيدر صباح.

وتتألف قائمة الالعبني املشاركني 
فريق  االســتعراضية،  املباراة  في 
أصدقاء ســامر ســعيد كل من: 
يونــس محمود ، حبيــب جعفر ، 
حيدر جبار ، مهنــد محمد علي، 
علي حسني رحيمه، سعد عطية، 
بهاء كاظم ، محمــد علي كرمي، 
محمد ناصر ، أحمد صالح ، مؤيد 
خالد، ســرمد رشــيد ، ســامال 
ســعيد، حيدر كرمي.. أمــا قائمة 
فضمت  صبــاح  حيدر  أصدقــاء 
جنوم الزوراء السابقني وهم: راضي 
حيدر  حســني،  ليث  شنيشــل، 
هشــام  فوزي،  حســام  محمود، 
غيث  اجلبار،  عبــد  أحمد  محمد، 
نور صبــري، مهند  الغنــي،  عبد 
ناصر، حيدر عبد األمير، لؤي صالح، 
حيــدر عبد القــادر، ياســر رعد، 
أسامة علي، أمجد كلف، حسني 
وليد  إبراهيم،  أحمد  الواحد،  عبد 

خالد، سنان فوزي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
غــادر منتخبنا الوطني للشــباب 
والناشــئني إلى اململكــة االردنية 
بطولة  في  للمشاركة  الهاشمية 
للمبارزة  املتوســط  االبيض  البحر 
التي تقــام في عمــان للمدة من 
اليوم اخلميس املوافق ١٢ آيار اجلاري 

ولغايــة 15 منه ويشــارك العراق 
فــي البطولة بدعوة مــن اللجنة 
الدكتور  الوفــد  ويــرأس  املنظمة 
عبد اهلل كرمي ويضم املدرب ســعد 
صالح حســن والالعبني« حســني 
عالء وعباس ســعد وحسني علي و 
زكريا يحيى واحمد قاســم وعلي 

السجاد وزين العابدين رعد ومسلم 
ســعد«.البطولة يقيمها احتاد دول 
الدولي  املتوسط وباشــراف االحتاد 
وهي احد البطــوالت املعتمدة في 
الدولي وتشارك فيها  االحتاد  جدول 
دول مثل إيطاليا وإســبانيا وتركيا 

وكرواتيا ودول اخرى.

فوزان ثمينان للنجف والقاسم واليوم 
اربع مباريات في الجولة 31 لدوري الكرة 

شباب وناشئة المبارزة إلى البحر االبيض المتوسط

نور الجبوري
أمــس  أول  مســاء  اختتمــت 
منافسات بطولة أندية الشباب 
الشــعب  قاعة  احتضنها  التي 
الدوليــة بالعاصمــة احلبيبــة 
اللجنة  رئيــس  بغداد.وبحضور 
رعد  العراقية  الوطنية  االوملبية 
حمــودي ورئيس االحتــاد املركزي 
العبادي  جميل  الطائــرة  للكرة 
واعضــاء االحتاد، تــوج فريق غاز 
اجلنــوب بطــالً  إثر فــوزه على 
اجليــش بثالثة أشــواط من دون 
رد وحصل علــى الوصافة فريق 
الثالث  املركز  احتل  فيما  اجليش 
فريق الشرطة واملركز الرابع فريق 

احلبانية.
وحتــدث للصبــاح اجلديــد رعد 
الشــبابية  الطاقات  ان  حمودي 
التــي تنافســت فــي املبــاراة 
النهائيــة هي بــذرة في انطالق 
االنتصارات  يحمــل  جديد  جيل 
للكل  ومتنى  والعربيــة  العاملية 

العاملني في احتاد الكرة الطائرة 
علــى هــذه اجلهــود باملوفقية 

والنجاح.
وحضر ايضا حفل اخلتام كال من 
السادة هيثم عبد احلميد االمني 
العام للجنــة االوملبية والدكتور 
عادل عيدان رئيس احتاد الكراتيه 
احتاد  رئيــس  و مخلص حســن 

اجلوجيســتو، كما حضر مدرب  
للفئات  الوطنيــة  املنتخبــات 
العمريــة اإليطالــي فيشــنزو 
ناتشــي جميع املباريات الختيار 
العراق  ســتمثل  التي  العناصر 
تواجد  املقبلة.كما  احملافــل  في 
في حفل اخلتام عدد من وسائل 
االعالم لتغطية احلدث الرياضي. 

غاز الجنوب يخطف دوري شباب
 األندية بالكرة الطائرة 

غاز اجلنوب يتوج بطل للشباب بالكرة الطائرة



االزمة السياسية 
تفسر أنتهاك السيادة

امليالدي،  القرن الســابع عشر   منذ منتصف 
وفي اعقاب نشــاة الدولة القومية في اوربا، 
ظهرت احلاجة ملحًة ً حلماية هذه التجمعات 
البشرية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى االن ماتزال 

السيادة مبعناها املطلق مثار جدل،
 وال يختلف اثنان على ان الســيادة ســلطة 
دائمة ال ميكن تفويضها او التصرف فيها، وال 
تخضع للتقادم النها ســلطة مطلقة، وهي 
وصف يلحُق بالدولة لتمييز حالها، اذا كانت 
هذه الدولة ذات ســيادة، فهــي اذن في حالِة 
أمن وأســتقرار، أوغير ذات سيادة ، فهي دولة 

تتعرض خملاطرَ وحتديات.
 الدســتور ينُص على ان أي شــبر من االرضي 
العراقية محــرُم على الغير، لكنه في الوقت 
نفســه حرم التعــدي على دول اجلــوار، هذا 
التوازن البد ان يطبق نصاً وروحاً، على اساس 
ان الســيادة كُل ال يتجــزأ، وعنــوان ال يقبل 
االنحيــازَ لهــذا البلد اوذاك، وال يفســرعلى 
اســاس املزاج، كما انها موقف وسلوك تلزم 
وتلتزم به احلكومة، ومــع حاكمية هذا املبدأ 
العــام، ال ميكن ان يتبنى بشــكل منفرد، من 
طرٍف او حركٍة او حزٍب سياســي دون اخر، بل 

هي هوية وطنية بامتياز،
 السيادة اما تكون مطلقة اوال، النها املعبرعن 
أعلى درجات الســلطات فــي الدولة، التي ال 
تقرأي ســلطة أعلى منها، وال يحكمها- أي 
الدولــة - اال العقود واملواثيــق الدولية التي 

وقعتها،
 االبقاء على نقاط الضعف وكشــفها للعلن 
بدل حتصينها، ســواء كنا عامدين اوغافلني، 
فان هذا يفرغ الســيادة مــن مضمونها بل 
ويعرضها لهــزات، ال نبالغ حينمــا نقول ان 
الســيادة املنقوصة اخطر من االرهاب، النها 
تعني ارساء قيود على السيادة، يجعلها في 

كفة ميزان االرادات الدوليه.
الوصايــة ومشــروعية  نرفــض   بالتاكيــد 
التدخالت بشــؤوننا، لكن علينــا ان ال نقدم 
وعندها  لينتهك ســيادتنا،  لغيرنــا  مبررات 

نتبارى باصدار بيانات الشجب واالستنكار!!
 علينا ان نقَف على ناصيــة الوحدة أوالً، بدل 
التناحر على خالفات السياسة، التي تكفلت 
بايصاِل رســائَل ســلبيٍة حمليطنــا االقليمي 

والدولي، أظهرت خالفنا وأبطنت ضعفنا.

جواد البوالني

--1
قد يتوهم بعضهم أنَّ التالعب 

باالعمار احدى لُعب النساء .. ولكّن 
األمر ليس كذلك ، حيث أنَّ التالعب 

باألعمار موجود عند بعض الرجال 
)...( أيضاً .

انهم يتشبهون مبن نستمرء الكذب 
حني تتحّدث عن عمرها ، وال خير في 

من يستمرء الكذب من اجلنسني .
--2

وجاء في بعض املصادر األدبّية 
أنَّ رجال سأل ) الفضل بن مروان ( :

كم سنُّك ؟
قال :

سبعون 
ثم ساله بَْعَد ِسنني 

فقال :
سبعون .

فقال : 
ألم تُخبرني منذ عشرين سنة بهذا ؟

قال :
بلى ولكني رجل أَلُوٌف ،

اذا أَلِْفُت سنًة أقمت فيها عشرين 

سنة لم أجتاوزْها الى غيرها ..!!
واجلواب كما تراه بارد كاسد 

 – -3
وكانت لنا عالقة برجلنْي – من ُعّشاق 

األدب والَظرَف – كانا يبالغان في 
التالعب بعمرهما وكأنَّ التالعب 
بالعمر يفضي الى تغيير األجل 

املكتوب للرحيل ..!!
ان التالعب مستهجن ومرفوض 

سواء كان باألعمار أو باألسعار أو بأي 
شيء آخر .

--4
وقد تبلغ احلماقة ببعضهم الى احلّد 

الذي يسأم معه ِمْن حياِة َمْن امتد 
به الُعمر ، 

ويستغرب من بقائه على قيد احلياة 
!!..

كما صنع الشاعر مع ) معاذ بن 
مسلم ( حيث قال :

اّن معاذَ بن مسلٍم رََجٌل 
قد َضجَّ ِمْن ُطول ُعُمرِه األبُد 

قد شاب رأُس الزمان واكتهل 
الدهُر وأثواُب ُعْمرِِه ُجددُ

يا نسر لقمان َكْم تعيُش وَكْم 
تسحب ذيل احلياة يا لَُبُد

قد أصحبْت دارُ آدٍم خربْت 
وأنَت فيها كأّنك الَوتَُد

تسأل غربانها اذا حجلْت 
كيف يكون الصداع والرَمُد 

--5
اّن حسان بن ثابت عاش 140 سنة، 
وكذلك عاش أبوه وجده وجد أبيه .

 
--6

وَخطَّ كاتُب السطور بيتنْي حتت 
صورته الشخصية وقال :
أمضي اذا ما أَزَِفْت رحلتي 

وسوَف تبقى عندُكْم صورتي 
وانها ذكراَي ما بَْيَنُكم 

واستعنُي اهلَل في ُغربتي
--7

وما أجمل وأظرف قول القائل :
العمُر للتسعني يركُض ُمْسرَِعاً 

والنفُس باقيٌة على العشريِن 

وشرُّ البلية ما يضِحُك

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نشرت الفنانة مي عمر على خاصية القصص املصورة 
امللحقة على حســابها اخلاص بـ”إنســتغرام” صورة 
وجهت فيها رسالة غامضة جلمهورها أثارت حالة من 
اجلدل في تعليقات متابعيها. وجاء في الصورة تعليق 
قالــت مي فيه: “ال قيمــة للجمال إذا انعــدم اخللق”، 
لتتلقى مــن جمهورها العديد من األســئلة عن ذلك 
التعليق وما إذا كانت تقصد به شــخصاً معيناً أ أنه 
مقولــة أعجبتها فقط ووضعتها علــى حالتها، ولم 
تعلق مي على أي من أســئلة اجلمهور ليطل تعليقها 
مبهمــاً. وكانت مي قد شــاركت في ســباق الدراما 
الرمضاني املاضي مبسلســل “رانيا وســكينة” والذي 

شاركتها البطولة فيه الفنانة روبي.
ونشرت مي على حسابها اخلاص بإنستغرام عدة صور 
من كواليس املسلسل ســخرت فيها من مالبسهما 
وهيئتهمــا التي ظهرتــا بها في املسلســل وعلقت 

عليها مازحة “سالح التلميذ”.

أعربت املمثلة املصرية ريهام حجاج عن ســعادتها بردود 
فعل اجلمهور حول مسلســل "يوتيرن"، الذي عرض في 

موسم رمضان املاضي.
وحتّدثت ريهام حجاج عن ســبب جناح مسلسل "يوتيرن" 
قائلة: "بذلنا مجهود جبار، تعبنــا جداً وكل واحد حاول 
يعمل دوره سواء خلف أو أمام الكاميرا.. بس كمان النية 
واحلب والتعامالت والكواليس كان لها عامل كبير أوي في 

جناح املسلسل".
وكشــفت حجاج عن إصابتها في أحد املشــاهد التي 
جمعتها بالفنان أمين القيســوني، قائلة: "أنا من أنصار 
الواقعية في الشــغل وكل عمــل الزم أطلع بإصابة، ده 
املعروف عني". وأشــارت إلى أنهــا طلبت من الفنان أمين 
القيسوني أن يدفعها بقوة أثناء تصوير املشهد، موضحة: 
"ماحســبتش خفة وزني قدام طاقــة أمين، فجينا نعمل 
املشــهد وطرت وقعت، وشعرت بعد املشهد بألم رهيب 
في أســناني، واكتشفت أن عظام أســناني تكسرت". 
وأكدت ريهام حجاج أنها أصرت على استكمال التصوير، 
بينمــا بدأ وجهها في التورم وهو مــا دفع مدير التصوير 

لتصويرها من زاوية ال تظهر انتفاخ وجهها.
وأوضحت أنها ذهبت إلى طبيب األسنان في اليوم التالي 

لتركيب تقومي داخلي ما تزال ترتديه حتى اآلن.

مي عمر 

ريهام حجاج

أخبــارهــــــــــم
سمير خليل:

برغم بلوغه السادســة والثمانني، 
مــازال معلم االجيال املوســيقية 
بروحيته  فاروق هالل  الكبير  الفنان 
ودأبــه وبحثه عــن كل مــا مينح 
املوســيقى والغنــاء روحــا ودفقا 

للتطور واحلداثة.
فاروق هالل كان ضيفــا على دائرة 
الفنــون املوســيقية ببغــداد في 
امســية اســتعرض فيهــا نتائج 
بحثه وجهده حتت عنوان )االنقالب 
اللحنــي في املوســيقى العربية(، 
هــذه االمســية كانــت فرصــة 
للقاء هالل بنخبة من املســؤولني 

والفنانني واالعالميني.
قدم للجلســة املايســترو القدير 
عالء مجيــد مدير عام دائرة الفنون 
املوســيقية والذي هو أحد تالميذ 
وحتدث  هالل  فــاروق  الفنان  املعلم 
عنه من خالل اجللســة ومن خالل 
الفيلــم الذي أعــده املركز الدولي 
للدراســات املوسيقية تكرميا لهذا 

الفنان الكبير.
الســاحة  أطــر  مجيــد:  قــال   
املوســيقي  بعطائه  املوســيقية 
وبنتاجاتــه الفنية من خالل دعمه 
للعديد من الطلبة ان كإنو مطربني 
او موسيقيني او قادة او شعراء، وانا 
اتشــرف ان اكون بني اولئك النخب 
الشــبابية التي كانــت حتت رعاية 
الكبير  الفنــان  الضيف  االســتاذ 

فاروق هالل".
واضاف: اهم االجنازات التي حققها 
الشباب  من  في مجالنا كشريحة 
فترة الثمانينيات انه أشرف واسس 
حلركة شبابية اهمها كانت برنامج 
)اصوات شــابة( الذي اتشــرف ان 
البرنامج  اكون أحــد ثمرات هــذا 
الكبير وكنا آنذاك نخبة طيبة من 
الفنانني الشباب، عشرات االصوات 
الغنائية وعشرات الشباب امللحنني 

الذين ظهروا من خالل هذا البرنامج 
الذي كان محطة مهمة في تاريخ 

هذا املبدع الكبير".
وقدم  ســعادته  ابــدى  الضيــف 
شــكره للحاضرين وقــال: لو اردت 
ان  ان احتدث عن مشــروعي فعلي 
ابــدا باملقدمة، وهي بالنســبة لي 
اعتقــد معظمكم يعــرف عنها، 
اول  الفني  تاريخي  ســأختصر من 
عشر سنوات التي اعتبرها البداية 
االولى، هذه الســنوات العشــر ال 
اعتقد انها تستحق ان احتدث عنها 
بشكل كبير ولكن أحب ان ابدأ من 
العشــرة اعوام الثانية، ورب سائل 
منكم يقول: ما لفرق بني السنوات 
واالعوام؟ هذا ما تعلمته في حياتي 
هــو ان التزم بقوانــني ثابتة لهذه 

احلياة".
احلياة هناك  واضاف: وضمن هــذه 
االلتقــاط والنباهــة والتطلع في 
الثوابت  هذه  واالســتيعاب،  احلياة 
االربعة هي التــي اعطتني خارطة 
لطريق جديد للعشــرة اعوام، ورمبا 
أحــد منكم يعيد نفس الســؤال 
ويزيــد: ملاذا لم تقل عشــرين عاما 

وتنهي اجلــدل؟ بإيجــاز كي نصل 
للموضوع الرئيســي فان العشــر 
على  تسيطر  كانت  االولى  سنوات 
خاللها نرجسية الغناء الذي كنت 
افضلــه على التلحــني، ولكن في 
يجب  كان  الثانية  اعوام  العشــرة 
ان اتخلى عن الغنــاء حتى اواصل 
التلحني بطريقة اخرى وكي اواصل 

دوري التربوي ايضا بطريقة اخرى".
حتــدث هالل عــن اغنيتــه االولى 
الشــاعر  كتبها  التي  )تعاليلــي( 
كاظــم عبــد اجلبار وغنــى منها 
مقطعا خالل اجللسة واثار االعجاب 
كــون صوته مــازال دافئا شــجيا 
الفنان الشاب كرم  وأكمل االغنية 

ثامر.
وذكر ان مرحلة االعوام هي مرحلة 
التأسيس، التأسيس لطرح اسلوب 
تلحيني يتمكن بــه ان يعطي ولو 
بداية موفقة بها اشياء جديدة عما 
واضاف: خاصة  الساحة  يطرح في 
نحن كنا في مرحلة الســبعينيات 
الذهبيــة التــي قادها االســاتذة 
طالب القرغولي ومحســن فرحان 
اموري، اسماء كبيرة  ومحمد جواد 

فكيف نواجه هذه االســماء؟، من 
انتقلت الى )سألت عنك(  تعاليلي 
التي غنتها مائــدة نزهت بطريقة 
اذهلتني باألداء، كانت )سألت عنك( 
هي احملطة الثانية، اما الثالثة التي 
اجلديد  لتوجهي  الدعــم  منحتني 
فهي )علمني عليــك( التي غناها 

عبد اهلل رويشد".
كذلك حتدث الضيــف عن مرحلة 
مرحلة  اعتبرها  التي  التسعينيات 
تلحني وغنــاء القصيــدة رغم ما 
يخشــاه من اللغــة العربية واول 
قصيدة كانت )ياجســر اجلمهورية 
الرياضية  اغنيته  وتلتهــا  ابكيك(، 

)هكذا يلعب احملاصرون(. 
) االنقالب  عن موضــوع اجللســة 
العربية  املوســيقى  فــي  اللحني 
( وابتــكاره اجلديد الــذي بينه من 
خالل غنــاء وعزف الفنان الشــاب 
كرم ثامر رفيقه في هذه اجللســة 
معروف  وهــذا  امللحن  عــادة  قال: 
لدى املوســيقيني وامللحنني خاصة 
فــان اول ما يحســب للمقــام او 
احلالة  املقام،  تتبع  والدرجة  السلم 
االنقالبيــة التي قمــت بها هي ان 
واالغاني  املقــام،  تتقــدم  الدرجة 
عنك(  و)ســألت  )تعاليلي(  الثالثة 
و)علمني عليك( ، حقيقة اعطتني 
قناعة بانني امسكت بداية الطريق 
وهــي ان الدرجة يجب ان تســبق 
املقام الذي يأتي بعدها، في مرحلة 
جدا  احترمها  التي  التســعينيات 
ألنني اخذت منحى جديد بالتلحني 
خاصــة ان الدرجــة اصبحت هي 
العمود فــي احلاني وهي اتاحت لي 
ان اذهب لعشــر مقامات بدل اثنني 
او ثالث، أنا ال امســك العود عندما 
احلن، بل اترك الفكر هو الذي يقود، 
كل مفردة بالشــعر لها ايقاع فاذا 
لم تلتزم بهذا االيقاع لرمبا تعطيها 

ايقاعا آخر ال مينحها روحية ".

متابعةـ  الصباح الجديد:
توصلت دراسة جديدة إلى أن النمو في 
نفس املنزل مع قطة قد يزيد من خطر 
التعرض لنوبة ذهانيه الحقاً في احلياة، 

ولكن هذا ينطبق فقط على الرجال.
وفقــاً للدراســة، فإن هــذا االحتمال 
املتزايــد لإلصابة باألمــراض العقلية 
قد يكــون ناجتــاً عن طفيلي شــائع 
يســمى التوكســوبالزما أو املقوسة 

 ،))Toxoplasmosis gondii( الغوندية 
والذي ميكن أن ينتقل إلى البشر الذين 
يتالمسون مع فضالت القطط. كانت 
الصلــة بني التوكســوبالزما والذهان 
محل نقاش ســاخن لعقود من الزمن، 
حيث تشير بعض الدراسات إلى ارتفاع 
معدل اإلصابــة بالفصام بني املصابني 
اآلخر  البعض  فشل  بينما  بالطفيلي، 
في اكتشــاف مثل هــذه الصلة. في 

حني أن الغالبية العظمى من املصابني 
ال يعانون مــن أعراض وال يعرفون حتى 
أن  ميكن  الطفيلــي،  يحملــون  إنهم 
مبضاعفات  األشــخاص  بعض  يصاب 
متوسطة إلى شــديدة مثل احلمى أو 
مشــاكل التنفس. أظهرت الدراسات 
السابقة أيضاً أن األطفال الذين نشؤوا 
في منازل بهــا قطط هم أكثر عرضة 
لإلصابة باضطرابات نفسية كبالغني.

النجف ـ الصباح الجديد:
أنهــى فريــق فرنســي تابــع ملنظمة 
اليونســكو، زيارة استطالع أثري حلدود 
محافظة النجــف لالطالع على طريق 
"احلــج القــدمي". وذكــر مديــر ناحية 
النور، ايــاد الزرفي، أن "فريقاً فرنســياً 
زيارة  اليــوم،  أنهى،  لليونســكو  تابعاً 
أثريــة لطريق احلج القــدمي أو ما يُعرف 
اململكة  املشــترك مع  زبيدة(  بـ)طريق 

العربيــة الســعودية والــذي يبدأ من 
النجــف وينتهي مبدينة مكة". وبني، أن 
"الفريق الفرنســي اطلع على خمسة 
مواقع أثرية متتد من النجف إلى احلدود 
العراقية السعودية، والتي يقدر عمرها 
بأكثر من ألف ســنة"، مشــيراً إلى أن 
وضع  بدراســة  مكلفاً  كان  "الفريــق 
التمهيد  لغــرض  األثرية  االماكن  هذه 
لضمها إلــى الئحة التــراث العاملي". 

وفي شــهر شــباط/ فبرايــر املاضي، 
أعلنــت وزارة الثقافــة العراقيــة عن 
إدراج "طريق زبيدة" بني مدينة الكوفة 
ومكة املكرمة على الالئحة التمهيدية 
للتراث العاملي لليونسكو، موضحة أنه 
ملف مشترك مع السعودية إذ سجلت 
كل دولــة أربعة مواقــع أثرية من كل 
جانب على خط ســير الدرب التاريخي 
الذي ربط مدينة الكوفة مبكة املكرمة.

متابعةـ  الصباح الجديد:
بيــوم األم في أميركا نشــر  احتفاالً 
ترافولتا مقطع  العاملي جــون  املمثل 
فيديــو مؤثراً جداً عبــارة عن لقطات 
وصور له مع زوجته املمثلة األميركية 
الراحلــة كيلي بريســتون وأوالدهما، 
ابتــداًء مــن يــوم زفافهما ومــروراً 
بحياتهمــا العائلية بجميع مراحلها. 
وقد حصد الفيديــو، الذي أعده جون 
ترافولتــا على أنغام أغنيــة النجمة 
 ،"That Face" العاملية باربرا سترايزند
على أكثر من 600 ألف مشاهدة وآالف 
التي عبر عــن إعجابها  التعليقــات 
كيلي  للراحلة  واشــتياقها  بالفيديو 

بريستون. وأرفق جون ترافولتا الفيديو 
بتعليق كتب فيــه "نحبك ونفتقدك 

كيلي، يوم أم سعيد".
يشــار إلــى أن جون ترافولتــا وكيلي 
بريســتون تزوجا في عــام 1991 في 
باريــس بعــد لقائهما فــي الفيلم 
الكوميــدي The Experts، الذي صدر 
في عام 1989، واســتمر زواجهما ملدة 

28 عاماً حتى فارقت احلياة.
وأثمر زواجهما الناجح ثالثة أبناء، هم: 
إيال "22 عاماً"، و"جيت" الذي صدمها 
وفاته عن عمــر "16 عاماً" عام 2009، 

وبنجامني "11 عاماً".
وأصيبــت كيلــي بريســتون مبــرض 

سرطان الثدي وعانت ملدة عامني خالل 
العــالج الكميائــي الصعب، ووصف 
جون معركتها القاسية مع السرطان 
قائالً: " لقد كافحت كيلي بشجاعة، 
وهي محاطــة بحب ودعم الكثيرين". 
ولكنها خســرت معركتهــا في 12 

يوليو- متوز 2020" .
وشــّكل موتها صدمة ومأساة ثانية 
كبرى لعائلتها بعد وفاة ابنهما جيت 
الصادمة بعمر صغير، لكن اســتطاع 
جون ترافولتا تقبل موتهما بشجاعة، 
و"بنجامني"  "إيال"  وولداه  واســتطاع 
عبور مآســيهما لبر األمــان العائلي 

بنجاح مثير لإلعجاب.

وداد ابراهيم:
االعالمية  التضامن  مؤسسة  تقيم 
املستقلة حفل توقيع كتاب "البعد 
القومي في قصص جاســم محمد 
صالــح" الســبت فــي مقرها في 
منطقة الوزيرية ببغداد، وهو دراسة 
اكادميية كتبتهــا اجلزائرية "مزداوت 
كتاب  احلفل  في  ويشــارك  مفيدة" 
ونقــاد للحديث عن الكاتب املشــار 
شهادات  املؤسسة  وســتقدم  اليه 
تقديرية له ملــا قدمه من اعمال في 

ادب االطفال.
خريــج  بغــداد   1949" وصالــح 
بكلوريــوس اللغــة العربية 1972" 
وثقافة  ادب  فــي  معرفــي  باحــث 
االطفــال عمــل في مجــال تأليف 
التربية،  وزارة  في  وتنقيحها  املناهج 
عام  الشبابي  االدبي  امللتقى  واسس 
1990 وعمــل في الصحافة واالذاعة 

والتلفزيون. 
للطفل  الكتابي  اســلوبه  اتســم 
بالبراعــة واإلبــداع وبالقــدرة على 
الطفل مــن خالل  التواصــل مــع 

اللغة واألســلوب واألفكار املبسطة 
الواضحة واملزينة بإطار تربوي جميل 
من اخليال واإلبــداع كما هو موجود 

في جميع كتاباته.
قدم عدد من القصص لألطفال منها 
والليرات  واحلصــار  البــالم  " حميد 
اخلالدة"  والبطولة  اخلراشي  وصالح 
وتعد "اصدقاء الشــمس" من اهم 

اعماله في مسرح الطفل.

بغداد - الصباح الجديد:
رفض طبيب عراقــي ترك العمل برغــم إحالته على 
التقاعد، وأجرى 480 عملية جراحية معقدة في الدماغ 

واحلبل الشوكي من دون مقابل خالل عشرة أشهر.
واحتفت وزارة الصحة ومستشــفى اجلملة العصبية 
في بغداد بالطبيب االستشــاري أنور نوري، وقالت في 
بيان "إنه اســتمر في إجراء العمليــات ملرضاه مجانا 
برغــم إحالتــه على التقاعــد بعد مســيرة علمية 
حافلة بالعطاء واإلنســانية لتســتمر يداه مبالمسة 
أوجاع مرضاه وتكون بلســما لهم". مــن جانبه، قال 
مستشفى اجلملة العصبية في بغداد في بيان نشره 

على صفحته في فيســبوك إن الدكتــور نوري "أجرى 
نحــو 480 عملية جراحية معقدة فــي الدماغ واحلبل 
الشوكي خالل عشرة أشهر بعد إحالته على التقاعد 
وقــرر العمــل بصفة عقد فــي املستشــفى وإجراء 

العمليات مجانا".
 وأشار بيان املستشــفى إلى أن الطبيب االستشاري 
"جنح في فــك لغز العديد مــن أورام الدمــاغ وإجراء 
العمليات النادرة واملعقدة على مدار مسيرته املهنية، 
وأشــرف على تخرج وامتحانات طلبة دراســات البورد 
الطبي في تخصص اجلملة العصبية، وقاد العديد من 

النقاشات العلمية لتطوير مجال اجلملة العصبية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تصــدر فيلم اإلثــارة والرعــب )دكتور ســترينج اند 
ذا مالتيفيــرس أوف مادنــس(، إيرادات الســينما في 
أميركا الشــمالية مطلــع هذا األســبوع محققا 
إيــرادات ضخمة بلغــت 185 مليــون دوالر في بداية 
عرضه.وهــو اجلزء اجلديد من فيلم صدر عام 2016 عن 

جــراح أعصاب حتول إلى ســاحر، والفيلم من بطولة 
بنديكت كامبرباتش وسوتشــيل غوميــز وإليزابيث 
أولســن وإخراج سام راميي. وبعد تصدره للمركز األول 
ألســبوعني متتاليني، تراجع فيلم الرسوم املتحركة 
الكوميدي )ذا باد غايز( "األشــرار" إلــى املركز الثاني 

بإيرادات بلغت 9.7 مليون دوالر.

نحبك ونفتقدك كيلي

جون ترافولتا ينشر فيديو مؤثرًا لزوجته الراحلة في عيد االم 

برغم تقاعده.. 
طبيب عراقي يجري 480 عملية
جراحية مجانا خالل عشرة أشهر

"دكتور سترينج" يحقق إيرادات ضخمة 
ويتصدر السينما األميركية

القطط قد تصيب
 الرجال بمرض خطير

فريق آثاري من اليونسكو 
يطلع على معالم "طريق زبيدة"

فاروق هالل: سألت عنك غيرت مسيرتي اللحنية
في ضيافة الفنون الموسيقية

"اصدقاء الشمس" من اهم اعماله 

البعد القومي في قصص
 جاسم محمد صالح

جاسم محمد صالح
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