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الجديد:  الصباح  ـ  بغداد 
شــن زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر امس اإلثنــن، هجوماً حادا 
علــى القضــاء العراقــي، متهماً 
إياه مبســايرة افعال الثلث املعطل 
"املشينة"، متوعداً في الوقت ذاته 
التــي يتشــكل منها هذا  القوى 

الثلث.
الى  وقال الصدر في خطاب وجهه 
"الشــعب  إن  العراقي،  الشــعب 
يعاني من الفقر، فال حكومة اغلبية 
جديــدة قــد تنفعــه وال حكومة 
حالية تســتطيع خدمته ونفعه"، 
الى  الوقاحة  وصلت  "هل  متسائال 
درجة تعطيــل القوانن التي تنفع 
الشعب )عينك عينك(؟"، في اشارة 
الى قرار القضاء بإلغاء قانون االمن 

الغذائي.
واضاف "انهم يستهدفون الشعب 
ويريدون تركيعه واالعجب من ذلك 
الثلث  ألفعــال  القضاء  مســايرة 
املعطل املشينة من حيث يعلم أوال 
يعلم"، مشــيرا الى ان "السلطة 
اعمت اعينهم عما يعانيه الشعب 
من ثقــل وخوف ونقص في األموال 
املليشــيات  وتســلط  واالنفــس 
التطبيــع  ومخــاوف  والتبعيــة 

واالوبئة".
قيد  اســتغرب  لم  الصــدر،  وتابع 
أمنلة من الثلــث املعطل وتعطيله 
تشــكيل حكومة األغلبية"، ولوح 
الصــدر لإلطار التنســيقي بورقة 
الشــارع وقال، "للمظلــوم زأرة لن 

تكونوا في مأمن منها".
وخاطب الصدر الثلث املعطل قائالً: 

"ان وجــدمت عــذراً بينكم وبن اهلل 
وبينكم وبن الشــعب في تعطيل 
تشكيل احلكومة فأي عذر ترجتونه 
امام اخلالــق واخللق في تعطيلكم 
لقمة الشــعب وكرامتــه، فأن لم 
تتقــوا اهلل فاتقــوا غضبة احلليم 
واملظلوم فللمظلوم زأره لن تكونوا 
في مأمن منهــا والت حن مناص 
ام هــل تظنــون ان افعالكم هذه 
التحالف معكم،  ســتجبرنا على 

كال والف كال"، مردفا، "اننا لن نعيد 
العــراق ملربع احملاصصة والفســاد 

والتوافق املقيت".
ان  الصــدري،  التيار  زعيــم  وختم 
"التوافــق جثم على صــدر العراق 
قد حصد  وشعبه ســنوات طوال 
وقد  يعبرون،  كما  واليابس  األخضر 
اضر وبــكل وضوح لــكل ذي نظر، 
فيــا ترى الــى متى يبقــى البعير 
على التل، والى متى يبقى الفساد 

والتوافق ســيد املوقف والشــعب 
يغلي ويعاني وما من مغيث".

ويأتي خطــاب الصدر هذا بعد يوم 
صوب  التوجه  إعالنــه  مــن  واحد 
املعارضــة، بعــد فشــل األطراف 
السياســية مبــن فيهــم كتلته 
احلكومــة  بتشــكيل  الصدريــة 
العراقيــة بعد أشــهر مــن اجراء 

االنتخابات التشريعية في البالد.
إلى  حتوله  الصــدر،  مقتدى  وأعلن 

الوطنية، ملدة ال تقل عن  املعارضة 
30 يومــاً. وقال فــي تغريدة أمس 
يكون  أن  "تشــرفت  األحــد:  األول 
املنتمون لــي أكبر كتلــة برملانية 
فــي تاريخ العــراق، وتشــرفت أن 
أجنح فــي تشــكيل أكبــر كتلة 
أن  وتشــرفت  للمحاصصة،  عابرة 
أعتمد على نفسي، وأال أكون تبعاً 
جلهات خارجية، وتشــرفت بأال أجلأ 
للقضاء في تسيير حاجات الشعب 

ومتطلبات تشكيل احلكومة".
وتابع الصدر: "لكن الزدياد التكالب 
الداخل واخلــارج، وعلى  علي مــن 
فكرة حكومــة أغلبية وطنية، لم 
ننجح في مســاعينا وهلل احلمد"، 
الكتل  "اســتحقاق  ذلك  أن  مبيناً 
النيابيــة املتحزبة واملســتقلة، أو 
من تدعــي االســتقالل، والتي لم 
تُعنــا على ذلك". وقــال: »بقي لنا 
خيار ال بــد أن جنربه وهــو التحول 
إلى املعارضــة الوطنية ملدة ال تقل 
عن 30 يومــاً«. وتابع أنه »إن جنحت 
األطراف والكتل البرملانية، مبا فيها 
من تشــرفنا في التحالف معهم، 
بتشــكيل حكومة لرفــع معاناة 
أن  ونعمت«، محذراً  فبها  الشعب، 
عكس ذلك ســيكون »لنا قرار آخر 

نعلنه في حينه«.
وكانــت قــررت احملكمــة االحتادية 
إلغاء  األحــد،  امــس  اول  العليــا 
مشروع قانون الدعم الطارئ لالمن 
الغذائــي والتنمية بناء على دعوى 

اقامها النائب باسم خشان.
مصطفى  احلكومة  رئيــس  ورحب 
الكاظمــي، مســاء االحــد، بقرار 
االحتاديــة، لكنه قــال إن حكومته 
توفير  فــي  "عرقلــة"  ســتواجه 
للعراقين،  واخلدمــات  الكهربــاء 

بسبب القرار.
وكان مجلس النواب أعلن وبشكل 
مفاجــئ تأجيل جلســة كان من 
املقــرر عقدهــا الســبت املاضي 
إجراء  بعد  القانون،  للتصويت على 
فقراته،  علــى  التعديــالت  بعض 

وإضافة فقرات أخرى.

المعطل: الثلث  الصدر يشن هجوما على جماعة 

تستهدف تركيع الشعب والسلطة اعمتها
خوف ونقص األموال واالنفس عن معاناته ال

السنوي للبالد التضخم  ف في  انخفاض طفي
ئية ا الشر القدرة  ألسعار يحاصر  ا تفاع  6وار ئج النتا ئه في  اقدم حلفا اهلل يخسر  حزب 

اللبنانية ألولية لالنتخابات  3ا

الصباح الجديد - متابعة:
احياء  قبل يومــن فقط مــن 
ذكرى الذيــن رحلوا أيام النظام 
العشــرات  وضمت  الســابق، 
واملئات منهــم مقابر جماعية، 
عثــر فــي محافظــة النجف 
االشــرف على مقبرة جماعية 
إلــى تســعينيات القرن  تعود 
جثماناً   15 منها  أخرج  املاضي، 
مــن أصــل مائة يعتقــد أنها 
دفنت فيها وفق مدير مؤسسة 
الشــهداء في الرابع عشر من 

الشهر اجلاري.
وُعثر علــى املقبرة اجلماعية أثر 
بإنشاء مجمع سكني  الشروع 
جنوب مدينة النجف في ويعود 
االنتفاضة  مرحلة  إلى  تاريخها 
الشــعبانية في عام 1991 ضّد 
صّدام حسن والتي أسفرت عن 

مقتل نحو 100 ألف شخص.
وأمام مباٍن قيد اإلنشاء، شاهد 
صحافي فــي وكالة الصحافة 
الفرنســية، العظام واجلماجم 
البشــرية موزعة ومرقمة على 

األرض.
وقــال عبد اإللــه النائي، مدير 
"مؤسســة الشــهداء"، وهي 

معنية  حكوميــة  مؤسســة 
"في  إن  اجلماعية،  املقابر  بفتح 
هذه املقبرة أكثر من 100 رفات. 
هذا عدد تقريبي وميكن أن يكون 
العدد أكثر باعتبار أن مســرح 

اجلرمية كبير جداً".
وأضاف أن هذه املقبرة "تعود إلى 
الشــعبانية  االنتفاضة  ذكرى 
في عام 1991... العشــرات من 
املقابر اجلماعية لم تكتشــف 

حتى اآلن".
ويوافــق الســادس عشــر من 
ايــار الذكرى الســنوية إلحياء 
يوم املقابــر اجلماعية في البالد 
الوزراء  أعلن مجلــس  بعدمــا 
إعتماد هــذا اليوم من كل عام 
املواطنن  لتضحيــات  تخليدا 
الذين ذهبــوا ضحية  االبريــاء 
العشــوائي  والقتل  البطــش 

للنظام البعثي البائد.
واوضح بيان للحكومة في حينه 
أن "اختيار هــذا التاريخ ليكون 
اجلماعية  املقابر  شــهداء  يوم 
جاء على خلفيــة العثور على 
أول وأكبر مقبــرة جماعية في 
منطقــة احملاويل شــمال بابل 
النظام  2003 بعد سقوط  عام 

السابق مباشرة".
وفــي 16 ايــار عــام 2003 عثر 
مقبرة  أكبــر  علــى  االهالــي 
جماعية في قضاء احملاويل، أحد 
بابل، تضم  أقضية محافظــة 
رفات أكثر من الفي مواطن من 
واطفال  نساء  اغلبهم  املدنين 

وشيوخ.
"هيومــان  منظمــة  وقالــت 

بحقوق  املعنية  ووتش"،  رايتس 
االنسان، في تقرير لها في حينه 
"ان مقبــرة احملاويــل اجلماعية 
تتضمــن رفات أكثــر من ألفي 
، وتبعد عنها مقبرة  شــخص 
ثانية بحوالي خمسة  جماعية 
كيلومترات، وتقع خلف مصنع 
مهجــور للطــوب وتتضمــن 
رفات عدة مئات من األشخاص 

)مقبــرة مصنع طــوب احملاويل 
اجلماعية(."

وقال التقريــر "يعتقد أن هناك 
مقبــرة جماعيــة ثالثة توجد 
علــى أرض عســكرية، وهناك 
واحدة  أخــرى  جماعية  مقبرة 
على األقل إلى اجلنوب من احللة 
في قرية اإلمــام بكر وتتضمن 
40 جثة أخرى ترجع إلى الفترة 

تقريــر  بحســب  نفســها." 
املنظمة.

واوضح التقريــر أن "اجلثث فى 
تلك املواقــع كلها دفنت دفعة 
واحدة، وهي متالمســة، ال في 
حفــر منفصلــة لــكل جثة، 
واملعــروف أن املقابــر اجلماعية 
من هذا النوع تعتبر غير عادية، 
حيث تشــير فــي كل األحوال 

تقريبــا إلــى أن الوفيات جاءت 
نتيجــة فظائــع جماعيــة أو 

كوارث طبيعية."
واضافــت املنظمة في تقريرها 
الــذي اعدته في حينــه " أدت 
وغير  العشــوائية  الطريقــة 
املنهجية التي حفرت بها املقابر 
واحملاويل  احللــة  اجلماعية حول 
إلى اســتحالة تعرف الكثيرين 
من أهالي املفقودين على رفات 
ذويهم بصــورة مؤكدة، أو حتى 
االحتفــاظ بالرفــات اآلدميــة 
ومنفصلة  ســليمة  حالة  في 
ففي  جثــة،  لكل  غيرهــا  عن 
جلأ  الدولية  املســاعدات  غياب 
العراقيون إلى استخدام اجملارف 
حلفر املقابر اجلماعية، األمر الذي 
أدى إلى متزيــق عدد ال حصر له 
من اجلثــث متزيقا فعليا، وخلط 
الرفات بعضها ببعض في أثناء 
هــذه العملية، وفــي النهاية 
أعيد دفن أكثر من ألف جثة في 
أخرى  مرة  احملاويل  مقابر  مواقع 

دون التعرف على أصحابها.
وعلى املــدى الزمنــي القريب، 
"داعش"  تنظيم  عناصر  تركت 
الــذي دحرته القــوات االمنية 

في عــام 2017، أكثر من مائتي 
مقبرة جماعية خلفها، يعتقد 
أنها تضّم ما يصل إلى 12 ألف 

جثمان، بحسب األمم املتحدة.
املقابر  عــدد  يتجــاوز  وبهــذا 
فــي  املكتشــفة  اجلماعيــة 
البالد 440 مقبــرة جماعية، اذ 
ســبق للجنة املقابر اجلماعية 
الوزراء، وذكرت بأن  في رئاســة 
املقابــر اجلماعية املكتشــفة 
بلــغ 240  مقبــرة جماعيــة 
موزعــة على اكثر مــن )100( 
موقع، وفــي معظم احملافظات 
تقريبــاً، مع زيــادة تركيزها في 
محافظــات الوســط والفرات 
تصل  حيث  واجلنوب  االوســط 
الى نســبة %80 مــن مجموع 
املواقــع فــي عموم العــراق ، 
وهناك ما يقــارب النصف من 
املقابــر اجلماعية املكتشــفة 
في محافظة الســماوة ضمت 
مواطنن أكرادا جرى نقلهم من 
في شمال  مناطق ســكناهم 
العراق، ومتــت إبادتهم جماعياً 
هناك، وجرى احلال نفســه في 
محافظات كربــالء والديوانية، 

بحسب اللجنة.

حايا في أراضي البالد إرث النظام السابق وداعش 440 مقبرة تضم االف الض
الجماعية المقابر  احياء يوم  في ذكرى  تقريـر

الجديد  الصباح  بغداد – 
النيابية  املالية  اللجنة  رئيس  أوضح 
في البرملان العراقي، حسن الكعبي، 
االحتادية  احملكمــة  الغــاء  تداعيات 
كان  الذي  الغذائــي  األمــن  لقانون 
يعتــزم مجلس النــواب، التصويت 

عليه في األيام املقبلة. 
وقــال الكعبي في بيــان صدر عنه 
امس االثنن واطلعت عليه الصباح 
مشــروع  "اجهــاض  ان  اجلديــد، 
قانــون االمــن الغذائي، من شــأنه 
حرمان الشــعب العراقــي )الفقراء 
 )11( اســتالم  مــن  واملهمشــن( 
حصــة غذائية لـ )6( اشــهر، كانت 
بالقانون،  مضمونــة  تخصيصاتها 
اضافــة الى خزيــن  اســتراتيجي 
ملواجهة ارتفاع اسعار املواد الغذائية 

االساســية عاملياً "، كذلك  حرمان 
شــعبنا من )8( أالف ميكا واط من 

الكهرباء خالل فصل الصيف".  
وذكــر الكعبــي ان الغاء مشــروع 
القانون ســيؤدي الى "زيادة مقدارها 
100 الف دينار لكل طن من احلنطة 
واملزارعــن  للفالحــن  املســوقة 
العراقين عن االسعار للعام املاضي، 
الغاء  بعد  الشــرائح  وفقدتها هذه 
القانون " ، إضافة الى " حرمان اآلالف 
والرعاية  العمــل  عن  العاطلن  من 
االجتماعيــة من ابناء الشــعب من  
)733( مليــار دينــار عراقــي، كانت 

مخصصة لهم ضمن القانون". 
البرملان  املالية فــي  اللجنــة  رئيس 
العراقي، اشــار الــى " حرمان )15( 
محافظــة من )10( ترليونــات دينار 

كانــت ســتصرف علــى ابنائهــا، 
املقدســة  احملافظــات  وخصوصــاً 
)النجــف وكربــالء( حيــث مت زيادة 
ومحافظات  للضعــف،  موازناتهــا 
)املثنى والديوانية وميســان وواسط 
وبابل( بزيادة موازناتها بـ )100( مليار 
دينار لكل واحدة منهــا عن موازنة 

تنمية االقاليم. 
كذلك حرمان العراقين من انشــاء 
وتأهيل مئات املستشفيات واملدارس 
فــي عمــوم احملافظــات، فضال عن 
حرمانهــم مــن )500( مليــار دينار 
لتأهيل الطرق اخلارجية ومبا يســمى 
طــرق )املــوت( التــي حتصــد االف 

الضحايا منهم سنوياً . 
وقــال الكعبــي ان الغــاء القانون 
ســيحرم ذوي الشــهداء من )300( 

دينــار كانــت مخصصــة  مليــار 
والسجناء  الشــهداء  ملؤسســتي 
السياسين، وكذلك منع تخصيص 
)ترليون دينــار( للمحافظات املنتجة 
والذي  دوالر(،  )بتــرو  للنفط  واملكررة 
يحدث ألول مرة في التاريخ حســب 

تعبيره. 
محافظة  كانــت  للكعبي  ووفقــا 
 80 "البصرة ستســتلم ما نسبته 
٪ من هذا املبلــغ، كونها اكبر منتج 
ومصــدر ومكــرر للنفــط العراقي 

وباقي احملافظات االخرى ". 
كما ســيمنع الغاء مشــروع قانون 
االمــن الغذائــي اســتمرار العمل 
بصناديق االعمار وخصوصاً "صندوق 
اعمار محافظة ذي قــار التي عانت 
االهمــال والتهميــش مــن قبــل 

السابقة" حسب ما جاء  احلكومات 
في بيــان رئيس اللجنــة املالية في 

البرملان العراقي.
وكان رئيس مجلــس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي قد دعا في وقت 
ســابق، مجلس النواب، إلى اإلسراع 
في إقرار قانون الدعم الطارئ لألمن 
املرسلة  بصيغته  والتنمية  الغذائي 

من احلكومة. 
النائب  أعلــن  االحــد،  أمــس  واول 
مصطفــى جبار ســند، أن احملكمة 
االحتادية قررت إلغاء مشــروع قانون 

األمن الغذائي.  
وقــال النائب في بيــان إن "احملكمة 
قانون  مشــروع  إلغاء  تقرر  االحتادية 
املقدمة  الدعوى  بعد  الغذائي  األمن 

من قبل النائب باسم خشان".

ئي: الغذا ألمن  ا إلغاء قانون  تداعيات  توضح  النيابية  المالية 

خبز خسارة الشعب ثمانية االف ميجاواط كهرباء و11 حصة غذائية لستة اشهر وزيادة أسعار ال

الشمري: بغداد - وعد 
إلى عقد  املستقلون  النواب  يسعى 
يناقش مســتجدات  اجتماع جديد 
قرار  بعــد  السياســية  العمليــة 
زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى 
الصــدر بالذهاب إلى املعارضة، كما 
يعتزمون ارســال وفــود تلتقي مع 
للبحث  السياســية  القوى  جميع 
في مبادرتهم بغية الســماح لهم 

بتشكيل احلكومة املقبلة.
وقال النائب املســتقل عامر الفايز، 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، إن 
الغرض  يكن  لم  املستقلن  "مبادرة 
الصدري  التيــار  مجاملــة  منهــا 

أو االطــار التنســيقي، بــل هــذه 
االزمة  من  اخلــروج  لكيفية  نظرتنا 

السياسية".
تتضمن  "مبادرتنا  أن  الفايز،  وأضاف 
أن اخلصوم يقفون إلى اجلانب ويكون 
نأتي بحكومة  الدعم، ونحن  دورهم 
واعضاء  "رئيس  أن  وبن،  مستقلة". 
احلكومة املســتقلة يفترض فيهم 
والكفاءة  النزاهــة  منها  شــروط، 
بأجندات  العمــل  وعــدم  واملهنية 
خارجية وغير جدلية". وأشار الفايز، 
إلــى ان "قبول كل من طرفي اخلالف 
فــي العملية السياســية مببادرتنا 
احلكومــة"،  بتشــكيل  ســنقوم 

"وجود اســم معن مرشــح  نافياً 
ملنصــب رئيــس احلكومــة؛ ألننا ال 
نريد أن نســتبق االحداث". وأوضح، 
اليها  أن "احلكومــة التي نســعى 
االســتحقاق  علــى  ســتحافظ 
االنتخابــي، مــع ضــرورة أن يكون 
الشــخص الذي يتبوأ منصباً وزارياً 
يتمتع بالصفات التي متكنه من اداء 
مهامه على أمت وجه". وشدد الفايز، 
علــى أن "الية اختيار الوزراء وفقاً ملا 
نســعى إليه، هو أن نأتي باملرشــح 
لكل منصــب ونعرضه على الكتل 
السياسية قبل التصويت عليه في 

البرملان ملعرفة مدى القبول به".

الحكومة تشكيل  إلسراع في  ا الكتل بهدف  تفاوضية مع  لجان 

اجتماع طارئ للنواب المستقلين
يناقش ذهاب الصدر إلى المعارضة

ـ الصباح الجديد: بغداد 
امس  الكهربــاء  وزارة  أكــدت 
اإلثنــن، أن عدم  متريــر قانون 
الدعم الطارئ ســيضع الوزارة 
أمام خطر قطع إمدادات الغاز، 
في  القانون  أن  الــى  مشــيرة 
الوزارة من  إقراره سيمّكن  حال 
)السابقة  املستحقات  تسديد 
واحلالية(، وكذلــك تخويل وزير 
املالية صالحية توقيع اتفاقيات 
التمويــل للقروض املســتمرة 

واملدرجة ضمن موازنة 2012.
تلقت  بيان  فــي  الوزارة  وقالت 
"في  نســخة:  اجلديد  الصباح 
الوقــت الذي حتترم فيــه وزارة 
احملكمــة  قــرارات  الكهربــاء 
قرارات  وهي  املوقــرة،  االحتادية 
وواجبــة  للجميــع  ملزمــة 
التنفيذ، إال أن عدم إمرار قانون 
الدعم الطــارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة ســوف يربك عمل 
وزارة الكهربــاء بشــكل كبير 
إذا لم يتم إيجاد بديل لهـــذا 

القانـون".
وأضاف ،أن "دعمها في القانون 
جاء بعد اســتضافات متكررة 
اللجنة  أعضاء  األخوة  قبل  من 
البرملانية لوزير الكهرباء  املالية 
الوكالء  مــن  املتقدم  واملــالك 
املدراء  والســادة  واملستشارين 
العاملن واخلبراء، وحتقق تفهم 
لدفوعاتهم  جانبهم  من  كبير 
متطلبــات  حــول  الفنيــة 
الغاز  من  الوطنيــة  املنظومة 
املســتحقات  وتراكمات  املورد، 

املالية".
الكهرباء  "وزارة  أن  البيان  وتابع 
الدعم  قانون  على  تعّول  كانت 
لدعم  كبيرة،  بجزئيات  الطارئ 
الكهرباء في توفير مستحقات 
للجانب  الدفع  الواجبــة  الغاز 
اإليراني، عن قيمــة الغاز املورد 
لسنة 2020، بسبب عدم إمرار 
وإقــرار قانون املوازنــة العامة 

لعام 2022 لسدادها".
وأشــارت إلى أنه "كان لقانون 

أن يخصص  الطــارئ  الدعــم 
الكهرباء  اجلزئيات لصالح  هذه 
)السابقة  املستحقات  لسداد 
واحلالية(، وكذلــك تخويل وزير 
املالية صالحية توقيع اتفاقيات 
التمويــل للقروض املســتمرة 
 ،2012 واملدرجة ضمــن موازنة 
مما أدى لتأخر املضي بعشــرات 
الصيانات  إلكمــال  املشــاريع 
شبكات  وتأهيل  احملطات  وإجناز 
التوزيع، على اعتبار انعدام إمرار 
املوازنة، ومنــح الوزارات موازنة 
)12/1( ، غير كاف قطعاً ملواكبة 
العمــل، مع مالحظــة الوقت 
العاملية  االزمة  فيه  ترمي  الذي 
تزايد  علــى  القامتة  بظاللهــا 
وطأة  الغــاز حتت  على  الطلب 

احلرب الروسية األوكرانية".
وزارة  تفاوضــت  "لقــد  وزادت 
مع  وقت ســابق  في  الكهرباء 
موضوع  حــول  اإليراني  اجلانب 
املــورد  الوقــود  مســتحقات 
)مشكوراً(  وتفّهم  للمحطات، 
مدى احلاجــة لهذه اإلطالقات ، 
على شرط تســديد ما بذمتنا 
جتاههم في موعد أقصاه نهاية 
شهر آيار احلالي، للحاجة لهذه 
متطلبات  شــراء  فــي  املبالغ 
الشــعب اإليراني مــن الغذاء 
والــدواء والتي تعتبر متطلبات 

انسانية عاجلة ال غنى عنها".
على  "بناًء  أنــه  الوزارة  وأكدت 
ما تقــدم، فإن عــدم إقرار هذا 
القانــون، وعدم وجــود البديل 
ســيؤثر إجماالً على عمل وزارة 
حتت  الدولة  ويضــع  الكهرباء، 
خطــر قطــع إمــدادات الغاز 
وتكــرار جتربتهــا، فــي الوقت 
الــذي يعانــي فيــه البلد من 
التطرف املناخــي وتبعاته، غير 
العمراني  التوسّعن  متناسن 
يعتبران  اللــذان  والســكاني 
واقــع حال تتعامــل معه وزارة 
انطالقاً  تامة،  بجدية  الكهرباء 
من مسؤولياتها ورسالتها نحو 

احلكومة وأبناء الوطن".

الكهرباء: عدم تمرير قانون الدعم 
خطر قطع  الطارئ يعرض البالد ل

إمدادات الغاز

اللقاح أمانك وامان عائلتك
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محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التخطيط امس االثنني  
التجريبي  املســح  أعمال  إنطالق 
لألســرة  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
العراقية في ست محافظات الذي 
ينفــذه اجلهاز املركــزي لإلحصاء  
،بهدف  الدولي  البنك  بالتعاون مع 
للفقر  وخارطة جديدة  حتديد خط 
متعدد األبعــاد، من حيث)الصحة 
ومؤشــرات  والســكن  والتعليم 
البطالة ونسب التضخم ومستوى 
احلرمان  ومستوى  الغذائية  السلة 

الغذائي ومؤشرات اخرى(.
وقال رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الدكتور ضياء عواد كاظم  : بدأت 
أعمال املسح التجريبي اإلقتصادي 
واإلجتماعي لألســرة فــي العراق 
،الذي سيشــمل ست محافظات 
وهي )بغداد، االنبار ، نينوى ، املثنى 
، البصرة ، اربيــل (  ، مبينا إن هذا 
املســح  يعّد من املسموح املهمة 
توفيــر جميع  العمــل على  وجارٍ 

إحتياجاته لتنفيذه  . 
هذه  إن  اجلهــاز  رئيــس  واضــاف 
التجربــة جــاءت للوقــوف على 
املشــكالت والتحديــات التي رمبا 
أثناء  فــي  املســح  ســُيواجهها 
تنفيــذه عند إنطالقــه فعليا في 
شــهر متوز املقبل ، مشيرا إلى إن 
التجربة تشمل زيارات لألسر وطرح 
باســتمارات  املتعلقة  االســئلة 
املســح فضال عن جمــع البيانات 

واملؤشرات اخلاصة بهذا املسح. 
مــن جانبــه قــال املديــر العام 
للدائرة الفنيــة في اجلهاز املركزي 
لإلحصاء  قصي عبد الفتاح رؤوف 
النهائية  بالتجربة  اليوم  باشــرنا 
اإلقتصادي  املســح  التي تســبق 
واإلجتماعي لألســرة فــي العراق 
الــذي جــرى تنفيذه فــي مدينة 
الصــدر ببغــداد ، مضيفا إن هذه 
نقاط  مــن معرفة  التجربة متكنا 

القوة والضعف لتنفيذ املسح  . 
واوضح املدير العام إن هذا املســح 
14شــهرا ،نتمكن  سيستمر ملدة 
من خالله إحتســاب خــط الفقر 
لالسرة والوقوف على بؤر الفقر في 
العراق ، مؤكدا إن املســح الفعلي 

محافظــات  جميــع  سيشــمل 
العراق مبا فيهــا محافظات إقليم 
كردستان .  واشــار املدير العام إن 
املسح سيوفر مؤشرات إقتصادية 
وإجتماعية لالســرة في االقضية 
والنواحي في احملافظــات،  إضافة 
إلــى مؤشــرات الدخــل واإلنفاق 
مؤشــرات  إلحتســاب  والعمالة 
الفقر متعدد األبعاد للوقوف على 
فجوات اخلدمات األساســية  في 
احملافظات . وكان املتحدث باســم 
الزهــرة  عبــد  التخطيــط  وزارة 
الهنــداوي اعلن أن نســبة الفقر 
تتراوح بني 25 إلى ٪32 وتنخفض 
باحملافظات  مقارنة  كوردستان  في 
األخرى ، وقــال الهنداوي إن “غياب 
التعــداد الســكاني منــذ عــام 

زمنية  لفجوة  أدى  العــراق،   1997
بعيــدة بني آخر تعــداد” ، مضيفا 
أنــه “هذا ال يعنــي أن نترك األمور 
بدون متابعــات لذلك نقوم بإجراء 
البحــوث امليدانيــة والدراســات 
املؤشرات لكل مفصل من  ملعرفة 
مفاصــل التنمية بشــكل عام”.  
الفقر،  مبؤشــرات  يتعلــق  وفيما 
أشــار إلى أنه “نفذت الــوزارة عبر 
املركزي لالحصاء ومبشاركة  اجلهاز 
البنــك الدولي ومنظمــات دولية 
أخرى، عدداً من املســوح امليدانية 
فــي العــراق من خاللهــا ظهرت 
لواقع  التقريبية  املؤشــرات  لدينا 
الفقر في العراق بحســب املناطق 
واحملافظــات وبنــاء علــى هــذه 
املؤشــرات مت وضع الستراتيجيات 

اخلاصة بخفض الفقر في العراق”. 
الهنــداوي ذكر أنه “جرى مســح 
لذلــك عــام 2004 و2017 و2018، 
هذه املؤشرات تقترب من احلقيقة 
حوالي 95 باملائة، وتعطينا أريحية 
بوضع السياســات ملعاجلة الفقر 
أطلقت  املعطيات  هذه  على  وبناء 
ســتراتيجيات جنحــت في حتقيق 
نســبة كبيرة من األهداف”، مبيناً 
تأثير “الظروف  والتحديات القاهرة 
التي مر بها البلــد خالل الفترات 

املاضية  على التخطيط”. 
وأوضــح أن الوزارة “لــم جتري في 
دراســة، فيما  وال  2019 مســحاً 
 2020 أجرينا دراســة تقديرية في 
إبــان جائحة كوفيــد 19 “ ، “بعد 
2014 ارتفعت نســب الفقر بنحو 

واضــح في العــراق وحصة إقليم 
12.5 لكن  تقريباً  كردستان، كانت 
بعد ذلك انخفضت، إذ أن نســبة 
تقترب  كردستان  إقليم  في  الفقر 
من حاجز %5.6 فيمــا جند أن هذه 
النســبة ترتفع في مناطق العراق 
األخــرى، ففي اجلنــوب %31 وفي 
الوســط مــن 17 – 18 %، أما في 
الحتالل  تعرضــت  التي  املناطــق 
داعــش مثل نينوى وصــالح الدين 
واألنبار، نتحدث عن نحو %41 وفي 

بغداد بلغت 12% “. 
ولفت إلى أن هذه النســب “تعود 
عام  فــي  لكن  لفتــرة ســابقة، 
2020، شــهدت النســب ارتفاعاً 
وكان  كورونــا  بجائحــة  متأثــراً 
الســيناريو املتوقــع أن النســبة 

وصلت إلى %31.7 لكنها ما لبثت 
أن انخفضت مــن جديد بعد زوال 
االجراءات اخلاصة باجلائحة ، وأردف: 
“نســبة الفقر العامــة في البالد 
تتراوح ما بني 25 إلى 32 % ورمبا أقل، 
كما أن الوزارة ستطلق في مطلع 
متــوز املقبــل املســح االقتصادي 
واالجتماعي وهو واحد من أوســع 
املسوح في العراق”  فيما بنّي أن هذا 
املسح “سيستمر ملدة سنة وعلى 
3 مراحل، في كل مرحلة سنتعرف 
على مؤشــرات الواقع االقتصادي 
واالجتماعي لألســرة فــي العراق 
وســيعطينا هذا املسح مؤشرات 
مهمة عن نسب الفقر في العراق 
بشكل عام وعلى مستوى املناطق 

واحملافظة الواحدة”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بسعي حثيث من لدن رئيس مجلس 
املفوضــني القاضي جليــل عدنان 
خلف أوفــت  مفوضية االنتخابات 
بالتزاماتها االدارية واملالية جتاه أكثر 
من )300.000( موظف اقتراع شارك 
النواب  مجلس  انتخاب  عملية  في 
التي أجريت في شهر تشرين األول 
من عام 2021، وذلك من خالل تبويب 
أســمائهم وبياناتهــم وتنســيق 
العمــل مــع وزارة املاليــة  لغرض 
صرف مستحقاتهم املالية وكذلك 
التنسيق مع ورئاسة مجلس الوزراء  
بشأن إصدار كتب الشكر والتقدير 
ملوظفي الدولة ممن عملوا موظفي 
اقتراع، وأساتذة مشرفني على عمل 

املراكز االنتخابية .
وبتوجيه من رئيس االدارة االنتخابية 

 ) ) عامر موسى احلسيني  القاضي 
بضرورة تفعيــل مذكرات التفاهم 
والتعاون مع املؤسســات والهيئات 
الرســمية،  وشــبه  الرســمية 
شــرعت الدائــرة القانونيــة  في 
على  بالعمل  االنتخابات  مفوضية 
التوجيه  هــذا  متطلبــات  تنفيذ 
وهيئةاالتصاالت  وزارةالتجــارة  مع 
واالعالم وشــبكة االعالم العراقي، 
والتعاون  التواصــل  وبحث ســبل 
معهــم  فــي اجلوانــب االعالمية 

واالدارية ومازال العمل جاريًا .
ويواصل مجلس املفوضني ســعيه 
لترصني الهيكل االداري والتنظيمي 
للمفوضية مــن خالل العمل على 
تنظيــم العمــل االداري والفنــي 
اختيار  وذلك عن طريق  للمفوضية 
املوظفني الكفوئني من حيث مراعاة 

واالختصاصات  العلمي  التحصيل 
العملية وسنوات اخلدمة الفعلية.

وفي اجلانب الفني يعمل املوظفون 
الفنيــون في شــعبة اإلجــراءات 
العمليــات  دائــرة   / والتدريــب 
تدريب  املعلومات على  وتكنولوجيا 
موظفــي الدوائــر واالقســام غير 
اخملتصة فنًيا فــي املكتب الوطني، 
من خــالل عقد الــورش التدريبية 
املستمرة  لشــرح إجراءات االقتراع 
والفرز والعّد، وتدريبهم على كيفية  
 ( اســتخدام األجهــزة االنتخابية 
جهاز تســريع النتائج والفرز والعّد 
وأجهزة  اإللكتروني  التحقق  وجهاز 

اإلرسال (.  
وفيمــا تســتمر عمليتــا توزيــع 
البطاقــة االنتخابية والتســجيل 
البايومتــري،  فإّن شــعب اإلعالم 

واالتصــال اجلماهيــري في املكتب 
احملافظــات  ومكاتــب  الوطنــي 
املــواد  إعــداد  االنتخابيةتواصــل 
التثقيفية والتحفيزية والرســائل 
التوضيحيــة اخلاصــة بإجــراءات 
املفوضية املتخــذة إل جراء عملية 
التســجيل وتقــوم بنشــرها في 
مواقعها الرسمية ، فضالً عن املواد 
االعالنية التثقيفية املصورة فديويًا 
ونشــرها فــي املوقــع االلكتروني 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
الرســمية للمفوضيــة، إضافــة 
املؤسســات  التنســيق مع  الــى 
واملعاهــد  واجلامعــات  والدوائــر 
وإقامة  املدني،  اجملتمــع  ومنظمات 
والنــدوات  التثقيفيــة  الــورش 
وحثهم  الناخبني  واملؤمترات؛لتوعية 
علــى مراجعة مراكز التســجيل 

القريبة من محل سكنهم،  لغرض 
إجراء عملية التسجيل البايومتري 
لغير املسجلني ســابًقا بضمنهم 
املواليــد اجلــدد لغايــة 2004 ،  إذ 
ســجلت مراكز التسجيل التابعة 
ملكاتب احملافظــات االنتخابية، ومن 
والرصافة/  الكــرخ  ضمنها مكتبا 
بغــداد )60.322( ناخًبــا، مع توزيع 
 ( البالغ عددها  الناخبــني  بطاقات 
95.846( بطاقــة بايومترية موزعة 
بني التصويت العام )8.851( بطاقة 
و)83.830( بطاقة للتصويت اخلاص، 
النازحني  و)3.165( بطاقة لتصويت 
العمليتــان  .ومتــت   واملهجريــن 
بحضــور )250( مراقًبــا محلًيا، و) 
مع  وكيــل حزب سياســي،   )119
تســيير الفرق اجلوالــة البالغ عدد 
وإســناد  بدعم  فرقة جوالة   )998(

من املؤسســات األمنية لتسجيل 
الناخبــني فــي مخيمــات النزوح 
ومؤسســات الدولة، واســتهداف 
املواليد اجلدد،  لغرض تســجيلهم 
نصًيــا وبايومتريًا وميكن للمهتّمني 
في الشــأن االنتخابي االّطالع على 
املوقع  عبــر  العملياتي(  )املوقــف 
ملفّوضية  الرســمي  االلكترونــي 

.)https://ihec.iq ( االنتخابات
وعلــى صعيــد متصــل، التقــى 
رئيــس مجلس املفوضــني ورئيس 
اإلدارة االنتخابيــة وعدد من أعضاء 
مجلس املفوضني واملديرون العامون 
مســؤولي شــعب شــؤون مراكز 
املكاتب  الــى  التابعة  التســجيل 
اســتعداداتهم  ملتابعة  االنتخابية 
فــي  اســتقبال الناخبــني، ومدى 

التزامهم بالقوانني اإلدارية  .

البصرة ـ سعدي السند:
قال الدكتور قاســم رهيف مدير عام 
البنك املركزي العراقــي فرع البصرة 
للشمول  الســنوي  املعرض  افتتحنا 
املالي حتت شــعار: أهمية املسؤولية 
املاليــة  للمؤسســات  اجملتمعيــة 
واملصرفية في تعزيز الشــمول املالي 

وبرعاية البنك املركزي العراقي .

التعريف عن آلية اخلدمات 
املصرفية

وأضاف املدير العــام : إن هذا املعرض 
ســنوليه اهتمامــاً بالغا ملــا له من 
آلية  عــن  التعريــف  فــي  أهميــة 
اخلدمــات املصرفيــة التــي تقدمها 
العاملة  واألهلية  احلكومية  املصارف 
في احملافظة وســتكون لنــا في هذا 
العام معــارض مماثلة في محافظاتنا 
اجلنوبية األخرى ، حيث سيكون هناك 
معرض فــي محافظة ذي قــار وآخر 
يتسنى  في محافظة ميســان، كي 
التعرف  اجلنوبية  محافظاتنا  جلمهور 
على أهمية الشــمول املالي وكيفية 
فئاتهم  مبختلف  املتعاملــني  حماية 
مع املصــارف وذلك عن طريق معامل 
عادلة وشفافة في اخلدمات واملنتجات 

املالية.
. وأوضح رهيف : سيكون العرض ملدة 
ثالثة أيام في مول بصرة تاميز سكوير 

من يوم 15/5/2022 ولغاية 17/5/2022 
وفي شنشل مول كذلك ثالثة أيام من 
يوم 18/5/2022 ولغاية 20/5/2022 في 

متام الساعة السادسة عصرا.

تاريخ تأسيس الفرع
وبهذه املناسبة حتدث الدكتور قاسم 
رهيــف عن تاريــخ تأســيس البنك 

املركزي العراقي فرع البصرة قائال :
اقتضى قــرار نقل حســابات الدولة 
احلكوميــة من  احلكوميــة وشــبه 
مصرف الرافدين الــى البنك املركزي 
ضرورة فتح فــروع للبنك املركزي في 
احملافظــات الرئيســية ملزاولة حفظ 
حســابات الدولة الى جانــب القيام 
باألعمال اخلاصــة بالتحويل اخلارجي 
واألوراق  العملــة  وتســّلم  وتوزيــع 
النقدية و وافق مجلــس إدارة البنك 
في 4/6/1956 علــى فتح فروع البنك 
املركزي العراقــي في كل من البصرة 
يباشــر  ان  على  وكركــوك  واملوصل 
بفتح فــرع البصرة فــورا وان تتخذ 
الترتيبات الالزمة لفتح فرعي املوصل 
وكركوك في املستقبل و وافق اجمللس 
فــي ١٩٥٦/١٢/٨ على مــالكات فروع 
البصــرة وكركوك واملوصل الى جانب 
مالك فرع الديوانية إال أنه لم يؤسس 
في ذلك الوقت سوى فرع البصرة في 

كانون الثاني عام 1957  

تفاصيل اخرى عن البنك املركزي 
العراقي فرع البصرة

وأضاف : باشــر فــرع البنك في بناية 
البنك العربــي العراقي منــذ بداية 
تأسيســه ولغايــة ١٩٧٣ ومت بعدها 
االنتقال الى بنايــة الفرع احلالية عام 
مقراً  احلالية  البناية  وأستمرت   ١٩٧٤

حرب  لغاية  املركــزي  البنك  ملوظفي 
التي طالت  التخريــب  ٢٠٠٣ وأعمال 
البنايــة في وقتها ممــا اضطرت إدارة 
البنــك الى نقــل موجــودات البنك 
السليمة الى موقع القصور الرئاسية 
البراضعيــة و مت حينها  في منطقة 
تشــكيل جلنة البنك املركزي من قبل 

إدارة احلكــم احملليــة فــي محافظة 
البصــرة وضمت عددا مــن موظفي 
البنك اضافة الى شــخصيات أخرى 
منها مدير ديوان الرقابة املالية ورئيس 
اللجنة املالية حينها و اتخذت اللجنة 
شركة ســومو ) شركة تسويق نفط 
العراق ( مقرأ لها حتى مت أعمار بناية 

الفرع بشكل جزئي لغرض دفع رواتب 
املتقاعدين ليتم بعدها اعمار البناية 
بشــكل كامل وعلى 3 مراحل وصوالً 
الــى وضعها احلالي بعــد أخالء دائرة 
التقاعــد منها  اضافة الــى البناية 
احلاليــة ، وتقرر إقامــة املوقع البديل 
لفرع البصرة على دار استراحة املدير 
العــام للفــرع وذلك في عــام ٢٠١٠ 
ومت االنتهــاء من بنايــة املوقع البديل 
وتســليمها الى الفرع بشكل نهائي 

عام ٢٠١٦ .

املهام التي أوكلت له
وبــنّي  مدير عام البنــك املركزي فرع 
البصرة : لقد  مارس فرع البصرة منذ 
بداية تأسيسه حتى عام ١٩٦٨ أربعة 
أعمال رئيسية اشتملت على االعمال 
الصيرفيــة اخلاصة باملصارف والدوائر 
الرسمية  وشبه  الرسمية  احلكومية 
، وإدارة اخلزائــن الفرعيــة ، التحويل 
محدودة  صالحيــات  مبوجب  اخلارجي 
منحــت للفرع إضافة الــى االعمال 
موظفيه  بشــؤون  اخلاصة  اإلداريــة 
وحســاباتهم اإلدارية وقد وزعت هذه 
االعمال على ســت شــعب رئيسية 
وتضمــن الهيــكل التنظيمي لفرع 
البصرة بعد عام ٢٠٠٣ ســتة اقسام 
ضمنها  من  فقط  رئيســية  وشعب 
شــعبة مكافحــة غســل األموال 

وشعبة العالقات العامة واالعالم حتى 
آخر استحداث له .. بتاریخ ٤/٤/2017 
التنظيمي  الهيــكل  أصبــح  حيث 
يضم ) ١٧ ( تشــكيال رئيسياً و ) ٣٣ 
( تشــكيال فرعيا منها ) 17 ( قسما 
و ) 33 ( شــعبة مفعلة ، ويتألف كادر 
املديرية من ) ١٦٨ ( موظفا على املالك 
الدائم و ) 14 ( موظفا بأجر يومي  وقد 
مت استحداث شــعبة التدقيق املبني 
على اخملاطر خالل العام ٢٠١٨ ليصبح 
عدد الشــعب املفعلة ) ٣٠ ( شعبة 
، ويتألــف كادر املديرية مــن ) 166 ( 
موظفــا على املالك الدائــم و )  ( 
موظفا بأجر يومي  وبلغ كادر املديرية 
) ١٨٤ ( موظــف على املالك الدائم و ) 
 ( موظف بأجر يومي ســنة ٢٠١٩ 
و تضمن الهيكل التنظيمي لســنة 
٠٢٠ )  ( تشــكيال رئيســيا و ) 
 ( تشــكيال فرعيا منهــا . . ) ١٦ ( 
تشكيال رئيسيا مفعالً و ) 30 ( شعبة 
وقد مت اســتحداث شعبة إدارة اخملاطر  
وبلــغ العدد الكلي للموظفني )  
( موظفــا دائميا و ) ١٦ ( موظفا بأجر 
يومي  وفي عام ٢٠٢١ مت اســتحداث 
وحدة مراقب االمتثــال ليصبح عدد 
التشــكيالت الرئيسية بالفرع ) 17 ( 
تشكيالً رئيســياً و ) 30  شعبة وبلغ 
عــدد املوظفني الكلي ) 171 ( موظفا 

دائميا و ) ١٦ ( موظف بأجر يومي.

التخطيط تباشر األعمال الميدانية للمسح
اإلقتصادي واإلجتماعي في ست محافظات

بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد خارطة جديدة للفقر

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقـــَد وزير الصناعة واملعادن منهـــل عزيـــز 
اخلبـــاز اِجتماعــاً بحضور رئيــس مجلس إدارة 
شركة الدجيلة العراقية األردنية وأعضاء اجمللس 
وُمدير عام املناطق احلرة في وزارة املالية وُمعاون 
ُمدير عام الشــركة العامة للمنتجات الغذائية 
وعدد من املســؤولني في دائرة اإلستثمارات مبقر 
الوزارة والشــركة العامــة للمنتجات الغذائية 
ملُناقشة واقع شركة الدجيلة العراقية األردنية 
واملشكالت احمُليطة بالشركة وإقتراح ُجملة من 
احللول ملُعاجلتهـــا.  وأكَد الوزير ِخالل االِجتماع 
على أهمية حســم ملف الشركة ُمعتبراً إياها 
من الشركات املُهمة التي متتلك وزارة الصناعة 
واملعادن ) ٨٧.٥% ( منها فيما ميتلك اجلانب األردني 
) ١٢.٥% ( ُمشيراً إلى أهمية إيجاد حلول سريعة 
للمشــكالت التي تُعاني منها من ِخالل ُمعاجلة 
موضوع عائدية األرض بالتنســيق مــع وزارتي 
املالية والزراعة وإســتحصال املُوافقات الالزمة 
لتخصيص أرض الشــركة إلــى وزارة الصناعة 
لغرض املُضّي باملشــروع وإعادة تأهيل وتشغيل 
الشــركة عن طريق الشــراكة أو تصفيتها إذا 

تعذرَ إيجاد احللول النهائية لهذا املوضوع .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد اإلنشائية 
عن تسويق املواد اإلنشــائية التي تتعامل بها 
الشــركة حيث شــهدت تزايد نســب البيع 
وخاصــة في محافظــة بغداد مخــازن احلرية 
وحققت نســبا عالية في بيع املواد اإلنشائية 

خالل شهر اذار املاضي .
واوضــح مدير عام اإلنشــائية الدكتــور ممتاز 
مطلب اجلبوري أن املواد اإلنشائية التي تتعامل 
بها الشــركة مواد رصينة ذات مناشئ عاملية 
النوعية  والســيطرة  التقييس  خاضعة جلهاز 
فضال عن تناسب اسعارها نسبة الى االسواق 
احمللية كل هذه املواصفات التي تتمتع بيها املواد 
اإلنشــائية املســوقة القت بظاللها الى تزايد 
نسب البيع املباشر واالجل على وفق الضوابط 

والتعليمات املعمول بها لدى الشركة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  وكيــل  ترأســـت 
االجتماعية الدكتورة عبير اجللبي اجتماعاً مع 
اعضاء جلنة يانصيب الرعاية االجتماعية ووفد 

من شركة اركان الدار للتسويق التجاري. 
املبرم  العقد  اللجنــة  الوكيل مع  وناقشــت 
مع الشــركة لتنفيذ املشــروع للوصول الى 
الصيغــة النهائية التي ســتعتمدها الوزارة، 
موجهــة مبخاطبــة وزارة التخطيط لتقييم 
الشــركة والتأكد من مصداقيتهــا. واكدت 
اليانصيب  عقــد  اســتيفاء  اهميــة  علــى 
القانونية  الناحية  للشروط كافة وخاصة من 
واجلــدوى االقتصادية للمشــروع في امكانية 
حتقيق الفائدة للفئات الضعيفة املســتفيدة 
الــوزارة ومن ضمنهم املســنون  من خدمات 

واملشردون. 
وجرى خــالل االجتماع ايضا االتفاق على حتديد 
بنايــة داخل مقــر وزارة العمل الســتغاللها 
في مشــروع يانصيــب الرعايــة االجتماعية 
مع تخصيص غرفة مؤمنــة حلفظ االولويات 

اخلاصة باملشروع. 

وزير الصناعة يناقش 
العقبات التي تواجه شركة 
الدجيلة العراقية األردنية 

االنشائية تشهد رواجا 
واسعا للمواد بآلية

 البيع المباشر واالجل

العمل تعقد اجتماعًا مع 
أعضاء لجنة يانصيب 

الرعاية االجتماعية

مفوضية االنتخابات تفي بالتزاماتها المالية لموظفي االقتراع 

مدير عام البنك المركزي العراقي فرع البصرة للصباح الجديد :

افتتحنا معرض الشمول المالي للتعريف بآلية الخدمات التي تقدمها المصارف 

الدكتور قاسم رهيف مدير عام البنك املركزي العراقي فرع البصرة يتحدث ملراسلنا
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبر نائب وزير اخلارجية الروســي سيرغي 
ريابكوف، امس االثنني، أن ســعي الســويد 
إلــى حلف شــمال  وفنلنــدا لالنضمــام 
االطلســي ردًا على الهجوم الروســي على 

أوكرانيا يشكل “خطأً فادًحا”.
الروســية عن  إنترفاكس  ونقلــت وكالــة 
ريباكــوف قوله “إنه خطأ جســيم إضافي 

ستكون لعواقبه أبعاد هائلة”.
وأشار إلى أن رد روسيا “سيعتمد على النتائج 
العملية النضمام” الدولتني االسكندنافيتني 

إلى حلف شمال األطلسي.
واكد أنه “بالنســبة لنا، من الواضح أن هذا 
القرار لن يعزز أمن السويد وفنلندا”، مشيرًا 
إلى أن “مستوى التوتر العسكري سيرتفع”.

وأيد احلزب االشــتراكي الدميقراطي احلاكم 
البالد لعضوية  في السويد، األحد، ترشــح 
حلف شمال األطلسي، بعيد إعالن احلكومة 
رســمي  بطلب  ســتتقدم  أنها  الفنلندية 
لالنضمام إلى املنظمة الغربية التي تعتبرها 

موسكو تهديًدا وجوديًا.
بالنســبة  االنعطافــة  هــذه  وتشــكل 
لهلسنكي وســتوكهولم، وهما دولتان لم 
تنضما أبًدا إلى احللــف حتى في ذروة احلرب 
الروسي  لالجتياح  مباشــرة  نتيجة  الباردة، 
ألوكرانيا، حيث يُنظر إلى موسكو على أنها 

تهديد من قبل جيرانها.
ولفنلندا وروســيا حدود مشــتركة بطول 
1300 كلم. وبررت موســكو هجومها على 
أوكرانيا بالعزم على إبعاد احللف األطلســي 

والغربيني عن حدودها.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلت صحيفة “طهران تاميــز” أمس االثنني، 
عن املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية، سعيد 
خطيب زاده، قوله إنــه ميكن التوصل التفاق 
قريبا فــي مفاوضات االتفاق النووي، إذا تلقت 

إيران ردا مقبوال من اجلانب األميركي.
وأضــاف أن هناك بعض املبــادرات املطروحة، 
ومن املتفق عليه أن واشــنطن ســترد على 
احللــول املقترحــة، مؤكــداً: “إذا تلقينا الرد 
املطلوب من واشــنطن، فيمكن التوصل إلى 

اتفاق قريًبا”.
وكان وزير اخلارجية األميركي، أنتوني بلينكن، 
قال، أمس االول األحــد، إنه بحث مع نظرائه 
من بريطانيــا وأملانيا وفرنســا جهود حتقيق 
الكامل لالتفاق  التنفيذ  إلى  املتبادلة  العودة 

النووي اإليراني
وأضاف بلينكن عبر حســابه على “تويتر” أن 
الوزراء األربعة ناقشــوا أيضا خطط مواصلة 
دعم أوكرانيا ومحاســبة الرئيس الروســي 

فالدميير بوتني وداعميه.
وأكد بلينكــن أنه بحث في اجتمــاع لوزراء 
خارجيــة حلف شــمال األطلســي “الناتو” 
االســتعدادات إلطالق املفهوم االستراتيجي 
القادم للحلف في مدريد، من أجل االستمرار 

في حماية األمن عبر األطلسي.
وتابــع: “نعتــزم التأكــد علــى أن املفهوم 
يضمــن  للحلــف  اجلديــد  االســتراتيجي 
استعداده ملواجهة أي حتد ضمن املناخ األمني 

اجلديد واألكثر خطورة”.

روسيا تحذر السويد 
وفنلندا: خطأ جسيم” 
لعواقبه أبعاد هائلة

طهران تقدم »مبادرات 
خاصة« بشأن النووي 

وننتظر ردًا من واشنطن

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

األوكرانيــة تقدمها  القــوات  بدأت 
عبــر منطقــة حدودية مع روســيا 
قرب خاركيف شــرق البــالد ، فيما 
قال مســؤول أوكراني إن القوات رمبا 
تتحرك على احلدود في األيام القليلة 
القوات  علــى  للضغــط  املقبلــة 

الروسية في شمال شرقي املدينة.
وقالــت وزارة الدفــاع األوكرانية في 
منشور على فيسبوك إن كتيبة من 
القوات املســلحة األوكرانية وصلت 
للحدود مع روسيا وأضافت “معا إلى 

النصر”.
وخاركيف هــي ثاني أكبر مدينة في 
أوكرانيا، وقد حاصرتها قوات روسية 
منذ بدء الغزو في 24 فبراير املاضي، 
األوكرانية  القــوات  تطردها  أن  قبل 

منذ أيام.
وكتب حاكم منطقة خاركيف أوليه 
سينيجوبوف، على تطبيق تيليغرام، 
يقــول إن القوات فــي الكتيبة 227 

أعادت رفع عالمة على حدود البالد.
وأضاف “نشكر كل من خاطر بحياته 

ليحرر أوكرانيا من الغزاة الروس”.
وانتشرت القوات على طول املنطقة 
حيث  خلاركيــف،  احملاذية  احلدوديــة 
وصلت “الكتيبــة األوكرانية األولى” 
إلى احلدود الروسية، وفقا لصحيفة 

الغارديان البريطانية.
ونشــرت وســائل إعالم، امس األول 
للكتيبة  مصــورا  مقطعــا  األحد، 
املنطقة  إلى  التي وصلت  األوكرانية 
احلدوديــة، وتبلغ مدتــه دقيقة و26 
ثانيــة، ويظهر فيه قائد عســكري 
أوكرانــي يتحدث مع اجلنــود الذين 

جتمعوا اللتقاط صورة على ما يبدو.
وقالــت ماريــا أفديفا، وهــي مديرة 

األبحــاث برابطة اخلبــراء األوروبيني 
في أوكرانيا، تعليقــا على الفيديو: 
“وصلت اليوم الكتيبة العســكرية 

األوكرانيــة 227 مــن لــواء الدفاع 
اإلقليمي 127 إلى احلدود مع روســيا 
في منطقة خاركيف. اجملد ألوكرانيا!”. 

وحققت القوات األوكرانية سلسلة 
جناحات منذ الغزو الروســي في 24 
الروس على  القــادة  أجبر  فبراير، مما 

التخلي عن هجوم على كييف، كما 
طردت القوات الروسية من خاركيف.
الداخليــة  وزارة  مستشــار  وقــال 
دينيســينكو  فــادمي  األوكرانيــة 
للتلفزيون األوكرانــي إن القوات رمبا 
تتحرك على احلدود في األيام القليلة 
القوات  علــى  للضغــط  املقبلــة 
الروسية في شمال شرقي خاركيف.
وفي روســكا لوزوفا، وهي قرية تقع 
بني خاركيف واحلــدود األوكرانية مع 
روســيا، قال قادة أوكرانيــون إنهم 
يعتقدون بأن موســكو تعيد نشــر 
إزيوم بينما تبقي  قواتها للدفاع عن 
بقصفهم  مواقعهم  فــي  أعداءها 
باملدفعيــة، حســبما نقلت عنهم 

رويترز.
إزيوم على نهــر دونيتس على  وتقع 
بُعد 120 كيلومترا من خاركيف على 
إلى جنوب  املتجــه  الرئيس  الطريق 

شرق البالد.

وقالــت بريطانيا، اخلميــس املاضي، 
تواصــل  األوكرانيــة  القــوات  إن 
هجوما مضادا في شمال خاركيف، 
بلدات وقــرى قرب  وتســتعيد عدة 

احلدود الروسية.
وذكرت وزارة الدفــاع البريطانية في 
إحاطتهــا اليوميــة علــى تويتر أن 
التقارير تفيد بأن روســيا ســحبت 
وحدات مــن املنطقة ومن املرجح أن 
تعيد نشــرها بعد تعويض اخلسائر 
التــي حلقــت بهــا علــى الضفة 
الشرقية لنهر سيفرسكي دونيتس 
على الرغم مــن جناحها في تطويق 

مدينة خاركيف.
إن  البريطانيــة  الــوزارة  وقالــت 
“انســحاب القــوات الروســية من 
منطقة خاركيف هو اعتراف ضمني 
بعجز روسيا عن االستيالء على املدن 
توقعوا  الرئيســية حيث  األوكرانية 

مقاومة محدودة من السكان”.

كتيبة أوكرانية تصل الحدود الروسية وسط تحرك مرتقب في خاركيف

بغداد ـ نجالء صالح الدين:

النتائج االولية لالنتخابات  اظهرت 
أقدم  خســارة  اللبنانية  البرملانية 
اعالن  مــع  اهلل”  “حــزب  حلفــاء 
اللبنانيــة” حصوله على  “القوات 
مقاعد، فيما لم تظهر التشكيلة 
النهائية للبرملــان املؤلف من 128 

عضوا.
انهزام  األولية  النتائج  وكشــفت 
وازنة، على  شخصيات سياســية 
الدميقراطي  “احلزب  رئيس  رأســها 
اللبنانــي” بزعامة طالل أرســالن 
ونائب  “حــزب اهلل”،  مــن  املدعوم 
رئيس البرملان إيلي فرزلي، في وقت 
متّكن رئيس “حزب القوات اللبنانية” 
ســمير جعجع من انتزاع األكثرية 
النيابيــة من غرميه رئيــس “التيار 
الوطنــي احلــر”، بينما اســتطاع 
مرشــحون عن اجملموعــات املدنية 
املستقلة حصد مقاعد برملانية في 
تُعَتبر عصّية  دوائر حزبية، كانــت 

على اخلرق.
وتأســس حزب القــوات اللبنانية 
كفصيــل مســلح خــالل احلرب 
اســتمرت  التي  اللبنانية  األهلية 
15 عاما، وقد دعــا مرارا حزب اهلل 
املدعوم من إيــران إلى التخلي عن 

ترسانته من األسلحة.
وكانت ابرز التوقعات التي شهدتها 
السياســي  خســارة  االنتخابات 
املتحالف مــع حزب اهلل  الــدرزي 
طالل أرسالن مقعده لصالح مارك 
ضــو الوافــد اجلديد الــذي يعمل 
على وفق أجنــدة إصالحية، وذلك 
رويترز عــن مدير  حســبما نقلت 
احلملة االنتخابية لضو ومســؤول 

بحزب اهلل.
أن حزب  رويتــرز  وكالــة  وذكــرت 
االنتخابات  فــي  تلقى ضربة  اهلل، 
البرملانية اللبنانية، بعد أن أظهرت 
تعــرض بعض من  األولية  النتائج 

أقــدم حلفائه خلســائر ومع إعالن 
حــزب القــوات اللبنانية حصوله 

على مقاعد.
وكشــفت عمليــة العــد والفرز 
االوليــة أيضا، فوز مــا ال يقل عن 
خمســة مســتقلني آخريــن ممن 
أســاس  على  حمالتهم  خاضــوا 
ومحاســبة  إصالحــي  برنامــج 
بالتسبب في  املتهمني  الساســة 
وقوع لبنــان في أســوأ أزمة منذ 

التي دارت بني عامي  احلرب األهلية 
1975 و1990.

وكانت جماعة حزب اهلل املدججة 
بالســالح، وحلفاؤها حصلوا على 
أغلبية 71 مقعــدا في االنتخابات 

السابقة عام 2018.
وتتوقف قدرة حــزب اهلل وحلفائه 
علــى التمســك باألغلبيــة على 
النتائــج التــي لم يتــم إعالنها 
بعد، ومن بينها مقاعد املســلمني 

السنة التي يتنافس عليها حلفاء 
ومعارضو حزب اهلل.

وتعني املكاسب التي أعلنها حزب 
القوات اللبنانية، الذي يعارض حزب 
اهلل بشدة، أنه سيتفوق على التيار 
الوطني احلر املتحالف مع حزب اهلل 

كأكبر حزب مسيحي في البرملان.
ويعد التيار الوطني احلر أكبر حزب 
مســيحي في البرملان منذ أن عاد 
مؤسسه، الرئيس ميشال عون، من 

املنفى في عام 2005 في فرنســا. 
القوات  وكان عــون وزعيم حــزب 
اللبنانية ســمير جعجع خصمني 

في احلرب األهلية. 
كما حقق مرشــح معارض تقدما 
لبنان  بجنوب  في منطقــة  كبيرا 
إذ  يســيطر عليها »حــزب اهلل«. 
قال مســؤوالن في “حزب اهلل” إن 
طبيــب العيون إلياس جــرادي فاز 
مبقعــد للمســيحيني األرثوذكس 

كان يشــغله في الســابق أسعد 
حردان من احلزب الســوري القومي 
االجتماعــي وهو حليف مقرب من 
“حــزب اهلل” وعضــو برملاني منذ 
عام 1992. وقــال جرادي إنها بداية 

جديدة للجنوب وللبنان ككل.
رئيســة املكتب  رويترز عن  ونقلت 
الصحفي حلزب القــوات اللبنانية 
أنطوانيــت جعجع إن احلزب حصل 
علــى ما ال يقــل عــن 20 مقعدا 

ارتفاعا من 15 مقعدا في 2018.
وقال رئيــس اجلهاز االنتخابي حلزب 
يونس  احلر ســيد  الوطني  التيــار 
لرويتــرز إن التيار حصــل على ما 
16 مقعدا انخفاضا من  يصل إلى 

18 في 2018
انتخابــات منذ  أول  وتعــد هــذه 
شــهده  الذي  االقتصادي  االنهيار 
باللوم  الدولي  البنك  وأنحى  لبنان، 
النخبــة احلاكمة، وبعد  فيه على 
االنفجــار الضخم الــذي وقع في 

مرفأ بيروت عام 2020.
وفقا ملــا نقلته رويترز عــن  املدير 
العربي  اإلصالح  ملبــادرة  التنفيذي 
نــدمي حوري فــإن نتائــج 14 أو 15 
مقعــدا ســتحدد األغلبيــة بني 
اهلل  حزب  املتعارضتــني  الكتلتني 
ومن  اللبنانية  والقــوات  وحلفائه 
يحالفها.  وأضاف أن هذه خســارة 
فهو  احلر  الوطنــي  للتيار  واضحة 
يحتفظ بتكتل لكنه خسر الكثير 
من املقاعد واملســتفيد األكبر هو 
اللبنانية. وقد ظهر سمير  القوات 
جعجع بوصفه الزعيم املســيحي 

اجلديد القوي.
ويتعني علــى البرملان املقبل تعيني 
رئيــس وزراء لتشــكيل احلكومة، 
وهي عملية قد تســتغرق شهورا. 
وأي تأخيــر مــن شــأنه أن يعرقل 
اإلصالحات الالزمــة ملعاجلة األزمة 
وهي شرط أيضا لتقدمي مساعدات 
من صندوق النقــد الدولي والدول 

املانحة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رفعت فرنسا بداية من امس اإلثنني 
الكمامات في وسائل  إلزامية وضع 
النقل العام بعد عامني من فرضها 
بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان 
الفرنســيون قد تعــودوا منذ أوائل 
2020 علــى وضــع الكمامــة حتت 
طائلة غرامة مادية تقدر بـ135 يورو.

 وأعلن  وزير الصحة أوليفييه فيران 
األربعــاء املاضــي عن هــذا اإلجراء 
عقب اجتماع حكومــي، وبرر القرار 
بالتراجع الكبيــر في عدد اإلصابات 
بالفيروس في فرنسا. وأضاف  فيران 
بأن ارتداء الكمامــة يبقى “موصى 
بــه” وإجباريا داخل املستشــفيات 

واملنشئات الصحية.    

وذلك بعــد نحو عامــني من فرض 
فيروس كورونا،  انتشار  إثر  الكمامة 
داخــل األماكــن املغلقة ووســائل 
العام وحتى في اخلارج. وكان  النقل 
وزيــر الصحة الفرنســي أوليفييه 
فيران قــد أعلن  األربعــاء أن وضع 
العام  النقل  وســائل  في  الكمامة 
في فرنســا لن يعود إلزاميا اعتبارا 
مــن 16 أيار ، رافعا بذلــك أحد آخر 
لتفشــي  املضادة  الصحية  القيود 
فيروس كورونا في فرنسا واملفروضة 

منذ مطلع العام 2020.
وقال وزيــر الصحة بعيــد اجتماع 
حكومــي أســبوعي: “اعتبارا امس 
إلزامية  ، لن تعود الكمامات  اإلثنني 

في جميع وسائل النقل العام”.

وأضاف: “ســيبقى وضــع الكمامة 
موصــى به”، لكن هــذا اإلجراء “لم 
يعد مالئما” نظــرا للتراجع الكبير 
في عدد اإلصابــات بفيروس كورونا 

في فرنسا مؤخرا.
وال يزال وضع الكمامة وإبراز الشهادة 
الصحيــة ضــد فيــروس كورونــا 
مطلوبــني لدخول املستشــفيات، 
وعلى النــاس الذين تثبت إصابتهم 
أنفسهم  يعزلوا  أن  بفيروس كورونا 

لسبعة أيام على األقل.
في اجملمــوع، أودى كوفيد19- بحياة 
أكثــر مــن 147,000 شــخص في 
فرنســا، حيث مت تطعيــم 79,3 في 

املئة من السكان بشكل كامل. 
فــي األســابيع املاضيــة، تراجعت 

االستشــفاء  وحــاالت  اإلصابــات 
املرتبطة بكوفيد بعد موجة شتوية 

طويلة جًدا. 
الوبــاء فــي صــدارة  يبــق  ولــم 
االهتمامات حتــى عندما كان عدد 
ولم  العام،  اإلصابات مرتفعاً مطلع 
يُذكر الوضــع الصحي إال نادراً خالل 
احلملة الرئاسية التي شهدت إعادة 

انتخاب إميانويل ماكرون. 
احلكومة  اتخــذت  الســياق،  فــي 
األشــهر  في  رمزية  إجــراءات  عدة 
األخيــرة: إلغاء وضــع الكمامة في 
آذار باســتثناء وسائل النقل، وانهاء 
العمــل بالشــهادة الصحية التي 
للتمكن من  اللقــاح  تلقي  فرضت 
املطاعم  بينها  أماكن عديدة  دخول 

ودور السينما.
ويحذر بعض الباحثني من الشــعور 
املفرط باألمــان، الفتني إلى أن الوباء 
حتت الســيطرة ولكنه على األرجح 
لم ينته بعد، الســيما في مواجهة 

تهديد متحورة جديدة. 
لذلك الزالــت احلكومة تعتمد نبرة 
حــذرة على لســان وزيــر الصحة 
أوليفييه فيران الذي كرر األســبوع 
املاضــي أن الوبــاء “لم ينتــه”، وأن 
وضع الكمامة ال يــزال “موصى به” 
وأنه ميكن أن يعود إلزامًيا إذا تطلب 

الوضع ذلك. 
ورفعــت الدول اجملاورة لفرنســا من 
جهتها، معظم القيود التي ُفرضت 
ملكافحة كوفيد. ولم يبق بشــكل 

عام سوى وضع الكمامة في أماكن 
معينة. 

ال زالــت إســبانيا، علــى ســبيل 
املثال تفــرض وضــع الكمامة في 
املؤسســات الصحية ودور املسنني 
ووســائل النقل، بينما في بلجيكا، 
الكمامة إلزامية فقط في وســائل 

النقل. 
 ويبقى وضــع الكمامة في إيطاليا 
األكثــر انتشــارًا. فباإلضافــة إلى 
األماكــن املذكــورة أعــاله، ال تزال 
إيطاليــا تفرضه في دور الســينما 
واملسارح وقاعات احلفالت املوسيقية 
املتاجر  موظفــي  وعلى  واملــدارس 
واملسؤولني اإلداريني الذين يتواصلون 

مع الناس.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أقلعت طائرة تابعة لشركة اخلطوط 
اجلويــة اليمنية من صنعــاء، امس 
االثنــني، فــي أول رحلــة جتارية منذ 
ست ســنوات تنطلق من العاصمة 
اليمنية اخلاضعة لسيطرة احلوثيني، 

ضمن إطار الهدنة في اليمن.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في 
مطار صنعاء  ووســائل إعالم يديرها 
احلوثيــون أن الطائــرة املتوجهة إلى 

العاصمة األردنية عّمان، تنقل حوالي 
مئة راكب ميني معظمهم مرضى أو 
أسوشيتدبرس،  وبحســب  مسنون. 

فإن الطائرة تقل 137 راكبا.
هدنة  ضمــن  الطائرة  إقــالع  ويأتي 
توســطت فيها األمم املتحدة ملده 60 
يوما، أبرمتهــا احلكومة املعترف بها 

دوليا واحلوثيون،  الشهر املاضي.
وكانــت الهدنــة، التــي دخلت حيز 
التنفيــذ في 2 أبريل، هي األولى على 

مســتوى البالد في اليمن منذ ست 
ســنوات. ويشــمل االتفاق السماح 
برحــالت جتاريــة من مطــار صنعاء 
الدولــي املفتــوح فقــط لرحــالت 
2016، مما ميثل بارقة  املساعدات منذ 
أمــل نادرة فــي الصــراع بعد حرب 

مدمرة.
ويدور النزاع فــي اليمن بني احلوثيني 
الذيــن يســيطرون علــى صنعــاء 
ومناطق أخرى في شمال وغرب البالد، 

املدعومة من حتالف  احلكومة  وقوات 
عسكري بقيادة السعودية.

وتســبب النزاع مبقتل أكثر من 377 
ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب 

تداعيات احلرب، وفق األمم املتحدة. 
ويتهم احلوثيــون املدعومون من إيران 
الرياض بفرض “حصــار” على اليمن 
إنهم  الســعوديون  يقــول  في حني 
يريــدون منع تهريب األســلحة إلى 

املتمردين.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
فــي مقابلتهــا األولى بعــد خروج 
دونالــد ترامب من البيــت األبيض، 
حملت ســيدة أميركا األولى السابقة 
“عودة محتملة”  إلى  ترامب،  ميالنيا 

للبيت األبيض.
لشــبكة  ترامب  ميالنيــا  وقالــت 
فوكس فــي مقابلة بثتامس االثنني 
: “أعتقد أننا حققنا الكثير في اربع 

سنوات من إدارة ترامب”.

تقل مســتحيل”  “ال  وقالت ميالنيا 
عندما سئلت عما إذا كان بإمكانها 
العيش في البيت األبيض مرة أخرى.

وأفادت تقارير سابقة عن نية دونالد 
ترامب الترشــح لواليــة ثانية، في 

انتخابات الرئاسة عام 2024.
عدم  واقعة  ترامب  ميالنيا  وناقشت 
ظهورها على غالف مجلة فوغ خالل 
فترة وجودها في البيت األبيض، وهو 
تقليد عمره عقود، مت استئنافه العام 

املاضي عندما وضعت اجمللة السيدة 
األولى جيل بايدن على غالفها.

ولديهم  منحــازون  “إنهم  وقالــت: 
واضح  وهذا  وكراهية،  إعجاب  ميول 

جدا”.
كمــا تطرقت ميالنيــا ترامب حلالة 
الرئيس  املتحدة فــي عهد  الواليات 
جو بايدن، قائلة: “أعتقد أنه من احملزن 
رؤية ما يحــدث، إذا نظرت بعمق في 

األمر”.

حزب اهلل يخسر اقدم حلفائه في النتائج 
األولية لالنتخابات اللبنانية

بحصول »القوات اللبنانية« على اكثرية في البرلمان الجديد

فرنسا: رفع إلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العام بعد عامين من فرضها

للمرة األولى منذ ست سنوات..
 طائرة يمنية تغادر مطار صنعاء

ميالنيا ترامب تلمح بـ”«عودة«
محتملة للبيت األبيض 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

النواب  مجلســي  ممثلو  استأنف 
والدولة جولة ثانيــة من احملادثات 
العاصمة  في  املتحدة  األمم  برعاية 
املصرية، حلل اخلالفات بينهما حول 
لالنتخابات  الدســتورية  القاعدة 

املؤجلة. 
وبثت وســائل إعالم محلية أمس 
لقطــات مصورة لبقايا ســيارات 
ممتلكات  بعض  وتضــرر  محترقة، 
املواطنني وإحدى املدارس في ليبيا، 
بينما لم يصدر أي تعليق رســمي 
من اجمللس الرئاسي بقيادة محمد 
املنفــي أو حكومة الوحدة املؤقتة 
برئاسة عبد احلميد الدبيبة حيال 
جنزور  بلديــة  قالت  اشــتباكات 
واإلدارية  االجتماعية  ومكوناتهــا 
واألمنيــة فــي بيان مشــترك إن 
باعتداء شنته  سببها ما وصفته 
مجموعة مســلحة بقيادة معمر 
بـ”الكتيبة  الضاوي قائد ما يعرف 
55 مشــاة”، ما تســبب في ترويع 

اآلمنني وتخريب ممتلكاتهم.
كما أكد البيــان أن االعتداء على 
للكهرباء  االســتعجالي  املشروع 
الــذي عرضه للخطر، اســتهدف 
إيقافه، واســتغرب عــدم تواصل 
فترة  أثنــاء  الرســمية  اجلهــات 
االعتداء، وطالب الدبيبة ورئاســة 
هذه  حلل  اإلجراءات  باتخاذ  األركان 

اجملموعات.
الصديق  العميــد  أبلــغ  بــدوره، 
العطوي مديــر مديرية أمن جنزور 
وسائل إعالم محلية أن 11 جريحا 
هــم حصيلة هذه االشــتباكات 
بينهــم حالــة خطيرة، مشــيرا 
إلى أن الوضع في املنطقة شــبه 
طبيعي بعد عودة حركة املواطنني 
الســاحلي،  الطريق  فتــح  عقب 
مدير قســم  عياد  لكن محمــد 
اإلســعاف مبركز طوارئ جنزور قال 
في تصريحــات تلفزيونية إن عدد 

اجلرحى هم 20 بينهم مدنيون.
وعــاش ســكان ضاحيــة جنزور 
ساعات عصيبة وسط اشتباكات 
والثقيلة  املتوســطة  باألسلحة 
علــى خلفيــة هجــوم عناصــر 
مسلحة تابعة لكتيبة 55 وجلهاز 
االســتقرار، علــى نقطة  دعــم 

تفتيش لكتيبة فرسان جنزور.
وأكد ناطق باســم الكتيبة فتح 
توقف  بعــد  الســاحلي  الطريق 
أعلنت مراقبة  بينما  االشتباكات، 
تعليــم جنــزور إيقاف الدراســة 
الواقعة داخل  املــدارس  بجميــع 
نطاق البلدية ليــوم واحد حفاظاً 

على سالمة التالميذ.
لسكان  مصورة  لقطات  وأظهرت 

مشاركة  محلية  إعالم  ووســائل 
الذي  القتــال  في  ثقيلــة  دبابات 
حول شــوارع املدينة إلــى ميدان 
االشــتباكات  امتدت  حيث  حرب، 
العنيفــة مبنطقة احلشــان منذ 
ســاعة متأخرة من مساء أول من 
قبل  أمــس،  وحتــى صباح  أمس 
ظهور معمر الضاوي، آمر الكتيبة 
55 مشــاة، وبعض مساعديه، في 
صور، أمــام محطة غرب طرابلس 
الطريق  فتح  عن  إعالنا  للكهرباء، 

الساحلي وانتهاء القتال.
واتهمت الكتيبة 55 كتيبة فرسان 
جنــزور بالتــورط مع قــوة الردع 
اخلاصة فــي مقتل أحد عناصرها، 
رئيس  احلداد  محمد  اكتفى  بينما 
التابع  الغربيــة  املنطقــة  أركان 
التدخل  بإعالنه  الدبيبة،  حلكومة 
بجهــود من  األوضــاع  لتهدئــة 
وصفهم باخليرين، ونقلت وســائل 
مقرب  مصدر  عــن  محلية  إعالم 
منه أنــه ال ميلك الســلطة على 

األطراف املتصارعة.
اللــواء خالد  قــال  املقابل،  فــي 
املعنوي  التوجيه  احملجوب مسؤول 
اجملموعات  إن  الوطنــي  باجليــش 
بها  لديها حوار خاص  املســلحة 

بالبنادق والرصاص واإلرادة الدولية 
غيــر فاعلة في املشــهد الليبي، 
تلفزيونية  واعتبر في تصريحــات 
مساء أول من أمس أن امليليشيات 
عقبــة كبيــرة أمام حــل األزمة 

الليبية.
ولفــت إلــى أن دعــم احلكومات 
الســابقة للمجموعات املسلحة 
املؤدجلــة في العاصمــة طرابلس 
إلربــاك املشــهد في ليبيــا كان 
واتهم  الدولــي،  اجملتمــع  مبعرفة 
بعثــة األمم املتحدة بــإدارة األزمة 
كمــا اتهم اجملتمــع الدولي بترك 
الغرب  فــي  تتغول  امليليشــيات 
الليبي حتى تصبح عائقا حقيقيا 

للحل واألمن واالستقرار.
كما نفى احملجوب أمس صحة ما 
يشــاع عن إغالق احلدود املشتركة 
املشــير  بتعليمات من  اجلزائر  مع 
خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الوطني آلمر حــرس احلدود، وأدرج 
هذه الشــائعات ضمــن “الكذب 
املســتمر والدعايات التي ينفذها 
اجليش اإللكتروني للذين ال يريدون 
اســتقرار الوطن وحتاول النيل من 

القيادات العسكرية”.
إلــى ذلــك، اســتأنفت أمس في 

القاهرة جلنة املســار الدســتوري 
مجلســي  ممثلي  مــن  املكونــة 
النواب والدولــة جولة محادثاتها 
الثانية، بحضور املستشارة األممية 
عقيلة  وقال  ويليامز.  ســتيفاني 
إنه  النواب  رئيس مجلــس  صالح 
ناقش مع ويليامز املسار الدستوري 
تعديل  إلــى  الوصول  ومســاعي 
الدستور  مبسودة  اخلالفية  النقاط 
القاهــرة،  اجتماعــات  ضمــن 
باإلضافــة إلــى ملف الســلطة 
التنفيذية وامليزانية العامة للدولة 
املُقدمة من حكومة  اجلاري  للعام 
فتحي  برئاسة  اجلديدة  االستقرار 
باشــاغا. كما أكد اعتزام مجلس 
النواب عقد جلسة رسمية خالل 
ســرت  مدينة  في  املُقبلة  الفترة 
هناك  من  احلكومــة  لعمل  دعماً 
لتتمكن مــن العمل بحرية بعيداً 
املسلحة  امليليشيات  سطوة  عن 
أو غيرهــا. بدورها، قالــت ويليامز 
إنها اتفقت مع صالح على أهمية 
التوصل إلى توافق فــي اآلراء بني 
اجمللسني لتيســير إجراء انتخابات 
وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن 

بناء على إطار دستوري سليم.
وكان صالــح الذي نفــى تكليفه 

أحــداً بتمثيله في اجتماع جنيف 
الذي ينظمه ويرعــاه مركز احلوار 
اإلنســاني، اعتبر في بيــان له أن 
الوضــع احلالي يتطلــب “حفاظاً 
على مصلحــة الليبيني ولضمان 
االستفادة من ارتفاع سعر النفط، 
االســتمرار بضخ النفط ولضمان 
احليوية  املنشــآت  عمــل  انتظام 
وحمايتهــا من العبث والفســاد 

وإهدار املال العام”.
وأكد جتميد إيرادات النفط مبصرف 
ليبيا اخلارجي حتى وضع ضمانات 
الليبيني  وآليــات الســتفادة كل 
العدالة  الدخل مبا يحقق  من هذا 
أعلنت  بدورها،  واملساواة للجميع. 
الســفارة األميركيــة فــي بيان 
املؤقت  للتجميــد  التــام  دعمها 
في حســاب  النفــط  لعائــدات 
لدى  للنفط  الوطنية  املؤسســة 
البنك الليبــي اخلارجي حتى يتم 
آلية  اتفاق بشــأن  إلــى  التوصل 
إلدارة اإليرادات، مشيرة إلى أن هذه 
اآللية يجب أن تتضمن اتفاقاً على 
النفقــات التي تكتســي أولوية، 
وتدابيــر الشــفافية، وخطــوات 

لضمان الرقابة واملساءلة.
اســتعداد  مجددا  أكدت  وبعدما 

املساعدة  لتقدمي  املتحدة  الواليات 
الفنيــة بناء علــى طلب األطراف 
الليبية للمساعدة في هذه اآللية، 
رأت أن التقــدم وعلى صعيد هذه 
القضايــا املهمة سيســهم في 
خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً 
مبا يساعد في استعادة الزخم نحو 
والرئاســية  البرملانية  االنتخابات 

كما يطلبها الشعب الليبي.
إنتاج النفط  وقالت إن اســتعادة 
الليبي أمر مهم للشــعب الليبي 
أن  إلى  الفتة  العاملــي،  واالقتصاد 
االتفــاق على آلية إلدارة شــفافة 
أمــر ضروري  النفــط،  لعائــدات 
الليبية  ناقشته األطراف  أن  سبق 
مطلع الشهر املاضي في اجتماع 
مجموعــة العمــل االقتصــادي 

املنبثقة عن عملية برلني.
في  محتجون  أعلــن  ذلــك،  ومع 
مدينــة طبــرق بأقصى الشــرق 
احلريقة  مينــاء  إغــالق  الليبــي، 
النفطــي التابع لشــركة اخلليج 
العربي للنفــط، اعتبارا من اليوم، 
أمام مصفاة طبرق  بيانا من  وتلوا 
إلعالن إغالق امليناء احتجاجا على 
“كل األجســام السياســية التي 

تدعي الشرعية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صــّرح ميتــش مكونيــل، زعيم 
اجلمهوريني في مجلس الشــيوخ 
بــأن  األمريكــي،  بالكونغــرس 
قبل  ميكنها  املتحــدة  الواليــات 
التصديق  القادم  شهر أغسطس 
على طلب السويد لالنضمام إلى 

الناتو.
وفي تصريح تلفزيوني، قال زعيم 
األقليــة اجلمهوريــة في مجلس 
الشــيوخ األمريكي مساء األحد 
السويدية  للعاصمة  زيارته  خالل 

انتظار طلب  “في  ســتوكهولم: 
الســويد لالنضمام إلــى الناتو، 
الســؤال اجللي هو كم من الوقت 
في  فيــه(.  )النظر  سيســتغرق 
ذلك  املتحدة، ســنفعل  الواليات 
الطلبات  مــن  أســرع  بشــكل 
من  نتمكن  أن  ونأمل  الســابقة، 
املوافقــة عليه قبل أغســطس. 
قد تكــون دول الناتو األخرى قادرة 
على القيام بذلك بشــكل أسرع. 
نحــن واثقــون مــن أن املوافقة 
عليه ســتتم في كل من مجلس 

الشيوخ ومجلس النواب”.
أن  األمريكــي  السياســي  ورأى 
الواليات املتحــدة يجب أن تكون 
على  للمصادقة  الصــدارة  فــي 
وذلك  للحلف،  االنضمام  اتفاقية 
“حتى تتمكن فنلندا والسويد من 
حيث  الناتو،  حلف  إلى  االنضمام 
الشــماليتني،  الدولتني  هاتني  إن 
ستساهمان في القوة العسكرية 

واالستراتيجية للحلف”.
زعيم  إلى  إضافة  الســويد  ويزور 
الشيوخ،  مجلس  في  اجلمهوريني 

أعضــاء أخــرون فــي مجلــس 
كولينز،  ســوزان  هم  الشــيوخ، 
وقد  كورنني،  وجون  باراسو،  وجون 
السويدية،  الوزراء  برئيسة  التقوا 
الدفاع  ووزير  أندرسون،  ماغدالينا 

بيتر هولتكفيست.
وكانت أندرســون  قد أفادت على 
“تويتر”، بأن الطرفني ناقشا الوضع 
فــي أوكرانيــا، والتعــاون العابر 
لألطلســي، وخيــار السياســة 

األمنية في السويد.
وأيــدت قيــادة حــزب العمــال 

احلاكم  الدميقراطي  االشــتراكي 
في الســويد فــي اجتمــاع يوم 
األحد انضمام مملكة السويد إلى 
اخلارجية،  وزيرة  وبحســب  الناتو. 
آن ليندي، فإن سبب هذه اخلطوة 
هو العملية العســكرية اخلاصة 
الروســية فــي أوكرانيــا، والتي 
زعمــت أنهــا “أدت إلــى تفاقم 
الوضع األمني في السويد وأوروبا 

ككل”.
وكان قد صــدر في 13 مايو تقرير 
برملانــي متعــدد األحــزاب فــي 

أن عضوية  إلى  الســويد، خلص 
الناتو ســتزيد من مستوى األمن 
فــي اململكة، في حني ســتجري 
مناقشة االنضمام إلى احللف في 
البرملان في 16 مايــو، وتوجد اآلن 
أغلبية مطلقة من األصوات تقف 
لصالــح عضوية الناتو، وســتة 
من األحزاب الســويدية الثمانية 
تؤيد مثــل هذه اخلطــوة، وميكن 
للمملكة أن ترســل وثائق طلب 
العضوية في الناتو إلى بروكسل 

)مقر احللف( اليوم الثالثاء.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كيم  الشــمالية  كوريا  زعيــم  وجه 
جونغ أون اجليش لتحقيق االســتقرار 
فــي توزيــع عالجات كوفيــد19- في 
العاصمة بيونغيانغ في إطار مكافحة 
أول موجة انتشار مؤكدة للمرض في 
البالد، حســبما ذكرت وســائل إعالم 

رسمية.
الكورية  املركزية  األنباء  وذكرت وكالة 
أن كيــم قــال، فــي اجتمــاع طارئ 
للمكتب الســياس، األحد، إن األدوية 
املنتجــة داخل البــالد ال تصل للناس 
بالســرعة أو بالدقــة الكافية، وذلك 
نهر  زيارتــه لصيدليات قــرب  قبــل 

تايدونغ بالعاصمة.
وفي إشارة إلى خطورة الوضع، أفادت 
الكورية  الرســمية  األنبــاء  وكالــة 
الشــمالية أن كيــم “انتقد بشــدة 
مســؤولي احلكومــة وهيئة الصحة 
العامة املكلفني توفير )األدوية( بسبب 
موقفهم غير املســؤول ... ألنهم لم 
يقدروا  أو  يشــمروا عن ســواعدهم 

حجم األزمة احلالية”.
وأضافت الوكالة أن كيم أمر بالنشــر 
الفوري “للقــوات القوية” من الهيئة 
الطبيــة باجليش “من أجل اســتقرار 

إمدادات الدواء في مدينة بيونغيانغ”.
إن  الوكالة عن كيــم قوله  ونقلــت 
االحتياطيات  بتوزيع  أمرت  السلطات 

الوطنية من األدوية، لكن الصيدليات 
غيــر مؤهلة بشــكل جيــد للقيام 

مبهمتها بسالسة.
الزعيم أن من بني مشــكالتها  وتابع 
االفتقــار ألماكن تخزين كافية للدواء 
كما أن مندوبــي املبيعات غير مزودين 
باملالبــس واألدوات الواقية في محيط 

يفتقر للمعايير.
وفي نفس السياق، قالت وزارة الوحدة 
في سول، املسؤولة عن العالقات عبر 
محادثات  إجــراء  عرضت  إنها  احلدود، 
علــى مســتوى العاملــني لتقــدمي 
الدعم الطبي مبا فــي ذلك اللقاحات 
والكمامات وأدوات الفحص فضال عن 

التعاون التقني.
جــاء هذا العــرض بعد فتــرة وجيزة 
من قول يون ســوك-يول رئيس كوريا 
اجلنوبيــة إنه لــن يدخر جهــدا في 
مكافحة  على  الشــمال  مســاعدة 
اجلائحة، قائال إن بالده مستعدة لتقدمي 
اللقاحات وأي مساعدات طبية أخرى.

وكانت كوريا الشمالية أقرت، األسبوع 
املاضي، بأول تفش ضخم لكوفيد19-، 
وحذر خبراء من أنــه قد يلحق أضرارا 
بالغة بالبلد مع نقص إمدادات الدواء 

وغياب برنامج للتطعيم.
“حمى”

وبلغ عدد املصابــني باحلمى في كوريا 
الشمالية 1213550 حالة، كما توفي 

50 حتى األحد بعــد أن أبلغت وكالة 
األنباء املركزيــة الكورية عن 392920 
حالة إصابة جديــدة باحلمى، وثماني 

حاالت وفاة.
ولم تذكر عدد احلاالت املشــتبه فيها 

التي ثبتت إصابتها بكوفيد19-.
ويفتقــر النظام الصحــي في كوريا 
الشــمالية إلــى األدويــة الضرورية 
واملعــدات الالزمــة، بحســب خبراء، 
وهو يعد من األســوأ عامليا إذ يقع في 
املرتبــة 193 من أصل 195 بحســب 
هوبكنز  جونز  جامعــة  أجرته  حتقيق 

األميركية.
وفي غياب لقاحــات مضادة لكوفيد 
وعدم القدرة على إجراء فحوص على 
نطاق واسع، يحذر اخلبراء من أن كوريا 
الشمالية ستالقي صعوبة كبيرة في 
التصدي لتفشي الفيروس على نطاق 
واسع. وقال تشوينغ سيونغ-تشان من 
معهد سيجونغ لوكالة فرانس برس: 
“بزيارتــه الصيدلية، متكن كيم جونغ 
أون من رؤية نقــص األدوية في كوريا 
الشــمالية بأم عينيــه ... رمبا الوضع 

أكثر خطورة مما كان يعتقد”.
“شعور باألزمة”

كانت كوريا الشمالية من أولى الدول 
التي أغلقت حدودهــا في يناير 2020 

عند ظهور الفيروس.
لكن اخلبراء اعتبــروا أنه من احملتم أن 

املطاف  نهاية  في  الفيروس  يتســلل 
بســبب  الوباء  تفشــي  مــع  إليها، 
املتحورة أوميكرون في البلدان اجملاورة.

وأشار األســتاذ في جامعة الدراسات 
مو-جني،  يانــغ  الشــمالية،  الكورية 
إلى أن توبيخ كيــم العلني حلكومته 
ألم  الذي  باألزمة”  “الشــعور  يعكس 

بالنظام.
وأكد “أنه يشــير إلى اخللل العام في 

نظام احلجر الصحي”.
وفقا لوكالة األنباء الرسمية الكورية 
الشــمالية، أعرب الزعيم الكوري عن 
الصني  اســتراتيجية  استلهام  نيته 

ملكافحة الوباء.
الكبيرة  االقتصادية  القــوة  والصني، 
الوحيدة في العالم التي ال تزال تطبق 
سياسة “صفر كوفيد”، تفرض تدابير 
إغالق على مدن كبرى لدى تســجيل 
أي إصابة وتتعقب املصابني وتعزلهم 

بشكل منهجي.
رفضت كوريا الشــمالية في السابق 
عروضا مــن الصني للحصــول على 
من  وكذلك  لكوفيد،  لقاحات مضادة 
منصة كوفاكس التي تشــرف عليها 

منظمة الصحة الدولية.
ورغــم األزمة الصحية، تشــير صور 
جديدة التقطتهــا األقمار الصناعية 
إلى أن كوريا الشمالية استأنفت بناء 
مفاعل نووي بعد توقف لفترة طويلة.

رعاية اممية الستئناف محادثات 
االنتخابات الليبية في القاهرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت كوريا اجلنوبية دعمها القتراح الرئيس 
األميركــي جو بايــدن  تشــكيل مجموعة 
اقتصادية جديدة تضم دول منطقة احمليطني 
الهندي والهادئ حتت اسم “اإلطار االقتصادي 
الهندي الهــادئ”، ملواجهة نفــوذ الصني في 
املنطقة، وذلك خالل زيارته املرتقبة إلى كوريا 

واليابان في 20 مايو، وفق ما ذكرت “بلومبرغ”.
وتفاصيــل اجملموعــة اجلديدة غيــر معروفة 
بالكامل، لكن بايدن شــدد على أن اجملموعة 
اجلديــدة لــن تتضمــن خفضــاً للتعريفات 
اجلمركيــة بني دولها، أو حتســني الوصول إلى 

األسواق األميركية.
ويبدأ بايدن في 20 مايو زيارة إلى كوريا واليابان 
متتــد حتى 24 مايو، لتعزيــز عالقات بالده مع 

احلليفني اآلسيويني الرئيسيني لواشنطن.
وقالت املتحدثة باســم البيــت األبيض جني 
ســاكي، فــي بيــان، إن الرحلة تهــدف إلى 
“تعميق العالقــات بني حكوماتنا واقتصاداتنا 

وشعوبنا”.
وأعرب الرئيــس الكوري اجلنوبــي اجلديد يون 
ســوك يول، االثنني، عن رغبــة حكومته في 
املشــاركة في اجملموعة، في تعبير عن دعمه 
للرئيس األميركي قبيــل أيام من وصوله إلى 

سيول إلجراء محادثات.  
وقال يــون، الذي تولى منصبه فــي 10 مايو، 
أمــام البرملان، االثنني، إنه يريــد أن يناقش مع 
بايدن، عندمــا يلتقيان في وقت الحق من هذا 
األسبوع، كيف ميكن حلكومته أن تساهم في 
الهندي  احمليطني  ملنطقــة  االقتصادي  اإلطار 

والهادئ.  

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقل موقع “دويتشــه ويرتشافتس ناخريخنت” 
عن إريــك واد، العميد املتقاعد باجليش األملاني 
ومستشــار أنغيال ميــركل الســابق، حتذيره 
أوكرانيا مــن مغبة التقليل مــن قوة اجليش 

الروسي.
ونقلــت الصحيفة عن  إريــك واد قوله، على 
اخلاصة  الروسية  العسكرية  العملية  خلفية 
لنزع سالح أوكرانيا وتخليصها من النازية، إن 
“الروس أقوياء إلى أبعد حد: لديهم تفوق على 

األرض وفي اجلو”.
كما أعرب واد عن ثقته في أن كييف الرسمية 
لن تكون قادرة على استعادة منطقة دونباس 
بالوســائل العسكرية، مشــيرا إلى أن روسيا 
بالذات هي من يحدد تطور األحداث في شــرق 

أوكرانيا.
وكانت روســيا قد أطلقت عملية عســكرية 
خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس 
الروســي فالدميير بوتــني هدفها بـــ “حماية 
األشخاص الذين تعرضوا لإلبادة اجلماعية من 

قبل نظام كييف ملدة ثماني سنوات”.
 وأكــدت وزارة الدفــاع الروســية أن القوات 
املســلحة الروسية تســتهدف فقط البنية 
وال  األوكرانية،  والقوات  العســكرية  التحتية 
يوجد ما يهدد الســكان املدنيني، مشيرة إلى 
أن العملية العســكرية الروسية اخلاصة في 
أوكرانيا قللت بشكل كبير حتى يوم 25 مارس 

من اإلمكانات القتالية ألوكرانيا.
ولفتــت وزارة الدفاع الروســية إلــى أن وقائع 
اســتخدام املستشــفيات واملباني السكنية 
واملعســكرات  األطفال  وريــاض  والكنائــس 
الصحيــة، وكذلك املدارس واملنشــآت املدنية 
التشــكيالت املســلحة  األخــرى من قبــل 
األوكرانية إلخفاء املسلحني وتخزين األسلحة، 
تشير إلى أن سلطات كييف واثقة من إفالتها 
من العقاب على جرائم احلــرب التي ترتكبها 
ضد مواطنيهــا، وأن حياة املدنيني بالنســبة 

لكييف ليست مهمة على اإلطالق.

سول تدعم اقتراحًا أميركيًا 
لتشكيل مجموعة اقتصادية 

لمواجهة نفوذ الصين

جنرال ألماني: الروس 
أقوياء جدا في البر والجو

زعيم الجمهوريين يعد السويد بموافقة سريعة على طلبها االنضمام للناتو

وضع خطير بكوريا الشمالية..

 كيم جونغ أون يأمر »القوات القوية« بالمساعدة في عالج كورونا
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الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني
إعالن متديد مزايدة

تعلن الشركة العامة لتجارة احلبوب فرع/ بابل عن متديد بيع املواد املدرجة 
ادناه في املزايدة العلنية للمرة )الثانية( وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 في الســاعة العاشرة من صباح يوم )اخلامس عشر( 

التالي لنشر اإلعالن
فعلى الراغبني بالشــراء احلضور باملكان والزمان املعينني مســتصحبني 
معهم التأمينات املبينة ادناه بصك مصدق ألمر الشركة وباسم املشتري 
حصــرا والبطاقة التموينية او بطاقة الســكن وبراءة الذمة من الضريبة 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور خزن بنسبة )2/1(% نصف من املئة 
من بــدل البيع عن كل يوم تأخير وملدة )30( ثالثني يوما وأي مصاريف أخرى 

ورفع املواد خالل املدة احملددة.
علما ان البيع خاضع لكســر القرار ملدة )5( خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 

اإلحالة.

مدير القسم القانوني
احلقوقي
عامر جاسم
مدير القسم
مدير الفرع
قاسم عباس جاسم

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة( 

يسر وزارة النفط الوطنية العراقية/ شــركة نفط البصرة أن تعلن عن وجود املناقصة املبينة أعاله واملعلنة بأسلوب الدعوة 
العامة، فعلى الراغبني باالشــتراك فيها احلضور الى مقر الشركة/ استعالمات باب الزبير/ لغرض استالم الوثيقة القياسية 
اخلاصة بها مبوجب قرص مدمج وعلى املناقص املتقدم لالشتراك فيها أن يقوم بتزويدنا بنسخة ورقية ملونة من الوثيقة بعد 
شــرائها من ممثل شركتنا مع نســختني إضافيتني استنساخ لغرض ختمها من قبل ممثلنا قبل تسعيرها من قبل املناقصني 

وعلى أن تكون كافة أوراق الوثيقة مرتبة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونسخ اصلية من الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة 
والوضع املالي لها وموقع التســجيل وموقع عملها الرئيس مع إرفاق الوثائق الشــخصية للمدير املفوض للشركة وخطاب 
تخويل بالشخص اخملول بالتوفيق مصدق من كاتب العدل. مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة للضرائب نافذ لسنة 
2022 وهوية تصنيف املقاولني مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني لدى الشركات 
بالضمان االجتماعي مع تقدمي كتاب بالســيولة النقدية للمشــروع من مصرف معتمد معنون الى شركة نفط البصرة مع 

تقدمي عمل مماثل واحد.
علماً بأن موعد الغلق هو يوم االربعاء املصادف األربعاء املوافق 2022/6/8 الســاعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد فتح 
العطاءات. وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/5/31 وســيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني 
صباح يوم االربعاء املصادف 2022/6/1 في متام الســاعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب 
الزبير وتودع العطاءات الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في استعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة والتأمينات االوليــة مبدة )28( يوما إضافة الى مدة نفاذ العطاء. 

علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.
www.boc.oil.gov.iq :باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني -

ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن
تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمرة األولى بعد إعادة التثمني لتأجير مواقع كلية التربية 

األساسية بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصول علــى الشــروط واملواصفات لقــاء مبلغ قدره 
)50000( خمسون ألف دينار غير قابل للرد. مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغــة 20% من القيمة 
التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها )البطاقة 
الشخصية- بطاقة الســكن- البطاقة التموينية- براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هويــة الضريبة- التصريــح األمني- اإلجــازة الصحية( 
واحلضور في متام الســاعة العاشرة في اليوم الثالثني من 
اليوم التالي لنشر اإلعالن. ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور خدمة مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر 

اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي/ كلية التربية االساسية

)2( موقع كافتريا األساتذة/ كلية التربية االساسية
)3( موقع نادي املأكوالت واملرطبات/ كلية التربية االساسية
رئاسة اجلامعة املستنصرية

إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة جتهيز أنابيب بولي أثيلني مبطنة ذات الوزن اجلزيئي العالي )UHMWPE( بقياس 2/1-3«  
3rd Announcement for Provision of 32/1-» UHMWPE lined tubing 

030/PC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط بعقد تطوير وإنتاج 
حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز املنشآت السطحية اجلارية في العراق.

اسم املشروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة جتهيز أنابيب بولي اثيلني مبطنة ذات الوزن اجلزيئي العالي )UHMWPE( بقياس 2/1-3«  
030/PC/21 :رقم املناقصة

Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة. ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشــارك في هذه 

املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة )ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن.
1. Scope of Work: 

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 100,000 دوالر أميركي. نافذ لغاية 2023/1/17 على شكل خطاب ضمان صادر من 

بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
4 - على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2220/5/31 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعة 

4.00 عصرا حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة، 

العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– محافظة واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة 
2220/5/31 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:
أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7- يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( مرفقة مع العروض 
.يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

   haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com;
 mayan@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com

إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير اخلدمات الفنية السطحية 
3rdAnnouncement for Provision of surface technical service

047/SC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة: شــركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شــركة عامة(/ وزارة النفط بعقد تطوير وإنتاج حقل 
االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز املنشآت السطحية اجلارية في العراق.

اسم املشروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير اخلدمات الفنية السطحية 
047/SC/21 :رقم املناقصة

Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة. ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة من 

خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة )ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن.
1. Scope of Work: 
AL-WAHA is to seek a contractor to provide surface technical service. Contractor shall provide all kinds of qualified management personnel and engineer 
as following table:

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 20,000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة. على شــكل خطاب 

ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
4 - على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قسم املالية قبل 2022/5/31 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا 

حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة، العنوان 

املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– محافظة واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/5/31 
قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:
أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب- تقدمي عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب نافذة لسنة 2022 
7- يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخة من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( مرفقة مع العروض .يلتزم 
مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب نافذة لسنة 2022
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

    haneen.monam@petroalwaha.com; chengqiming@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com   

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

اسم املادةت
الكمية

التأمينات/ مدة الرفعموقع املزايدة
دينار طنك

1
سحالة رز ياسمني 

مكيسة صاحلة 
كعلف حيواني

155000000 يومااحللة اجلديد02138

2
دكة رز ياسمني 
مكيسة صاحلة 
كعلف حيواني

15750000 يومااحللة اجلديد2426

No. Position On-duty Number  Estimated working days Remark
1 Construction manager 1 400 1 on duty+1 on vacation
2 Planning & Control Manager 1 400 1 on duty+1 on vacation
3 Process Engineer 1 400 1 on duty+1 on vacation
4 Civil Engineer 2 800 2 on duty+2 on vacation

5 Electrical & instrument Engineer 2 400
 1 Electrical engineer and 1

instrument engineer

Item Qty UOM Description Manufacturer of origin

1 100000 M
 3-1/2” UHMWPE lined tubing )80SS; EUE; 6.45mm; 9.3ppf; 9.5-10.0m; API;
TM0177-2016 Method A in Solution A( delivered to AHDEB OIL FIELD SITE/
WAREHOUSE

West Europe, Canada, America or Japan

رقم ت
املناقصة

موضوع 
ثمن بيع وثائق املواصفاتاملناقصة

املناقصة
املبلغ 

التخميني
التأمينات 

األولية
تصنيف 

املقاول
نوع تبويب 

املوازنة

1/ب/12022
اعالن اول

انشاء الورش 
واالعاشة في 
مستشفى 

النفط

انشاء بناية 
من الطابوق 
واخلرسانة 

املسلحة مع 
اعمال االنهاءات 

الداخلية 
واخلارجية 

مع االعمال 
امليكانيكية 
والكهربائية 

ومنظومة احلريق

175،000 مائة 
وخمسة 

وسبعون الف 
دينار عراقي

 925،348،000
تسعمائة 
وخمسة 

وعشرون مليون 
وثالثمائة 

وثمانية واربعون 
الف دينار 

عراقي

 110،000،000
مائة وعشرة 
ماليني دينار 

عراقي

ال يقل عن 
التاسع 
انشائية

تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار:2018/9/20رقم االصدار: BOC-P-05/F061رمز النموذج



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد - متابعة:

 )economics trading( اورد موقــع
املالي، في  التضخم  برصد  اخملتص 
انخفاضاً  االثنني،  امس  نشر  تقرير 
طفيفاً بالتضخم في العراق، فيما 
اكد خبير مالي ضرورة توجيه فائض 
االموال نحو املشاريع االستثمارية 

وتقليل الدين احلكومي.
رسمية  احصائية  في  املوقع  وذكر 
جملموعــة  الســنوي  للتضخــم 
السنوي  “التضخم  أن   ، العشرين، 
في العراق بلغ خالل شــهر شباط 
%5.1 منخفضاً من %5.3، فيما بلغ 
معــدل منو الناجت احمللــي االجمالي 

خالل نهاية العام املاضي 5.9%”.
الناجت  إلى  “الدين احلكومي  ان  وبني 
احمللــي اإلجمالي بلــغ %59.3 في 

نهاية العام املاضي 2021”.
من جانب اخر، أفاد املوقع بأن “تركيا 
ســجلت اعلــى تضخم ســنوي 
في اجملموعة حيث بلغ في شــهر 
نيسان للعام احلالي %69.97، تليها 
االرجنتني %58، وروسيا ثالثا 17.8%، 
وجاءت البرازيل رابعا %12.13، فيما 
احتلت هولندا املركز اخلامس 9.6%، 
وجاءت الواليات املتحدة االمريكية 

سادسا 8.3%”.
“اســبانيا جاءت  ان  املوقــع  وتابع 
 ،7.79% ثامنا  والهند   ،8.3% سابعا 
واملكســيك تاســعا %7.68، فيما 
جــاءت منطقة اليورو عاشــرا بـ 

.”7.5%
واضاف ان “املانيا جاءت باملرتبة 11 
بـ%7.4، وجاءت اململكة املتحدة 12 

بـ%7 وكندا 13 بـ6.7%”.
وفــي صعيد متصل، اكــد اخلبير 
الطحــان،  هــالل  االقتصــادي 

“ضــرورة االســتفادة مــن فائض 
االموال املتأتية من ارتفاع اســعار 
املشــاريع  نحو  بتوجيهها  النفط 
لتحريــك عجلــة  االســتثمارية 

االقتصاد العراقي”.
ولفت الى ان “الفائض املالي يعتبر 
فرصــة كبيرة للعراق قــد ال تأتي 

مثلها في املســتقبل، خاصة مع 
توجــه دول العالم نحــو الطاقة 
الطحــان  وطالــب  النظيفــة”. 
“بضــرورة تقليل الديــن احلكومي 
ســواء خارجيــا او داخليا من اجل 
حتســني تصنيف العراق ائتمانيا”، 
اخلارجية  “الديــون  ان  مســتدركا 

تســدد وفق جداول واوقات محددة 
مســبقا”. وودعــا احلكومــة الى 
ووضع  الالزمــة  اإلجــراءات  اتخاذ 
اســتراتيجيات تنموية مستدامة 
تهدف  برامج وسياســات  وتنفيذ 
املادية لالقتصاد  القاعــدة  لتنويع 
الصدمات  وحمايتــه من  العراقي 

اخلبيرة  أوضحت  اخلارجية.  وكانت 
ســالمة سميســم فــي وقــت 
ســابق، أّن املواطن العراقي تعرض 
إلى ضغــط تضخمي منــذ إقرار 
تخفيــض قيمة الدينــار العراقي 
املائة،  23 في  مقابل الدوالر مبعدل 
مما يعني أّن املواطن العراقي خسر 

تقريباً ربع نسبة دخله العام.
أّن  إلــى  سميســم  وأشــارت 
أثــرت  التضخميــة  االرتفاعــات 
املواطن من  بشكل مباشــر على 
خالل تعرضه لقوتــني، األولى هي 
ارتفاع األسعار في السوق والثانية 
احلقيقية  القيمــة  انخفاض  هي 
أّن العراق أمام  لدخله. ولفتت إلى 
أزمة كبيرة تترافق فيها الضغوط 
التضخميــة من جهة مع شــح 
الغذاء مــن جهة أخــرى، مما ينذر 
املستوى  على  بعواقب سيئة جداً 
اإلنساني. بدوره، لفت رئيس غرفة 
جتارة بغداد، فــراس احلمداني، إلى 
الشرائية  القوة  انخفاض معدالت 
فــي العراق بشــكل كبيــر خالل 
الربع األول من العام 2022، بسبب 
انعكاســات األزمــة األوكرانيــة 
إلى  العالم، مشيراً  على  الروسية 
تأثر العراق بقــوة بهذه األزمة ألّنه 
بلد مســتهلك وغير منتج، فضالً 
عن تأثيرات تخفيض قيمة الدينار 

العراقي على املواطنني.
الســوق  أّن  احلمدانــي  وأضــاف 
استثنائياً  غالًء  تشــهد  العراقية 
إذ جتــاوزت ارتفاعات األســعار 40 
في املائة، باإلضافــة إلى أّن البنك 
املركزي العراقــي لم يدعم التاجر 
بأسعار  اخلاص  القطاع  أو  العراقي 
العملــة الصعبة، ممــا فاقم من 

مشكلة التضخم في السوق.
وأردف قائالً إّن جميع املواد املتعلقة 
التحتية  والبنــى  الغذائي  باألمن 
ارتفعت أســعارها بشــكل كبير 
جــداً، وبعض هذه املــواد ارتفعت 
املائة  في   50 بنســبة  أســعارها 
احلكومة  إجــراءات  بعد  خصوصاً 
الصرف  بتغيير ســعر  العراقيــة 

وخفض قيمة الدينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعا وكيل األمني العام لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة 
في حاالت الطوارئ مارتن جريفيثس 
إلى ضرورة التحرك بشــكل عاجل 
إلنقــاذ األرواح واجملتمعــات املتأثرة 

باجلفاف في القرن األفريقي.

عديدة،  ولشهور  ظللنا،  وقال:”لقد 
ناقــوس اخلطر بشــأن هذه  نقرع 
األزمة، ونحث كل من هو قادر على 

املساهمة”.
وأضــاف :”إنني ممــن ملانحينا على 
تعهداتهم والتزاماتهم مبساعدتنا 
على االستجابة للجفاف في القرن 

األفريقــي.. لكــن احلقيقة هي أن 
نتلق  إذا لم  أمامنــا..  الوقت ينفد 
الفور متويال جديدا لتوســيع  على 
فإننا  اإلنســانية،  العمليات  نطاق 
نواجه احتمال وقوع خسائر كبيرة 

في األرواح في الفترة املقبلة”.
زيارة  األممــي  املســؤول  واختتــم 

كينيا،  إلــى  يومــني  اســتغرقت 
حيث شــهد األثر املدمر الحتجاب 
هطــول األمطار للموســم الرابع 
علــى التوالي فــي منطقة القرن 

األفريقي.
وقد أثر اجلفاف في القرن األفريقي 
18 مليون  بالفعل على أكثر مــن 

إثيوبيا  أنحاء  جميع  في  شــخص 
والصومال وكينيــا، مبا في ذلك ما 
ال يقــل عن 16.7 مليون شــخص 
يســتيقظون جوعــى كل يوم وال 
أين ســتأتي وجبتهم  يعرفون من 

التالية.
وبحســب “األملانية” من املتوقع أن 

ترتفع هــذه األرقام في األســابيع 
املقبلة، حيث كان موسم األمطار 
احلالي الذي يستمر عادة من مارس 
املتوســط، مما  أقل من  إلى مايــو 
يجعل هذا أطول جفاف في القرن 
األفريقــي منذ أربعــة عقود على 

األقل

الصباح الجديد ـ وكاالت :
واصلت الليرة التركية التراجع اليوم 
لليوم الثامن، لتسجل أدنى مستوى 

لها هذا العام.
وتراجعــت الليــرة بـــ %0.6 إلــى 

15.5673 ليــرة لكل دوالر، وهو األداء 
األســوأ بني مثيالتها في األســواق 
“بلومبرج”،  لبيانات  ووفقا  الناشئة. 
فقد ارتفعت تكلفــة التأمني على 
التخلف  الســندات احلكومية ضد 

عن السداد ألجل خمس سنوات فوق 
710 نقاط أساس، وهو ما يقترب من 
أعلى مســتوى منذ عام 2008 ، ما 
يعكس تزايد قلق املســتثمرين إزاء 
اخملاطر التي قد تتعرض لها األصول 

معدالت  وصــول  ومع  احلكوميــة. 
املركزي  للبنك  احلقيقية  السياسة 
لســالب %56، فــإن اتســاع عجز 
احلساب اجلاري يضع ضغطا إضافيا 
عجزا  تركيا  وسجلت  العملة.  على 

في حسابها اجلاري للشهر اخلامس 
في مــارس، حيث يفاقم اســتمرار 
االرتفاع العاملي في أســعار الطاقة 
مــن اختالل التــوازن فــي التجارة 

اخلارجية للبالد.

موقعه  على  املركــزي،  البنك  وذكر 
الفجــوة  أن  اليــوم،  اإللكترونــي 
اتســعت إلى 5.55 مليــار دوالر في 
مارس، مقابــل 3.33 مليار دوالر قبل 

عام.

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقــع محللــون نفطيون اســتمرار 
مكاســب األســعار خالل األســبوع 
املاضي  األســبوع  ختام  بعــد  اجلاري 
على صعود بنحو 4 في املائة بســبب 
التفاؤل بتخفيف الصني لقيود إغالق 
اجلائحة، إضافة إلــى توقعات تقلص 
اإلمدادات بسبب احلظر، الذي يفرضه 

االحتاد األوروبي على النفط الروسي.
وتلقت األســعار دعمــا من انخفاض 
اخملزونات النفطية األمريكية لألسبوع 
السادس على التوالي ومن تعثر بعض 
منتجي “أوبــك +” في الوفاء بحصص 
الزيــادة املطلوبة فــي اإلنتاج خاصة 

روسيا وأجنوال ونيجيريا.
معنويات  إن  نفطيون  ويقول محللون 
السوق هبطت نسبيا مع قيام كل من 
وكالة الطاقة الدولية و”أوبك” بخفض 
توقعات الطلب، ولكن في املقابل، ما 
زال الغمــوض يحيط بالعرض، خاصة 
في ضوء أن مشــروع االحتــاد األوروبي 
بشــأن حظر النفط الروسي ال يحرز 

تقدما يذكر في املرحلة الراهنة.
وأشــار اخملتصون إلى ارتفــاع العقود 
اآلجلة للنفط اخلام بشكل حاد وسط 
مؤشــرات أوليــة علــى التعافي في 
األسواق املالية، التي كانت قد شهدت 
عمليات بيــع مكثفة في األســبوع 
املاضي بســبب مخاطر النمو العاملي 
املتزايدة في  التضخميــة  والضغوط 
حني اســتمرت مخــاوف العرض في 

إضعاف أسواق النفط.
وفي هذا اإلطار، يقــول روس كيندي، 
العضــو املنتدب لشــركة “كيو إتش 
إيه” خلدمات الطاقة إن أسعار النفط 
اخلام على األرجح ســتواصل مسارها 
الصعودي خالل األسبوع اجلاري بفعل 
التفاؤل باإلجراءات الصينية لتخفيف 
تقلص  علــى  عــالوة  اإلغالق  قيــود 
اإلمدادات الروسية في ضوء العقوبات 
التجار من  املرتقبة ومخاوف  األوروبية 

النفط  الدخول في صفقات لشــراء 
الروسي في ظل الظروف احلالية.

وأشــار إلى أنه بشــكل عــام ميكن 
القول إن األسواق قد حتتاج إلى محفز 
إغاثــة من أجل حتقيــق اجتاه صعودي 
أكثر اســتدامة، حيث ال يــزال وضع 
الفيروس فــي الصني حتت املراقبة عن 
كثب إضافة إلى اتساع مخاطر النمو 

االقتصادي العاملي.
ومن جانبه، يقول دامير تسبرات، مدير 
تنميــة األعمال في شــركة “تكنيك 
الترقب في  الدولية إن حالــة  جروب” 
سوق النفط اخلام مستمرة وقد تدفع 
الســعرية،  التقلبات  مزيد مــن  إلى 
حيث انخفضت شــهية االســتثمار 
في األصول اخلطرة وسط مخاوف من 
الركود ومن بيانــات التضخم التي ال 

تزال مرتفعة.
العاملي يواجه  أن الطلــب  إلى  ولفت 
صعوبات في ظــل التضخم واإلغالق 
الصينــي، حيث أظهر أحــدث تقرير 
شــهري ملنظمة أوبــك أن مجموعة 
“أوبك +” خفضــت توقعاتها للطلب 
2022 مبقدار  العاملي على النفط لـــ 
210 آالف برميــل يوميــا إلى 100.29 
مليــون برميل يوميــا، كما خفضت 
للنمــو  توقعاتهــا  أيضــا  “أوبــك” 
االقتصادي العاملي لـــ 2022 إلى 3.5 
في املائة بدال من 3.9 في املائة، بسبب 
التباطــؤ االقتصــادي فــي الواليات 
املتحــدة وروســيا ومنطقــة اليورو 

واليابان والصني والهند والبرازيل.
ويــرى بيتر باخــر، احمللــل االقتصادي 
ومختص الشــؤون القانونية للطاقة 
أن قطاعــا كبيرا مــن التحليالت في 
ســوق النفط اخلام ترجــح أن تعاني 
األســواق نقصــا حادا فــي املعروض 
املتبقيــة من هذا  للفتــرة  النفطي 
العام، ما يحــول دون حدوث انخفاض 
حاد في األسعار، موضحا أن مخزونات 
املنتجات النفطية تتراجع بشكل حاد 

قبل موســم الصيف، الذي يشــهد 
عادة طلبا قويا على الوقود، خاصة في 

موسم القيادة األمريكي.
ونوه إلى أن اســتمرار اجملر وسلوفاكيا 
في معارضــة خطة االحتــاد األوروبي 
حلظــر واردات النفط اخلام الروســية 
يعطل القرار األوروبي، الذي يحتاج إلى 
موافقة جماعية للدول الـ 27 األعضاء 
في االحتاد، كما يقلل من خطر حدوث 

اضطراب حاد في اإلمدادات.
أما أرفي ناهار، مختص شؤون النفط 
والغاز في شركة “أفريكان ليدرشيب” 
الدولية فتقول إن املكاسب السعرية 
الواســعة، التــي حدثت مــع اندالع 
احلرب في أوكرانيا رمبا لن تتكرر، حيث 
تقلصت اخملاوف نســبيا، مشيرة إلى 
تقرير وكالة الطاقــة الدولية األخير، 

الذي رأى أن تباطؤ منــو الطلب وزيادة 
اإلنتاج من اقتصادات النفط الرئيسة 
األخرى سيســاعدان في التغلب على 
تأثيــر العقوبــات ومبعنى آخــر قد ال 

يحدث عجز في اإلمدادات.
املتزايدة  الكميــات  تؤدي  أن  وتوقعت 
باطراد من “أوبك +” في الشرق األوسط 
والواليات املتحــدة جنبا إلى جنب مع 
تباطــؤ منو الطلب إلــى تفادي حدوث 
عجز حاد فــي اإلمدادات حتى في ظل 
تعطل اإلمدادات الروســية، مشــيرة 
إلــى أن الســعودية واإلمــارات هما 
الدولتــان الوحيدتان اللتــان متتلكان 
طاقة احتياطية كبيرة، ولكن كالهما 
البراميل  لتعويــض  ال يخطط حاليا 

الروسية املفقودة.
ومن ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 

في ختام األســبوع املاضــي، ارتفعت 
أســعار النفــط بنحو 4 فــي املائة، 
اجلمعة، حيث قفزت أسعار البنزين في 
الواليات املتحدة إلى مستوى قياسي، 
وبــدا أن الصني مســتعدة لتخفيف 
املســتثمرون  ويخشــى  الوباء،  قيود 
من تقلص اإلمــدادات إذا حظر االحتاد 

األوروبي النفط الروسي.
وارتفعــت العقود اآلجلــة خلام برنت 
التســوية  املائــة، لتبلغ في  3.8 في 
111.55 دوالر للبرميــل، وارتفــع خام 
4.1 في املائة، ليستقر  غرب تكساس 
عنــد 110.49 دوالر. وكان هــذا أعلى 
إغالق خلام غرب تكســاس الوســيط 
منذ 25 آذار وثالث ارتفاع أسبوعي له 
على التوالي، بينما انخفض خام برنت 

للمرة األولى في ثالثة أسابيع.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت العقود 
اآلجلة للبنزين فــي الواليات املتحدة 
إلى أعلى مســتوى لها على اإلطالق 
بعد انخفاض اخملزونات األسبوع املاضي 

لألسبوع السادس على التوالي.
وقال نادي الســيارات AAA إن األسعار 
األمريكية في املضخــة ارتفعت إلى 
 4.43 مستويات قياسية اجلمعة عند 
دوالر  و5.56  للبنزيــن  دوالر للجالــون 

للديزل.
وكانــت أســعار النفــط متقلبــة، 
مدعومة باخملاوف مــن أن حظر االحتاد 
األوروبي احملتمل على النفط الروســي 
اإلمدادات، لكن حتت ضغط  قد يشح 
اخملاوف من أن تفشــي جائحة كورونا 

ميكن أن يخفض الطلب العاملي.
قال لويز ديكسون، محلل في “ريستاد 
إنرجــي” إن حظر االحتــاد األوروبي، إذا 
مت تطبيقــه بالكامل، قــد يأخذ نحو 
ثالثة ماليني برميــل يوميا من النفط 
الروســي، ما يحول في نهاية املطاف 
تدفقات التجــارة العاملية، ويؤدي إلى 

ذعر السوق وتقلب األسعار الشديد”.
فرضت موســكو  األســبوع،  وهــذا 
عقوبــات علــى عديد من شــركات 
الطاقــة األوروبيــة، ما تســبب في 
مخاوف بشأن اإلمدادات. وفي الصني، 
تعهدت الســلطات بدعم االقتصاد، 
وقال مســؤولو املدينة إن شــنغهاي 
ســتبدأ فــي تخفيف قيــود فيروس 

كورونا، وفتح املتاجر هذا الشهر.
النفط  وأدى الضغــط على أســعار 
خالل األســبوع، إلى دفــع التضخم 
وارتفاع األســعار بالــدوالر األمريكي 
إلى أعلى مستوى في 20 عاما تقريبا 
مقابل سلة من العمالت الرئيسة، ما 
جعل النفط أكثر تكلفة عند شرائه 

بعمالت أخرى.
وقال االحتــاد األوروبي إنه مت إحراز تقدم 
كاف الستئناف املفاوضات النووية مع 
إيران، وقال محللون إن اتفاقا مع إيران 

قد يضيــف مليون برميــل أخرى من 
إمدادات النفط للسوق.

ومــن جانب آخر، ارتفــع إجمالي عدد 
منصات احلفر النشــطة في الواليات 
املتحدة مبقدار تســع هذا األســبوع، 
إضافة إلى ســبع زيادات في األسبوع 
الســابق. وأشــار تقرير “بيكر هيوز” 
احلفر  بأنشــطة  املعني  األســبوعي 
األمريكيــة إلى ارتفــاع إجمالي عدد 
احلفارات إلى 714 هذا األسبوع - 261 
منصة أعلى من عــدد احلفارات هذه 
املرة في 2021 وأعلــى عدد منذ أبريل 
2020، وقد انتعش احلفر بشكل كبير 
منذ الغزو الروسي، مضيفا 64 منصة 

خالل هذا اإلطار الزمني.
ولفت إلى ارتفــاع احلفارات النفطية 
في الواليــات املتحدة هذا األســبوع 
مبقدار ستة حفارات إلى 563، في حني 
ارتفعت منصات الغاز مبقدار ثالثة إلى 
149 وبقيــت منصــات متنوعة على 

حالها عند 2.
ونوه إلى بقاء عدد احلفارات في حوض 
بيرميــان علــى حاله هذا األســبوع 
ارتفــع عدد احلفارات  بينما   335 عند 
في إيجل فورد مبقــدار 1 وعلى الرغم 
من ركــود هــذا األســبوع وحققت 
كبيرة  مكاســب  بيرميان  منصــات 
منــذ االنخفاض احلاد فــي 2020 بعد 
Covid-19 وما تــاله من تدمير  إغالق 
الطلب، حيــث يتعافى 186 في املائة 
من املســتوى املنخفــض البالغ 117 
منصة في أغســطس 2020 إلى 335 

منصة اآلن.
إنتاج  انخفــاض  إلى  التقرير  وأشــار 
الواليات املتحدة من النفط اخلام ألول 
13 أسبوعا لألسبوع املنتهي  مرة في 
في الســادس من أيار إلى 11.8 مليون 
برميل يوميــا، وذلك وفقا ألحدث إدارة 
معلومــات الطاقة، وهــو مجرد زيادة 
200 ألــف برميــل يوميــا منذ احلرب 

الروسية.

انخفاض طفيف في التضخم السنوي للبالد
وارتفاع األسعار يحاصر القدرة الشرائية

تقليص الدين الحكومي .. ضرورة
الصباح الجديد ـ وكاالت :

تراجعت أسعار النفط، امس االثنني، متخلية 
عن مكاسبها السابقة مع جني املستثمرين 
لألرباح بعد صعود اجللســة الســابقة، لكن 
مخاوف املعروض العاملــي تلوح في األفق مع 
اســتعداد االحتاد األوروبي حلظر على الواردات 

من روسيا.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام برنت 1.67 دوالر 
أو 1.49 باملئــة إلــى 109.89 دوالرات للبرميل 
في الســاعة 04:14 بتوقيت جرينتش، بينما 
العقود اآلجلة خلام غرب تكســاس  تراجعت 
الوســيط األمريكي 1.56 دوالر أو 1.42 باملئة 

إلى 108.92 دوالرات للبرميل.
واخلامان القياسيان اللذان قفزا بنحو ٪4 يوم 
اجلمعة املاضي، ارتفعا في وقت ســابق بأكثر 
من دوالر واحد للبرميــل، مع وصول خام غرب 
تكساس الوســيط إلى أعلى مستوياته منذ 

28 مارس عند 111.71 دوالرا.
أربعة دبلوماســيني ومسؤولني اجلمعة  وقال 
املاضية إن االحتاد األوروبــي ال يزال يهدف إلى 
االتفاق على حظر مرحلي على النفط الروسي 
هذا الشــهر على الرغم من مخاوف بشــأن 
اإلمدادات في شــرق أوروبا، رافضني اقتراحات 

التأجيل أو التخفيف من املقترحات.
في األســبوع املاضي ، فرضت موسكو ، التي 
تصف أعمالها في أوكرانيا “عملية عسكرية 
خاصــة” ، عقوبات على العديد من شــركات 
الطاقة األوروبية ، مما تسبب في مخاوف بشأن 
اإلمدادات. في غضون ذلك ، ســجلت العقود 
اآلجلة للبنزيــن في الواليــات املتحدة أعلى 
مســتوى لها على اإلطالق مــرة أخرى امس 
االثنني حيث أدى انخفاض اخملزونات إلى تأجيج 

مخاوف اإلمدادات.
في أماكن أخرى ، كانت أوبك +  منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها مبا في ذلك 
روسيا ، تقلل من تنفيذ اخلطط املتفق عليها 
سابًقا لزيادة اإلنتاج بسبب قلة االستثمار في 
حقــول النفط في بعض أعضــاء أوبك ، وفي 

اآلونة األخيرة ، خسائر اإلنتاج الروسي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار الذهب فــي تعامالت متقلبة 
امس االثنني حيث أضر الــدوالر القوي بالطلب 
ر بالدوالر ووضعه في مساره  على املعدن املســعّ
ألدنى مســتوى في أكثر من ثالثة أشهر سجله 

في اجللسة السابقة.
ومع ذلك، فــإن االنخفاض في عوائد ســندات 
اخلزانة األمريكية ألجل 10 ســنوات قد حد من 
اخلســائر في الذهب بدون عائد، مما يساعد على 

إبقاء األسعار فوق 1800 دوالر لألونصة.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة ٪0.1 إلى 
1808.61 دوالرات لألوقيــة اعتبارًا من الســاعة 
05:39 بتوقيــت جرينتــش. وانخفضت العقود 
األمريكيــة اآلجلة للذهــب ٪0.2 إلى 1804.80 
دوالرات. انخفضــت األســعار اجلمعــة ٪1 إلى 
1798.86 دوالرا لألونصــة ، قبــل أن تغلــق عند 
1،811.15 دوالر. ســاعدت اخملاوف بشــأن النمو 
العاملــي الدوالر علــى بدء األســبوع من أعلى 
مستوى له في 20 عاًما مقابل نظرائه، مما يجعل 
الذهب املالذ اآلمن املنافس أقل جاذبية للمشترين 
الذين يحملون عمالت أخرى. على الرغم من أنه 
يُنظــر إليه على أنه حتوط مــن التضخم ، إال أن 
الذهب حســاس الرتفاع أسعار الفائدة قصيرة 
األجــل وعائدات الســندات األمريكية ، مما يرفع 

تكلفة الفرصة البديلة حليازة السبائك.

انخفاض أسعار النفط

الذهب يتراجع 
مع قوة الدوالر

األمم المتحدة: 16.7 ماليين شخص يستيقظون جوعى كل يوم في القرن األفريقي

الليرة التركية تواصل التراجع وتصل ألدنى مستوى في خمسة أشهر

صعود بنحو 4 %

أسواق النفط تحتاج إلى محفزات لتحقيق اتجاه صعودي أكثر استدامة
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 2307/ب/2020
التأريخ: 2022/5/8

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الناصرية عن طريق 
العلنية العقار تسلســل 4752/110  املزايدة 
جزيــرة وخالل ثالثــن يوما اعتبــارا من اليوم 
اليــوم اخلامس  وإذا صــادف  للنشــر  التالي 
عشــر عطلة رســمية ففي اليوم الذي يليه 
وفي متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في 
قاعــة محكمــة البــداءة، فعلــى الراغبن 
املعينن  والزمان  املكان  بالشــراء احلضور في 
مســتصحبن معهم التأمينــات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن 

لم يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار يقع في الناصرية/ الصاحلية/ شارع 
العروبة داخل فرع قريبة على شــارع إبراهيم 
اخلليل وهــو عبارة عن عرصة خالية من البناء 

محاطة بدور سكنية
2- مساحة العقار 200م2

3- القيمة املقدرة مائة وعشــرة مالين دينار 
فقط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1470/ج/2022
التاريخ: 2022/5/12

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي قادر سلطان 

املكصوصي/ يسكن كوت- الهورة
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
في الوقت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة )1449/جنح/2022( 
وفــق احكام املــادة )229( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
حال عدم حضورك  وفي   2022/6/13
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 1925/ش/2022

الى املدعى عليه/ علي بدن مجلي
بتاريــخ 2022/5/16 أصدرت هذه احملكمة 
بالعدد أعاله قــرارا غيابيا يقضي احلكم 
بتأييد حضانة املدعية )ابتســام مناحي 
تولد  حســن( ألبنائها كل من )سكينة 
2011 وحســن تولــد 2015 وعباس تولد 
2014 وفاطمة تولــد 2018/ أبناء املدعى 
عليه/ علي بدن مجلي( على ان ال تســافر 
بهــم املدعيــة خــارج العــراق إالَّ برضا 
وموافقة والدهم ألن ذلك يتعارض مع حق 
األب في النظر بشــؤون احملضون وتربيته 
اقامتك حسب  وتعليمه وجملهولية محل 
اشعار القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك 
بالقرار املذكور أعاله بواسطة صحيفتن 
محليتن يوميتن رســميتن وعند عدم 
اعتراضك على القرار ضمن املدة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم اإلضبارة/ 2014/841
التأريخ/ 2022/4/10

إعالن
مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين العقار تسلســل 1271/1 م39 الهورة 
الواقــع الكوت العائــد للمدين ســعد عليوي عبد احملجــوز لقاء طلب 
الدائن مديريــة بلدية الكوت البالغ دينار عراقي، فعلى الراغب بالشــراء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عشــرة باملائة من القيمة املقدرة 

وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
عقيل خليل اخلرسان

املواصفات:
1- موقعه ورقمه: كوت /14 متوز 1271/1 م39 الهورة

2- جنسه ونوعه: ارض الدار مع بنائها
3- حــدوده واوصافه: يتكون مــن حديقة امامية مع عــدد غرف نوم )4(+ 
مطبخ+ هول داخلي+ اســتقبال+ مجموعة صحية والطابق الثاني يتكون 
من غرفة نوم عدد )1(+ بيتونة مسقف البيت عكادة من الشيلمان+ اخلص 
أرضية البيت كاشــي مساحة الدار )585 م2( الكلية للعقار حصة املدين 

)14( سهم من اصل االعتبار 136 
4- مشتمالته://

5- مساحته: 
6- درجة العمران://

7- الشاغل:/ املدين اسعد عليوي عبد احلسن(
8- القيمة املقدرة: 551،000،000 قيمة العقار الكلية

تنويه
CPF متديد/ إعالن ملناقصة توفير مانع التآكل لوحدة املعاجلة املركزية

Extension for 1st Announcement for Provision of Corrosion 
Inhibitor in CPF 

003/PC/22 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/5/24 الى 2022/6/7
وعليه يجب على املشــاركن تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/6/7 عند الساعة 4:00 

عصرا.
2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها فــي إعالن الصحيفة بتاريخ 

2022/4/17
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

 haneen.monam@petroalwaha.com;
 caijingnan@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي

مديرية الوقف الشيعي في ذي قار
شعبة األمالك املوقوفة

العدد: 709
التاريخ: 2022/5/10

م/ إعالن
تعلن مديرية الوقف الشــيعي في ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية لســنة واحــدة للعقارات ادناه، فعلى 
الراغبن باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشــيعي في ذي قار خالل مدة سبعة 
أيام من تاريخ نشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
من القيمة املقدرة )قبل موعد املزايدة( مع صورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وتأييد مختار 
مصدق وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية في اليوم الذي يليه على ان يتحمل من ترســو عليه املزايدة 
أجور النشــر واالعالن والداللية ويدفع بدل إيجار سنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة أيام من تاريخ اإلحالة 

القطعية على ان جترى املزايدة الساعة )العاشرة( صباحا في مقر مديرية الوقف الشيعي في ذي قار.
م. ر. مهندسني
احمد كرمي عبد اجلبار
مدير الوقف الشيعي في ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1449/ج/2022
التاريخ: 2022/5/12

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي قادر سلطان 

املكصوصي/ يسكن كوت- الهورة
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
في الوقت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة )1449/جنح/2022( 
وفــق احكام املــادة )229( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
حال عدم حضورك  وفي   2022/6/13
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1473/ج/2022
التاريخ: 2022/5/12

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي قادر سلطان 

املكصوصي/ يسكن كوت- الهورة
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
في الوقت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة )1449/جنح/2022( 
وفــق احكام املــادة )229( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
حال عدم حضورك  وفي   2022/6/13
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 2231/ش/2022
الى املدعى عليه/ حازم عبد بجاي

عبد  كــرمي  )أحالم  املدعية  اقامــت 
احلســن( الدعــوى املرقمــة أعاله 
والتي طلبت فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتصديق زواج وتصديق طالق 
خلعــي وجملهوليــة محــل إقامتك 
حســب اشــعار مختار محلة حي 
احلوراء الثانيــة واملرفق بكتاب مركز 
شرطة العزة بالعدد م م5695/6 في 
2022/5/11 تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــن محليتــن رســميتن 
يوميتن للحضور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/5/24 الساعة التاسعة 
او من  صباحا وعند عدم حضــورك 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة البداءة اخملتصة بالدعاوى التجارية في البصرة

العدد: 2/ت/2022
التاريخ: 2022/5/12

إعالن
الى املدعى عليه/ املدير املفوض لشركة نبع األمان لتجارة 

املواد األولية لصناعة املنظفات محدودة املسؤولية/ 
إضافة لوظيفته

اقام املدعي/ املدير العام لشركة مصافي اجلنوب/ اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقمــة 2/ت/2022 ضدك يطلب فيها إلزامــك بدفع فرق البدلن مبوجب 
طلبية الشــراء املرقمــة 2014/210 واحملالة على شــركتكم مبوجب قرار 
اإلحالــة املرقم 283 املؤرخ 2015/6/2 وحتميلك كافة الرســوم واملصاريف 
القانونية واتعاب احملاماة وقد أصدرت هذه احملكمة قرارها املرقم 2/ت/2022 
واملؤرخ 2022/2/28 والذي يقضي بإلزامك بتأدية مبلغ قدره مليار وتسعون 
مليونا وسبعمائة وعشــرون الف دينار عن فرق البدلن الناجت عن نكولك 
بتجهيز طلبية الشــراء املرقمة 2014/210 واخلاصة مبادة كوستك صودا 
ولكون مقر اقامتك مجهول محل اإلقامة حســب شرح املبلغ القضائي 
بتعذر تبليغك عليــه قررت هذه احملكمة تبليغــك اعالنا في صحيفتن 
محليتن يوميتن رسميتن ولك حق االعتراض واالستئناف والتمييز خالل 

املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب احلكم الدرجة القطعية
القاضي
مصطفى شاكر علي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة البداءة اخملتصة بالدعاوى التجارية في البصرة

العدد: 17/ت/2022
التاريخ: 2022/5/12

إعالن
الى املدعى عليه/ عبد الغفار جبار نعمة/ صاحب مكتب 

املصادر العراقية للتجارة العامة

اقام املدعي/ املدير العام لشركة مصافي اجلنوب/ اضافة لوظيفته 
الدعوى املرقمــة 17/ت/2022 ضدك يطلب فيها إلزامك بفســخ 
العقد اخلاص بقــرار اإلحالة املرقم 4 واملــؤرخ 2018/2/25 املتعلق 
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سينما

إصدار

أنور محمد 
 

ال أتصوَّر فيلًما سينمائًيا من دون رأسمال 
فكري. وفيلم »حكاية في دمشق« )إنتاج 
سة العامة للســينما في دمشق  املؤسَّ
2021، من ســيناريو وحوار: سماح قتال، 
وديكور: أدهم مناوي، وموســيقى: طاهر 
مامللي، ومتثيل: غســان مســعود، جلني 
إســماعيل، رنا كرم، جيانــا عنيد، غدير 
أحمد(  إبراهيم  أحمد  إخراج:  ســليمان، 
ابتــدأ بلقطٍة افتتاحية لطفلة متشــي 
بني ألسنة لهب النار، كما لو أنَّها تخرج 
من وســطها الوالدي في اجتــاه التاريخ، 
لتقاضينا على ما فعلناه في دمشق في 

هذه الزلزلة.
الفيلم لم يُقاِض أحًدا؛ بل كان أقرب إلى 
الفيلــم الدعوي الذي يروِّج للســياحة، 
باعتبــار دمشــق مدينة قدميــة ما تزال 
تخفق فيها روح اجلمال في عالقات الناس 
االجتماعية واالقتصادية، وما تزال حتافظ 
علــى الطراز املعماري اآلســر بتكويناته 
الشرقية، بالفضاءات الزراعية والتجارية 
املتراكبــة  والعمرانيــة  والصناعيــة 
املندمجــة. فكاتبة الســيناريو اختارت 
حانوتًا/ محاًل في وســط األحياء القدمية 
لدمشق )باب شــرقي( كمركز للنشاط 
الدرامي حلكاية رجل وجيه أدَّى دوره املمثِّل 
غســان مســعود، الذي َفَقَد في عملية 
تفجيــر ابنته وحفيدته فــي هذه احلرب/ 
الزلزلة الســورية التي صار عمرها أكثر 

من عشر سنوات.

هذا احملل/ املَركز الذي تديره لينا )املمثِّلة 
جيانا عنيد( لبيع ما يُعرف باملشــغوالت 
اليدوية علــى أنَّها حتف شــرقية، كما 
د علــى راهنية املتعة  لــو أنَّه محل يؤكِّ
الدمشــقية/ السورية، التي لم تتخرَّب، 

ولم تفســدها احلرب، بل من منظارٍ آخر 
أرى أنَّ املؤلِّفة التي قادت اخملرج، باعتباره 
»حكاية  فيلمهــا  لســيناريو  ــًذا  ُمنفِّ
املقاوالت،  لثقافــة  تروِّج  في دمشــق«، 
واالســتمتاع بجمال دمشق، فاحلرُب من 

طبيعتها تدمير قيــم اجلمال، أكثر من 
أنَّها تطرح مشــكلة نفســية، وليس 
مرًضــا أصاب الشــخصية الرئيســة 
)وجيــه( في الفيلم مــن تأثيرات احلرب. 
املؤلِّفة، وكذا اخمُلرج، من خالل شخصيات 

الفيلم/ التمثيليــة؛ يُجردان الفيلم من 
كلِّ قــوَّة فعليــة، إذ لم يدخــال معاناة 
الناس من ويالت احلــرب، ويالت احلجارة/ 
العمــارة التــي متَّ هدمها، باعتبــار أنَّ 
وجمال  دمشــق،  )جمال(  يصوِّر  الفيلم 

العالقات االجتماعية بني ناسها. 
اخمُلرج يبــدو حياديًا، فهو فــي رؤيته من 
خل  خالل الكاميــرا ـ آلة التصوير، ال يتدَّ
وال يــؤِّول وال يذهب إلى حتقيــق ذروة، أو 
ثمن، أو عشر، ذروة درامية. ال صدمات، ال 

فكرا نقديًا. 
دمشــق، أو أي مدينــة منكوبــة، فــي 
السينما، أو في املســرح، أو في الفنون 
عامة، وفي هذه احلرب الزلزلة، حتتاج إلى 
حلفاء، وإلى مدافعــني عنها من األدباء 
والفنانني ـ املثقفني، وليس إلى ُمصابني 
بعاهات نفسية وأمراض عقلية. فدراما 
ر وال ديناميكية  الفيلــم ال منوُّ وال تطــوُّ
وصراعية فيها، وشخصياته هم ضحايا 
تتزوَّج  لــم  الشــر. فلينا  حرب، ضحايا 
مــن زياد )املمثِّل جلني إســماعيل(، الذي 
املُصاب  والد زوجتــه وجيه  ه  يالحق عمَّ
مبرض نفسي، والذي وجَد في محل لينا 
ــف من أزمته  ما يواســي وحدته، ويخفِّ
املرضية، إذ يشــتغل فــي محلِّها عازف 
عود. زياد لم يدافع عــن حياته العائلية 
كرجل يحتاج إلى امــرأة، رغم أن عالقة 
عاطفية قامت بينــه وبني لينا صاحبة 
محل املشغوالت الشرقية، فالثوب الذي 
ألبســته احلرب إيَّاه رضي به. لم يقاوم، 
لقد استســلم، حتى أنَّه لم يثأر؛ إِْن لم 
يكن لزوجتــه، فالبنتــه، واللتني قضتا 

ا تكون املوسيقى  بانفجار في دمشق. رمبَّ
آلة  مامللــي على  لطاهر  التصويريــة 
ا ســرديًا أكثر تأثيــرًا، وأكثر  العــود نصًّ
تأزميًا للُمشاِهد، فقد كانت صوتًا سرديًا 
ب، يتعاقب، تتعاقُب فيه اللحظات؛  يُعقِّ
ُل  بل كان، وعلى مدار زمن الفيلم يُشــكِّ
تداعياٍت اجتماعيــة وتاريخية وثقافية. 
فبعدما ماتت الزوجــة وابنتها، ال ترقُّب 
ملوٍت تاٍل. خلص املوت. فيما احلرب الزلزلة 
مســتمرة. شــخصيتان عاطلتان؛ اجلدُّ 
لت  زياد، شــخصيتان تعطَّ وجيه، واألب 
قوى احلياة في أعماقهما. ال أحد يســير 
إلى املوت، وال أحد يدفع عنه املوت. املوت 
هو الذي جاء إلى الفيلم. وال أحد يحمل 

ل وطأته. أو يتحمَّ
في النهاية، كســر اجلد »وجيه« العود، 
وانطفأ حماســه واندفاعه للحياة والذ 
بالصمت. أما زياد فأعرض عن حبه للينا، 
صاحبة محل األشغال اليدوية من القش 
وخيوط الصوف والقطن على أنَّها حُتَف!! 
تعلُّق لينا ببيتها ومحلها رمز للصمود! 
أم هــروٌب مــن املواجهــة الفيزيائيــة 
والبيسكيولوجية والعاطفية واجلسدية 
مع اآلخر، كان خصًما أو عدوًا، ما يكشُف 
عن شــخصياٍت مهزوزٍة ومضطربٍة غير 
عة. لقد  متماسكٍة، وسلوكياتها متصدِّ
صمَتْت، ســكتْت، ولم يتوصل أيٌّ منها 
إلى الوالدة، إلى ذاَك اللهِب الذي بدا زائًفا 
فــي ُمفتتح الفيلــم، وإِْن كان يرمُز إلى 

القوَّة واالنتقام.

* عن ضفة ثالثة

علي صالح بلداوي*

1
أراعي فيِك رّقة العنب

وأنِت متّرين بني املناقير التي تشتهيِك
وأخاف فيِك على أناقة الرُّمان 

ألنَّ الذين حولك يغزلون الَعَبَث ويبيعونه.
كأنَّك الوردة التي تأخُذ بيد املاء 

كي ال يضيع حني يجري بال ساقيٍة
وكأنَّهــم اجلَِّيــُف التي تنصــب الِعداء 

للِعطر، وال تعطش.
 أرجو لِك الساللم ألنَّهم يعشقون القاع 

ويتشبَّثون بثوبِك كي يُرِهُبوه
أرجو لِك الهروب

ألنَّ هناك الكثير من املرايا التي ستّدلك 
على جمالِك

ــفاه التي ســتحرُث لك  الكثير من الشِّ
الطريق

وتقول مرحًبا
الكثير من األكفِّ التي حينما ستصافح 

طراوَتِك
وك الذي كثيرًا ما  سُتنسيِك جسارَة الشَّ

وخزِك

وتركِك تقطرين أمَلِك وحيدة.
أُراعي حالوة التِّني فيِك

وأنسى كيف أننا نخوض في محيٍط من 
احلنظل.

2
أشهُد أنَّ َطيَفِك مّس وتر الربابَة

فانتشى الراعي في ضياعِه
ونسى القريَة،

واهتــدى قطيعــُه فجأًة إلــى فرودٍس 
مفقود.

أشــهُد أنَّ صوتِك منقوٌع بخمٍر ينساب 
من عنٍي في اجلنَِّة

والطيور  والنَّهر  األشــجار  لهذا تسكر 
املهاجرة

مثل  احلســنات  تنبــت  دفاترها  وفــي 
العشب

وتالحقها الفضيلُة مثل األقدار.
أشهُد أنَّ لِك على كلِّ جبٍل دعاًء يرفعه 

عاشٌق في ُقنوته
أو حتمله غمامة في رحيلها

وأشهد أن لِك من كلِّ سفٍح تهفوا إليه 
أرواح القديسنَي

نصيب.

3
هذه أنِت إذن

موجٌة ترمي بنفسها على ورقٍة 
تَْطلُُع من اجلِذع اليابِس َخلف البالج.

نســمٌة ال تعــرف كيف تلفــت انتباه 
السنابل للّنار التي تقترب،

ونافذة ال يومض في داخلها فانوٌس 
وال تَتَِّقُد على جدرانها حكاية.

هذه أنِت
ُحزن يجيُء أنيًقا بنجمٍة تضيُء ضفيرته
تدوي  أنامــَل ســيِّداٍت  وثــوٌب حاكته 

ماكناتهنَّ
دمي، في الغرفة اجملاورِة للسَّ

لكنَّه احلزن،
يظلُّ يرمقه اجلميع بذات النظرة، 

مفضوٌح، ويعرفونه. 
أنِت مــن أطلقوِك علــى التَّضحيِة ألنَّ 

قواميس أسمائهم قاصرة
أنِت من أطلقوِك على اخلسارِة ألنَّهم بال 

قواميس
أنِت قاموســهم كّلما اختلط عليهم 

األمر
لهذا، على كل األشياء، 

هم يسّمونِك.

4
ِس، وردت ســيرتُِك  في كتاِب احلقِل املقدَّ
بدندنة  نابل، ومصحوبًة  بالسَّ محفوفًة 

املاء اجّلاري بجانب الكوخ.
رُوَي عنهــا الكثيــُر من ثقــات قريتنا 

الصغيرة
عاسيق  عن الدَّ

في رحلتها على رؤوس العجائز القادماِت 
من بعيد

عن كلِّ شجرٍة تََفيَّأ بظلِّها غريٌب ووَشَم 
على جذعها ذكراه 

عن احلجر الذي رفَع من عمق البئر خياَل 
املاء 

فارتوت شــفاُه الياســمينِة التي تكبُر 
على مهٍل في أعاله

عــن القصائِد التي طلع فيها اســُمِك 
غفلًة 

فغزلت منها الطيورُ حلًنا لرفرفتها
التي كبرت على لساِن  عن اإلشــاعات 

كلِّ محٍب 
شّعت في ذاكرتِه صورتِك

عــن كلِّ حبَِّة قمٍح قالــوا أنَّ فيها روٌح 

منِك حّتى اقشعرَّت في هبائها
أنَّهم قالوا: 

ــُه بردُ  ُحبُّــِك مبذورٌ فــي كلِّ قلٍب مسَّ
البيادر فجرًا

ومن أحبَِّك فهو مأهوٌل باالخضرار، 
وناٍج من يباٍس محتمل.

في كتاب احلقِل
وردت سيرتي كذلك

أجول البيادرَ، 
ممسوٌس بحّبِك،
مأهوٌل بالرَّبيع،

وّضاٌج باملاء.

5
صّيرني ُحبِك حكيًما

نابِل كما يفعُل الرَّعد مع السَّ
مِت حني يروِّضها على الصَّ

 في ظالِم احلُقول
وتَرََكني بال َمجرى

كأيِّ ماٍء لم يجد ساقيًة
فظّل يحُك َحيرَته ألنَّ ال رأَس له

حتى أْغرَتُه اجلهات 
فتشّتت.

6

كنُت النَّبتة التي 

َنَت من املزاج السيءِّ للعاصفة

والتي بال خوٍف 

َخزَرت بعيونِها قساوَة البرق

وظّلت تنتقي من ُعمِق الفيضاِن

ئيلة. حّبات الهواء الضَّ

كنُت أيًضا 

َســِمعت صوتِك  حينما  التــي  النَّبتة 

البعيد

حلالها انكسرت.

7

بعدِك يظّل النَّهر يتلّفت

ويحّن

حينما تأخذين بأذياِل ثوبِك الكشمير

بعًضا منه إلى البيت.

* شاعر من العراق

»حكاية في دمشق«.. ال أحد يدفُع عنه الموت*

لِك من كلِّ سفٍح نصيب

قراءة 

األدُب بالناس... هذه هي النتيجة... وهي 
من البداهة مبــكان مرموق، يراها الناس 
وال يراهــا األدباء أنفســهم- فأســفي 

عليهم حتى يعودوا إلى اجلادة.
أي أدباء العصر كان أجدادكم اقرب الى 

اإلنسان« ص104.
الدكتور  املعــروف  الناقــد  ويتســاءل 
علــي جــواد الطاهر في مقــال له عن 

الذي يســميه )الشــعر املنثور( موالياً 
التســمية القدمية التــي ظهرت بداية 
القرن العشــرين، عما تعــورف عليها 
فــي عقود تلت بـــ )قصيــدة النثر(، أو 
الناقد  املهمــوس( كما يصفــه  )النثر 
املصري محمد مندور )1965( هذا اللون 
التعبيري الــذي زاوله األديب والصحفي 
عن  روفائيل بطي)1956( فضالً  العراقي 
البير أديب )1985( صاحب مجلة )األديب( 
اللبنانية في ديوانه اليتيم! )ملن؟( وأمني 
الريحانــي )1940( الــذي يترجم عديد 
قصائد الشاعر األمريكي املعروف )ولت 
ومتن( في ديوانه الشهير )أوراق العشب( 
وال أعرف كيف تكون للعشــب أوراق؟! 
ويرســل إضمامة من هذا الشعر املنثور 
الى جرجي زيدان، صاحب مجلة )الهالل( 
ومؤسســها فينشــره وإلــى يعقوب 
صروف، صاحــب )املقتطــف( قائالً له: 
ترجمتهما  اللتني  بالقصيدتــني  »إليك 

شعراً منثوراً )...( 

فرية الرنات واإليقاع الداخلي!
ال يخفى على من يحســن نظم الشعر 
املنثور إن له رنات وأوزاناً خاصة به ولكنه 
ال يتقيد بــاألوزان والقوافي املدرســية 
التقليديــة« ص115، لكن هذا  املطردة 
التعبيري يتعثــر ويخفق ويضمر  اللون 
على الرغــم من الصفــات التي نعته 
بها أمني الريحاني من أن له رنات وأوزاناً 
خاصة به، وهو ما أطلقه بعضهم على 
ما ســميت بـ )قصيدة النثر( أنها متتاز 
بإيقاع داخلي، وهــي فرية ال تكاد تقف 
على قدميها، وال وجود لها إال في مخيلة 
من أطلــق هذا الوصف علــى قصيدة 
النثر، وإذ ال ينفي الدكتور الطاهر وجود 
الرنات اخلاصة في الشــعر املنثور، لكنه 
يقرنهــا مبوهبة من يزاول هذا الشــعر 

اجلديــد، أي أن يكــون شــاعراً أوالً في 
تكوينه، أي خلق شاعراً، وإال عاد أي كالم 
يزاوله من لم يُْحَب مبوهبة الشــعر، عاد 
كالماً مــن الكالم اليومي، وال ينفعه ما 
يدخله عليه من رنات يتصورها، أما ملاذا 
نح ولت ومتن وفشــل آخرون فألن ولت 
ومتن شاعر؟ أما أمني الريحاني وغيره ممن 
كتب في هذا اللون، وجعلوا منها حركة 
محدودة املدى قصيرة العمر، ينظر إليها 
كمن ينظر إلــى مولود خديج ميوت، فإن 
قناعــة الطاهر إن الســبب يكمن في 
أن الريحاني لم يكن شــاعراً، فهو رجل 
كتابة فقط، يوصل فكرة أو خبراً ال يبلغ 
أن يكــون فنياً من طــراز عاٍل مهما جّد 
صاحبه وكد فكيف هو بــإدراك الرنات 

اخلاصة؟!
وإذ قلــت آنفــاً إن الدكتــور الطاهر ال 
ينفي الرنات اخلاصة في الشــعر املنثور، 
فإنه هنا يرتاب في وجودها ويشــك، ألن 
من كان هذا شــأنه فقراً في الشــعر 
والشــاعرية، فكيف له أن يدرك الرنات 
اخلاصــة، أو اإليقاع الداخلــي الهالمي 

الهيولي غير املوجود أصالً؟!
ويكون مســك ختام مقالــه هذا الذي 
وســمه بـ )لَِم أخفق الشــعر املنثور؟( 
دامغاً ملدعي الشــعر مخاطبــاً إياهم: 
»وقل مثــل ذلك في جملة الســائرين 
في ركاب الريحاني وهم يرون أنفسهم 
شــعراء وال يراهم غيرهم كذلك، ويرون 
ما ينحتونه شعراً منثوراً، ويرى اآلخرون 
النثر املســتثقل، وال يرون الشعر. إال أن 
في إخفاق »الشــعر املنثــور« عبرة ملن 

اعتبر، وقياساً ملن يقيس«. ص117.

شكيب كاظم

ويوم ميرض الطاهــر، كان الناس يذهبون 
إلى دارتــه زرافــات ووحدانا، يســلمون 
عليه، ويســألون عن صحتــه، والدموع 
ذاكراً:  واملُعاد،  العائد  الطرفني،  في مآقي 
»آه لو سمعت أســئلتهم املشوقة الى 
زياراتهم وشهدت  ولو شهدت  السالمة 
الدموع في مآقي فالن والدموع ميسحها 
فالن، والدموع تســيل ممن كنت حتسبه 
متماســكاً.. واألسماء أكثر من أن حتصر 
وأخشــى أن يؤدي احلصر إلى اإلســاءة« 

ص98.
ويوم يذهب إلى عمان طلباً للشــفاء في 
وتواشجت  العجائب  توالت  مشــافيها 
املــكارم ال من العراقيني فقــط، بل من 
النبل  هذا  والفلسطينيني، كل  األردنيني 
اإلنســاني الذي شــم أريجــه وضوعه، 
دفعه لتسطير مقالٍة تقطر رقة ممزوجة 
باألسى عنوانها )اخلير كائن في اإلنسان(.

عزوف عن األدب
 وكثيراً ما ســئلت ملاذا عزف الناس عن 
األدب وقل اهتمامهم به وبالقراءة، فكنت 
أجيب، حينما ملس القراء والقارئات- وهم 
أذكياء- إن بعــض الكتاب ما كان صادقاً 
بــاع قلمه فإنهــم تركوه  وإنه  معهم، 
وراءهم ظهريا، ولقد ملست مصداق رأيي 
هذا وال أقول – احتراماً ألستاذي- ال أقول 
صدى ذلك في مقالــة عنوانها )األدب... 
أسباب صدود  متناوالً  البدنية(  والرياضة 
الناس عن األدب، وتوقهم الى الرياضة أو 
أمور احلياة األخــرى، ويأتي جواب الطاهر: 
»إذا صّد عني، صددت عنه )...( ألني ال أرى 
فيه فائدة وال أتلقى منه متعة هو كالم 
في كالم، قد يكون منمقاً ولكن في فراغ 
)...( ولن يُعنى الناُس باألدب )...( ما لم يعن 

»الباب الواسع«.. آخر ما كتب الناقد علي جواد الطاهر 2 ـ 2

يتساءل الناقد المعروف الدكتور 
علي جواد الطاهر في مقال له 

عن الذي يسميه )الشعر المنثور( 
مواليًا التسمية القديمة التي 
ظهرت بداية القرن العشرين، 
عما تعورف عليها في عقود 

تلت بـ )قصيدة النثر(، أو )النثر 
المهموس( كما يصفه الناقد 
المصري محمد مندور )1965( 
هذا اللون التعبيري الذي زاوله 

األديب والصحفي العراقي روفائيل 
بطي)1956( فضاًل عن البير أديب 

)1985( صاحب مجلة )األديب( 
اللبنانية في ديوانه اليتيم!

غالف الكتاب

لقطة من فيلم حكاية في دمشق
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

أكبر امرأة بالعالم تحتفل بعيدها الـ 128 
احتفلت اجلنوب أفريقية جوانا مازيبوكو، األسبوع املاضي، 
بعيد ميالدها الـ 128، والتي يُعتقد أّنها أكبر معمرة على 

قيد احلياة حول العالم.
ولــدت مازيبوكو في 11 مايو/أيار من عــام 1894، أي أّنها 
عاشت االستعمار البريطاني والفصل العنصري وحربني 

عامليتني.
وتنســب مازيبوكو الفضل حلياتهــا الطويلة إلى »طبق 
ســحري« عبارة عن نوعني من األطعمــة اليومية طوال 
حياتها، وهمــا مزيج احلليب الطازج والســبانخ البرية، 
املكونان اللذان بدأت فــي تناولهما عندما كانت طفلة، 

وفقاً لصحيفة »مترو« البريطانية.
وقالــت مازيبوكو، التي تعيش في بلدة كليركســدورب 
اجلنوب أفريقية للصحفيني، إنها نشــأت في مزرعة ذرة 
في بلدة أوتوســدال، وكانت األكبر بني 12 طفالً، 3 منهم 

ال يزالون على قيد احلياة حتى اليوم.
وعلى الرغم من معاناة مازيبوكو مشكالت في السمع، 
فإنها ما تزال مســتقلة مبا يكفي للتنقــل في منزلها 

ولديها مقدمة رعاية ال تفارقها.
تزوجــت مازيبوكو مــن رجل كبير في الســن، بعد وفاة 
زوجته األولــى، وكان لديه عربة خيل وأبقار، فكانت حتلب 
األبقار وتصنع الزبدة لبيعها، وأجنبــت منه 7 أبناء، اثنان 
منهم على قيد احلياة اليوم، ويبلغ عمرهما 83 و81 عاماً، 

ولديها 50 من األحفاد وأبناء األحفاد.
وقال رئيــس البلدية احمللي جيمس تســوليال: »علينا أن 
نحاول وضعها في كتاب جينيس لألرقام القياسية، حتى 

يتم تكرميها بشكل مناسب«.
وتوفيت الشــهر املاضــي، أكبر معمرة فــي العالم، عن 
عمر يناهــز 119 عاماً، وفقا ملوســوعة جينيس لألرقام 

القياسية.
وتوفيــت كني تاناكا، التي توّجت أكبــر معمرة على قيد 
احليــاة في موســوعة جينيس لألرقام القياســية حتى 
وفاتها، في دار لرعاية املســنني فــي اليابان في 19 أبريل/

نيسان.
وخّلفت وفاة املعمرة اليابانيــة موجة من اخلطابات إلى 
موســوعة جينيس ألناس يدعون أنهم األكبر في العالم 

ومن بينهم مازيبوكو.

بسبب بطيخة.. قطار ينهي حياة أسرة 
كاملة في مصر

لقيت أســرة كاملة في مصر مصرعها أســفل عجالت 
القطــار بعدمــا تدحرجت بطيخة على الســكة حاول 
ابنهم استرجاعها بالتزامن مع مرور القطار، وبينما حاول 

والداه إنقاذه ماتوا جميعا أسفل عجالت القطار.
وتعود تفاصيل حادث قطار أســوان إلــى تلقي األجهزة 
األمنية مبحافظة أســوان بالغا يفيد مبصرع أسرة كاملة 
مكونة من زوجني وطفل أســفل عجالت قطار أســوان، 
أثناء عبورهم من فتحة غيــر قانونية. وانتقلت األجهزة 
األمنية على الفور إلى مــكان الواقعة، وتبني مصرع كل 
من “محمد.ث.م” 34 ســنة، وزوجته “صفاء.ع.إ” 32 سنة، 
و”عبــد الرحمن.م.ث”، 13 ســنة، ويقيمون مبنطقة عزبة 

النهضة.
وكشفت التحريات تفاصيل حادث قطار أسوان، حيث أن 
األسرة توقفت لشــراء بطيخة من أحد الباعة مبنطقة 

اعداد - زينب الحسني:

املدني  الدفاع  مديريــة  اعلنت 
عجالت  نشــر  االثنني،  أمــس 
اخلفيف  واالنقــاذ  اإلســعاف 
التابعــة للمديريــة في بغداد 
على  للســيطرة  واحملافظــات 
الوضع في حــال حدوث حاالت 
العاصفــة  بســبب  اختنــاق 
أغلب  ضربــت  التي  الترابيــة 
محافظــات البالد. فيما أكدت 
وزارة الصحة، اســتنفار جميع 
واحملافظات  بغــداد  في  دوائرها 

للتعامل مع احلاالت الطارئة.
املدني  الدفاع  إعالم  مدير  وقال 
العميــد جودت عبــد الرحمن 
في تصريح صحفي: بحســب 
توجيهات مديــر الدفاع املدني 
كاظم بوهان مت نشــر عجالت 
اخلفيف  واالنقــاذ  االســعاف 
التابعــة للمديريــة فضال عن 
رجال الدفاع املدني املنعشــني 
للسيطرة على الوضع الصحي 

بسبب العاصفة الترابية ».
واضــاف ان » الكــوادر التي مت 
نشرها مجهزة بأجهزة اإلنعاش 
ومت توجيههــم على ان يكونوا 
قريبني من املناطق التي يرتادها 
املواطنون في بغداد واحملافظات 
فوري  بشــكل  تدخلهم  ليتم 
اختناق  وقوع حــاالت  في حال 

نقلهم  أو  ميدانياً،  وانعاشهم 
الى املستشفيات«.

الدفاع  أن »مراكز  الــى  ولفت، 
جهودها  اســتنفرت  املدنــي، 
فجراً،  الواحدة  الســاعة  منذ 
حتســباً لوقوع اي طارئ«، داعياً 
املواطنــني »لالتصال على رقم 
الدفــاع املدني اجملانــي جلميع 
الشبكات 115 في حال حدوث 

اي طارئ«.
احملافظــات  اغلــب  وتشــهد 
عاصفة ترابية شديدة ادت الى 

انعــدام الرؤية، فيما قررت عدد 
الدوام  من احملافظــات تعطيل 

الرسمي فيها.
من جانبها أكدت وزارة الصحة، 
أمس االثنني، اســتنفار جميع 
واحملافظات  بغــداد  في  دوائرها 
الطارئة  احلــاالت  مع  للتعامل 

نتيجة للعواصف الترابية.
وذكر بيان للوزارة تلقته الصباح 
اجلديد أن »وزيــر الصحة هاني 
العقابــي يوجه كافــة الدوائر 
في بغداد واحملافظات باستنفار 

جهودهــا للتعامل مع احلاالت 
العواصف  نتيجــة  الطارئــة 
الترابية وعالجهم واجراء الالزم 

لهم«.
بحســب  العقابــي،  وأكــد 
البيــان، على »املالكات الطبية 
أفضل  اخلافرة تقدمي  والصحية 
اخلدمات للمرضــى واملراجعني 
وابداء كافة التســهيالت لهم 
مــن الفحوصــات والعالجات 
االخرى حتى متاثلهم للشــفاء 

التاّم«.

 فيمــا قــال املتحدث باســم 
الوزارة سيف البدر، أن »املالكات 
بجهودها  مستنفرة  الصحية 
الصحية  اخلدمــات  تقدمي  في 
واملستشــفيات  بالدوائــر 
»الوزارة  أن  مبينــاً،  الصحية«، 
حالة   2000 اليــوم  ســجلت 
في  الشــدة  مختلفة  اختناق 
املؤسسات الصحية اخملتلفة«.

ودعا البدر، املواطنني الى »ارتداء 
الكمامــة والتــزام املنازل قدر 
يعانون  الذين  وخاصة  االمكان 

من الربو وعجز القلب«، مشدداً 
على ضــرورة »ارتــداء املالبس 
والنظارات الواقية عند اخلروج«.
الصحية  »املؤسسات  أن  وأكد 
مجهــزة بالكامل مــن ناحية 
واألدوية  الطبي  االوكســجني 

واملستلزمات الطبية«.
من جانبها اصدرت مديرية املرور 
العامــة، توجيهات لســائقي 
املركبات أثر العاصفة الترابية.

وقــال مديــر عالقــات وإعالم 
املديرية العميد زياد القيســي 
إن »توجيهات املرور الصادرة من 
ومستمرة  واضحة  العام  املدير 
بإشرافه شــخصياً، في جميع 
الظروف اجلوية الســيئة سواء 
ترابيــة  أم عواصــف  امطــار 
أم ريــاح شــديدة هــي ضبط 
السرعة من قبل السائقني من 
اخلفيفة الى متوسطة وكذلك 
مراعاة شروط السالمة املرورية 

وتطبيق القانون«.
واضاف، أن »هناك توجيهات الى 
بالوقوف  كافة  املرور  منتسبي 
في أماكــن بــارزة وبعيدة عن 
احلوادث  لتالفي  الطريــق  زخم 
وبعض  الرؤية  انعدام  بســبب 
األمن  ال حتمل شروط  املركبات 

واملتانة«.
ودعا القيسي »املواطن من الى 
االنتباه أثنــاء القيادة وااللتزام 

بقواعد السير«.

الدفاع المدني ينشر عجالت اإلسعاف واإلنقاذ الخفيف

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقرب

رمبا تشــعر بالفشــل واإلحباط عندما جتد أن من 
حولــك يتعاملــون معك بطريقة ســيئة أو غير 
مهذبة في بعض املواقف كما كنت تتوقع. عندما 
حتاول أن تتواصل مع شــخص مــا، محاوال التأثير 
على مشاعره، ســتجد أن هذا الشخص يتصرف 

العذراء
من احملتمل أن تشعر اليوم أن تقف في مكان ما والرؤية 
ليست واضحة لتســلك طريقا آخر. على الرغم من أن 
الظروف في حالة تغير مســتمر، لكنك ستكتشــف 
خالل أيام الطريق الصحيــح للخروج من هذه األزمة أو 
الدوامة. ال جتعل املشاكل البسيطة تغير مزاجك بل من 

تفكر بشكل واضح وعقالني جدا، وهذا األمر 
في غاية األهمية، ولذلك سينبهر من حولك 
بأفــكارك وآرائك. يعلم من حولك أن كالمك 
موثوق فيه وصحيح، لذلك ال تخذلهم أبدا. 
فكر في كل موقف بوضوح قبل أن تســدي 

تقضــي معظــم وقتــك في قــراءة بعض 
املوضوعــات التــي تتعلق بعلــم التنجيم 
والعلوم وأثرها على حياتــك. من املتوقع أن 
تختلط ببعــض الشــخصيات التي تهتم 
بالدراســات امليتافيزيقية. هــذا يعني أنك 

تســهم هذه الفتــرة في تلطيــف األجواء 
وتقريــب العواطــف واألفــكار، فتنتقل من 
مرحلة ضبابيــة إلى مرحلة أكثــر وضوحاً. 
يجعلك هذا اليوم تقدم على خيارات جديدة 
وقــرارات ذكيــة، متعلما من جتــارب املاضي 

ستصل إلى بر األمان بعدما كنت مشتتا وال 
تعرف وجهتك الصحيحة. حــان الوقت اآلن 
لكي تهدأ وتعيد حساباتك من جديد. استرخ 
قليال واكتشف املكان الذي وصلت إليه اليوم. 
قم بشيء مختلف اليوم حتى تكسر الرتابة 

العقبــات والعراقيل التي جتاهلتها خالل األيام 
املاضية تزداد يوما بعد يوم بشكل يفوق اخليال. 
كــن حذرا وفكر في كالمك قبــل أن تتفوه به، 
ألن كالمك قد يكون ســببا في اشتعال احلرب. 
ال مجال للمزاج اليوم. الصعوبات تهدد حياتك 

هل احلبيب مستاء من انشــغالك طوال الوقت 
بأمر ما؟ رمبــا تتضرر من كالمــه وتعليقاته في 
البدايــة، ولكــن ننصحك بأن تنظــر للموضوع 
بطريقــة موضوعية ألن احلبيب لــه حق عليك 
وأيضا العائلة واألصدقاء. يجب أن تخصص وقتا 

رغبتك في رؤيــة األصدقاء ملحة جدا اليوم، 
ولكن رمبا تواجهك صعوبة في ذلك بســبب 
ظــروف العمــل. ال تتذمــر، ألنك ســتنجز 
أعمالك قريبا وتنفــذ رغبتك في أقرب وقت. 
اليوم عمل وإصرار وعزمية وغدا مرح وسعادة 

الدلو
يصــل إلى منزلــك اليوم عــدد مــن الزائرين غير 
املتوقعني برا أو جوا. ستســتضيف هذه اجملموعة 
في منزلك. تتبادل معهم بعض األفكار وتشاركهم 
في بعض املناقشــات، ولذلك سيجلبون لك بعض 
األخبار اجلديدة. فكر في املستقبل بدال من التفكير 

الجدي

إذا كنت تتردد في التقدم لألمام خالل الفترة 
األخيرة، فيجب أن تعرف الســبب، ما األمر 
الذي جعلــك تتوقف أو تتراجــع؟ اخلوف أم 
الفشل؟ أم التعليقات السلبية التي أخبرك 
بها شخص ما؟ حان الوقت اآلن للتحرر من 

رمبا جتــد صعوبة في الربط بــني قلبك وعقلك. في 
احلقيقــة، حياتك العاطفيــة مضطربة هذه األيام 
بعــد فترة مــن االزدهــار. إن كل ما حتتاجــه اليوم 
لتحقيق أحالمك هــو وضع خطة عملية يصحبها 

تفاٍن في العمل وإخالص.

القوسالميزان

الحوت

الجوزاء

ملونشريط
الفا حالة اختناق مختلفة الشدة

متابعة ـ الصباح الجديد:
حســب دراســة حديثة بعنوان 
“أخذ اســتراحة ملدة أسبوع من 
االجتماعي  التواصــل  وســائل 
واالكتئاب  الرفاهيــة  يحســن 
والقلــق”، ميكــن أن يكون ألخذ 
إجازة ملدة أســبوع من وســائل 
تأثيــر  االجتماعــي  التواصــل 
النفســية  الصحة  على  مفيد 

والرفاهية.
 154 علــى  الدراســة  أجريــت 
مشــاركا، وقال جيــف المبرت، 
ملوقع”  وفقــا  الدراســة  مؤلف 
كنــت  “إذا   ،”timesnownews
تشــعر أنك تســتخدم الكثير 
االجتماعي  التواصل  وسائل  من 
وهــذا يؤثر ســلًبا علــى صحة 
عقلــك، فــإن أخذ قســط من 

أمرًا يســتحق  الراحة قد يكون 
احملاولة ومينحك على األقل بعض 

التحسينات قصيرة املدى.”
التي  فيما يلــي بعض الطــرق 
ميكنــك مــن خاللهــا تقليص 
اســتعمال وســائل التواصــل 

االجتماعي:
أزل جميــع التطبيقــات ملــدة 
أســبوع: تتضمن اخلطوة األولى 

التواصل  وســائل  تقليص  نحو 
االضطرابات  إزالــة  االجتماعي 
أزل جميع تطبيقات الوســائط 
مــن  الرئيســية  االجتماعيــة 
بعد  تثبيتهــا  وأعــد  هاتفــك 

أسبوع.
احصــل علــى كتــاب: حــاول 
اســتخدام وقــت إجازتــك من 
االجتماعي  التواصــل  وســائل 
من خالل القــراءة. هذا ميكن أن 
يساعد في حتسني صحة الدماغ.

اختر هواية وطّور مهارات جديدة: 
القيام بذلــك ميكن أن يخلصك 

من خطر امللل.
اخرج فــي نزهة: فقــد أظهرت 
املشي في  فأن  ذلك  الدراســات 
آثار  الطبيعة ميكن أن يكون لها 

مفيدة على الصحة العقلية.
وســائل  أن  تشــعر  كنــت  إذا 
التواصــل االجتماعي والعوامل 
األخــرى قد أثــرت على صحتك 
العقليــة، فاستشــر معاجلًــا 
واطلب املساعدة من أجل صحة 

عقك.

 االستراحة من وسائل التواصل االجتماعي تقلل االكتئاب

متابعة ـ الصباح الجديد:
وبعد 3 ســنوات من قلــة األمطار 
واجلفاف ســيكون موسم رز العنبر 
هذا العام محدودا جدا، كون العراق 
لم يعد ميلك ما يغطي حاجة زراعة 
هذا النوع املميز من الرز الذي يتطلب 
غمر مساحات واســعة باملياه على 
مدى أشــهر طويلة خــالل الصيف 

اعتبارا من منتصف شهر مايو.
ويقــول مديــر املــوارد املائيــة في 
محافظة النجف شاكر فايز كاظم 
أصبحت  املائية  املوارد  »مخزونات  إن 
قليلة جداً.. أقل بكثير من مؤشرات 
اخلطر، وهــي 18 مليار متر مكعب«، 

وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وحتتاج زراعــة العنبر إلــى كميات 

املوســم  خالل  امليــاه  مــن  كبيرة 
وبالتالي  فايز،  يشــرح  كما  الواحد، 
من الصعب زراعة محصول الرز في 
محافظة النجف واحملافظات األخرى 

بسبب استهالكه العالي للمياه.
أن تسمح  العراقي  املسؤول  ويتوقع 
»مســاحات  بزراعــة  الســلطات 

محدودة للحفاظ على العنبر«.
ومنذ مطلع ايار بدأ بالفعل تقليص 
املســاحات، حيــث أكــد املتحدث 
النايف  الزراعة حميد  وزارة  باســم 
أن »زراعة العنبر ستكون على أراض 
مســاحتها 10 آالف دومن فقط متتد 
والديوانية«،  النجف  محافظتي  في 
بعدما كان البلد يســتغل نحو350 
ألــف دومن لهــذه الزراعــة خــالل 

السنوات املاضية.
ويعد الــرّز عموما والعنبر على وجه 
اخلصــوص، مــادة رئيســية ضمن 
مائدة الطعام فــي أي بيت عراقي، 
مثل  املميزة  العراقية  الوجبات  يزين 
بالرز  وهي خضار محشــوة  الدوملة 

واللحم واملنسف، وغيرها.
وخالل السنوات املاضية، شهد البلد 
الذي يعبره من أقصى شــماله إلى 
جنوبه نهــرا دجلة والفرات، وامللقب 
ملحوظا  نقصا  الرافديــن«،  بـ«بالد 
الســلطات  وتدين  املائيــة،  مبوارده 
العراقيــة مرارا تركيــا وإيران اللتني 
تبنيان الســدود على منابع النهرين 
ما يؤدي النخفاض مستوى املياه في 

العراق.

ويلفت كاظم إلى أن مســتوى مياه 
نهر الفرات حاليــا ميثل 30 باملئة مما 
كان عليه في الظــروف االعتيادية، 
داعيا إلى »حترك سياسي« حلث دول 

اجلوار على إطالق مياه أكثر.
إلى ذلك، ســجل البنك الدولي في 
عــام 2021 انخفاضا بنســبة 17.5 
باملئــة فــي النشــاط الزراعي في 
العراق، خصوصــا بعد اجلفاف الذي 

يتعرض له البلد.
هــذا، ويهــدد توقف زراعــة العنبر 
مهنــا أخرى مثــل العشــرات من 
املصانع احمللية الصغيرة التي تعرف 
وتنظيف  بتنقية  وتقوم  “اجملارش«  بـ 
احملصــول قبل طرحه في األســواق 

جاهزا للطبخ.

أهم طبق على السفرة العراقية في خطر
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لندن ـ وكاالت:

مدرب  كلوب،  يورجن  ســيكون 
ليفربول، على موعد مع التاريخ، 
في حــال جناحه لقيــادة الريدز 
نحو حتقيق اللقب الســابع في 
تاريخهــم بدوري أبطــال أوروبا، 
عندمــا يلتقي ريــال مدريد في 
القارية الكبرى،  البطولة  نهائي 
يوم 28 آيار اجلاري.كما ستحمل 
هــذه البطولة الرقــم 7 أيًضا، 
في مسيرة كلوب التدريبية مع 
املســابقات. مبختلف  ليفربول 

ويعد هذا النهائي الرابع لكلوب 
فــي دوري األبطال، حيث لعب 3 
نهائيات قبل ذلك، فخسر اثنني 
وفاز بواحد.وكان النهائي األول له 
في موسم )2012-2013( عندما 
دورمتوند،  لبوروســيا  مدربًا  كان 

وانهزم أمام بايرن ميونخ )1-2(.
وخاض املــدرب األملانــي بعدها 
دوري  في  ليفربــول  مع  نهائيني 
األبطــال، األول كان عــام 2018 
وخســره أمام ريــال مدريد )3-

1(، والثانــي كان ضــد توتنهام، 
ووقتها ابتسمت األقدار لكلوب 
ليحقق لقبه القاري األول بالفوز 

.)0-2)
وفي حال فــوزه باللقب العريق 
للمــرة الثانيــة مــع الريــدز، 
سيتخطى اإلجنليزي جوي فاجان 
واإلسباني رافائيل بينيتيز، ولكل 
في  وسيأتي  واحد،  لقب  منهما 
األســطورة  خلف  الثاني  املركز 

اإلجنليــزي بوب بيزلــي، صاحب 
األلقــاب الثالثة مــع ليفربول.

أعوام  بألقابــه في  بيزلي  وتوج 
بينمــا  و1981(،  و1978،   ،1977)
حقق فاجــان لقبه الوحيد عام 
(1984(، قبــل أن يأتــي بينيتيز 

ويحقق لقب )2005(.
كما ســيكون كلوب، في حال 

تتويجه على حساب ريال مدريد، 
رابــع مدرب أملانــي يحقق لقب 
دوري أبطــال أوروبــا مرتني، وهو 
رقم قياســي للمدربــني األملان.

وســبق كلــوب لهــذا اإلجناز 3 
مدربني، هم: ديتمــار كرامر مع 
 1975( بايرن ميونخ فــي عامي 
هيتســفيلد  وأومتــار   ،)1976  -

في )1997 مــع دورمتوند، و2001 
مــع بايرن ميونــخ(، وأخيرًا يوب 
هاينكــس فــي )1998 مع ريال 
مدريد، و2013 مع بايرن ميونخ(.

املباراة أهمية خاصة  ومتثل تلك 
األسباب،  من  للعديد  لليفربول 
مــن بينهــا التمســك بحلم 
التاريخية. بالرباعيــة  التتويج 

وجنــح ليفربول فــي الفوز هذا 
رابطة  كأس  بلقبــي  املوســم 
االحتاد  اإلجنليزية وكأس  احملترفني 
اإلجنليزي، ومــا زال ينافس على 

لقب البرمييرليج.
كما تعــد املواجهــة انتقامية 
أيًضــا للريدز، بعد خســارتهم 
أمــام ريــال مدريد فــي نهائي 

موســم  فــي  األبطــال  دوري 
-3( بنتيجــة   )2018  2017-)

األوكرانية  العاصمــة  فــي   )1
ليفربول  أحرز  وأن  كييف.وسبق 
التشــامبيونزليج 6 مــرات من 
قبل أعوام )1977 و1978 و1981 

و1984 و2005 و2019(.
وبالتالــي فــي حــال فــي فوز 
ليفربــول باللقــب فســيوجه 
ضربة لـــ3 عمالقــة، األول هو 
ريال مدريد حيث ســيحرمه من 
الفارق معه  ويقلص   ،14 اللقب 
من 7 بطوالت إلــى 6.أما الثاني 
فهو بايرن ميونخ الذي يتقاسم 
مع الريدز حاليا املركز الثالث في 
بالبطولة،  تتويجا  األكثر  قائمة 
وفي حال فــوز الفريق اإلجنليزي 

سيتجاوز العمالق البافاري.
فيمــا اســتأثر ميالن لســنوات 
األكثر  قائمــة  بوصافة  طويلــة 
تتويجــا بعدما جمع 7 ألقاب، وإذا 
باريس،  نهائي  في  ليفربول  انتصر 
سيتقاســم املركــز الثانــي مع 
العمالق اإليطالي.كما ســيبتعد 
ليفربول عن برشــلونة الذي ميلك 
فــي رصيــده 5 ألقــاب، وأياكس 
أمستردام )4(، ومانشستر يونايتد 
وبنفيكا وتشيلســي   ،)3( وإنتــر 
ونوتنجهــام فورســت وبورتو )2(.
وهنــاك العديد مــن األندية التي 
توجت باللقب مرة واحدة من قبل 
وهي: ســيلتك وهامبورج وستيوا 
وبوروسيا  ومارســيليا  بوخارست 
فيال  وأســتون  وفينورد  دورمتونــد 

وآيندهوفن والنجم األحمر.

ليفربول يستهدف ضرب 3 عمالقة بلقب واحد

اإلنجاز األلماني األعظم ينادي كلوب أمام ريال مدريد

جدة ـ وكاالت:
تســتضيف مدينة جازان، بطولــة احتاد غرب 
آســيا للكرة الشــاطئية، خالل امدة من 18 
وحتى 23 آيار اجلاري.وتقام البطولة، مبشــاركة 
7 منتخبات وهي اإلمــارات، الكويت، البحرين، 
عمان، فلســطني ولبنان، بجانب الســعودية 
صاحبــة الضيافة.وكانــت القرعة قد أوقعت 
املنتخب الســعودي على رأس اجملموعة الثانية 
مع البحرين وفلسطني.وضمت اجملموعة األولى، 

منتخبات اإلمارات، الكويت، عمان ولبنان.
ومن املقرر أن تنطلق املنافسات، يوم غد األربعاء 
، بإقامــة 3 مواجهــات جتمع بني الســعودية 
وفلسطني، واإلمارات ضد عمان والكويت أمام 
لبنان.ويفتتح منتخبا عمان والكويت، مباريات 
اجلولــة الثانية التي تشــهد أيًضــا مباراتي 
البحرين مع فلسطني، ولبنان ضد اإلمارات.وفي 
اجلولة الثالثة واألخيرة من دور اجملموعات، تقام 
مواجهات اإلمارات مــع الكويت، البحرين ضد 

فلسطني والسعودية مع البحرين.
وكان االحتاد الســعودي قد أنهى جتهيز ملعب 
جازان الشــاطئي، بالتعاون مع إمارة املنطقة، 
خالل 4 أيام بســعة 2210 مشــجعني، حيث 
يقع امللعب شــمال الكورنيش الشمالي.وتقرر 
أن يكــون الدخــول ملباريات البطولــة مجانًا 
لألفراد والعائالت، مع تواجد عدد من الفعاليات 

والعروض الترفيهية.

بوينس آيرس ـ وكاالت:
ضــرب تيجــري موعدا مــع بــوكا جونيورز، 
في نهائــي كأس رابطة الــدوري األرجنتيني 
لكرة القــدم، بعد تغلبه علــى أرخنتينوس 
جونيورز بــركالت الترجيح 3-1.وانتهى الوقت 
األصلي ملواجهة نصــف النهائي بني تيجري 
وأرخنتينــوس جونيورز، التي أقيمت مســاء 
األحــد بالتوقيت احمللي، بالتعــادل 1-1، ليتم 
اللجوء لركالت الترجيح التي حسمها تيجري 

لصاحله.
وكان تيجــري قد تقــدم بهدف مــن توقيع 
أليكســيس كاسترو )ق55(، إال أن الباراجوائي 
التعــادل ألرخنتينوس  أدرك  أفالوس  جابرييل 
)ق87(.وبفوزه يتأهل تيجري للنهائي، ملواجهة 
بوكا جونيــورز الذي كان قد أطاح الســبت 
املاضــي براســينج، بــركالت الترجيح أيضا 
6-5.وســيتكرر بذلــك نهائي كأس  بنتيجة 
الــدوري األرجنتيني لعــام 2019، عندما توج 
تيجري باللقــب الوحيد حتى اآلن في تاريخه، 
على حساب بوكا.ومن املقرر أن يقام النهائي 
ألبرتو  املقبــل، على ملعــب »ماريــو  األحد 

كيمبيس« في مدينة كوردوبا.

جازان تضيف غربي
 آسيا للكرة الشاطئية

تيجري يالقي بالبوكا في 
نهائي كأس الدوري األرجنتيني

لقاء سابق بني ليفربول وريال مدريد

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

9:45 مساًءساوثهامتون ـ ليفربول

روما ـ وكاالت:
نوفــاك  الصربــي  النجــم  تــّوج 
عامليا،  األول  املصنــف  ديوكوفيتش، 
بلقــب رومــا لتنس األســاتذة، ذات 
الـــ1000 نقطة، للمرة السادســة 
محاولة  نوفاك  تاريخه.وأحبــط  في 
ســتيفانوس  الشــاب  اليونانــي 
تسيســيباس للتتويج للمرة األولى 
فــي مســيرته، بعــد أن هزمه في 
اليوم األحد مبجموعتني دون  النهائي 

رد.
وعلــى عكــس املتوقــع، لــم يجد 
الالعب الصربــي صعوبة كبيرة في 
حســم األمور لصاحله خالل ساعة 
و36 دقيقــة فقط، حيث اكتســح 
اجملموعــة األولى بتفــوق واضح )6-
كان  الثانيــة،  اجملموعــة  0(.وفــي 
تسيتسيباس على بُعد شوطني من 
حسم اجملموعة لصاحله، والعودة في 
النتيجة، حيث كان متقدما )4-1(، إال 
أن نوفاك جنح بقوته الذهنية املعتادة 

في التماســك وتقليص الفارق حتى 
عادل الكفة لتذهب اجملموعة لشوط 
كسر التعادل الذي حسمه املصنف 

األول عامليا بنتيجة 6-7 (5-7(.
بهــذا االنتصار، ينجــح "نولي" في 
تدشــني أول ألقاب هذا املوسم، وهو 
اللقب الســادس له علــى األراضي 
ألقاب   4 بُعد  اإليطالية، ليبقى على 
نادال،  رافائيل  النجم اإلســباني  من 
صاحب الرقم القياسي في البطولة.
وفيمــا يتعلق باملواجهات املباشــرة 
مع اليونانــي الواعد، فواصل الالعب 
البلقانــي تفوقه الواضــح بانتصار 
لتسيسيباس. اثنني  مقابل  ســابع، 
أما علــى صعيد املاراثــون في عدد 
بطوالت املاسترز، ابتعد ديوكوفيتش 
في الصدارة برصيد 39 لقبا، مبتعدا 
بفــارق 3 ألقاب عن "رافــا"، و11 عن 
السويســري روجر فيدرر.على اجلانب 
اآلخر، فشــل املصنف اخلامس عامليا 
قائمة  اســمه ضمن  في تســطير 

شرف املتوجني بالبطولة في النهائي 
األول فيها.واكتفــى صاحــب الـ23 
عاما بلقبه هذا املوســم في مونت 

كارلو الشهر املاضي.
أنس جابر،  التونسية  النتجة  فرطت 
في لقب بطولة روما للماسترز )ذات 

الـ1000نقطــة(، بعــد هزميتها في 
املبــاراة النهائية اليــوم األحد، أمام 
املصنفة األولى عامليا البولندية إيجا 
شــفيونتيك مبجموعتني دون رد، بعد 

ساعة و22 دقيقة من اللعب. 
وكانت أنس جابــر، تأمل في تدعيم 

اإلجناز الــذي حققته قبــل أيام في 
بطولة مدريد، لكنها وجدت أمامها 
العبــة أكثر منهــا جاهزيــة على 
جميع املســتويات والتي تقدمت في 
حافظت  ثم   )0-3( األولــى  اجملموعة 
علــى تفوقهــا لتنهــي اجملموعــة 
 37 بعد   ،)2-6( بنتيجــة  لصاحلهــا 
الثانية،  اجملموعــة  وعرفت  دقيقــة. 
نفس سيناريو اجملموعة األولى، حيث 
تقدمت البولندية )3-0(، ولم تترك أي 
فرصة للبطلة التونســية لتحقيق 
رميونتادا مثلما فعلت في ربع النهائي 
ونصف النهائــي، وأنهتها البولندية 
سلســلة  تتوقــف  (6-2(.وبذلــك 
انتصارات أنس جابر املتتالية عند 11 
فوزا على التوالي، مقابل 28 انتصارا 
على التوالي لشــفيونتيك والتتويج 
أيًضا. التوالــي  اخلامس  لهــا على 
اليــوم، فقد ضمنت  وبرغم هزميــة 
انس جابر التقدم للمركز الســادس 
فــي التصنيف العاملــي وهو أفضل 

تصنيف في مسيرتها املميزة.
أصــدرت جمعيــة العبــات التنس 
اإلثنــني،  اليــوم   ،WTA احملترفــات 
والذي  اجلديــد،  العاملي  التصنيــف 
تضمن صعود التونســية أنس جابر 
للمركز السادس.واستقرت أنس جابر 
في املركــز الســادس برصيد 4380 
نقطة، وهــو أفضــل ترتيب حتققه 
الالعبة التونســية في مســيرتها.
وجاء تقدم أنس جابر بفضل وصولها 
إلــى الــدور النهائي لبطولــة روما 
التصنيف،  تضمن  كما  للماســترز. 
قفزة جيدة للمصرية ميار الشريف، 
التي تقدمــت 12 مركزًا لتصبح في 
املرتبة 50 عاملًيا برصيد 1135 نقطة، 
وهو أفضل تصنيف في مســيرتها.
وتقدمــت ميــار الشــريف بفضل 
تتويجها بلقــب بطولة ليكي مولي 
كارلســروه بأملانيا، بعــد فوزها في 
على  رد  دون  مبجموعتــني  النهائــي 

األمريكية برنارد بيرا.

ديوكوفيتش يتوج ببطولة روما للمرة السادسة في تاريخه
شفيونتيك تخطف اللقب من أنس جابر

ديوكوفيتش
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بغداد ـ الصباح الجديد:

خاَض املنتخُب األوملبّي، أول أمس، 
أولــى وحداتــه التدريبّية ضمن 
ِع العاِصمِة بغداد اســتعداداً  جتمُّ
لبطولــِة آســيا التــي تقام في 
املُقبل  أوزبكستان َمطلع الشهر 
.وقاَل املُدرب املُســاعد للُمنتخِب 
انطلقت  عبيــد:  عباس  األوملبي، 
أولى وحداتنــا التدريبّية بِضيافِة 
الدولّي َتضيراً  الشــعب  َملعِب 
لبطولِة آســيا دون 23 عاماً التي 
ســتقاُم في أوزبكستان.وأضاَف: 
املِراُن األول افتقــدَ عدداً وافراً من 
الالعبني الذين لم تســمح لهم 
ِع  أنديتهم من التواجِد في التجمُّ
الدوري.الفتاً  اســتمراريِة  بُحكم 
إلــى: إن اســتحقاَق األوملبّي هو 
واجٌب وطنٌي البّد من أن يســعى 
اجلميُع إلجناحه، سيما أن املَنتخب 
العراقّية على  الكــرَة  ســيمثُل 
الوقت  في  الَقارة.شاكراً  ُمستوى 
نفســه التعاوَن الكبير من بقيِة 
اجلهازِ  مع  نســقت  التي  األندية 
الفني مبسألِة الوحدات التدريبّيِة 
وعــدم َتميــل الالعبــني جهداً 
املُدير  أكــَد  ُمضاعفا.إلــى ذلك، 
األوملبي، مهدي  للُمنتخِب  اإلداري 
كرمي: إن املُديــر الفني للُمنتخِب 
األوملبي، ميروســالف ســوكوب، 
سيصل في وقٍت متأخٍر من اليوم، 
على أن يقودَ مراَن غٍد االثنني الذي 
سيقاُم بِضيافِة الشعب الدولي.
مشــيراً إلى: إن الالعبني امُلترفني 
توالياً  أوروبا ســيصلون  في  الـ6 

إلى العاصمــِة بغداد بالفترة من 
17 حتــى 23 من الشــهرِ احلالي 
إيران.واختتَم  ملواجهتــي  َتضيراً 
األوملبي  للُمنتخِب  اإلداري  املُديــر 
إلى تكون  قائالً: نســعى  حديثه 
األوملبي  املُنتخــب  اســتعداداُت 
مثاليًة قبل الولوِج في ُمنافساِت 

البطولِة اآلســيوّية، لــذا أهيُب 
ببعِض األندية بأن تتعاون بشكٍل 
أكبر مــن خالل تفريــِغ العبيها 

خدمًة للكرِة العراقّية.
االتــادُ  يدُعــو  جانبــه،  مــن 
املركــزي لكرِة القدم الشــركاَت 
املُتخصصة لبيــِع تذاكر مباراتي 

اإليراني  ونظيره  األوملبي  منتخبنا 
اللتــني ســتقامان فــي ملعِب 
املدينــِة الدولــي اليــوم الثالثاء 
واجلمعــة املوافقــني )٢٤-٢٧ /٥/ 
إلى  العطــاءاِت  لتقــدميِ   )٢٠٢٢
األمــنِي العاّم لالتــاد خالل مدٍة 
أقصاها ثالثة أيام من نشــر هذا 

اإلعالن.
وفي سياق اخر، جترى في الساعة 
8 من مســاء اليــوم الثالثاء في 
ملعب الشــعب الدولــي مباراة 
والشــرطة  اجلوية  بــني  مؤجلة 
املمتاز  الكرة  دوري  ضمن مباريات 
وكانت مقــررة ان تقــام يوم 16 

نيسان املاضي في حني مت تاجيلها 
بدوري  ارتباط فريق اجلوية  بسبب 
ان  أبطال آسيا.. وسبق للشرطة 
فاز ذهابا بهدف من دون رد، ويقف 
وله  الترتيب  في صدارة  الشرطة 
79 نقطة، في حــني للجوية 55 

نقطة باملركز الرابع.
في حني أعلنت جلنة املســابقات 
القدم  العراقــي لكرة  في االتاد 
جــدول مباريات اجلولــة 32 التي 
املقبل  يــوم اخلميــس  تنطلــق 
املوافق 19 آيار اجلــاري، فتجرى 4 
سامراء  يالقي  الديوانية  مباريات، 
 4 الســاعة  األول في  في ملعب 
الطلبة  يضيف  والقاسم  مساء 
في ملعب الكفــل في التوقيت 
ذاته وجترى مبــاراة الزوراء وامليناء 
الدولي في  الشــعب  في ملعب 
والنصف  السادســة  الســاعة 
النجف  ملعب  ويضيف  مســاء 
ونفط  النجــف  مبــاراة  الدولي 

ميسان في الساعة 9 مساء.
أيضا،  مباريات   4 اجلمعــة  وتقام 
الصناعــة يالقــي الكهرباء في 
ملعبــه فــي الســاعة 4 عصرا 
والكرخ يضيف أمانة بغداد وزاخو 
يالقي النفــط وجترى املباريات في 
التوقيــت ذاته، في حــني يلعب 
البصرة  ونفــط  الوســط  نفط 
فــي ملعب النجــف الدولي في 
والنصف،  السادســة  الســاعة 
يوم السبت فتقام مباراتني،  امام 
الشرطة يالقي نوروز في الساعة 
4 عصرا مبلعب الشــعب الدولي 
تعقبها مبــاراة اجلوية واربيل في 

الساعة 9 مساء.

األولمبي يباشر تدريباته تحضيرا لوديتي إيران 
الجوية يالقي الشرطة اليوم في لقاء مؤجل بالممتاز 
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اجلوية

11 وسامًا للكيك بوكسنغ 
في بطولة العالم 

تايكواندو البارالمبية 
ُيشارك في منافسات الشارقة 

جعاز يتألق في 
الدوري السويدي

إعالم اللجنة األولمبية
حقق العبو العراق أحد عشــر وساماً ملوناً في 
بطولــة أندية العالم بالكيك بوكســنغ التي 
أختتمت أمــس مبدينة أســطنبول في تركيا.
وتنوعت أوســمة  العبي األنديــة العراقية بني 
ثالثة أوســمة ذهبية وفضيني وســتة أوسمة 
نحاسية حيث شــارك العراق في البطولة، بني 
43 بلــداً، بثمانية أندية هي احلدود، احلســنني، 
الدين، الصحة، ســامراء، غــاز اجلنوب،  صالح 

الكوفة، ونادي السالم.

هشام السلمان *
صرح رئيس االتاد العراقي املركزي للتايكواندو 
حيدر كرمي الشكري  ان املنتخب العراقي للعبة 
سيشارك في اول بطولة  خارجية منذ تأسيس 
االتاد  هــذا العام وذكر الشــكري ان املنتخب 
العراقي  يشــارك في بطولة الشارقة في دولة 
االمــارات العربية للمدة من الرابع والعشــرين 
حتى السابع والعشرين من الشهر اجلاري وهي 
بطولة تأهيلية وأشــار رئيس االتاد حيدر كرمي 
الشكري الى ان املنتخب بدأ هذا اليوم اخلميس 
معسكرا تدريبيا اســتعدادا للبطولة يستمر 
ملدة عشرة ايام واختتم الشكري تصريحه قائال 
:ان الوفد العراقي للبطولــة يتكون من :حيدر 
كرمي مزهر  رئيســا الوفد، بالســم باقر خلف  
إداريــا، ثائر خضير  ســاهي مدربــا  للمنتخب  
العراقي ، والالعبون هم : حسني عباس حسني  
وزن 58 كغم ، وحســني ياســر حسني وزن 58 
كغم ووعد عمران فارس  وزن 80 كغم.ومحمد 

جاسم محمد  وزن فوق 80 كغم. 

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
متكن مهند جعاز، املتــرف العراقي بصفوف 
هاماربي، أول أمس، من تســجيل أحد أجمل 
أهــداف اجلولة الـــ 8 من الدوري الســويدي 
املمتاز، في مرمى ايك سولينا، في اللقاء الذي 

انتهى بالتعادل اإليجابي )3-3(..
بالدقيقة  )الثانــي لفريقه(  وجاء هدف جعاز 
40 مــن زمن املبــاراة، من كــرة جانبية ثابتة، 
أودعها في ســقف املرمــى بطريقة جميلة، 
ليتفاعل معها جمهور النادي احلاضر بكثافة 
في ملعب ســودر .واشــترك الظهير األيسر 
مهنــد جعاز فــي املباراة حتــى الدقيقة 76 
من عمر املبــاراة، التي تقــدم فيها الضيوف 
أوال بالدقيقة 6 عــن طريق نبيل بهوي، وعادل 
بالدقيقة  لهاماربي  لودفيغســون  جوستاف 
32.وأضاف جعاز الهــدف الثاني لفريقه، قبل 
أن يتمكن الرســون من معادلــة النتيجة من 
ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما سجل ناهير 
ثالث أهداف أصحاب األرض بالدقيقة 72، وعاد 
مجددا نبيل بهــوي إلدراك التعادل لفريق ايك 
ســولينا، لتنتهي املواجهة املثيــرة بالتعادل 
)3-3(.ويحتل هاماربي وصافة الترتيب بالدوري 
السويدي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتني عن 
العراقي  املتصدر ايك سولينا.يذكر أن املترف 
مهنــد جعاز، اقترب من االنتقــال إلى الدوري 
األسكتلندي في امليركاتو الصيفي املقبل عبر 

بوابة نادي سيلتيك.

تقرير 

سيف المالكي*

 يباشُر، اليوم الثالثاء، منتخبنا الوطنّي 
لكرِة الصاالت أولــى وحداته التدريبّية 
في معســكره املُقــام  بغــداد والذي 
يدخل ضمن مرحلــِة تضيراته األولّية 
التي ستقاُم في  لبطولِة غربي آســيا 
دولِة الكويت للفتــرة من الرابع ولغاية 
الرابع عشــر من شــهر حزيران املُقبل. 
وقاَل مســاعد ُمدرب منتخبنا الوطني، 
حســني عبد علي: إن معســكر بغداد 
هذا يعدُّ الثاني، حيث سيتمُّ فيه اختيارُ 
تشكيلة املنتخب شــبه النهائّية، ثم 
الدخول في معســكٍر ثالٍث في البصرة 
قبــل املغادرِة إلى دولــِة الكويت خلوِض 

غمار بطولة غربي آسيا.
وأضــاَف: إن قائمة املُنتخب ضمت )25( 
العباً هم: وليد خالــد - حيدر مجيد - 
طارق زياد - ســالم فيصل - علي موفق 
- علي شهاب أحمد - فادي عالء - علي 
حقي - عباس فالــح - قيصر منتظر - 
حيدر كرمي - محمد رعد - زين العابدين 
عبــد الرزاق - مهند عبد الهادي نعيم - 
محمد صادق - علي محمد - كرم عباس 
فاضل - حسن علي دخيل - غيث رياض 
- مصطفى إحسان - حامد عالء - فهد 
ميثاق. أما حــراس املرمى، فهم: أحمد 

دريد - زاهر مهدي - محمد سامي.
وأكَد املدرب املُساعد للمنتخِب الوطني 
لكرِة الصاالت، حســني عبــد علي: إن 
الثالثاء  اليوم  سينطلُق  الذي  املعسكر 
هو للوقــوِف على إمكانيــات الالعبني 
الذين نرغب التعــرَف عليهم عن قرٍب 
ســواًء الذين متــت دعوتهــم حديثاً أو 
الالعبــني الذيــن مثلــوا املنتخَب في 

التصفياِت اآلسيوّية األخيرة.
وتابع: أصبحــت لدينا رغبــٌة كجهاز 
فنــي، بقيادِة املدرب ناظم الشــريعة، 
بدعوِة العبني جدد للمنتخِب من خالل 
متيزهــم في مباريــاِت الــدوري املمتاز 
للصاالت. مبيناً: إن الدعوة شملت )42( 
)١١( منهم لالنخراِط  العباً مت اختيــارُ 
إلى: إن املعسكر  في التدريبات.مشيراً 
احلالــي القائــم فــي بغــداد مكرٌس 
لتقييِم جميع الالعبني املدعوين اجلدد 
وزمالئهم الذين شاركوا في التصفيات.
ونوَه إلــى: إن الـ 25 العبــاً الذين وقَع 
عليهم االختيارُ سيخضعون لتدريباٍت 
منتظمٍة ابتداًء مــن اليوم الثالثاء من 
أجل الوصوِل بهم إلى أعلى املستوياِت 
الفنيــة والبدنية املُنتظرة اســتعداداً 

للبطولة املرتقبة.
مؤكداً: إن باب املنتخب ما زال مفتوحاً 
ملن يثبــت جدارته وليس حكــراً على 
أحد، حيث سيقوم اجلهازُ الفني بقيادة 

املدرب بإعطاِء الفرصِة جلميع الالعبني 
الذيــن مت اختيارهــم حالياً وســابقاً، 
لغــرض إثبــاِت جدارتهم فــي ارتداِء 
قميــص املنتخب الوطنــّي للصاالت. 
وأوضَح: إن اجلهاز الفني سيعطي رأيُه 

النهائــي بعد اختتاِم هذا املعســكر، 
الختيار الالعبني األبرز من أجل ضمهم 
لبطولِة  اســتعداداً  الوطني  لصفوِف 

غرب آسيا.
وفي الســياِق نفســه، بنّيَ مســاعد 

مدرب منتخبنا الوطني، حســني عبد 
علي: إنه، ومن خــالل االختباراِت التي 
جــرت لالعبني الـــ42، متّ اختيــار )15( 
العباً منهم دون سن 23 عاماً، ليكونوا 
تنتظره  الذي  الوطني  للمنتخِب  رافداً 

مشاركٌة في بطولِة غرب آسيا وكأس 
اآلســيوّية، حيث  والنهائيات  العــرب 
ناظم  محمد  منتخبنــا،  مــدرُب  دّون 
مفكرته  في  أســماءهم  الشــريعة، 
املســتقبل  في  لالســتفادِة منهــم 
القريــب. ُمثمنــاً هذه اخلطــوَة التي 
تصب في مصلحِة املنتخب لتشكيِل 
جيٍل يكون أغلب العبيــه من األعمار 
الصغيرة واملتوسطة، وذلك ألن املنهاَج 
التدريبي املُعد من قبــل اجلهازِ الفني 
يفضي إلى إعــدادِ منتخٍب قوي، يكون 

رقماً صعباً في القارِة الصفراء.
إلى ذلك، أنهت مدربُة املُنتخب الوطني 
اإليرانية  للســيدات،  الصــاالت  لكرِة 
شاهناز ياري، االختباراَت التي استمرت 
وحدتني  وبواقــع  متتالية،  أيــاٍم  ثالثَة 
تدريبيتــني صباحية ومســائية، وفي 
اختتاِم االختبارات أعلنت املُدربة اختيارَ 
قائمة ضمــت )22( العبًة وقَع عليهن 
االختيار من بني )30( العبًة شاركن في 

االختباراِت.
 وضمت القائمُة، التي نالت ثقَة مدربة 
املنتخــب الوطنّي، اإليرانية شــاهناز 
ياري، الالعبات: نور صباح جميل وفائزة 
جالل محمد وشاجوان جبار مصطفى 
فاضل  ونادية  أسعد مصطفى  وخالت 
عبد األمير وزينب عباس كاظم وتبارك 
إبراهيم  الرحمن مؤيد جاسم وسماح 

حميــد وغفران صادق مهــدي ودريا به 
هره دارا محمد وشوخان نور الدين صدر 
الدين وبيريفان جالل رشــيد وشــيالن 
عبد اهلل محمد وسارا عبد اهلل محمد 
وميــس مهدي حســن وديرين محمد 
مال بكر وروجني ســعد شــرهان ولنيا 
صديــق صالح وســميرة رؤوف صالح 
وطيبة سليم عبد اجمليد وهدى مخيف 
داخل.وقالت  نعيــم  وطيبــة  حمــزة 
املدربُة شــاهناز: إن املنتخب سيدخل 
معســكراً داخليــاً مغلقــاً لَتكثيِف 
الوحدات التدريبّية، ثم يتبعه معسكٌر 
خارجي مــع خوِض عددٍ مــن املبارياِت 
النهائّية  الودية  للوقوِف على الصورِة 
 )14( التامة الختيــار أفضل  واجلاهزّية 
العبًة خلوِض منافســاِت بطولة غرب 
آسيا التي ســتنطلُق في مدينِة جدة 

السعودّية منتصف الشهر املُقبل.
 وعّبرت شاهناز عن تفاؤلها مبستقبِل 
كرة القدم النسوّية في العراق، مبينة: 
في  التــي شــاهدتهن  الالعبــات  إن 
االختبــاراِت ميتلكن قــدراٍت جيدًة من 
املهاراِت الفنية واإلمكاناِت البدنية، وإن 
مهمتي تكمُن في تطوير الالعبات من 

أجل الوصوِل ملستوياٍت عالية.

* املنســق اإلعالمــي ملنتخــب كــرة 
الصاالت الوطني

وطني الصاالت يبدأ وحداته التدريبية استعدادًا لبطولة غربي آسيا 
22 العبة ضمن منتخب السيدات

لقطة ملباراة سابقة ملنتخبنا بكرة الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحضــور الدكتــور عائــد جابر 
عمران مدير عام شركة مصافي 
الوســط واألستاذ أحمد جمعة 
حســني معاون املدير العام ورواد 
وأساطير الكرة العراقية وجمعآ 
الرياضي  اجلمهــور  مــن  غفير 
وضمن كرنفال جماهيري أسدل 
الســتار  لبطولة كأس السيد 
املدير العــام الثالثة لكرة القدم 
مصفى  قســم  فريق  بتتويــج 
الســماوة بطال" بعد فوزه على 
فريــق هيــأة خدمــات الطاقة 
وعلــى ملعب   )٤_٣( بنتيجــة 
خماســي الكرة لنادي مصافي 
الوســط الرياضــي وذلــك يوم 
املوافــق)١٤/٥/٢٠٢٢(  الســبت 
.حيث أستهل حفل اخلتام بعزف 
قراءة  تالها  اجلمهوري  الســالم 
آيات من الذكــر احلكيم بعدها 

قراءة ســورة الفاتة على أرواح 
شهداء العراق وشهداء الرياضة 
خصوصآ .أنطلقت املباراة مساء 
وبواقع شــوطني  الســبت  يوم 
وأنتهت املبــاراة بوقتها األصلي 
أحمد  احلكــم  صافــرة  لتعلن 
حســن فوز فريق قسم مصفى 
السماوة .ومت تكرمي الفريق الفائز 
البطولــة وتوزيع  األول بــكأس 
الكؤوس على الفــرق الثاني ثم 
املركــز الثالث مناصفه كان من 
حصــت فريق هيأة املشــتقات 
اخلفيفة وقســم اخلدمات  ووزع 
درع املشــاركة للمتميزيــن في 
البطولة  لهداف  منها  البطولة 
وأفضــل حــارس مرمــى وأكبر 
البطولة  وحكام  سنا"  الالعبني 
أضافة الى السادة ممثلي األقسام 
املساندة للبطولة. وألهمية هذا 
احلــدث الرياضي شــهد اخلتام 

العراقية  الكرة  أساطير  حضور 
وهــم كل مــن) فالح حســن، 
فيصل عزيز، كرمي صدام ، سمير 
حبيب  محمــود،  يونس  كاظم، 
عبد  سعد  صدام،  نعيم  جعفر، 
احلميــد، مهــدي كــرمي، قصي 
هاشــم، رســن حمــود، عباس 
عطية، علي وهيب، عباس عبيد، 
ضياء حسني، ليث حسني، سامر 
ســعيد، مهدي كاظم، ( أضافة 
الــى املشــجع الرياضي مهدي 
البطولة  أجواء  العراقي.وسادت 
الــروح الرياضية  بحضور ممثلني 
عن الفرق املشــاركة مــن أبناء 
الرياضي  واجلمهــور  شــركتنا 
النفطي  الدورة  وجمهور مجمع 
الــذي منــح البطولــة نكهة 
عطره تسودها األخالق الرياضية 
العاليــة ملا تعســكه من روح 

املبة واالخوة.

شــارك الكابــن النجــم الدولــي 
الســابق، بســام رؤوف، افراح جريدة 
الصبــاح اجلديــد افراحهــا بذكرى 
 ،18 الشــمعة  وإيقــاد  التأســيس 
بقوله: ابارك إلدارة اجلريدة والعاملني 
فيها عيد التأســيس ودخولها العام 
18، اذ اســهموا بشــكل فعال في 
توعية الشــارع واجلمهــور الرياضي 
وقدموا منوذج مهني متميز في عالم 

الصحافــة املكتوبــة وكانوا عنصر 
مهم في عملية اإلصــالح الرياضي 
سياســة  تبنتها  مهمة  بجزئيــات 
وباملناســبة اجلميلة وذكرى  اجلريدة، 
للجريدة  أتقدم  إيقاد شمعة جديدة 
يتواصل  وان  التقــدم  مــن  باملزيــد 
العطاء الثر في املســاهمة بصناعة 
بيئــة رياضيــة متقدمــة لتحقيق 

إجنازات المعة للرياضة العراقية.

بسام رؤوف يشارك »الصباح الجديد« االفراح مصفى السماوة يتوج بطال لكأس السيد 
المدير العام الثالثة لكرة القدم

بغداد ـ فالح الناصر:
وصــل احلكمــان الدوليــان ) نخبة 
آســيا( زيــد ثامــر للوســط واكرم 
علي حكم مســاعد، إلــى البحرين 
إدارة مباريات  تضيرا للمشاركة في 
ضمن بطولة كأس االتاد اآلســيوي 
تضيفها  التي  الثانيــة  للمجموعة 
البحرين مبشاركة أندية الرفاع الغربي 
البحريني والظفرة العماني والعربي 
الكويتي وشباب اخلليل الفلسطيني 
ابتداء من يوم غد األربعاء. وقال احلكم 
الدولــي زيد ثامر ان طواقم من كوريا 
اجلنوبية والصني والسعودية تشارك 
فــي إدارة املباريات ضمــن اجملموعة، 
مبينــا ان احلكام ســيخضعون إلى 
اختبــار اجلاهزية باشــراف املاضران 
الدوليــان عبــد اهلل البلوشــي من 
قطر وحسني غضنفري من الكويت. 
واوضخ انــه وزميله اكــرم ينتظران 
املشــاركة فــي إدارة مباريات ضمن 
تصفيات كأس آســيا فــي اجملموعة 
التي تضيفها ماليزيا وتضم ماليزيا 
وتركمانستان،  والبحرين  وبنغالديش 
وتقام ابتداء من يوم 8 حزيران املقبل. 

وأشــار إلى انه وبعــد انضمامه إلى 
طواقم نخبة آسيا واملشارة في دوري 
أبطال القــارة، كلف بإدارة مباراة بني 
فريقي ملبورن األســترالي وبانكوك 
جالس ياليــوم يونايتد التايلندي. من 
جانبه، اعــرب أكرم علي عن ثقته ان 
يقدم مع زميله زيد املســتوى الفني 
األفضل في املباريــات ضمن بطولة 

كأس االتاد اآلســيوي فــي البحرين 
وتصفيات القارة في ماليزيا، موضحا 
انه اشــترك في أخر مهمة في كأس 
االتاد اآلســيوي في إدارة مباراة بني 
فريقني من النيبال وبنغالديش ضمن 
العراقي املؤلف من  طاقم التحكيم 
يوســف سعيد للوســط ومساعد 

احلكم جهاد عطية.

زيد ثامر وأكرم علي يقودان مباريات 
كأس االتحاد اآلسيوي بالبحرين 

زيد ثامر وأكرم علي
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البصرة - الصباح الجديد:
أعلــن املدير العام لدائرة التحريــات والتنقيبات علي 
شلغم، مباشــرة الفريق الفني اإليطالي املتخصص 
في نصب نســخة الثور اجملنح املهــداة من احلكومة 

اإليطالية ملتحف البصرة احلضاري.
وأشــار شــلغم إلى أنَّ الفريق بذل جهوداً كبيرة في 
نصب هذه النســخة التــي لها رمزيــة دولية حيث 
صنعــت في بادئ األمــر، ونصبت فــي مدخل مدرج 
روما التاريخي ) الكولســيوم ( عام ٢٠١٦ وفي ما بعد 
نصبت في مدخل مقر اليونســكو العام في باريس، 

ومن ثمَّ نقلت الى البصرة .
يذكر أنَّ نســخة ثور منرود اجملنح ) الماســو ( يعد رمز 
القوة والشجاعة والسمو عند اآلشوريني، ويستخدم 
حلماية املدن والقصور ودور العبادة حسب معتقداتهم 
والالماســو، نوع من الكائنات األسطورية مختلطة 
التكويــن، فهي فــي أكثر األحيان ثــور مجنح برأس 
إنسان وأقدام أسد، أو برأس إنسان وأقدام ثور، وقد أخذ 

أشكاالً عدة خالل حقب التاريخ.

بغداد - الصباح الجديد:
بدأت أعمال تأهيل وإعادة ترميِم جدارية نصِب احلرّيِة 
للفناِن الراحِل جواد ســليم في ســاحة التحرير من 
الناحيِة التقنيــِة واملعمارّيِة بإشــراف وزارة الثقافة 
والســياحة واآلثار ممثلًة باملدير العــام لدائرة الفنون 
العامــة الدكتــور فاخــر محمد حســني، وبحضور 
ممثلنَي عن الشــركاِت وعدد من الفنانني التشكيليني 
اخملتّصني ومستشــاري رئيس مجلس الوزراء، وجهاٍت 
فنيٍة محلّيــِة ودولّيــٍة مختّصــٍة، مت اختيارها على 
ـّة  ـّة والتقني وفـَق معاييـرِ اجلـــودِة والّسالمـَة الفني

للنصـب.
وأكد املديــر العام لدائــرة الفنون العامــة أّن لهذا 
النصب أهميًة فنيًة كبيرًة، وعليه دُرســت ونُوقشت 
جميع النواحــي التقنية والفنيــة واملعمارية إلعادِة 
ترميمِه برعاية رئيـِس مجلـــِس الـوزراء مصطفـى 

الكاظمـي. 
مــن اجلديرِ بالذكرِ أّن عمليــَة الترميم جلدارّية نصب 
احلرّيــة رافقتها عملياُت تطويــٍر حلديقِة األمة خلَف 

نصب احلرية.

نصب نسخة للثور المجنح 
في متحف البصرة الحضاري

البدء بإعادة ترميم 
جدارية نصب الحرية

بإشراف وزارة الثقافة 

قالت النجمة املغربية جنــات خالل تصريحات صحافية 
أنها حتضر حالياً أللبوم غنائــي جديد من املقرر أن يطرح 
مع بداية العام املقبل، بعدما كانت اصدرت آخر ألبوماتها 
“أنا في انتظارك” العــام املاضي. وقالت جنات إن ألبومها 
اجلديد من إنتاجها الشخصي بعد تعاون طويل مع شركة 
روتانا للصوتيات واملرئيات، مضيفــة: “ألبومي اجلديد من 
إنتاجي، وهو أمر اعتدت عليه طيلة مشواري الفني، حيث 
يكون أي تعاقد فني مع شــركة إنتاج يكون ألبومي الذي 
يلي التعاقد من إنتاجي، ولذلك فضلت أن يكون أول ألبوم 
لي بعد انتهاء تعاقدي مع روتانا من إنتاجي الشــخصي”، 
مؤكدة أن أجنح ألبوماتهــا الغنائية “حب جامد” كان من 
إنتاجها الشــخصي. وأكدت جنات أن عالقتها مع شركة 
روتانــا للصوتيات واملرئيات جيدة للغاية، وأنها شــاركت 
معها في تسجيل دويتو غنائي مع الفنان السعودي طالل 
سالمة، بعنوان “يوم ميالدي”، ومن املقرر أن يرى النور خالل 
األســابيع القليلة املقبلة، وهو أول دويتو غنائي يجمعها 

مبطرب سعودي.

كشــف الفنان محمد رمضان عــن التحضير لفيلمه 
اجلديد، الذي يحمل اسم "منبر وان".

ونشــر رمضان عبر حســابه الشــخصي على تطبيق 
"أنستغرام" فيديو من كواليس تدريباته اخلاصة بالفيلم، 
وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "بســم اهلل توكلنا على 
اهلل بدأنا تنفيذ فيلمي القادم منبر وان، تأليف أحمد عادل 
إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر. سينمات مصر 

والعالم العربي تستعد الستقبال يليق بجمهوري".
 وظهــر رمضان خالل الفيديو مرتديا روب أو جاكت طويل 
بنقشة جلد النمر، يشــبه مالبس املالكمني قبل دخول 
حلبة املالكمــة، مع حلية طويلة وشــارب بلون مييل إلى 
البني ونظارة شمسية. وظهر في لقطة أخرى وهو يقوم 
بأداء إحدى حركات الفنون القتالية، ما يكشف أن الفيلم 

من نوعية األكشن.
يذكر أن محمد رمضان شارك في موسم رمضان املاضي 
مبسلسل "املشوار"، وشــاركه البطولة دينا الشربيني، 

بيومي فؤاد.

جنات

محمد رمضان

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل:
على قاعة نخيــل عراقي للفنون 
التشــكيلية نظمت مؤسســة 
هواجس للثقافة والفنون معرض 
باألبيض  تشــكيلية  "هواجــس 
واالســود" مبشــاركة )90( فنانة 
وفنانــا قدموا اعماال تشــكيلية 
واخلط  واخلزف  والنحت  بالرســم 

العربي والزخرفة.
واشــكال  مضامــني  تنوعــت 
املعروضات، لكنها اشرت انتعاش 
وتنامي التشــكيل العراقي الذي 
صار يشــكل ركنا اساســيا في 

املشهد االبداعي العراقي.
رئيس  السيد حمود  رحيم  الفنان 
للثقافــة  هواجــس  مؤسســة 
اهم  مؤسسته:  عن  قال  والفنون 
ابصرت  التي  مؤسســتنا  اهداف 
2012، احتضان املواهب  النور عام 
الطالبيــة  والطاقــات  الشــابة 
املعاهد  انطالقهــا من  بداية  في 
والكليات الفنية، ومنذ تأسيسها 
 (150( اليوم أقمنا أكثر من  لغاية 
معرضا فنيا في جميع احملافظات 
بغــداد، في  بدأنا من  العراقيــة، 
اجلامعات والــوزارات حتى وضعنا 
الثقافي  املشــهد  فــي  قدمنــا 

العراقي".
واضاف: ال يتوقف نشــاطنا على 
يتضمن  بــل  فقط،  التشــكيل 
نظمنــا  والشــعر،  املوســيقى 
مهرجانــا للثقافــة والفنون في 
سومر، ثالث ســنوات ننظم هذا 

املهرجان في الناصرية، في البصرة 
الفيحاء  مهرجــان  اقمنــا  ايضا 
لثــالث ســنوات، في زاخــو اربع 
السليمانية،   في  ومثلها  معارض 
ابو  جامع  قــرب  االعظميــة  في 
حنيفة اقمنا معرضا، مع الصابئة 
بالتعاون  معرضا،  اقمنا  املندائيني 
مع االيزيديني اقمنا معرضا، وكما 
ذكــرت نشــاطنا ال يقتصر على 
الفنون التشــكيلية فقط هناك 
والشعر، شاركنا  املوسيقى  ايضا 
خطة  ولدينا  تركيــا،  في  مبعرض 
إلقامة معرض في سوريا بعد عيد 

االضحى".
من املشاركني في املعرض الفنانة 
شــهالء محمد الشــبيبي التي 
حتمــل شــهادة املاجســتير في 
الفنون رســمت لوحة اســمتها 
)يوم االربعــاء(، تقول عن مضمون 
اللوحــة: هــي قراءة شــخصية 
البغدادي، مكتســب  املوروث  عن 
اجتماعــي في البيئــة العراقية، 
وهــو ان الذي يأكل الســمك يوم 
االربعــاء ســيتضاعف رزقه، في 
ولكن  التــراث  اتنــاول  اعمالــي 
احب ان اصيغــه بصيغة خاصة، 
معاصرة وحديثة ال تنسخ الواقع 
ولكن اقدمــه برؤيتي اخلاصة، اما 
ربع  لها  فأخصــص  االخرين  رؤية 
مضمون اللوحــة، انا اقدم لوحة 
مبسطة لذهن القارئ او املشاهد 
ولكنهــا محملة مبخــزون فكري 
مــن عندي، يعني البســاطة في 

االيصال". 
الفنان الشــاب تاج الدين امللي وهو 
مــن املوصل قدم لوحة مرســومة 
قال:  وعنها  املعدنية  بالكلبســات 
اللوحة  هــذه  اجنــاز  فــي  قضيت 
عشــرين يوما، العمل صعب ودقيق 
جــدا، ممكــن الي خطــأ ان ينهــي 
الفنان  ان  برأيــي  برمتها،  اللوحــة 
احلقيقي يجب ان يتفرد عن اآلخرين، 
مجتمعنــا ملــيء بالفنانني، كيف 
تنحو منحى يختلف عنهم؟، قفزة 
حاولت  عنهــم؟،  مختلفــة  فنية 
فــي جتارب عــدة لكننــي وجدتها 
عندما  الفكرة  واتتني  ولقد  مكررة، 
كنت اكبــس بعــض االوراق بهذه 
الكلبسات، فقررت اجناز لوحة كبيرة 
واحلمد هلل وفقت في ذلك رغم انها 

محاولتي االولى".
اخلزافــة رجــاء بهاء الديــن قدمت 
عمال هو ابريق شــاي على شــكل 
ديك، ذكرت ان اعمالهــا دائما تدور 
التراثية  واالعمال  واآلثار  احلداثة  بني 
حتى ان معرضها الشــخصي الذي 
اقامته فــي وزارة الثقافة عام 2018 
كان ضمن هذا التوجه حيث دمجت 
واضافت: عمل  واآلثــار،  احلداثة  بني 
اخلــزاف اليوم صعب جدا بســبب 
والفخر  االفــران  بني  العمل  مراحل 
والتزجيــج، وللمعانــاة والصعوبة 
البالغة في عمل اخلــزف ترك أكثر 
واجتهوا  العمل  واخلزافــات  اخلزافني 

الى الرسم". 
الفنان الرائد التشكيلي القادم من 

بلد حسني البلداوي قال عن عمله: 
عملي جتريدي مــا بعد احلداثة مبواد 
جســدت  ميديا(  )ماكس  مختلفة 
بها التجليات التــي تدور بخاطري، 
هي بوح على رمال، تترك اثرا ولكن ال 
معرضا  ساقيم  وقريبا  صوتا،  حتدث 
خاصا في نفس هذه القاعة، معرض 
شخصي بحدود ثالثني عمل باحجام 

كبيرة".
الفنــان البلداوي لديــه جتربة فنية 
متفردة في مدينتــه بلد قال عنها: 
اقمت  كبيرة،  جــرأة  اعتبرها  جتربة 
معرضا تشكيليا في سوق شعبي، 
للنــاس، وبدون قاعة، خان قدمي حتول 
التجربة لم  ان  الى ســوق، ورغــم 
املعرض  لكن  اعالميــا  تأخذ حقها 
جنح واحلمد هلل، رغــم خوفي على 
اللوحات لكنها كانت متعة كبيرة 
وانــا ارى الناس املارين في الســوق 
يتوقفون عند اللوحــات، يتأملونها 
بإمعان، االعمال كانت جتريدية ايضا 
وما بعد احلداثة لكنها اثارت اعجاب 

الناس". 
من املشاركات في املعرض باقة من 
طالبات التشكيل في معهد الفنون 
بأشراف مدرستهن  للبنات  اجلميلة 
شــمس  التشــكيلية  الفنانــة 
املعرض  في  املشــاركة  الشــمري 
ايضا، هيفــاء عباس وزهراء محمود 
وجنة قصــي ورانية عمــاد ورحمة 
باملشــاركة  ســعيدات  كن  احمد 
وقدمن لوحات تنبئ مبستقبل واعد 

في الفن التشكيلي.  

" هواجس تشكيلية باألسود واألبيض "
على قاعة نخيل عراقي..

تعزية
"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي"
تتقدم رئيس التحرير ظفــار زاير، ومدير التحرير 
ماهر فيصل واســرة الصباح اجلديــد بالتعزية 
القلبية ووافر املواســاة الــى الصديق والزميل 
الشــاعر منذر عبد احلر لوفاة شــقيقه كنعان 
الذي وافته املنية اثر معاناة مع املرض، ونســأله 
ســبحانه في عاله ان يلهم اهله وذويه ومحبيه 
الصبر والســلوان، وان يتغمد الفقيد بواســع 

رحمته ومغفرته، انه غفور رحيم
وانا هلل وانا اليه راجعون

متابعة - الصباح الجديد:
بدأ العــد التنازلي النطــالق مهرجان كان 
الســينمائي الدولــي الذي ســيعود إلى 
تواريخه املعتــادة، التي تقــع تقليدياً في 
نهاية الربيع، بعــد أن أقيم في عام 2021 

بشكل استثنائي في يوليو بسبب الوباء.
وقــد اختــار مهرجــان كان الســينمائي 
إيفيرا” إلســتضافة نســخته  “فيرجيني 
اخلامسة والسبعني، حيث ستقدم املمثلة 
الفرنســية البلجيكية البالغة من العمر 
44 عاماً حفلي اإلفتتاح واخلتام للمهرجان 
الذي ســُيقام في الفترة مــن 17 إلى 28 
مايو 2022 على Croisette، حســبما أعلن 
املنظمون على حســاب Twitter الرسمي 
البلجيكية  املمثلــة  للحــدث. ســتوقِّع 
عودتها إلى Croisette بعد أقل من عام من 
 Benedetta صعودها الدرج مع فريق فيلم

للمخرج “بول فيرهوفن”.

ســتخلُف “فيرجيني إيفيرا” املمثلة “دوريا 
تيليــر”، التي قامت العــام املاضي بتقدمي 

حفل اخلتام.
إذا بــرزت “فيرجيني إيفيــرا” كواحدة من 
أعظــم املمثــالت الفرنســيات، فهي في 
احلقيقــة بلجيكيــة. في الواقــع، ولدت 
املمثلة عام 1977 في شــيربيك، ببلجيكا. 
بصفتها مقيمة في باريس، أرادت احلصول 
 2017 الفرنســية. في عام  على اجلنسية 
حتدثت في ميكروفــون “فيليب فاندل” في 
 Everything and its opposite برنامــج 
في أخبار فرنســا، حيث قالت إنها واجهت 
صعوبة في احلصــول عليها. قالت حينها: 
“كان عليَّ أن أثبت أنني أحتدث الفرنســية 
بشــكل جيد. كان علــيَّ أن أقــدم وثائق 

التخرج اخلاصة بي.
بــدأت “فيرجيني إيفيــرا” حياتها املهنية 
في عام 1998 بينما كانــت ال تزال تعيش 

على  مذيعة  كانــت  بلجيكا.  في 
قنــاة Club RTL فــي عــام 2003. مت 

رصدها في فرنسا بواسطة قناة M6، أثناء 
برامج  لتصبــح مقدمة  اختباراً  اجتيازها 
الطقس. في النهاية، طلبت منها القناة 

 Operation :الفرنسية تقدمي عرضني
 The Bigو  Seduction

 ،2006 عــام  في   .Zap
“فيرجيني  انتقلــت 
إلــى  إيفيــرا” 
الراقي  املســتوى 
ووجدت نفســها 
مرة أخرى في قناة 
TF1 حيــث حلت 
“بنجامني  محــل 
في  كاســتالدي” 
النجــم  تقــدمي 

اجلديد.

فيرجيني إيفيرا مقدمة حفل اإلفتتاح 
والختام في مهرجان كان 2022

بغداد - وداد ابراهيم:
اجلامعة  فــي  اآلداب  كليــة  تقيــم 
الفلسفي  العراق  مؤمتر  املستنصرية 
عنــوان  وحتــت  العاشــر  الدولــي 
املشــترك"  والعيــش  "الفلســفة 
برعايــة نبيل كاظم عبــد الصاحب 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وبأشراف صادق محمد الهماش رئيس 
اجلامعــة املســتنصرية، اليوم وغدا 

األربعاء في املدرج رقــم واحد ببناية 
كلية اآلداب.

ومت تشــكيل جلــان اداريــة وفنيــة 
املذكورة  اجلامعــة  فــي  واعالميــة 
والوقوف  املؤمتــر  مهام  الســتكمال 
اللوجستية  املستلزمات  تهيئة  على 
الحتياجــات املؤمتر الــذي يعد االكبر 
خالل عام 2022، وســيتضمن محاور 
عدة منهــا "الفلســفة والتعايش، 

احلاضر  وقضايا  والسياســة  والدين، 
اجلامعــة  ووجهــت  واملســتقبل" 
دعواتهــا الــى الباحثني مــن داخل 
الفلسفة  واقســام  وخارجها،  البالد 
واالهلية  احلكوميــة  اجلامعــات  في 
في بغــداد واحملافظات مبا فيها اقليم 
كردســتان، وعدد من الشــخصيات 
الفلسفية والعلمية واملعنية باملؤمتر.
ومن املالحظ ان اجلامعــات العراقية 

وتنافسا  فاعلة  حركة  تشهد 
املؤمترات  اقامــة  فــي  كبيرا 
والنــدوات  واملهرجانــات 
والنشــاطات  العلميــة 
الثقافية من اجل ان تعكس 
الوجــه العلمــي والثقافي 
ان توقف نشاطها  لها بعد 
بســبب  املاضــي  للعــام 

جائحة كورونا.  

نينوى - الصباح الجديد:
أعلنت مديريــة اآلثار والتراث في محافظة 
نينوى، عن إجــراء ثالث دول عمليات تنقيب 
في نينوى، فيما حددت موعد افتتاح املدينة 

األثرية أمام السياح.
وقال مدير مفتشــية احملافظــة خير الدين 

احمد ناصــر، إن "العواصف الترابية قليلة 
مبحافظــة نينــوى، وأنها ال تــكاد تذكر"، 
مشيراً الى أن "بعثة اجلامعة االملانية كانت 
موجودة في محافظة نينوى خالل الشــهر 
املاضي إلجــراء تنقيبات في منطقة النبي 
يونــس، اضافة الــى وجود بعثــة جامعة 

بنســلفانيا التي كانت تقوم بالتنقيب في 
بوابة املدخل االثرية". وأشــار الى أن "بعثة 
جامعة بولونا االيطالية باشــرت للموسم 
الرابع على التوالي عمليــات التنقيب في 
موقع شرق مدينة نينوى االثرية"، مبيناً، أن 
"عمليات التنقيب أســفرت عن اكتشاف 

بعــض األبنية املهمــة واكتشــاف بوابة 
جديدة من بوابات مدينة نينوى األثرية".

وأكــد، أن "مفتشــية اآلثار والتــراث في 
احملافظة تعمل في الوقت احلاضر مع بعثة 
جامعــة بولونا االيطالية مــن اجل اضافة 
أعمــال التنقيــب وتأهيل موقــع املدينة 

الى  الفتاً  ســياحياً"  األثرية 
أن "جامعة بولونا االيطالية 
نفقات  بجميع  ســتتكفل 
التأهيل، وان دور املفتشــية 
ســيقتصر علــى العمــل 

واالشراف".

كلية اآلداب/ المستنصرية تقيم مؤتمر العراق الفلسفي الدولي العاشر 

العام المقبل..افتتاح مدينة نينوى األثرية أمام السياح
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