
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

9
13 دولة وخمسمائة 

مؤسسة ودار نشر تشارك في 
معرض بغداد الدولي للكتاب

11
ملعب المدينة الدولي جاهز 

لوديتي منتخبنا االولمبي 
امام نظيره اإليراني

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)Sun. 22 May 2022 issue (4899األحد 22 أيار 2022 العدد )4899(

بغداد- وعد الشمري:
طالبت اللجنة املالية في مجلس 
باإلسراع  الســبت،  أمس  النواب، 
في إقــرار مقترح قانــون الدعم 
والتنمية،  الغذائي  لألمن  الطارئ 
كاشــفة عــن تضمينــه مبالغ 
تؤمن 12 حصة متوينية وأكثر من 
خمسة تريليونات دينار للكهرباء، 
اعتراضات  وحتدثت عن عدم وجود 
داعية  القانون،  بشــأن  سياسية 
القوى السياسية إلى تقدمي رؤاها 

ومقترحاتها.
العتابي  اللجنة ستار  وقال عضو 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "اصــرار مجلس النــواب على 
تشريع قانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائــي والتنمية جــاء نتيجة 
مخاوف حقيقية من حصول أزمة 
غذائية في العراق تأثراً مبا يحصل 

في العالم".
املالية  "اللجنة  أن  العتابي،  وتابع 
اعــّدت مقترحا لهذا القانون وفق 
املــادة 112 من النظــام الداخلي 
واملباشــرة  تقدميه  ومت  للبرملــان، 
القراءة  واجنــاز  االجراءات  بســير 

األولى".
وأشــار، إلــى أن "أهم بنــود هذا 
توفير  احلالية،  بصيغتــه  القانون 
األمن الغذائي ودعم وزارة التجارة 
مبا حتتاج من سيولة نقدية لغرض 
الفالحني  تســديد مســتحقات 
التموينيــة  البطاقــة  وتوفيــر 
لتسعة أشهر لهذه السنة وثالثة 

أشهر للخزين الستراتيجي".

وبني العتابي، أن "القانون شــمل 
التي حتتاج  الكهربــاء  وزارة  ايضاً 
خمســة تريليونــات و300 مليار 
ديون سابقة  تسديد  لغرض  دينار 
عن الغاز املســتورد وادامة تدفقه 
للعام احلالي، وقضايا أخرى تخص 

الوزارة".
النواب  أن "مجلس  وشــّدد، على 
القانون ولــم يتبق  متفق علــى 
الفنية،  القضايــا  بعض  ســوى 

وهــذا ما ملســناه عنــد القراءة 
لم تشهد  والتي  للمقترح  األولى 
ضئيلة  بنســبة  إال  اعتراضــات 

تتعلق بجوانب فنية".
وأورد العتابي أن "اللجنة ســوف 
تباشر دراسة ما مت طرحه من اراء 
وابوابهــا مفتوحــة لتلقي املزيد 
النظــر بغية إنضاج  من وجهات 
املقترح قبل عرضه للقراءة الثانية 

والتصويت".

مجلــس  "ينجــح  أن  ويتوقــع، 
النــواب فــي مترير هــذا القانون 
باألغلبية املطلقة بوصفه ضرورة 
ملحة ألننــا بحاجة إلــى أموال 
والطاقة  الغذائــي  االمن  لتوفير 

الكهربائية".
ومضى العتابــي، إلى "أهمية أن 
يســرع مجلس النــواب في اقرار 
القانون لكي تســتطيع مفاصل 
احلكومــة العراقية تنفيذ فقراته 

واطــالق التخصيصــات من دون 
تأخير".

وجتدر اإلشــارة الــى ان احلكومة 
كانت قــد تقدمت الــى مجلس 
مبشــروع قانــون لدعــم االمــن 
الغذائــي حتــت مســمى قانون 
الغذائي،  لألمــن  الطاريء  الدعم 
وعلى الرغم من انه حظي بتأييد 
العديد من أعضاء مجلس النواب، 
القوى  الكبيرة بني  ان اخلالفات  اال 

السياســية املتنفذة فــي البالد، 
ان  القت بوطأتها عليــه، بدعوى 
املراد منه ان يكــون بديال لقانون 
املوازنة وان الفقــرات فيه حتتمل 
االســتغالل والفســاد، ومن هنا 
واجهته معارضة شديدة، لتنهي 
التأييد  العليا  االحتاديــة  احملكمة 
الغــت فيه  واالعتــراض، بقــرار 
مشروع القانون، بعد ان رفع اليها 

احد النواب دعوى ضده. 

نتيجة مخاوف حقيقية من ازمة غذائية في البالد

مجلس النواب مصر على تشريع قانون
الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية

اميركا وكوريا الجنوبية تبديان استعدادهما 
4لمساعدة الشمالية في مكافحة كورونا تركيا تتهم قوات سوريا الديمقراطية

3بعرقلة عودة الالجئين إلى مناطقهم

بغداد - الصباح الجديد:
شهدت جنازة الشــاعر العراقي 
تشــييعا  النواب،  مظفر  الكبير 
رســميا وجماهيريا مهيبا امس 
النواب توفي في  الســبت، وكان 
بالشارقة  القاسمي  مستشفى 
العربيــة املتحدة،  في االمــارات 
الســاعة 12 ظهرا بعــد معاناة 
طويلة مع املرض عن عمر ناهز ال 

88 عاما.
ووصــل جثمانــه البــالد صباح 
امس الســبت، علــى منت طائرة 
رئاســية خاصة تابعة للحكومة 
حطــت في مطار بغــداد. واقيم 
له تشيع رســمي وشعبي كبير 
من مطــار بغداد الى االحتاد العام 
ألدباء العــراق بحضور مصطفى 
الوزراء وحســن  الكاظمي رئيس 
ناظــم وزير الثقافة والســياحة 
واالثار، ليشــيع جثمانه حشــد 
كبيــر مــن االوســاط الثقافية 
والشــعبية من ثم حتــى مثواه 
االخير في مدينة النجف االشرف 
وحســب وصيتــه فــي ان يدفن 
الى جانب ابــن أخيه، على الرغم 
من انه كان من املقــرر دفنه في 

القشلة.

ومنذ الدقائــق األولى إلعالن خبر 
وفاة فقيد البــالد مظفر النواب، 
ضجت اعداد كبيرة من صفحات 
التواصل  مواقــع  على  املواطنني 
احلزن على  بعبــارات  االجتماعي، 
فقده ومقاطع من اشــعاره التي 
تغنوا بها لســنوات طوال، فيما 
قصائد  أخــرى  صفحات  تناقلت 
مــن ديوانه الريل وحمد، ســيما 
السياســية منها، لتتناول أخرى 

ومقاطع  القريــض،  في  قصائده 
فيديــو للفقيد وهــو يقرأ بعض 

قصائده.
ُولد النواب في العاصمة العراقية 
فــي  ودرس   1934 عــام  بغــداد 
مدارســها وفي  الصــف الثالث 
أســتاذه  اكتشــف  االبتدائــي 
موهبتــه الفطريــة فــي نظم 
اإلعدادية  املرحلة  وفي  الشــعر، 
أصبح ينشــر قصائده في اجملالت 

احلائطية التي حترر في املدرســة 
من قبل الطالب تابع دراسته في 
كليــة اآلداب ببغــداد في ظروف 
تعرض  أن  بعد  صعبة،  اقتصادية 
والده الثري إلى هزة مالية عنيفة 
أفقدته ثروتــه مبا في ذلك قصره 

اجلميل.
بعــد اإلطاحة بالنظــام امللكي 
عام 1958 مت تعيينه مفتشاً فنياً 
فأتاحت  بغداد،  في  التربية  بوزارة 

له تلك الوظيفة فرصة تشجيع 
ودعم املوهوبني من موســيقيني 

وفنانني تشكيليني..
الذي اطاح  في اعقاب االنقــالب 
بحكــم عبــد الكــرمي قاســم 
عــام 1963 تعرض الشــيوعيون 
واليســاريون حلمــالت اعتقــال 
العراق،  ملغادرة  فاضطر  واســعة 
وهــرب الى إيران ثم الى روســيا،  
القبض  اإليرانية  اخملابــرات  ألقت 
عليه فتعــرض للتعذيب قبل أن 
الســلطات  الى  تســليمه  يتم 
العراقية، وحكمت عليه محكمة 
انه  إال  عسكرية عراقية باإلعدام 
الســجن  إلى  احلكم  تخفيف  مت 
املؤبــد، ووضــع مــع غيــره من 
اليساريني في السجن الصحراوي 
املعروف باســم "نقرة السلمان" 
القريــب من احلدود الســعودية-

العراقيــة، حيــث أمضــى عدة 
ســنوات ونقل بعدها الى سجن 

احللة الواقع جنوب بغداد.
قام مظفــر النــواب ومجموعة 
بحفر  السياسيني  السجناء  من 
نفق من الزنزانــة يؤدي الى خارج 
أســوار الســجن، فأحدث هروبه 
مع رفاقه ضجة مدوية في أرجاء 

العــراق والدول العربيــة اجملاورة، 
وبعــد هروبه من الســجن توارى 
عــن األنظار فــي بغــداد، وظل 
ثم  أشهر،  ســتة  فيها  مختفياً 
توجه الــى منطقة "األهوار" في 
جنوب العراق وعاش مع الفالحني 
والبسطاء حوالي سنة. وفي عام 
املعارضني  عــن  1969 صدر عفو 
فرجــع الى ســلك التعليم مرة 
ثانية، غــادر بعدها إلــى بيروت، 
ومنهــا إلى دمشــق. وتنقل بني 
واألوروبية،  العربيــة  العواصــم 

واستقر به املقام في دمشق
وعاد النــواب إلى العراق ألول مرة 
عام 2011 لكنــه ظل ينتقل بني 

بغداد ودمشق وبيروت
ومن أشهر قصائد النواب

وتريات ليليــة، الرحالت القصية، 
األبجدية،  وباب  الدولي  املســلخ 
بحــار البحارين، قــراءة في دفتر 
سياســي،  بيان  االتهام،  املطــر، 
اللون  عاشــقة،  حربية  رســالة 
الرمادي، في احلانة القدمية، جسر 
املباهــج القدمية، ندامــى، اللون 
الريل وحمد، أفضحهم،  الرمادي، 

زرازير البراري..
صفحة خاصة ص8

البالد تفقد اسطورة الشعر الثائر مظفر النواب
رحلت ليرنم الصمت صوتها في البعيد

تقريـر

السليمانية - عباس اركوازي:
الدميقراطــي  احلــزب  اعتبــر 
النفط  وزارة  سعى  الكردستاني 
االحتادية من خالل شركة )محاماة 
دولية(،  قانونيــة  واستشــارات 
الــى إجبار الشــركات النفطية 
إقليم  فــي  العاملة  االجنبيــة 
املبرمة  عقودها  جتديد  كردستان 
ســابقا مع حكومة اإلقليم مع 
شركة تســويق النفط العراقية 
)ســومو(، بانها محاوالت يائسة 
لن تثنــي حكومــة االقليم عن 
االستمرار في تصدير النفط دون 

العودة الى بغداد.
االقليم عن  برملــان  وقالت عضو 

احلزب الدميقراطي ليزا فلك الدين 
كاكائــي، ان احلكومــة االحتادية 
حكومة تصريف اعمال، وهي غير 
قادرة على تطبيق قرارات احملكمة 
والســيطرة على ملف  االحتادية 

النفط في االقليم.
قرار  تنفيذ  ان  وتابعت كاكائــي، 
يســترعي  االحتاديــة  احملكمــة 
جديــدة  حكومــة  انتخــاب 
واحلكومة احلالية غير قادرة، على 
خلق ازمة جديدة مع االقليم في 

الوقت الراهن.
العراقي  النفــط  وزيــر  وأعلــن 
إحسان عبد اجلبار في 7 أيار اجلاري، 
أن،" املفاوضــات مع وفد حكومة 

اقليم كردستان، بشأن إدارة ملف 
الطاقة في اإلقليم، فشلت ولم 
حتقــق أي نتائــج إيجابية، وهدد 
لطلب  االستجابة  عدم  حال  في 
وزارتــه بأنهــا ســتقوم بأتخاذ 
االجراءات القانونية ضد حكومة 

االقليم.
واوضح عبد اجلبار إن،"وزارة النفط 
ســتمضي نحو التطبيق احلرفي 
لقرار احملكمة االحتادية العليا في 
العراق بشــأن إدارة ملف الطاقة 
على ضرورة  العراق"، مشددا  في 
أن، تدير الدولة النشاط النفطي 
لضمان وحدتها، مؤكداً أن"ملف 
الطاقة في البالد يجب أن يدار من 

قبل جهة واحدة وفق إدارة احتادية 
مع اإلقليم، وبأســلوب جتاري دون 
أن يكون للمزاج السياسي تدخل 

فيه.
النفــط  وزارة  وكلــت  بدورهــا 
االحتادية شركة ) كليري جوتليب 
الدولية  هاملتــون(  اند  ســتني 
اخملتصــة فــي مجــال احملامــاة 
واالستشارات القانونية، لإلتصال 
العاملة  النفــط  شــركات  مع 
فــي إقليم كردســتان، لتجديد 
عقودهــا الســابقة املبرمة مع 
حكومــة االقليم، مع شــركة ) 
سومو( وذلك بهدف إعادة تنظيم 
نشــاطات تلك الشــركات وفق 

القوانني العراقية السارية.
ويخضع ملف النفط في االقليم 
االحزاب  لهيمنة وسيطرة بعض 
االمر الذي جعله عرضة للفساد 
دفع  مــا  الشــفافية  وانعــدام 
باحملكمة االحتادية الى اصدار قرار 
بعدم قانونية تصدير وبيع النفط 
من حقول االقليم، ما زاد من حدة 
بغداد  بني  اصــال  املوجودة  التوتر 
واربيل، في حــني تقول بغداد بان 
ثرورة قوميــة وهي ملك  النفط 
حكومة  فــان  العراقيني،  لــكل 
وفقا  بحقها  تتمســك  االقليم 
وبيعه  النفط  بتصدير  للدستور 
دون العودة الى احلكومة االحتادية. 

اعتبرها الديمقراطي محاوالت يائسة من حكومة تصريف االعمال

بغداد تتخذ خطوات فعلية للسيطرة على ملف النفط في االقليم
بغداد - الصباح الجديد:

االحتاد  عــن  النائــب  حــذرت 
الكردســتاني ســروة محمد 
امــس الســبت، مــن تعرض 
االقليــم ألضــرار فادحــة ما 
لــم يرضخ لقــرارات احملكمة 

االحتادية .
تصريح  فــي  وقالــت محمد 
 " إن  اجلديد،  الصبــاح  تابعته 
الناحية  من  سيواجه  االقليم 
والسياســية  االقتصاديــة 
لــم  إن  خطيــرة  تداعيــات 
يلتزم بقــرار احملكمة االحتادية، 

منهــا تعــرض تصديــر وبيع 
نفط كردســتان الى مشاكل 
مطالبة  والدليــل  وعقبــات، 
وزارة النفط بعدم جتديد عقود 
الشــركات التي تشتري نفط 
االقليــم باســتثناء شــركة 
العراقيــة  النفــط  تســويق 

)سومو( ".
ان " على  واضافــت محمــد 
القــوى واالطــراف الكرديــة 
جميعا توحيد املوقف واخلطاب 
في العــراق فــي مواجهة اي 
اقليــم  تســتهدف  مســاع 

كردستان ومصاحله ".
وكانــت الرئاســات األربع في 
إقليم كردستان رفضت نهاية 
شــباط املنصرم االمتثال الى 
قرار احملكمة االحتادية العراقية 
بشأن قطاع النفط والغاز في 
اإلقليم، واصفــة إياه ب" غير 
مقبــول” " ألنه يخالف مبادئ 
النظــام االحتــادي، مشيـــرة 
إلى أن اإلقليم سيســلك كل 
الســبل للدفاع عــن حقوقه 
الدستوريـــة،  وســلطاته 

بحسـب قولهـا.

محذرة من " اضرار فادحة "..

نائب عن االتحاد الوطني تطالب االقليم 
باالمتثال لقرار المحكمة االتحادية

اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت هيئة األنواء اجلوية امس 
الســبت، عن حالــة الطقس 
في البالد لأليــام املقبلة، فيما 
ترابية  عاصفة  حدوث  توقعت 
شــديدة مســاء غــد االثنني 

واالربعاء ايضا.
أن  بيان  فــي  الهيئة  وذكــرت 
مناطقها  فــي  البالد  "طقس 
العموم  في  سيتراوح  اخملتلفة 
مــا بــني صحــو الــى غائم 
جزئــي، او غائم جزئــي مغبر، 
شمالية  ســتكون  الرياح  وان 
غربية معتدلة الســرعة ، مع 
درجات  انخفاض  احتماالت في 
احلرارة وتصاعــد الغبار ما بني 

منطقة وأخرى..
وأوضح البيان، أن " غدا االثنني 
سيشهد عواصف ترابية تكون 
شــديدة ليال، ودرجــات احلرارة 
تنخفض عدة درجات عن اليوم 
الســابق، في وســط وشمال 

وجنوب البالد".
اجلوية  "احلالة  أن  إلــى،  ولفت 
املقبل  الثالثــاء  ليــوم  للبالد 
فــي املنطقة الوســطى فأن 
الطقس ســيكون صحواً الى 
غائم جزئي، ليعود في األربعاء 
عواصف  حــدوث  مع  مغبــراً 
ترابيــة تكــون شــديدة ليال 
ودرجات احلــرارة تنخفض عدة 
درجات في مناطق البالد كافة.

األنواء الجوية:
عواصف ترابية شديدة ليال

في االثنين واألربعاء المقبلين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قصفت طائرات مســيرة مجهولة 
أهدافاً  الســبت،  امــس  املصــدر 
التابعة  معينة في منطقة اخجلر 
لقضــاء جمجمال فــي محافظة 
السليمانية ضمن إقليم كردستان.

وقال مديــر ناحية اخجلــر، هيمن 
بهجت، فــي تصريــح صحفي إن 
"القصف اســتهدف ســيارة نوع 

إلى مقتل  وأدى  )تويتا-هايلوكــس( 
ركاب  مــن  أشــخاص  خمســة 

السيارة".
فــأن  انبــاء،  تداولــت  وحســبما 
تابعا  مقرا  أيضا  قصفت  الطائرات 
حلــزب العمــال الكردســتاني في 
الناحيــة، وأدى القصــف إلى حرق 
بالكامل، ومقتل ثالثة عناصر  املقر 

من احلزب فيه.

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد النائب عن احلــزب الدميقراطي 
ســليمان  شــريف  الكردســتاني 
الثالثي  التحالف  أن  الســبت،  امس 
ال زال قويــا ومتينــا، الفتــا إلــى أن 
املضي  لغــرض  مســتمرة  احلوارات 
سليمان  وقال  احلكومة.  بتشــكيل 
في تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، 
إن "التحالــف الثالثي مســتمر في 
احلوارات والسجاالت، وهو قوي ومتني 
ومتفهم مع بعضه البعض"، مؤكداً 
أن "احلوارات مع الكتل السياســية 

مستمرة وال يوجد انسداد سياسي". 
وأضاف، أنه "لغاية اآلن ال توجد صيغة 
متفق عليها بني االطراف السياسية 
لغــرض اختيــار رئيــس اجلمهورية 
واملضــي بالعملية السياســية إلى 
بر األمان"، مشــيرا إلى أنه "ال زالت 
الوقت  بنفس  هنالك مشاكل ولكن 
ال يوجد انســداد سياســي بسبب 
وجود احلوارات والتفاهمات املستمرة، 
ولو لم تكن هذه موجودة )التفاهمات 
واحلــوارات( الســتطعنا ان نقول ان 

هنالك انسداداً سياسياً".

بغداد - الصباح الجديد:
ووزارة  البــالد  حكومــة  تعتــزم 
الكهرباء تسديد مستحقات ايران 
عــن تصدير الغاز الــى البالد، قبل 

نهاية الشهر اجلاري.
اعلــن هــذا امــس الســبت وزير 
الكهربــاء عــادل كرمي فــي مؤمتر 
الكهرباء  "وزارة  ان  قائــال  صحفي 
العراقية اتفقت مع احلكومة على 
دفع مســتحقات اجلانب اإليراني"، 
اإليراني  أنه "التقــى نظيره  مبيناً 
املستحقات  دفع  وتقرر  في طهران 

قبل نهاية الشهر".
وذكــر وزير الكهرباء خــالل املؤمتر، 
أن فصــل الصيــف لهــذا العام 
"ســيكون أفضل من ســابقيه"، 

املبكــرة  "االســتعدادات  جــراء 
واالجــراءات التي اتخذت مع املدراء 

العامني".
واكد الوزير "إجناز ما يقارب عشــرة 
مشــاريع ســتراتيجية في مجال 
الكبيرة وخطــوط نقل  احملطــات 
الطاقــة و16 محطــة ثانويــة"، 
موضحــاً أنه قــد مت "التباحث مع 
االوســط،  الفرات  إنتاج  عام  مدير 
بإضافة وحدتــني كهربائيتني، كل 

واحدة بطاقة 600ميغا واط".
املنظومــة  اســتعادت  وكانــت 
الكهربائية منذ امس األول اجلمعة 
"وضعها الطبيعي بعد إعادة ضخ 
الغاز االيراني"، والذي توقف لثالثة 

أيام لصيانة خطوطه الناقلة.

طائرات مسيرة مجهولة تقصف 
مناطق عدة في السليمانية

التحالف الثالثي يؤكد قوته ومتانته 
و"يفند" مزاعم االنسداد السياسي

وزير الكهرباء: تسديد مستحقات 
ايران عن الغاز قبل نهاية الشهر الجاري
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البصرة ـ سعدي السند :

نظمــت كليــة الصيدلــة في 
جامعــة البصــرة و برعاية وزارة 
التعليم العالي و البحث العلمي 
وبالتعاون مع نقابة الصيادلة في 
األهلية  املعقل  وجامعة  البصرة 
الدولــي حتت شــعار  مؤمترهــا 
)العلــوم الصيدالنيــة و دورهــا 
اجملتمع(  صحــة  اســتدامة  في 
مبشاركة باحثني و مختصني من 

دول العالم

أهمية العلوم الصيدالنية 
وفــي كلمة لــه بــني الدكتور 
ســعد شــاهني حمــادي رئيس 
العلوم  أهمية  البصــرة  جامعة 
و دورهــا في خدمة  الصيدالنية 
اجملتمع وأشاد بالدور الكبير لكلية 
جائحة  ازمــة  خــال  الصيدلة 
الصيدالنية  والبحــوث  كورونــا 
التي حصدت براءات االختراع من 
إضافة  أميركا  ومن  العراق  داخل 
الى دورالكلية في خدمة اجملتمع 
البحث  الصــدارة في  لها  فكان 
العلمي و اإلنساني و هي تضيف 
اليوم اجنازاً اخــر جلامعة البصرة 
الدولي  املؤمتــر  عقــد  من خال 

الثاني للعلوم الصيدالنية 
 والبد مــن تقدمي الشــكر لكل 
مــن  واملشــاركني  الباحثــني 
وجلان  األخرى  والــدول  احملافظات 

املؤمتر وكل الراعني للمؤمتر

٤٣ بحثا للمؤمتر
اما عميد كلية الصيدلة الدكتور 
فاح حسن شري فقد اوضح انه 
مت تقــدمي مايقــارب ٤٣ بحثا متت 
منها  بحثــا   ٣٢ املوافقــة على 
وجميعها  املؤمتر  في  للمشاركة 
بحــوث اصيلــة غير منشــورة 
مايقارب  ترشيح  مت  كما  مسبقا 
نصف البحوث للنشــر في اجمللة 
العراقية للعلوم الصيدالنية بعد 
الى  إضافة  اجمللة  مع  التنســيق 
عمل كتيب خــاص بوقائع املؤمتر 
يشمل ٣٢ بحثا ويجري االعداد له 

الكترونيا في موقع الكلية
وفــي كلمة له قــال ممثل نقيب 

الصيادلــة في العــراق الدكتور 
نقابــة  ان   : شــاكر  محمــود 
امللتقيات  كل  تدعــم  الصيادلة 
العلمية التي من شأنها ان ترفع 
املستوى البحثي من اجل خدمة 
الصيدالنية  العلوم  كون  اجملتمع 
لها الدور األساسي و املباشر في 
حياة الفرد و اليوم جمعنا املؤمتر 
العلمي لكلية الصيدلة بباحثني 
و متحدثــني عامليــني لبحوثهم 

الدور الفاعل في حياة الناس.

بحوث ناقشها املؤمتر
وناقش املؤمتر عــدة بحوث منها 
قيــاس بعض املنبهــات احليوية 
في مصل الدم للعاملني بالقرب 
النفطيــة وكذلك  االبــار  مــن 
تقييم الفعالية الدوائية لبعض 

املركبــات الكيميائية وتقييمها 
 5-dihydro-1H- ,4 كيميائياً مثل
لتكون   Pyrazole-1-yl acetate
مضادات لألكســدة و االلتهابات 
إضافــة الــى إيجــاد الفعالية 
املســتخلصات  لبعض  الدوائية 
للوقايــة مــن بعض  النباتيــة 
االمراض وجتربتها على االنسان و 
احليوان كما تطرق بعض الباحثني 
في  االدويــة  طــرق صــرف  الى 
الكورتيزونات  مثــل  الصيدليات 
جائحة  البحوث  بعض  وناقشت 
كورونا و دراســة الفيروس جينياً 
واألدوية املســتخدمة في عاجه 
و االعــراض اجلانبيــة للعاجات 
وكذلك  للفيروس  املســتخدمة 
اللقاحات و أنواعها ومدى تأثيرها 

على الفيروس

متحدثون من دول العالم
اما املتحدثــون في املؤمتر ومنهم 
حســن  محمد  طارق  الدكتــور 
عثمــان مــن جامعــة ام درمان 
اإلســامية في الســودان فقد 
القى محاضرة عن الطب املسند 
بالدليل اما الدكتوراحمد محمد 
الســيد من جامعة بني سويف 
فــي مصر فقد القــى محاضرة 
حول املنتجات البحرية الطبيعية 
النشطة  للمركبات  كمستودع 
بالكيمياء  وحتدثــت  بيولوجيــاً 
اماندا  الدكتــورة  الصيدالنيــة 
جامعة  مــن  فريدريش  براينــت 
واين ستيت االمريكية عن ابتكار 
بعض االدوات لدارسة دور التحور 
النسخ  بعد عملية  يحدث  الذي 

وحتدثت الدكتورة بيتا شــهرامي 
االســامية  ايران  جمهورية  من 
ايران عن العاج الدوائي للتسمم 
الدموي وهبوط الــدورة الدموية 

املتعلقة به.
 .

توصيات مهمة 
وبــني رئيــس اللجنــة العلمية 
الدكتور أسامة أيوب يعقوب اهم 
ما خــرج به املؤمتر مــن توصيات 
منها توفير الدعم املالي للباحثني 
إلجناز بحوث تتائم مع التحديات 
الصحي  الواقع  يواجههــا  التي 
فــي العراق وتشــجيع الباحثني 
العلمية  بحوثهــم  تطوير  على 
في  والبيئية  والدوائية  السريرية 
املتنوعة  الصيدلــة  تخصصات 
واالمــن  االمثــل  واالســتخدام 

املصدر  ذات  الدوائيــة  للعاجات 
على  التأكيد  و  النباتي  العشبي 
اهميــة الكــوادر الصيدالنيــة 
واخلاص  العــام  القطاعني  فــي 
املنظومة  تكامــل  في  وادوارهم 
الطبية والصحية حيث ال يجب 
دور الصيدلي في صرف  ان يكون 
الدواء فقــط و امنا يجب ان يكون 
خبيار و استشــاريا فــي الدواء 
لاهتمام  الدعــوة  الــى  إضافة 
الوطنية  الدوائيــة  بالصناعــة 
وايجاد سبيل واضح وفعال لدمج 
الصيادلة  وتطوير  لتدريب  برامج 
الســريريني في القطاع الصحي 
مع  التعليمية  واملستشــفيات 
املؤسســات التعليمية املناظرة 
اخلبرات  من  باالستفادة  جغرافيا 

الصيدالنية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
العمــل  وزارة  وكيــل  ترأســت 
الدكتورة  االجتماعية  والشــؤون 
عبير اجللبي اجتماعا للجنة اعداد 
مسودة السياســة العامة لكبار 
السن في العراق من ممثلي الوزارات 

املعنية. 
وقالت وكيــل الــوزارة ان اللجنة 

قطعت شــوطا كبيــرا في اعداد 
هذه السياســة مبشاركة اجلهات 
املعنية، مشيرة الى ضرورة التوسع 
في السياســة وتقدمي املاحظات 
ووجهت  النضاجها.  واملقترحــات 
باتباع الدقة واملنهجية في العمل 
حتى نضمن تنفيذ هذه السياسة 
وتطبيقها، معربــة عن املها في 

وطنية  بصمــة  هناك  تكــون  ان 
جلهود اللجنة في اعداد السياسة 
واملضــي في اطاقهــا. واوضحت 
وكيل الــوزارة ان هناك العديد من 
اخلبراء واملستشارين وهم في اعمار 
للتقاعد  القانوني  الســن  تتجاوز 
والبد من االستفادة من خبراتهم، 
الفتا الى اهميــة االنطاق مببادرة 

من قبل اخلبــراء في الوزارات كافة 
القامــة دورات او ورش للموظفني 
قادرة  وكفوءة  قيادية  عناصر  خللق 

على ادارة املرحلة املقبلة. 
من جهة اخرى أختتـــم قســم 
التوعية والتدريــب التابع للمركز 
والســامة  للصحــة  الوطنــي 
املهنية في وزارة العمل والشــؤون 

االجتماعيــة دورة تدريبية مكثفة 
عن احلــوادث واإلصابات في مواقع 
العمل شــارك فيها )16( موظفاً 
من منسوبي مؤسسات حكومية 
الــدورة  وتضمنــت  مختلفــة.  
الصحة  مفهــوم  عن  محاضرات 
والســامة املهنية وكيفية جتنب 
احلوادث واالصابات واتباع االجراءات 

االســتباقية قبل حــدوث احلدث 
من خال القيام بتدابير الســامة 
فضا  والتدريب،  والتوعية  املهنية 
الكيماوية  باخملاطــر  التعريف  عن 
وامليكانيكيــة  والفيزيائيــة 
واألرجونوميــة  والبايولوجيــة 
والنفسية والضغوطات في مواقع 

العمل.

بابل ـ الصباح الجديد 
وزارة  فــي  املتقدمة  املــاكات  تواصــل 
الكهرباء اعمــال تنفيذ خطتها لصيف 
عام ٢٠٢٢، من خال رفع معدالت االنتاج 
وصيانة محطات وخطوط النقل والتوزيع 
من اجــل اســتقرار ســاعات التجهيز 
للمواطنني، اال ان مفاصــل الوزارة بدأت 
تتعــرض الى اعمــال تخريبيــة هدفها 
االيغال بأذى املواطنني وايقاف عجلة خطة 
. حيث تعرض  الوزارة وانهاك ماكاتهــا 
خط نقل الطاقــة الكهربائية الضغط 
الفائق) رشــيد- مسيب غازية(٤٠٠ ك.ف 
التابع للشــركة العامــة لنقل الطاقة 

الكهربائيــة ملنطقة الفرات االوســط، 
صباح يوم اخلميس املوافق 19 ايار ٢٠٢٢، 
الــى عمل تخريبــي )متعمــد ومتكرر( 
بطلق نارية في منطقة )الشــاخات( في 
 S( اللطيفية، ادى الى قطع سلك الطور
( بني فضاءات البرجني )٥٣-٥٤(، واثر سلباً 
على ســريان التيار الكهربائي للعاصمة 
بغداد واجزاء من مناطق الفرات االوسط.

وبتوجيــه مباشــر من  الفــور  وعلــى 
عادل  املهنــدس  الكهرباء  وزير  الســيد 
كرمي،وبإشــراف ميدانــي مــن مدير عام 
براك  املهندس  املذكورة  العامة  الشركة 
سعد نور الشــمرتي، استنفرت املاكات 

الهندسية والفنية في الشركة جهودها 
وبالتعاون مع القوة املاســكة لارض من 
اجليــش العراقي بالكشــف على اخلط 
واملباشــرة باعمال الصيانة فــوراً بغية 
اجناز االعمال واعــادة اخلط للعمل خال 

الساعتني املقبلة.
وبعد إنخفاض الغاز اإليراني وتوقف عدد 
من احملطــات وانخفاض إنتــاج محطات 
أخرى وبعد حتسن الغاز الوطني العراقي 
قامت ماكات محطة كهرباء القدس في 
تشغيل كافة وحداتها التوليدية بطاقة 
إنتاجية ٩٢٠ ميكا واط كما استطاعت 
ماكات محطة كهربــاء الغازية الثانية 

بتشغيل جميع وحداتها وبطاقة إنتاجية 
٢٥٥ ميكا واط وتشغيل محطة كهرباء 
جنوب بغداد الغازيــه االولى بطاقة ١٦٠ 
ميــكا واط باإلضافة إلــى إجناز ماكات 
محطة كهرباء التاجــي األولى والثانية 
قدرها  بطاقة  وحداتها  تشــغيل جميع 
٢١٠ ميكا واط وتأتي هذه اجلهود بتوجيه 
من الســيد الوزير املهنــدس عادل كرمي 
الشــركة  عام  مدير  وإشــراف  ومبتابعة 
الكهربائية  الطاقــة  إلنتــاج  العامــة 
املنطقة الوســطى املهندس علي احمد 
لســد النقص احلاصل من الطاقة ودعم 

منظومة الشبكة الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـت شركة أور العامة إحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعــادن عن توقيع عقد 
مع شــركة تركية لتجهيزهــا مبقاطع 

االملنيوم.
وقال الوزارة في بيان ان “شــركة بيوتات 
التركية وقعت عقداً مع شركة اور العامة 
في ذي قــار لتجهيزها مبقاطع االملنيوم”.  
واضاف البيــان ان “العقد بكمية ٢٥ طناً 
من مقاطع األملنيــوم املُنتجة لديها ِعبرَ 
منفذ إبراهيم اخلليل ومبُــدة تنفيذ تبلُغ  
٣٠ يوماً” ، مشــيرا الى ان “هذا العقد هو 
الثاني ، بعد ان متَّ توقيع عقد مع الشركة 
لتجهيز القطاع اخلاص اللبناني بالكمية 

ذاتها من مقاطع األملنيـوم” .

بغداد - خاص 
اخلطوات  اهم  االتصاالت  تطوير  ميثل 
التي  املســتدامة  التنميــة  باحتــاه 
أكد  الصدد،  وبهذا  الباد،  تنشــدها 
ستيفن يي، رئيس هواوي في منطقة 
الشــرق األوســط وأفريقيــا التزام 
الشركة بدعم برامج التحول الرقمي 
فــي دول املنطقــة باالعتمــاد على 
إمكانيات وخبرات الشــركة في أكثر 
من 170 بلد حول العالم وابتكاراتها 
وفي  احلديثة  والتقنيــات  املتطــورة 
مقدمتها شــبكات اجليــل اخلامس 
التــي أثبتت جدارتها على مســتوى 
دفــع عجلــة التنميــة االجتماعية 
واالقتصادية، ما يتماشى مع اخلطط 
الوطنية والرؤى احلكومية الطموحة 

لدول املنطقة.
جــاء التأكيد خال اللقــاء احلصري 
الشــركة وشارك فيه  الذي نظمته 
نخبة من الصحفيون من 10 دول في 
الشرق األوســط مبا فيهم العراق، مت 
على هامش قمة سامينا لقادة قطاع 
االتصاالت 2022، أكبر حدث لصناعة 
االتصــاالت فــي منطقة ســامينا 
)جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال 
للعام  هواوي  واســتضافته  أفريقيا( 
التاســع على التوالــي بحضور قادة 
وخبراء القطــاع التقني والعديد من 
أصحاب القرار من شركات االتصاالت 
واملؤسســات  التنظيمية  والهيئات 
املعايير  وهيئــات  واخلبــراء  التقنية 

الدولية واألطراف املعنية.

وأكــد ســتيفن يــي بــأن هــواوي 
أسســت أكادميية لتقنية املعلومات 
واالتصــاالت ووقعت الشــركة على 
عدد مــن اتفاقيــات لتنمية املواهب 
دور  العــراق. وكمــا حتدث عــن  في 
قطاع االتصــاالت في متكني التنمية 
املســتدامة خملتلف القطاعات ودفع 
عجلة تطويــر األعمال واخلدمات في 
ظل التطــور الكبير الذي يشــهده 
نشر شبكات اجليل اخلامس والفرص 
لقطــاع  يوفرهــا  التــي  الكبيــرة 
فوائده  تعميم  وبالتالــي  االتصاالت، 
القطاعات  كافــة  علــى  وميزاتــه 
وأشــار ستيفن  األخرى.  والصناعات 
إلى أن هــواوي وّقعــت بالتعاون مع 
 3.000 والشركاء  االتصاالت  شركات 

اتفاقية جتارية لنشــر اجليل اخلامس 
االعتماد عليه  يــزداد  والذي  التجاري 
في العديد مــن القطاعات مبا فيها 
التصنيع واملناجــم واحلديد والفوالذ 
الكيميائية  والصناعــات  واملوانــئ 
واإلسمنت وشبكات الطاقة والرعاية 

الصحية. 
وقال ســتيفن: “دول الشرق األوسط 
مــن الــدول الرائدة عاملياً في نشــر 
اجليل اخلامــس. ونحن حريصون على 
مشاركة ابتكاراتنا وحلولنا الشاملة 
واحلوسبة  اخلامس  اجليل  في  والرائدة 
االصطناعي  والــذكاء  الســحابية 
واألجهزة والرقائق اإللكترونية لصالح 
برامج الرقمنة والتنمية املســتدامة 

في دول املنطقة”.

كلية الصيدلة في جامعة البصرة تنظم
مؤتمرها الدولي للعلوم الصيدالنية 

بمشاركة باحثين من العراق ودول العالم

 قدم مايقارب ٤٣ 
بحثا تمت الموافقة 

على ٣٢ منها 
للمشاركة في 

المؤتمر وجميعها 
بحوث اصيلة غير 

منشورة مسبقا كما 
تم ترشيح مايقارب 
نصف البحوث للنشر

جانب من فعاليات املؤمتر الدولي لكلية الصيدلة بجامعة البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
واّصَل معاون مدير عام الشركة املهندس ستار 
عوده عبــد جولته امليدانيــة حملافظتي النجف 

والعمارة بعد زيارته حملافظة البصرة.
معاون املدير العــام قال: تنفيذاً لتوجيهات وزير 
النقل الكابنت ناصر حســني الشبلي ومتابعة 
مديــر عام الشــركة الســيد مرتضــى كرمي 
الشــحماني وحرصهما على ممتلكات الشركة 
ورفع التجاوزات عنها وفق األطر القانونية التي 
حتفظ األماك العامة ،إذ بحث ســيادته والوفد 
املرافق له آلية رفــع التجاوزات عن قطعة أرض 
أم قصر وإعادتها للشــركة إلســتثمارها وفق 
القوانني الســارية ألجل تعظيم موارد الشركة 
وتنويعه. وعلى ذات الســياق زارَ السيد املعاون 
فرع الكوفة في محافظة النجف االشرف وعقَد 
اجتماعات موســعة مع مدير الفرع ومنسوبيه 
لبحث آلية العمل ودوره في تنفيذ عقود النقل 
املبرمة مع وزارات الدولة اخملتلفة ،وكذلك دققت 
مواقف أرقام شاحنات الفرع وآلياته ومعداته من 
أجل إعداد موقف موقف موحد جلميع حاسبات 
اقسام الشركة ذات العاقة )التشغيل/ املالي/ 
القانوني( خللق رؤية مركزية وموحدة وســهولة 

الرجوع الى املعلومات املطلوبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نضمنت شركة الرشــيد العامة للمقاوالت 
اإلنشائية وباشــراف قسم التخطيط الدورة 
التدريبية املوســومة منظومــة التبريد في 
الداخلــي للفترة من ١٥/  محركات االحتراق 
٥ ولغايــة ١٩ / ٥ / ٢٠٢٢ ملنتســبي الــوزارة 
وتشكياتها محاضر البرنامج التدريبي رئيس 
مهندسني اقدم موفق عباس جاسم الهدف 
منها تطوير مهــارات املتدربني في محركات 
االحتراق الداخلي ومنظومة التبريد واالعطال 

الناجمة وطرق معاجلتها .
وفــي ختــام البرنامــج التدريبــي نيابة عن 
مدير عام الشــركة املهندس ســيف سامي 
العسافي  مت توزيع شهادة املشاركة من قبل 
زينة إسماعيل  العام املهندسة  املدير  معاون 
عزت والتي بدورهــا اثنت على احلضور وحثت 
على تقدمي املزيد من برامج التنمية والتطوير 
لتشمل اغلب منتسبي الوزارة وتسكياتها .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير التخطيط، الدكتور خالد بتال النجم 
ان الوزارة ستقوم مبراجعة مشاريع وزارتي املوارد 
املائية والزراعة، وفقا للمتغيرات التي يشهدها 
العالم، ومبا ينسجم مع سياسة ضمان االمن 
املوارد  واســتثمار  العراقي،  للمواطن  الغذائي 
الزراعية  املائية بنحو يضمن تأمــني احلصص 

واستهاك املواطنني.
جاء ذلك خــال ترؤس الوزيــر اجتماعا لدائرة 
تخطيط القطاعات في الوزارة، حضره الوكيل 
الدكتــور ماهر حمــاد جوهان، واملديــر العام 
االقسام  ورؤساء  الفهداوي،  باســم  املهندس 

املعنية، بقطاعي الزراعة واملوارد املائية.
وناقش االجتماع واقع املشــاريع في القطاعني 
املذكوريــن، والعمــل من اجــل توفير ظروف 
افضل لتنفيذ تلك املشاريع على وفق اخلطط 
التنموية والسياسات االقتصادية التي تهدف 

الى حتقيق التنمية املستدامة.
وشــدد الوزير على ضرورة التركيز على حتسني 
نوعية البذور املســتخدمة فــي زراعة القمح 
مبا يــؤدي الى زيادة انتاج غلــة الدومن، بنوعيات 
محســنة، مشــيرا فــي الوقت نفســه الى 
الغابات،  االهتمــام باالغطية اخلضر وزراعــة 
وتنفيذ مشــاريع السدود الرئيسة، ومساعدة 
الفاحني على استخدام التقانات احلديثة في 

مجال الزراعة.
ووجه الوزيــر،  دائرة تخطيط القطاعات ودوائر 
الوزارة االخرى بتيسير وتسهيل االجراءات فيما 
يتعلق باعــادة النظر مبشــاريع وزارتي الزراعة 
واملوارد املائية، وتوجيه تلك املشاريع مبا يسهم 

في حتقيق االمن الغذائي في العراق. 

معاون النقل البري يواصل 
جوالته التفقدية لفروع 
الشركة في المحافظات

تطوير مهارات
 المتدربين من اجل 

تنمية الموارد البشرية 

وزير التخطيط: نعمل 
على دعم مشاريع تحقيق 

االمن الغذائي
لجنة اعداد مسودة السياسة العامة لكبار السن تعقد اجتماعها االول 

انتاج الوسط...القدس والغازية األولى والثانية
ومحطة التاجي تجهز الشبكة بأقصى طاقتها 

العراق يصدر 
األلمنيوم إلى تركيا

توجهات لدعم التحول الرقمي لالتصاالت وتعزيز التنمية المستدامة
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت :
شددت روسيا على عدم شرعية العقوبات 
األمريكية واألوروبية املفروضة على سوريا، 
املســؤولية عن  املتحدة  الواليات  وحملت 

افتعال مجاعة في هذا البلد.
وأشــار نائب مندوب روســيا الدائم لدى 
بوليانســكي، خالل  املتحدة، دميتري  األمم 
الدولي  اجتمــاع عقده مجلــس األمــن 
اجلمعة بشأن الوضع اإلنساني في سوريا، 
إلــى أن األمم املتحدة “ال تــزال حتاول صرف 
النظر عــن قضية التأثير املدمر للعقوبات 
أحاديــة اجلانب املفروضة مــن قبل االحتاد 
األوروبــي والواليات املتحــدة على اقتصاد 
ســوريا وتقدمي دعم إنساني دولي إلى هذا 

البلد”.
السوريني  أن  على  الدبلوماســي  وشــدد 
العاديــني نتيجــة لذلك يظلــون “رهينة 
محرومني مــن الوصول ليس إلى مواردهم 
النفطيــة فحســب بل وإلــى مزارعهم 
التي كانت في الســابق تغــذي املنطقة 

بأكملها”.
وتابع: “تعمل واشــنطن التــي حتتل هذه 
األراضي الســورية، منذ مدى وقت طويل 
البالد  على افتعــال مجاعة بتعمد فــي 
التي متتعت في املاضــي باكتفاء ذاتي من 

الناحية الغذائية”.
وأشار بوليانسكي إلى أن الترخيص الصادر 
عن اخلزانة األمريكية فــي 12 مايو والذي 
يعطي الضوء األخضر لالستثمار األجنبي 
في شمال غرب وشمال شرق سوريا، ميثل 
بالفعل “شرعنة لسرقة واشنطن القمح 

السوري من شرق الفرات”.
وأعرب نائب املندوب الروســي عن أســف 
موسكو إزاء عدم تعليق قيادة األمم املتحدة 
على هذا املوضوع بشــكل مناسب حتى 
اآلن، خصوصــا خالل اجتمــاع عقد أمس 

بشأن األمن الغذائي في العالم.
وقــال إن “إنهاء هذا الوضــع املتناقض مع 
القانون الدولي كان سيسهل احلياة ليس 
للكثير من السوريني العاديني فحسب بل 
وجليرانهــم الذين باعت ســوريا لهم قبل 

التدخل األمريكي فائضها من األغذية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت جماعة “أنصار اهلل” احلوثية، امس 
إســقاط طائرة جتسسية  السبت، عن 
مســلحة نوع “كاريــال” تركية الصنع، 
تابعة لســالح اجلو السعودي، في أجواء 

منطقة حيران.
وأوضــح املتحدث العســكري باســم 
احلوثيــني، العميد يحيى ســريع، قائال: 
“دفاعاتنــا اجلوية متكنت بفضل اهلل من 
إســقاط طائرة جتسسية مسلحة نوع 
“كاريال” تركية الصنع تابعة لسالح اجلو 
الهدنة  بخرق  قيامها  أثناء  الســعودي، 
وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة 
حيران فــي محافظة حجة صباح يومنا 
هذا.. متت عملية االســتهداف بصاروخ 
أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه 

بعد”.
املسلحة  قواتنا  “تؤكد  ســريع:  وأضاف 
أنها حاضرة وجاهزة للــرد على أي خرق 
أو اعتداء من قبل قوى العدوان، وأن مثل 
هذه االعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية 
قوى العــدوان بالهدنــة وإحالل عملية 

السالم”.

المندوب الروسي االممي: 
الواليات المتحدة تفتعل 

مجاعة في سوريا

الحوثيون يدعون اسقاط 
مسيرة تجسس تابعة 

للسعودية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد دخول قيود فيروس كورونا الصارمة 
رغبة  تزداد  الثالــث،  الصني عامها  في 
البالد، حسبما  الشباب بالهجرة خارج 

تقول صحيفة “نيويورك تاميز”.
وباإلضافــة إلى قيــود كوفيــد، تبدو 
الهجــرة أمر مغٍر لكثير من الشــباب 
املســتائني من نظام الرقابة في البالد، 
إذ ازدادت عمليات البحث على اإلنترنت 
عن “الهجرة” بنسب 440 باملئة الشهر 

املاضي.
إن  الهجــرة  مستشــارو  يقــول 
الصني  مغــادرة  حول  االستفســارات 
ارتفعــت منذ إغالق شــنغهاي األخير 
الناس يواجهون  الكثير من  الذي جعل 
صعوبــات بالغة في الوصــول للغذاء 

واخلدمات األساسية األخرى.
وقال احملامي املقيم في شنغهاي والذي 
يقدم خدمــات الهجرة، إدوارد ليمان، إن 

الطلبات “تضاعفت بالتأكيد”.
وال يــزال العدد احلقيقي لألشــخاص 
البــالد غير  الذيــن يحاولون مغــادرة 
واضح، ال سيما أن حوالي 10 باملئة من 
الصينيني لديهم جوازات ســفر خالل 

عام 2019، وفقا للصحيفة األميركية.
املتحــدة من  الواليــات  كما جعلــت 
الصينيني  الطالب  الصعب على بعض 
التقدم للحصول على تأشيرات، بدعوى 

مخاوف تتعلق باألمن القومي.
الصينية  السلطات  املقابل، تعمل  في 
على قمع املغادرين للبالد. ففي األسبوع 
الصينية  الهجرة  إدارة  قالــت  املاضي، 
إنها “ســتقيد بصرامة أنشطة اخلروج 

غير الضرورية للمواطنني الصينيني”. 
ووصفت اخلطــوة بأنها مرتبطة بالوباء 
لتقليل اإلصابــات القادمة من اخلارج، 
لكــن بعــض مســتخدمي وســائل 
رأوا  الصينيني  االجتماعــي  التواصــل 
أن اإلجــراءات تهدف إلــى منع هجرة 

الكفاءات.
الهجرة  قيود مسؤولي  على  وللتحايل 
باستثناء  الســفر  على إصدار جوازات 
العمــل أو الدراســة، اشــترى بعض 
وهمية  أجنبية  الصينيني عروض عمل 
أو خطابات قبول فــي كليات خارجية، 
وفًقا ملوقع “سيكســث تون” اإلخباري 
احمللــي الــذي تديــره الدولــة ومقره 

شنغهاي.
ويرغــب بعض الصينيني فــي املغادرة 
بســبب شــعورهم بأن القيــود التي 

تفرضهــا البــالد جعلتهــا مختلفة 
بشكل متزايد مع بقية العالم.

وقالت شــيري بيرتــون، 29 عاما، وهي 
مواطنة صينية من شــنغهاي أخذت 
“أشعر  األميركي،  زوجها  اســم عائلة 
أنهم ال يهتمــون حقا مبدى املرارة التي 
يعيشــها الناس”.  وأضافــت أن “األمر 

كله يتعلق بصفر كوفيد”. 
وبســبب إغالق شــنغهاي، لــم تغادر 
بيرتــون هي وزوجها شــقتهما منذ 1 
أبريــل، حيث يخططان ملغــادرة البالد 
مبجــرد رفع اإلغــالق وميكنهــا إكمال 
طلبها للحصول على تأشيرة دخول إلى 
الواليات املتحــدة. وال يقتصر اإلحباط 
على شنغهاي فقط. يشعر الناس في 
مدن أخرى بالقلق من احتمال تعرضهم 
لعمليات إغالق مماثلة قريبا أو يشعرون 
بالضائقة االقتصادية لعمليات اإلغالق 
 51 في البالد. واعتاد جيســون شــيا، 
عاما، الذي يدير شركة تزيني في مدينة 
أخرى  إلى مقاطعات  الســفر  ناجنينغ، 
بانتظام للعمل. ولكنه توقف عن ذلك 

بعد قيود السفر الصارمة األخيرة.
وانضم هذا الشهر إلى زوجته وطفليه 
في مالطا، حيث تقدمت األســرة في 
وقــت ســابق بطلب للحصــول على 

اإلقامــة. وقال شــيا إن “الــكل يعرف 
الوضــع في الصــني اآلن: ال ميكنك في 

األساس فعل أي شيء”.
لطاملا تساءلت، كالرا زي، عما إذا كانت 
ســتغادر الصني يوما ما، خاصة وأنها 
الصارم  الرقابة  مستاءة جدا من نظام 
في البالد، إضافة لكونها مثلية اجلنس، 
ما جعلهــا تفكر بالعيش في بلد أكثر 
قبوًل للعالقــات املثلية. ومع ذلك، بدت 
الفكرة بعيدة لصغر عمرها، ولم تكن 
تعرف حتى البلد الذي ستختار الذهاب 

إليه.
ودفع فيــروس كورونا وجهــود الصني 
إلى مقدمة  السؤال  الصارمة إليقافه، 
عقلها من جديد بعد أن حرمتها قيود 
السفر الدولية من رؤية صديقتها التي 

تعيش في الواليات املتحدة.
عندمــا أغلقت شــنغهاي في مارس، 
توقف عمل زي كعارضة أزياء، في وقت 
تعمل فيه حاليا مــع محامي الهجرة 

الستكشاف خياراتها للمغادرة.
وقالــت زي، التي تعيــش في مقاطعة 
جيانغسو اجملاورة لشنغهاي، “ال ميكنني 
تغيير أو إدانة الوضع احلالي في الصني. 
ولهذا فــإن كل ما ميكننــي فعله هو 

املغادرة”.

الرقابة وقيود كوفيد والمثلية من اسبابها

 تنامي رغبات الشباب الصيني في الهجرة بنسبة 440 %

متابعة ـ الصباح الجديد:

الكردية  القــوات  تركيــا  اتهمت 
في ســوريا بعرقلة عودة الالجئني 
الســوريني إلى املناطق التي نزحوا 
منها، مشيرة إلى أنها بدأت العمل 
مع كل مــن األردن والعراق ولبنان 
على تأمني “العودة الطوعية” لهم.

وأكد وزيــر اخلارجية التركي مولود 
بالده ســتواصل  أن  أوغلو  جاويش 
“وحــدات حمايــة  احلــرب ضــد 
الشــعب” الكردية، أكبر مكونات 
الدميقراطية”  سوريا  “قوات  حتالف 
)قسد(، في الوقت الذي تعمل فيه 
على تنفيذ خطة العودة الطوعية 
واآلمنــة ملليــون ســوري. وأضاف 
جاويــش أوغلو، خالل مشــاركته 
الهجرة  مراجعــة  منتــدى  فــي 
الدولية فــي األمم املتحدة املنعقد 
مبقــر األمم املتحدة في نيويورك، أنه 
التركية في توفير  نتيجة للجهود 
االســتقرار في املناطق الســورية 
التــي مت تطهيرهــا مما ســماها 
“التنظيمــات اإلرهابية”، عاد قرابة 

500 ألف سوري إلى مناطقهم.
ولفــت الوزير التركــي إلى أنه في 
حال عدم معاجلة العوامل املسببة 
للهجــرة، مثل املشــاكل األمنية 
االنتباه  يجب  فإنــه  واالقتصادية، 
للتداعيــات الناجمــة عــن هذه 
القضية، مؤكداً ضــرورة التعامل 
ومســتدام،  عاملي  بنهــج  معها 
وتشجيع العودة الطوعية واآلمنة 
والكرمية للمهاجرين، مشــيراً إلى 
اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل 
بجهود تركية في شمال سوريا وأن 
املستهدف حتى نهاية العام اجلاري 

هو بناء 100 ألف منزل.
ودعا جاويــش أوغلو مجلس األمن 
املساعدات  آلية  إلى جتديد  الدولي 
اإلنســانية عبر احلدود إلى سوريا، 

احليوية  أهميتهــا  على  مشــدداً 
لنحو 2.4 مليون سوري.

وسرعت احلكومة التركية برئاسة 
الرئيــس رجب طيــب إردوغان في 
الفترة األخيرة من جهودها إلعادة 
الالجئني الســوريني إلــى بالدهم 
عبر بناء منــازل في إدلب واإلعالن 
عن خطــة إلعادة مليون ســوري 
إلى شــمال وشمال شرقي سوريا 
عبر تهيئة مناطق صاحلة لإلقامة 
ودعت  اخلدمات.  ومزودة مبختلــف 

تركيــا حلف شــمال األطلســي 
)الناتــو( واجملتمــع الدولــي إلــى 
مساندتها في إقامة منطقة آمنة 
على حدودها اجلنوبية مع ســوريا 
وتأمني  الالجئــني  عــودة  لضمان 
حدودهــا أيضــاً، وســط تصاعد 
ضغوط املعارضــة عليها من أجل 
إعادة الســوريني الذين باتوا هدفاً 
حلمــالت كراهية في ظــل األزمة 
تركيا  التي متر بهــا  االقتصاديــة 
واقتراب موعد االنتخابات البرملانية 

والرئاسية املقررة في حزيران 2023.
احتجــزت  محامــني،  وبحســب 
التركيــة، على مدى  الســلطات 
األيــام القليلــة املاضيــة، مئات 
واملهاجرين  الســوريني  الالجئــني 
األفغان دون أن يتمكن احملامون من 
مقابلتهم أو االتصال بهم، رغم أن 
بطاقات حماية  ميلكون  غالبيتهم 
مؤقتة )الكمليــك(، وذلك بذريعة 

أنهم يعملون دون تراخيص.
ويعيش فــي تركيا نحو 3.7 مليون 

سوري فر معظمهم من احلرب التي 
تشهدها سوريا منذ نحو 11 عاماً، 
ال يحظون بحق  لكنهم جميعــاً 
اللجوء، حيث تكتفي الســلطات 

مبنحهم بطاقات احلماية املؤقتة.
ويؤكد الرئيس إردوغان أن حكومته 
لن جتبر الســوريني علــى العودة. 
وقال فــي تصريحات أول من أمس 
إنهم لم يأتــوا إلى تركيا من أجل 
املتعة والترويح، لكنهم هربوا من 
احلرب والظلم في سوريا وجلأوا إلى 

تركيا.
الداخلية  وزيــر  تســاءل  بــدوره، 
التركــي، ســليمان صويلــو، في 
اجلمعة  األول  أمــس  تصريحــات 
“إذا لــم نطهر املناطق الســورية 
وجنعلها آمنة من سيغادر؟ هل من 
ثقافتنا وإنســانيتنا وحضارتنا أن 

نرمي السوريني في النار”.
فــي الوقت ذاته، واصلــت القوات 
واستهدافاتها  تصعيدها  التركية 
في شــمال  “قســد”  مواقع  ضد 
سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيــان أمس، إنه مت القضاء على 
23 مســلحاً من عناصر الوحدات 
الكرديــة في منطقتــي عمليتي 
“نبع السالم” شمال شرقي سوريا 
الفــرات” شــمال ســوريا،  و”درع 
أثناء محاولتهم التســلل وتنفيذ 
اللتني  املنطقتــني  فــي  هجمات 
تســيطر عليهما القوات التركية 
والفصائل السورية املوالية ألنقرة.

التركيــة  القــوات  وقصفــت 
املتمركــزة فــي منطقــة “نبــع 
السالم” باملدفعية الثقيلة، الليلة 
قبل املاضية، قرى واقعة بني بلدتي 
تل متر وأبو راسني في ريف احلسكة 

الشمالي الغربي.
ووقع االســتهداف بعد ســاعات 
من تســيير القوات الروسية دورية 
التركية،  مشــتركة مع القــوات 
اتفاق  مبوجب  احلســكة،  ريف  في 
وروسيا  تركيا  بني  املوقع  سوتشي 
فــي تشــرين األول 2019 والــذي 
“نبع  عمليــة  مبوجبــه  توقفــت 

السالم” في شرق الفرات.
 4 مبشــاركة  الدورية  وانطلقــت 
عربات عســكرية من الطرفني في 
ريف الدرباســية الغربي، وســط 
حتليــق مروحيتني روســيتني فوق 
ســماء املنطقة، وجابــت مناطق 
من قرية شــيريك  انطالقــاً  عدة 
وحتى القنيطرة، قبل أن تعود إلى 

نقطة انطالقها من جديد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف مسؤولون أميركيون لشبكة 
“ســي إن إن” أن الواليــات املتحــدة 
100 ألف جندي في  ســتحتفظ بـ 
أوروبا في املستقبل القريب ملواجهة 

التهديدات الروسية.
قد  األرقام  أن  املســؤولون  وأضــاف 
تزداد مؤقًتا إذا أجرى الناتو مزيًدا من 
التدريبات العســكرية في املنطقة، 
كما ميكن أن تضيف واشنطن قواعد 

إضافية في أوروبــا إذا تغيرت البيئة 
األمنية.

اخلطط سيجري  إن  املسؤولون  وقال 
دراستها بعد اجتماع اخلميس لقادة 
بروكســل،  في  الناتو  دول  جيــوش 
العســكريون  القــادة  وســيقدم 
التوصيــات إلى اجتمــاع وزراء دفاع 

الناتو املقرر عقده في يونيو.
كانت الواليات املتحــدة زادت قوتها 
في أوروبا مــن حوالي 60 ألف جندي 

قبل الغــزو الروســي ألوكرانيا إلى 
100 ألف اآلن. كما ساهمت  حوالي 
الواليات املتحدة بآالف اجلنود في قوة 
الرد التابعة للناتو، والتي مت تفعيلها 
ألول مرة في تاريــخ احللف في وقت 

سابق من هذا الربيع.
تتوافق هذه التصريحات مع ما قاله 
للمشرعني  العسكريني  القادة  كبار 
األميركيــني. في أبريل، قــال رئيس 
اجلنرال  املشــتركة،  األركان  هيئــة 

إنه  الكونغرس  ميلي، ألعضاء  مارك 
دائمة  أميركية  قواعد  إنشــاء  يؤيد 
في أوروبا الشــرقية ردًا على هجوم 
روســيا على أوكرانيا.  وأضاف ميلي 
أن هــذه القوات في تلــك القواعد 
ميكن أن تكون دورية، مشيرا إلى أنه 
ال يعتقد أن الواليات املتحدة بحاجة 
إلى نشر قوات بشكل دائم خللق قوة 
السويد  اســتعداد  ومع  ردع فعالة. 
ال  الناتو،  إلــى  لالنضمام  وفنلنــدا 

أنه  األميركيون  املســؤولون  يعتقد 
ســتكون هنــاك حاجة إلــى قوات 
إضافية ما لم تشــكل روسيا فجأة 

تهديًدا لدولتي الشمال األوروبي. 
إذا كانت روسيا  إنه  وقال املسؤولون 
ستنقل أسلحتها بالقرب من هاتني 
الدولتني أو وجهــت تهديدات لهما، 
فقد يتعني إعادة تقييم وضع القوة.

وأعربــت الســويد وفنلنــدا عــن 
مخاوفهما بشأن أمنهما في الفترة 

االنتقاليــة بعــد تقدميهما طلبات 
العضويــة، وطالبت بعــض حلفاء 
الناتو بتقدمي دعم أمني إضافي أثناء 
بدء العمليــة.  وقال األدميرال روبرت 
باور، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، 
اخلميس، إن بعض الدول وافقت على 

تقدمي دعم إضافي للبلدين.
ورحب معظــم أعضاء الناتو بطلب 
فنلنــدا والســويد لالنضمام، لكن 

تركيا أثارت اعتراضات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وزير  تصريحات  السودان  استنكر 
اخلارجيــة اإلثيوبي دمقي مكونن 
بشــأن منطقة الفشــقة التي 
اتهــم فيها اخلرطوم باســتغالل 
الوضع في شمالي بالده واقتحام 

حدودها.
اخلارجيــة  وزارة  وأوضحــت 
الســودانية أن الوزيــر اإلثيوبــي 
اســتند ملعلومات غير صحيحة 
ومخالفــة إلقــرار إثيوبيا اخلاص 

بوضــع عالمــات حدوديــة بــني 
البلدين.

وأكد الســودان أن قواته منتشرة 
داخل حدودها كجزء ال يتجزأ من 
أراضيه  على  لســيادته  ممارسته 
وضبط احلــدود املعترف بها دولياً، 
داعيــا إثيوبيا الســتئناف أعمال 
أقرب  في  املشــتركة  احلدود  جلان 

وقت.
ودعت وزارة اخلارجية الســودانية 
جلان  أعمــال  الســتئناف  إثيوبيا 

احلدود املشــتركة في أقرب وقت، 
عملية  فــي  اجلــاد  واالنخــراط 
العالمات  تكثيــف  اســتكمال 

احلدودية بني البلدين.
دمقي  وصف  املاضي،  واألســبوع 
مكونن عالقة بالده بالسودان بغير 
اجليــدة خاصة بعــد أن أصبحت 
اخلرطــوم منطلقا جلبهــة حترير 

تيغراي ضد بالده.
وأوضح مكونن خالل تقدمي وزارته 
أن  النواب  تقريرا أمــام مجلــس 

اخلرطــوم اســتغلت احلــرب في 
تيغراي وغزت احلدود، مشــير إلى 
أن الوضع ازداد سوء بعد أن أصبح 
الســودان منطلقــا جلبهة حترير 

تيغراي.
لكنه اســتدرك بالقــول إنه من 
القضية ســلميا  حــل  األفضل 
وهناك آليــات قائمة ميكنها حل 

اخلالفات بني البلدين.
منذ  املســتمر  النــزاع  ويتركــز 
عقود مع إثيوبيا على مســاحات 

الزراعية،  األراضي  من  شاســعة 
تقع داخل حدود الســودان، وفقا 
التفاقية حددت اخلط الفاصل بني 
البلدين في أوائل القرن العشرين.

احلدودية  التنازع  أراضي  وتنقسم 
 3 إلى  وإثيوبيــا  الســودان  بــني 
مناطق، وهي الفشــقة الصغرى 
واملناطــق  الكبــرى  والفشــقة 
نحو  مســاحتها  وتبلغ  اجلنوبية، 
مليونــي فدان، وتقع بــني 3 أنهر 
هي ســتيت وعطبرة وباسالم، ما 

يجعلها خصبة لدرجة كبيرة.
ومتتــد الفشــقة ملســافة 168 
اإلثيوبية من  احلدود  كيلومترا مع 
مجمل املســافة احلدودية لوالية 
القضــارف مع إثيوبيــا والبالغة 

حوالي 265 كيلومترا.
واستعاد السودان نتيجة عمليات 
عســكرية 92 باملئــة مــن هذه 
املاضي،  العام  اخلصبــة،  األراضي 
وذلــك ألول مرة منذ 25 عاما بعد 

انسحاب اجليش السوداني منها.

تركيا تتهم قوات سوريا الديمقراطية
بعرقلة عودة الالجئين إلى مناطقهم

بدأت العمل مع األردن والعراق ولبنان لتأمين العودة الطوعية
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السودان ينفي اتهامات اثيوبية ادعت غزو اراضيها
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متابعة ـ الصباح الجديد:

عرضــت الواليات املتحــدة وكوريا 
تقدمي  الســبت  امــس  اجلنوبيــة 
الشــمالية  لكوريــا  مســاعدة 

ملكافحة تفشي وباء كوفيد19-.
وجاء فــي بيان مشــترك صدر في 
األميركي  الرئيسني  بني  قمة  ختام 
جو بايــدن، والكــوري اجلنوبي يون 
ســوك يول، في سول أن “الزعيمني 
يبديــان قلقهما بشــأن تفشــي 
وباء كوفيد19- مؤخــرا” في كوريا 
استعدادهما  ويبديان  الشــمالية 
للعمل مع األسرة الدولية من أجل 

تقدمي مساعدة” لبيونغ يانغ”.
السبت،  الشــمالية  كوريا  وقالت 
إنها وجدت مــا يقرب من 220 ألف 
شــخص آخرين يعانون من أعراض 
احلمى، حتى مع إعالن الزعيم كيم 
جونــغ أون، إحراز تقــدم في إبطاء 
انتشــار كوفيد19- غير املشخص 
إلى حد كبير وســط 26 مليونا من 

السكان غير احملصنني.
إثارة  وتســبب تفشــي املرض في 
القلق بشــأن مآســي خطيرة في 
بلد فقيــر ومعزول به أحد أســوأ 
في  الصحيــة  الرعايــة  أنظمــة 
العالم ويتسامح بشدة مع معاناة 

املدنيني. 
الشــمالية  كوريا  إن  خبراء  ويقول 
تقلل بشكل شبه مؤكد من احلجم 
احلقيقي النتشــار الفيروس، مبا في 
ذلك عدد الوفيات الصغير الغريب، 
لتخفيف الوطأة السياســية على 
كيم وهــو يتنقل في أصعب حلظة 

في عقد من احلكم.
ومت حتديد نحــو 219 ألف و30 كوريًا 
شــمالًيا مصابني باحلمى خالل 24 
ســاعة حتى السادسة من مساء 
اليومية  الزيــادة  اجلمعــة، وهــي 

اخلامســة على التوالي بنحو 200 
ألف، وفًقا لوكالــة األنباء املركزية 
نسبت  التي  الشــمالية،  الكورية 
إلــى مقــر مكافحة  املعلومــات 

الفيروسات التابع للحكومة.
أكثر  أن  الشــمالية  وأعلنت كوريا 
2.4 مليون شــخص أصيبوا  مــن 
باملرض وتوفي 66 شــخًصا منذ أن 

بدأت حمــى مجهولة باالنتشــار 
بسرعة في أواخر أبريل ، بالرغم من 
أن البالد لم تتمكــن إال من حتديد 
عدد قليل من هذه احلاالت على أنها 
كوفيد19- بســبب نقص في لوازم 

االختبار.
توسيع املناورات

وســول  واشــنطن  أعلنت  كمــا 

املناورات  توســيع  علــى  عزمهما 
ملواجهة  املشــتركة  العســكرية 

“تهديد” كوريا الشمالية.
وذكــر البيــان اخلتامي أنــه “نظرا 
إلى تنامي التهديــد الذي تطرحه 
الشــعبية  كوريــا  جمهوريــة 
الدميوقراطيــة، يتفق القائدان على 
بــدء محادثــات من أجل توســيع 

واملناورات  التدريبــات  وحجم  مدى 
العســكرية املشــتركة في شبه 

اجلزيرة الكورية ومحيطها”.
وتعد ســول أول محطات بايدن في 
جولته اآلسيوية، التي من املقرر أن 
تشــمل طوكيو حيث يشارك في 
القمة اإلقليمية للتحالف الرباعي 
والهند  الذي يضم أستراليا  )كواد( 

واليابان والواليات املتحدة.
وبــدأ بايدن نهــاره بزيــارة املقبرة 
الوطنيــة في ســيول حيــث دفن 
الذين ســقطوا  األميركيني  اجلنود 

خالل احلرب الكورية )1950-1953(.
الزهر  إكليال مــن  الرئيــس  ووضع 
عند النصب التــذكاري الذي يكرم 
الذين لم يعثر  عشرات آالف اجلنود 
باشــر محادثات  ثم  على جثثهم. 
على انفراد مع يون يعقد الرئيسان 
بعدهــا مؤمترا صحافيا مشــتركا 

قبل عشاء دولة.
وأكــد بايــدن أن حتالــف الواليات 
املتحدة مع كوريا اجلنوبية أقوى من 
أي وقت ســابق، وقال: “ تعهدنا مع 
سول بااللتزام بردع تهديدات كوريا 

الشمالية ونزع سالحها النووي”.
وقــال بايــدن إن أي لقــاء محتمل 
مع الزعيم الكوري الشــمالي رهن 

بـ”صدق” نوايا كيم جونغ أون.
رئيــس كوريا  مــن جانبه، شــدد 
اجلنوبية علــى التزام بالده باحلفاظ 
على السالم في شبه جزيرة كوريا، 
وقال: “نأمل أن حتذو كوريا الشمالية 

نحو نزع السالح النووي”.
وأضاف: “نتشــارك مع واشــنطن 
قلقا عميقا بشــأن ســالح كوريا 
الشــمالية النووي”، أشار يول إلى 
أنه اتفق مع الرئيس األميركي على 

إطالق حوار اقتصادي أمني.
وشــدد بايدن على ضرورة أن تعمل 
كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة من 
أجل “احلفاظ على مرونة سالســل 

إمدادنا وموثوقيتها وسالمتها”.
من جانبه، أشــار يون إلى أن كوريا 
اجلنوبية توفــر حوالي 70 باملئة من 
إنتاج العالم من أشــباه املوصالت. 
كما اعتبر أن زيــارة بايدن ميكن أن 
تساعد البلدين في تشكيل “حتالف 
اقتصادي وأمني جديد يعتمد على 
التكنولوجيــا املتقدمــة والتعاون 

فيما يتعلق بسالسل اإلمداد”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العاملية  الصحــة  منظمة  أعلنت 
أن هنــاك حوالــي 80 حالة إصابة 
مؤكدة مبــرض جدري القــرود و50 
والتحقق  الفحص  حالة أخرى قيد 

في 11 دولة.
وأكدت الســلطات في أســتراليا 
وفرنســا وأملانيــا اكتشــاف أولى 
حــاالت اإلصابــة بفيــروس جدري 
القرود اجلمعة، حيث يواصل املرض 
النادر عــادة الظهور في عدد متناٍم 

من الدول حول العالم.

بواليــة  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
املؤكــدة  اإلصابــة  أن  فيكتوريــا 
بفيــروس جــدري القــرود تعــود 
لشخص في الثالثينيات من العمر 
عاد لتوه مــن بريطانيا، مضيفة أن 

هذا الشخص مت عزله بعيدا.
اجلمعة،  مــن  وقــت ســابق  وفي 
ذكرت الســلطات الصحية بوالية 
نيو ســاوث ويلز أنهــا حددت حالة 
“محتملــة” لإلصابة بجدري القرود 
لدى رجل أربعيني عاد إلى أستراليا 

من أوروبا مؤخراً.

لديها  إصابة  أول  أملانيا  وســجلت 
اخلدمة  وأعلنــت  القــرود.  بجدري 
الطبية للجيش األملاني أمس األول 
لألحياء  اجليش  أن معهــد  اجلمعة 
الدقيقة في ميونيخ رصد بشــكل 
قاطع أمس اخلميس تغيرات جلدية 

مميزة للفيروس لدى مريض.
ورصدت فرنسا حالة إصابة بجدري 
الصحة  ســلطات  وذكرت  القرود. 
)29 عاما( في  أن رجــال  الوطنيــة 
منطقــة “باريس الكبــرى” أصيب 
بفيروس جدري القرود، بدون السفر 

إلى دولة، ينتشر فيها الفيروس.
وإضافــة إلى فرنســا، مت حتى اآلن 
رصد حاالت إصابــة بجدري القرود 
والواليات  وأملانيــا  بلجيــكا  فــي 
وإســبانيا  وبريطانيــا  املتحــدة 

والبرتغال وأستراليا.
وفــي بريطانيــا، بلغ عــدد احلاالت 
املؤكدة مؤخراً 20 إصابة حتى أمس 
األول اجلمعة. وقامت البالد بشــراء 
لقاحــات مضادة للجــدري لتوفير 
بعض احلماية ضد املرض، حســبما 
ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية “بي 

بي سي” نقال عن احلكومة.
وفــي إســبانيا، بلغــت احلصيلة 
أمس  30 حالة  لإلصابــات  املؤكدة 
االول اجلمعــة. وهنــاك 23 حالــة 
اشتباه أخرى باملرض حسبما ذكرت 
صحيفــة “ال فاجنوارديــا” نقال عن 
وزارة الصحة. ومت تســجيل معظم 

احلاالت في منطقة مدريد.
ومن جهة أخرى، صنفت الســويد 
بأنه خطــر على  القــرود  جــدري 
الشــعب، أمس األول اجلمعة، بعد 
يوم من تســجيل أول حالة إصابة. 

والشــؤون  الصحة  وزيــرة  وقالت 
بأن  هالينجرين  لينــا  االجتماعية، 
هذا التصنيف يســمح للحكومة 
باتخاذ إجراءات حمائية واالستعداد 

خلدمات صحية.
وذكرت منظمة الصحة العاملية أن 
جدري القرود ظهر بشــكل متكرر 
في نيجيريا في الســنوات األخيرة. 
ومنذ عام 2017، كان هناك إجمالي 
558 حالة مشــتبها بها هناك. من 
241 حالة مؤكدة  احلاالت،  تلك  بني 

وثماني حاالت وفاة.

اميركا وكوريا الجنوبية تبديان استعدادهما
لمساعدة الشمالية في مكافحة كورونا

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد املستشار األملاني أوالف شولتس، أن قطر 
ســتلعب دورا محوريا في استراتيجية بالده 
للتنوع فــي مصادر الطاقة، مشــيرا إلى أن 
“أملانيا ستطور بنيتها التحتية الستيراد الغاز 

املسال بالسفن”.
شــولتس: قطــر ســتلعب دورا محوريا في 
اســتراتيجيتنا لتنويع مصــادر الطاقةقطر 
وأملانيــا توقعان إعالن شــراكة فــي مجال 

الطاقة
وقال في مؤمتــر صحفي مشــترك مع أمير 
قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني في برلني: 
“قضية أمن الطاقة تلعب دورا مهما بالنسبة 
لنا، وأملانيا ستطور بنيتها التحتية الستيراد 

الغاز املسال عن طريق السفن”.
بدوره، أكد أمير قطر أن “بالده تعتزم بدء توريد 
الغاز الطبيعي املسال إلى أملانيا في عام 2024، 
وأن الدوحة ســتركز على زيادة استثماراتها 
فــي أملانيا خالل الســنوات املقبلة”. وأضاف: 
“العالقــات بني دولــة قطر وأملانيــا متميزة 
واســتراتيجية، وتشــمل مختلــف اجملاالت 
السياســية وجوانب الشراكات االستثمارية 

واالقتصادية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتنبــت احلكومة اإلســبانية الكشــف عن 
تفاصيل حفل كانت ســفارتها فــي الرباط 
ســتنظمه على هامش زيارة وزير خارجيتها، 
خوســيه مانويل ألباريس، املغرب إلعالن إنهاء 

الدبلوماسية بني البلدين.
ونقلت صحيفة “الراثون” أن الســفارة ألغت 
احلفل الذي دعي إليه 1500 شــخص في آخر 
حلظــة، بعد أن تأجلت الزيارة بســبب اتصال 
هاتفــي بني رئيس احلكومة اإلســباني، بيدرو 
سانشــيز، وامللك املغربي، محمد الســادس، 
في أبريل املاضي، واالتفاق على زيارة سانشيز 
للمغرب قبل وزيره فــي اخلارجية. وقال جتمع 
“كومبروميس”، وهــو حتالف عدد من األحزاب 
اإلســبانية، إنه على هامش الزيارة التي كان 
من املفترض أن يقوم بها ألباريس في األول من 
أبريل للرباط، خططت السفارة اإلسبانية في 
املغرب للحفل الذي دعي إليه 1500 شخص، 
اإلجابة  رفضــت  التنفيذية  الســلطة  لكن 
عن عــدد من األســئلة حول احلفــل امللغى. 
ونقلت الصحيفــة أن النائب عن التجمع في 
مجلس الشيوخ اإلســباني، كارلوس موليه، 
أرسل أســئلة مكتوبة يطالب فيها احلكومة 
بالكشف عن النفقات املتعلقة باحلفل: األمن، 
الســفر، الطعام والتموين، واالتصاالت، وإلى 
غير ذلك من النفقات اخلاصة باحلضور. وطالب 
السيناتور اإلسباني السلطات بالكشف عن 
من دفع تكاليف احلفــل امللغى، وهل كان من 

املال العام، بحسب “الراثون”.

شولتس: قطر ستلعب دورا 
محوريا في استراتيجية 

تنويع مصادر الطاقة

الحكومة اإلسبانية تواجه 
حملة برلمانية بسبب نفقات 

“حفل ملغى”في الرباط

شؤون عربية ودولية

الصحة العالمية تؤكد: 80 إصابة بجدري القرود في العالم
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فقدان هوية وكالة طحني
فقدت هوية وكالة طحني صادرة 
الشــركة  التجارة/  وزارة  مــن 
العامة لتصنيع احلبوب، باسم 
)رسول محمد عزيز(، فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها...

تنويه
متديد/ إعالن ملناقصة توفير خدمة شراء معدات املضخات الغاطسة 

واخلدمات املرتبطة بها 
Extension for 1st Announcements for Provision of ESP 

Equipment Purchase and Associated Service
001/SC/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 املشــاركني تقــدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلــة 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 في إعــان الصحيفة بتاريخ 

2022/4/24
3 – لاستفسار االتصال باالمييات التالية:

 haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.
com; wujie@petroalwaha.com; yangchao@petroalwaha.com; 
lixiwen@petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com.

مديرية بلدية الناصرية
م/ تنويه

إحلاقا بإعاننا املرقم 27862/ 2022/4/17 
املنشــور في جريــدة الصبــاح اجلديد 
بعددها املرقم 4883/ 2022/4/21 واخلاص 
ببيــع قطع أراضــي، إذ وجد بــأن الرقم 
تسلســل  يحمل  خطــأ،   5/1823/117
)12( والصحيح هــو 5/1832/117 وأيضا 
5/1865/117 خطأ– يحمل تسلسل )21( 

والصحيح هو 5/1856/117 العويجه،
لذا اقتضى التنويه...

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية
منوذج اعالن )16( تسجيل عقاري

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

الى الراهن محمد عبد الرزاق ادهام
نوع التبليغ/ اول

التسلسل او رقم القطعة: 178/323
احمللة او رقم واسم املقاطعة: بتاويني

اجلنس: دار
رقم االبواب: محلة 902

رقم الطابق: زقاق 18
مقدار الدين )2000،000،000 ملياران دينار(

اسم الدائن املرتهن: املصرف الزراعي التعاوني
تاريخ االستحقاق: مستحق األداء

محل اإلقامة املبني بالعقد: محلة 902 زقاق 18
بناًء على اســتحقاق الدين املبني اعاه وطلب الدائن حتصيله وبالنظر لعدم اقامتك في 
احملــل املبني بالعقد وانه ليس لك محل إقامــة معلوم غيره فتعتبر بذلك مجهول محل 
االقامــة فعليه قررنا تبليغــك بلزوم دفع الدين وتوابعه خــال 15 يوما اعتبارا من اليوم 

التالي لتاريخ نشر االعان وإالَّ فسيباع عقارك املوصوف اعاه باملزايدة وفقا للقانون.
مدير/ مالحظ دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية
عبد اهلل اسماعيل

محافظة البصرة
جلنة البيع واإليجار األولى

تنويه إيقاف

تقرر إيقاف إعان املناقصة العلنية 
العدد: 21/ 10296 في 2022/4/27 
واملنشــورة في جريــدة الصباح 
اجلديد في 2022/5/15 بالعدد رقم 

.4894
لذا اقتضى التنويه...

فقدان هوية 
فقــدت الهويــة الصــادرة من 
املواد  لتجارة  العامة  الشــركة 
الغذائيــة/ فــرع صــاح الدين 
باسم/ احمد رميض راشد، فمن 
يعثر عليها تسليمها ملصدرها..

)شركة غاز الشمال/ شركة عامة(

تعلن شركة غاز الشمال )شركة عامة( الكائنة في محافظة كركوك عن إجراء املناقصة التالية أدناه:
فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاه:

1. مراجعة مقر الشركة الكائن في )محافظة كركوك/ طريق كركوك- بيجي( الستام املواصفات اخلاصة باملناقصة أعاه.
2. تقدمي تأمينات أولية مببلغ قدره )1%( ما عدا الشركات احلكومية وتكون على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من 

املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )120( مائة وعشرين يوما من تاريخ الغلق.
3. تقدم الشركات كتاب عدم املمانعة من الدخول في املناقصات صادرا من الهيئة العامة للضرائب ومعنونا الى شركة غاز 

الشمال )النسخة االصلية( مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للشركات العراقية.
4. إرفاق شــهادة تأسيس الشــركة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشــركات الوطنية بالنسبة 
للشركات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية في بلد الشركة.
5. على كافة املشــاركني ملء اجلزء الرابع من الوثيقة وإعادة النسخة اإللكترونية املؤيدة من قبلنا، ويتطلب استام القرص 
)CD( واملتضمنــة الوثائق القياســية للطلبيات املعلنة قبل موعــد الغلق لغرض ملئها وتوقيــع املعلومات اخلاصة بكم 

وتسليمها في املوعد احملدد.
6. يتم فتح العطاءات الواردة بعد تأريخ الغلق مباشــرة في االستعامات الرئيسية للشركة في غرفة الشركات وبحضور 
أصحاب العطاءات املشاركة، وفي حال مصادفة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.

7. إن شركة غاز الشمال غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان.
8. تهمل العطاءات املرسلة بالبريد اإللكتروني وفي حال عدم االلتزام بتقدمي العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية وشروط 

االعان.
9. إرفاق وصل شراء املناقصة االصلي مع العطاء وبخافه يستبعد العطاء علما ان ثمن املناقصة غير قابل للرد إال في حال 

إلغاء املناقصة من قبل شركتنا.
10. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما من تأريخ الغلق.

 )www.ngc.oil.gov.iq( 11. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
)ngc_contract@ngc.oil.gov.iq( )ngcoil.gov.iq@gmail.com( وميكن مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

)ngc_info.iqoil@yahoo.com(
ع/ مدير هيئة اخلدمات واملواد

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شــركة النفط الوطنية العراقية/ شــركة نفط البصرة أن تعلن عن وجود املناقصة املبينة أعاه 
واملعلنة بأســلوب الدعوة العامة، فعلى الراغبني باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة/ استعامات 

باب الزبير/ لغرض استام مواصفات املناقصة مع الشروط اخلاصة بها، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة مع شــهادة تأسيس الشركة 
وعقد التأسيس والوثائق الشــخصية للمدير املفوض للشركة وكتاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع 
مصدق من كاتب العدل مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة للضرائب نافذ لســنة 2022، وهوية 
تصنيــف املقاولني مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني لدى 
الشــركات بالضمان االجتماعي مع تقدمي كتاب بالسيولة النقدية للمشــروع معنون الى شركة نفط 

البصرة.
علماً بأن موعد الغلق يوم األربعاء املصادف 2022/6/8 الســاعة الثانية عشــرة ظهــراً وهو نفس موعد 
فتح العطاءات وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثاثاء املصادف 2022/5/31 وســيتم عقد مؤمتر للرد على 
استفسارات املشتركني صباح يوم االربعاء املصادف 2022/6/1 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة 
الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية 

في استعامات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعان.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )28( يوما إضافة 

الى مدة نفاذ العطاء. علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.
- باإلمكان االطاع على شروط املناقصة من خال زيارة موقع الشركة اإللكتروني:

www.boc.oil.gov.iq
ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

االحد 22 آيار 2022 العدد )4899(

Sun .22 May. 2022 issue )4899(

 سعر البيعاملواصفاترقم الطلبيةت
للطلبية

 مبلغ
 عدد مراتتاريخ الغلقتاريخ املؤمترالتأمينات

اإلعالن
 الكلفة

التخمينية

12334/2021Activated Carbon AC-35200,000 
 دينار

عراقي

800 دوالر

2022/06/272022/07/04

 77,700الثالث
دوالر

22360/2022Desicane molecular 
sleves 4/A size 3.2720,000االول7200 دوالر 

دوالر

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

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

 رقمت
املناقصة

 موضوع
املناقصة

 ثمن بيع وثائقاملواصفات
املناقصة

 التأميناتاملبلغ التخميني
األولية

 نوع
 تبويب
املوازنة

 11/ب/12022
إعالن أول

 تأجير مولدات
كهربائية

تأجير مولدات 
كهربائية في 
مستودعي 

 PS1 الطوبة و
MW 16 بقدرة

300,000 
 ثالثمائة الف
دينار عراقي

4,176,000,000 
 أربعة مليارات
 ومائة وستة

 وسبعون مليون
 دينار عراقي للسنة

الواحدة

104,400,000 
 مائة وأربعة

 ماليني
 واربعمائة
 الف دينار

عراقي

تشغيلي

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
أصــدرت احملكمة االحتاديــة العليا 
في العــراق، فــي 15 فبراير 2022، 
حكمــاً يقضــي بعدم دســتورية 
قانون النفط والغاز حلكومة إقليم 
كردستان، الصادر عام 2007 )رويترز(
بــدأت وزارة النفــط العراقية في 
قرار  سلســلة خطوات لتطبيــق 
احملكمــة االحتادية اخلاص مبلف إدارة 
نفــط إقليــم كردســتان وجعله 
العراقية  احلكومــة  صالحيات  من 
في  الطرفني  فشــل  بعــد  حصراً 
التوصــل إلى صيغــة اتفاق ينهي 
األزمة املستمرة منذ أكثر من عقد، 
وأقرت الــوزارة في الثامــن من أيار 
احلالي بفشل كل جوالت التفاوض 
مع إقليم كردســتان للتوصل إلى 
آليات لتطبيق قرار احملكمة االحتادية 
في  الطاقة  ملــف  بشــأن  العليا 
اإلقليم، لتتحــدث عن حلول أخرى 
لم تكشــف عنها لتطبيق القرار 
إدارتــه من قبل  الذي ينــص على 

احلكومة املركزية.
العليا  االحتادية  احملكمــة  وأصدرت 
في العراق، في 15 فبراير )شــباط( 
2022 حكماً يقضي بعدم دستورية 
قانون النفط والغاز حلكومة إقليم 
 ،2007 الصــادر عــام  كردســتان، 
مواد  أحــكام  خملالفتــه  وإلغائــه 
دســتورية، فضالً عن إلزام اإلقليم 
بتســليم اإلنتــاج النفطــي إلى 
احلكومــة االحتادية. وذكرت احملكمة 
في بيــان أن القــرار شــمل إلزام 
“كامل  بتســليم  اإلقليم  حكومة 
إنتاج النفــط من احلقول النفطية 
في اإلقليــم واملناطق األخرى، التي 
كانت وزارة الثــروات الطبيعية في 
حكومة إقليم كردستان تستخرج 
النفــط منهــا، وتســليمها إلى 
بوزارة  املتمثلة  االحتاديــة  احلكومة 
من  ومتكينها  العراقيــة،  النفــط 
اســتخدام صالحياتها الدستورية 
بخصــوص استكشــاف النفــط 

واستخراجه وتصديره”.
وطلبت وزارة النفــط العراقية من 
العاملة في  والغاز  النفط  شركات 
إقليم كردستان توقيع عقود جديدة 
مــع شــركة التســويق اململوكة 
للدولة “ســومو” بدالً من حكومة 
اإلقليــم، فــي محاولــة جديــدة 
للسيطرة على اإليرادات من اإلقليم 
النفط  وزير  وقال  املســتقل.  شبه 
إحســان عبد اجلبار في السابع من 
مايو إن وزارة النفط ســتبدأ تنفيذ 
في  الصادر  االحتادية  احملكمة  حكم 
فبراير، الذي اعتبر األسس القانونية 
لقطــاع النفط والغــاز في إقليم 
بعد فشل  كردستان غير دستورية 

محادثات مع حكومة اإلقليم.
وعينــت وزارة النفــط العراقيــة 

“كليري  الدوليــة  احملاماة  شــركة 
هاملتون”  أنــد  ســتني  غوتليــب 
للتواصل مع شركات النفط والغاز 
العاملة في إقليم كردستان “لبدء 
تتوافق عملياتها  مناقشات بحيث 
مع القانون العراقــي املعمول به”، 
وفقاً لنســخة من خطاب أرســل 
في الثامن مــن مايو اطلعت عليه 
الــوزارة في  وأوضحــت  “رويتــرز”. 
اخلطــاب أن تنفيــذ حكم احملكمة 
إدخال تغييــرات على  ســيتطلب 
أنظمة العقود للشركات، ويشكل 
بني  مباشــر  تواصل  أول  اخلطــاب 
الوزارة وشركات النفط العاملة في 
إقليم كردستان. وتأتي اخلطوة بعد 
محاوالت مستمرة منذ سنوات من 
احلكومة االحتادية للســيطرة على 
إقليم كردستان مبا يشمل  عائدات 
صدور أحــكام من محاكم محلية 
وتهديــدات باللجــوء للتحكيــم 

الدولي.
وقال اخلبير النفطي حمزة اجلواهري 
إن باإلمــكان تغييــر عقــود نفط 
اإلقليم وجعلها مشــابهة لعقود 
وقعتها  التــي  التراخيص  جولــة 
احلكومة االحتاديــة. مضيفاً، “وزارة 
النفــط عملت مــا عليها وأبلغت 
النفطيــة األجنبيــة  الشــركات 
بضــرورة تغييــر تلــك العقــود”. 
مبيناً أن رفض اإلقليم والشــركات 
النفطيــة هذه اخلطــوة يعني أن 

اخليار املتبقي لوزارة النفط تطبيق 
الفتاً  قانونياً،  االحتادية  احملكمة  قرار 
إلى أن وزارة النقط لديها عقود مع 
شركات محاماة غربية، وهي تتولى 

عملية القضايا القانونية.
خالل  االحتادية،  احلكومــة  واتبعت 
السنوات القليلة املاضية، خطوات 
قانونية ضــد اإلقليم عبر محامني 
قضائية  دعــوى  ورفــع  عراقيــني 
ضــد الشــركات النفطيــة، ومن 
خــالل الدعوى مت إيقاف شــحنات 
للنفط املصــدر من حقول اإلقليم 
بعــد اعتبار احملاكــم األميركية أن 
الشــحنات غير شــرعية، وضرورة 
عودتها مــن حيث أتــت، وبالتالي 
السفن وفرغت نفطها في  رجعت 

ميناء عسقالن اإلسرائيلي.
إقليم  إمكانية حتويــل عقود  وعن 
كردســتان من عقود مشاركة إلى 
عقود خدمة على غــرار ما وقعته 
شــركات  مع  العراقية  احلكومــة 
النفط، ذكر اجلواهري أن لدى العراق 
سابقة في هذا األمر، تتمثل بعقد 
اخلاص  الصينيــني  مع  املشــاركة 
بحقل األحــدب النفطي مبحافظة 
واســط، الذي مت توقيعــه في زمن 
نظام الرئيس الراحل صدام حسني، 
الفتاً إلى أن العراق أعاد النظر بعقد 
خدمي  إلى  وحوَّلــه  األحدب  حقل 
من خالل حــذف فقــرات وإضافة 
فقرات أخرى لتبقى هيكلية العقد 

بصيغته الرئيسة.
ومتكنــت جــوالت التراخيص التي 
رفع  2009 من  العراق عــام  وقعها 
بلغ  الذي  العراقــي  النفــط  إنتاج 
أدنــى مراحلــه عــام 2007 مبليون 
ونصف املليون برميل يومياً، ليصل 
أربعــة ماليني برميل  إلى أكثر من 
يوميــاً، بعد قيام هذه الشــركات 
بعمليــة تطويــر شــاملة حلقول 
النفط العراقية فــي جنوب البالد 
القطاع  هــذا  نواحي  مختلف  في 
إنتاجاً وتصديراً واستخراجاً، لكنها 
ووجهت بانتقــادات الذعة من قبل 
سياسيني منذ ســنوات، ال سيما 
جلهة ارتفاع ُكلفها وتأثير هذا األمر 
في إيــرادات العراق الســنوية من 

النفط.
والطاقة  النفط  جلنة  وقالت عضو 
إنتصار املوسوي إن اللجنة ستعقد 
تبحث  املقبل،  األســبوع  اجتماعاً، 
خالله هــذا امللف وملفــات أخرى 
تتعلق بالنفــط والطاقة. وأضافت 
املوسوي أن “سياســة اإلقليم مع 
احلكومة االحتادية عبارة عن سياسة 
حكومة  التــزام  لعــدم  مراوغــة 
اإلقليــم بالقــرارات الصــادرة من 
تهريب  واستمرار  االحتادية،  احملكمة 
تسليمه  وعدم  اإلقليم  من  النفط 
مشيرة  الوطنية”،  النفط  لشركة 
اللجنة على  داخل  اتفاق  إلى وجود 
نفط  ملف  لبحث  عقد جلســات 

إقليم كردســتان والسياسة التي 
تنتهجها وزارة النفط.

وأوضحت املوســوي أن السبب في 
عدم حل هــذا امللف ليس حكومة 
اإلقليم، وإمنا ضعف حكومة بغداد 
وعدم اتخاذها قــرارات صارمة جتاه 
اإلقليم. مشــددة على ضــرورة أن 
تكون هنــاك عقوبات على اإلقليم 
لعدم التزامــه بالقانون، فضالً عن 
اإلقليم  حلكومة  األموال  تســليم 
علــى الرغم مــن عــدم التزامها 

بقانون املوازنة.
وتقــوم احلكومة العراقية منذ عام 
2021 بتحويل أمــوال إلى حكومة 
دون موافقة  إقليم كردســتان من 
فقرة  الــذي حدد  العراقي،  البرملان 
فــي املوازنة تربط تســليم املبالغ 
بإشــراف احلكومــة االحتادية على 

صادرات اإلقليم النفطية.
وعن أســاليب الضغــط التي من 
بينت  تتبعها بغــداد،  أن  املمكــن 
املوسوي أن من املمكن عدم إعطاء 
اإلقليم حصته من املوازنة البالغة 
رواتب  املئة وعــدم حتويل  12.5 في 
 ،2020 موظفيه، كما حصــل عام 
أو العودة إلى فرض القانون بالقوة، 
مشيرة إلى أن اخلطوات األولى حلل 
هــذه األزمة ســتكون صعبة، ألن 
اإلقليم مســيطر على كل شيء، 
فضــالً عــن التدخــالت اخلارجية 

وتعاون بعض الدول معه.

وخالل األســابيع األخيرة من والية 
رئيــس الــوزراء العراقي األســبق 
نــوري املالكــي الثانية فــي 2014 
رفعــت احلكومــة العراقية دعوى 
لغرفة  تابعة  في محكمة جتاريــة 
التجــارة الدولية فــي باريس ضد 
تركيا بشــأن مبيعات نفط إقليم 
التركية.  األراضي  على  كردســتان 
ومرت هذه القضية مبراحل مختلفة 
تدلل على عدم جدية صاحب القرار 
العراقــي في حســمها، بدأت من 
إيقافهــا من قبل رئيــس احلكومة 
األســبق حيدر العبــادي في بداية 
واليتــه نهاية 2014، ثــم تفعيلها 
2017 قبل  فــي مطلــع  مجــدداً 
جتميدها في أيامــه األخيرة، ليأتي 
رئيــس احلكومة املســتقيل عادل 
عبد املهدي ليوقفها بشكل كامل 
بطلــب من القيــادة الكردية، قبل 
أن تســتأنف من قبل وزارة النفط 

العراقي خالل العام املاضي.
مبوجب  العراقية  احلكومة  وتطالب 
بتسديد  التركية  احلكومة  الدعوى 
العراق،  إلــى  26 مليــار دوالر  نحو 
ناجمــة من قيام األخيــرة بتصدير 
الســنوات  اإلقليــم خالل  نفــط 
املاضية من دون موافقة رسمية من 

بغداد.
وقال عضو جلنــة النفط والغاز في 
إن  فريدون،  آســو  العراقي،  البرملان 
السياســة النفطية فــي اإلقليم 
لــم تكــن ناجحــة ونتائجها لم 
تكن مرضيــة، معتبراً أن تشــريع 
قانون النفــط والغاز هو احلل لهذه 
املســألة. وأضاف آســو، وهو نائب 
الكردســتاني،  الوطني  االحتاد  عن 
يناسب  والغاز  النفط  “تشــريع  أن 
الوضــع احلالــي ويضمــن حقوق 
املواطنني باإلقليم ويعزز العالقة بني 
باعتبار  احلكومة االحتادية واإلقليم، 
النفطية  السياســات  مسألة  أن 
للتقارب  الكبيــرة  املعوقات  إحدى 
مع بغداد وحكومة اإلقليم”. ولفت 
إلــى أن كتابــة العقــود يجب أن 
تكون  بصيغ تدريجيــة عن طريق 
إعادة تكييفها بشــكل يتناســب 
مع الوضــع احلالي، معتبراً أن إنهاء 
بوجود  يرتبط  الشــائك  امللف  هذا 
نية حســنة من اجلانبني، احلكومة 
االحتادية واإلقليم تهدف إلى حتقيق 

صالح الشعب العراقي.
وينتــج اإلقليــم يوميــاً نحو 400 
يتم تصدير  النفط  برميل من  ألف 
إلى  أنبــوب  معظمها عــن طريق 
األراضــي التركيــة، ومــن ثم إلى 
العاملية، في وقت يصدر  األســواق 
العــراق نحو ثالثــة ماليني ونصف 
مــن حقول  يومياً  برميــل  املليون 
الوســط واجلنــوب عبــر املوانــئ 
اخلليج  علــى  املطلــة  العراقيــة 
العربي، فضالً عــن تصدير 10000 

برميل يومياً إلى األردن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامة  اإلدارة  بيانــات مــن  أظهرت 
العراق  ان  الســبت،  امس  للجمارك، 
جــاء ثالث اكبر مصــدر للنفط الى 
خالل  احلكومية  الصينيــة  املصافي 
شهر نيســان من عام 2022. وقالت 
االدارة فــي جــدول، إن “العراق صدر 

الى الصني خالل شــهر نيســان من 
 4.09 2022 مقــدار  العــام احلالــي 
ماليني طن مــن النفط، مبــا يعادل) 
يعادل  ومبــا  برميل(  مليــون   29.039
967 الــف برميل يوميــا”، مبينة أن 
بنســبة  انخفضت  “الصادرات  هذه 
8.1 باملئــة عن نفس الفترة من العام 

املاضــي ومنخفضاً بنســبة 13.71 
% عن شــهر اذار املاضي التي بلغت 
فيها الصادرات 4.74 ماليني طن متري 
مبــا يعادل ) 33.654 مليــون برميل(”. 
وأضافت أن “السعودية جاءت باملرتبة 
االولى كأكبر مورد للخام للصني في 
شــهر نيســان من عام 2022 لتبلغ 

 63.403 يعــادل  8.93 ماليني طن، مبا 
مليون برميل ومن ثم جاءت روســيا 
ثانيــاً حيث بلغــت صادراتها للصني 
6.55 ماليــني طن او ما يعادل 46.505 
مليون برميل “. وحســب اجلدول، فأن 
“الكويت جــاءت رابعاً بصادرات 3.63 
ماليني طن او ما يعادل 25.773 مليون 

برميــل، تليها االمــارات التي جاءت 
 3.10 بلغت  بصادرات  اخلامس  باملركز 
ماليني طــن او ما يعادل 22.01 مليون 
برميــل”. واشــارت الــى ان “احلصة 
الســوقية ملنتجي الشــرق األوسط 
من النفط اخلــام الى الصني ارتفعت 
٪54.3 في نيســان من ٪49.9 في اذار 

و ٪54.3 في نيســان 2021 “. وكانت 
ادارة اجلمارك الصينية قد أعلنت يوم 
اخلميــس، أن العراق خــرج من الدول 
الى  للنفط  املصدرة  الرئيسية  الـ10 
غير  املســتقلة”  الصينية  “املصافي 
32 مصفاة خالل  احلكومية والبالغة 
شهر نيسان املاضي من العام 2022.

متابعة ـ الصباح الجديد:
لم يكد يفيــق االقتصاد العاملي  من 
التي  وتداعياتها  أزمة جائحة كورونا 
طالت غالبية القطاعات االقتصادية 
وأســهمت فــي ارتفــاع معــدالت 
الدول كافة،  التضخم على مستوى 
حتى بوغت بضربة أخرى وهي احلرب 
الروســية- األوكرانية في 24 شباط 
املاضي، وألقت هــي األخرى بظاللها 
وليس على  العاملــي،  االقتصاد  على 
مســتوى الدولَتني فقط، ما أسهم 
اندالع موجة جديدة من تضخم  في 
األســعار داخل الدول، ألســباب من 
اإلمداد  النقص في سالســل  أبرزها 
األســواق،  داخل  والطلب  والعــرض 
والذي يلعب دوراً مهماً ورئيســاً في 
معدالت األســعار، ومــا ترتب عليه 
مــن ارتفاعات ملســتويات التضخم 
في غالبيــة الدول، ومنها دول اخلليج 

العربي وحتديداً قطر والسعودية.
وأعلن “جهــاز التخطيط واإلحصاء” 
أيــار احلالي، عن   16 القطري، االثنني 
ارتفاع مؤشــر أســعار املستهلكني 
خالل نيسان املاضي، بنسبة 4.66 في 
املئة على أساس ســنوي بدعم من 
ارتفاع أســعار 8 مجموعات رئيسة. 
وبحســب بيانات اجلهاز، فإن السكن 
والكهربــاء واملاء والوقــود والثقافة 

والترفيــه والغذاء واملشــروبات، هي 
أبرز القطاعــات التي تدعم معدالت 

التضخم في تلك الدولة اخلليجية.
من جانبها، أعلنت هيئة اإلحصاءات 
العامة السعودية، األحد املاضي )15 
مايو(، ارتفاع معدل التضخم لشهر 
2.3 في املئة  2022، بنســبة  نيسان 
مقارنة بالشــهر ذاته من عام 2021، 
وهو أعلى من شــهر مــارس املاضي 

حني كان عند 2 في املئة.
ولفتت هيئــة اإلحصاءات في بيانها 
هو  ارتفاعاً  القطاعــات  أكثر  أن  إلى 
قطاع النقل، وبنســبة 4.6 في املئة، 
إذ ارتفع تأثراً بارتفاع أســعار البنزين 
بنســبة 9.5 فــي املئة والســيارات 
4.1 في املئــة، يليه قطاع  بنســبة 
األغذية واملشروبات الذي ارتفع مبعدل 
بارتفاع أســعار  4.3 في املئة، متأثراً 
األغذية بنســبة 4.6 فــي املئة التي 
بنسبة  اللحوم  أسعار  بارتفاع  تأثرت 
3.5 في املئة، وأسعار اخلضار بنسبة 

13.5 في املئة.
فــي الســياق ذاتــه، قــال الباحث 
االقتصــادي حســام الشــنبري، إن 
مجتمعة  أســهمت  عدة  “أســباباً 
في ارتفاع معــدالت التضخم حالياً، 
منها االنفتاح االقتصادي بعد اإلغالق 
الكبير بســبب أزمــة كورونا، وقابل 

ذلــك االنفتاح ضغــوط عالية على 
معدالت  انخفــاض  في ظل  الطلب 
اإلنتاج وانخفاض آخر في سالســل 
اإلمــداد العاملية، واكــب ذلك ارتفاع 
أســعار حاويــات الشــحن البحري 
لتصل إلى مستويات قياسية بسبب 
ارتفاع أسعار النفط والطاقة نتيجة 
اندالع احلرب الروسية- األوكرانية وما 

ترتــب على ذلك من فــرض عقوبات 
على موسكو”.

“ارتفاع  أن  إلــى  الشــنبري  ولفــت 
معــدالت التضخــم ال يتوقف على 
الــدول النامية ومنطقــة اخلليج أو 
الشرق األوســط، بل شمل منطقة 
االحتــاد األوروبي وبريطانيــا وأميركا 
التــي هي األخــرى تعاني مــن ذات 

اإلشكالية”.
مــن جانبه، رأى الباحــث االقتصادي 
محمــد بــن فريحــان، أن “معــدل 
الســعودية للشــهر  التضخم في 
التاســع، في ارتفاع متواصل طردياً، 
ليس فــي الرياض وحدها، بل في كل 

مؤشرات التضخم في العالم”.
معدالت  تــزال  “ال  قائالً،  واســتطرد 

التضخم لدينا في احلدود الطبيعية، 
وال تدعو للقلق، إذ إن نسبته 2.3 في 
املئة، في حني أن هناك دوالً ارتفع فيها 
املعدل بشــكل كبير مثــل أميركا، 
إلى مستويات  التضخم  حيث وصل 
لــم يبلغها منذ 40 ســنة، عند 8.7 
في املئة”. ولفت إلى أن “ارتفاع مؤشر 
التضخم عند 4 في املئة وأكثر محلياً 
يُعد أمــراً مقلقاً القتصــاد الدول”، 
مؤكداً في الوقــت ذاته أن الرياض ال 
تعاني من أزمة اقتصادية سواء على 
مستويات التضخم أو الدين أو على 

مستويات احلركة التنموية.
وقــال، إن “ارتفاعات أســعار النفط 
أخيراً في ظل اســتمرار أزمة روسيا 
إيراداتها،  زيادة  وأوكرانيا ساعدت في 
وهو أمر إيجابي لصالح تقليص عجز 
في  اإلنفاق  ورفع مســتوى  امليزانية، 

البلد، وحتريك العجلة االقتصادية”.
رفع الفائدة

في ســياق متصل، أصــدرت البنوك 
املركزية في دول اخلليج العربي مطلع 
الفائدة،  بزيادة  قرارات  احلالي،  الشهر 
والتي تُعد من بني أدوات السياســات 
املالية احلكومية لســحب السيولة 
مــن األســواق وخفــض معــدالت 
التضخم محلياً بهدف احلفاظ على 
النمو االقتصادي وعدم تدهوره، وهنا 

علق الشــنيري قائالً، “بال شــك، فإن 
للتضخم آثاراً سلبية كبيرة، ال سيما 
وأنه يشكل عائقاً للنمو االقتصادي، 
وذلك لســبب رئيس وهــو أن ارتفاع 
األســعار يؤدي في نهايــة األمر إلى 
تدهور قيمة العملة احمللية، وبالتالي 
االدخارية، مما  القضاء على قيمتهــا 
يؤدي إلى فقدان الثقــة بها، وهروب 
استثمارية  قنوات  إلى  املســتثمرين 
أكثر أماناً وحدوث مشاكل اقتصادية 

كبيرة”.
واســتطرد، “لذلــك فإن أحــد أهم 
حلول، هي تلك التــي تأتي من داخل 
البنوك املركزيــة كإحدى أهم أدوات 
السياســات النقدية، برفع معدالت 
تســحب  بدورها  والتــي  الفائــدة، 
االقتصاد  داخــل  النقدي  املعــروض 
التضخم  معدالت  على  للســيطرة 
في املســتويات املعقولــة، بحيث ال 

يعيق ذلك النمو االقتصادي”.
“النتائج  أن  ذاتــه  الوقــت  وأكد في 
اإليجابيــة التباع هذه السياســات 
ســتكون واضحًة خالل الربع الثالث 
إلى  آثارها  احلالي ومتتــد  العــام  من 
الســنة املقبلة 2023”، مســتدركاً 
بالقــول، إن “املهــم أال يأتــي ارتفاع 
النمو  حساب  على  الفائدة  أســعار 

وتوسع النشاطات االقتصادية”.

وزارة النفط تعتزم توقيع عقود مع الشركات
العالمية العاملة في اإلقليم لتنهي نفوذ أربيل

مستعينة بمحامين دوليين

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي بشكل طفيف، امس السبت، 

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، سجلت صباح 
اليوم،  ســعر صرف بلغ 148225 ديناراً عراقياً 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
ميا سجلت االسعار صباح يوم اخلميس املاضي 
148200 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 ديناراً 
لكل 100 دوالر، بينما بلغت أســعار الشــراء 

147750 ديناراً لكل 100 دوالر.
أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فأن 
بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية 

فيها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” في 

األسواق احمللية، امس السبت.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 380 الف دينار، وســعر شراء 376 
الفاً، فيما كانت اســعار البيع ليوم اخلميس 

املاضي 372 الف دينار.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل استقرارا 
أيضاً عند 340 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

336 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيار 21 يتــراوح بني 380 الف دينار و390 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 340 الفاً و 350 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للجمارك  العامــة  اإلدارة  بيانــات  أظهرت 
الصينية، أمس الســبت، أن العراق استورد 
البنزين من الصني في شهر نيسان املاضي 

مبقدار 357 ألف طن متري.
وقالــت االدارة فــي تقرير لهــا ، إن “الصني 
صدرت كميــة 357 الف طن متــري )407 
ماليني و533 الفاً و350 لتراً( من البنزين الى 
العراق في شهر نيسان املاضي، بعد توقف 
استيراده لثالثة اشــهر متتالية”، مبينة أن 
“ذلك يشــير إلى جتدد االهتمام بالشراء من 

البالد”.
وأضافت أن “الصني صدرت 360 ألف طن من 
البنزين إلى العراق فــي كانون األول 2021، 
الثاني  التصدير في شــهر كانون  ليتوقف 
وشــباط واذار قبل ان يعاود مــرة اخرى في 

نيسان”.
وأشارت إلى أن “إجمالي صادرات الصني من 
البنزين انخفض بنسبة ٪38.7 على أساس 
ســنوي إلى 4 ماليني طن متري خالل الفترة 

من كانون الثاني إلى نيسان “.
وتصدر الصني البنزين بشــكل رئيسي الى 
وإندونيسيا  والفلبني  وباكستان  سنغافورة 

وبنغالديش.

ارتفاع طفيف بأسعار 
صرف الدوالر في بغداد

أسعار الذهب ترتفع
في األسواق المحلية 

357 طنا متريا من 
البنزين استوردتها البالد 
من الصين الشهر الماضي

العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في شهر

ارتفاع أسعار السلع وسط قلق من نقص اإلمدادات

التضخم في الخليج تحت السيطرة رغم صعوده عالميا 
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دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12305
السجل: 62
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
إلى/ السيد جاسم محمد خضير/ شاغل الشقة رقم 4 عمارة 49

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25441( ســجل )128( واملؤرخ 
2021/9/9 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي- 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 4 في العمارة 49 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

السجل: 62
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
إلى/ السيد عبد السالم فضل ياسني/ شاغل الشقة رقم 2 عمارة 48

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25275( ســجل )127( واملؤرخ 
2021/9/8 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي- 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 2 في العمارة 48 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12298
السجل: 62
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
إلى/ السيد جاسم داود جالب/ شاغل الشقة رقم 9 عمارة 38

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25163( ســجل )126( واملؤرخ 
2021/9/7 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي- 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 9 في العمارة 38 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

CPF إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير صمامات وقطع غيار أخرى لوحدة املعاجلة املركزية
2ndAnnouncement for Provision of Valves and other Spare parts of CPF

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

اجلهة املســتفيدة: 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 االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز املنشــآت 

السطحية اجلارية في العراق.
CPF اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير صمامات وقطع غيار أخرى لوحدة املعاجلة املركزية

001/PC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية، ميكن جلميع الشركات 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: 

-2 سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
-3 خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 10,000 دوالر أميركي نافذا ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة 

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 قســم املالية قبل 2022/6/28 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( مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة الواحة 
النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة 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 الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة 2022/6/28 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 على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخة من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنســخة 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, xubo@petroalwaha.com,youhao@petroalwaha.com

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة اخمليم في حقل االحدب النفطي لشركة نفط الواحة احملدودة ملدة سنتني
2nd Announcement for Provision of Camp Service in Ahdeb Oilfield for Al- Waha Petroleum Company for Two Years

004/SC/22 :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 الثانية/ ملناقصة توفير خدمة اخمليم في حقل االحدب النفطي لشركة نفط الواحة احملدودة ملدة سنتني

004/SC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية، 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 seeking a contractor to provide housekeeping, reception, laundry services in Ahdeb Oilfield for Al-Waha Petroleum 
Company.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي   100,000دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق 
املناقصة على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل 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 2022/6/7 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( مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة 
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 توضــع العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2022/6/7 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 على 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; wujie@petroalwaha.com;
 yangchao@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

.AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD    
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روحي وال تَكلها: شبيج

وانت املاي
مَكطوعة مثل خيط السمج روحي

حالوة ليل محروَكة حرك روحي
حمرية َكصب مهزومة بالفالة ولك 

روحي
وعتبها هواي....

ال مّريت... النشديت.... ال حنيت

وَكالولي عليك هواي
وعودان العمر كلهن َكضن ويّاك

يا ثلج الي ماوجيت
تعال بحلم... ,أحسبها إلك جّيه واَكولن 

جيت
يلي شوفتك شّباج للقاسم... ودخول 

السنة من الَكاك
يا فّي النبع واطعم.... عطش صّبير وال 

فركاك
يلرهميت... يا مفتاح فضة وال رهم غيرك 

علّي مفتاح
أجرت لك مخدتي وانطر الشّباج 

اليجيبك
وانت عرس الليل والقّداح

يا هلبت جتي وترتاح؟؟
طرَكــ املسج والنوم...... طرَكــ املسج 

والنوم
عمر واتعده التالثني... ال يفالن

عمر واتعّده واتعديت
وال نوبة عذر وّديت

وانه واملسج والنوم... واغّمض عود 
اجيسك يا ترف تاخذني زخة لوم

واَكلك: ليش وازيت العمر يفالن
يفالن العمر... يشَكر ولك يفالن

مظفر النواب
2022 - 1934

محرر الصفحة الثقافية:
نعــت الرئاســات الثــاث واملؤسســات 
الرســمية والثقافية والشعبية، الشاعر 
العراقي الكبيــر مظفر النواب الذي وافاه 
األجل أمس األول اجلمعة في مستشــفى 
الشــارقة التعليمي باإلمــارات، إثر مرض 
عضــال، فيما وصل جثمــان الفقيد الى 
العاصمــة بغداد، أمس الســبت بتوجيه 
من رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي، 
بنقل جثمانه بالطائرة الرئاسية الى أرض 

الوطن.  
واقيم للفقيد تشــييع رســمي وشعبي 
كبير من مطــار بغداد الــى االحتاد العام 
ألدباء العراق بحضور مصطفى الكاظمي 
رئيس الوزراء وحســن ناظم وزير الثقافة 
والسياحة واالثار وحشد كبير من الوسط 
الثقافي والشــعبي حتى مثــواه االخير 
في مدينة النجف، وحمل حرس الشــرف 
نعش النواب الذي ُكّلل بالورود، بينما رفع 

أحدهم صورة له باألبيض واألسود. 
مرخوص بس كت الدمع .. شــرط الدمع 

حدَّ اجلفن…
وشــيع العراقيــون النواب بحــزن كبير، 
حيث ضجــت مواقع التواصل االجتماعي 
بعبــارات احلزن على فقده ، مســتذكرين 
بها  التي تغنــوا  مقاطع مــن اشــعاره 
لسنوات ومنها اغنية املطرب الكبير ياس 
خضر »حــّن واني احن » مرخوص بس كت 

الدمع .. شرط الدمع حدَّ اجلفن.
 وقــال الناطق باســم احتــاد األدباء، عمر 
الســراي، إن هذا »االســتقبال الكبير ال 
يعني األدباء فقط بل يعني املواطنني، فهو 

شاعر شعبي وليس شاعر نخبة«. 
وأضــاف من مقر االحتاد »هــو ميثل موقفا 
لــدى جميع  والثوريني  املتظاهريــن  لدى 
محبي الوطن احلقيقيني، ميثل موقف عدم 
االصطفاف مع السلطة ملقارعة الطغيان 

والديكتاتورية«.
 وكتب رئيــس اجلمهورية برهم صالح في 
تغريدة له: »يبقى النــواب حّياً في ذاكرة 
الشــعب َمــن زرع مواقفه السياســية 
والوجدانيــة بشــكل صــادق، ولهذا فإن 
الشــاعر العراقي الكبير مظفر النواب ال 
ميضي إلى العدم. فهــو حي في ذهن كل 

َمن ترمن بقصائده اخلالدات«.
وخاطب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
في تغريدة له النواب بقوله: »العراق الذي 
لطاملا تغنيت باسمه أينما حللت، وأفنيت 
عمرك إلعاء مكانته يكتسيه احلزن وهو 

يوّدعك إلى مثواك األخير...«.
وذكر املكتب اإلعامي للكاظمي في بيان 
تابعتــه الصباح اجلديــد، أن »األخير وجه 
بنقل جثمان شــاعر العراق الكبير مظفر 
الثرى  ليوارى  الرئاســية،  بالطائرة  النّواب 

في أرض الوطن«.
كما نعى رئيس البرملان محمد احللبوسي 
في بيان، اجلمعة، الشــاعر مظفر النّواب 
قائا:»ننعــى القامة األدبية والشــعرية 
العراقية الكبيرة الشــاعر مظفر النّواب، 
الذي برحيله فقدت الســاحة األدبية رمزاً 
ومثاالً ومناضاً مخلصــًا ومحّباً ومنتمياً 

إلى قضايا وطنه وأمته«.
كذلك نعــى وزير الثقافة حســن ناظم 
النواب في بيان وصفه فيه بأنه من »أهم 
األصــوات الشــعرية العراقية«.واعتبــر 
أن »رحيلــه ميّثل خســارة كبيــرة لألدب 
العراقــي ملا كان ميثله كنموذج للشــاعر 
امللتزم كمــا أن قصائده رفدت املشــهد 
الشعري العراقي بنتاٍج زاخر متيز بالفرادة 

والعذوبة«.
النواب،  عراقيون  ومقربون  شــعراء  ونعى 
في تدوينات، حيث وصفوه بفارس الكلمة 

واملوقف.
بدوره، ذكر مجلس أمناء شــبكة اإلعام 
العراقي، في بيــان تابعته الصباح اجلديد، 
العراقي  أن »مجلس أمناء شبكة اإلعام 
ينعى الشــاعر العراقي )مظفــر النواب( 
، وأضــاف البيان، }يتقــدم اجمللس بخالص 
العزاء واملواســاة ألسرة الفقيد والوسط 
الثقافي، ســائلني اهلل العلــي القدير أن  
يرزقه جنات اخللد، وأن يلهم أهله ومحبيه 
ــد اهلل الفقيد  الصبــر والســلوان، تغمَّ

بواسع رحمته وإنا هلل وإنا إليه راجعون{.
وأعلنت وزارة الثقافة ، أمس األول اجلمعة، 
وفاة الشــاعر الكبير مظفــر النواب في 
أحد مستشفيات الشارقة بدولة اإلمارات 

بعمر 88 عاما بعد صراع مع املرض.
وقال مديــر عام دائرة الشــؤون الثقافية 
تابعته  تصريــح  فــي  الســاعدي  عارف 
الصبــاح اجلديــد: إن »النــواب توفى في 
مستشفى الشارقة التعليمي باإلمارات«.
وميّثــل الشــاعر أيقونــة ثوريــة وأدبية 
للعراقيني والعرب، فقــد ُعرف مبناهضته 
األنظمة وانتقاداته الاذعة التي لم يتواَن 

عن التعبيــر عنها بقصائــده، كما كان 
مناصراً للفلسطينيني. 

وأمضى النواب ســنوات عمره بغالبيتها 
خارج بغداد، لكنه بقي حاضراً في وجدان 
العراقيــني الذيــن وّدعوه بتــداول صوره 
وقصائده على مواقع التواصل االجتماعي 

منذ إعان خبر وفاته. 
وقد اشُتهر النّواب الذي ولد في بغداد في 
األول من يناير عام 1934، وتخّرج من كلّية 
اآلداب في جامعة بغداد، بقصائده الثورية 
واملثيرة للجدل، بعدما أمضى سنوات في 

السجن والغربة.  
وصدرت أول طبعة كاملة باللغة العربية 
ألعماله في العــام 1996 عن دار قنبر في 
لندن. وأبرز دواوينه في الشــعر الشعبي 
»الريــل وحمــد«، في حــني كان آخر بيت 
شعري له على فراش املرض »متعُب مني 

وال أقوى على حملي«.
وعلى الرغم من أّنه من جيل ســابق، لكن 
قصائده انتشــرت على نحــو كبير خال 
االنتفاضة الشــعبية غير املسبوقة التي 
هــّزت العراق في أكتوبــر 2019، وتناقلها 
الشــباب تعبيراً عــن رفضهــم للواقع 

السياسي وأملهم في التغيير.

بعض مما كتبه الراحل
» اسماعيل زاير« بحق النواب

وفي إفتتاحية الصباح اجلديد الصادرة في 
السابع عشر من نيسان عام  2014 كتب 
زاير  الراحل املغفور له، األستاذ إسماعيل 
عــن ذكرياته األليمــة واملوجعة مع رفيق 
دربه فــي النضال، مظفر النواب نســوق 

منها :
بعــد اربع ســنوات ونصف الســنة من 
احلرية  تنفسنا  والذل  والتعذيب  االعتقال 
وخرجنا ورأســنا مرفوعة بفضل شجاعة 
مظفر.. هــذه اللحظة التي اروي فيها ما 
حصل او جــزءاً منه باألحــرى هي مبنزلة 
تكرمي ومتجيد لبطل مــن بادنا. وهو كان 
في استقبالي عند خروجي واحتفل معي 
بنهاية كابوس دفعت ثمنه خمس سنوات 

من االعتقال.
انا انحنـــي ملظفر كرفيـق فـي النضـال 
وكشهـم ميثـــل اجمل ما في الشهامة 
العراقية من قيمة ويجســد خصلة بدا 
ان مجتمعنــا احلالي في العراق نســيها 
وطواها حتت بســاط وغبــار الزمن الرديء 

الذي نعيشه.
زاير« مقالته  الراحل » اســماعيل  وختم 
: اننا نحتفل به اليــوم قبل الغد بوصفه 
عضــواً ال غنــى عنه من أعضاء جســد 
العراق الثــوري الذي يدلل بأدق صورة على 
ان قيم الكفاح من اجل احلرية والتقدم في 
العراق شــيء يستحق ان نتّوج به رؤوسنا 

ونرفع هاماتنا امام بقية األمم والشعوب.
عمراً مديداً هانئاً لك يا مظفر العراق الذي 

تفخر االمهات بك كما األجداد واألحفاد.

الروائي السوري إبراهيم اجلبني:
»هو ميت منذ عام 2005« 

إبراهيم  الســوري  والروائي  الكاتب  يقول 
اجلبــني في تعليقــه على وفاة الشــاعر 

العراقي الكبير مظفر النواب.

مظفر النواب هو أحــد أبطال رواية »عني 
الشــرق« التي كتبها اجلبــني وحتدث في 
بعض أجزائها عن جوانــب »حياة النواب 
غير املعروفة« بالنسبة للكثيرين وعاقته 

مع والدته.
يقول اجلبني : إن والدة النواب كانت سيدة 
بغدادية »فريدة مــن نوعها« وعازفة بيانو 

وهي من ربته على تذوق الفنون.
استمرت صداقة اجلبني، الذي يعيش اليوم 
في أملانيا، بالنــواب منذ عام 1989 عندما 
كان الشــاعر العراقي يسكن في املنفى 

في دمشق.
عندما التقــاه آخر مرة كان يشــكو من 
صدمة مســتمرة في حياته وهي السبب 
في رحيله اليوم، وفقا للجبني، الذي يشير 
إلى أن النواب كان قويا جدا جسديا ويهتم 
بصحتــه كثيرا، لكن وفاة والدته كان لها 

األثر األكبر في وفاته اليوم.
ويضيــف أن »اللحظة التــي تبلغ فيها 
بوفاة والدته كانت حلظة صادمة، لم يكن 

يتوقع أن متوت هذه املرأة«.
يروي اجلبني اللحظات األولى التي عاشها 
النــواب عند ســماع نبأ وفاتهــا وكيف 
أثرت بعد ذلك عليه بحيث أصبح إنســانا 

مختلفا.
»اتصل ليطمئــن عليها فــي بغداد في 
أحد أيــام عام 2005.. أخبروه أن ال أحد في 
املنزل.. فســألهم أين ذهبوا، أجابوه أنهم 
فــي طريقهم مــن املقبرة ألنهــم كانوا 

يدفنون والدته«. 
يتابع اجلبني »مباشــرة أصيــب بصدمة، 
وهذه الصدمة حســب وصفــه وتعبيره 
اختارت أضعف ركن من أركان جسمه وهو 

جهازه العصبي«.
بعد تلك احلادثة احلزينة على قلب النواب مت 
تشخيص إصابته مبرض الشلل الرعاشي 

وظل عليا مذاك.
يقول اجلبني »هو مــات من تلك اللحظة، 
ولم يعد مظفر الذي اعتدنا عليه، اإلنسان 
الفرح حتى في قصائــده احلزينة تتلمس 
الفــرح واالحتفال باحملبــوب والتفاؤل وال 
يوجد عنــده يأس.. فقدانــه لوالدته دمر 

روحه من الداخل«.

وأقام الراحل في عدة مدن منها دمشــق، 
التي أقام فيها طيلة عقدين قبل أن جتبره 
األزمة السورية على التوجه إلى لبنان ثم 

اإلمارات.
وعاش النــواب في أيامــه األخيرة وضعا 
صعبا في ظل عجزه عن احلركة بســبب 

األمراض العديدة التي عانى منها.

الشعر الثوري
عــرف النواب، بإســلوبه الفريد في نظم 
الشعر وإلقائه باللغة الفصحى واللهجة 

العامية.
وبسبب ميوله السياسية وشعره الثوري 
قضى النواب أكثر مــن نصف حياته في 
املنفى بعيــدا عن بلــده األم متنقا بني 

سوريا ولبنان وليبيا ودول أخرى.
النواب الشعرية تظهر منذ  بدأت موهبة 
أن كان فــي مرحلة الدراســة االبتدائية 
وحتــى الثانوية قبل أن يــدرس في كلية 
اآلداب التــي تخرج فيها عــام 1956 ويتم 
تعيينه بعدها مفتشا فنيا بوزارة التربية. 
انتمى في شــبابه إلى احلزب الشــيوعي 

العراقي وناضل في صفوفه.
وشهدت تلك احلقبة من تاريخ العراق فترة 
انقابات وصراعات شديدة بني الشيوعيني 
والقوميــني الذين ســيطروا على احلكم 
بعــد انقاب عــام 1963 لتتــم ماحقة 
النواب ورفاقه، مما اضطره إلى الهرب إليران 
محاوال التوجه لاحتاد السوفيتي السابق 

في حينه.
لكن اخملابرات اإليرانية اعتقلته وســلمته 
عليه  ليحكــم  العراقيــة  للســلطات 
باإلعدام ومن ثم يخفف احلكم للســجن 

املؤبد.
دخل الســجن في نهاية عام 1963 حيث 
كتب قصيدته الشهيرة )البراءة( التي تعد 

واحدة من أهم ما كتب.
احتجز النواب في سجن »نقرة السلمان« 
حينه  فــي  اخملصــص  الصيــت  ســيئ 
للمعتقلني السياسيني، وبعدها نقل إلى 
سجن احللة في محافظة بابل حيث متكن 
من الهرب بطريقــة مثيرة بعد حفر نفق 

من زنزانته إلى خارج أسوار السجن.

اســتمر هاربا حتى عام 1969 عندما صدر 
عفو عام عن املعارضني السياسيني فغادر 
بعدها العراق وتنقل بني عدد من العواصم 

العربية منها بيروت ودمشق وعمان.
الريل وحمد

خال تلك الفترة أنهى النواب أول دواوينه 
وكان باللهجة العاميــة العراقية وحمل 
عنوان قصيدته الشــهيرة »الريل وحمد« 
والتي بدأ فــي كتابتها عام 1956 وانتهى 

منها عام 1958.
خرجت من هــذا الديوان أشــهر األغاني 
وحمــد«  »الريــل  ومنهــا  العراقيــة، 
و«البنفسج«، التي غناها املطرب العراقي 

املعروف ياس خضر.
اهتــم كثيــرا بالقضية الفلســطينية 
وكتــب عنها عشــرات القصائــد منها 
التي  )القدس عــروس عروبتكم(  قصيدة 
هاجــم فيها القادة العــرب بألفاظ حادة 
وبســببها منعته معظم الدول العربية 
من دخول أراضيها فكان يلقب بـ »شــاعر 

القصيدة املهربة«.
في عام 1976 أثــارت قصيدة »تل الزعتر« 
عــن أحداث مخيــم تل الزعتــر لاجئني 
الفلســطينيني في لبنــان موجة غضب 
جديدة ضد الشــاعر العراقي مما اضطره 

للترحال من جديد وانتقل إلى ليبيا.
دأب علــى انتقاد »قمــم« جامعة الدول 
العربية فكان يكتــب قصيدة عقب كل 
قمة يهاجــم فيها املواقف السياســية 
)دوامة  القصائد  املنطقة ومن هذه  لقادة 
النورس احلزين( و)القمة الثانية( و)تكاثرت 

القمم(.
من قصائده أيضا )بنفسج الضباب( و)في 
احلانة القدمية( و)قراءة في دفتر املطر( و)يا 
حزن( و)عائلة القطط( و)يا جهيمان(. ورغم 
تأثره باألوضاع السياســية التي عاصرها 
وكتــب عنها جاءت قصائــده األخرى في 

احلب والغزل عذبة ورقيقة.
بعد صعــود حزب البعث إلى الســلطة 
في عــام 1968 وإصداره عفــوا عاما عن 
الســجناء السياســيني التقــى النواب 
بصدام حسني، الذي كان يشغل في حينه 

منصب نائب رئيس اجلمهورية.

عن هذه احلادثة يقــول النواب في مقابلة 
متلفزة ســابقة ،«إن اللقاء استمر لنحو 
ســاعتني في بغداد حيث أبلغه صدام أن 
الشيوعيني يجب أن يتعاونوا مع البعثيني 
وعرض عليه تولي منصب رســمي لكنه 
رفض. هــرب النواب بعدها خلــارج العراق 
ولم يعد للباد حتى عــام 2011 لبضعة 

أيام ومن ثم غادرها مجددا.

مقتطفات من شعر مظفر النواب 
من قصائده الفصحى:

ـ )قمم( والتي يهجــو من خالها احلكام 
العرب بأوصاف وألفاظ الذعة.

ـ )القدس عــروس عروبتكم( والتي يصف 
فيهــا العــرب باخلــذالن والتواطــؤ في 

موقفهم جتاة قضية القدس.
ـ )نعم موالى تــراب( وهى القصيدة التي 
يصف فيها كم اإلســاءات التي تتعرض 
لهــا الشــعوب العربية جــراء تصرفات 

اخملابرات العربية في كل الدول.
ـ )يا حزن( وهى إحدى قصائده التي يصف 

فيها احلزن واأللم.
ـ )عالــم القطــط( وتنضــم أيضا هذه 

القصيدة إلى شعره السياسي.
ـ )اخلوازيــق( وهى تقــدم نوعا من الهجاء 

للوضع العربي.
ـ )في احلانة القدميــة( في تلك القصيدة 
استغل كافة الوسائل اللغوية والتعبيرية 
لتجســيد فكرته التي يريد التعبير عنها 
واســتمر في اإلسقاط السياسي بشكل 

مبهر.

ومن قصائده بالشعبي.:
)مرينــه بيكم حمد( التي تتــراوح تواريخ 
كتابتهــا بني اعــوام 1959 – )حــرز( )ابن 
ديرتنــه حمد( )حجام البريٍس( و )حســن 
الشــموس()يانهران اهلنه( )براءة(، تنتمي 
بروحية كتابتها الى تلك احلقبة من الزمن 
ايضا. اعقبت تلك )مشــتاك ياديرة هلي( 
)العب..العب( )كالولي( )ليل البنفســج(

)موحزن( )شــكواطيب من أذيتك( )بعدك 
انت كلشي( )حمام نسوان(. 

قصيدة » القدس عروس عروبتكم«
تغنــى الشــاعر مظفر النــواب في هذه 

قصيدته بفلسطني قائا:
****

من باع فلسطني وأثرى باهلل
سوى قائمة الشحاذين على عتبات احلكام

ومائدة الدول الكبرى ؟
فإذا جن الليل

تطق األكواب بان القدس عروس عروبتنا
أها أها أها

من باع فلسطني سوى الثوار الكتبة ؟
أقســمت بأعنــاق أباريق اخلمــر وما في 

الكأس من السم
البحري  بالصــدف  املتخم  الثــوري  وهذا 

ببيروت
تكرش حتى عاد با رقبة

أقسمت بتاريخ اجلوع ويوم السغبة
لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذي 

احلالة
بني حكومات الكسبة

القدس عروس عروبتكم
فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها 

؟؟
وسحبتم كل خناجركم

وتنافختم شرفا
وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض

فما أشرفكم
لست خجوال حني أصارحكم بحقيقتكم

إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم
تتحرك دكة غسل املوتى أما أنتم

ال تهتز لكم قصبة
اآلن أعريكم

في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم 
فرحي

في كل زقاق أجد األزالم أمامي
أصبحت أحاذر حتى الهاتف

حتى احليطان وحتى األطفال
أقيء لهذا األسلوب الفج

وفي بلد عربي كان مجرد مكتوب من أمي
يتأخر في أروقة الدولة شهرين قمريني

العربية  الصحــراء  قدام  نتحاكم  تعالوا 
كي حتكم فينا

أعتــرف اآلن أمام الصحــراء بأني مبتذل 
وبذيء كهزميتكم. يا شرفاء املهزومني

ويا حكام املهزومني
ويا جمهورا مهزوما

ما أوســخنا .. ما أوســخنا.. ما أوسخنا 
ونكابر

ما أوسخنا
ال أستثني أحدا. هل تعترفون

أنا قلت بذيء
رغم بنفسجة احلزن

وإمياض صاة املاء على سكري
وجنونــي للضحــك بأخــاق الشــارع و 

الثكنات
وحلس الفخذ امللصق في باب امللهى

يــا جمهورا فــي الليــل يداوم فــي قبو 
مؤسسة احلزن

سنصبح نحن يهود التاريخ
ونعوي في الصحراء با مأوى

ــــــــــــــــــــــــ 
ومن شعره الشعبي:

****
روحي وال تَكلها: شبيج

وانت املاي
مَكطوعة مثل خيط السمج روحي

حاوة ليل محروَكة حرك روحي
حمرية َكصب مهزومة بالفالة ولك روحي

وعتبها هواي....
ال مّريت... النشديت.... ال حنيت

وَكالولي عليك هواي
وعودان العمر كلهن َكضن وّياك

يا ثلج الي ماوجيت
تعال بحلم... ,أحســبها إلك جّيه واَكولن 

جيت
يلي شــوفتك شّباج للقاســم... ودخول 

السنة من الَكاك
يا فــّي النبع واطعــم.... عطش صّبير وال 

فركاك
يلرهميت... يا مفتاح فضة وال رهم غيرك 

علّي مفتاح
أجرت لك مخدتي وانطر الشّباج اليجيبك

وانت عرس الليل والقّداح
يا هلبت جتي وترتاح؟؟

والنوم...... طرَكــ املسج  طرَكــ املســج 
والنوم

عمر واتعده التاثني... ال يفان
عمر واتعّده واتعديت

وال نوبة عذر وّديت
وانــه واملســج والنــوم... واغّمــض عود 

اجيسك يا ترف تاخذني زخة لوم
واَكلك: ليش وازيت العمر يفان
يفان العمر... يشَكر ولك يفان

وهجــرك دم... كل ليلة اشــوفك باحللم 
عريس

اَكول اليــوم يجيبه.... خلص َكلبي واَكول 
اليوم

وال التفتيت... وال وعديت... وال استخطيت
وال طارش جذب وّديت

وال مّرة شلت عينك تعرف البيت
وَكالولي عليك هواي.... ورحت ابراي وجيت 

ابراي
حسبالي سنة وسنتني وتاثة

واشــوفك ذاك البَكلبي.... واضوَكــ املاي.. 
واضوَكك ماي

حسبالي اشوفك ابن اوادم.... يا شَكلك... 
موش اشوفك هاي

وال حّسيت....... وال استخطيت
وال جيت اعله ماي

تبيع بّيه وتشتري بالسوَكــ
ال ما جيت

وَكالولي عليك هواي... َكالولي...
َكالولي...
َكالولي.

مظفر النواب.. “شاعر الشجن واملنفى” إلى مثواه األخير

تشييع رسمي وشعبي مهيب لنعش الشاعر وسط بغداد

األوساط السياسية والثقافية تنعى »الثوري« مظفر النواب

مظفر النواب.. اثناء زيارته مقر اجلريدة 2013



)ثقافة(  نقول  وعندما  املستقبل  بذلك  نعني  )طفل(  نقول  حينما 
مبعنى  )برملان(  مفردة  قرأنا  وإذا  اجلميل  السلوك  مباشرة  نفهم 
أن  نستطيع  العنوان  هذا  من  الشعب  متثل  منتخبة  مجموعة 
مهتم  انه  وكيف  للطفل(  العربي  )البرملان  أهمية  عن  نتحدث 
خالل  من  واقتصاديا  وإنسانيا  علميا  العربي  املستقبل  بتجميل 
الطفولة , الذي حضر فعاليات الدورة األولى في الشارقة تيقن متاما 
أن أول مكسب كان من خالل لقاء األطفال من اغلب الدول العربية 
العرب من  األطفال  عبارة عن جتمع عربي مصغر هدفه جمع  كان 
احملبة  أساس  على  اجلنوب  إلى  الشمال  ومن  الغرب  إلى  الشرق 
والتعارف والتالقح الفكري عابرا حدود اللغة واللون والدين واملذهب .

القرارات  بعض  زرعته  الذي  اجلليد  تذويب  في  البرملان  جنح  وقد   
اخلاطئة التي اتخذت سابقا وفرقت أفراد وشعوب األمة العربية .

من أهم األشياء التي يجب ان يتمتع ويتثقف بها الطفل البرملاني 
هو ان يكون سلوكه راقيا وجميال ومهمته الفضلى أن يسهم في 
بناء اإلنسان واجملتمع  من خالل اهتمامه مببدأ إنسانية املساواة التي 
العيش املشترك و نشر مبادرات السالم  تعتبر السلمة األولى في 
التي تبعد احلروب عن وطننا العربي من اجل العيش الرغيد والتمتع 
بثروات األمة العربية وزرع قيم التسامح بيننا التي جتعلنا جميعا 
من  كنا  سواء  مختلفة  ولغات  ومذاهب  أديان  من  كنا  سواء  أخوة 
اجلزائر او تونس او املغرب او فلسطني او العراق او اليمن او اإلمارات 
او البحرين او السعودية و...و... لنكون حتت خيمة واحدة هي األمة 
العربية االبتعاد عن العنف بكل أشكاله وان يكون لدى كل طفل 
برملاني الشعور باآلخرين ألننا جميعا إخوة وعلينا أن نكمل بعضنا 

اآلخر.
الطفل البرملاني عليه ان يهتم بواجباته أوال من خالل قراءة وفهم 
وتطبيق وآلية النظام الداخلي لــ » البرملان العربي للطفل » وبقية 
انتخاب  آلية  تتم  العراق  في  فمثال  العربي  الوطن  في  البرملانات 
رئيس برملان الطفل وأعضاء مجلس الرئاسة على أساس اختبارات 
 / الدولية  الطفل  حقوق  /اتفاقية  والالعنف  التسامح  قيم   ( في 
( مجموع  النفسية  الصحة   / التنمية  برامج   / اإلنساني  النشاط 
هذه الدرجات تضاف إلى عدد األصوات التي يحصل عليها املرشح 
في االقتراع السري من قبل زمالئه والذي يحصل على أعلى األرقام 
وأما  الرئاسة  مجلس  أعضاء  بقية  وهكذا  الرئيس  هو  سيكون 
الدولية  الطفل  حقوق  اتفاقية  من  مستمدة  كلها  فهي  حقوقه 

التي يعرفها اجلميع .
اإلمارات  الطفل في  الضوء على قانون حقوق  أن نسلط  وهنا البد 
احلياة  في  الطفل  حق  إلى  يهدف  الذي   « ودمية  قانون   « املعروف 
والرعاية والنفقة واخلدمات الصحية كذلك عدم تشغيل األطفال 
ممن هم دون سن )15( عاما كذلك االهتمام باملساواة وعدم التمييز 
اإلعاقة  أو  العقيدة  أو  اجلنس  نوعية  أو  األصل  بسبب  األطفال  بني 

وغيرها من حقوق الطفل التي نصت عليه االتفاقية الدولية.
 وفي اخلتام علينا أن نوجه شكرنا ومحبتنا اخلالصة ملا تعلمناه من 
اللقاءات التي جمعتنا في الشارقة فترة الدورة األولى التي تعلمنا 
منها اإللفة واحملبة والتعلم من جتارب اآلخرين وال زلنا نتعلم منها 
نهار  ليل  النحل  العربي للطفل تعمل كخلية  البرملان  طاملا أسرة 

من اجل إنتاج عسل املستقبل.
*محمد رشيد /مؤسس برملان الطفل العراقي

ثقافة الطفل البرلمانية

محمد رشيد* 
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

بغداد - وداد ابراهيم:

افتتح نوري املالكــي رئيس ائتالف 
دولــة القانــون اخلميــس املاضي 
للكتاب«  الدولــي  »بغداد  معرض 
23 وبحضور حسن  الـ  بنســخته 
ناظم عبــد حمادي وزيــر الثقافة 
من  وجمهور  واالثــار  والســياحة 
املواطنني وتســتمر فعالياته حتى 
28 مــن ايــار احلالي وعلــى ارض 

معرض بغداد في املنصور.
لدور  اقباال كبيرا  املعرض  وشــهد 
النشــر العراقيــة والعربية والتي 
عرضــت مطبوعاتهــا املتنوعــة 
فــي الطــب والهندســة والفكر 
والفلســفة واالدب، وقدمــت عدد 
الدور اصدارات متنوعة، ضمت  من 
قصصا عامليــة للفتيان واالطفال 
فيمــا قدمت اخرى اجهــزة تعلم 
صوريــة وصوتية والعــاب حديثة 

وعلى القاعات االربع للمعرض.
 احمــد الزكي أحد اعضــاء االدارة 
احتاد  وعضــو  للمعــرض  العليــا 
الناشــرين حتدث للصبــاح اجلديد 
قائــال: يقام املعــرض للعام احلالي 
احتاد  برعايــة  الـــ23   بنســخته 
مع  وبالتعاون  العــرب  الناشــرين 
شركة »صدى العارف« املتخصصة 
بــإدارة املعارض باالتفــاق مع وزارة 
ومع  واالثار  والســياحة  الثقافــة 
الشركة العامة إلدارة املعارض في 

وزارة التجارة.
كل العناوين واالختصاصات

وتابع الزكــي: عاصرت املعارض في 
العراق منذ الدورة االولى عام 1978 

وكانــت ناجحة فــي كل الدورات 
وحتت اي ظرف وشهدت اقباال كبيرا 
العراقي النه شــعب  من اجلمهور 
مثقف ويقــرأ ويحب ان يبحث عن 
اجلديد، وهذا هو السبب وراء تهافت 
دور النشــر العربية على املشاركة 
في معارض العراق، ويشهد املعرض 
االن مشاركة 23 دولة و500 دار نشر 
امام اعــداد كبيرة مــن العناوين، 
يحتاجها  التي  االختصاصات  وكل 
واملفكر  اجلامعي  والطالب  الباحث 

وغيرهم. 
واضاف: وكنا حتت ضغط كبير امام 
االعداد املتزايدة من دور النشر وامام 
لنا  مخصصة  محدودة  مســاحة 

مما ادى بنا الــى ان نعتذر للكثيرين 
عن املشاركة كما ان فترة املعرض 
تســتمر لعشــرة ايام فقط وهي 
كافية ألننا سنكون على موعد مع 

معارض في دول اخرى. 

300 اصدار من خمس دور نشر 
مصرية

وليــد ابو عبــد الرحمــن مدير دار 
»مفكــرون للنشــر والتوزيع« في 
مصر قــال: نحن نشــارك في كل 
معــارض بغــداد، ونشــارك حاليا 
ب300 اصــدار من خمــس وكاالت 
ودور نشــر مصريــة تتضمن كتبا 
ومشاكلها  االبناء  وتربية  املرأة  عن 

وكتب  التكنلوجــي  التطــور  مع 
املعرض  ويتميز  االسالمية،  العلوم 
بالتنظيــم واالدارة اجليدة والتعاون 

الكبير مع الدور املشاركة. 

إقبال ضعيف
بــالل البنا مــن دار صفا للنشــر 
والتوزيــع في عمان قال: نشــارك 
ميادين  وفي مختلف  عنوان  بـ800 
والفكــر  والرياضيــات  العلــوم 
ان  واعتقــد  واالدب،  والفلســفة 
وقد يكون  االقبــال كان ضعيفــاً 
نهايــة  ان  او  الطقــس  بســبب 
االســبوع عطلــة للعائلــة، وقد 
يشــهد املعرض اقباال جيدا خالل 

االيام املقبلة.

وجوه من املعرض
»عبــد االميــر زاهد عميــد كلية 
الكوفة ســابقا«  اآلداب جامعــة 
اعتقد  قال:  للمعرض  الزائرين  احد 
ان الشــعوب املتحضــرة ال تفارق 
الكتاب وكلما زاد تعلقها بالكتاب 
زادت فرصهــا في التحضر واملدنية 
العاليــة، ومعرض الكتــاب يعيد 
الذاكرة الى ازدهار الثقافة والعلم 
في بغداد ألننا اول من ترجم اآلداب 
اليونانيــة وانتقدهــا، واملعــارض 
بالنسبة لنا سريان هذه السليقة 

والتعلم.

املعرض مفتوح على كل 
الثقافات

وتابع زاهد: واملعرض يزدهر بأكثر من 
500 مؤسسة ودار نشر وتتوزع بني 
علمية وقانونية وفلسفية وفكرية، 
باألنثروبولوجيا  متخصــص  وألني 
ابحث عن احلديث في علم االجتماع 
الوسيط وليس التأسيسي القدمي، 
ووجــدت ان هنــاك كتبــا حديثة 
تبحث عن التنويــر واخرى تتحدث 
عن اعــادة النظر بالتــراث واخرى 
الطائفية،  مســاقات  عن  تتحدث 
وهذه مشكالت معاصرة، واملعرض 
التصنيفات  هــذه  من  يخلو  الذي 
بدأ يفتح  بائسا الن اجملتمع  اعتبره 
عينيه على مشاكله ويجد احللول 
لهــا كما ان الرقابــة على الكتب 
جيــدة واعتقد انها متنــع الكتب 
التي تتعرض لألمن القومي وارى ان 
املعرض مفتوح على كل الثقافات.

فعاليات اخرى
فعاليات  املعرض  أيام  وستشــهد 
ثقافية ومحاضرات وحفالت توقيع 
الكتب وأمسيات شعرية وطاوالت 
حواريــة وندوات تغطــي مختلف 
شــخصيات  مبشــاركة  العناوين 
ومحلية  وسياسية  وفنية  ثقافية 
إقامة معارض  وعربية فضال عــن 
فنيــة متنوعــة، ومتثــل معارض 
الكتاب فــي بغداد أكبر الفعاليات 
فرصة  وتعــد  زخمــا،  الثقافيــة 
كبيــرة للكتــاب واملبدعني لعرض 
أعمالهــم، وتعزيز التبادل الثقافي 

بني الشعوب.

13 دولة وخمسمائة مؤسسة ودار نشر
تشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقرب

تسعد اليوم بجلوسك وحديثك مع من حتب، وال 
شك في ذلك، ولكن من الضروري جدا مشاركة 
اآلخرين في بعض األنشــطة. من املفضل جدا 
اليوم أن تســاعد أحد األصدقــاء أو الزمالء في 

بعض املشروعات. 

العذراء
رمبا تقرر اليوم اســتضافة بعض األشــخاص أو رمبا 
تقيم حفال في منزلك وتدعو مجموعة من األصدقاء 
حلضور هذا احلفل. توقع أن يلبي اجلميع دعوتك ولذلك 
استعد الستقبالهم. ستكون مناسبة سعيدة جدا 

ورمبا تتعلم أمورا جديدة من هؤالء الضيوف.

سيتحسن مزاجك اليوم فاملشاريع املهنية اخلاصة 
بك ستؤتي ثمارها قريبا. تشعر باالطمئنان والراحة 
ولذلك ســتبادر بوضع بعض اخلطط اجلديدة بكل 
شــجاعة. إذا واصلت عملك بكل شــجاعة خالل 

األيام املقبلة، ستنجح في حتقيق أهدافك.

تركز على قضيــة واحدة فقط اليوم. ترفض 
أن تستريح حتى تصل إلى ما تريد. رمبا حتاول 
الوصــول إلى مــكان ما أو إلى شــخص ما 
ليســاعدك. حتى حتقق هدفك البد من بذل 

املزيد من اجلهد فالكفاح هو سر النجاح.

أقبل على احلياة وال تكن سلبيا حتى إن شعرت في 
البداية بامللل واليأس. رمبا تراقب بنفســك عقارب 
الساعة اليوم من شــدة امللل. تشعر أن الوقت مير 
ولكن فــي احلقيقة رمبا مير ببطء شــديد. حاول أن 

تؤجل أي مهمة للغد حتى تصبح على ما يرام.

هناك مــا يعوقك عن التقدم جتــاه أهدافك، فال تيأس أو 
تتوقع تلقي املواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر 
فــي حتقيق أحالمك، حتى وإن كان البد من تغييرها بعض 
الشيء. ال تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى 

هذه املشكلة كمهمة أخرى يجب إجنازها.

فــرص غير متوقعــة وغير عاديــة لتطوير حياتك 
املهنية. رمبا يخبــرك أحد الزمالء ببعض التفاصيل 
واملعلومات القيمة التي جتعلك تفكر من جديد في 
تطوير مهاراتك وحتســني أدائك. يتصل بك العديد 
من األشخاص ومنهم من يبلغك باألخبار السارة. 

هل قمت بترتيــب منزلك خالل األيام املاضية؟ إذا كنت 
قد رتبته بالفعل، فيجب عليك اليوم أن تبدأ بالتشــاور 
مع أفراد األسرة في بعض األمور والقضايا املهمة. قمت 
بحل العديد من املشــاكل في حياتك أمس، وتشــعر 

اليوم أنك تدخل مرحلة جديدة فهل أنت مستعد؟

يــزورك اليوم شــخص مهم جــدا ويطلب 
مســاعدتك في أمر ما. متر بأوقات صعبة هذا 
اليوم بسبب مشاكل عائلية. يجب ان تفصل 
بني مشــاكلك وعملــك حتــى ال تؤثر على 

مكانتك في املستقبل.

الدلو
كن يقظا فاألمور متوترة اليوم. وكن ثابتا وقويا 
عنــد التحدث مــع اآلخرين. كن حــذرا وال داع 
للعنف. ال تستســلم لرغباتك وتتشــاجر مع 
اآلخرين. كن قويا حتى ال يستهان بك وال تسمح 

ألحد أن يقهرك أو يفرض سيطرته عليك.

الجدي

خذ حذرك، ألنك رمبــا تتعرض ملوقف صعب جدا 
مع احلبيب هذا اليوم. هناك شخص ما يشجعك 
على تعزيز ثقتك في نفســك والتعامل بجدية 
مع احلبيب وشــخص آخر يدفعك لالقتراب منه. 
فكر قبل اتخاذ أي خطوة حتى تتجنب املواجهة.

إذا شــعرت اليوم أنك غير راض عن نفسك وعما 
أحرزته خالل األيام املاضية، فحاول أن تستغل هذا 
اليوم لتصحيح مســارك وللتركيز على أهدافك. 
هل تشــعر بأنك حياتــك العاطفية غير ناجحة؟ 
عليك أن تهتم بها أيضا وتوضح موقفك للحبيب.

القوسالميزان

الحوت

الجوزاء

بنسخته الثالثة والعشرين 

متابعة ـ الصباح الجديد:
غيــاب البطاطــس املقليــة من 
قائمة طعام العديد من املطاعم 
في أملانيــا، يٌعد خبر ســيء جدا 
الطبق،  هذا  من عشــاق  للعديد 
وعند زيارتك أحد املطاعم األملانية، 
تتفاجأ  قد  املقبلــة  الفترة  خالل 
أو  باختفــاء البطاطــس املقلية 
)البطاطــا املقليــة( مــن قائمة 

»غافل  الشهير  املطعم  الطعام. 
أم دوم Gaffel am Dom« مبدينــة 
كولونيا )كولن(، اصدر قرارا بوقف 
تقدمي البطاطس املقلية، فبسبب 
نقــص زيت القلــي، أزال املطعم 
الشــهير، شــرائح البطاطــس 
املقلية من قائمة طعامه. وهو ما 
ميثل خبراً سيئاً للعديد من عشاق 

الطبق األملاني الشهير.

الروسـ.ـــي  الغــزو  تداعيــات   
ألوكرانيــا لم تقتصــر على رفع 
األســعار فــي محطــات الوقود 
فحســب، بل وصلت إلــى املعدة 
أيضاً. فقد أصبح من الصعب اآلن 
احلصول على زيت القلي على وجه 
اخلصوص، مما قد يؤثر على العديد 

من الوجبات السريعة. 
وقال مديــر املطعــم، إروين أوت: 

»إنها ليســت كذبــة أبريل، لقد 
يعد  لم  الضحــك.  عــن  توقفنا 
بإمكان مــوردي الزيت لدينا تلبية 
ولهذا  كاٍف،  بشــكل  احتياجاتنا 
السبب قررنا اتخاذ هذه اخلطوة«. 
ووفق جمعيــة الفنادق واملطاعم 
في والية شمال الراين ويستفاليا 
DEHOGA، فــإن احتياجــات هذا 
املطعم في كولونيا ليست حالة 
منعزلة، كما قال املتحدث باسم 
اجلمعيــة، ثورســن هيلفيغ، في 
اجلديد:  الصبــاح  تابعته  تصريح 
فيه  يكــون  متوتر  وضــع  »لدينا 
احلصول على أنواع معينة من زيت 
القلي، مثل زيت عباد الشــمس، 
أكثر صعوبة من املعتاد«. مطاعم 
ومحــالت بيع متنقلــة أخرى في 
مــدن كبــرى مثــل فرانكفورت، 
هامبورغ، اتخذت خطوة مماثلة. لم 
يعد يتم تقدمي نقانق الكاري هناك 
ولكن  املقلية،  البطاطــس  رفقة 
بذور  زيــت  الســلطة فقط!  مع 
اللفت نادر، وقد ارتفعت أســعاره 

أيضاً. 

مطاعم في ألمانيا تودع البطاطس المقلية

متابعة ـ الصباح الجديد:
غرق رجل بشــكل مأساوي وجنت 
األخيرة  اللحظــات  فــي  حبيبته 
مشهد  تقليد  يحاوالن  كانا  بينما 

شهير في فيلم » تايتانيك ».
سيفتشــي  فــوركان  وســقط 
وحبيبته ماين دينار، وكالهما يبلغ 
من العمر 23 عاًما، في بحر إزميت، 
تقليد  بعد محاولتهما  تركيا،  في 

مشــهد ليوناردو دي كابريو وكيت 
التايتانيك  فيلــم  في  وينســلت 

الشهير، وفقا ملوقع 24 اإلخباري.
وذكرت التقاريــر أن احلبيبني اختارا 
الرصيف للحصــول على  حافــة 
وقعت  املأساة  لكن  مثالية،  صورة 

عندما سقط كالهما في البحر.
وبحســب مــا ورد، عبر فــوركان 
الرصيف،  حافة  على  ليقفا  وماين 

وســقطا في املاء بعد وقت قصير 
إنشــاء  إعادة  مــن محاولتهمــا 

املشهد السينمائي.
وبينمــا كان احلبيبان على وشــك 
تقليد املشهد الشهير من الفيلم 
الطويل احلائز على جائزة األوسكار، 
سارت األمور بشكل خاطئ بشكل 
مأساوي، حيث غرق فوركان عندما 

سقط الزوجان من الرصيف.

إلى  احلــادث صيــادًا محلًيا  ودفع 
اإلسراع ملســاعدة احلبيبني، حيث 
ســقط فوركان فــي البحر، فيما 
قام أحــد الصيادين بإنقــاذ ماين 
بعد أن أمســكت بنهاية قضيب 
الصيد، ومت ســحبها إلى بر األمان، 
اختفى لألسف حتت  لكن حبيبها 
األمــواج، ومت اســتدعاء خدمــات 
للبحث  احلادث  إلى مكان  الطوارئ 

عنه.
أنها  الشــرطة  مايــن  وأخبــرت 
أنه ســيكون  وشــريكها اعتقدا 
مشهد  إنشاء  إعادة  املضحك  من 
تايتانيــك. وكان الزوجــان قد عبرا 
السلســلة للوقوف علــى حافة 
الرصيــف عندما فقــدا توازنهما 

لألسف. 
ومت التقــاط اللحظــات األخيــرة 

كاميرات  علــى  مًعــا  للزوجــني 
وهما  شــوهدا  حيــث  املراقبــة، 
الرصيف  الكراســي على  يضعان 

استعدادًا للصيد.
ومــا تزال التحقيقــات في احلادث 
جارية، حيث مــن املقرر أن تخضع 
قبل  للتشــريح  فــوركان  جثــة 
ميرور  صحيفة  بحســب  جنازته، 

البريطانية.

غرق رجل وامرأة حاوال تقليد مشهد شهير من فيلم »تايتانيك«
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العواصم ـ وكاالت:

اختتم ريــال مدريد مشــواره في 
أمــس،  أول  اإلســباني،  الــدوري 
باســتضافة ريــال بيتيس مبلعب 
سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات 
الريال عن هز  األخيرة.وعجز  اجلولة 
لتنتهي  األندلسي،  الفريق  شباك 

املباراة بالتعادل من دون أهداف.
أفادت  لإلحصائيات  »أوبتا«  شبكة 
بأن الريال فشــل في هز شباك 5 
البرنابيو هذا  مبلعــب  من ضيوفه 
الريال  الليجا.ووصل  في  املوســم 
بذلــك إلى أســوأ ســجالته في 
معقله على مدار تاريخ مشاركاته 
في الــدوري اإلســباني، معادال ما 
حتقق في موسمني سابقني، شهدا 
خروجه من دون هز شباك ضيوفه 
5 مناســبات.وحتقق هذا األمر  في 
 1985-1984 موســمي  في  مرتني 
و1993-1994.ولــم يؤثر هذا الرقم 
السلبي على مشــوار ريال مدريد 
هذا املوســم، إذ جنح فــي الظفر 
أدى لقيام  الليجا، ما  بلقب  مبكرا 
مدربــه كارلو أنشــيلوتي بخوض 
بالعناصر  املتبقية  املباريات  بعض 

االحتياطية.
إيفرتــون، الطاولــة على  وقلــب 
كريســتال بــاالس، وانتصر عليه 
البقــاء  3-2، ليضمــن  بنتيجــة 
رسميا في الدوري اإلجنليزي املمتاز. 
تقدم الضيوف بثنائية جون فيليب 
ماتيا وجوردان أيو في الدقيقتني 21 

و36.
لكن أصحــاب األرض قلبوا األمور 
لصاحلهم عن طريــق مايكل كني 

وريتشارلسون وكالفيرت لوين في 
إيفرتون  و85.ورفع  و75   54 الدقائق 
املركز  39 نقطــة في  إلى  رصيده 
16 ليضمن البقاء رســميا، وجتمد 
رصيد كريســتال بــاالس عند 45 
نقطة في املركز 13.وضمن فريقان، 
التشامبيونشــيب،  إلى  الهبوط 
وهمــا واتفورد ونورويتش ســيتي.

ويتنافــس ناديــان علــى تفــادي 
الهبوط )ليــدز في املركز 18 ب 35 

نقطة وبيرنلي بنفس عدد النقاط 
في املركز 17

ريتشارليســون،  البرازيلي  متكــن 
مهاجم إيفرتون، من تسجيل هدف 
لفريقه في شباك كريستال باالس، 
خالل مبــاراة الفريقني املؤجلة من 
الــدوري اإلجنليزي  33 من  اجلولــة 
املمتــاز، وذكــرت شــبكة »أوبتا« 
لإلحصائيــات، أن ريتشارليســون 
وصل إلى الهدف رقــم 10 له في 

املوســم احلالي مــن البرمييرليج.
وأضافت أنه ســجل 10 أهداف أو 
التوفيز. الثالث مع  للموسم  أكثر 
وكان ريتشارليسون قد حقق الرقم 
 )2019-2018( في موسمي  نفسه 
و)2019-2020(...وتابعت الشــبكة 
»املهاجم البرازيلي هو يعد الالعب 
الثاني الذي يتمكن من حتقيق ذلك 
الرقم مع إيفرتون عبر تاريخ النادي، 
بعــد البلجيكي روميلــو لوكاكو 

الذي كان قد حققه 4 مرات«.
يذكر أن إيفرتون ينافس على البقاء 
في الدوري هذا املوسم، حيث يقع 
في املركز السادس عشر برصيد 36 
نقطة قبل مباراة كريستال باالس.

خطــف هيرنفني، فــوزا ثمينا في 
اللحظات األخيرة 3-2 على ضيفه 
قبل  الــدور  ذهــاب  في  ألكمــار، 
النهائي من تصفيات التأهل لدوري 
الدوري  املؤمتــر األوروبي، ببطولــة 

الهولندي.ويلتقــي هيرنفني، الذي 
الثامن  املركز  في  أنهى مســيرته 
ألكمار،  الهولندي، مــع  بالــدوري 
صاحب املركز اخلامــس في ترتيب 
املســابقة، فــي إياب الــدور قبل 
النهائي لتصفيــات التأهل لدوري 

املؤمتر.
املواجهة  الفائز مــن تلك  ويلتقي 
في الدور احلاســم، مــع الفائز من 
مواجهة الدور قبل النهائي األخرى 
الترتيب،  ســابع  أوتريخــت  بــني 
وفيتيســه ارنهيــم، الــذي أنهى 
الســادس.بادر  املركز  في  البطولة 
بالتسجيل  هويدونك  فان  سيدني 
ملصلحــة هيرنفني فــي الدقيقة 
58، لكن ســرعان ما تعادل ألكمار 
التاليــة عن طريق  في الدقيقــة 
هاكــون إيفني.وأضــاف فاجنيليس 
بافليديــس، الهدف الثاني لصالح 
ألكمار فــي الدقيقــة 65.غير أن 
هيرنفــني انتفــض فــي الدقائق 
األخيرة، ليسجل هدفني عن طريق 
أمني ســار وتيبور خليلوفيتش في 
الدقيقتــني 90 و)90+5(.ومن املقرر 
أن جترى مباراة العودة بني الفريقني 

على ملعب ألكمار، اليوم األحد.
وفــاز أوتريخــت 3-1 على خصمه 
أوتريخت  ارنهيم.تقدم  فيتيســه 
عــن طريــق ويليــام يانســن في 
الدقيقــة الثالثــة، فيمــا أضاف 
ســاندر فان دي ســتريك، الهدف 
21.أحرز  الدقيقــة  فــي  الثانــي 
الهدف  جوستافســون  ســيمون 
الثالــث ألوتريخت في الدقيقة 81 
من ركلة جزاء.وتكفل باتريك فروج 
بتســجيل هدف فيتيسه ارنهيم 

الوحيد في الدقيقة 85.

ريتشارليسون يكرر انجاز لوكاكو المميز مع إيفرتون

ريال مدريد ينهي مسيرته في الليجا برقم سلبي امام بيتيس

لشبونة ـ وكاالت:
أعلن نادي بنفيــكا البرتغالي، تعيني األملاني 
روجر شــميت ليكــون مديرا فنيــا له.وقع 
شميت /55 عاما/ عقدا مع الفريق البرتغالي 
حتــى عــام 2024، بعــد أن رحل عــن فريق 
ايندهوفــن، الذي قاده للفــوز بكأس هولندا 
في املوسم املنصرم.وسبق لشميت أن تولى 
تدريــب باير ليفركوزن األملانــي ما بني عامي 
2014 و2017، كمــا عمل أيضا في النمســا 
ايندهوفن عام  لتدريب  االنتقال  والصني قبل 

.2020

ميونيخ ـ وكاالت:
مدد كليمنس فريتس، رئيس شؤون االحتراف 
والكشــافني بنادي فيردر برمين األملاني لكرة 
القدم، تعاقده مع النادي، بعد صعود الفريق 
إلى دوري الدرجــة األولى.وأعلن نادي برمين أن 
توقيع العقد أصبح مبثابة »إجراء شــكلي«، 
حيث سيســتمر فريتــس )41 عاما( بالنادي 

الذي انضم له كالعب في عام 2006.
واعتزل فريتس عام 2017، وبعدها بدأ العمل 
اإلداري بالنادي.ولم يعلن فيردر برمين عن فترة 
العقــد اجلديد لفريتس.وقــال فرانك بومان، 
الرئيــس التنفيــذي لنادي برميــن: »كليمنز 
مر بعام صعب للغاية. حيث شــهد ســوق 
انتقــاالت صيفية صعبة، وقــدم عمال رائعا 
وكان لــه دور بــارز فــي تعززيز قــوة فريقنا 
بالشــكل الكافي لتحقيق الصعود مجددا 
إلى البوندسليجا«.وأضاف: »إلى جانب ذلك، 
تغير دوره مع الفريق شــيئا مــا، لذلك فهو 
يعمل بشــكل وثيق مع الفريق وفي شــؤون 
التواصــل، وقد أصبح له دور أكثر نشــاطا«.
وهبط برمين إلى الدرجــة الثانية عام 2021، 
لكنه عاد بعد موسم واحد فقط، حيث أحرز 
املركز الثاني في دوري الدرجة الثانية باملوسم 

املنقضي، خلف البطل شالكه.

العواصم ـ وكاالت:
املغربــي بلقب كأس  بــركان  تّوج نهضــة 
االحتاد اإلفريقي بفوزه أول أمس على أورالندو 
بيراتس اجلنــوب إفريقي بركالت الترجيح )5-
4( بعــد تعادلهما 1-1 فــي الوقتني األصلي 
واإلضافي في نهائي املسابقة القارية مبدينة 
أويو النيجيرية.وهي املــرة الثانية التي يحرز 
خاللها نهضــة بركان بطولــة كأس االحتاد 
2020.وبرغم الفرص  اإلفريقي بعد نســخة 
العديدة الســانحة للتســجيل من اجلانبني 
فقد عجــز الفريقــان عن توقيــع األهداف 
لينتهي الوقــت األصلي على نتيجة التعادل 
السلبي ويتّم االحتكام للوقت اإلضافي.وبادر 
الفريق املغربي بافتتاح النتيجة عبر يوسف 
الفحلي فــي الدقيقة 97 مــن ركلة جزاء.
إالّ أّن ثيمبينكوســي لورش أعــاد املواجهة 
إلى نقطة الصفــر بتوقيعه لهدف التعادل 
ملصلحة الفريق اجلنوب إفريقي )117(.والتجأ 
الفريقان إلى ركالت الترجيح التي ابتسمت 

ملمثل كرة القدم املغربية.

شميت مديرا
 فنيا لبنفيكا

فريتس يمدد تعاقده 
مع فيردر بريمن

نهضة بركان يتّوج بكأس 
االتحاد اإلفريقي 

بنزميا في محاولة للتسجيل في شباك ريال بيتيس

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

تشيلسي ـ واتفورد

برشلونة ـ فياريال 

ليفربول ـ وولفرهامبتون
كريستال ـ مان يونايتد

أرسنال ـ إيفرتون 

 6:00 مساًء

 11:00 مساًء

 6:00 مساًء
 6:00 مساًء
 6:00 مساًء

باريس ـ وكاالت:
ٌعني الفرنســي جان لوي غاسيه 
مدربــاً ملنتخــب كــوت ديفوار، 
بحســب ما أعلن رئيــس االحتاد 
 .. ديالو  إدريس  القدم  احمللي لكرة 
وسبق لغاســيه أن أشرف على 
تدريب أندية فرنسية عدة بينها 
وبوردو،  إتيان  ســانت  مونبلييه، 
وسيحل في منصبه اجلديد بدالً 
الذي  باتريس بوميل  من مواطنه 
انتهى عقده في مطلع نيســان 

املاضي.
ديفــوار  وكان منتخــب كــوت 
نهائيات  إلى  التأهل  في  فشــل 
مونديال قطــر 2022، كما خرج 
من الــدور ثمــن النهائي لكأس 

األمم اإلفريقيــة التــي أقيمــت 
فــي الكاميــرون مطلــع العام 
ديفوار  كــوت  أن  علمــاً  احلالي، 
ستســتضيف النسخة املقبلة 
من البطولــة القارية عام 2023.

وقــال رئيس االحتــاد احمللي خالل 
مؤمتر صحافــي اجلمعة: "هدفنا 
مع غاسيه هو الفوز بكأس االمم 
اإلفريقية املقبلــة أو على األقل 
وإال  النهائي،  الدور نصــف  بلوغ 
فإننا لن نقــوم بتجديد عقده".
وكان ديالو انتخب رئيســاً الحتاد 
كــوت ديفــوار في 23 نيســان 
املاضــي، في مواجهة مع النجم 
السابق ديدييه دروغبا الذي خرج 

من دورة التصويت األولى.

جدة ـ وكاالت:
يحمــل ســالم الدوســري، جنــم 
الهــالل، امال جماهيــر الزعيم في 
مضيفه  أمــام  املرتقبــة  املبــاراة 
احتاد جدة، مســاء غد اإلثنني ، على 
ملعــب اجلوهــرة املشــعة بجدة، 
في كالســيكو اجلولــة 27 للدوري 
للمحترفني.ويحتــل  الســعودي 
الهالل وصافة ترتيب الدوري برصيد 
55 نقطــة، وبفــارق 6 نقاط خلف 
االحتــاد املتصدر، وســتكون املباراة 
حاسمة في حتديد هوية البطل هذا 
املوسم.ويســعى الدوسري وزمالؤه 
على  للمنافســة  والعــودة  للفوز 
اللقب، لتعويض خسارة كأس امللك 
مساء اخلميس املاضي أمام الفيحاء 

بركالت الترجيح )1-3(.
احملترفــني  دوري  انطــالق  ومنــذ 
السعودي في 2008-2009، يهيمن 
العبو الهالل علــى قائمة هدافي 
الكالسيكو في جميع املسابقات.
ويتصدر القائمة البرازيلي كارلوس 
إدواردو جنم الهالل السابق واألهلي 
احلالــي برصيــد 8 أهــداف، يليه 

مواطنه تياجو نيفيز )7(، ثم يأتي 
السعوديون نواف العابد )6( وناصر 
الشــمراني )5(، وجميعهم أنهى 
مســيرته مع الزعيم.في املقابل، 
يعد فهــد املولد هــداف العميد 
لكن  أهداف،  الكالسيكو ب5  في 
مع عقوبته مؤخــرا باإليقاف ملدة 
املنشطات،  بســبب  ونصف  عام 
املقبل. اللقــاء  عــن  ســيغيب 
عاما(   30( الدوســري  ويستهدف 
معادلة أرقام املولد والشــمراني، 

ورمبا نواف العابد )العب الشــباب 
حاليا(، ليضع اسمه ضمن قائمة 
التاريخيني. الكالســيكو  هدافي 
وفي الدوري السعودي للمحترفني 
هذا املوســم، خاض الدوسري 19 
مباراة مع الهالل، جنح خاللها في 
4 متريرات  6 أهداف وقدم  تسجيل 
حاسمة.وكان الدوسري قد سجل 
)ركلة جزاء(، في فوز  األول  الهدف 
االحتاد  أمام  بالكالســيكو  الهالل 

بالرياض بالدور األول )1-2(.

روما ـ وكاالت:
حســم فريق روما مشــاركته في 
»يوروبا  األوروبي  الدوري  مســابقة 
ليــغ« بعد فــوزه علــى مضيفه 
تورينــو -3صفر في افتتاح مباريات 
اجلولة األخيرة من الدوري اإليطالي.
القــاري  االســتحقاق  وبانتظــار 
األربعاء املقبل في نهائي مسابقة 
روتردام  فينــورد  ضد  املؤمتــر  دوري 
الهولنــدي في تيرانــا، ضمن روما 

املشاركة في »يوروبا ليغ«.
ومبــا أن الفائز بلقــب الكأس الذي 
يخول صاحبه املشاركة في »يوروبا 
ليغ«، هو إنتر الضامن مشــاركته 
في دوري األبطال، سيشارك صاحبا 
املركزيــن اخلامس والســادس في 
الثانية من حيث  املسابقة القارية 
في  السابع  يشارك  فيما  األهمية، 
»كونفرنس ليغ«.وســجل كل من 

اإلنكليزي تامي أبراهام )33 و42 من 
ركلة جزاء( ولورينزو بيليغريني )78 

من ركلة جزاء( ثالثيــة فريق ذئاب 
العاصمة )63 نقطة(.      

القاهرة ـ وكاالت:
للمنتخب  الفني  أعلن اجلهــاز 
بقيــادة  للجــودو،  املصــري 
محمد  األوملبيــة  األســطورة 
رشــوان، قائمة املنتخب خلوض 
باجلزائر. اإلفريقيــة  البطولــة 
ومن املقرر أن تنطلق منافسات 
ايــار اجلاري،   26 البطولة يــوم 
مبشــاركة عــدد كبيــر مــن 
الفوج  ويصل  القارة،  منتخبات 
اجلزائر  إلــى  البعثة  األول مــن 
اليوم األحد، أمــا الفوج الثاني 
واألخير فيصل بعد غد الثالثاء.
وتضم قائمة املنتخب كال من:

 19( ســامي  »يســري  الرجال: 
عاما( – محمد عبد املوجود )28 
عاما( – عمر ســامي )23 عاما( 

– علــي عيد )27 عامــا( – عبد 
الرحمن عبد الغني )24 عاما( – 
)28 عاما( – عبداهلل  علي حازم 
فهمي )23 عاما( – محمد عبده 
»نــورا  عاما(«.الســيدات:   23)
سالم )20 عاما( – تسنيم تامر 
(18 عامــا( – ملياء حســن )29 
عاما( – فاطمة عطية )18 عاما( 
– أفنــان ياقوت )20 عاما( – فرح 

علي )19 عاما(«.
ويقود املنتخب خالل مشاركته 
األســطورة  البطولــة،  فــي 
رئيس  األوملبية محمد رشــوان 
جهاز املنتخبات في احتاد اجلودو، 
ويعاونه حامت عبد االخر ومحمد 
أبو  وسيد  محيي  ومحمد  علي 
ميدان، ويتــرأس البعثة النائب 

حسام عوض اهلل.
شــارك  قــد  املنتخــب  وكان 
كأس  منافســات  فــي  مؤخرا 
أوروبا بالبوســنة، وحقق املركز 
الرابــع في الترتيــب العام، ب4 
بواقــع  مختلفــة  ميداليــات 
وبرونزيتني.ويســعى  ذهبيتــني 
املنتخب لتحقيق نتائج إيجابية 
منافسات  في  مشاركته  خالل 
البطولــة األفريقيــة، في ظل 
عملية التجديد وخفض معدل 
بها مجلس  يقوم  التي  األعمار، 
إدارة االحتاد برئاســة مرزوق علي 
فــي التوقيــت احلالي.ويضــم 
حتت  العبني   6 حاليــا  املنتخب 
ال20 عاما، و4 العبني حتت ال25 

عاما.

نيويورك ـ وكاالت:
تقدمه  واريورز  عزز جولدن ستيت 
فــي  مافريكــس،  داالس  علــى 
مواجهة الفريقني بنهائي منطقة 
الغــرب، فــي دوري كرة الســلة 
بعدما  للمحترفــني،  األمريكــي 
تغلب عليــه 117/126 في املباراة 

باملواجهة.وسجل ستيفن  الثانية 
متابعات،  وثماني  نقطة   32 كاري 
وحقق كيفن لوني أفضل رقم في 
مســيرته، حيث أحــرز 21 نقطة 
الفوز  واريورز  و12 متابعة، ليحقق 
الثانــي ويتقدم علــى مافريكس 
0/2.وعلــى اجلانب االخر، ســجل 

لوكا دونسيتش 42 نقطة لداالس 
متقدما  كان  الــذي  مافريكــس، 
لفتــرات طويلة من املبــاراة، قبل 
أن يقلب واريــورز املوازين لصاحله.
مواجهة  في  الثالثة  املباراة  وتقام 
الفريقني مســاء اليوم األحد على 

ملعب داالس مافريكس.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلنت جلنة احلــكام باالحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا«، أســماء حكام 
بطولــة كأس العالــم قطر 2022.
ووقع االختيــار على 36 حكما، و69 
حكما مســاعدا، و24 حكم فيديو، 
بالتعاون مع االحتادات القارية الست.
ووقع اختيــار اللجنة، على 3 حكام 
من اإلمارات، ســبق لهم املشاركة 

في إدارة مباريــات كأس العالم في 
2018، هم: محمد عبد اهلل  روسيا 
حسن، ضمن قائمة حكام الساحة، 
ومحمــد احلمادي وحســن املهري، 

ضمن قائمة احلكام املساعدين.
بــن حميد  راشــد  الشــيخ  وهنأ 
الكــرة  احتــاد  رئيــس  النعيمــي، 
اإلماراتــي، طاقم احلــكام الختياره 
للمــرة  العالــم  كأس  إدارة  فــي 

الثانيــة علــى التوالي.وقــال عبر 
»تهانينا  »تويتــر«:  على  حســابه 
لطاقمنــا املونديالــي محمد عبد 
اهلل حســن ومحمد أحمد يوسف 
وحســن املهــري، اختيارهم ضمن 
حــكام نهائيات كأس العالم 2022 
للمــرة الثانية علــى التوالي، بعد 
مونديال  في  املميزة  مشــاركتهم 

روسيا 2018«.

الفرنسي غاسيه مدربًا لمنتخب كوت ديفوار

الدوسري يستهدف رقما 
تاريخيا في كالسيكو االتحاد

روما يفوز على تورينو 
ويضمن مقعدًا في الـ«يوروبا ليغ«

14 العبا في قائمة مصر
 بالبطولة اإلفريقية للجودو

واريورز يعزز تقدمه 
على مافريكس في نهائي الغرب

طاقم تحكيم إماراتي في كأس العالم 2022

الفرنسي غاسيه

الدوسري

العبو روما
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بغداد ـ فالح الناصر:

في الســاعة 6 من مســاء كل 
يوم ســبت، وعبر أثير إذاعة وزارة 
الداخلية تطل الزميلة اإلعالمية 
)آدم  برنامجها  العمــر عبــر  نور 
تقدميه  فــي  يشــاركها  وحواء( 
الزميــل علــي غــازي، يعــرض 
صفحة  عبر  مباشــرة  البرنامج 
وزارة الداخليــة في الفيس بوك، 
البرنامج يعنــي بالواقع ويناقش 
العديــد مــن القضايــا التــي 
تالمس همــوم املواطن من خالل 
بدلوهم  يدلــون  الذين  الضيوف 
في موضوعات الساعة، في حني 
تبرز احملاورة، نور، بطرح التساؤالت 
بطريقة مهنيــة بفضل ما متله 
من ســرعة بديهة وتوازن في الرد 
الدقيقة  املعلومة  واحلصول على 
من ضيوف البرنامج، ونور، خريجة 
كلية الفنون اجلميلة، متلك سيرة 
إيجابية في عملها ضمن الوسط 
اإلعالمــي  ســواء كان ) مقروء 
إلــى جانب  ومرئي ومســموع(.. 
الرياضي،  للقطــاع  متابعاتهــا 
فكانــت فرصــة الن تضيفهــا 
جريدة  في  للرياضيــة  الصفحة 
الســماحة  )الصباح اجلديد( في 
التالي للحديــث عن جتربتها في 
الوســط اإلعالمــي وامنياتهــا 

ونقاط أخرى.. بادرناها بالسؤال: 
* هل لديك اهتمــام بالرياضة؟.. 
أجابت: نعم، فالرياضة لدي فيها 
الصديق  مــع  الذكريات  اجمــل 
الراحل الكابنت احمد راضي، فقد 
اشبه  لي  بالنســبة  رحيله  كان 
نورس  صراحة  عنيفة!!.  بصدمة 
آسيا كان جنما كبيرا من الصعب 
فقد  اهلل  رحمــه  تعويضه،  جدا 
كان بارعــاً في التعامل مع الكرة 
داخــل املســتطيل، محبوبا من 
بتعامله خارج  اجلميــع انســاناً 

املالعب اخلضراء.
بالنســبة إلى تشــجيع األندية، 
واهتماماتي مبتابعاتها، انا زورائية 
حتليق  يشــدني  النخــاع،  حــد 
برغم  باأللقاب،  البيضاء  النوارس 
إلى  والــدي كان مييل بهــواه  ان 

االناقة الطالبية. 

* الــم جتربــي تقــدمي البرامــج 
الرياضية؟

ـ حقيقة ال، لكن في األفق تقدمي 
برنامج يعنى بالشباب والرياضة، 
كما ذكرت فاننــي حريصة على 
املرأة  وأشجع  الرياضية  املتابعات 
الرياضية التي تثبت جدارتها في 
األلعاب، فلم تكن سيدات  شتى 
العراقيــات يتفوقن في  الرياضة 
مياديــن الرياضة، بــل ان اجلانب 
القيادي شهد تسجيلهن  اإلداري 

حضوراً الفتاً.

* كم ســنة متضــن.. هل تأثرت 
بإعالمية ما؟.

ـ أســتطيع القــول ان عمــري 
العشــر سنوات،  قارب  االعالمي 
وكتابة  ميدانــي  عمــل  فبــني 
بداية  فــي  أنني  اشــعر  وتقدمي، 
الطريق، ووجدت نفسي في تقدمي 
وفي  العامة..  والعالقات  البرامج 
مدة العشــر ســنوات السابقة 
عملــت مراســلة ميدانيــة في 
الفضائية  القنــوات  من  العديد 
والـ  والرشيد  )الســومرية  متها 
NRT وقنــوات إســالمية، إلــى 
جانــب وكاالت فضائية كالناظر 
املوقف(..  وجريدة  ســما  ووكالة 
إذاعة  اســرة  إلى  االنضمام  قبل 
البرنامج  واقــدم  الداخلية  وزارة 
األســبوعي ) آدم وحواء( اذ وجدت 

دعما وفرصة فــي التعبير عن 
قدراتي في التقدمي اإلذاعي، 

فــي مقدمتهــم اللواء 
الدكتور ســعد معن، 

مدير دائرة العالقات 
وزارة  في  واألعالم 

 . . خليــة ا لد ا
جميــع  و
لني  و ملســؤ ا
اإلذاعة  عن 
لعمــل  ا و
مي  عال إل ا

فــي 
الوزارة.

م  حتر ا و
جميع 

اإلعالميات ممن سبقني في رحلة 
اإلعــالم، لكــن لم أتأثــر بأية 

واحدة، فقط استفيد من 
جتاربهــن، اطلــع على 

واحدة،  لــكل  األداء 
لديهــن  وجــدت 

كبيرة،  طاقــات 
اخترت  لكنني 

لنفســي 
اً  ر مســا

خاصاً.

مــاذا   *
لك،   يعني 

امليكروفون 
وكيــف   ..

النجاح معه 
برأيك ؟

امليكرفــون  ـ 
وعدســة الكاميرا 

اعدهما كائنان حيان، 
الن بســهولة جدا 

ان يرتقيــا بأي 
إعالمــي، 

ان  وممكــن 
ن  ينهيا

رحلته في الوقت نفســه، هناك 
امليكرفون  مــع  لتعامل  مهارات 
منهــا، فهــو داميــا يضعني في 
منافســة مــع الــذات، وارى ان 
التــي يجب توفرها  النقاط  اهم 
للتعامل معه هي ) الشخصية 
اجلمهور،   مخاطبــة  القويــة، 
فهم املوضوع، سرعة البديهة، 
اســلوب   ، العالية  الثقافــة 
احلــوار ووســيلة توجيهــه، 

التنوع (.

لــكل عمــل صعوبات..   *
فماذا يعترض مسيرتك؟

مــن  العديــد  فــي  ـ 
احملطــات عملــت مديراً 
حاليا،  سيما  للعالقات، 
وابــرز الصعوبــات التي 
واجهتنــي هــي اعتذار 
اشعر  لذا  فجأة  الضيف 
ونحاول  وقتهــا،  باالحراج 
االســتعانة  إلى  مباشــرة 
بضيف اخــر، كما انني بطيئة 
في التحضير للذهاب إلى العمل، 
ولهــذا فأن الزحام الشــديد في 
شــوارع بغــداد يجعلني اصل 
إلى موقع العمل قبل سماع 
الكيو بدقيقة!!.. ال اخفق 
أيضا ان بعض احملطات 
عملــت  التــي 
تبــرز  بهــا 
احملسوبيات 
حتكــم  او 
س  نــا ا
ذو  ليــس 
اختصاص 
يربك  هذا 
لعمــل  ا
ة  ر بصــو
في  عامة 
قــع  ا مو
ميــة  عال إ
بني  عــدة 
ت  ا قنــو
اوإذاعــات 
او  ووكاالت 

صحف.

* بعد االنفجار 
الــذي  الهائــل 
تشهده الشبكة 
 .. العنكبوتيــة 
الســبيل  كيــف 

ليحقق االذاعي جناحا منفردا؟ 
املنافسة  بالتأكيد نحن نعيش  ـ 
بــكل ما تعنيه الكلمــة، وبرأيي 
اإلذاعي ســيحقق التفوق واثبات 
احلضور الفعال في ضوء االنفتاح 
العنكبوتية  الشبكة  في  الكبير 
بتقدمي محتوى صادق ومميز واالهم 
ان يكــون موضوعية التقدمي ذات 
طابع محــوري و أجتماعي مهم 

يحاكي احلدث آنيا. 

* حدثينا عن محطات شــهدت 
حضورك فيها؟

ـ قدمت برامج كثيرة منها كانت 
تغطيــات خاصة ومنهــا برامج 
اســبوعية او يومية ومن دون ذكر 
اســماء املــالكات العاملة فيها 
خوفا من نسيان اســما ما واقع 
في االحــراج،، فلهــم عن طريق 
جريدتكــم احترامــي ومحبتي، 
الدكتور  الســتاذنا  يبقــى  لكن 
صالــح الصحــن رئيس قســم 
اكادميية  واملرئية في  الســمعية 
الفنــون اجلميلــة دورا مهما في 

تشجيعي ومساندتي.

* برامــج عــدة اجتماعية، هل 
تعتقدين انك اوصلتي رسالتك 

عبرها ؟ 
ـ امتنــى ان أيصال رســالتي إلى 
اجلمهور عبر الشاشــة او االذاعة 
يعملوا  ان  التواصــل  مواقــع  او 
باألمل،  التشــبث  على  جاهدين 
وان نقــول ال لليــأس، فالغيــوم 
ســتزول حتما، وتتحقق األهداف 

والطموحات.  

* مــا طموحــك و اهتماماتــك 
االخرى؟

ـ كلما اتقــدم بالعمل اإلعالمي 
أشعر أني مازلت لم أحقق جميع 
اهدافي وطموحاتي.. واهتماماتي 
االخــرى فــي الدزايــن والديكور 
والتغيــرات وأحب الطبخ لكن ال 

أحد يشجعني!!.

* ما شعارك في احلياة.. و حكمة 
تؤمنن بها؟

ـ شــعاري هو: االجتهاد بالقليل 
من العمل مع العلم به خير من 
كثرة العمل مع قلة العلم به، اما 
احلكمة التي أؤمن بها فهي، حب 

ما تعمل حتى تعمل ما حتب.

انا زورائية ورحيل نورس آسيا اصابني بالصدمة 
نور العمر .. الميكرفون يضعني في منافسة مع الذات: 
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خطوة موفقة
 ألهل السلة

كانت خطوة موفقة تلك التي اقدم عليها 
االحتــاد العراقي لكرة الســلة بتشــكيل 
منتخب جديد للناشئني من املواهب الذين 
مت اكتشافهم من عموم احملافظات من قبل 
جلنة ضمت أصحــاب االختصاص واملعرفة 
ولهم رؤية سليمة بهذه الفئة املهمة التي 
ستكون الركيزة األساسية في بناء هيكلة 
اللعبــة التي ينشــد منها اخليــر والفالح 

لعموم لعبة الباسكت في يالد الرافدين.
ولم يكتف احتاد السلة باختيار هذه املواهب 
املعايير الســنية الســليمة  اجلديدة وفق 
والصحيحة وامنا مت اعدادهم في معســكر 
تدريبــي متكامــل أقيم لهم فــي قاعة 
محافظة دهوك باشراف النائب األول لرئيس 
االحتاد الســيد كاوة فيصل بقيــادة اخلبير 
اجلورجي جورجو كزاجنان ومساعده الدكتور 
حســني عالء.. وبرغــم تعذر اجــراء بعض 
املباريات التجريبية لهذا املنتخب خالل فترة 
املعسكر التدريبي نظرا النشغال فرق أندية 
احملافظات باالمتحانات املدرسية فقد حرص 
احتاد السلة على اجراء االختبارات املستمرة 
لالعبني وفق منهجية مدروســة بغية رفع 
كفاءة الالعبــني البدنية وتعلــم املهارات 
املعول عليها  لتكون  واتقانها  األساســية 
في أداء الواجبات خالل املباريات الرســمية، 
واحلمــد هلل فقــد حففت هــذه اخلطوة 
املهمة التي كان يعــول عليها في الدخول 
ملنافســات بطولة غربي آسيا التي أقيمت 
في العاصمــة األردنية عمان بروحية واثقة 
تشرف مكانة السلة العراقية املشهود لها 
في املنطقة العربية.. وجاءت البشرى األولى 
للناشــئني  الوطني  منتخبنا  عندما متكن 
من الفوز عبر املباراة الرســمية األولى على 
منتخب ســوريا بنتيجــة 53 ـ 34 نقطة 
مقــرون هذا الوفز بأداء ســلوي رائع وتقدمي 
املستوى اجليد الذي عزز ثقة املالك التدريبي 
بقــدرات الالعبــني والتفــاؤل بإمكانيــة 
االستمرار بالعطاء املنشود الذي يدلل على 
الرؤية املســتقبلية الهل السلة العراقية 

في احلرص على بناء القاعدة الرصينة.
ولم تأخذ اخلســارة في املبــاراة الثانية امام 
منتخــب لبنــان 52 ـ 74 نقطــة من عضد 
الالعبني وحرصهم في التفاني من اجل العراق 
العزيز وهم يعرفون مكانة الســلة اللبنانية 
لتكــون عالمــة مهمــة في تشــكيل هذا 
املنتخب االمل عندما انتفض ناشــئة العراق 
في املبــاراة الثالثة وهــم يواجهون منتخب 
األردن في عقر داره وينتزعون منه الفوز الثمني 
بنتيجة 60 ـ 56 نقطــة املصحوب بأداء فني 
أشاد به اجلميع وكانت املباراة الرابعة حصيلة 
لواقع اللعبة عندما خرج منتخب الناشــئني 
خاســرا امام منتخب إيــران 95 ـ 53 نقطة 
مودعا البطولة ولكن ليس باحلســرة واأللم 
وامنا بزيادة التفاؤل مبستقبل السلة العراقية 
التي اتخذت خطوات واثقة ومنشودة للعودة 
إلى املســتقبل الزاهر يوم كان العراق يتقدم 
الصفوف على املســتوى العربي ويشــار له 

بالبنان على املستوى اآلسيوي.
خامتــة القول ان مــا يفرخ النفــس تصريح 
الدكتور حسني العميدي رئيس االحتاد العراقي 
لكرة الســلة بأن منتخب الناشــئني احلالي 
ســيكون هو البوابة الواســعة الستقطاب 
والكفوئني لتشــكيلة  املؤهلــني  الالعبــني 
منتخب الشباب املنشود الذي سيكون قاعدة 
انتقاء الالعبني اجليدين لتشــكيلة املنتخبني 
األوملبي والوطني الذي سيمثلنا في اللقاءات 

والبطوالت الدولية املقبلة.

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكــد مدير عــام دائرة شــؤون االقاليم 
واحملافظات في وزارة الشــباب والرياضة 
طالــب املوســوي ان مــالكات الدائرة 
نظمــت حملة ادامــة وتنظيف  مللعب 
املدينــة الدولــي مبشــاركة فاعلة من 
مــالكات امللعب الظهــاره باجمل حلة 
بالرغــم من  الظــروف اجلوية الصعبة 
املتربة ، مضيفا ان احلملة نفذت  حتضيرا 
مع  الوديتني  االوملبــي  منتخبنا  ملباراتي 
نظيره املنتخب االوملبــي االيراني يومي 
، 24 و27 من الشــهر اجلاري في ملعب 
لنهائيات  اســتعدادا  الدولــي،  املدينة 
كأس آسيا حتت 23 عاما والتي ستنطلق 

في أوزبكستان شهر حزيران املقبل
من جهــة أخــرى، وصَل، أمــس، العبا 
اوراها  الكســندر  األوملبــّي،  املُنتخــب 
وكاردو صديــق، لالنضمــاِم إلــى جتمِع 
ُمنتخــب دون 23 عاماً حتضيراً لنهائياِت 
آســيا.وأكَد العُب كوينز بــارك رينجرز، 
اوراها، على سعادته للتواجِد  الكسندر 
في بلــده العراق وانتظاره بشــغٍف أن 
العراقي. اجلمهور  أمام  املُبارياَت  يخوَض 
الفتاً إلــى: إن املُنتخــَب األوملبي ميتلك 
املُنافســة بقوٍة فــي بطولِة  مقوماَت 

آســيا، وســتكون وديتا إيران محطتني 
حتضيريتــني جيدتــني للبطولــِة فــي 
أوزبكســتان والتي تقام َمطلع الشهر 
املقبل.من جانبه، عّبرَ العب كريســتال 
باالس، كاردو صديق، عن فرحتِه الغامرِة 
في زيارِة بلده األم للمرِة األولى، ُمشــيراً 
في الوقِت نفســه إلى: إن اللعب أمام 
اجلمهورِ العراقي يعدُّ واحداً من أحالمه 
قريباً.وقاَل: ســنقدُم  التي ســتتحقُق 
ُقصــارى اجلهــود برفقــِة الزمــالء في 
املُنتخِب األوملبــي من أجل حتقيِق نتائج 
بطولِة  على  للمنافسِة  وصوالً  إيجابية 
القارة، ولَم ال واجملموعــة متتلُك العبني 
متميزيــن على املســتوى الفني، وهم 
قادرون على صناعِة الفارق. اجلديُر بالذكر 
إنه من املؤمل أن يصل إلى بغدادَ كٌل من 
هيــران أحمد )ثون السويســري(، وأمني 
احلموي )هالســنبوغ السويدي(، متهيداً 
املُقام  األوملبّي  في معســكرِ  لالنخراِط 
في العاصمِة اســتعداداً لبطولِة آسيا 

في أوزبكستان َمطلع الشهر املقبل.
الــدوري املمتاز  إلى ذلك تعــرض بطل 
إلى  الشــرطة  فريق  احلالي  للموســم 
اخلســارة امــام فريق نــوروز في ملعب 
اهداف  بثالثــة  الدولي أمس  الشــعب 
لهدفني، ســجل للفائز آسو رستم في 
الدقيقتــني 18 و من جــزاء 73 ومحمد 

ســامي 47 وللشــرطة علي يوسف 9 
واحملتــرف النيجيري عبــد اجمليد أبو بكر 
45 .. علما ان هذه اخلســارة هي الثانية 
وللشرطة  املســابقة..  في  للشــرطة 

82 نقطة توج بطــل للدوري ولنوروز 42 
نقطة في الترتيب التاسع.

مــن جانبه، اكتفــى الــزوراء بالتعادل 
1-1 مــع ضيفــه امليناء، علــى ملعب 

الشــعب الدولي، افتتح احملترف اليمني 
ناصر محموده، التســجيل للميناء في 
الدقيقــة 66.ومتكن القائد ســعد عبد 
األمير من معادلة النتيجة في الدقيقة 

82.ورفع الزوراء رصيده إلى 55 نقطة في 
املركز اخلامس، مقابل 21 نقطة للميناء 

في املرتبة قبل األخيرة.
واقتنص نفط الوســط، فــوزا قاتال من 
ضيفه نفط البصرة، بنتيجة )1-0(، على 
ملعب النجف الدولي، ضمن اجلولة 32 
من الــدوري العراقي املمتاز.هدف املباراة 
الوحيــد، جاء مــن ركلة جــزاء، نفذها 
بنجاح احملترف اإليفواري فلورنت ديدر في 
الدقيقة 89 من زمن املباراة، التي غابت 
احتادية  عنها اجلماهيــر بعد عقوبــات 
االنتصار،  األرض.وبهــذا  أصحاب  طالت 
رفع نفط الوسط رصيده إلى 61 نقطة 
باملركز الثالــث، فيما ظل نفط البصرة 

بالترتيب ال11 برصيد 38 نقطة.
وتلقــى زاخو اخلســارة الثانيــة تواليا 
وهذه املرة أمــام ضيفه النفط بنتيجة 
)0-1(، علــى ملعب دهــوك، في غياب 
اجلماهير، بسبب العقوبات.هدف املباراة 
املهاجم  توقيع  للضيوف، حمل  الوحيد 
محمــود خليل في الدقيقــة 18.بهذه 
 43 اخلســارة، بقي زاخو ثامنــا برصيد 
نقطة، فيما رفع النفط رصيده إلى 52 
نقطة، ليســتعيد املركز السادس.وفي 
مبــاراة أخرى، اســتعاد الكهرباء نغمة 
االنتصارات بعد تغلبه على مستضيفه 
ملعب  في   ،)0-1( بنتيجــة  الصناعــة 

الصناعــة، وســط حضــور جماهيري 
ضعيف.واقتنــص علي جاســم هدف 
الفوز للكهرباء في الدقيقة 43 من زمن 
الترابية  العاصفة  التي تسببت  املباراة، 
في تراجــع أداء الفريقني في الشــوط 
الثاني.بهذا الفوز، رفع الكهرباء رصيده 
إلى 40 نقطة باملركز التاسع، فيما بقي 
الصناعة بالترتيب اخلامس عشر برصيد 
34 نقطة.وجنــح فريق املدرب لؤي صالح 
في تعويض خســارة املباراة الســابقة 
أمام القــوة اجلوية، وحقــق الفوز الذي 
الدافئــة، فيما واصل  وضعه باملنطقة 
الصناعــة مسلســل تدهــور نتائجه، 

ليقترب من مواقع الهبوط.
وعزز الكرخ حظوظه في البقاء بالدوري 
املمتــاز، بعد تغلبه علــى ضيفه أمانة 
بغــداد )2-1(، في ملعــب الراحل أحمد 
راضي، وسط غياب تام للجماهير.وتقدم 
الكرخ بالهــدف األول، عن طريق املدافع 
مناف يونــس في الدقيقــة 24.وأضاف 
الثاني ألصحاب  جعفر عبيس الهــدف 
األرض، فــي الدقيقة 69، قبل أن يقلص 
فرحان شــكور الفارق ألمانة بغداد، في 
الكرخ  رفع  االنتصار،  87.وبهذا  الدقيقة 
رصيــده الى 32 نقطة باملركز الســابع 
عشــر، فيما ظل أمانة بغداد في املركز 

الرابع عشر، برصيد 35 نقطة.

ملعب المدينة الدولي جاهز لوديتي منتخبنا االولمبي امام نظيره اإليراني
نوروز يلحق الخسارة الثانية بالشرطة المتوج بطل للدوري الممتاز 

املنتخب األوملبي

بغداد ـ حسين الشمري:
على  الســلوي  منتخبنا  حقــق 
الكراسي املتحركة فوزا مستحقا 
منافســه  علــى  ومســتريحا 
الفلبيني بنتيجة .. 38/57 نقطة 
فــي اولــى مبارياته فــي بطولة 
اســيا اوشــينا املقامة حاليا في 
مدينــة بوكيــت التايلندية كما 
ســيالقي منتخبنــا  اليوم االحد 
نظيره االماراتي في مباراة ال تخلو 
من الصعوبة  فــي ترتيب جدول 
مباريــات البطولــة . وقال رئيس 
الوفد عبد الكــرمي باقر احلمد هلل 
قدم منتخبنا امــس مباراة رائعة 
بكل تفاصيلها مــن حيث فرض 
الســيطرة علــى اجــواء املباراة 
واستحق  االربعة  اشواطها  خالل 
الفوز عن جدارة واســتحقاق.. اما 
احلسنب  عبد  رافد  املنتخب  مدرب 
فقــال:كان فريقنــا في احســن 
ان  واســتطعنا  الفنية  حاالتــه 
نحقق الفوز علــى منتخب كبير 

مثــل الفلبــني الذي ســبق وان 
حقــق الفوز علينا في مناســبة 
احلســني  عبد  ..واضاف  ســابقة 
ســهلة  تكن  لم  املباراة  حقيقة 
اال اننا عرفنا كيف نخوض املباراة 
ان  بعد  وتفاصيلها  دقائقها  بكل 
اللقاء  مجريات  على  اســتحوذنا 

.فرضنا اسلوبنا بكل قوة.
جيدة  بخطوة  بدانــا  املدرب  وبني 

وعلينا ان نعززهــا بخطوة جيدة 
الذي  االمارات  منتخب  امام  اخرى 
سنالقيه اليوم من اجل املنافسة 
على  انتزاع احدى بطاقات التاهل 
لبطولتي كاس العالم واالســياد  
وختم القول:اعتقــد ان هذه هي 
االنطالقة الصحيحة وســنعمل 
افضل  باداء  االداء  على مواصلــة 

لتحقيق االنتصار.

محمد نجم الزبيدي
قوات  قيادة  الرابعــة  الفرقة  اجنبت 
القعقــاع البطلــة فــي منتصف 
الستينات و السبعينيات العديد من 
الرياضيني االبطال الذين نالوا شرف 
الرياضي  االجناز  صنع  في  املساهمة 
على صعيد اجليش و العراق وحققوا 
اوســمة الذهب و الفضة والنحاس 
وكان لذلــك االجنــاز وهــو الــدور 
الفاعل من قبل املرحــوم العميد ) 
الفرقة  العــاب  طه حمــو( ضابط 
الرابعة ومن االبطال الذين اجنبتهم 
البطل  العداء  الرابعة امثال  الفرقة 
شــبيب داغر وصبار حنتوش وهادي 
صالــح وهيثم ندمي -نصر ســلطان 
جنم  ومحمد  هاشــم  وســعداهلل 
الزبيدي ومحســن خضير ومحسن 
وشــوقي  محمود  وشــكر  محمد 
حاجي وعبد العزيز نايف وياسني طه 
ومرعي حسن ودوهان حسني وصباح 
محمود واخرين.. والبطل املتألق دوما 
هو القافــز صباح حامد وهو رياضي 

متعــدد املواهب ومن الطــراز األول 
في مســابقة القفز بالزانة وركض 
100متر و 200متر و 1004متر بريد 
ومثل الفرقة الرابعة )قوات القعقاع( 
على  وحصــل  طويلــة  لســنوات 
بطوالت اجليش لعدة سنوات وشارك 
في الــدورة العربية التي أقيمت في 
دمشق عام 1977، وبطوالت السيزم 
العسكرية، وحقق نتائج باهرة على 

في  ســواء  العراق  بطــوالت  نطاق 
بطولة اجلمهورية املفتوح وبطوالت 
بداية  خــالل  واملؤسســات  األندية 
الســبعينيات وأواخرها، ونال شهرة 
واسعة في هذا الضرب من الرياضة، 
وحقق األرقام اآلتية في القفز بالزانة 
–70/ 3 متــر- 15/ 4 متر- 4/20 متر-
4/25متر.هــذا هو البطــل العراقي 

صباح حامد كما عرفته.

سلة الكراسي يتفوق على الفلبين 
ويقابل االمارات.. اليوم

صباح حامد حقق االنجاز 
بفعالية القفز بالزانة

صباح حامدمنتخبنا بالسلة على الكراسي
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متابعة - الصباح الجديد:
أقيم مهرجان "كان" الســينمائي الـــ 75 ألول مرة خالل 
العامنْي املاضيني وفقا لتوقيتات معينة مسبقا، في شهر 

مايو.
مع العلم أن منظمي املهرجان اضطروا عامي 2020 و2022  
إلى تأجيل موعد االفتتاح بســبب تفشــي وبــاء فيروس 

كورونا.
وقالت جنمة السينما الفرنسية، فرجيني أفيرا، التي تولت 
ألول مرة إدارة مراســم االفتتاح إن مهرجان "كان" يحتفل 
العــام اجلــاري بعيد ميالده الـــ 75. وقد شــاهد منظمو 
املهرجان ما يزيد عــن ألفي فيلم قبل أن يختاروا 50 فيلما 

مشاركا في برامجه.
أما البرنامج الرئيســي فتضمــن 21 فيلما، مبا فيها فيلم 
"زوجــة تشايكوفســكي" من إخــراج الفنان الروســي 
الطليعي، كيريل ســريبرينيكوف والذي عرض األربعاء 18 

مايو في افتتاح البرنامج الرئيسي.
مع ذلك فإن منظمي املهرجان قرروا أال يســتضيفوا العام 
اجلاري أي وفد رســمي من موسكو على خلفية التطورات 

األخيرة في أوكرانيا.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الثقافة والســياحة واآلثار، أمس السبت، عن 
قرب افتتاح متحفي ميســان واألنبار بعد تأهيلهما، ضمن 

خطة لتأهيل خمسة أخرى موزعة بني بغداد واحملافظات.
وقال رئيــس الهيئة العامة لآلثار والتــراث في الوزارة ليث 
مجيد حســني في بيــان اطلعت عليه "الصبــاح اجلديد 
"إن، الهيئة ســتفتتح قريباً متحفي ميسان واألنبار بعد 

تأهيلهما.
وكشــف حســني عن وضع خطط إســتراتيجية لتأهيل 
املتحــف العراقي إضافة إلى متاحف البصرة والســماوة 
والناصرية وديالى، فيما يجــري تأهيل متحف املوصل من 
قبــل املنظمات الدولية، إلى جانــب تبني احملافظني تأهيل 

بعض املباني اخلاصة باملتاحف.
وبشــأن جهود اســترداد القطع اإلثارية التــي نهبت من 
متاحف البالد خالل املدة املاضيــة، أوضح أن، هناك بعض 
الدول متعاونة مــع العراق بهذا اجلانــب، وأخرى متلكئة 
بذلك، والهيئة مســتمرة مبطاردة جميــع القطع األثرية 
املهربة”، كاشــفاً عن أن “املدة القليلة املقبلة ستشــهد 
وصول خمــس قطع أثريــة جاهزة إلعادتها مــن الواليات 

املتحدة األميركية.

مهرجان "كان" لن 
يستضيف وفدا من 

موسكو

قريبا.. افتتاح متحفي 
ميسان واالنبار

شّوقت النجمة السورية سالفة معمار املتابعني على 
مواقع التواصل االجتماعي ملسلسلها اجلديد “بيروت 
″303، إذ نشــرت بوستر املسلســل الذي يشاركها 

البطولة فيه املمثل السوري عابد فهد.
واملسلســل دراما مشــتركة ســورية – لبنانية، تدور 
أحداثها عقب حادث حتّطم طائــرة افتراضية للرحلة 
الرقم 303 املتجهة من إســطنبول إلى بيروت، لتبدأ 
بعدها قصة مملوءة باألحــداث املرّوعة واملفاجآت غير 

املتوقعة.
ويؤدي بطولة املسلسل النجمان سالفة معمار وعابد 
فهد، ويشــارك فيــه معهم املمثلون نادين الراســي 
ومعتصــم النهار وجيــري غزال، والعمــل من تأليف 
سيف رضا حامد، إخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة 

“الصّباح”.

تُوفي الفنان املصري الكبير سمير صبري عن عمر ناهز 
86 عاما.

وجــاءت وفاته بعد صراع مع مــرض القلب، حيث رقد 
الفنان الكبير ســمير صبري داخل أحد مستشفيات 
منطقة املهندســني بالقاهرة خالل منتصف فبراير/ 
شــباط املاضي، حيث أكــد املقربون منــه أنه يعاني 
من مشــكلة في الصمام "امليترالــي"، وأجرى وقتها 

قسطرة في القلب.
وتعرض ســمير صبري لوعكة صحية نُِقل على أثرها 
إلى املستشفى. ونالت حالته اهتمام الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيســي الذي وّجــه بتقدمي كل الدعم 

الالزم للفنان القدير.
كما حرص عدد من الفنانني على زيارة ســمير صبري 
من بينهم نبيلة عبيــد، ليلى علوي، نادية مصطفى، 

أركان فؤاد ومحمد ثروت.
يأتي ذلك، فيما ســّجل ســمير صبري آخــر حلقات 
برنامــج اإلذاعي "ذكرياتي" من على فراش املرض بأحد 
املستشفيات. وقال صبري )85 عاما(: "أقول إلى نفسي 
)توّكل على اهلل واصبر( إّن بعد العســر يسرا. والواحد 

ملا بيتعب بيفتكر أن أهم حاجة هي الصحة".

سالفة معمار

سمير صبري 

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل:
بتنوعنه"  فرحتنه   " شــعار  حتت 
الوكالــة االمريكية  وبدعم مــن 
للتنميــة الدولية )برنامج تعافي( 
العراقيني  الفنانني  نقابــة  أقامت 
)بازار تعافي الثقافي( على املسرح 

الوطني.
البــازار الذي اســتمر ثالثــة ايام 
متنوعــة  عراقيــة  مبشــاركة 
مــن محافظاتنــا العزيــزة، قدم 
املشــاركون فيهــا اعمــاال فنية 
تراثيــة وحديثــة صبغــت بألوان 
الفــن واملهارة اليدويــة فتنوعت 
املعروضــات التي افترشــت باحة 
املســرح الوطني ببغداد مع أنغام 
واغاني فرقة النهرين التراثية التي 

شاركت في فعاليات البازار. 
نقيب الفنانني الدكتور جبار جودي 

حتدث عن هذه املبادرة قائالً:
يعد )بازار تعافي الثقافي( مســار 
عمــل مختلفــا لنا، إنــه انفتاح 
اقليمــي مــن خالل التعــاون مع 
منظمــة غيــر محليــة للقيام 
بنشاطات محلية والعناية باحلرف 
على  النــاس  وتشــجيع  اليدوية 
الصناعة اليدوية وكذلك تشجيع 
الناس القتنائها، وكما هو معلوم 
ابوابها  الفنانني فتحت  نقابة  فان 
ان  ميكن  التــي  الفعاليات  لــكل 
تصب في الشأن الثقافي والفني". 
في جولة لنا بني معروضات البازار 

شــوق  االزياء  مصممة  التقينــا 
نبيل، حيــث قالت: انــا اقيم في 
البشــت  لباس  اعمل على  بغداد 
الذي يشبه العباءة، الرداء العراقي 
التقليــدي القدمي، لكن البشــت 
اســود،  وليس  ملون  بانه  يختلف 
استخدم في تصاميمي االقمشة 
الكردية، فكرتي باملوضوع ان اخلط 
والكردية  العربيــة  الثقافتني  بني 
واملالبــس  القوميتــني  مبالبــس 

القدمية".
فــي جناح الرســم باحلــرق على 
الكاويــة  باســتعمال  اخلشــب 
ممتاز  الفنان  التقينــا  الكهربائية 
نوح فــرو مــع زوجتــه القادمني 
من ســهل نينوى ناحيــة برطلة 
ويرتديــان الزي البرطلــي العريق، 
قال ممتاز: انــا خريج جامعة بغداد 
– مهنــدس ميكانيك اعود لبغداد 
بعد 25 ســنة، لــدي معارض في 
اربيل وعينــكاوه وامتنى ان احصل 
على فرصة لعــرض اعمالي خارج 
العراق كي نوصل هــذا الفن الى 

العالم".
نينــوس ثابت القادم مــن مدينة 
التاريخي  بارثهــا  العريقة  نينوى 
ذكر بانه ســعيد بهذه املشاركة 
ومتنــى ان التكون االخيــرة ،قال : 
ســعيد جدا بالتواجــد في بغداد 
البازار  وفي هــذا  والســالم  احلب 
الذي يعتبــر فرصة للقاء مختلف 

امتنى  ابناء شــعبنا،  املكونات من 
فنيــة جتمع كافة  اقامة معارض 
ابناء الشــعب العراقي من كافة 
احملافظات الن التنوع هو قوة، رغم 
اني خريــج خريج كليــة الفنون 
الرســم  املوصل فرع  اجلميلة في 
لكن النحت متلكني بسبب البيئة 
التي ولدت فيها وعن طريق والدي 
النحات ثابت ميخائيل والني متأثر 
بهــذه البيئــة التي تضــم اآلثار 
اآلشــورية وممكــن ان اضيف لها 
بعض احلداثة، لكن املشــاركة في 
البازار تفرض علينا االلتزام باجلانب 

التجاري".
همســة حســني قدمت لوحات 
ســيراميك بارد، بغداديــات، مواد 
منزليــة، لوحات، اكواب حســب 
طلبات الزبائن، قالت: مشــاركتي 
هــي األولى هنــا لكنــي امتلك 
مشاركات في بازارات اخرى في نادي 
الصيد وفي مدينة الســليمانية، 
البازار جميل جدا بأجوائه العراقية 
وهو فرصة ليتعــرف الناس علينا 

وعلى اعمالنا". 
 القادم من البصرة مهند احليدري، 
ذكــر انها اول مشــاركة له أيضا 
في بغداد، قال: احببت ان اجســد 
الثقافة البصرية القدمية واجددها 
ألنها شــبه ميتــة بعــد ان بدأ 
الناس تتناســى الثقافة العراقية 
والبصرية القدمية، اجســد رؤيتي 

الروح  جملســمات صغيرة جتســد 
تراثيات  القدمية،  لأليــام  الثقافية 
بصريــة قدمية، منزلية، وســائط 
نقل قدمية، مجســمات خشبية، 

خوص وفخارات".
وميتلك  الديكور  متخصص  مهند 
واالفراح  االعراس  لتنظيم  شركة 
شاركت  اضاف:  الورود،  وتنســيق 
في هــذا البازار ألنــي احبه كثيرا 
البازار  ادارة  بالتعاون بني  وألنه متيز 
واملواطنــني البغداديــني بصــورة 

خاصة 
 وداد خلف ،عرضت اكالت شعبية 
بغدادية قالت: انا شــيف شرقي، 
البيــت، تلقيت عروضا  اعمل في 
اعتذرت،  لكنني  باملطاعم  للعمل 
اول مرة اشــارك في هكــذا بازار، 
الطهاة  بازار جمعية  في  شاركت 
الــذي نظمته غرفة جتــارة بغداد، 
البازار جتربة جميلة، زواره اعجبهم 

ما قدمت من اكالت".
اما هدى حســن من اربيل فقالت: 
لهــذا البــازار فضــل انــه جمع 
مشاركني من جميع احملافظات في 
ضيافة طيبة اهل بغداد، اتخصص 
باملالبــس التراثية من كردســتان 
منهــا الشــال الــذي اتناوله في 
اعمالي وابصم عليه ملسة حداثة 
اجلديد من  اجليــل  يتمكــن  حتى 
ارتدائه، ثاني مشــاركة لي، االولى 

ايضا هنا في املسرح الوطني".

نقابة الفنانين تقيم "بازار تعافي الثقافي"
تحت شعار " فرحتنه بتنوعنه".. 

متابعة - الصباح الجديد:
اختارت جلنــة جائزة "تروفي شــوبارد" 
تكــرمي املمثلــة البريطانيــة من أصل 
أوغندي شــيال أتيم، واملمثل البريطاني 

جاك لودين، بهذه اجلائزة املرموقة.
وخــالل حفــل فاخــر، وبحضــور بيير 
كان  "مهرجــان  رئيــس  ليســكور 
السينمائي"، وتيري فرميو املندوب العام، 
وكارولــني وكارل فريدريتش شــويفلي، 

الرئيسني الشريكني لدار "شوبارد".

روبرتس،  العاملية جوليا  النجمة  وقامت 
العّرابــة )األم الروحيــة( جلائــزة تروفي 
شــوبارد 2022، بتقــدمي اجلائــزة إلــى 

الفائزَين. 
ومتنــح جائــزة "تروفي شــوبارد"، التي 
2001، مببادرة من كارولني  تأسست عام 
شــويفلي، ســنوياً، الثنني من املواهب 
الصاعــدة فــي عالم صناعــة األفالم 
على مستوى العالم، وقد باتت "تروفي 
شــوبارد" جزءاً من األجندة الرســمية 

ملهرجــان كان الســينمائي الدولي، ما 
يؤكد رسالة الدار بدعمها غير املشروط 

للفن السابع. 
وتسلم كلٌّ من: شيال أتيم، وجاك لودين، 
جائزتيهما الثمينتني، أثناء حفل عشاء 
فاخر مرصــع بالنجوم، حيث قام بإعداد 
الطعام الشيف الفرنسي برونو أوجيه.

وأقيم احلفــل في فندق كارلتون بيتش 
كلوب، بدعوة مشــتركة من كلٍّ من: 
وكارولني  فرميو،  وتيري  ليســكور،  بيير 

شــويفلي، وحضرته مجموعة كبيرة 
وأعضاء جلنة  واخملرجــني،  املمثلني،  من 
حتكيم املهرجــان، من بينهم: كزافييه 
دوالن، وســاويرس رونــان، وفينســنت 
ليندون، والشــانا لينش، وريبيكا هول، 
وديبيكا بادوكن.  مت اختيار الفائزيْن من 
خالل األصوات التي أدلــى بها أعضاء 
جلنة جائزة “تروفي شــوبارد”، واملكونة 
من ستيڨن غايدوس، رئيس حترير مجلة 
“Variety”، والشريك في جائزة “تروفي”، 

والعديد من  وكارولني شــويفلي، 
الفائزين، من بينهم عّرابو وعّرابات 
اجلائزة.  الســابقة مــن  الدورات 

وقد كانت تلك بالفعل أمســية 
خاصة، تخللها شــعور بتســليم 
اجلائزة من جيل إلى الذي يليه؛ حيث 

شهدت األمســية النجمة جوليا 
روبرتس تقــدم اجلائزة إلى هذين 

النجمني الصاعدين في عالم 
السينما.

جوليا روبرتس عرابة لجائزة شوبارد 2022 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الفنانة هند كامل، عن إكمال 

كتابها "مسافر زاده اخليال".
ويتكــون الكتــاب مــن 650 صفحة 
متضمنــة مــن خاللها مســيرتها 
امتدت على  والتــي  واحلياتية  الفنية 
مــدى 40 عامــاً من العطــاء الفني 
الزاخر باإلبداع، وبهذا تكون أول فنانة 
عربية توثق ســيرتها الفنية بالصورة 

واملعلومة.
وقالــت كامــل، ان "الكتــاب يَُعــدُّ 
وثيقة ورقيــة ميكن ان يُقرأ على املدى 
الطويل، حيث يضم في طياته الرواية 
الفوتوغرافيــة والورقيــة الصحفية 
واحلــوار"، مبينة ان "مدة العمل عليه 

استغرقت 4 سنوات إلجنازه".
وأضافت، أن "الكتاب جديد من نوعه 

وســيعزز املكتبة العربية والعراقية، 
وحفل اشهار وتوقيع الكتاب سيكون 
في عمان"، معربة عن أملها "أن يفتح 

الكتاب الطريق أمام االحتفاظ بالرموز 
الثقافيــة والفنية وتوثيق منجزاتهم 

في مكتبة الذاكرة العراقية".

هند كامل توثق مسيرتها بـ 650 صفحة

ميسان - الصباح الجديد:
فرع  التشــكيليني  جمعيــة  أقامت 
ميســان املعرض التشكيلي النسوي 
مبشــاركة 16 فنانــة مــن احملافظة 
وتضمن عرض أكثر من 40 لوحة فنية 
تنوعت بتنوع املشــاركني في املعرض 

ويستمر لعشرة أيام.
وقال عضو اجلمعية زاهد الســاعدي: 
16 فنانة  إن املعرض شــاركت فيــه 
تشــكيلية من ميســان وهو معرض 
تخصصي أقيم للنســاء بهدف إبراز 

وتســليط  طاقاتهــم 
الفن  علــى  األضــواء 
يعكس  الــذي  املرهف 

إحساس املرأة امليسانية 
املعــرض  حظــي  وقــد 

بإعجاب احلاضرين وفق قوله.
اجلمعيــة  أن  إلــى  وأشــار 

تستمر في احتضان وإقامة هكذا 
وقــد خصصت معرضا  معارض 
ورواد مـــن  دائما لفنانني شباب 

ميسـان.

ميسان.. معرض
تشكيلي نسوي بمشاركة 

16 فنانة

الصباح الجديد - خاص:
فــاز اخملرج العراقي جعفر مــراد املقيم في 
لنــدن بجائزة أفضــل مخــرج عاملي في 
مهرجــان أف آي ســي الذي اقيــم بريودي 
جانيرو في البرازيل عن فيلمه )وصمة عار(.

وحسب الفنان جعفر مراد فان " املنافسة 
كانت شديدة بني املتسابقني بسبب كثرة 
االفــالم من جميــع انحاء العالــم، وهذه 
االفالم نفذت بتقنية عالية، وصرفت عليها 

مبالغ كبيرة وبإنتاج قوي، املفرح أن يتنافس 
فيلــم عراقي مع هــذه االفــالم وأن يفوز 
بجائزة كبيرة فهذا بالنسبة لي جناح كبير 
فالف  العراقية،  وللســينما  مسيرتي  في 

مبروك.
ويضيــف: وصمة عــار هو فيلــم وثائقي 
يناقــش الظلم الذي وقــع على مجموعة 
كبيرة من الشــباب العراقــي الذي رفض 
املشاركة في حرب اخلليج عام 1991، الزالت 

هذه اجملموعة من الشباب يعانون من 
هذه العقوبة الــى يومنا هذا، ليس 
فقط ألنها خلفت تشوها جسمانيا 
وامنا تركت شــرخ وجرح نفسي كبير 

في دواخل هؤالء الشباب".
جديــر بالذكر ان فيلــم "وصمة عار" 
كان قد حصــل على ثمانية عشــرة 
جائزة وشارك بخمسة وثالثون مهرجانا 

عامليا.

جعفر مراد أفضل مخرج عن فيلم وصمة عار
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