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الصباح الجديد - خاص:
اليوم  النــواب،  مجلــس  يبدأ 
األولــى  بالقــراءة  اخلميــس، 
الطارئ  الدعم  قانــون  ملقترح 
فيما  والتنمية،  الغذائي  لألمن 
تشــير توقعات إلــى إمكانية 
تخفيض مبالغه لكي تقتصر 
علــى توفير الغــذاء والطاقة 

الكهربائية.
املالية  اللجنــة  عضــو  وقال 
النيابيــة جمــال كوجــر، في 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح 
النواب ســيبدأ  "مجلــس  إن 
ملقترح  األولى  بالقــراءة  اليوم 
قانــون الدعم الطــارئ لألمن 

الغذائي والتنمية".
أن "مســودة  وأضــاف كوجر، 
املالية  اللجنة  أعدتها  املقترح 
فــي ضــوء التعديــات التي 
أجرتها على مشــروع القانون 
الذي تقدمــت به احلكومة في 

وقت سابق".
وأشار، إلى أن "القانون قد تتم 
عليه بعض التعديات اجلديدة، 
وفق  املبالغ  من خال تخفيض 
ما يطالــب به املعترضون على 

املشروع احلكومي".
ولفت كوجــر، إلى أن "املعرقل 
الوحيد الــذي يعترض مجلس 
لقوانني  اقتراحه  أن  هو  النواب 
فيها جنبــة ماليــة يجب أن 
يكون بالتنســيق مع احلكومة 

االحتادية".

واســتبعد، "اعتراض احلكومة 
على املقترح كونها من قدمت 
املشــروع في وقت سابق، وهي 
بأمس احلاجة لألموال من أجل 
تنفيذ بعض املشاريع املتعلقة 
ما  وغيرها  الغذائــي  باألمــن 

يتعلق بالطاقة الكهربائية".
ومضى كوجر، إلى "إمكانية أن 
ميّرر املقترح خال أسبوع فقط، 
األولى  القراءتني  إجناز  من خال 

والثانيــة بوقــت ســريع وفق 
اآلماد الزمنية التي نص عليها 
النواب،  الداخلي جمللس  النظام 
ومن ثم التصويت على القانون 

ليأخذ دوره في النفاذ".
ذكــر عضو حتالف  من جانبه، 
في  املوســوي،  الفتــح حامد 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح 
الكتل على  أن "إصرار بعــض 
االمن  قانــون  مقتــرح  متريــر 

أمرين،  على  ينطــوي  الغذائي 
األول سياســي كونها تعتقد 
أن ارادتها كســرت بعد اصدار 
قرار من احملكمة االحتادية العليا 
بإلغاء هذا املشروع الذي تبنته 

بالتنسيق مع احلكومة".
"اجلانب  أن  املوســوي،  وأضاف 
األخر الذي تفكر به هذه الكتل، 
هو إطالة أمد احلكومة والعمل 
مهامهــا  تنفيــذ  اســتمرار 

باالستفادة من فائض النفط".
"االطــار  أن  إلــى  وأشــار، 
في  يدخل  ســوف  التنسيقي 
نقاشــات بشــأن جهود مترير 
مقتــرح،  بشــكل  القانــون 
وستكون قراراته وفق املصلحة 
العامــة مبــا يحفــظ األموال 

العامة من شبهات الفساد".
إلى ذلك، أبلغ مصدر حكومي، 
"الصباح اجلديد"، أن "احلكومة 

تؤيــد خيــار مجلــس النواب 
بتمريــر قانون األمــن الغذائي 
تتبناه  مقتــرح  شــكل  على 
اللجنــة املالية بعد أن اصدرت 
قراراً  العليا  االحتاديــة  احملكمة 
مبنع ارسال مشروعات القوانني 
بعد حتولها إلى تصريف مهام 

يومية".
وتابع املصدر، أن "املقترح سوف 
يخضع إلى بعض النقاشــات 
اجلديــدة، واحلكومة لن تعارض 
بحســب  املبالــغ  تخفيــض 
مــا يطالــب بــه املعترضون، 
مــن أجــل أن تغطــي أمرين 
ضروريــني وهمــا، توفير االمن 
الطاقة  ومستلزمات  الغذائي 

الكهربائية".
وأوضــح، أن "العــراق مديــن 
للجانب اإليراني بتريليون و600 
مليــار دينار عن مســتحقات 
الغــاز لعــام 2020، كمــا أنه 
يحتــاج إلى أمــوال اخرى من 
الغاز لتشغيل  ادامة هذا  أجل 
الوحيد  والســبيل  احملطــات، 
لتأمني املبالغ وضمان إضافة 8 
االف ميــكا واط إلى املنظومة 

الوطنية هو القانون".
أن  إلــى  املصــدر،  وانتهــى 
الوقت  في  تبحــث  "احلكومة 
لتقليل  بديلة  ذاته عن خيارات 
ضرر عدم إقــرار القانون، إذا ما 
فشــلت جهود مجلس النواب 

في تشريعه".

مصادر تنفي احتمال اعتراض الحكومة على المقترح 

اليوم.. البرلمان يبدأ محاولة جديدة
لتشريع قـانون يدعم األمن الغذائي والطاقة

إيرادات البالد آلذار الماضي ضعف ما حصلت
6عليه في نفس الشهر من العام السابق 139 مليون قطعة سالح أنتجت

3في أميركا خالل 20 سنة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تضاربت االنباء على مدى اليومني 
املاضيني بشأن اقالة او استقالة 
امني بغداد، عاء معن، ففي حني 
ذكر نواب او مســؤولون ان امني 
بغداد اقيل الخفاقه في واجباته، 
تداولت انباء انه قدم اســتقالته 

ألسباب صحية.
وكان حســن ناظــم املتحــدث 
الرسمي باســم مجلس الوزراء، 
أشار في احاطته األسبوعية في 
الثاثاء قبل املاضي، الى ان رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وجه 
النقد الشــديد الى امني بغداد، 
في اجللسة االعتيادية للمجلس 
والتــي عقدت في العاشــر من 
فيما  لتتوالــى  اجلاري،  الشــهر 
بعــد التكهنات بشــأن موقف 
الوزراء  رئيــس  قرر  وحتى  األمني، 
مصطفى الكاظمي ســحب يد 
امــني بغداد عاء معــن املعمار، 
اخلدمات  تقــدمي  في  "لفشــله 
الواضح  والتلكؤ  بغــداد  ألهالي 
تنفيذ املشــاريع"، منتصف  في 

هذا األسبوع.
عمار موســى  تكليف  ان  غيــر 
الزبيــدي، نائب األمني للشــؤون 

البلديــة فــي االمانــه، بادارتها 
ومنحه صاحيات األمني، كشف 
اعفاء معن من منصبه، ســيما 

بعد تداول وثيقة رسمية
وبحســب  العلن،  الــى  ظهرت 
الوثيقــة املوقعة مــن قبل رائد 
جوحي مديــر مكتب الكاظمي، 

بتاريخ )اخلميــس 12 ايار 2022(، 
فإن سبب اإلقالة بحسب هامش 
لألخير، هــو أن "بغــداد وأهلها 
ظلموا كثيراً، وقــد كنت أنتظر 
من أمني بغداد أن ينهض بواقعها 
مبــا يكفي ومبــا يليــق بأهلها، 
لكن لألســف النتائــج لم تكن 

التعهدات  مستويات  إلى  ترتقي 
الوعود  کثــرت  بل  والتوقعــات، 
واقع خدمات  العمل، ووصل  وقل 
العاصمة إلى مســتوى ال ميكن 

القبول به".
أجل  "ومن  الوثيقــة:  وتضيــف 
العمل سريعاً على تصحيح هذا 

املســار بإدارة تلبي استحقاقات 
أوافق  والعراقة،  األصالــة  بغداد 
علــى طلب إنهــاء تكليف عاء 

كاظم معن - أمني بغداد".
وكان النائب االول لرئيس مجلس 
النــواب حاكــم الزاملــي قــد 
طالب في اواخر شــباط املاضي 

بـ"سحب" يد امني بغداد. 
تداولــت وكاالت  وحســب مــا 
ومواقع إخبارية فان قرار ســحب 
"اســتجابة ملطالبة  اليد جــاء 
النائــب االول لرئيــس مجلــس 
بشــكل  الزاملي  حاكم  النواب 
الزاملي  ، مطالبــات  رســمي". 
الى  استندت  املعمار  يد  بسحب 
مبدينة  اخلدمــات  تقدمي  "ضعف 
الصــدر مقارنة مبا تشــهده من 

كثافة سكانية". 
العراقي  النواب  مجلس  واجتمع 
بحضور  املاضي  14 شــباط  في 
امني بغــداد ووكائــه واملديرين 
العامــني في االمانة، ملناقشــة 
االســباب التــي ادت الــى تردي 
الصدر،  اخلدمات في مدينة  واقع 
واليات تطوير مســتوى اخلدمات 

فيها. 
ووفقــا لوثيقة رفعهــا الزاملي 

لرئيــس الــوزراء العراقــي فانه 
عقب عقــد االجتماع بـ 14 يوما 
"لم نلحظ أي تطــور في تقدمي 
اخلدمات بل وعلــى العكس من 
والعراقيل  املعوقــات  زادت  ذلك، 
والتلكؤ في العمل بشكل واضح 

ومتعمد".
الوزراء  رئيس  الســياق، وجه  في 
امــس  الكاظمــي  مصطفــى 
، أمانة بغــداد بإطاق  االربعــاء 

حمات للنظاقة.
وقــال الكاظمــي فــي أهم ما 
حتدث به خال زيارته مبنى أمانة 
املتقدمة  باملاكات  ولقائه  بغداد 
أمانة  إلى  اليوم  :"زيارتنا  باألمانة 
بغداد لغرض متابعة سير العمل 
بشكل مباشــر، وسنكون على 
تواصل مباشر معكم في الفترة 

املقبلة".
وشــدد "يجب أن يتغير مفهوم 
إلى  وتعــود  اخلضراء،  املنطقــة 
سابق عهدها، باألسماء االصلية 
ألحيائها". وأشــار الى ان "بغداد 
مدينــة تأريخيــة عريقــة ولها 
وجــه ثقافي، بعض شــوارعها 
فقــدت هويتها، وعليكم العمل 

الستعادة هذه الهوية".

رئيس الوزراء ينهي تكليف األمين "لتصحيح مسارات استحقاق بغداد"
كلف الوكيل الفني عمار موسى االسدي بإدارتها مؤقتا 

تقريـر

السليمانية - عباس اركوازي:
قدمــت العشــرات مــن املواقــع 
والصفحات االلكترونية املســتقلة 
شــكاوى الــى نقابــة الصحفيني 
للدفاع عــن حقوق  ومركز ميتــرو 
الصحفيني، علــى خلفية هجمات 
مؤخرا،  لهــا  تعرضت  الكترونيــة 
حريــة  امــام  عائقــاً  واعتبروهــا 

الصحافة والراي.
وطالــب مركــز ميتــرو املنظمات 
بالتدخل  الدولية واجلهــات املعنية 
العاجــل حلمايــة حريــة االنترنت، 
في  االعاميــني  مــع  والتضامــن 
الهجمات  اقليم كردســتان ضــد 
التي عدها  اخلبيثــة،  الســيبرانية 
عائقا اضافيــا يهدف الى التضييق 

على حرية الصحافة والرأي.
رؤســاء  من  مجموعــة  وعقــدت 
حتريــر بعــض املواقــع االلكترونية 
في مؤسســة )درو ميديــا( طاولة 
موضوعــات  لتــداول  مســتديرة 
والهجمات  االنترنــت  حرية  تخص 
االلكترونيــة علــى بعــض املواقع 

االخبارية.
ملركز ميترو تســلمت  بيان  واوضح 
ان  منه،  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
اجملتمعني اتفقوا على توجيه مذكرة 
الى املنظمات الدولية وشركة ميتا 
تلك  ظروف  بســبب  )فيســبوك(، 
اإلنترنت  استخدام  ومنع  الهجمات 
واالعام  كتهديد حلريــة الصحافة 

وابداء الرأي.

وقال رئيــس مركز ميترو للدفاع عن 
احلريات الصحفية رحمن غريب، في 
تصريح للصباح اجلديد: "اســتلمنا 
من بعــض املؤسســات االعامية 
التي تنشــط على مواقع التواصل 
االجتماعي شــكاوي تؤكــد وجود 
أو الســيبرانية  الكترونية  هجمات 
مضيفا،"مت  مواقعها"،  على  خبيثة 
اختراق كل مــن )دبلوماتك مكزين( 
و) بــوار ميديا( ومواقــع اخرها بعد 
نشــرهما ملفات عن فساد موجود 
فــي االقليــم"، مؤكــدا ان هناك 
صحفيني ايضا قدموا شكاوي حتدثوا 
عن اســتهداف أجهــزة الكمبيوتر 
الشخصية واجهزة املوبايل اخلاصة 

بعملهم الصحفي".

واشــار غريب على الرغم من غياب 
مؤسســات محايــدة للتحقق من 
و ومصادرها،  االلكترونية  الهجمات 
اال ان"توقيــت تلــك الهجمات قد 
من  املستفيد  عن  تعطينا مؤشــر 
اخلبيثة،  االلكترونية  العمليات  تلك 
وخصوصا انها كانت اثناء كشــف 
تلك املواقع عن ملفات الفساد التي 
تخــص القطاع العــام واخلاص في 

مدن اربيل و السليمانية".
وكان مركز ميتــرو قد اعترض على 
الثقافة  قدمته جلنة  قانون  مشروع 
ل"تنظيم"  كردســتان  برملــان  في 
قانوناً  واعتبره  االلكتروني"،  االعام 
خطراً يصب في صالح تقييد حرية 

التعبير.

بــدوره اوضــح رئيس فــرع نقاببة 
محافظــة  فــي  الصحفيــني 
السليمانية كاوران انور في تصريح 
الهجمات  تكرار  ان  اجلديد،  للصباح 
االلكترونيــة علــى بعــض املواقع 
خطراً  بات  االلكترونية  والصفحات 
كبيــرا، وهو الى جانــب كونه مينع 
الكشــف عن ملفات فســاد فهو 
يهدد العمل الصحفي في االقليم.

ولفت انور الــى ان حرية الصحافة 
واالعام فــي االقليم تواجه مخاطر 
تنظيم  تتطلب  وتهديدات كبيــرة، 
العمــل الصحفي مــن جانب ومن 
جانــب اخر تتطلب توفيــر احلماية 
وفقا للقانون للصحفيني والعاملني 

في القنوات االعامية.

بالتزامن مع كشف ملفات فساد 
مواقع وصفحات مستقلة تتعرض الى هجمات الكترونية في االقليم

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشفت وزارة الكهرباء عن وجود أكثر 
من مليون مشــترك غير نظامي في 
املناطق العشوائية واملقسمة زراعيا.

وقـــال املتحــدث الرســمي للوزارة 
رســمي،  تصريح  في  العبادي  أحمد 
إن "الوزارة عملت على إجناز دراســة 
متكاملة عــن اجلبايــة اإللكترونية 
بناء علــى توجيهات رئيــس الوزراء، 
بغية املضي بنصــب مقاييس ذكية 
النظاميني  غير  املستهلكني  لصالح 
نظــرا لوجود مــا يقــارب أكثر من 
مليون مشــترك متجاوز في املناطق 
العشــوائية واملقسمة زراعيا لغرض 

السكن".
وأشــار إلى أن "الـــوزارة قــررت بعد 
بــــأن  الـــــرأي  هيئــة  اجتمــاع 
املتجــاوزون بصفة  يُعامل هــــؤالء 
مســتهلكني ونصب عــــدادات في 
منازلهــم، مع نصــب )ميترات( على 
املغذيات لتكون مسؤولة عن مراقبة 
االســتهاك، وكذلك مراقبة موظف 
األمـــوال  اســتحصال  عند  اجلباية 
باملــردودات  تاعبــه  عــدم  لضمان 

املالية".
ولفــت املتحــدث الرســمي إلى أن 
"حتســن جتهيز الكهربــاء في بغداد 
األخـــيرة  اآلونة  خـــال  واحملافظات 

وتوفر  اعتماد خطة وقودية  إلى  يعود 
الغاز املورد من إيران بعد االتفاق على 
عن  فضا  مســتحقاتها،  تســديد 
اعتدال درجات احلرارة وإدخال محطات 

توليدية جديدة".
املـحـافـظـــات  أغـلـــب  وتشهد 
والعاصمــة جتــاوزات عديــدة على 
تتمثل  الكهربائية،  الطاقة  شــبكة 
بســحب خطوط مباشرة من أعمدة 
نقــل الطاقة إلى املنــازل أو املعامل 
بشــكل غير قانوني أو مســجل في 
يشــكل  ما  الرســمية،  العــدادات 
ضغطا على احملــوالت واحلصص التي 

تصل لكل منطقة.

اسوة بالمستهلكين النظاميين

" الكهرباء" تعتزم نصب المقاييس الذكية 
لمليون متجاوز على شبكاتها

البصرة ـ الصباح الجديد: 
ارتفــع ســعر خــام البصرة 
الثقيل امــس االربعاء، بأكثر 
مــن 5 دوالرات ليتجاوز حاجز 

100 دوالر أمريكي.
وبلغ سعر برميل خام البصرة 
 5.64 آلســيا  املصدر  الثقيل 
دوالرات، وبنسبة تغيير بلغت 
%5.73 ليصــل الــى 104.06 

دوالرات للبرميل الواحد.
جميــع  أيضــاً  وارتفعــت 
اوبك  منظمة  خامات  اسعار 
باســتثناء مزيج ايران الثقيل 
دوالراً   11.15 ســجل  الــذي 
بانخفاض 0.15 ســنتاً، فيما 
االماراتي  مربان  خام  ســجل 
بلــغ  بارتفــاع  دوالراً   113.24
3.73 دوالرات، فيما سجل خام 
العربــي الســعودي 112.06 
دوالراً للبرميــل بارتفــاع بلغ 
مزيــج  وبلــغ  دوالرات،   3.76
سهران اجلزائري 118.63 دوالراً 
بارتفاع بلغ 3.28 دوالرات، وبلغ 
خام بونــي النيجيري 118.12 
دوالراً بارتفاع بلغ 2.94 دوالران، 
فيمــا بلــغ خام جيراســول 
االنغولي 115.60 دوالراً بارتفاع 

3.12 دوالرات.
وكانت ارتفعت أسعار النفط 
بأكثر مــن دوالر للبرميل في 
املبكرة  اآلســيوية  املعامات 
امس األربعاء، مدعومة بآمال 
تعافــي الطلب فــي الصني 
تدريجياً  البــاد  تخفيف  مع 
التي  كورونــا  قيــود  لبعض 

فرضتها مع بداية احلاالت.
وارتفعــت العقــود اآلجلــة 
خلــام برنــت 1.15 دوالر أو 1% 
إلــى 112.08 دوالر للبرميــل 
خلام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
 1.62 غرب تكساس الوسيط 
 113.02 إلــى   1.4% أو  دوالر 
معوضــة  للبرميــل  دوالر 
بعض خســائرها بعد تراجع 
األسعار بنحو %2 في اجللسة 

السابقة.
وحققــت مدينة شــنغهاي 
الصينيــة هدفاً طال انتظاره 
بعــدم تســجيل أي إصابات 
خارج  كورونا  بفيروس  جديدة 
لليوم  الصحي  احلجر  مناطق 
الثالــث على التوالــي، فيما 
وضعت خخــط إلنهاء إغاق 

دائم أكثر من 6 أسابيع.

خام البصرة يرتفع بأكثر من 
5 دوالرات بالتزامن مع ارتفاع 

أسعار النفط 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
والدفاع  االمــن  جلنــة  أعلنــت 
النيابية، أن مشروع قانون اخلدمة 
أولوياتها  رأس  اإللزاميــة علــى 
الدورة  القوانني خال  في تشريع 

البرملانية احلالية.
اللجنــة وعد قدو  وقال عضــو 
"اجتمعــت اللجنــة أمس ثاني 
اجتماعها، ومتت مناقشة جملة 
مــن القوانــني ووضــع أولويات 
وعلى  األهميــة  ذات  للقوانــني 

رأسها قانون اخلدمة اإللزامية".
املباشــرة  "ســيتم  وأضــاف 
املقترحات  وعقــد  بالنقاشــات 
وأخذ جميــع تفاصيل املوضوع، 
مبا يتاءم مــع الوضع الراهن، من 
الشــباب  البطالة بني  انتشــار 
وانتشــار اخملدرات والقضاء على 
االنفات" مؤكدا ان "هذا القانون 

سيخلق جيل واٍع ُمحب لوطنه".
يذكــر ان الناطق باســم القائد 
اللواء  املســلحة  للقوات  العام 
يحيــى رســول أكد فــي وقت 
االلزامية  اخلدمة  أهمية  ســابق 
وقال :"هــذه اخلدمة نص عليها 
عودتها  نؤيــد  ونحن  الدســتور 
قانوني  تشريع  الى  حتتاج  لكنها 
لعــدم وجــود قــوات احتيــاط 
جاهزة إلســعاف البلد ألي طارئ 

يحصل".
تذيب  اخلدمة  ان  "كمــا  وأوضح 
كل الفــوارق االجتماعية اضافة 
الى املــردود املادي للمشــمولني 
وصناعة  للجندي  راتب  مبنح  بها 
القوة والرجولة له ويكون متدرباً 
ألي تهديد وممكن ان تكون هناك 
جتارب في تطبيــق اخلدمة ولكن 

قبلها توفير البنى التحتية". 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيــط امس 
األربعاء، وصول نســب مشاريع 
املستشــفيات املتلكئــة فــي 
الباد، إلــى 60 % بعد أن توقف 
العمل بها خال األعوام املاضية 
ألســباب مختلفــة، مؤكدة أن 
العام  خــال  ســيغلق  ملفها 

احلالي.
باسم  الرســمي  املتحدث  وقال 
الهنداوي  الزهــرة  الــوزارة عبد 
في بيان اطلعــت عليه الصباح 
اجلديد:" من املقرر أن تشهد املدة 
املقبلة إجناز املشــاريع اخلاصة بـ 
52 مستشفى موزعة بني بغداد 
واحملافظات وبسعة 100إلى 400 

سرير ".
وأضاف، أن " العمل مبشــاريعها 

أعوام ألسباب  منذ  متلكئا  كان 
التي  اللجنة  أن  بيــد  مختلفة، 
يرأســها وزير التخطيط جنحت 
مبعاجلــة 33 مشــروعا منهــا، 
بعضهــا اســتؤنف العمل به، 
واآلخــر أجنــز بالفعــل، وهناك 
مستشــفيات سيباشر العمل 

بتنفيذها قريبا ".
وأعرب الهنداوي عن " أمله بإغاق 
اللجنة مللف املستشفيات خال 
بعدها  لتحــول  احلالــي،  العام 
إلى وزارة الصحــة "، عادا دخول 
هذه املستشــفيات إلى اخلدمة، 
اخلدمات  مســتوى  سيحسن   "
الصحيــة والطبيــة املقدمــة 
وجود  مع  الســيما  للمواطنني، 
األمراض  ملعاجلة  متطورة  مراكز 

السرطانية ملحقة بها.

لجنة الدفاع النيابية تضع 
الخدمة اإللزامية على رأس 

أولوياتها

التخطيط: نجحنا بمعالجة
60 % من مشاريع المستشفيات 

المتلكئة

تتقدم رئيس التحرير ظفار زاير واسرة 
الصباح الجديد بخالص التهنئة واجمل 

التبريكات الى شركائنا في السراء 
والضراء الصابئة المندائيين بحلول عيد 
التعميد، ونشاركهم االحتفاء واالحتفال 

به، متمنين لهم العز الدائم والصحة 
الجيدة واليمن والرفاه، وكل عيد وانتم 

بخير

تهنئة



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

تشــير تقاريــر وزارة املــوارد املائية 
الى ان االســتهالك احلالي من املياه 
اجلوفية الذي ميثل اخلزين الذي ميكن 
البلدية  لألغراض  باستدامة  سحبه 
والصناعية هو بنسبة %5، ولألغراض 
املتبقي  يكون  وبذلك   ،67% الزراعية 

الذي ميكن سحبه هو 28%.
اما من املنظور املستقبلي فان املوارد 
املائية التقليدية املتاحة مســتقبال 
في عام 2035 ســتتراجع الى55.51  
مليار م 3/ الســنة، مما يؤشر خطورة 

الوضع املائي في العراق.
كمــا ان املــوارد املائيــة التقليدية 
املتاحــة حاليــا مبــا فيهــا امليــاه 
السطحية الداخلة الى العراق واملياه 
الســطحية  املتكونة داخله واملياه 
 70.86 الى  اجلوفية املتجددة تصــل 
االستهالك  ويصل  م3/السنة،  مليار 
الزراعــي والصناعي والبلدي  احلالي 
والتبخر من اخلزانات واالهوار واجلريان 
البيئي لشط العرب يصل الى 72.12  

مليار م3/ السنة.
عــن  الناجتــة  الضغوطــات  أدت 
ارتفــاع الطلب على املــوارد املائية، 
إلى  معّدالتها  انخفاض  واســتمرار 
تغيــرات كبــرى على وضــع العراق 
الهيدرولوجــي خــالل الـــ30 عاماً 
املاضية ، فالنقص مبســتويات املياه 
السطحية والتساقط املطري خالل 
املاضية يعكس  القليلة  الســنوات 
اخلزانات  ميــاه  انخفاض منســوب 
مســتويات  إلى  واألنهار  والبحيرات 
خطيرة. وقد انخفض مستوى نهري 
دجلة والفــرات، وهما مصــدر املاء 
الرئيسي في البالد، إلى أقل من ثلث 
معداّلته الطبيعية. ومع تدهور قدرة 
التخزين، قــدرت احلكومة انخفاض 
املياه لديها بنســب عالية  احتياط 
وخطيرة. وبحسب وزارة املوارد املائية، 
واجه ماليني العراقيني نقص حاد في 

مياه الشرب.
كان لهذه العوامل الضاغطة آثارها 
السلبية على القطاع الزراعي أيضاُ 
إثرها من مصّدر  لدرجة حتول العراق 

كبير للقمح إلى أكبر املستوردين له 
في العالم. فقد أدت أســاليب الري 
إلى  املّتزنة  التقليدية وغير  والصرف 
هــدر كبير في مصادر امليــاه، الفتًة 
النظر إلى واقــع أن أكثر من 90 في 
املئة مــن مجمل ميــاه العراق يتم 
اســتهالكها في القطــاع الزراعي 
الذي ال يوفر ســوى نسبة قليلة من 

احتياجات البالد الغذائية.
برغــم اخلبــرة العراقيــة الطويلة 
مجــال  فــي  القيمــة  واملهــارات 
القرارات  اتخاذ  يتــم  الهيدرولوجيا، 
املتعلقــة بإدارة املصــادر املائية في 
العــراق باالرتــكاز علــى معلومات 

مستخلصة من خالل آليات وتقنيات 
واألبحاث  فالدراسات  قدمية.  علمية 
املعتمدة حــول هــذا املوضوع غير 
العلمي  اإلطار  محّدثة، كما يحتوي 
زمنية  فجــوات  على  حاليــاً  املتبع 
ومكانيــة عديدة، حتــول دون اخلروج 
لعملية  الضرورية  املثلــى  بالنتائج 
التخطيــط واملراقبة واالســتغالل. 
ونظراً النعدام التنسيق والترابط بني 
مختلف املؤسسات والدوائر املعنية، 
يصعب القيام بعملية تقومي شاملة 
ومتكاملة. وبالتالي، هناك نقص في 
فهم مصادر املياه اجلوفية العراقية، 
واحلاجة الى عادة تقييم االحتياجات 

التقنيات  اســتخدام  خــالل  مــن 
احلديثة.

قبل القيام بأي مســح هيدرولوجي 
متطور لتحديــث املعلومات ، هناك 
املعلومات  جلمــع  ملّحــة  حاجــة 
واملالحظات املتوفرة حالياً حول املياه 
اجلوفية فــي العراق في مصدر واحد 
الذي يســاهم في تشــكيل قاعدة 
بيانــات اكثــر تكماليــة، فاملعرفة 
املصادر  حــول  واحلالية  التاريخيــة 
املائية في البالد – ســيما أســاليب 
املســح التقليديــة وقيــاس املياه 
اجلوفيــة – هي مدخالت أساســية 
الســتطالع هيدروجيولوجي معمق 

ودقيق. الذي يســاهم في تأســيس 
قاعدة البيانــات للمعنيني في فهم 
أفضل حول مصادر املياه في العراق.

وهنــاك بعض احلقائق عــن النظام 
املائي في العراق ميكن اســتعراضها 
قبل اخلــوض فــي تفاصيــل املياه 
اجلوفية، ومنها ان املعدل العام لعمق 
الســاقط املطري  السنوي > 100 – 
1000ملم، وان مواعيد املوسم املطر 
هي في اشــهر محددة بني تشــرين 
االول – نيســان، وان معدل مجموع 
السطوح  السنوي من  التبخر  عمق 
1300 ملم شماال،2000 ملم  املائية 
الوســط،2400 ملم في جنوب  في 

العراق )قد يصل شهريا خالل شهري 
متوز وآب الى  300 ملم(.

الوطنية  املائيــة  املــوارد  ان مصادر 
تبلــغ %40 من اجملمــوع الكلي لها 
مياه جوفية،  %8 مصــادر  بضمنها 
وان عمق الســاقط املطري يتذبذب 
من ســنة ألخرى مع احتمال تعاقب 
سني اجلفاف وتذبذب مقادير اجلريان 
الســطحي، وعدم املعرفة املسبقة 
بأســلوب التشــغيل في دول منبع 
النهريــن ومبــا يعــادل ب %60 من 
العراق  وان على  املائية،  العراق  موارد 
االعتماد على خزين يجمع خالل فترة 

عدد من شهور السنة.

بغداد - فرح محمد:
تداولــت جلســة حواريــة عقدت 
فــي منظمة بــرج بابــل للتطوير 
السلم  ترســيخ  عوامل  االعالمي 
االهلي ، مبشــاركة هيئة املساءلة 
وهيئة  النــواب  ومجلس  والعدالة 
االعالم واالتصــاالت ، وديوان الوقف 
، صحفيني  الداخلية  ووزارة  السني 
، مدونني وناشطني ، بالتعاون ودعم 

مؤسسة كونراد االملانية .
وقال مدير عالقات واعالم مؤسسة 
برج بابل رحيم الشمري ، ان الورشة 
تاتي مــن اجل ترســيخ  احلاليــة 
عوامل الســلم االهلــي والتداول 
بالتشريعات والتحديات ، واملنظمة 
بدات خطــوات تنفيذية اســتناداً 
على نتائج البحــث اللي مت اجراءه 
، بالشــراكة مع  العــام املاضــي 
مؤسسة كونراد االملانية ، وستكون 

جلســة ثانية في مجلــس النواب 
، والدفع  العراقي النضاج االفــكار 
نحو تشــريعات الســلم والسالم 

واالستقرار في العراق .
وحتدث مدير دائرة التنظيم االعالمي 
في هيئة االعالم واالتصاالت حسني 
زامــل ، عن قانــون الهيئة والئحة 
التي   ، املهنــي  الســلوك  تنظيم 
والعنف  التحريــض  خطاب  حتظر 
االهلي  الســلم  املهدد  والكراهية 
االعالمية  التشــريعات  زالت  وما   ،
بحاجــة الى حتديــث وتطوير ، وان 
االساءات وبث االفكار املتشددة يتم 

اتخاذ اجراءات حازمة بشاءنها .
وركزاملستشــار القانونــي لرئيس 
الدكتور  هيئة املســاءلة والعدالة 
ســعد عبد احلميد ، علــى اهمية 
ضبط االعالم من خــالل القوانني ، 
مسؤولية  تتحمل  االعالم  وشبكة 

ومواجهة   ، الدولــة  بتبني خطاب 
الية  وايجــاد  الســلبية  التاثيرات 
مختلفة عن احلالية ، ودور املساءلة 
والعدالــة ونشــر روح التســامح 
واملساواة بني ابناء الشعب العراق ، 
وفق اهداف محددة نص ذالك بقانون 
الهيئــة ، لكن يحتــاج لتعديالت 
، قدمــت الى مجلــس النواب منذ 
عام ، والغاية االساسية من العمل 
املشــترك بني هيئة املساءلة وبرج 
بابــل تعديــل القانــون ، وترحيب 
الهيئة بهذه الشــراكة ، وقيامها 
بإعداد مسودة لتعديل القانون بعد 
ان تطابقت النتائــج التي حققها 
بحث برج بابل مع التجارب العملية 
للهيئة ، فيما اشار الدكتور ياسني 
جبار عن دور الهيئة عبر الســنوات 
التــي تاسســت بهــا ، وخفــض 
التجاذبات واالبتعاد عن املشاحنات 

السياســية ، وااللتزام التام مبا جاء 
بقانون اخلطوة ، وســتكون اجللسة 
مع منظمة برج بابل خطوة لتعاون 
الراي  يتناول رســالة  واســع  قادم 
، واملشروع للتعاون  العام واجلمهور 
يتركز االستفادة من نتائج البحث و 

جعل الهيئة شريك .
ولفــت ممثل ديوان الوقف الســني 
رافد عطية ، الــى عوامل اعالمية 
افكار  نحو  تدفع  ودينية وسياسية 
ومعتقدات تبقى تهدد االســتقرار 
وهنا  التحريــض  علــى  وعمــل   ،
نحتاج خطابــات اعالمية معتدلة 
واقنــاع مهنــي ، واحلاجــة لتعزيز 
القيــم االجتماعية ووضع ضوابط 

ملنظومة مدنية واسناد الدستور .
التطوير  مبعهــد  االعالمي  واوضح 
النــواب  مجلــس  فــي  النيابــي 
علي ســعد ، شــدد على اخلطاب 

االعالمي واهمية قانون خاص يؤخذ 
واحلمراء  الصفــراء  املصطلحــات 
واخلضراء ، والعدالة واملســاواة في 
بحق  القانونية  االجــراءات  تطبيق 
وســائل االعالم ، والعــراق بحاجة 
جلهــود اجلميــع والعمــل كفريق 
 ، االهلي  السلم  لترسيخ  متكامل 
واتفق الصحفي من قســم الرصد 
والتحريــر بالدائــرة االعالمية في 
مجلس النواب بسام بولص ، تعلو 
واخلوض  باالقليات  االهتمام  ضرورة 
في معتقداتهم وشــرائعهم لكي 
ال يتم اتهامهم خاطئا بشي ، يودي 
لتاجيج السلم االهلي ، ولعل زيارة 
بابا الفاتكان الــى العراق قبل عام 
ولقاءه باملرجــع االعلى في النجف 

شكل رسالة قوية للسالم
وتطرقــت احملامية علياء احلســنى 
من نقابة احملامــني العراقيني ، الى 

القانونيــة  التشــريعات  اهميــة 
واالســتمرار بالتوعيــة والتثقيف 
والشــرح بقوانــني العقوبات التي 
جترم التحريض والعنف والعنصرية 
والطائفيــة ، واهمية الوقوف على 
التمييز  اجراءات  معاناة اجملتمع من 

وحتقيق العدالة
واكد مديــر اعالم وعالقــات فرقة 
الداخلية  وزارة  التدخل السريع في 
العقيد عبد التميــز احملمداوي ، ان 
ما يتم التعامل معه من قبل وزارة 
الداخليــة مبحور الســلم االهلي ، 
ومثال انتشــار وحــدات فرقة الرد 
تشهد  التي  املناطق  في  الســريع 
وانتقام  وارهابية  ازمات عشــائرية 
وميسان  البصرة  ، مبحافظات  وثائر 
وديالــى وصــالح الديــن وكركوك 
، والعمــل املضني للحد  واالنبــار 

منها عبر اجراءات امنية وانسانية

اعالم المديرية 
 وصــل عــدد مراجعــي مديرية 
العيادات الطبية الشعبية في ذي 
قار الى اكثر مــن 17 الف مراجع 
خالل شــهر نيســان مــن العام 
احلالي للعيادات الطبية الشعبية 

واللجان الطبية .
وقــال مدير عام الدائــرة الدكتور 
محمد علي الفرطوســي ان عدد 
مراجعي مديرية العيادات الطبية 
الشــعبية في ذي قار بلغ 17248 

مراجع ســواء للعيــادات الطبية 
 13396 استقبلت  التي  الشعبية 
مراجع او اللجنة الطبية للسياقة 
التي وصــل عــدد مراجعيها الى 
2320 إضافة الــى مراجعي وحدة 
ووحدة   769 راجعها  التي  الضماد 

اخملتبر التي استقبلت 763 . 
وبناء علــى توجيهــات مدير عام 
دائرة العيادات الطبية الشــعبية 
الدكتور محمد علي الفرطوسي .

 نفذت الدائرة زيــارة تفقدية الى 

في  الشــعبية  الطبية  العيــادة 
السيدية لالطالع على واقع العمل 
وســجالت العيادة وطريقة حفظ 
ادويــة االمراض املزمنــة والعامة 
وآلية صرفها على املرضى وكذلك 
مالحظــة اهم املعوقــات وايجاد 
احللول لهــا ، ومت تنفيذ الزيارة من 
قبل مدير قســم االمــور الفنية 

الدكتور خليل ابراهيم .
كما اعـلنت دائرة العيادات الطبية 
بتجهيز  املباشــرة  عن  الشعبية 

عياداتهــا في بغــداد واحملافظات 
والعامة   املزمنة  األمــراض  بأدوية 
وحزيران  أيار  شــهري  حصة  وهي 

2022
وذكــر مدير عام الدائــرة الدكتور 
تباشر  الفرطوســي  علي  محمد 
الدائرة ومن خالل قسم الصيدلة 
العامة  األدوية  بتوزيشــع  واخملازن 
واملزمنــة على عياداتهــا الطبية 
فــي  واالستشــارية  الشــعبية 
املركزية  والصيدلية  العراق  عموم 

يــوم االحد 22/5 ويســتمر لغاية 
وان  الثالثــاء31/5/2022   يــوم 
املزمنة  االمــراض  ادويــة  اغلــب 
هذا الشهر نســبة جتهيزها مئة 
بانواعه  االنســولني  ومنها  باملئة 
الثالث والثايروكســني والديباكني 

والفنتولني وغيرها من االدوية .
تاريخ  إلى أعداد جدول يبني  وأشار 
االســتالم لكل عيادة فــي بغداد 
وكل محافظــة لتالفــي حصول 
اإلربــاك أو اخللل أثنــاء التوزيع أو 

في  االنســيابية  وحتقيق  االزدحام 
العمل .

توزيــع   ( أن  الفرطوســي  وأكــد 
األدويــة على املواطنــني يتم من 
فيها  دوائية مكتوب  بطاقة  خالل 
( لذلك  الدوائيــة ونوعها  حصته 
يتــم تعليق جــدول التحصيص 
الصادر من الدائــرة فوق صيدلية 
أو  شــعبية  طبيــة  عيــادة  كل 
استشــارية لضمــان حصة كل 

مراجع خدمة للصالح العام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أحبطــت وزارة النفــط العراقية ثالث 
املاضي كان  العــام  صفقات محتملة 
من شأنها أن متنح الشركات الصينية 
مزيدا من السيطرة على حقول العراق 
النفطية، وتؤدي إلى نزوح شركات نفط 
دولية كبرى تريد بغداد لها أن تستثمر 
في اقتصادهــا املتعثر، على وفق تقرير 

لرويترز.
وقالــت الوكالــة إنه منــذ بداية عام 
 Lukoil شــركة  خططــت   ،2021
وشــركة   )LKOH. MM( الروســية 
إكســون  الكبرى  األميركية  النفــط 
موبيــل )XOM. N( لبيــع حصص في 
احلقول الرئيســية للشركات الصينية 
املدعومة من الدولة، نقال عن مسؤولي 
التنفيذيني  واملديرين  العراقيني  النفط 

في الصناعة.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم 
باملطلعــني على األمر قولهــم إن بيع 
حصة لشــركة صينية تديرها الدولة 

كان أيضا أحد اخليــارات العديدة التي 
تدرســها شــركة بريتيــش بتروليوم 
أقنعوها  املســؤولني  لكن  البريطانية 

بالبقاء في العراق في الوقت احلالي.
والصني هي أكبر مســتثمر في العراق 
العام  أكبر مســتفيد  بغــداد  وكانت 
التي  املاضي من مبادرة احلزام والطريق 
أطلقتهــا بكني وتلقــت متويال بقيمة 
10.5 مليــار دوالر ملشــروعات البنيــة 
التحتيــة مبا في ذلــك محطة لتوليد 

الكهرباء ومطار.
مــع هــذا تقــول رويتــرز إن احلكومة 
العراقية واملســؤولون في الشــركات 
التــي تديرها الدولة يشــعرون بالقلق 
مــن أن املزيد مــن احلقول فــي أيدي 
الشركات الصينية قد يسرع من نزوح 
شــركات النفط الغربية، حسبما قال 
ما مجموعه سبعة مسؤولني نفطيني 
عراقيني ومديرين تنفيذيني في شركات 

عاملة في العراق لرويترز في مقابالت.
وبدعم من مســؤولي شــركة النفط 

التي تديرها الدولــة، أحال وزير النفط 
العراقي، إحســان عبد اجلبــار، دون أن 
تقــدم لوك أويــل العــام املاضي على 
بيع حصة في أحــد أكبر حقول البالد، 

غرب القرنة 2، إلى شــركة ســينوبك 
احلكومية الصينية، حسبما قال ثالثة 

أشخاص مطلعني على األمر.
ولم تــرد وزارة النفــط العراقية على 

للتعليق على الصفقات  رويترز  طلبات 
أو دور الوزيــر فــي أي تدخــالت، وفقا 
للوكالــة. وقــال بعض املســؤولني إن 
تعزيــز عالقة الصني مع إيران ســاعد 

موقعها في العراق بسبب نفوذ طهران 
السياسي والعسكري هناك، لكن وزارة 
النفط تشــعر بالقلق من التنازل عن 
مزيد من السيطرة على املوارد الرئيسة 
للبــالد. وتأتي التدخالت بشــأن مواقع 
بريتيش بتروليوم وإكســون ولوك أويل 
في العراق بعد أن قررت شــركة النفط 
 SHEL. L( 8( البريطانية الكبرى شــل
االنســحاب من حقل مجنون النفطي 

العراقي الشاسع في عام 2018.
ومتثــل التدخالت أيضا حتوال في املوقف 
الصينية مبعظم  الشــركات  فوز  بعد 
صفقــات الطاقة والعقــود املمنوحة 

على مدى السنوات األربع املاضية.
وقــال مســؤولو نفــط عراقيــون إن 
الشركات الصينية قبلت هوامش ربح 

أقل من معظم الشركات املنافسة.
ونقلت عن بيان لشركة النفط البحرية 
الوطنية الصينية اململوكة للدولة إنه 
“متت صياغة جميــع القواعد املتعلقة 
باملناقصات بشــكل مشترك من قبل 

اجلانبني الصينــي والعراقي ومت إجراؤها 
مبوجب مبادئ شفافة وعادلة”.

ومــع ذلــك، فــإن منــح املزيــد من 
االســتثمارات الصينية اســتراتيجية 
محفوفــة باخملاطر، كما تقــول رويترز، 
إلــى مليارات  كما حتتــاج احلكومــة 
بنــاء االقتصاد بعد  الدوالرات إلعــادة 

هزمية داعش في عام 2017.
املاضي، شــكلت  العقد  وعلى مــدى 
99 باملئــة من صادرات  عائدات النفط 
العــراق، و85 باملئة مــن ميزانية البالد، 
و42 باملئة من ناجتهــا احمللي اإلجمالي، 

وفقا للبنك الدولي.
النفط  شــركات  تدافعت  حــني  وفي 
الكبــرى للوصول إلى حقــول النفط 
العراقيــة الشاســعة بعــد التدخل 
العسكري الذي قادته الواليات املتحدة 
في العراق عام 2003 فإنها تركز بشكل 
متزايد على انتقال الطاقة والشــروط 
األفضل لتطوير احلقول، حســبما قال 
مسؤولون تنفيذيون في مجال النفط.

الموارد المائية توضح: االستهالك الحالي والتبخر 2.12 مليار م3 / سنة
من ضمنها الجريان البيئي لشط العرب

تبلغ مصادر الموارد 
المائية الوطنية 

%40 من المجموع 
الكلي لها بضمنها 

%8 مصادر مياه 
جوفية، وان عمق 
الساقط المطري 
يتذبذب من سنة 

ألخرى

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيــه من قبل وزيــرة االعمار واإلســكان 
والبلديــات العامة املهندســة نازنني محمد 
وســو ، وباشــراف ومتابعة  مباشرة من قبل 
مدير عام شــركة الرشــيد العامة املهندس 
سيف ســامي العســافي ، تواصل مالكات 
الشركة ، تنفيذ مشــروع اخلط الناقل للماء 
من محطــة ابي ماريا الى قضــاء تلعفر في 
محافظة املوصــل ، بطاقة جتهيز وضخ  تبلغ 
2000م3/ في الســاعة. لصالــح مديرية ماء 

نينوى )اجلهة املستفيدة (. 
واملشروع يُشيد على مســافٍة تبلغ 17 كم ، 
ويوفــر املاء الصالح للشــرب لنحو 300 الف 
نســمة من اهالي القضاء حيث سيســاهم 
على زيــادة الكميات الواصلــة الى الضعف 
ويحل مشكلة ازمة شحة املياه في املنطقة .
كمــا مت اجناز 6500 متر بالكامــل إضافة الى  
جتهيز 12600 متر إضافيــة .  االعمال احلالية 
تشمل احلفريات والكبس واملنهوالت  واملساند 

الكوكنكريتية وتركيب امللحقات املائية . 

بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلنت وزارة البيئة امــس االربعاء تعرض البالد 

ألعلى تلوث غباري في العالم.
وقــال مدير عام دائــرة الوقاية من اإلشــعاع في 
الوزارة صباح احلســيني في تصريح صحفي، إن 
“بغداد تعرضت إلى أسوأ تلوث غباري في العالم 
االثنني املاضي، إذ وصلنا لنسب تلوث عالية جداً 
بحدود الســاعة التاسعة صباحاً”، مشيراً إلى 
أن “التقديرات احلالية بحســــب عــــدد ذرات 
الغبار املوجــودة فــــي املتر املكعــب الواحد 
من الهواء، ووفق املقايسس العاملية واألميركية 
واألوربيــة”. وبــني املديــر العــام أن “أغلــــب 
العواصف الغباريــة تأتــي من خــارج العراق، 
وما أســهم في زيادتها هو اجلفاف والتصحــر 
وقلــة الغطــــاء النباتــــي املهمــل منــذ 
مــدة بعيــــدة، ناهيك عــن تراجــع االهتمام 
الشبكات  وتوزيع  اخلضراء  واألحزمة  باملساحات 
اإلروائيــة”، مبيناً أن “املســألة ميكن حلها من 
خالل زراعة العاكول }نبتة العاقول{ والشعير”. 
وأوضــح مدير الوقاية من اإلشــــعاع، أن “وزارة 
البيئــــة ســــبق أن اقترحت بشــكل فنــي 
وعلمي إنشــاء احلزام األخضــر الــذي ميكنــه 
مقاومــة العواصــف وال مينعهــا، مع إنشــاء 
مســاحات مائية وخضــراء وزيادة التشــجير 
الــوزارة  أن  النباتي”، مضيفــاً  الغطاء  وتثبيت 
اقترحــت أيضاً “مــد أنابيب من مياه وإنشــاء 
علــى  تســاعد  مائية  وبحيرات  مســــاحات 
ترطيب البيئــــة وحصول تبخر ومن ثم غيوم 
وأمطــار تســاعد على إعــــادة احليــــاة إلى 
األراضــي التي أصابها اجلفاف”. ورأى احلســيني 
أن “العــراق بــات ضحيــة تصاعــد قــدرات 
البلــدان الصناعيــة نظــراً لوصــول التغيير 
املناخي جلميــع دول العالم والناحت عــن زيــادة 
امللوثــات، ولذلــك من الضــروري اســتخدام 

األمطــار الصناعية كما معمول به عاملياً”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتناداً إلى توجيهات وزير االتصاالت املهندس 
أركان الشــيباني واملهنــدس أســامة جهــاد 
قاســم الهماشــي املدير العام ورئيس مجلس 
إدارة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية، 
ومبتابعة مباشــرة من قبل الدكتــور املهندس 
بالسم سالم ســميط مدير خدمات االتصاالت 
واملعلوماتية، مت عقد ورشة عمل ضمت اللجان 
اخملتصة مبوضــوع التحول الرقمي في عمل وزارة 

الكهرباء. 
وناقشــت الورشــة التي أقيمت في مقر وزارة 
الكهرباء خطة العمل اخلاصة بتنفيذ مشــروع 
الكهرباء وتشــكيالتها،  لوزارة  الرقمي  التحول 
حيث قــدم الوفــد االتصاالتي عــرض مفصل 
تضمــن مراحل االجنــاز بدءا من بنــاء االنظمة 
البرمجية التي حتاكي العمل واإلجراءات املعمول 
بها داخــل الوزارة وتشــكيالتها، وكذلك الربط 
البيني والشــبكي للمواقع، وبناء وجتهيز مركز 

البيانات الرئيس اخلاص باملشروع.  

الرشيد تنفذ الخط
الناقل للماء في تلعفر 

 العراق تعرض ألعلى 
تلوث غباري في العالم 

ورشة عمل لمناقشة 
مشروع التحول الرقمي 

لوزارة الكهرباء

جلسة حوارية عن ترسيخ السلم االهلي في برج بابل 

الشعبية في ذي قار تستقبل اكثر من 17 الف مراجع خالل نيسان

العراق يحبط خططا لبيع حصص نفطية للصين والهيمنة عليها
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــهدت مدينة إيالم غرب إيران، امس األربعاء، عملية 
احتجاز رهائن في املكتب العــام للعقارات احلكومية، 

انتهت بانتحار منفذ العملية.
وبحسب وسائل إعالم محلية، فإن محتجز الرهائن كان 

موظفا سابقا في هذه الدائرة احلكومية.
وقال قائد شرطة محافظة إيالم، القاصي مهر: “أحداث 
اليوم في الدائــرة احلكومية لم تكــن عملية احتجاز 
رهائن بــل دوافع شــخصية و ثأر شــخصي كان وراء 
العمليــة. والضحايا كلهم من موظفــي الدائرة و لم 

يصب أحد من املراجعني بأذى”.
وقد استنفرت قوات األمن اإليرانية، وطوقت املكان.

وأفاد الذين كانوا موجودين بالقرب من املكان، بأنه كان 
هناك إطالق نار، وكانت ســيارات اإلســعاف تتجه إلى 
موقع احتجاز الرهائن. وقيــل إن خاطف الرهائن انتحر 

بعد إطالق النار. 
وبلغت احلصيلة النهائيــة لضحايا عملية االحتجاز 4 
قتلى بينهم امرأتني ورجــل، أما من قام بالعملية فقد 

انتحر بعد اطالق النار على الضحايا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قدمت نائبة أمريكية مشــروع قرار للكونغرس يطالب 
باالعتراف بـ”النكبة الفلســطينية”، باعتبارها جرمية 

كارثية ال تزال آثارها متواصلة حتى اليوم.
وقالت عضوة مجلس النواب األمريكي، رشيدة طليب، 
وهي من أصول فلسطينية: “قدمت اليوم قرارا لالعتراف 
بالنكبــة، حيث دُمــرت 400 بلدة وقرية فلســطينية، 
واقتلع أكثــر من 700 ألف فلســطيني مــن ديارهم 
الفلسطيني  “الشــعب  أن  وأصبحوا الجئني”، مؤكدة 
يعيش في ظل القمع والعنصرية العنيفة منذ النكبة 

التي ال تزال حتدث حتى اليوم”.
وأضافت: “النكبة موثقة جيدا، وال تزال مستمرة حتى 
اليوم، ويجب أن نعترف بأن الشــعوب تتجاهل إنسانية 
الفلســطينيني عندما ترفض االعتراف بجرائم احلرب 

واالنتهاكات التي ترتكب بحقه”.
وأيدت 4 نســاء أخريات القرار، وهن إلهــان عمر، بيتي 

ماكولم، ماري نيومان، وأوكاسيا كورتز.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقل مقاتلون أوكرانيــون، أخرجوا عنوة من آخر معقل 
للمقاومــة في مدينــة ماريوبــول الســاحلية، إلى 
مستعمرة عقابية ســابقة في األراضي التي تسيطر 

عليها روسيا.
وعبرت نائبة وزير الدفاع األوكراني، هانا ماليار، عن أملها 
في مبادلتهم بأســرى حرب مع موســكو، ولكن نائبا 
في البرملان الروســي )الدوما( قــال إنه “يجب تقدميهم 

للعدالة”.
ويعتزم “الدوما “اتخاذ قرار يحظر تبادل مقاتلي )كتيبة 

آزوف( بأسرى روس، بحسب وكاالت أنباء روسية.
وصمد مقاتلو الكتيبة ألشهر داخل مجمع آزوفستال 

للصلب واحلديد بينما كانت ماريوبول حتت احلصار.
وأوضحــت ماليار أن املفاوضات بشــأن إطالق ســراح 
املقاتلني “مســتمرة”، وكذلك خطط إنقــاذ املقاتلني 

الذين ما زالوا داخل مجمع الصلب.
وفي ســياق ذي صلة، قال الرئيس األوكراني، فولودميير 
زيلينســكي، إن “الوســطاء الدوليــني األكثــر نفوذا 

يشاركون في هذه اخلطط.”
ولم يذكر املســؤولون األوكرانيون عدد املقاتلني الذين 

بقوا داخل املصنع.
وغــادر أكثر من 260 مقاتــال أوكرانيا ، بعضهم أصيب 
بجــروح خطيرة وحملوا على نقــاالت ، أنقاض مجمع 
آزوفســتال االثنني املاضي، وســلموا أنفسهم للقوات 
الروسية ضمن اتفاق تفاوضت عليه األطراف املتحاربة.
وشــوهدت ســبع حافالت - تقل عددا غير معروف من 
املقاتلني األوكرانيني من املصنع - تصل إلى مستعمرة 
عقابية ســابقة امس األول الثالثاء في بلدة أولينيفكا 
الواقعة على بعد حوالي 88 كيلومترا شمال ماريوبول.
وفي حني وصفت روسيا ما حدث بـ “االستسالم”، جتنب 
األوكرانيون هذه الكلمــة، وقالوا إن القوات التي كانت 
داخل املصنع أكملت مهمتهــا بنجاح بتضييق اخلناق 

على القوات الروسية، وخضعت ألوامر جديدة.

قتلى وجرحى جراء احتجاز رهائن 
في مدينة إيالم غرب إيران 

نائبة أمريكية تتقدم 
بمشروع قرار لالعتراف 
بـ”النكبة الفلسطينية”

أوكرانيا تأمل في تبادل “مقاتلي 
آزوفستال” كأسرى حرب مع روسيا

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد هزمية أحزاب اليسار في االنتخابات 
الرئاسية التي عرفت فوز مؤسس حزب 
“اجلمهورية إلى األمام”، إميانويل ماكرون، 
بوالية ثانية، يسعى حزب “فرنسا األبية” 
بقيــادة جان لــوك ميالنشــون خلوض 
“جولة ثالثة” في االنتخابات التشريعية 
الفرنســية املقــررة فــي 12 و19 يونيو 
املقبــل ومنــع الرئيس الفرنســي من 

احلصول على األغلبية في البرملان.
حقق زعيم حزب “فرنســا األبية” حتالفا 
تاريخيــا بــني أحــزاب اليســار وجمع 
بني حزبــه واحلزب االشــتراكي واخلضر 
والشيوعيني في مســعى لفرض حالة 

“التعايش” على ماكرون.
فمــاذا يعنــي “التعايش” وهــل تكون 

سابقة في تاريخ اجلمهورية اخلامسة؟
يعــّرف املوقــع الرســمي للمجلــس 
الدستوري التعايش بأنه “وضع سياسي 
يكون فيــه رئيس اجلمهوريــة وأغلبية 

النواب ذوي ميول سياسية معاكسة”.
وللحصول على أغلبيــة مطلقة، يلزم 
احلصول على 289 مقعدا من أصل 577 
نائبا. وإذا وصل ائتالف سياســي مغاير 
حلزب الرئيس إلى هذه العتبة أو جتاوزها، 

فسيتم فرض حالة “التعايش”.
وشــهدت فرنســا في ظل اجلمهورية 
بعد  “تعايــش”  حاالت  ثالث  اخلامســة 
فوز معارضــة الرئيس فــي االنتخابات 

التشريعية.
ووفقا ألســتاذ القانــون العام بجامعة 
واحمللــل  “بانتيون-أســاس”  باريــس 
وقعت  بنجامني موريل فقد  السياسي، 
األولى بني عامي 1986 إلى 1988، عندما 
عني الرئيس الفرنســي السابق وزعيم 
حزب االشــتراكيني، فرانســوا ميتران، 
ممثل حزب “التجمع من أجل اجلمهورية”، 
والثانية  للوزراء.  جاك شــيراك كرئيس 
خالل الفترة ما بني 1993 إلى 1995 التي 
عرفت حكم ميتــران لوالية الثانية مع 
إدوارد باالدور عن حزب “التجمع من أجل 
اجلمهوريــة”. وكانت األخيــرة بني جاك 
شــيراك كرئيس واالشــتراكي، ليونيل 

جوسبان من 1997 إلى 2002”.
ومنذ ذلك احلني، يحصل الرئيس املنتخب 
على أغلبية فــي اجلمعية الوطنية من 
خالل االنتخابات التشريعية التي تعقب 

مباشرة االنتخابات الرئاسية.
الشلل أو التوافق؟

وال يــرى احمللل السياســي فــي حاالت 
“التعايش” التي مضت أي شلل يذكر أو 
خلل في توزيــع الصالحيات بني الرئيس 

ورئيس الوزراء.
“ففــي حالــة “التعايــش” وتقاســم 
رئيــس  دور  تأطيــر  يتــم  الســلطة، 
اجلمهورية في تعيني رئيس الوزراء الذي 

يجــب أن يحظى بثقة البرملــان وترأس 
وحل  املراســيم  وتوقيع  الوزراء  مجلس 

اجلمعية الوطنية”.
وفي حالة “احلل” املســموح بها مرة في 

يتم تنظيم تصويــت جديد،  الســنة، 
وميكن لألغلبية البرملانيــة أن تتغير، مما 
يسمح لرئيس اجلمهورية باختيار رئيس 

وزراء جديد.

للدســتور  “وفًقــا  موريــل،  ويوضــح 
الداخلية  السياســة  فإن  الفرنســي، 
للدولة منوطة بشــكل واضح بأعضاء 
احلكومة. إذ أن رئيس الوزراء يوجه عمل 
احلكومة ويضمن تنفيــذ القوانني وهو 
مسؤول عن الدفاع الوطني وفق املادتني 

20 و21”.
ومن ناحية أخرى، ينص الدستور بحسب 
املادة 5 على أن رئيس الدولة هو “ضامن 
التراب  وســالمة  الوطني  االســتقالل 
الوطنــي” و”رئيــس اجليــوش” و”يترأس 

اجملالس واللجان العليا الوطنية”.
وفيمــا يتعلــق بالسياســة اخلارجية، 
ينص الدستور على أن الرئيس يتفاوض 
ويصادق على املعاهــدات الدولية )املادة 

52( ويعتمد السفراء )املادة 14(.
ومع هذا التقاســم في السلط اخلاص 
ال  اخلارجيــة،  والسياســات  بالدفــاع 
يستبعد أستاذ القانون العام أن “حتدث 
بعض املشــاكل في حال حصل اليسار 
على األغلبية ألنه اليوم هناك اختالفات 
حقيقية بني الطرفني. سيتقيد الرئيس 
أرادت  وإذا  صالحيتــه،  وســتضعف 
األغلبيــة أيــا كانت حتقيق شــلل في 

املؤسسات فسيكون لها ذلك”.
ومن جهة أخرى، قد تتعســر من جانب 
الرئيــس الذي قد بلعــب دور املعارضة. 

ففــي فتــرة التعايش، يجــب أن توقع 
املراسيم الصادرة في مجلس الوزراء من 

قبل رئيس اجلمهورية.
وهنا، ميكن أن تنشأ اخلالفات كما حدث 
مثال خالل التعايــش األول، حيث رفض 
ميتران التوقيع على العديد من القوانني 

الصادرة عن حكومة شيراك”.
 لكــن وبحســب موريل “فــي املطلق، 
ومن خالل جتــارب “التعايش” الثالث، لم 
يكن هناك شــلل كبير في مترير مجمل 
القوانني أو عرقلة في ســن املراســيم. 
حتى مع شــيراك وميتران ورغم الهوة 
الواسعة بينهما استطاعا صنع توافق 

ناجح”.
“يحتفظ  الفرنسي،  احمللل  يقول  وأخيرًا، 
رئيس الدولة بســلطة تســمية رئيس 
الــوزراء وماكــرون غير مقيــد باختيار 
اليساري ميالنشون. ألنه ال يوجد التزام 
في النصــوص بتعيني زعيــم األغلبية 
كرئيس للوزراء. هو ســيختار من يشاء 
وقــد يعيــد تنصيب جان كاســتكس 
وقد يســير على نهج رؤســاء التعايش 
الســابقني الذين اختــاروا رئيس الوزراء 
األغلبيــة كحكومة ميتران  أحزاب  من 
وشــيراك بحكم أن القاعــدة املتعارف 
عليها هــي أن رئيس الــوزراء هو زعيم 

األغلبية البرملانية”.

كيف سيتقاسم ماكرون السلطة في حالة “التعايش؟
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متابعة ـ الصباح الجديد:

كشــفت وزارة العدل األميركية 
في تقرير نشرته أمس األربعاء، أن 
شركات تصنيع األسلحة النارية 
في الواليات املتحدة أنتجت خالل 
أكثر  املاضية  العشرين  السنوات 
من 139 مليون قطعة سالح ناري 
بينها  للبيع لألفــراد،  مخصصة 
11.3 مليون قطعــة أنتجت في 

سنة 2020 لوحدها.
ويفيد التقرير: في الفترة نفسها 
اســتوردت الواليــات املتحدة 71 
مليون قطعة سالح ناري وصدرت 
7.5 مليون قطعة فقط، في أرقام 
تعكس الكم الهائل لألســلحة 
النارية املتوفرة فــي البالد والذي 
أسهم في تصاعد أعمال العنف 
وعمليات  القتل  وجرائم  املسلح 

االنتحار.
وقد زاد قطاع صناعة األســلحة 
من  عقدين  خالل  أضعافاً  النارية 
الزمن، إذ إن عدد شركات صناعة 
الواليات  العاملة فــي  الســالح 
املتحدة ارتفع من 2222 شــركة 
في عام 2000 إلى 16,936 شركة 

في 2020، وفق التقرير.
وقفز اإلنتاج الســنوي لألسلحة 
النارية اخملصصــة للبيع التجاري 
مــن 3.9 مليون قطعــة في عام 
2000 إلــى 11.3 مليــون قطعة 
في 2020، علماً أن هذا الرقم بلغ 
ذروته في 2016 بتســجيله 11.9 

مليون قطعة سالح.
وأظهــر التقرير أنــه إذا ما كان 
األســلحة  يفضلون  األميركيون 
نصف آلية، النوع الذي املسُتخدم 
عمليات  من  العديــد  تنفيذ  في 

إطــالق النــار اجلماعيــة، فــإن 
الغالبية العظمى منهم اشترت 
أوتوماتيكية  مسدســات نصف 
من عيار 9 ملم، وهو سالح زهيد 
التصويب وســهل  الثمن ودقيق 
االستخدام ويشبه السالح الذي 

تستخدمه الشرطة.

األسلحة “الشبح”

من جهة أخرى، تواجه السلطات 
األميركيــة زيادة في األســلحة 
“الشــبح”، وهــي عبــارة عــن 
مسدســات أو بنادق تبــاع أجزاء 
مفككة وميكن صنعها في املنزل 
مقابل بضــع مئات من الدوالرات 
أجزائها  كما ميكن شــراء بعض 
عبر اإلنترنت أو إنتاجها بواسطة 

طابعة ثالثية األبعاد.

وخالفــاً لألســلحة النارية التي 
فإن  الســالح  مصانع  تنتجهــا 
هــذه األســلحة الشــبحية ال 
حتمــل أرقاماً تسلســلية، األمر 
الــذي يجعــل تقفيهــا مهمة 
هنا  )ومــن  شــبه مســتحيلة 
بيعها وشراءها  أن  اسمها(، كما 
ال يحتاجان إلــى ترخيص كونها 
ال تباع كاملة بل أجزاء مفككة، 

وبالتالي ال تُعتبر سالحاً كامالً.
ومبا أن مشــتري هــذا النوع من 
رخص  إلى  يحتاجون  ال  األسلحة 
حمل ســالح، فهم ال يخضعون 
املفروضة على مشــتري  للقيود 
األســلحة الناريــة التقليديــة 
واألهلية  السوابق  صحيفة  مثل 

العقلية والنفسية.
عدد  فــإن  التقريــر،  وبحســب 

التــي  الشــبحية”  “األســلحة 
في  األميركية  الشرطة  صادرتها 
2021 بلغ 19,344 قطعة ســالح 

مقابل 1,758 قطعة في 2016.

العجز أمام أعمال العنف
وفي نيســان، شــدد الرئيس جو 
بايــدن القواعــد املتعلقة بهذا 
النوع مــن األســلحة، إذ أصبح 
التدقيق  جتارهــا مجبرين علــى 
بصحيفة ســوابق الزبــون كما 
أصبــح مصنعوها ملزمني بحفر 
رقم تسلسلي على كل جزء من 

األجزاء الرئيسية املكونة لها.
وقالــت نائبــة وزير العــدل ليزا 
موناكــو، فــي بيــان، “ال ميكننا 
التصدي للزيادة احلالية في أعمال 
العنف إال إذا توفرت لدينا أفضل 
واســتخدمنا  املتاحة  املعلومات 
أكثر األدوات والدراســات فاعلية 

لتعزيز جهودنا”.
ويأتي نشــر هــذا التقريــر بعد 
عطلة نهاية أســبوع شــهدت 
خاللها الواليات املتحدة عمليتي 
إطالق نار جماعيتني، نفذ أوالهما 
فــي بوفالو بنيويورك شــاب من 
دعــاة تفوق العــرق األبيض أردى 
عشــرة مــن مواطنيه الســود، 
الثانية في  في حني ســقط في 
لوس أجنليــس بكاليفورنيا قتيل 

وخمسة جرحى.
النار في  وتكثر حــوادث إطــالق 
يكفل  التــي  املتحدة  الواليــات 
دستورها احلق في حيازة أسلحة 
أن محــاوالت تنظيم  إال  ناريــة، 
رقابة  بفرض  واملطالبات  حيازتها 
أكثــر صرامــة علــى مبيعاتها 
تتعطل فــي الكونغرس بضغط 

من لوبي األسلحة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت صحيفة أمريكيــة إن دول 
الناتو  دعــت  وبولنــدا  البلطيــق 
لنشرمزيد من قواته على أراضيها 
حني  في  مبزاعم”التهديد”الروسي، 
تشــكك دول أخــرى مبزاعــم هذا 
التهديــد، ما يزيد من االنقســام 

داخل احللف.
واشــنطن  صحيفــة  وبحســب 
بوســت ، تتزايــد اخلالفــات فــي 
صفوف احللفــاء األوروبيني، أعضاء 
الناتو، بشــأن نشــر قوات جديدة 
بناء  وكيفية  الشــرقية  أوروبا  في 
أوروبا  للناتو في  الوجود العسكري 
الشــرقية على خلفيــة العملية 

في  اخلاصة  الروســية  العسكرية 
إذ تشــير الصحيفة إلى  أوكرانيا. 
أن دول التحالــف تقيــم العواقب 
احملتملــة للعمليــة اخلاصــة في 
أوكرانيا بشــكل مختلــف. فدول 
وليتوانيــا  )التفيــا  البلطيــق 
بتوسيع  تطالب  وبولندا  وإستونيا( 
بشكل  العسكري  التحالف  وجود 
كبير على أراضيها وتوفير أسلحة 
حديثة وأنظمة دفاع جوي. في حني، 
يشكك أعضاء آخرون في التحالف، 
مبا في ذلك إيطاليا وفرنسا، في أن 
روسيا “ستشــكل تهديدا ألراضي 

الناتو في املستقبل القريب”.
ووفقا القتراح ســري مشترك من 

دول البلطيــق، ليتوانيــا والتفيــا 
وإســتونيا، حصلت عليه صحيفة 
واشنطن بوست، ورد فيه أنه “ميكن 
عسكرية  قوات  حشــد  لروســيا 
بسرعة ضد احلدود الشرقية للناتو 
ومواجهــة احللف بحــرب قصيرة، 
وهــذا األمر واقع”، مقترحة أن “يتم 
تكليف ونشر فرق من 20 ألف فرد 
لكل منها، في ظل وجود التهديد”. 
إال أنه فــي الوقت نفســه، تقول 
الصحيفة، تخشى الدول األخرى أن 
يكون نقل مثل هذه القوات املهمة 
إلى أوروبا الشرقية مكلفا للغاية، 
العسكرية  إمكاناتها  وسيضعف 

في أجزاء أخرى من العالم.

العديد  أن  الصحيفــة،  وتوضــح 
من دول احللف تعتبر أن “نشــر قوة 
كبيرة مــن الناتو في شــرق أوروبا 
علــى أســاس دائم أمــر مكلف 
وغير مريــح”. كما أن هــذه الدول 
تخشــى أن “يديــر احللــف ظهره 
للتهديدات األخرى التي ركز عليها 
في الســنوات األخيرة، مبا في ذلك 
اإلرهــاب والهجرة غير الشــرعية 
عبر البحر األبيض املتوسط. وهذه 
املوضوعــات تشــكل أكبر مصدر 
قلق لدول مثل إســبانيا وإيطاليا، 
والتي ال تــزال بعيدة كل البعد عن 
روســيا، لكنها قريبة من شــمال 

إفريقيا”.

الشــرقي  اجلناح  دول  ودعت  هذا 
األعضاء  األطلسي  شمال  حللف 
اآلخرين في احللف للتخلي رسميا 
والتعاون  العالقــات  اتفاقية  عن 
وحلف  روسيا  بني  املتبادل  واألمن 
شــمال األطلســي لعام 1997. 
وهــذه االتفاقية حتــد من حجم 
انتشــار قــوات التحالــف على 
أســاس دائم في أوروبا الشرقية، 
مقابل التزام روسي باحلفاظ على 
الســالم. لكن معظم مسؤولي 
التحالف يرون أن االتفاقية باطلة 
ليس فقط بســبب غزو روســيا 
ألوكرانيــا، ولكــن ألن الكرملني 
نشر قوات روســية في بيالروس، 

بسهولة  ميكنها  مســافة  على 
الليتوانية  أن تهــدد العاصمــة 

فيلنيوس.
لكن باملقابل فــإن بعض أعضاء 
احللف من أوروبا الغربية والواليات 
املتحــدة “حــذرون مــن الرفض 
مشــيرين  لالتفاقية،  الصريــح 
إلــى أنها أداة مفيدة للتنســيق 

املستقبلي بني الناتو وروسيا”.
ويشــير مقال الصحيفة إلى أنه 
من املقرر اتخاذ قرار أولي بشــأن 
في  العســكري  الوجود  حجــم 
الشــرقية بحلــول نهاية  أوروبا 
يونيــو، عندما يجتمــع قادة دول 

احللف في قمة مدريد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يبدو أن أحد الركاب تسبب مبأساة 
في  املنكوبة  الصينيــة  الطائرة 
مارس املاضي، والتي راح ضحيتها 

132 شخصاً عمداً.
فقد بينــت نتائج تقييــم أّولي 
بشأن حادث حتّطم طائرة البوينغ 
800-737 في الصني أّن شــخصاً 
في قّمرة القيادة تسّبب بالكارثة 
عمداً، بحسب ما نقلت صحيفة 

“وول ستريت جورنال”.
كما أوضح أشخاص اطلعوا على 
تقييم أجراه مسؤولون أميركيون 
اســتناداً إلى بيانــات متّ احلصول 
عليهــا مــن أحــد الصندوقني 
ما  أّن شخصاً  األسودين للطائرة 

ضغط على أزرار القيادة متسبباً 
بهبوطها.

إلى ذلــك، نقلت الصحيفة “ عن 
مصدر لــم تســّمه أّن “الطائرة 
قامــت مبا أمرها به شــخص ما 
إلى أّن  في قمرة القيادة”، مشيراً 
السلطات الصينية لم تبلغ حتى 
اآلن عن أي مشــاكل ميكانيكية 
أو مشاكل في التحّكم بالطائرة.

وأكدت أّن الســلطات األميركية 
ترّكز االنتباه على تصّرفات الطيار 
أو مســاعديه، مع احتمال دخول 

شخص رابع إلى قمرة القيادة.
في حني رفــض اجمللس األميركي 
في اتصال مع وكالة فرانس برس 
أمــس األول الثالثاء التعليق على 

هذا التحقيــق الذي تقوده جهة 
أخرى.

كذلــك رفضــت شــركة بوينغ 

التعليق، مشيرة أيضاً إلى قواعد 
تنّص على أّن السلطة املسؤولة 
عــن التحقيــق اجلــاري ميكنها 

وحدها اإلبالغ عن التقّدم احملرز.

“مستوفاة للشروط”
وأّكــدت إدارة الطيــران املدنــي 
الصينية في بيان صدر في نهاية 
نيسان ، أّن مؤهالت طاقم الطائرة 
“مســتوفية  الصيانة  وموظفي 
شــهادة  وكذلــك  للشــروط”، 

صالحية الطائرة للطيران.
يذكر أن الطائرة التابعة لشركة 
حتّطمت  كانت  إيسترن”  “تشاينا 
(، فــي 21 آذار على ســفح جبل 
)جنوبا(  غوانغشي  مقاطعة  في 
بعدما سقطت خالل بضع دقائق 
ومــن دون أّي مبّرر من على ارتفاع 
آالف األمتــار، موديــة بــكل من 

 132 وعددهم  متنهــا  على  كان 
شخصاً، فيما كانت تقوم برحلة 
داخلية بني كومنينغ )جنوب غرب( 

وقوانتشو )جنوبا(.
وكانــت إدارة الطيــران املدنــي 
الصينيــة تتولــى التحقيق في 
الكارثة رسمياً. وأوضحت في بيان 
نهاية نيســان أّنها أعّدت تقريراً 
أولياً، مــن دون تقدمي تفاصيل عن 

سبب احلادث.
في حني أكدت شــركة الطيران 
الصينية أّن الطيار ومســاعَديه 
لــم يكونــوا موضع أّي شــّك. 
الصينية  الســلطات  وتفــرض 
رقابة صارمة على املعلومات حول 

الكارثة.

انقسام وخالف في حلف الناتو بشأن تعزيز وجوده في أوروبا الشرقية

مفاجأة بتحطم الطائرة الصينية.. الكارثة بدأت من قمرة القيادة

“واشنطن بوست”: 

139 مليون قطعة سالح أنتجت في أميركا خالل 20 سنة
فرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها تتعطل في الكونغرس
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 2022/3391
التاريخ: 2022/5/17

إعالن
الى املفقود/ سيف الدين اكرم خلف

)عبيــر محمود  املســتدعية  قدمــت 
سلطان( طلبا الى هذه احملكمة يطلب 
فيه اصــدار حجة احلجــر والقيمومة 
تاريخ  مــن  لفقدانك  وذلــك  بحقــك 
اقامتك  وجملهوليــة محل   2015/11/23
قررت هذه احملكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتــني وفي حــال تبليغــك وعدم 
حضورك ســيتم اصــدار حجة احلجر 

والقيمومة بحقك وفق االصول
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت

العدد: 382/ش/2022
التأريخ: 2022/5/18

الى/ املدعى عليه )اوراس كمال هويدي(
م/ إعالن

أقامت املدعية )انفال حامد سليمان( الدعوى 
املرقمــة 382/ش/2022 أمام محكمة األحوال 
الشــخصية في هيــت والتي تطلــب فيها 
احلكم بتصديــق الزواج اخلارجي الواقع بتاريخ 
2016/1/15 وقــد صــدر قرار حكــم بحقك 
باحلكم  يقضــي  والــذي   2022/5/9 بتاريــخ 
بتصديــق زواج املدعيــة العراقية املســلمة 
حــني كانت باكرا )انفال حامد ســليمان( من 
املدعى عليه العراقي املســلم حني كان اعزبا 
)اوراس كمــال هويدي( الواقــع خارج احملكمة 
بتاريــخ 2016/1/15 على مهــر معجله الف 
دينار مقبوض ومؤجله خمســة ماليني دينار 
يســتحق عن حلول اقرب االجلــني وجملهولة 
محل اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
قررت احملكمــة تبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليك مراجعة هذه احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم الغيابي 
مبنزلة احلكم احلضوري خــالل ثالثني يوما من 

اليوم التالي لتاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 410/ش/2022
التاريخ/ 20/5/16
الى/ املدعى عليه )حسني كامل ركاد(

م/ إعالن
أقامت املدعية )نورس ثابت ركاد( الدعوى 
الشــرعية املرقمــة 410/ش/2022 أمام 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
والذي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بتصديق الطــالق اخلارجي وقد 
وردت الدعوتيــة غيــر مبلغــة كونــك 
مجهــول محل االقامة وحســب ما ورد 
بشــرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللــة عليه فقد عني 2022/5/29 
موعدا للمرافعــة وتبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 473/ش/2022
التاريخ/ 2022/5/18

الى/ املدعى عليه )شاكر كرمي فريح(
م/ إعالن

أقامــت املدعية )رحاب فاضــل ابراهيم( 
473/ش/2022  املرقمة  الشرعية  الدعوى 
أمــام محكمــة االحوال الشــخصية 
فــي هيت والــذي تطلب فيهــا دعوتك 
للمرافعــة واحلكــم بالتفريــق للهجر 
الدعوتية غيــر مبلغة كونك  وقد وردت 
مجهــول محل االقامة وحســب ما ورد 
بشــرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللــة عليه فقد عني 2022/5/30 
موعدا للمرافعــة وتبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في تكريت
العدد: 773/ش/2022
التاريخ: 2022/5/18

إعالن
الى/ املدعى عليه/ بشير فوزي ياسني

أقامت املدعية )االء اســعد خضير( الدعوى 
املرقمــة 773/ش/2022 في هــذه احملكمة 
تطلب فيها احلكم بالتفريق بالضرر ولعدم 
وجــود محــل إقامــة معلومة لــك عليه 
قررت احملكمة تبليغك مبوعــد املرافعة يوم 
2022/6/8 عن طريق النشر بالصحف احمللية 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وفق األصول القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
خير اهلل خليل كلش

قاضي محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 38
التاريخ: 2022/5/17

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديريــة بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار أمالك مديرية بلدية )الدواية( عدد )20( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة 
التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليــوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية 
حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر 

االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات محافظة ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 13860
التاريخ: 2022/5/18

م- متديد إعالن
ملقتضيات املصلحة العامة ولوقوع عطلة رسمية بتاريخ 16 و17-5-2022 تقرر متديد املوعد املشار 
اليه في الفقرة 5 من إعالننا املرقم 12755 في 27-4-2022 اخلاص باملناقصة املرقمة 2022-12-25 

)مشروع نصب محطة متكاملة ...( لغاية يوم الثالثاء املصادف 2022-5-24 
لذا اقتضى التنويه مع التقدير

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 11667
السجل: 59
التاريخ: 2022/4/7

إعالن
إلى/ السيد عباس رزاق محمد/ شاغل الشقة 8 عمارة 31 رقم العقار 

11221/41 مقاطعة جنم اجلنوبي

قّدم السيد مدير ٍعام شــركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار عبد، 
مبوجــب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )24337( ســجل )122( واملؤرخ 2021/8/30 
والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشــكلة من قبل شركتنا واملتضمن عدم 
صالحية العمارات السكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار وتهالك البنية اخلارجية 
والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي والداخلي وانفصال بعض األلواح 
الكونكريتية عن بعضها مســببة وجود فجوات بني اجلدران وانفصال ووقوع معظم الســتائر وتلف في 
ســقوف اجملموعات الصحية ونظرا النتهاء العمر االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشــييدها منذ أكثر 
من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس إدارة شركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم 
هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشــقة املرقمة 8 في العمارة 31 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شــعبة 
اخلدمات خالية من الشواغل خالل فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شركتنا 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 بواســطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول محل 
اإلقامة حسب شــرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية 

استنادا 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: 11669
السجل: 59
التاريخ: 2022/4/7

إعالن
إلى/ السيد خزعل لفتة عبد النبي/ شاغل الشقة 10 عمارة 36 رقم 

العقار 11053/41 النجم اجلنوبي

قّدم السيد مدير ٍعام شــركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار عبد، 
مبوجــب الوكالة املرقمــة 11268 في 2021/5/4 اإلنــذار املرقم )25129( ســجل )126( واملؤرخ 2021/9/7 
والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشــكلة من قبل شركتنا واملتضمن عدم 
صالحية العمارات السكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار وتهالك البنية اخلارجية 
والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي والداخلي وانفصال بعض األلواح 
الكونكريتية عن بعضها مســببة وجود فجوات بني اجلدران وانفصال ووقوع معظم الســتائر وتلف في 
ســقوف اجملموعات الصحية ونظرا النتهاء العمر االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشــييدها منذ أكثر 
من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس إدارة شركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم 
هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشــقة املرقمة 10 في العمارة 36 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شــعبة 
اخلدمات خالية من الشواغل خالل فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شركتنا 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 بواســطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول محل 
اإلقامة حسب شــرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية 

استنادا 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: 11666
السجل: 59
التاريخ: 2022/4/7

إعالن
إلى/ السيد سالمة حسني شجر/ شاغل الشقة رقم 3 عمارة 36 

رقم العقار 11053/41 النجم اجلنوبي

قّدم السيد مدير ٍعام شــركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار عبد، 
مبوجب الوكالة املرقمة 11268 في 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25121( ســجل )126( واملؤرخ 2021/9/7 والذي 
يتضمن استنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا واملتضمن عدم صالحية 
العمارات السكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار وتهالك البنية اخلارجية والداخلية 
للعمارات السكنية ووجود تشققات في الهيكل اخلارجي والداخلي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية 
عن بعضها مسببة وجود فجوات بني اجلدران وانفصال ووقوع معظم الستائر وتلف في سقوف اجملموعات 
الصحية ونظرا 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 3 في العمارة 36 وتسليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل 
خالل فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مســؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكــم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال عدم 

اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواســطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول محل 
اإلقامة حسب شــرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية 

استنادا 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: 12789
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد مهدي عبد اهلل منصور/ شاغل الشقة رقم 2 عمارة 34

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 في 2021/5/4 اإلنذار املرقم 24827 سجل )125( واملؤرخ 2021/9/5 
والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا واملتضمن 
عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بســبب عوامل االندثار وتهالك 
البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي والداخلي 
وانفصال بعــض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجود فجوات بــني اجلدران وانفصال 
ووقوع معظم الستائر وتلف في سقوف اجملموعات الصحية ونظرا النتهاء العمر االفتراضي لتلك 
العمارات وذلك لتشــييدها منذ أكثر من 40 ســنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس إدارة شركتنا 
بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نســير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة املرقمة 2 في 
العمارة 34 وتسليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل فترة )15( يوما 
من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شركتنا 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
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القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

425،000 اربعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4760/27/4الدواية1

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت4760/27/1الدواية2

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت282/27/1الدواية3

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت4760/27/2الدواية4

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت282/27/4الدواية5

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/15الدواية6

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/12الدواية7

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/16الدواية8

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت3197/27/27الدواية9

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت4640/27/2الدواية10

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت3435/27الدواية11

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت3197/27/12الدواية12

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت282/27/2الدواية13

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت3197/27/29الدواية14

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت3196/27/5الدواية15

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/12الدواية16

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت4640/27/5الدواية17

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك7745/27/30الدواية18

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك7745/27/31الدواية19

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4640/27/4الدواية20



5 اعالن

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/132/ بلديات/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تبليط شوارع متفرقة في احلي العسكري في مركز 

قضاء تلعفر(

ضمن تخصيصات )خطة األرصــدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( 
وبكلفة تخمينية )1،745،614،000 دينار( مليار وســبعمائة وخمســة 
واربعون مليون وســتمائة واربعة عشــر الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ 

)360( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداءاً 
من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/5/29( 
للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 1,000,000 

دينار )واحد مليون دينار( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقــدم العطاء وعنوانه 
ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات في مديرية بلديات 

نينوى.
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما 
ان تاريخ الغلق يوم االثنني املوافق 2022/5/30 الســاعة الثانية عشــر 

ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشرة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2022/5/23 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في م الصدر/1
منوذج رقم )17( تسجيل عقاري

إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 27523/4 4 وزيرية
احمللة او رقم واسم املقاطعة:

اجلنس: دار
النوع: ملك صرف

رقم الباب: 33/20/13
رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة: 144 م2
املشتمالت: دار حتتوي على هول وغرفتني ومطبخ وصحيات في الطابق 
األرضي وأربعة غرف وصحيات في الطابــق العلوي البناء من الطابوق 

والسقف مسلح
املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية:

الشاغل: الراهن
مقدار املبيع: متام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في م الصدر/1 باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف أعاله العائد للراهن رحيم كرمي براح لقاء طلب الدائن املرتهن 
الشــركة العامة للنقل البري البالغ )91,240,173 مليون( دينار فعلى 
الراغب في االشــتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
من اليوم التالي لتاريخ نشــر هذا اإلعالن مســتصحبا معه تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مصرفيــة ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيــع البالغة )200,000,000 مليون دينار( وان املزايدة ســتجرى في 

الساعة )12( ظهرا من اليوم األخير.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري في م الصدر/1

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/131/ هندسة االدارة 
احمللية/ )خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)انشاء بناية مديرية امن غرب نينوى(

ضمن تخصيصات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( 
وبكلفــة تخمينية )3،647،316،000 دينار( ثالثة مليارات وســتمائة 
وسبعة واربعون مليون وثالثمائة وستة عشر الف دينار عراقي ومبدة 

تنفيذ )720( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/5/29( للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 3,000,000 دينار )ثالثة ماليني دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 

ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات
مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( 
علما ان تاريخ الغلق يوم االثنني املوافق 2022/5/30 الســاعة الثانية 

عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2022/5/23 لإلجابة على االستفســارات في العنوان املذكور 

في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/134/ بلدية/
 )خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)جتهيز كابسات ملديرية بلدية املوصل(

ضمن تخصيصات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( 
وبكلفة تخمينية )11،854،500،000 دينار( احد عشر مليار وثمامنائة 
واربعة وخمســون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ 

)240( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/5/29( للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 12,000,000 دينار )اثنا عشر مليون دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع في صندوق العطاءات لــدى جلنة فتح العطاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم االثنني املوافق 2022/5/30 الســاعة الثانية عشــر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2022/5/23 لإلجابة على االستفســارات في العنوان املذكور 

في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

اصــدرت وزارة املالية امس االربعاء، 
املاضي  اذار  الدولة لشهر  حسابات 
للســنة 2022 والتي اشــارت الى 
ارتفــاع مســاهمة النفــط فــي 
املوازنة االحتادية مرة اخرى للشــهر 
الثالث على التوالي، فيما عد خبير 
للموازنة  املتأتية  املــوارد  اقتصادي 
فرصة للخروج من االقتصاد الريعي.
التي  واجلــداول  البيانات  وتابعــت 
اصدرتها وزارة املالية في شــهر ايار 
اجلاري حسابات شــهر اذار املاضي، 
والتــي أظهرت أن النفــط ما يزال 
يشــكل املــورد الرئيســي ملوازنة 
بنسبة  ارتفع  العامة، حيث  العراق 
%1.05 عن شــهر شــباط املاضي 
باملوازنة  لتصل مســاهمة النفط 
العامة %96 بعــد ان كان %95 في 
شهر شــباط املاضي، مما يشير الى 
ان االقتصاد الريعي هو االساس في 

موازنة البالد العامة.
اجمالي  أن  املاليــة  وتبني جــداول 
االيرادات النفطية لشهر اذار بلغت 
33 ترليوناً و393 ملياراً و430 مليوناً 
و457 الفاً و750 ديناراً، وهي ما متثل 
نســبة %96 من اجمالي االيرادات، 
في حني بلغت اجمالي االيرادات غير 
1 ترليــون و508 مليارات  النفطية 
و486  الفــاً  و533  ماليــني  و508 
ديناراً، وهي تشكل %4 من اجمالي 

االيرادات.
وبلــغ اجمالي االيــرادات النفطية 
وغيــر النفطيــة 34 ترليوناً و901 
و799  و925 الفاً  مليار و963 مليوناً 
ديناراً، وهي اعلى بنسبة %102 عن 
نفس الفترة من العام املاضي 2021 
التي بلغــت 17 ترليوناً و311 ملياراً 
و 941 مليــون دينــار نتيجة ارتفاع 

اسعار النفط.
وبحسب تقرير املالية، فأن االيرادات 
غيــر النفطية لشــهر اذار املاضي 
املتمثلة  اجلارية  االيرادات  من  جاءت 
والثــروات  النفطيــة  بااليــرادات 
املعدنية وبواقــع 33 ترليوناً و 169 

مليــاراً و 236 مليونــاً و 760 الفاً 
و601 دينــار، وجاءت مــن الضرائب 
 252 على الدخول والثــروات بواقع 
مليــاراً و569 مليوناً و46 الفاً و418 
الضرائب  من  ايضــا  وجاءت  ديناراً، 
السلعية ورسوم االنتاج بواقع 231 
مليــاراً و851 مليوناً و60 الفاً و293 
ديناراً، وجاءت ايضا من الرسوم التي 
بلغت 283 ملياراً و319 مليوناً و140 
الفاً و172 دينــاراً، ومن حصة ارباح 
ملياراً   274 وبواقــع  العام  القطاع 
و908 ماليني و919 الفاً و309 دنانير، 
ومن االيرادات التحويلية التي بلغت 

426 مليــاراً و274 مليوناً و166 الفاً 
و718 ديناراً ومن ايرادات اخرى بواقع 
270 مليــاراً و348 مليونــاً و9 االف 

و355 ديناراً.
االيــرادات  مــن  جــاءت  وأيضــاً، 
الرأســمالية التي بلغت 20 ملياراً 
و456 مليوناً و822 الفاً و932 ديناراً.

للخــروج من  يؤشــر فرصة  خبير 
االقتصاد الريعي

من جهتــه اعتبر اخلبير املالي هالل 
العامة  املوازنة  “ارتفاع  أن  الطحان، 
التي  املالية  والوفــرة  احلالي  للعام 
جاءت من ارتفاع اسعار النفط تعد 

تاريخية للعراق للخروج من  فرصة 
االقتصاد الريعي”.

واضاف الطحان، أن “العراق بإمكانه 
من اآلن أن يســتثمر هــذه االموال 
زراعة  اقتصــاده مــن  تنويــع  في 
تطوير مشــاريع  وحتى  وصناعــة 
الصناعــة النفطية مــن مصافي 
واســمدة،  وبتروكيماويات  تكريــر 
ليكون بلــداً منتجاً ومصدراً وليس 

مستهلكا ومستورداً للسلع”.
وأشار الطحان إلى أن “ارتفاع اسعار 
النفط قد ال تتكرر خالل الســنني 
القادمة في ظل توجه العالم نحو 

الطاقة النظيفة وهو ما تســعى 
اليهــا الدول الكبرى”، مســتدركاً 
أن “العراق هــو االخر لديه التزامات 
انبعاثات  املتحدة بتقليص  ازاء االمم 
الكربــون خــالل اخلمس ســنوات 

املقبل”.
الــوزراء  رئيــس  مستشــار  وكان 
للشــؤون املاليــة مظهــر محمد 
صالــح قد اكد فــي اذار 2021 في 
حديــث لوكالة شــفق نيــوز، أن 
اســباب بقاء االقتصاد ريعياً يعود 
الى احلــروب وفرض احلصــار خالل 
احلقبة املاضية وما نشــهده اليوم 

من الصراعات السياسية، أدت الى 
تشتيت للموارد االقتصادية.

العراقية  الدولــة  اســتمرار  ويعد 
باالعتمــاد على النفــط كمصدر 
وحيد للموازنة العامة يجعل العراق 
التي  في خطر من االزمات العاملية 
حتدث بني احلــني واالخر لتأثر النفط 
بها، مما يجعل العراق يتجه في كل 
مرة لتغطية العجز عبر االستدانة 
من اخلــارج او الداخــل وهو بذلك 
يشــير إلى عدم القــدرة على إدارة 
أموال الدولة بشكل فعال، والعجز 

عن إيجاد حلول متويلية بديلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات تتبع حركة الناقالت 
أن روســيا أصبحت رابع أكبر مورد 
ومن  نيســان  في  للهنــد  للنفط 
املقــرر أن ترتفع األحجام بشــكل 
أكبــر فــي األشــهر املقبلة حيث 
الطلب  املنخفضة  األسعار  حفزت 
من ثالث أكبر مستهلك ومستورد 

للنفط في العالم.
ارتفعت حصة  “رويترز”،  وبحســب 
روســيا من مشــتريات الهند من 
النفط إلى مســتوى قياسي بلغ 6 
في املائة، أو نحــو 277 ألف برميل 
يوميا في نيسان ، من نحو 66 ألف 
برميل يوميا في آذار ، عندما كانت 
العاشــر، وفقا للبيانات  املركز  في 

التي قدمتها مصادر جتارية.

لدى  احمللــل  احلــق  إحســان  وقال 
رفينيتيــف “أســعار خــام األورال 
الروســي تراجعت بشــدة بسبب 
روســيا،  على  املفروضة  العقوبات 
من  تعرض خام سي.بي.سي  بينما 
كازاخســتان لضغــوط حيث يتم 

حتميله من ميناء روسي”.
النفط  اشــتروا  الهنود  أن  وأضاف 
الروسي الذي لم يجد عمالء بينما 
اشترى بعض املشــترين األوروبيني 
كميات أكبر من النفطني اإلفريقي 

واألمريكي.
النفط اإلفريقي  وانخفضت حصة 
من إجمالــي واردات الهند من اخلام 
إلى نحــو 6 في املائة في نيســان 
من 14.5 في املائــة في آذار )، بينما 
انخفضت حصــة الواليات املتحدة 

مبقــدار النصف تقريبــا إلى 3 في 
املائة.

أذربيجان  مــن  اخلامات  وشــكلت 
نحو  معا  وكازاخســتان  وروســيا 
11 في املائة من النفط املســتورد 
للهند في نيسان ، مقارنة بنحو 3 
في املائة فــي آذار. وارتفعت حصة 
نفط الشرق األوســط إلى 71 في 

املائة من 68 في املائة.
وأظهرت بيانات أولية من رفينيتيف 
أنه من املتوقع ارتفاع واردات الهند 
النفطية من روسيا أكثر إلى 487.5 
ألف فــي أيار ، نظــرا ألن املصافي 

كثفت مشترياتها من روسيا.
وفي الشــهر املاضي، واصل العراق 
احتــالل املرتبــة األولى فــي توريد 
الســعودية  تليه  للهنــد،  النفط 

واإلمــارات. واســتوردت املصافــي 
الهندية 4.7 مليون برميل يوميا من 
النفط في نيســان ، بزيادة 6.9 في 
املائة عن الشهر السابق ونحو 11.6 
مقارنة بها قبل عــام، عندما أثرت 
موجــة كوفيــد - 19 الثانية على 

الطلب احمللي على النفط.
واردات  إن  احلــق،  إحســان  وقــال 
مرتفعة  كانت  النفــط  من  الهند 
فــي نيســان  ألن املصافــي زادت 
احمللي  الطلب  لتلبية  االســتهالك 
واالســتفادة من هوامــش التكرير 

املرتفعة.
روســيا  الواردات من  ارتفــاع  وأدى 
إلى انخفــاض حصــة “أوبك” من 
اإلمدادات األجنبيــة إلى الهند في 

نيسان.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكرت مجلــة “ميــد” البريطانية، 
امس االربعــاء، أن العراق جاء رابعاً 
ضمن دول الشرق االوسط في قيمة 
العقود املوقعة خملتلف املشاريع في 

شهر نيسان املاضي .
وقالت اجمللة في تقرير لها، إنه وفق 
قيمة مؤشر “ميد بروجكتس” فق مت 
توقيع صفقات بقيمة 4.6 مليارات 
دوالر امريكــي فــي جميــع أنحاء 

الشرق األوسط في نيسان، مقارنة 
مع 3.7 مليار في اذار”.

واشــارت الى ان “العــراق جاء في 
املركز الرابع على مستوى املنطقة 
في قيمة العقود التي متت تسريبها 

خالل شــهر نيسان املاضي، إذ منح 
بالكامل  دوالر  ماليــني   410 عقوداً 
مبوجب عقد واحد لتسليم منشأة 

ملعاجلة الغاز الطبيعي بالبصرة”.
وبينت ان “السعودية تصدرت ترتيب 

إرســاء العقود للمشــاريع بقيمة 
2.133 ملياري دوالر، تلتها قطر ثانيا 
ومن ثم االمارات ثالثا بقيمة عقود 
بلغت 486 مليون دوالر وجاءت عمان 
عقود360  بقيمة  اخلامــس  باملركز 

باملرتبة  الكويــت  مليونــاً، وجاءت 
79 مليوناً،  السادسة بقيمة عقود 
وجاءت عمان ســابعا بقيمة عقود 
34 مليوناً ، فيما جاءت مصر أخيراً 

بقيمة 8 ماليني دوالر”.

متابعة ـ الصباح الجديد :
سيتعني على روســيا إعادة تنظيم 
قطــاع الطاقة ملواجهــة العقوبات 
األوروبيــة.. هــذا ما أكــده الرئيس 
فالدمييــر بوتــني ، معتبــرا أن االحتاد 
األوروبي ســيكون أول من يعاني من 

جراء التخلي عن الوقود الروسي.
وفــي اجتمــاع مخصــص لقطاع 
النفط، شــدد الرئيس الروسي على 
أن أوروبــا بتخليها عن موارد الطاقة 
الروســية، أصبحــت املنطقة التي 
تســجل هذه املــواد فيهــا “أعلى” 

األسعار.
االنتحار  ارتكاب مثــل هذا  “إن  وقال 
بالطبع”  االقتصادي، هو مشكلتهم 
مضيفــا “يتعــني علينــا التصرف 
بطريقــة براجماتيــة، مــع مراعاة 

مصاحلنا بالدرجة األولى”.
وأشــار بوتــني إلــى أن “اإلجــراءات 
الفوضوية لشــركائنا أدت إلى زيادة 
إيــرادات قطــاع الوقــود” معتبرا أن 
التغيرات في سوق النفط كانت ذات 

طبيعة “تكتونية”.

وأقــر بأنه “من غير احملتمل أن نتمكن 
مــن القيــام باألعمــال، كمــا في 

السابق”.
وأوضح “في ظل الظروف اجلديدة، من 
املهم ليس اســتخراج النفط فقط، 
بل بنــاء السلســلة بأكملها حتى 

املستهلك النهائي أيضا”.
وأكد أن الدولة ســتفعل “كل ما في 
وسعها لتغيير منوذج عمل الشركات” 
أو  اللوجستية”  اخلدمات  و”حتســني 
حتــى “الســماح بالدفــع بالعملة 
احمللية”، في جميــع القطاعات التي 
الغربيــة املفروضة  العقوبــات  أدت 
عليها إلى إضعاف االقتصاد الروسي.

الرئيس  وصف  “األملانية”،  وبحســب 
األوروبية،  الطاقة  سياسات  الروسي 
محاولة  مع  اقتصادي”  “انتحار  بأنها 
اعتمادها  وقــف  بالقارة  عديدة  دول 
علــى النفط والغاز من روســيا في 

أعقاب تدخلها في أوكرانيا.
وقال بوتني “من الواضح أنه مع حتول 
أوروبا  الروســية عن  الطاقة  مصادر 
إلــى مناطق أخرى مــن العالم، فإن 

االقتصادي  النشــاط  زيادة  إمكانية 
تتحــول معها”. وتابــع” التخلي عن 
مصــادر الطاقة الروســية يعني أن 
أوروبا ســتصبح، على املدى الطويل، 
املنطقــة التي تعانــي أعلى تكلفة 

للطاقة في العالم”.
وقــال إنه من الواضــح أن دوال فرادى 
تعتمــد بدرجة كبيــرة على النفط 
الروســي لدرجة أنها ال تســتطيع 

االستغناء عنه بشكل دائم.
منذ بــدء احلــرب في 24 شــباط ، 
الـــ27 األعضاء في  الدول  تســعى 
االحتاد األوروبــي إلى تقليل اعتمادها 
لكنها فشلت  الروسي،  الوقود  على 
حتى اآلن في االتفاق على وقف شراء 

النفط الروسي تدريجيا.
تعيق اجملر حاليا مشروع حظر النفط 
الروســي، بعد أن أدركت بودابســت 
أن وقــف شــراء النفــط الروســي 

سيكلفها ما بني 15 و18 مليارا.
على صعيد آخر، قررت شــركة إيني 
اإليطاليــة للطاقــة فتح حســاب 
باليــورو وآخر بالروبــل لدى مصرف 

“غازبروم بنك” لتســديد مدفوعاتها 
الروســي  الغــاز  إمــدادات  لقــاء 
املقبلة”،  األيــام  املســتحقة “خالل 

امتثاال لطلب موسكو.
أفــادت  “الفرنســية”،  وبحســب 
الشــركة العمالقة فــي بيان أمس، 
بأن “واجب التســديد ال ميكن القيام 
بــه من خالل حتويل باليــورو” واآللية 
اجلديدة “يفترض أال تكون تتعارض مع 
العقوبات” التــي فرضتها املفوضية 

األوروبية على موسكو.
وطالبت موســكو العمالء من “دول 
غير صديقة” بينهــا الدول األعضاء 
في االحتاد األوروبــي، بدفع ثمن الغاز 
بالروبــل، وهي طريقة لاللتفاف على 
العقوبات املالية الغربية ضد بنكها 

املركزي.
وأضافــت اجملموعة، “أكدت شــركة 
والســلطات  إكســبورت  غازبــروم 
الفيدرالية الروســية ذات الصلة أن 
إصدار الفواتير والدفع سيســتمران 
احملددة في  العملــة  باليــورو”، وهي 

عقود اإلمداد.

إيرادات البالد آلذار الماضي ضعف ما حصلت
 عليه في نفس الشهر من العام السابق

حققتها ارتفاعات أسعار النفط

بغداد ـ الصباح الجديد :
جدد مصرف الرافدين احلكومي، امس االربعاء، 
حتذير زبائنه من التعامل مع املواقع “الوهمية” 

التي تنشر معلومات عن السلف والقروض.
واوضح املكتــب االعالمي للمصرف في بيان ، 
أن هناك روابط ومواقع وهمية انتشــرت على 
مواقع التواصل االجتماعي تقوم بالترويج عن 
منح السلف والقروض للموظفني ومنتسبي 
الدفــاع والداخليــة واملتقاعديــن من خالل 
نشــرها روابط وارقام هواتــف غير صحيحة 
لقاء مبالغ مالية وتقدمي وعود لهم برفع مبلغ 

السلفة في حسابهم.
ودعا البيان زبائن املصــرف الى عدم التعامل 
مــع هؤالء الذيــن يقومون بســرقة البيانات 
واملعلومات اخلاصة باملواطنني، مشددا ضرورة 

عدم االفصاح عنها الي جهة تالفيا للسرقة.
وبني ان املصرف يخلو مسؤوليته وعالقته باي 
جهة تدعي اعتمادها من قبله في الترويج عن 
السلفة، موضحاً ان اجلهة الوحيدة املعتمدة 
في التقدمي على الســلف هــي فروع املصرف 

حصرا املنتشرة في بغداد واحملافظات .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املصرف الزراعي التعاوني، اليوم االربعاء، 
تأجيل استيفاء أقساط القروض الزراعية في 

اطار مبادرة البنك املركزي العراقي.
وقال اعــالم املصرف في بيــان ورد الى وكالة 
شفق نيوز، إنه “تقرر تأجيل استيفاء األقساط 
والفوائد املســتحقة للمقترضــني الراغبني 
بذلك من زبائن املصرف ضمــن أموال مبادرة 
البنــك املركــزي ولغاية 2024/كانــون األول 
/31 مع عدم املمانعة الســتالمها ممن يرغب 
االســتمرار بالتســديد من الزبائن بحســب 

توجيهات البنك املركزي العراقي”.
وأضاف هاشم، ان هذه املبادرة جائت في سياق 
دعم املشاريع والتخفيف من اآلثار التي ترتبت 
نتيجة جائحة كورونــا واألوضاع االقتصادية 
التي تســود العالم، والتي أثــرت على قدرات 
بعــض املقترضــني فــي أداء التزاماتهم، مبا 
وجتاوز  اســتمرار عمل مشــاريعهم  يضمن 

املشاكل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجل التضخم السنوي في اململكة املتحدة، 
لشهر نيســان املاضي، أعلى مستوى له منذ 

العام 1982.
وبلغ مســتوى التضخم فــي بريطانيا، خالل 
شــهر نيســان املاضي، %9 مقابل مستوى مت 
تسجيله الشــهر الذي قبله )آذار 2022( عند 

.7%
وذكــر مكتب اإلحصاء الوطنــي في اململكة 
ارتفعت  املســتهلكني  “أســعار  أن  املتحدة، 
الشهر املاضي بنسبة %2.5 بعد ارتفاعها في 

مارس املاضي بنسبة 1.1%”.
وجاءت نتائج شهر أبريل 2022 قريبة لتوقعات 
ارتفاع معدل التضخم  الذين توقعوا  احملللني، 
الســنوي إلى %9.1، وفقا الســتطالع أجرته 

.DAILYFX بوابة
وســجل التضخم في شــهر أبريــل املاضي 
مستوى قياسيا منذ مارس 1982، حينها بلغ 

املؤشر مستوى 9.1%.
وتشــهد اململكة املتحدة ارتبــاكا اقتصاديا، 
حيــث تتخوف من ارتفاع إضافي في أســعار 
املواد الغذائية األساسية، األمر الذي قد يدخل 

البالد في كساد اقتصادي.

الرافدين يخلي مسؤوليته.. 
مواقع وهمية لمنح السلف 

تسرق بيانات المواطنين

المصرف الزراعي
 يقرر تأجيل استيفاء

 األقساط والقروض

األعلى منذ 40 عامًا.. 
التضخم في بريطانيا 

يسجل مستويات قياسية

روسيا تتقدم إلى المركز الرابع بين أكبر موردي الخام للهند

العراق رابعًا في الشرق االوسط بقيمة العقود الموقعة خالل شهر

بوتين: أوروبا ترتكب »االنتحار االقتصادي« بتخليها عن موارد الطاقة الروسية
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قصيدة

أحمد فضل شبلول*

لم يكن جنيــب محفوظ في يــوم من األيام 
مع الرأي الذي يقضي بحجب اإلبداع ومنعه 
ومصادرتــه، وله مواقف مشــهودة في هذا 
األمر عندما كان رقيًبا على املصنفات الفنية 
عــام 1959، وكان النقاش واإلقناع ســبيله 
إلى التغلب على أيــة عقبة تقف في طريق 

احلجب واملنع.
لذا لم يكن موافًقا على حجب ومنع قصيدة 
»هوامــش على دفتر النكســة« للشــاعر 
الســوري نزار قباني التي كتبها بعد الهزمية، 
والقصيــدة جاءت معبرة عن آالم الشــعب 
العربــي وأحزانه جــراء الهزمية واألســباب 
التي قادت إليهــا. وهي تعد حتوال خطيرًا في 
مسيرة نزار الشعرية، لكن التقّزز من النفس 
ال يكفــي. واالقتصــار عليه إخــاٌل بالرؤيا 
املتكاملة، وإمنــا يغفر لنزار أنــه كتبها في 

أعقاب النكسة مباشرة.
وكان صاحــب »الثاثيــة« يتابــع الشــاعر 
ويســتمع إلى بعض قصائــده املغّناة، وقد 
سعد بالقصائد التي حلنها املوسيقار محمد 
عبدالوهاب ومحمــد املوجي وغنتها كوكب 
الشــرق أم كلثوم واملطربة جنــاة الصغيرة، 

حافظ،  عبداحلليم  غّناهــا  التي  والقصائد 
وفايزة أحمد وغيرهم.

ولكن اختلف األمر عندما كتب نزار قصيدة 
بعنــوان »املهرولون« عام 1995 بعد اتفافية 
»أوسلو«. وقتها رأى صاحب »الكرنك« أنها 
قصيدة قوية جداً، وقنابل تفرقع في عملية 
الســام، من دون أن تقدم بديا عنها. وقال 
في جريــدة »احلياة« التي تصــدر في لندن: 
اختافي  )القصيــدة( رغم  أعجبتني  »لقد 
السياسي معها«، إنه ال ينفي إعجابه بها. 
وقال »من يشارك نزار قباني موقفه، سيجد 
فيها تعبيــراً قوياً عن هــذا املوقف، لكنه 
موقف يبدو أضعف مــن القصيدة بكثير، 

قصيدة قوية. وموقف ضعيف«. 
لقد أبدى صاحــب »أوالد حارتنا« تقديره ملا 
حوته القصيدة ضمًنا مــن نداء للعرب بأن 
يهبــوا، واعتبر محفوظ ذلــك أما نتطلع 
إليه جميعــا، لكنه رأى أن هذا ال يكفى من 
دون طرح بديل ملا يجرى في عملية السام، 
وأعرب عــن عدم اقتناعه بأن هذا البديل هو 
أن نوقف هذه العملية، و)نقعد ســاكتني(، 
وقد الحظ أن نــزار قباني لم يقــل إنه مع 
احلــرب، ولم يقدم أي بديــل. ففي مثل هذه 
املواقــف ال بد من تقــدمي البديل، وال يكفي 
أن نهاجم العــرب أو احلكام ألنهم يهرولون 
ويلهثون، ويقّبلون حــذاء القتلة، ويفرطون 

في كل شيء، فاألهم أن يقول لهم الشاعر 
ماذا يفعلون.

وفــي رأي صاحــب »الســمان واخلريف« أن 
هنــاك من يرفضون الســام فيما ال ينادون 
باحلرب، وال يقدمون خيــارًا ثالثا. وقال: ماذا 
يفعل هؤالء املتهمــون بأنهم يهرولون، هل 
يجلسون ساكنني با فعل، وإذا كان البديل 
هو اإلنتظار الســلبي، فــإن الطرف اآلخر ال 

ينتظر أحداً، وإمنا ميضي في ابتاع األرض.
لم يســكت نزار قباني بطبيعة احلال، وجاء 
رده قاســياً عنيفاً، ســاخراً، وقد نشره في 
مجلة روز اليوســف، وقال »األســتاذ جنيب 
صيف،  كنســمة  رقيق  إنســان  محفوظ، 
وحريري في صياغة كلماته، ورســولي في 
ســلوكه على الورق، وســلوكه في احلياة، 
إنــه رجل الاعنف الذي ميســك العصا من 
وســطها.. وال يسمح لنفســه بأن يجرح 
حمامــة.. أو يدوس على منلــة.. أو يغامر.. أو 
يســافر.. أو يغادر زاويته التاريخية في حي 
سيدنا احلسني. هو رجل السام والسامة، 
وال يعرف عنه، أنه تشاجر ذات يوم مع أحد.. 
أو تعــارك مع رجل بوليس.. أو وقف في وجه 
حاكم أو أمير.. أو صاحب سلطة.. إنه دائما 
يلبس قفازات احلرير في خطابه اإلجتماعي، 
والسياسي.. ويتصرف )كحكومة الظل( في 

النظام البريطاني«.

ماذا أفعل إذا كان أســتاذنا جنيب محفوظ 
مصنوعا من القطيفة.. وكنت مصنوعا من 
النار والبارود؟! ماذا أفعــل إذا كانت الرواية 
عنده جلســة ثقافية هادئــة في )مقهى 
الفيشاوي(. وكانت القصيدة عندي، هجمة 
انتحارية علــى القبح واإلنحطاط، والظام، 

والتلوث السياسي والقومي؟!«
ويقــول: »وألن الشــعر يتصــرف بطفولة 
وتلقائية، ال ميكننــا أن نطلب منه أن يكون 
حكيما أو واعظا، أو خطيبا أو معلم مدرسة. 
ليس من وظيفة القصيدة أن تقترح احللول، 
وجتــد البدائل وتكتب الروشــتات للمرضى 

واملعاقني.
ويختتم نــزار قباني مقالــه الطويل قائا: 
الروائــي الكبير جنيب  »شــكرا ألســتاذنا 
)املهرولون(  قــرأ قصيدتــي  الذي  محفوظ 
فأعجبته شعريا.. ولم تعجبه أيديولوجيا.. 
وموقفا، وإذا كان اخلطاب الشــعري قد هزَّ 
أعماقه، فهــذا دليل على أن حساســيته 
الشعرية ال تزال بخير.. وقلبه الكبير ال يزال 

يفرح بالتماع البروق ، وسقوط األمطار.
أمــا مواقفنا األيديولوجيــة املتصادمة في 
قضية السام، فهي بسيطة وهامشية، وال 

تفسد للود قضية«.
وبالفعل لم يفســد الود الذي بني محفوظ 
ونزار قباني أحد اجملددين في شعرنا املعاصر، 

وحزن حزنا شديدا على رحيله في لندن عام 
.1998

ولكن يبدو أن نزار قباني لم يعرف أن صاحب 
»ميرامار« لم يهادن السلطة يوما، وأنه ُهدد 
باالعتقال أكثر من مرة، بسبب آرائه ورواياته، 
وأن رئيــس اخملابرات صاح نصر أرســل قوة 
بالفعــل العتقاله بعد موافقة عبداحلكيم 
عامر الذي اتصل بالرئيس جمال عبدالناصر 
الذي كتب نــزار قصيدته ضده بعد الهزمية، 
ثم عاد فرثاه بقصيدة أخرى رفعه فيها إلى 
رتبة األنبياء بعد وفاتــه، قائا: »قتلناك.. يا 
آخر األنبيــاْء.. قتلناَك.. ليــس جديداً علينا 
اغتيال الصحابة واألولياْء.. فكم من رسول 
قتلنا.. وكم من إمــام.. ذبحناه وهو يصلي 
صاَة العشاْء.. فتاريخنا كله محنٌة.. وأيامنا 

كلها كرباء«.
ويوضح محفــوظ: يبدو أن نزار لم يقرأ تلك 
القصــة التي حتكي عن مجتمع يســيطر 
عليه الفتوات الذين يتصارعون فيما بينهم، 
لكن أحــد الضباط يتصدى لهم ويهزمهم 
فيصبح هو املتحكم في كل شــيء، ويترك 
الضابط املابس العسكرية، ويرتدي املابس 
املدنية، ويعيش بــني الفتوات، ويجلس على 
مقاهيهــم، وينتهي به األمــر أن يخطف 
منهم الفتاة التي كانوا يتنافسون جميعا 

للفوز بها.

وقد فســر الناس الضابط علــى أنه جمال 
عبدالناصر، والفتوات املتصارعني على أنهم 
األحــزاب القدمية، والفتــاة التي يتصارعون 

حولها على أنها السلطة.
وال جدال أن القصة كانــت تهاجم احلكم، 
حني يكــون ديكتاتوريا، وكان جنيب محفوظ 
يقول للضباط: »إنني لم أكن أقصد جمال 
عبدالناصر بشخصه، وإمنا قصدت الضابط 
أبوزيــد الذي اشــتهر قبل الثــورة، بعد أن 
أرســلته الدولــة إلى الصعيــد للحد من 

سيطرة الفتوات هناك«.

* صحفي وناقد وشاعر مصري

أسماء عزايزة *
**

انظر يا أبي
اللغة سريٌر باذٌخ

وأنا سحلُت من فرج احلياة
فوق مصطبٍة قدمية

فبأّي لغٍة أكتب رثاءك؟
اثنتي عشرة سنًة وقفِت اخلنساء عند بّوابة 

املدرسة
رطنــُت خلفها بكلماٍت مثل ببغــاَء مبتورة 

اللسان
وكانت كّلما جادْت عيناها بالدموع

متشي كائناٌت بجلودٍ يابسٍة
في صحراء عينّي 

كّلما مَنَْت شجرة التوت

نحرتْها أّمي
لئّا يفلَق جذرُها السورَ

أّي لغٍة
ستفلق حزني عليك؟

قطفُت الكلمات من ذاكرة الشجرة
عن قوامها الغائب

حرثُت أرض اللغة من خيال املرج
عن امتداده الغائب

لّقنتني القطط مراثيها
عن األجّنة اّلتي لم تتكّون في أرحامها

ربطني املــوت عند بّوابة املدرســة وطالب 
بحّصته

 أنا كلمٌة واحدٌة
تقفز فوق لسانه القصير

أنا كلمٌة واحدٌة ال أتبّينها
سأُلَْفُظ وأنتهي
لكن ماذا أكون؟

لو كان الرثاء مواًء أو ثغاًء لَُكْنُتُه
لَُكْنُت حرف نداءـٍ طويٍل يستدرج أبي

أو أداة استفهاٍم تدّلني عليه
أنا اسٌم واحٌد ظّل في بطن اهلل

ونسي أن يعّلمه آلدم
أنبئوني بأسماَء أخرى حّتى أنطق بغيره

اُنظر يا أبي
اللغة سريٌر باذٌخ

تنام اخلنساء فوقه مثل كوٍن نضر
بينما أقف عند زاويته

حيًّا مهجورًا
يصّفر فّي الصمُت

وتعبر جسدي
على رؤوس أصابعها

املرثّيات
**

 ثورٌة على جدران فمي
 رأيُت فــي املنــام إصبًعا مجهولــًة تزلزل 

أسناني
فسمعُت دوّي سقوطها

سنًّا سنًّا
قالت العرب

إن رأيِتها سقطْت إلى األرض فهي املوت
إن ســقطْت مقادميها منعتــِك من الفعل 

والكام
وإن ســقطْت كّلهــا هلك أهلــِك وبقيِت 

بعدهم
 

استيقظُت فوجدُت فمي ُمُغرًا
صحُت فامتّص الانهائّي صيحتي املشروخة

نطقُت فغابْت لغتي في احلجر
قلُت ما يهّمني

سأخرج بفٍم فارغ
لكن بقلٍب مآلن

خرجُت فرأيُت اسمي يستغيث من الغرق
مددُت له يدي فنهرتني الريح

ال بّد من اسٍم جديٍد للزمن اجلديد
حيث صفحات الكتب جميعها بيضاء

أنهرنا مصبوغٌة بأفكارنا
الثورة حذاٌء واسٌع

وأقدامنا صغيرة
أهلي ُطفاٌة على ظهورهم

يلّوحون في طريقهم إلى النسيان
معّلٌق أبي فوق مشجب الغياب

التاريخ مطفأٌ في ضرسه الذهبّي
يبتسم كأّن احلياة كانت مجّرد نكتة

سقطْت ضحكاتنا وصارت النكتة ثقيلة دم
هممُت في رثائه

فقفزِت الفصاحة في قارب اخلوف
ثّم حلقْتها فراخ املعاني املغمضة

 هممُت بقول كلمٍة واحدة
ال بل نصف كلمٍة مثل: لو أّن

»لو أّن أبي حيًّا«
لكّن أبي ظّل ميوت فوق موته

صرُت شجرًة على ضّفة النهر
ُجزَّْت جذوري وازرّقْت ذكرياتي

حلمُت بأحامي تسقط من فمي  
وتصير في قعر النهر أحفورة

رحــل العرب ولــم يتركــوا لــي اللغة وال 
التفاسير

رحلْت حروٌب قدميٌة وأخرى لم حتدث
رحلْت بعد أن سقطْت أسنانها هي األخرى

وقيل لها ال خبز لِك هنا وال دم
أُِكَل هذا وتخّثر ذاك

هذا هو العالم اّلذي رُِفَعْت سماؤه
ونُِصَبْت جباله وثار أبناؤه من أجل العدالة

انظروا إليه

ها هو ميشــي مكلوًما فوق جســورٍ لم تُْبَ 
سوى في خياله

تنبطح جباله على بطونها
ويهرهر أبناؤه مثل فّلنٍي منشور

لم يبَق غيري على الضّفة
شجرًة مقطوعًة من شجرة

مّرْت عّني أجياٌل ال حُتْصى
حّتى نهضْت الرسوم من جدران فمي

تذّكرُت كلمًة من املاضي اآلسن
وكدُت أنطقها

بل كدُت أنطق ثلثها
لعّلي لم أنطقها
لعّلي فّكرُت بها

فأدار العالم عنقه
هّمْت أجساٌد عماقٌة بالنهوض

وأطّل اسمي املبلول برأسه الكبير

منذها
منذ آالف السنني

وأنا أسمع صريرًا طويًا
ودوّي أسنان العالم الساقطة

***
 

عني الشحرور
بعد قليل

سيسقط قرص حياتي في حضني

لن يحدث الكثير بعد ذلك
 اّلذين متّنيُت لقاءهم ماتوا

البلد اّلذي حلمُت به
صار أغنية راْب في سّيارٍة بعيدة

اخليول اّلتي رّبيتها في صغري
عّضت ذراعي

وال يبدو أّنها ستفلتها
في كّل األحوال
محبرتي كبيرٌة

وال يبدو بأّني سأعيش وأفرغها
القصائد اّلتي متّنيــُت كتابتها زججُتها في 

كفنه
واألخطبوطات اّلتي نتأْت من ظهري

عّلمُتها كيف تتلّمس غيابه
أجلس فوق صخرة الشوق

وأنتظر أن تنحتني الريح
فأصير شحرورًا بعنٍي كبيرة

عنٍي كبيرٍة وعميقة
سأرى فيها قرص حياتي اجلديد

رّبا لن أذكر أّنني كنُت أنا
وأّن هذه الشجرة

اّلتي ستصير بيتي
كانت شيًئا غامًضا كأّنه أبي.

 *شاعرة من فلسطني

نجيب محفوظ ونزار قباني وجًها لوجه

أنا كلمٌة واحدة

قراءة

حيث عرفها الكثير مــن العلماء واالدباء 
والفاســفة وكل حســب اختصاصــه 
فمنهــم مــن التجأ الى الفــن بختلف 
الوانــه وعرفها بالعواطــف، ومنهم من 
ذهب الى اجملتمع والواقع وموقع املرأة في 
هذا، ومنهــم من ذهب الى العلم ليدرس 
والعضوي  والنفسي  البيولوجي  التكوين 
للمــرأة واســتعمل اخملتبــر لتعريفها..
وهذا كله يتجســد باهيــة املرأة للرجل 
)املرأة  عنها:  وقال  شكسبير،  فاختصرها 
كوكب يستنير به الرجل ومن غيرها يبيت 
في ظــام(، وقالت االســطورة الهندية 
)املرأة بالنســبة للرجل...مــرآة ينظر من 
الى مجده، ووسادة يتكئ عليها،  خالها 
عندما يكون تعب، وقناعــا يختبئ ورائه 

وهو تعس، وفكرة تستفزه فيبدع، ومنارة 
يهتدي بها(، وقال بلزاك: )املرأة هي مخلوق 
بني املائكة والبشر(، وكانت هناك قوانني 
تختص باملرأة في مختلف الشرائع، التي 
توالت على بــاد الرافدين، فقد تضمنت 
إصاحات أوروكاجينا االجتماعية تنظيم 
األسرة ومكانة املرأة في الدولة السومرية، 
وتعرضت أيضا شــريعة أورمنو مؤســس 
سالة أور الثالة الســومرية إلى تشريع 
القوانني اخملتصة باملــرأة الباكر واملتزوجة 
واملطلقة، ولم يغفل حمورابي عن تشريع 
قوانني تخص املرأة واألسرة، فقد خصص 
ثاثني مادة قانونية تُعنى باملرأة واألســرة 
في شريعته، فكانت املرأة في ذلك العصر 
تتمتع بحريتها وبحقها في العيش، حيث 
كانت تشــارك فــي إدارة الدولة وشــراء 
العبيد وتقسيم األرزاق والطبابة والغناء 
والكهانــة، وغيرها ويذكــر التاريخ عدة 
ملكات حكمن باد وادي الرافدين كامللكة 

شبعاد وسميراميس وكوبابا وغيرهن.
 

حتليل قصائد الديوان
فــي قصيدة »الناصرية التــي في العا« 
يقول الشاعر:أورثتني الضالة السومرية 
واملرأة  بحضارتها  الناصريــة  اي  اللذيذة، 
وما حتمل من معاني احلياة، اورثت الشاعر 
الغوايــة، لكنهــا غواية لذيــذة، بحيث 
صــارت الناصريــة واملرأة منبع الشــعر 
لديــه، فاالبوذيات التي تكتبها النســوة 
مدافــة بالطني وبقايــا القصب، والطني 
والقصب مواد احلضارة الســومرية، وربط 
باملكاريد)الفقراء(،  الناصريــة  الشــاعر 
كــون الفقراء ميثلــون الطهــر والنقاء، 
فـ)فــي الطريق الى الناصرية../ ســتجد 
آثــار البســاطيل علــى طــول الطريق/

إنهــا آثار)املكاريــد( الســومريني..(، هذه 
احلصيلة الفقر مع طهــر االنفس واحلب 
جعل ابناء املدينــة ميتازون بالصدق وحب 
حضارة  طريق  الناصريــة  فطريق  االرض، 
متجددة، )ســتاحظ ثمة مســرى على 
شــكل زقورة تنتصب في ساحة عتيقة/

هو طريــق اهلل الذي تســلكه املائكة(، 
وكان املغني يردد: )لورايد عشــرتي وياك..

حجي اجلذب التطريه(، من هنا يأتي )بريد 

الفتى الســومري(، حاما العشــق )لي..
ممكنات العشق واخلبل(، فـ)بعيني..رمقت 
جنمة في أقاصي اجلنوب/فانعكس اجلنوب 
بريقاً في مقلتّي/لي..دخان قلوب العذارى/
استنشــقه..فتبرد رئتي واحلنني(..اذن هي 
حضارة الطهر والنقــاء والصدق والوفاء 

على العهد، وهكذا يردد الشاعر الفضلي: 
)كي اســتمر( في طريق الناصرية، البد ان 
)امشط ارض الســواد(، )فاألنثى قصيدة 
فاخرة/ والبياض يليــق بالقصيدة(، وهذا 
تليد، كان  الى وجــع  االســتمرار يحتاج 

امتدادا حتى وقت فقدان غزوان ابن 

الشاعر:
)كيف ساحرسها..

قافلة امنياتك املسرعة
وانت الذي سحبتني

لصحراء الفقد القاحلة..؟(
فاحلضــارة تقوم علــى اكتــاف الفقراء 
الصابرين االنقياء، الذين اليقبلون الظلم 
الفضلي  والشــاعر  هذا  واحليف..فــكل 
يقول: )كل هذا الضجيج واسمعكم!!..(، 
وفي قصيدتــه )حروبك املتناســلة( الى 
ناجح ناجــي في محنته مــع الاجدوى، 

يقول:
)نعم..واعلم انك مازلت في داخلك..

داخلك املتجذر في سومريته
القابض ابداً على الندى(

اذن رغم وجع احلروب، اال ان ناجح ناجي كونه 
يحمل ارثاً ســومرياً، فهــو يحمل اجلمال 
باالبتهاجات  املفعمــة  الصباحات  وندى 
والتجدد بدليل انه يقبض ابدا على الندى، 
اي يحمــل دوما روح الصباح، )لذلك../توَخ 
احلــذر/ وتأكد ان العســس بالقرب/ وقت 
ياجناح مشروع  زقورة(، فأنت  بإجناب  ترغب 

حضارة..والشاعر يردد:
الذائقة(، فســوف اكون  )ألني ســومري 
)خازن الفرح..()واجهة ألنثى بطعم اجلمر(

ملاذا؟، ألن الشاعر يستدعي اروك بقوله:
)أوروك:

دثريني بك
امنحيني فرصة

ان ارض الغناء على شفتيك
ألسيل كحبة ندى(

هكــذا الشــاعر يبقى مســكونا باملرأة 
واجلمــال، رغــم االوجــاع والفقدانــات 
املتوالدة..واحلقيقــة ان ديوان )بريد الفتى 
السومري( جاء لوحة نثرية حتمل احلضارة 
السومرية املؤثثة بعطاءات املرأة واالوجاع 

السومرية التليدة.

* ديوان )بريد الفتى الســومري( للشاعر 
عدنــان الفضلي/إصــدار االحتــاد العام 
لالدبــاء والكتــاب فــي العراق/الطبعة 

االولى 2018 بغداد

وجدان عبدالعزيز

الفتى  التحــدث عن ديــوان »بريــد  حني 
السومري« للشــاعر عدنان الفضلي، البد 
من الربــط بني احلضارة الســومرية، وبني 
القصيدة النثرية، ذات الفضاءات املفتوحة 
على املتــح من منابع املعرفــة التاريخية 
هي  النثرية  االخرى..والقصيــدة  واملعارف 
جنــس فني جيء به الستكشــاف القيم 
الشــعرية املوجودة في لغة النثر، ولغايات 
إيجاد مناخ مناســب للتعبير عن التجارب 
واملعاناة، التي واجهها الشــاعر بتضمينه 
صوراً شــعرية عريضة تتســم بالكثافة 
والشــفافية معاً، من هنا بقي الشــاعر 
الفضلي مســكونا بحضــارة محافظته 
ذي قار، كونهــا ينبوعا ثّرا ميــّده بالكثير، 
فاحلضارة السومرية من احلضارات القدمية 
املعروفــة في جنــوب بــاد الرافدين، وقد 
ُعرف تاريخهــا من األلواح الطينية املدونة 
باخلط املســماري، وظهر اسم سومر في 
بداية األلفيــة الثالثة ق.م. في فترة ظهور 
احليثيني، لكن بداية السومريني كانت في 

األلفية السادسة ق.م. 
حيث اســتقر شــعب العبيديني بجنوب 
العراق،وشــيدوا املدن السومرية الرئيسة 
كأور ونيبور والرســا وجلش وكوالب وكيش 
وإيزيــن وإريدو، واختلــط العبيديون بأهل 
الشام واجلزيرة العربية عن طريق الهجرة، 
أو شــن غارات عليهم، وابتكــروا الكتابة 
علــى الرقم الطينية، وهــي مخطوطات 
الســومرية،  الكتابة  الطني، وظلت  ألواح 
لغة االتصال بني دول الشــرق األوسط في 
وقتها.. اذن تطلق ســومر علــى األراضي 
التــي أطلق عليها بعد 2000 ق.م. اســم 
باد بابل. وســهل باد شــنعار هو أراضي 
مــا بني النهرين، التوأمــني دجلة والفرات، 
وقد أطلق اإلغريق على هذه األرض اســم 
)ميزوبوتاميا(، وهي كلمة تعني باد ما بني 
النهرين، ويشــكل أغلبها اليوم جزءاً من 
دولة العراق احلديثة، هذه املقدمة ساقتها 
قراءتي لديوان الشاعر الفضلي، الذي اهتم 
باملرأة، كونها اخمللوق الذي يشــغل اجلميع، 

بريد الفتى السومري

لوحة سومرية مؤثثة بالمرأة واألوجاع ..!

في قصيدة »الناصرية التي في 
العال« يقول الشاعر:أورثتني 

الضاللة السومرية اللذيذة، اي 
الناصرية بحضارتها والمرأة وما 
تحمل من معاني الحياة، اورثت 

الشاعر الغواية، لكنها غواية 
لذيذة، بحيث صارت الناصرية 

والمرأة منبع الشعر لديه، 
فاالبوذيات التي تكتبها النسوة 

مدافة بالطين وبقايا القصب، 
والطين والقصب مواد الحضارة 

السومرية، وربط الشاعر 
الناصرية بالمكاريد)الفقراء(
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طيور هم، رفرفت في فضاء احملبة، 
الصباح اجلديد، طيور تغنت باغاني 
الصــدق والصراحة والشــجاعة، 
طيــور في روض االعــام العراقي، 
لكنهم غادروا، حلقــوا في غفلة 
من الزمن، في حلظة ســوداء منه، 
تتناقل  ارواحهم  ومازلــت  غادرونا 
بيننــا داخــل بيتنا اثيــر، الصباح 
اجلديد، غادرونا غصــة في القلب، 
فقد موجع، ان تفارق محب تقضي 
معه جل ســاعات النهــار وفجأة 
يتوارى خلف ســواتر املوت، غادرونا 
ولم نزل نذكرهم، نترحم الرواحهم، 
في عيد اجلريدة، كل عام وأنتم في 

القلب طيورا وشواخص محبة.

احمد الربيعي 
أحمد الربيعي رســام كاريكاتيري 
عصامي له العديــد من النتاجات 
على  دأب  التي  واملواضيــع  الفنية 
نشــرها في عدة صحــف عراقية 
ومنهــا الصبــاح اجلديــد الــذي 
واظب فيها لعدة ســنني "رساماً 

للكاريكاتير"  .
منذ الصغر امتلــك ميوال لتقليد 
كانت  التي  الكاريكاتيرية  الرسوم 
تنشــر في اجملات، وتأثر في بداياته 
بأشــهر رســامي تلــك الفتــرة، 
ولعــل أبرزهم رائد نــوري وخضير 
احلميري ومؤيد نعمة،  وفي مرحلة 
اإلعدادية شارك مبسابقة نظمتها 
1987 عندما  مجلة ألف باء عــام 

نشــر الفنان خضير احلميري عددا 
من رســومه في زاويــة خصصها 
لهواة فــن الكاريكاتيــر، ففازعام 
1988 بجائزة خاصة في مســابقة 
أقامتها اجمللة لرسامي الكاريكاتير 

الهواة.

تركي كاظم جودة 
أنه  برغم أن املعروف عــن الفقيد 
اللغة  مصحح لغوي، وخبيــر في 
العربية، إال أنه شاعر مجد، يكتب 
لألطفــال، وهو مــن الرعيل األول، 
واملغيب  واملهم  اجلميل  الفن  لهذا 
فــي نفــس الوقــت. فقــد كتب 
نصوصا مهمة، بقيت راسخة في 

ذاكرة األجيال، له دواوين شــعرية 
اللغة  وقواعد  النحو  ومؤلفات في 
باكورة صباه  فــي  وعمل  االصيلة 
فــي مجلــة الفكاهة فــي اوائل 
خمسينيات القرن املاضي ثم عمل 
في دار ثقافة االطفال ومجلة الف 

باء، له عطاء ثر الينضب .

صادق باخان 
كاتب ومترجــم ، ولد فــي بغداد  
وأمت دراســته  فيهــا، وحصل على 
درجة املاجستير عن طريق “املعهد 
الثقافــي البريطاني” فــي اخلارج، 
نشر العديد من املقاالت في األدب 
والسياســة،  فصل من  والثقافة 

التدريس فــي 1979، لكونه كردياَ 
وقد رفض االنتماء إلى حزب البعث 
واختــار الســفر إلى اخلــارج وعاد 
فــي 1991،  رحل مخلفــاً رصيداً 
كبيرا ومجموعة ثرة من الرســائل 
واملقــاالت واملترجمــات القيمــة، 
ساهم في إثراء الصباح اجلديد مبواد 
للجريدة  أضفت  قيمــة،  مترجمة 

بهاء ورونقا. 

كامل السماوي
يسبقه ادبه اجلم وخبرته الطويلة 
الى  هادفا  الصحافــة  عالــم  في 
تواصلــه فــي مهنــة البحث عن 
املتاعب وزيادة مصدر دخله ليضاف 

الى مــا كان يحصله فــي عمله 
رئيســا للقســم الرياضــي في ) 
الصباح اجلديد ( التي القى مرساته 
فــي ميدانها في العام 2004 ، كان 
التفاصيل في  الفقيد متابعا الدق 
عمله وتلفونه ال يخلو من قفشاته 
مع زمائه ، اذ عودهم على رســم 
البسمة فوق الشــفاه وكأنه كان 
يقول لهــم ان احليــاة قصيرة فا 
تعيشوا في االحزان واالالم ، فاحلياة 

رحلة قصيرة سرعان ما تنتهي . 

ابراهيم عبد الرحمن
)أبو رحومي(

قلبه مليء باحملبــة واملودة واالخوة 

في سعيه الى دميومة الزمالة التي 
كانت بحق عرفناها كعائلة واحدة 
ال كذب فيها وال زيف وال رياء ، فقد 
متكــن العديد مــن العاملني معه 
ومن خاله الى تكوين اســرة كأب 
رحيم شــفوق يــده معطاء كرب 
الفني بكل ما  عائلة يدير القسم 
اســتطاع من تواضع ، حتى لقب 
الذين  ، مــن كل  بصانع املعجزات 
يدينون له باحلب والوفاء ملا آلوا اليه 
من تكوين اسر ناجحة بقيت على 
اخاصهــا ووفائها حتى يومنا هذا 
من خــال الذكريــات التي حفرت 
حروفهــا من الذهب مــع نبضات 
القلــوب،  رحمك اهلل يا ابا رحومي 

واسكنك فسيح جناته .

 شاكر املياح
شــاكر  والصحافــي،  والروائــي 
امليــاح، من مواليد واســط أكمل 
دراســته في بغــداد وحصل على 
الهندســة  فــي  البكالوريــوس 
االلكترونية، وتوفي في العام 2016 

بعد معاناة مع املرض . 
مارس العمل الصحافي لســنوات 
وفي صحــف عدة ،آخرها صحيفة 
الصباح اجلديد، حيث ساهم فيها 
بكتابة التحقيقات، وأصدر روايتني 
)الغبــش( عــام 2011 و )مــا بعد 

الرماد( 2013.

صقور حلقت خلف السماء ومازالت في القلوب..
باقون ضمن أسرة الصباح الجديد

احمد الربيعي تركي كاظم جودة  ابراهيم عبد الرحمن شاكر املياحكامل السماويصادق باخان 

محرر الصفحة:

لــم تكن صحيفة "الصبــاح اجلديد" 
مجرد رقم بــني قريناتها من الصحف 
اليوميــة الصادرة ، بل كانت ســجاً 
مواكباً لــكل اإلحداث واملتغيرات التي 
العراقي،  الواقــع  على  وتطــرأ  طرأت 
ســواء كانت سياسية أو اجتماعية او 

اقتصادية .
مبهنيتها  اجلديــد"  ومتيزت"الصبــاح 
الصحف  بــني كل  مــن  وحياديتهــا 
الصــادرة ، في ظــل األزمــات املالية 
الصعبة التي عصفت في الباد، حيث 
تساقطت أكثر الصحف البارزة،نتيجة 
عدم قدرتها على تأمني رواتب العاملني 
فيهــا ، على خاف"الصبــاح اجلديد" 
التي حافظت علــى ثباتها وصمودها 
وتأمني  توفيــر  الكبيرعلى  وحرصهــا 
رواتب موظفيها، بل كانت سباقة في 
كل احملافــل ولم تتنازل عــن موقعها 
املتقدم في اإلعام املقروء حيث كانت 
كل يوم في تطور مستمر وحتديث دائم 

لكل ما يتعلق بحياة الفرد العراقي.
فمع أولى إطالتها كانت ســباقة في 
اإلهتمام بالكادر النســوي العامل في 
اجلريدة ، حيث خصصت لهن ركناً مميزاً 
وهاّماً ومســاحة حرة لإلسهام فيها، 
ســواًء على صعيد التحرير أو اإلدارة أو 

احلسابات. 
إدارة الصحيفة عملــت جاهدة بنقل 
معاناتهن وشــدت من أزرهن وأظهرت 
للوســط اإلعامي مدى قــوة وصابة 
الــكادر النســوي عند إشــتداد احملن، 
وخطواتهن  إجنازاتهــن  عن  كاشــفة 
الناجحة التي اتسمت باملثابرة واجلدية، 
وخصصت الصحيفة لكادرها النسوي 
صفحة أســبوعية تطرح من خالها 

همومهــا ومعاناتها ما بني شــظف 
العيش وتــردي الوضع االجتماعي وبني 
غيــاب القوانــني والتشــريعات التي 
ومازالت  الزمــن،  طــوارق  من  حتميها 
تواصــل عطاءهــا بكل ســخاء اجتاه 
القضايا اإلنســانية التــي تهم املرأة 
والطفل وكل ما يهم اجملتمع العراقي.

مازالــت "ورود" الصبــاح اجلديد تنثر 
بني طرقات النجــاح والتفاني والتألق 
معلنة  اجلالــة  صاحبــة  بــاط  في 
وبقــوة البقاء واإلســتمرار، برغم كل 
الظروف التي عصفــت بواقع االعام، 
لم تتخل عــن احلياديــة واملوضوعية 

في طرح مواضيعهــا، ولم تتهاون مع 
كشف الفســاد ومواضع الضعف في 
أداء املؤسســات والدوائــر احلكومية، 
لم جتامل على حســاب مصداقيتها، 
ولم تتراجع عــن موقعها املتصدر بني 

الصحف احمللية.
رأي  ولم تكتِف بطرح  اإلحداث  واكبت 
دون أخــر، ومع بلوغهــا عامها الثامن 
عشــر فقد أثبتت أنها تســتحق كل 

كلمة بحقها وكل إشادة وكل تقدير.
اليوم وجدتها فرصــة ألكتب في هذه 
اجلريــدة الغراء عن نســاء عملن فيها 
يقدمن  ومازلــن  االول  منــذ عددهــا 

العطاء والعمل الدؤوب .
عندمــا نبدأ بذكــر ســيدات جريدة 
اســم يحضر  أول  اجلديــد  الصبــاح 
ويفــرض نفســه بجداره هي اســم 
بني  املعروفة  رشــيد"  "فريال  السيدة 
زمائهــا بـ)أم حســني( التــي متيزت 
بحرصهــا ومثابرتها والتزامها بالوقت 
واملواعيــد فهــي  أول مــن يدخل إلى 
العمل بكل جدية  وتبدأ  اجلريدة  مبنى 
ونشــاط ، فهي ســيدة عرفناها منذ 
األول  يومها  ومنــذ  اجلريدة  تأســيس 
لم ولن تبخــل بخبرتها وقدراتها على 
إدارة األمور املالية بأكمل وجه ، لطاملا 

كانت صاحبة مامــح حادة وصريحة 
في نقدها إال أنهــا تتملك قلبا طياب 
ناحظــه عندمــا يتعــرض إي زميل 
إلى ظــرف معني جندهــا أول املبادرين 
واملساندين واملساعدين له ، فكل عام 
وأنــت تزدادين وفــاء وصباحاتك أجمل 
وأنــت تديرين قســم احلســابات في 

الصحيفة بكل مهنية والتزام .
الواحدة"،  الســيدة "فاطمة عبد  إما 
مديــرة اإلدارة فمنذ تأســيس اجلريدة 
متيــزت )ام رائد( كمــا يعرفها اجلميع 
بحرصها ودقتها في العمل ، وعاقاتها 
اإلنســانية الطيبة مــع العاملني في 

الصحيفة وأيضا بالتزامها بالوقت .
"أم رائد" تعرف كل األمور التي تخص 
اجلريدة كونها هي مسؤولة اإلدارة ولها 
مواقف مهمة ومشرفة في الصحيفة 
وعملت طوال الســنوات املاضية بكل 
شفافية واخاص فتحية حب واحترام 
جلميلــة الصباح اجلديــد فاطمة عبد 

الواحد .
إلى السيدة جناء  ننتقل  ومن فاطمة، 
صاح الدين صاحبــة القلم احلر التي 
اجلديد  الصباح  بني صفحــات  تنقلت 
التأســيس  على مــدى أعوامها منذ 
القانونية  الصفحة  فهي من أسست 

ومواكبة  اجلريدة وظلــت حريصة  في 
على اعدادها لسنوات ومن ثم انتقلت 
الى الصفحة االولى لترفدها بالتقارير 
السياسية ومن ثم أصبحت مسؤولة 
الصفحة الدولية والقسم االقتصادي 
فــي اجلريــدة. يعرفها الــكل بروحها 
العمــل، كانت  في  وحرصها  املرحــة 
جناء فــي بعض االيام تأتــي بصحبة 
طفلتهــا في ســنواتها االولى وظلت 
الطفلــة رهــف تتردد علــى الصباح 
اليــوم طالبة  اجلديد حتــى اصبحت 
فــي كليــة الصيدلة وال بــد من ذكر 
"حســوني" الذي ملك قلــب اجلميع 
خصوصا السيدة رئيس التحرير "ظفار 
زاير" لطاملا تردد حســوني على اجلريدة 
ابنا للبعض واخا للبعض  حتى اصبح 
االخر، عائلة جناء اعتــادت على بيتها 
الثاني الصباح اجلديد فكل عام وجناء 

وعائلتها بألف خير .
ســيدات كثيرات عملن فــي الصباح 
اجلديــد على مــدى أعوامهــا فكانت 
الصحيفــة أبوابها مشــرعة لألقام 
النسوية ورفد الساحة اإلعامية بهذه 
تبناها املؤســس ورئيس  التي  املواهب 
التحريــر الراحل األب إســماعيل زاير 
ســاعد العديد من النســاء باحلصول 
علــى وظيفة لتؤمــن احليــاة الكرمي 
لعائلتها وســاعد أخريات على إكمال 
الدراســة وهناك مــن تدربت في مقر 
اجلريدة من اجل كسب املهارات أسماء 
التعد وال حتصــى كان للصباح اجلديد 
الدور االكبر في بروزهن في الســاحة 
اإلعامية فكل عام والنســاء اللواتي 
عملن في الصبــاح اجلديد من إداريات 
ومحررات  ومترجمــات  ومهندســات 
ومصممات بألف خير وان غادرن املكان 

يبقى عبقهن موجود .

ُكل عام وأنتّن ُملهمات طموحات وقويات

سيدات الصباح الجديد.. لـُكـّن الحب

زينب الحسني:

جماليــة  زادت  الصحيفــة 
وإبداعــا من ملســات املبدعني 
توسعت  لهذا  فيها  العاملني 
وحققت جناحهــا الدائم، هذا 
او  بالصدفة  يــأت  لم  النجاح 
ضربــة حظ، بــل بالتخطيط 
الســليم واملهنــي ومثابــرة 
العاملني وحرصهم على تقدمي 

االفضل. 
القســم الفني فــي الصباح 
اجلديد، كان لهم عاقة وثيقة 
جــدا وصادقة جــدا مع رئيس 
التحريــر املرحــوم املؤســس 
وواصلــوا  زايــر  اســماعيل 
ابداعهم باملصداقية ذاتها مع 
ابهرت  التي  الرائعة  الســيدة 
العراقية  الصحافــة  عالــم 
بإدرتهــا املوفقــة للصحيفة 
الذي  املؤسس  االب  رحيل  بعد 
كان قدوتهــا ومعلمهــا فقد 
ترعرعت "ظفار زاير" في عائلة 
تعشــق الفن، ما بــني كاتب 
ورســام، رافقــت والدها وهو 
ِ أول  يضع حجر االســاس لـــ
صحيفــة عراقية مســتقلة 

بعد إحداث عام 2003 .
وكيف كان متحمســا وكيف 
عمــل على اصدارهــا بجهود 

اســماء عديدة  مميــزة وجمع 
الصباح  لتكــون  حتت خيمته 
هي وليدة جهود انسان وطني 
عاد  ثــم  مرغما  بــاده  هاجر 
ليحقــق احامه فــي جريدة 
وكانت  مستقلة  حرة  عراقية 

الصباح اول بذرة له.
 مــازال عبق زايــر موجودا في 
انه  اال  رحيلــه  برغــم  املكان 
بقــي بتاريخه املشــرف وبعد 
الصباح اســس زايــر الصباح 
اجلديد ليكمــل احللم بجريدة 
كاملة االستقالية بعيدة عن 
التحــزب والطائفية واالنحياز 
الطوائف  بيتا جلميــع  لتكون 
والتوجهــات من دون اي انحياز 
جلهة على حساب جهة أخرى، 
املؤسس  االب  احام  جل  وكان 
ان يــرى حبيبة العــراق بخير 
ورفاهيــة إال انه رحــل وبلده 

مازال مريضا. 
جند  ذاته  املــكان  فــي  واليوم 
بألف رجــل تقف وقفة  إمرأة 
أبيها وتكمل له احللم، أضافت 
ظفار زاير ملساتها على جميع 
صفحــات الصبــاح اجلديــد 
واملتابعة  التواصــل  خال  من 
واثبتت جدارتها وحرفيتها ولم 
نشــعر يوما ان زايــر رحل عنا 
في  معنا  موجودة  فأنفاســه 

كل عدد يصدر من خال ابنته 
تبعت خطاه. ســيدي  التــي 
الكرمي اسماعيل زاير عزاؤنا في 
رحيلك أنك تركت لنا شخصا 

يشبهك باخللق واالخاق
شكرا لك فأنت كرمي حتى في 

رحيلك ...
الفني  القســم  الى  وبالعودة 
عن  املســؤول  القســم  وهو 
واخراجها  اجلريــدة  تصميــم 
بشــكل فني جميل، شــباب 
القسم الفني جميعهم تربوا 
في هذا املــكان منذ صغرهم 
لــو ســألنا اي شــاب منهم 
ســيقول إني هنا منذ عشرة 
او خمسة عشر عاما في حني 
انهم االن في بداية مشوارهم 
ال يســعنا ســوى ان نذكــر 
مواقفهم املشــرفة والطيبة 

مع حبيبتهم الصباح اجلديد.
فــي عملهم  يقّصــروا  لــم 
ولم يتهاونوا بــل أن ابداعهم 
مســتمرا  كان  وعطاءهــم 
وبتزايــد وقفوا وقفــة واحدة 
ليعاهدوا حبيبهم وصديقهم 
ومعلمهم الراحل إســماعيل 
زايــر علــى أن ال يتهاونوا يوما 
بحق الصباح اجلديد كل احلب 
اجلميلة  األنامل  لـــ  واالحترام 
التي تصنع اجلمال كل يوم في 

صباحات جريدتنا.
حتية حب واحترام للفنان احمد 
ميبــر رئيس القســم الفني 
وفاضل القيسي وحسني عبد 
زاير وياســر  االمير، ونور الدين 
عبد االمير، وبهاء طالب، وكل 
االحترام واملودة لألستاذ الكبير 
املصحح اللغوي )ابو ســيف( 
الطيب املعروف بحرصة وروحه 
اجلميلة وضحكاتــه التي متأل 

املكان.
للجميــع  األمنيــات  كل 
الى  ومــن جنــاح  بالســعادة 
جنــاح في ظل انســانة تعمل 
بكل جدية وانســانية فتحية 
معطرة بعطــر الغاردينيا الى 

االستاذة ظفار زاير.

سمير خليل:
فــي مجــال العمل، هناك اســس 
بفورمــة هذا  تتحكــم  وضوابــط 
املؤسسة  بني  العاقة  العمل، منها 
وبــني العاملني فيهــا، وماتربطهما 
من وشــائج تتبلور حني تتوفر اسس 
التوافق واملواءمــة واالندماج والثقة 

والنوايا الطيبة.
في العمــل الصحفي لرمبــا يكون 
ماتقدم من اهم اشــتراطات دميومة 
تتوافر  العمل، حــني  وتواصل هــذا 
االرضية اجليدة للعاقة بني املطبوع، 
اجلريــدة وكادر العمــل، والن جريدة 
على  تأسســت  اجلديــد  الصبــاح 
مبــادىء الثقــة وســامة االختيار 
والعاملني  واحملرريــن  الكتاب  ونخبة 
فيهــا فقد وقفت بثبــات على هذه 

االرضية ومتسكت بها.
وعندمــا يســير القطــار في خط 
مســتقيم فا خوف والانقطاع بني 
من ينــزل من هذا القطــار وبني من 
يبقــى فيه، وحــني انتمينا الســرة 
الصبــاح اجلديــد توضحــت اواصر 
االولى  ايامنا  منذ  وتبرعمت  العاقة 
فيها ، والن اجلميع وضع امامه مبدا 
او شــعار)في الســراء والضراء( فان 
الصبــاح اجلديد واجهــت الصعاب 
والعقبات بــدروع التضحية ونكران 
واملثل  املبادىء  واالمانة علــى  الذات 

التي أطرت مسيرة هذه اجلريدة.
وتفشي  التشرينية  التظاهرات  بعد 
جائحــة كورونــا، اختــل العمــل 
كثيرا  وتأثــر  واالعامي  الصحفــي 

االلزامي مما  بســبب احلجر الصحي 
ومنها  االعامية  املؤسســات  اجبر 
الى سياسة  اللجوء  اجلديد  الصباح 
التقشف وترشيد النفقات ملواجهة 
االزمــة الطارئــة من جهــة وعدم 
انقطاع اجلريدة عن قرائها من جهة 

اخرى.
وبنــاء على هــذه التداعيات اجتمع 
الراحل اســماعيل  التحرير  رئيــس 
زاير بكادر اجلريدة ملناقشــة وضعها 
فــي ظل االوضــاع الصعبــة وتقرر 
االستغناء عن عدد من احملررين لفترة 
قصيــرة حلــني ان تعود االمــور الى 

نصابها ويعود هؤالء الى العمل.
الترشيق شمل احملررين، كاظم مرشد 
الســلوم، محــرر صفحة ســينما 
واحســان اجلنابي محــرر الصفحة 
االقتصاديــة وســام مكــي محرر 
الصفحــة الثقافية وســميرخليل 
محرر املنوعات والصفحة الرياضية.

الصدور  على  جثمــت  اجلائحة  والن 
لفتــرة طويلة فان قــرار االبعاد ظل 
ساريا الكثر من ســنتني، املفرح في 
االمر ان املبعدين لــم ينقطعوا عن 
العمل اطاقــا وتواصلو مع اجلريدة 
كما كانو ضمن كادرها ورمبا اكثر من 
ذلك وخاصة بالنســبة لسام مكي 
وسمير  الســلوم  مرشــد  وكاظم 
الذين اســتمروا برفد اجلريدة  خليل 
اجر  وبدون  واملتابعــات  باملوضوعات 
متاما، وبعد مايقارب الســنة ونصف 
الزميل ســمير  اعادة  متت  الســنة 
خليل الى العمــل مقابل اجر، فيما 

عاد سام مكي بعد اكثر من سنتني، 
اما كاظم مرشــد السلوم واحسان 

اجلنابي فبقيا خارج اجلريدة.
وبالنسبة الى األستاذ حسن العاني 
فهو اعامــي وقاص، رائــد من رواد 
الصحافة في العراق، كتب في عدد 
مــن املطبوعــات العراقيــة، أبرزها 

جريدة العراق ومجلة الف باء.
بعد العام 2003 كان من مؤسســي 
جريدة الصباح الرســمية ثم انتقل 
جلريدتنــا الصباح اجلديــد بصحبة 
مؤسســها الراحل اســماعيل زاير 
والتحق بكادرها عام 2004 واســتمر 
بالكتابــة على صفحاتها ســنوات 
متواصا  وظل  بعدهــا،  ليغادر  عدة 
بالكتابــة للجريــدة ، وعلــى مدى 
الســنة ونصــف الســنة املاضية 
في  االعمــدة  بكتابــة  مســاهما 

الصفحة االخيرة وبدون مقابل.
االســماء  من  فهــم  اآلخرين  أمــا 
الصحفي  الوســط  فــي  املعروفة 
واالدبــي والفنــي، فكاظم مرشــد 
الســلوم الــذي يحمــل شــهادة 
املاجســتير بالســينما هو شــاعر 
العراق  وباحث وناقد سينمائي، مثل 
ومازال في املهرجانات الســينمائية 
العربيــة، لــه بحــوث وكتابات في 
العاقة بني السينما واالدب وسينما 
الشــباب وســينما املرأة والسينما 
العربيــة له كتاب )ســينما الواقع: 
الســينما  دراســة حتليليــة فــي 
الوثائقية( الذي صدر في دمشق عام 
2012، وهو عضو االحتاد العام لادباء 

والكتاب فــي العراق، عضــو نقابة 
الصحفيــني العراقيني، عضو نقابة 

الفنانني العراقيني.
الذي يحمل شــهادة  ســام مكي 
القانــون  فــي  البكالوريــوس 
وبكالوريــوس باللغة العربية، عضو 
العراقيني، عضو  احلقوقيــني  احتــاد 
والكتاب في  لادبــاء  العــام  االحتاد 
العــراق، صدر لــه: )مــزارع الوقت( 
و)تــازمي   ،2011 دمشــق  )شــعر( 
القانــون(، سلســلة عراقية تطبع 
2013، و)العــراق السياســي( قراءة 
العراقية  الدميقراطية  اشكالية  في 
قانون  )اشــكالية   ،2014 بيــروت   –
االحوال الشــخصية العراقي( احللة 
2015، )اللهو باخلــراب( بغداد 2016، 
اشكالية  الفساد-  )جهود مكافحة 
واســئلة( بغــداد 2019، و) مثل نبي 

يتوسل معجزة( )شعر( 2021.

الصباح الجديد.. اإلحتضان واإلنتماءالقسم الفني.. لمسات االبداع 



جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
العمارة

العدد: 2832/ش/2022
التاريخ: 2022/5/18
الى/ املدعى عليه )ريتاج عباس ضيدان(

اقام املدعي )معتصم قائد عزيز( الدعوى 
 2022/4/24 في  2823/ش/2022  املرقمة 
يطلب فيهــا إســقاط حضانتها من 
محل  وجملهوليــة  )محمــد(  الطفــل 
اقامتك حســب كتاب وحــدة التبليغ 
القضائية بالعدد 1495 في 2022/4/25 
واشــعار مختار منطقة عواشــة تقرر 
تبليغك بواسطة النشر في صحيفتني 
رســميتني يوميتني واحلضور في موعد 
املرافعة فــي 2022/6/7 وفي حال عجم 
احلضور وعدم إرســال مــن ينوب عنك 
غيابا  بحقك  املرافعة  قانونا ســتجرى 

وفق االصول.
القاضي
هادي نعيمه مريهح

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 511/جنح/2022
التاريخ: 2022/5/16

م/ إعالن
الى املتهمة الهاربة: سماح 

سعود رمح املسعودي
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
متهمة  ولكونك  احلاضــر  بالوقت 
511/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
عقوبات   )1/433( املادة  احكام  وفق 
فقد تقــرر تبليغــك باالعالن عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/6/16
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

)اعالن(
الى املتهم الغائب/ )املفوض امير 

علي حسني قادر البهادلي(
املسنوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشآت

العنوان/ محافظة ميسان/ العمارة/ 
االسكان

مبــا انك متهم وفق املــادة /5/ من ق.ع.د 
رقم 14 لســنة 2008 لغيابك عن مقر 
وجملهولية   2021/11/21 بتاريــخ  عملك 
اقامتك اقتضــى تبليغك بهذا اإلعالن 
على ان حتضر امام محكمة قوى االمن 
اخلامســة  املنطقة  األولى/  الداخلــي 
البصرة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ 
تعليــق هذا اإلعالن فــي محل اقامتك 
ومقر عملك وجتيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك ســوف جترى 
املواد  محاكمتك غيابا استنادا الحكام 
)65 و68 و69( من قانون أصول احملاكمات 
اجلزائية لقوى االمــن الداخلي رقم 17 

لسنة 2008.
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 792/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/5/17
املتهم الهارب/ علي نعيم عبداهلل ياسني

م/ اعالن
حتية طيبة...

1-بتاريــخ 2022/4/27 حكمت احملكمة على 
املدان )علي نعيم عبداهلل ياســني( باحلبس 
الشديد ملدة )اربع سنوات( وفقا الحكام املادة 
)446( عقوبات عن جرمية ســرقة دراجة نارية 
نوع سبيســي لون اســود تعود للمشتكي 

ابراهيم اسماعيل زيدان حمزه.
على  احملكمة  2022/4/27حكمت  2-بتاريــخ 
املدان )علي نعيم عبداهلل ياســني( باحلبس 
الشديد ملدة )اربع سنوات( وفقا الحكام املادة 
)446( عقوبات عن جرمية ســرقة دراجة نارية 
نوع سبيسي لون رصاصي تعود للمشتكي 

محسن علي حاوي ناصر
3-لك حق االعتراض خالل فترة ثالثة اشــهر 
من تاريخ صدور احلكــم وبخالفه يعد القرار 

نافذا.
4-اصدار امر قبض وحتري بحقك.

القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الفجر
)جلنة تثبيت امللكية(

إعالن
قرار تثبيت امللكية

اســتنادا الى محضر تثبيــت امللكية 
املؤرخ في 2022/4/27 املنظم بشأن متام 
العقار تسلســل 63 محلة الصكبان/ 
للصالحية  واســتنادا  الفجــر،  قضاء 
اخملولــة لي مبوجب املــادة 48 من قانون 
لســنة   43 رقم  العقاري  التســجيل 
1971 قــررت ثتبيــت ملكيــة العقار 
تسلســل )63( محلة الصكبان باسم 
)خديجة ســفاح ماهو( لتوفر الشروط 
القانونية في طلب التســجيل واعالن 
هذا القرار ملدة ثالثني يوما وفقا الحكام 

القانون املذكور.
القاضي
كاظم محمد طراد
رئيس جلنة تثبيت امللكية 

فقدان هوية
املرقمــة  الهويــة  فقــدان 
 2014/10/27 فــي   72374076
صــادرة من الشــركة العامة 
العائدة  اجلنوب  كهرباء  لتوزيع 
للســيد قاســم منعثر عبد 
احلسني ذي قار فمن يعثر عليها 

تسليمها الى جهة اإلصدار...

مديرية بلدية العمارة
إعالن

إجازة بناء
إلى الشريك

 ساره علي عداي
اقتضــى حضــورك إلــى 
العمارة  بلديــة  مديريــة 
لغــرض حصول الشــريك 
)احمد جبــار نعيمه( على 
إجازة بناء للعقار التسلسل 
خالل  مناصفــة   12/8724
يوما  ثالثون  أقصاهــا  مدة 
داخــل العراق وشــهر من 
تاريخ النشــر إذا كان خارج 
العراق، وبعكســه يسقط 
حقكــم فــي االعتــراض 

مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 877/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/5/17
املتهمان الهاربان/ عقيل رجال زبون 

وهيب وعمر شريف محمد جنم
م/ اعالن

حتية طيبة...
1- بتاريخ 2022/5/27 حكمت احملكمة 
على املدان )عقيل رجــال زبون وهيب 
وعمر شــريف محمد جنــم( باحلبس 
الشــديد ملــدة )اربع ســنوات( وفقا 
وحد  لكل  )1/456/أ(  املــادة  الحــكام 

منهم. 
2- لك حق االعتراض خالل فترة ثالثة 
اشهر من تاريخ صدور احلكم وبخالفه 

يعد القرار نافذا.
3- اصدار امر قبض وحتري بحقك.

القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 113/جنح/ عنف اسري/2022
التاريخ: 2022/5/17

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: حسني عباس 

عبيد مناحي العامري
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمة 931/جنح/ عنف 
املادة )384(  اسري/2022 وفق احكام 
عقوبــات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/6/19 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 385/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/5/17
املتهم الهارب/ حليم لفته عطية 

بناي
م/ اعالن

حتية طيبة...
1- بتاريــخ 2022/5/8حكمــت احملكمة 
علــى املدان )حليم لفتــه عطية بناي( 
باحلبس الشــديد ملدة )خمس سنوات( 
املــادة )1/459( من قانون  وفقا ألحكام 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

النافذ.
2- إصدار أمر قبض وتفتيش بحقك.

3- لكــم حق االعتراض خالل فترة ثالثة 
اشــهر من تاريخ صدور احلكم وبخالفه 
مكتســبا  وجاهيا  املذكور  احلكم  يعد 

الدرجة القطعية.
القاضي
خالد محمد االعرجي

وزارة االعمار واإلسكان/ دائرة املباني/ قسم الشؤون القانونية
إعادة إعالن مناقصة رقم )2022/5( للمرة االولى

تعلن دائرة املباني أاحد تشــكيالت وزارة االعمار واإلســكان والبلديات واالشــغال العامة عن اعالن 
املناقصة املرقمة )2022/5( اخلاصة مشــروع)االعمال املتبقية إلنشــاء أبنيــة وزارة التخطيط في 
محافظة نينوى( مبوجب الوثائق القياســية والشــروط واملواصفات الفنية والقانونية لدى الدائرة، 
فعلى الشركات احلكومية والشركات اخلاصة واملقاولني املصنفة )الصنف الرابع فما فوق/ إنشائي( 
الراغبني باالشتراك باملناقصة املذكورة مراجعة قسم الشؤون القانونية في مقر الدائرة الكائن في 
النهضة/ شارع معارض السيارات/ مجاور شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية مستصحبني 

معهم الوثائق التالية:
)هويــة تصنيف مقاولني صادرة من وزارة التخطيط نافذة )اصليــة+ مصورة( و)هوية احتاد املقاولني 
العراقيــني نافذة )اصلية+ مصورة( و)كتاب براءة الذمة صادرة مــن الهيئة العامة للضرائب )اصل+ 
صورة( لغرض شــراء وثائق املناقصة مقابــل مبلغ قدره )400.000 دينــار( )اربعمائة الف دينار( غير 
قابل للرد وعلى ان ترفق املتسمســكات املدرجــة الحقا مع عطاء املناقصة وتوضع في ظرف مغلق 
ومختوم مع ذكر اســم ورقم املناقصة وتوضع في صندوق العطاءات/ مقر دائرة املباني وبعكســه 
يهمل العطاء الذي لم ترفق معه تلك املستسمكات علما ان آخر موعد لغلق املناقصة هو الساعة 
)الثانية عشرة( من ظهر يوم )االحد( املصادف 2022/6/5 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر 
االعــالن وان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويكون فتــح العطاءات في مقر دائرة املباني 

الساعة )الثانية عشرة( من ظهر يوم )االحد( املصادف 2022/6/5.
• وصف املشروع:

)االعمال املتبقية إلنشــاء أبنية وزارة التخطيط فــي محافظة نينوى حيث تتألف البناية من ثالثة 
طوابق واملتبقي كامل اعمــال املبنى مع االندثارات لكافة االختصاصات مدني، صحيات، ميكانيك، 

كهرباء(.
* الكلفة التخمينية لالعمال املوصوفة في جدول الكميات تبلغ )9.195.173.350 دينار(

mabany.moch.gov iq موقعنا على االنترنيت *
املدير العام
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الدوري  لقب  الشــرطة  حســم 
املمتاز مبكرا، وقبــل نهايته بـ 7 
جوالت كاملة، بعــد تغلبه على 
)2-0(، في  بنتيجــة  القوة اجلوية 
املبــاراة املؤجلة من اجلولة 27 من 
البطولة، والتي أقيمت مساء أول 
الدولي،  أمس في ملعب الشعب 
أمــام أنظــار أكثر مــن 40 ألف 

متفرج من أنصار الفريقني.
افتتح الســوري محمــود املواس 
الدقيقة  التسجيل للشرطة في 
26، وأضــاف علي حصني الهدف 
47.وبهذا  الدقيقــة  فــي  الثاني 
االنتصــار وصــل الشــرطة إلى 
النقطة 82 ليوسع الفارق إلى 23 
نقطة مع أقــرب مطارديه، فيما 
الرابع  بالترتيب  اجلوية  القوة  بقي 
برصيد 55 نقطة.إلى ذلك، أعلنت 
جلنة املسابقات في االحتاد املركزي 
لكرة القدم جدول مباريات اجلولة 
32 التــي تنطلق اليــوم اخلميس 
 4 آيار اجلــاري، فتجرى   19 املوافق 
سامراء  يالقي  الديوانية  مباريات، 
فــي ملعب األول في الســاعة 4 
مســاء والقاسم يضيف الطلبة 
التوقيت  فــي  الكفل  في ملعب 
الــزوراء وامليناء  ذاته وجترى مباراة 
فــي ملعب الشــعب الدولي في 
والنصف  السادســة  الســاعة 
مســاء ويضيف ملعــب النجف 
الدولــي مبــاراة النجــف ونفط 
ميســان في الســاعة 9 مساء.
وتقــام اجلمعــة 4 مباريات أيضا، 
في  الكهرباء  يالقــي  الصناعــة 
ملعبــه فــي الســاعة 4 عصرا 

والكرخ يضيف أمانة بغداد وزاخو 
يالقي النفط وجتــرى املباريات في 
التوقيت ذاته، في حني يلعب نفط 
الوسط ونفط البصرة في ملعب 
النجــف الدولــي في الســاعة 
السادســة والنصف، امــام يوم 
الشرطة  مباراتني،  فتقام  السبت 
يالقي نوروز في الســاعة 4 عصرا 
الدولي تعقبها  الشــعب  مبلعب 

مباراة اجلوية واربيل في الســاعة 
9 مساء.

وقــررت جلنة املســابقات باالحتاد 
املركــزي لكرة القــدم، إيقاف 20 
العبا عن خوض منافسات اجلولة 
نتيجة  املمتــاز،  الــدوري  من   32
البطاقات.وســيغيب  تراكــم 
محمد  اجلولــة:  مباريــات  عــن 
زامــل )الطلبة(، حســام كاظم 

)الزوراء(، ســتار جبار وعلي رحيم 
)أمانــة بغــداد(، مصطفى وليد 
ومصطفى حسن )الكرخ(، سجاد 
خليل ومحمد ســالم )الكهرباء(، 
وأنور مهدي  الدين طاهر  ســيف 
)الديوانية(، مرتضى جمال وحسن 
محمــد )ســامراء(، عــالء خليل 
وأكرم رحيم )نفط ميسان(.وعلي 
رحيم )النفط(، ومحمد جاســم 

)زاخو(،  جميل  وشيفان  )النجف(، 
سالم أحمد )امليناء(، علي كاظم 
)القــوة اجلوية(، صباح عواد )نفط 

البصرة(.
من جانب اخر، شارَك وزير الَشباب 
والرياضــة، رئيس االحتــاد املركزي 
لكرِة القــدم، عدنان درجال، اليوم 
األربعاء، في املُؤمتــر الـ 32 لالحتادِ 
ُعِقَد  الذي  االفتراضي  اآلســيوي 

عبــر املنصــِة اإللكترونية، حيث 
متت مناقشُة العديد من القضايا 
املطروحــِة على جــدوِل األعمال.

وحضــرَ املؤمتــر، أيضــاً، كٌل من 
االحتاد علي  لرئيــِس  األول  النائب 
جبار، واألمني العاّم محمد فرحان، 
بأعضاِء  الترحيبّية  الكلمِة  وبعد 
اجلَمعّيــة العمومّية مت التصويُت 
على االقتراحاِت وحسب الفقرات 
التنفيذّية  اللجنــِة  من  املُقدمة 
واللجان.كمــا متت املُصادقُة على 
محضرِ االجتماِع السابق املُنعقد 
في 27 تشــرين الثاني 2021، إلى 
جانِب ُمناقشــِة تقاريــر اللجاِن 
العاملــة، إضافــة إلــى اللوائح 
حتكم  التي  واألنظمة  والتغييراِت 

االحتادَ اآلسيوي لكرَة القدم.
كمــا قدمت اللجنــُة التنفيذّية 
باإلشارِة  اآلسيوي مقترحاً  لالحتادِ 
إلى املادتــني 2 . 33 )1( و )5( و 79 
مــن النظــاِم األساســي لالحتادِ 
اآلســيوي، حيُث تبينــت أهمية 
من  الصني  انسحاِب  بعد  املُقترح 
تَضييــِف البطولة املُقبلة لكأِس 
أمم آســيا 2023 في هــذا الوقِت 
انتشارِ  املُتأخر نســبياً، بســبب 
كورونا، علماً أن االحتاد الصيني قد 
بذَل كل جهوده لتالفي هذا القرار 
الصعب، لكنه اتخذُه في النهايِة، 
وعليه ســيتم التأكيُد على طرِح 
املُؤمتر الختيارِ  طرٍق جديدٍة أمــام 
البديل مــن دون خضوعه لقواعد 
الطرح بالتصويِت في املؤمتر الـ 32 
بعدما  رفضه،  أو  عليه  للموافقِة 
املكتَب  العامــة  الهيــأُة  خولت 
اختيار  اآلسيوي  لالحتادِ  التنفيذي 
الذي يســتضيف بطولَة  البديل 

كأس آسيا ٢٠٢٣.

الشرطة بطاًل لدوري الكرة الممتاز 
والجولة 32 تبدأ اليوم بأربع مواجهات 

اتحاد الكرة يشارك في المؤتمر الـ)٣٢( لالتحاد اآلسيوي 
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نادي الشرطة

العراق يواجه بنجالديش 
وديًا في بغداد

إدارة الجوية تخصم 
25 % من عقود الالعبين

كبيان يلتقي بالقائم 
باعمال السفارة 

العراقية في المغرب 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الشــباب والرياضــة العراقية، أن 
العاصمة بغداد ســتحتضن مبــاراة ودية بني 
العراق وبنجالديش، مبناسبة مرور 50 عاًما على 
العالقات الدبلوماسية بني البلدين.وقالت وزارة 
الشباب والرياضة العراقية في بيانها: »استقبل 
عدنان درجال وزير الشــباب والرياضة، ســفير 
بنجالديش لدى بغداد أمدي فضلول باري، وجرى 
خالل اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة األوملبية 
الوطنية رعد حمودي، فضــاًل عن النائب األول 
لرئيس االحتاد العراقي لكــرة القدم علي جبار، 
اســتعراض أوجه التعاون الشــبابي والرياضي 

املشترك بني البلدين، وسبل تعزيزها«.
وأضاف: »الوزير درجال أكــد حرص العراق على 
تفعيــل مذكــرة التعــاون الرياضــي وتهيئة 
الرياضية  االحتفالية  الكفيلة إلجناح  الســبل 
التي ســتقام بــني البلدين خالل شــهر متوز 
املقبل مبناســبة مرور 50 عامــا على العالقات 
»تتضمــن  بينهما«.وأوضــح:  الدبلوماســية 
االحتفاليــة ُمَباراة لكرة القــدم بني منتخبي 
البلدين تُقام  في بغداد، ولقاءات مشتركة في 
عدد من األلعاب الفردية التي تشــتهر وتتفوق 
فيها بنجالديش«.وختم البيان: »تشمل مذكرة 
التعاون الرياضي، تبادل اخلبرات الرياضية وإقامة 

املعسكرات التدريبية واملباريات الودية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــررت إدارة القــوة اجلوية، أمــس، خصم 25% 
من عقود الالعبني، بعد اخلســارة األخيرة أمام 
الشــرطة بنتيجة )0-2( في مباراة مؤجلة من 
اجلولة 27 للدوري.وقــال النادي في بيان،: »قررنا 
خصم %25  مــن عقود جميــع الالعبني بعد 
النتائج الســلبية في الدوري املمتاز«.وأضافت 
:« في حــال التتويج بلقــب كأس العراق، التي 
يعول عليها اجلميع إلسعاد جماهيرنا خالل هذا 
املوسم، ستلغى العقوبة املالية«.وعلى صعيد 
متصــل، يعاود القوة اجلويــة مرانه في ملعبه 
اخلميس، اســتعدادا  اليوم  بغــداد  بالعاصمة 
ملباراته املقبلة أمام أربيل، الســبت املقبل على 
ملعب الشــعب الدولي ضمــن اجلولة 32 من 
الــدوري املمتاز.ويحتل القوة اجلوية املركز الرابع 
في الئحة الترتيــب برصيد 55 نقطة، وتنتظره 
مباراة مؤجلة أمام النجف ســتقام في الـ 25 

من الشهر اجلاري.

إعالم اللجنة األولمبية 
التقي رئيس االحتاد العراقي للسباحة وااللعاب 
املائية  السيد خالد عبد الواحد كبيان بالقائم 
باالعمال السفارة العراقية في املمكلة املغربية 
الســيد بوتان دزه يي بحضــور القنصل العام  

وائل شيروان .. 
وقدم السيد بوتان التهاني للسيد كبيان بفوزه 
بعضوية االحتاد العربي للسباحة وابدا  أستعداد 
والتنسيق  املساعدة  لتقدمي  العراقية  السفارة 
للوفــود الرياضــة علــى مســتوى املنتخبات 
الوطنية وتسهيل دخولهم للمملكة املغربية 
القامة املعســكرات او املشــاركة بالبطوالت 

العربية . 
وبدوره قدم  السيد خالد  كبيان شكره وتقديره 
للســيد  القائم باالعمال والقنصل العام على 

تعاونهم وحسن استقبالهم.

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

حتول اجلناح الشاب، رودريجو سيلفا إلى 
ورقة رابحة دائما بيد كارلو أنشــيلوتي 
املديــر الفنــي لريــال مدريــد. وبرغم 
تفضيل أنشــيلوتي لتوليفة هجومية 
تضم أغلب الوقــت الثالثي كرمي بنزميا، 
فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو، 
إال أن رودريجو كان عنصرا فعاال للغاية.

 جلس الالعب البرازيلي البالغ من العمر 
21 عامــا معظم الوقــت على مقاعد 
البــدالء، لكنــه ظهر إجمــاال في 47 
مباراة بكل البطوالت، ســجل 9 أهداف 
وصنع 10 لزمالئه. فكلما قرر أنشيلوتي 
الدفــع بالبرازيلــي رودريجــو من على 
مقاعد البدالء، يصنع الفارق في حلظات 
التتويج  حاســمة للغاية.ففي مشوار 
بالدوري اإلســباني هذا املوســم، لعب 
رودريجو دورا بارزا بتسجيله الهدف األول 
للملكي في رميونتادا مبعقل إشــبيلية 
)3-2(. كذلك  انتهت بفوز ريال مدريــد 
في املشوار األوروبي، فإن دور رودريجو في 
تأهل ريال مدريــد لنهائي دوري األبطال 
ال يقل أهمية عــن بصمة جنوم الفريق 
مثل بنزميا، لوكا مودريتش، فينيسيوس 

وحارس املرمى تيبو كورتوا.

 بالتأكيد تبقى في الذاكرة مشــاركة 
رودريجــو بديــال في مبــاراة إيــاب دور 
الثمانيــة ضــد تشيلســي اإلجنليزي، 
والعمالق املدريــدي مهددا باخلروج على 
ملعبه ووســط جماهيــره بالتأخر في 

النتيجة )3-0(.
 وسجل رودريجو الهدف األول للريال في 
توقيت قاتل، ليمد زمــن اللقاء للوقت 
اإلضافي انتهى بفوز الفريق اللندني )3-

2( لم يكف حامــل اللقب للتأهل.وفي 
ســيناريو مكرر على ملعب سانتياجو 
برنابيو، خــالل مباراة إياب قبل النهائي، 
حل رودريجو بديال، ومانشســتر سيتي 
متقدم فــي النتيجــة بهــدف. إال أن 
رودريجو ســجل هدفني في ثوان قليلة 
بالوقــت القاتل، ليمتــد اللقاء لوقت 
إضافي أنهاه امليرينجي منتصرا بنتيجة 
)3-1(. بصمــة رودريجو لم تكن حاضرة 
في األمتار األخيرة من الســباق فقط، 
لكنه منح ريال مدريد أول فوز في دوري 
األبطال هذا املوســم بهدف في توقيت 

قاتل مبرمى إنتر في مرحلة اجملموعات.
 هذه املســيرة القوية، دفعت وســائل 
اإلعــالم اإلســبانية للتغنــي ببصمة 
»رودريجو«، وأطلقت عليه لقب »مستر 
دوري األبطال«. وبرغــم ضمان التتويج 
بلقب الليجا، لم يفقد البرازيلي الشاب 

حماســه بل ســجل 3 أهــداف لريال 
مدريــد في مواجهــات حتصيل حاصل 
باجلوالت األخيرة من املســابقة، ليؤكد 
أنه سيكون »شــوكة« في حلق يورجن 

الثاني  الطرف  ليفربــول،  مدرب  كلوب 
لنهائي األبطال.

وحقــق رودريجــو جويس، جنــاح ريال 
مدريــد، رقمــا مميــزًا خــالل مواجهة 

قادش ، ضمــن اجلولة 37 مــن الليجا.
وصنع رودريجــو الهدف األول للميرجني، 
الذي ســجله ماريانو دياز في الدقيقة 
5.وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 

فــإن رودريجو شــارك فــي 10 أهداف 
خالل آخر 10 مباريــات لريال مدريد في 
مختلف املســابقات )ســجل 7 وصنع 
رودريجو  »أرقام  الشــبكة:  3(.وأضافت 
احلاليــة، هي نفس أرقامــه في آخر 50 

مباراة مع النادي امللكي«.
اإليجابي بني  بالتعــادل  املباراة  وانتهت 
الفريقــني بهدف ملثله، علمــا بأن ريال 
مدريد حســم اللقــب لصاحله قبل 4 
رودريجو  النهاية.وســاهم  جوالت على 
في تأهل امللكي إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبا، حني ســجل هدفني في مواجهة 
مانشستر سيتي بإياب نصف النهائي.
ويصطدم الريال بليفربول اإلجنليزي، في 
األبطال على استاد فرنسا  دوري  نهائي 

يوم السبت املوافق 28 آيار اجلاري.
ويستعد عشاق الســاحرة املستديرة، 
نهائي  ملتابعة  العالم،  على مســتوى 
دوري أبطــال أوروبــا، بني ريــال مدريد 
وليفربــول، الســبت 28 آيــار اجلاري، 
على ســتاد دو فرانــس. ويطمح ريال 
مدريــد حتت قيــادة مدربــه اإليطالي 
كارلو أنشــيلوتي، حلصــد لقب دوري 
أبطال أوروبــا، للمرة 14 فــي تاريخه. 
أما ليفربول حتت قيــادة مدربه األملاني 
يورجن كلــوب، يريد التتويج الســابع 
ريال  بلقب التشــامبيونزليج. وشــق 

النهائي بصعوبة  إلــى  مدريد طريقه 
مع حدوث مفاجآت مدوية، حيث أطاح 
بباريس سان جيرمان من ثمن النهائي. 
وفي دور الثمانيــة، جنح ريال مدريد في 
قبل  اللقــب،  قهر تشيلســي حامل 
قلب الطاولة على مانشســتر سيتي 
لنهائي  والصعود  القاتــل،  الوقت  في 
أقل  كان  ليفربول  مشوار  البطولة.أما 
صعوبــة، حيث أطاح بإنتــر ميالن من 
دور الـــ 16، قبل جتــاوز بنفيكا في دور 
الثمانية. وفي نصــف النهائي، تقابل 
املهمة  وأجنــز  فياريال،  ليفربول ضــد 
بالفــوز ذهابًــا 2-0 على أرضــه، وكرر 
تفوقــه في اإلياب بنتيجــة 3-2 خارج 
الديار. وهناك متيمة إســبانية تبشــر 
الفريــق اإلجنليــزي بقهر ريــال مدريد 

وحصد اللقب األوروبي هذا املوسم. 
ففي عام 1977، توج ريال بيتيس بلقب 
كأس ملك إســبانيا، وفي نفس العام 
حصد ليفربول، دوري أبطال أوروبا على 
حســاب كلوب بروج. وفي 2005، تكرر 
الســيناريو بفوز ريــال بيتيس بكأس 
امللك، وليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 
على حساب ميالن. وفي العالم احلالي 
2022، تــوج ريال بيتيــس بكأس ملك 
إسبانيا، وبلغ ليفربول النهائي القاري.. 

فهل تستمر التميمة اإلسبانية؟

نهائي دوري األبطال.. »رودريجو« شوكة مدريدية في حلق كلوب
استاد فرنسا يضيف المواجهة 28 الجاري

رودريجو سيلفا

إعالم الشباب والرياضة
الوزراء  رئيس مجلــس  دولة  وجه 
الكاظمي  مصطفــى  االســتاذ 
جميع مؤسسات الدولة واجلهات 
وزارة  بدعم مســاعي  الســاندة 
وســعيها  والرياضــة  الشــباب 
احلثيث فــي اســتضافة بطولة 
خليجــي 25 بكــرة القــدم في 
البصــرة . جاء ذلك خــالل اللقاء 
الــذي جمعــه بوزيــر الشــباب 
والرياضة عدنان درجال ملناقشــة 
ملف البطولة واخر االستعدادات 
اجلارية الستضافتها ، وقدم درجال 
شرحا مســهبا عن زيارة اللجنة 
اخلليجيــة التفقدية الى البصرة 
واملنشات  املالعب  على  واطالعها 
اخلدميــة والتعاون املشــترك بني 
وزارة الشباب واحلكومة احمللية في 

البصرة ومحافظها السيد اسعد 
لكرة  العراقي  واالحتــاد  العيداني 

القدم . 
وثمن الكاظمي جميع اجلهود التي 
تصب باجتاه عودة العراق لتضييف 
البطوالت الدوليــة ملا لها من اثر 
بليغ في تطور الرياضة واالستثمار 
بها فضال عن النهضة العمرانية 
والســياحية املصاحبــة لهــا ، 
منوهــا انها تقتضــي ان تتظافر 
جميع اجلهــود بهذا االجتاه واولها 
دعم احلكومــة االحتادية ، مؤكدا 
انه من اشــد الداعمني واملتابعني 
لهذا امللف الذي يالمس تطلعات 
اجلماهير وشــغفها بكرة القدم ، 
تذليل جميع  مشددا على ضرورة 
أي  العمل  تواجــه  التي  العقبات 
البطولة  جناح  بغية  كان شكلها 

بصورة متميزة في البصرة. 
واعــرب رئيــس مجلس الــوزراء 
عن شــكره وامتنانــه من جميع 
ومواقفهم  اخلليج  في  االشــقاء 
العــراق  بدعمهــم  الكبيــرة 
امللفات  ومســاندته في جميــع 
ورغبتهم  والشــبابية  الرياضية 
االكيدة في عودة العراق الحتضان 
الشــبابية  وامللتقيات  البطوالت 
التي جتســد قوة ومتانة العالقة 
االخوية بــني بلداننا الشــقيقة 
.وفي ختام اللقاء قدم الوزير درجال 
شــكره لدولة رئيس الوزراء على 
والشباب  للرياضة  الكبير  الدعم 
يضيفهــا  التــي  وللبطــوالت 
جلميع  استجابته  وسرعة  العراق 
الطلبات التي تخص دعم الرياضة 

والرياضيني.

نور الجبوري*
بحضور امني ســر نــادي الدفاع 
اجلوي انهــى فريق كرة الســلة 
تدريباته اليومية على قاعات وزارة 
الشــباب والرياضة التخصصية 
دوري  منافسات  استعدادا خلوض 
للدرجة  العراقــي  الســلة  كرة 
االولى والتي سيالعب فيها اندية 
/ ســامراء /عمال  )اكاد عينكاوا 

اربيل في  نينوى( في محافظــة 
يوم غد اجلمعة ٢٠ ايار ٢٠٢٢.

وتضمنــت تدريبات الفريق والتي 
يقودها املدرب الدكتور )حســني 
عالء محســن ( وجهــازه الفني 
املهارية  احلصــص  مــن  عــددآ 
والفنيــة والتكتيكية في مجال 
ومهــارات  والدفــاع  الهجــوم 
االستمرار  جانب  إلى  التســديد 

فــي عمليات اإلعداد النفســي 
والبدني لالرتقاء بقدرات الالعبني 

الذهنية والصحية والتكتيكية.
اجلوي  الدفــاع  فريق  ويســتهل 
مبارياته يــوم غد اجلمعة املوافق 
اجملموعة  اجلاري حلســاب  آيار   20
الرابعة التي تقام في قاعة نادي 
اذ يالقي  أربيل  آكاد عنكاوا فــي 
في الســاعة 5 مساء فريق آكاد 

ويواجه فريق ســامراء  عنــكاوا 
3 من عصر السبت  في الساعة 
مبارياته  ويختتم  آيار،   21 املوافق 
يقابل  عندمــا  اجملموعــة  فــي 
الســاعة  نينوى في  فريق عمال 
اخلامسة مساء األحد املوافق 22 

آيار اجلاري.

* إعالم نادي الدفاع اجلوي

نادي الدفاع الجوي يفتتح سلة الدرجة األولى بلقاء آكاد عنكاوا غدا 

حسين الشمري
يســتهل منتخبنا  الســلوي على 
الكراســي املتحركة مشاركته في 
بطولة اســيا اوشــينا املقامة في 
مدينة بوكيــت التايلندية مبواجهة 
الســبت  يوم  الفلبــني  منتخــب 
املقبــل عند الســاعة العاشــرة 
صباحا بتوقيت تايلند، وقال  رئيس 
الوفــد العراقــي عبد الكــرمي باقر 
يفتتح منتخبنا بكرة الســلة على 
الكراسي مشــواره واولى محطاته 
في بطولة اســيا اوشــينا مبالقاة 
منتخــب الفلبني في مباراة نطمح 
من خاللها الى حتقيق الفوز للمضي 
التأهل  بطاقــة  حصــد  في  قدما 

ملونديال العالم وبطولة االسياد.
واضاف باقر بان الوفد العراقي كان 
قد وصل الــى تايلند أول أمس وهو 

بصحة جيدة واجــرى الفريق عددا 
من الوحــدات التدريبية بإشــراف 
املالك التدريبــي بقيادة املدرب رافد 
كاظم  ومســاعده  احلســني  عبد 

هليل لرفع حالة التعب واإلرهاق عن 
كاهل العبينــا واجلميع في جاهزة 
عاليــة لتحقيــق االنتصــار االول 

ملنتخبنا في شوطه االسيوي.

الكاظمي يوجه مؤسسات الدولة باسناد 
ملف تضييف البصرة خليجي 25 

السلة على الكراسي يستهل مشاركته 
االسيوية بمالقاة نظيره الفلبيني

منتخب سلة الكراسي

نادي الدفاع اجلوي لكرة السلة



 اذا غابت الدولة 
ضاعت حقوق المواطن

 الدولــة في نظــر املواطــن مجموعة من 
والقــادة  والرجــال  واإلجــراءات  القوانــن 
واملســؤولن في إجنــاز مهــام احلفاظ على 

حقوق املواطنن. 
ان عــودة الدولــة الوطنيــة والدســتورية 
اجملتمع  والقانونيــة ضــرورة لكي يشــعر 
وتدبير  املعاشي  لوضعه  واألمان  باالستقرار 
مســتلزمات حياتــه اليوميــة الكرمية، ان 
االزمات التــي تعصف بالدول و الشــعوب 
القرار السياسي في امتحان  تضع اصحاب 
وإختبار حقيقي يعلم من خاللها املواطن هل 
اختياراته في االنتخابات كانت على اســاس 
املهنية والكفاءه واخلبــرة والصدق واالمانة 
التي متيز هذا املرشــح عن املرشح اآلخر ام 
تذهب هذه االصوات مجاملة او محسوبية 
او حلســاباٍت ضيقة، ام ان اختيارات املواطن 
انتجت رجال دولــة قادرين على وضع احللول 

وجتاوز األزمات .
هذا ما يحتاجــه العراق في هــذه املرحلة 
املقبلة املهمة في حيــاة العراقين. الوضع 
االقتصــادي الصعــب الــذي مــر بالعراق 
السنوات السابقة بســبب هدر املال العام 
و الفســاد و ســوء اســتخدام السلطة و 
اإلدارة الســيئة للموارد املالية و البشــرية 
و تغييب الكفــاءات العلمية و املهنية عن 
مفاصــل القرار السياســي الرســمي في 
مفاصل الســلطة والدولة التي تســببت 
بها احملاصصة احلزبية واحملسوبية والعالقات 
الرجل  الشخصية املصلحية وغياب قاعدة 

املناسب في املكان املناسب .
كلها تركت العراق مأزوما متأزًما يعاني من 
شــح املوارد املالية بالرغم من ان العراق بلٌد 
غني وذو امكانيات كبيرة كان من الســهل 
عليــه ان يتجــاوز هذا الوضــع االقتصادي 
القادمة  اخلانق. ولكي نضع حلول للمرحلة 
يجب ان تكــون االولوية لالقتصــاد وتقوية 
مالية الدولة وادارة مواردها بالشــكل الذي 
يســاهم في تعظيم املــوارد املالية و خلق 
فرص جديدة لزيادة اإليــرادات غير النفطية 
والتي يزخر بها العراق ومنها املوانئ واملنافذ 

والزراعة والصناعة والتجارة و االتصاالت. 
ان املوارد البشرية في العراق حتتاج الى تأهيل 
وتدريب واستثمار لتوفير فرص عمل حقيقة 
للشــباب عن طريــق املشــاريع الصغيرة 
وتطويــر رأس املــال الشــخصي وتنميته 
بشــكل علمي مدروس يســاهم في خلق 
الوظائف في القطاعن العام و اخلاص. ان دور 
املسؤول و القائد و رجال الدولة في مختلف 
واالداري في  الوظيفــي  العمل  مســتويات 
املؤسســات والوزارات يعتمد على اسهامه 
بشــكل مباشــر في تعظيم موارد الدولة 
وتقليــل النفقات وهذا املعيــار حاكم في 
تقييم املسؤول من درجة مدير عام فما فوق. 
ولكي جنعل من العــراق دولة ذات امكانيات 
ومــوارد مالية عالية مســتريحة بامكانها 
الصعوبات، يجــب على اصحاب  تتجاوز  ان 
القرار السياســي وضع الرجل املناسب في 
املكان املناســب وهذا سيحدده املواطن من 
خالل بصمة الشــرف والضميــر في اختيار 

املرشحن األكفاء جمللس النواب القادم.

جواد البوالني

 – امليسورين  تســول   - االنتحار 
السرقة بالتنومي املغناطيسي 
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جاء في االخبار :

اّن عملية انتحار واحدة تقع كل 
اثنتي عشــرة ساعة في العراق 

اجلديد.
مــن  اخلطيــر  الرقــم  وهــذا 
تزايد  علــى  املهمة  املؤشــرات 
سوء  بسبب  واالضطراب  القلق 
بالفقراء  العناية  وقلة  اخلدمات 
واملســتضعفن مــن جهــة ، 
وضعف الوازع الديني واألخالقي 

من جهة اخرى .
وهكذا يدق هذا املؤشــر ناقوس 
اخلطر ، األمر الذي البُدَّ َمَعُه من 
حلــول جذرية للواقع الفاســد 

املعاش .
لقد فسد امللح ..!!
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الكثيــروَن ممــن هم  وينتحــل 
الفقر  َصَفَة  الفقراء  ليسوا من 
وينطلقون للتســول بعيداً عن 
اخلجل واحلياء، ويرون في التسول 
الوسيلة املربحة الكتناز األموال 

وتلك من أقبح األعمال .
الَكَذبة  هــؤالء  يعمــد  وهكذا 
الــى إذالل أنفســهم وامتهان 
وابتزاز   ، املال  كرامتهم من أجل 
بكل  عليهم  والتحايــل  الناس 

دناءة وخسة .
واملرعــب فــي هــذا الســياق 
الذيــن  األطفــال  اســتخدام 
تركوا الدراســة وأضحوا فرائَس 

العصاباِت الدنيئة .
لقــد أعلنــت الشــرطة فــي 
اّنها ضبطت  الديوانية مؤخــرا 
أشخاصاً ِمْن ميسوري احلال ممن 
جيدة  مادية  بأوضــاع  يتمتعون 
في ســياق ســعيها للحد من 

التسول ..!!
امليســور  تســول  اّن  واحلقيقة 

ماهو اال نَصْب واحتيال يُحاِسُب 
عليه الشــرع والقانون، ويصب 
لصالح عصابات لئيمة ال تكف 

عن التخريب وااليذاء ..
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وأعلنت شرطة بغداد عن دخول 
أحد مكاتب  الى  ثالثة أشخاص 
بعملية  وقيامهــم  الصيرفــة 
لصاحب  مغناطيســي  تنــومي 
املكتب وسرقة ثالثة آالف دوالر .

املغناطيسي  التنومي  واستخدام 
فــي الســرقة اســلوب جديد 
الُســّراق  أســاليب  الى  يضاف 

املعروفة .
وقدميا قال أحد جنود إبليس :

ابليس  ُجْنــِد  من  فتــًى  وكنُت 
فارتقى 

ِمْن  ابليُس  بي احلاُل حتى صــار 
ُجْندي 

اللهم أعذنا من ابليس وجنوده ، 
وأرنــا احللول اجلذريــة ملا يعانيه 
املواطنون العراقيون فلقد طفح 

الكيل وبلغ السيل الزبى .

الثالوث المرعب 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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ال تتوقف أحــالم الفنان املصري محمــد صبحي في عالم 
الفن، إذ يؤمن أن رســالة املبدع مستمرة، وأنه نبع دائم من 

العطاء.
وكشف صبحي عن عودته، خلشبة املسرح مجددا، من خالل 
مســرحية "ملك سيام"، مؤكدا أنه متنى تقدمي هذا العرض 

منذ سنوات طويلة.
وأعلن صبحي اخلبر في منشــور قصير، عبر حســابه على 
موقع "فيســبوك" قائال: "صديقتــي الغالية جدا فاطمة 
ناعوت الكاتبة والشــاعرة املبدعة وهي األم احلنون ملشاكل 
من حولها والعالم كله.. وجهت لي تهديدا ووعيدا ومساندة 
لكي أقدم مســرحية "ملك ســيام" التي كان املفترض أن 
تقــدم عام ٢٠٠٢.. أقول لناعوت: احللم ال ميوت.. وأعدك قريبا 

أن أقدم حلمي وحلمك على املسرح )ملك سيام(".

قررت الفنانة نانســي عجــرم أن حتتفل بيــوم ميالدها 
بطريقة طريفــة، بعيدا عن األجواء والطــرق التقليدية 

التي يقوم بها الكثير من النجوم.
وشاركت نانســي متابعيها على حســابها على موقع 
"أنستغرام" فيديو لها ظهرت فيه وهي تتنكر وتسير في 

شوارع بيروت احتفاالً بيوم ميالدها.
نانســي علقت على الفيديو قائلة: "هي أو مش هي أردت 

االحتفال بعيد ميالدي بطريقة مختلفة".
وبدت نانســي في الفيديو بوجه أسمر وشعر "كيرلي" 

وتعرف عليها البعض بينما لم يعرفها آخرون.
وظهرت نانسي وهي تتجول وتتسوق من البقاالت واحملالت 
متنقلة على دراجة نارية، مختتمة الفيديو مبقطع لقطع 

كيكة عيد ميالدها.
وأمتت نانسي عجرم عامها الـ 39 حيث ولدت في السادس 
عشر من أيار، ويشاركها االحتفال بهذه املناسبة املميزة 
زمالؤهــا وجمهورها على السوشــيال ميديا والذين لم 

يتوانوا عن تقدمي أجمل التهاني لها.
وتعد نانسي عجرم من أملع جنمات الفن في العالم العربي، 
واســتطاعت التوفيق بنجاح ما بن فنها وعائلتها، فهي 
أجنبت ثالث بنات من زوجها فادي الهاشم، وتعبر دائما عن 

فخرها بهن.

محمد صبحي

نانسي عجرم 

أخبــارهــــــــــم

زينب الحسني:
الكرميــة قبل خلق  األحجــار  ُعرفت 
البشرية، إذ خلق اهلل سبحانه وتعالى 
األرض والسماء في ستة أيام، وإن أول 
جبل ســجد هلل تعالى وشهد )أن ال 
إلــه إال اهلل وحده ال شــريك له( هو 
جبل اليماني، لذا تكرمياً لها ســميت 
باألحجــار الكرمية وقــد كرمت على 
غيرها من األحجــار وكرمت بعضها 
على بعض، ونحن كمسلمن بشكل 
خاص أصبح لألحجــار الكرمية قيمة 
عندنا ألننــا نعتقد إنها أكتســبت 
كرامتهــا مــن األحاديــث النبويــة 

الشريفة وأحاديث األئمة األطهار.
وكانت الكتابة والنقوش على األحجار 
بأداة تدعــى بـ )الشــفرة(،  ســابقاً 
وكانت الكتابة آنذاك بأســطر قليلة 
وملــدة زمنية طويلة بعض الشــيء، 
ولكن العلــم في تطــور، فقد دخل 
تطور الصناعة على بعض األدوات ومت 
اليوم  التي تستخدم  )البرمية(  اختراع 

في الكتابات والنقوش على األحجار.
على  الكرمية  األحجــار  وتســتعمل 
اختــالف أنواعها وأصنافها لشــتى 
للزينة  يســتعمل  ما  منها  األغراض 
مثل اللؤلؤ واملرجان ومنها ما يتختم 
به مثــل العقيق بأنواعــه والفيروزي 
األحجار  بعــض  وتســتعمل  وغيره، 
الكرمية في جلب الرزق وضد احلســد 
وطرد الشــياطن ويستعمل البعض 
اآلخر منها للمحبة والكراهية والعدو 
العتقــاد بعــض الناس بهــا، أما ما 
يستعمل كأداة للشفاء فمنها حجر 
امللكايت الــذي يفيد ألمراض الكلية 
لتوســيع  يفيد  الذي  الياقوت  وحجر 
شراين اجلسم وتخفيف ضغط الدم 
علــى القلب كذلك حجــر الفيروزي 
الدموية وخفقان  الــدورة  الذي يفيد 
القلب، أما حجر الالزورد يفيد الرتفاع 

درجات احلرارة.

ارتفاع أسعارها
األحجار  بيع وشــراء  اســعار  ارتفاع 
وانتشــار محالها بشــكل  الكرمية، 
الفت، غــدا شــيًئا مألوًفــا ال يدعو 
للتعجب واالستغراب في مدن البالد، 
ورواج  االهتمام  ظاهــرة  قراءة  وميكن 
أنثروبولوجًيا  الكرمية  األحجار  ســوق 
ضمــن ثالثــة منطلقات، بحســب 
قيــس جابر، أكادميــي متخصص في 
باألنثروبولوجيا  ومهتــم  اللغة  علم 
، األول هــو "اإلميــان بطاقــة خفية 
فيها، وهو بقايــا الطوطمية وعبادة 
األشــياء واألحياء، أمــا الثاني كونها 
تشــبه الذهب، متثل مصرفــاً لأليام 
الصعبــة، فهي مما خــف حمله وغال 
ثمنه، أما الثالــث بقيمتها اجلمالية 

واستخدامها للزينة.
بشكل  األحجار  أســعار  ارتفاع  وعن 
مبالغ فيه يرجع جابــر في حديث لِـ 
الصباح اجلديد ذلك إلى ثالثة أسباب، 
الندرة  تعتمد على عاملي  األســعار 
والنقاء في احلجر الكــرمي من جانب، 
والطلب من جانب آخر، وقد تشــكل 
الدعاية التجارية والترويج املســتند 
علــى املرويــات الدينيــة واحلكايات 
واألســاطير مثل جلــب احملبة واحلظ 

السعيد واجلاه والرزق الوفير.

صفحات للترويج لها
وتابــع جابــر قوله، إنه في الســنن 
السابقة، لم يكن االهتمام باألحجار 
الكرميــة بهــذه الصورة ولــم تكن 
أسواقها ومحالها بهذا الشكل املثير 
لالستغراب، فأغلبها كانت تعرض في 
محال وبسطات بسيطة، وتتركز في 
املدن املقدســة وقرب املراقد الدينية، 
لكــن الواقع تغير كثيــرا في جميع 

مدن البالد. 
وأضــاف: مثل أي جتــارة، وجــد جتار 
األحجار الكرميــة في مواقع التواصل 
االجتماعي طريق وصول ســهل إلى 
املشــتري، حتــى أن األمــر ال يحتاج 
إلــى أدوات التحليــل الرقمي ملعرفة 
العــدد الهائل من الصفحات املروجة 
لهذه التجــارة، بل أن أقــل ما يقال 
عن أصغر صفحــة ممولة إنها حتظى 
املتابعــن  األلــوف مــن  بعشــرات 

وتعــدى بعضها املليــون، اضافة إلى 
قنوات فــي "يوتيــوب"، والتي تصل 
مقاطعها املرئية إلى عشــرات اآلالف 
من املشــاهدات، فضاًل عن صفحات 

"فيسبوك" مرتبطة بيوتيوب. 

مزادات علينه في بث مباشر
ومن خــالل موقع الفيــس بوك تبن 
"البث  عبــر  علنية  مــزادات  وجــود 
األحجــار  فيــه  تعــرض  املباشــر" 
خصائصها  البائع  ويوضــح  الكرمية، 
في "جلب الــرزق أو احلظ الســعيد 
واحملبة"، وتتصاعد حمى املنافسة في 
وفي  البائع،  يختــم  التعليقات حتى 
مشهد آخر مثير لالستغراب، تتساءل 
البضاعة،  هذه  عن  التعليقات  بعض 
وعن وجــود خدمات توصيل إلى بلدان 
عربية مجاورة، ولم يتوقف األمر عند 
هذا احلد، بــل عززت بعض الصفحات 
دعايتهــا التجاريــة بوجــه جميلة 

للترويج التجاري لبضاعتها.

العراق خامسا في استيرادها
من جانب أخر أعلــن املركز البرازيلي 
 Centro" الزينــة  أحجــار  ملصــدري 
rochas" ان العــراق جــاء خامســا 
الزينة  بأكبر مســتورد ألحجار  عربيا 

البرازيلية.
وقال املركز فــي تقرير له ان "إجمالي 
الزينة  اإليرادات من شــحنات أحجار 
املصدرة إلى الدول العربية بلغ عشرة 

مالين دوالر أمريكي في العام 2021"، 
مبينــا ان "صــادرات أحجــار الزينة 
ارتفعت  العربية  الدول  إلى  البرازيلية 
بنســبة ٪59 في عــام 2021 مقارنة 

بالعام الذي سبقه".
واضاف ان "اإلمــارات العربية املتحدة 
تعد من املشترين الرئيسين لألحجار 
البرازيلية من بــن الدول العربية في 
العــام املاضي بحصة تبلــغ 48.3٪، 
تليها ليبيا بنسبة ٪30.4، قطر 9.4٪، 
اجلزائر ٪4.8 والعراق ٪2.5"، مشيرا الى 
ان "الســوق العربي يعد استراتيجياً 
بالنسبة للبرازيل من حيث الصادرات، 
وذلك نظراً إلى اإلمكانات واالستهالك 

الكبير ألحجار الزينة".
واشار الى ان "الصادرات البرازيلية من 
الزينة ســجلت رقما قياسيا  أحجار 
تاريخيا فــي العــام 2021، متجاوزة 
الرقم املســجل فــي فترة مــا قبل 
اجلائحة، حيث بلغت عائدات القطاع 
نحو 1.34 مليــار دوالر أمريكي، ففي 
العام املاضي مت شحن 2.4 مليون طن 
من األحجــار البرازيلية إلى 132 دولة 
في خمس قــارات بزيادة قدرها 35.5٪ 

مقارنة بعام 2020".
املتحــدة  "الواليــات  ان  واوضحــت 
األمريكيــة فــي الصــدارة كأكبــر 
مســتهلك لألحجار البرازيلية، حيث 
متثــل ٪62.7 من إجمالــي الصادرات، 
تليها الصن بـــ ٪11.5، إيطاليا 6.5٪ 

ثم املكسيك 3.8٪.

رواج األحجار الكريمة على
 صفحات التواصل االجتماعي 

العراق خامس أكبر مستورد عربي للزينة البرازيلية

متابعة ـ الصباح الجديد:
توافدت جنمات هوليوود على السجادة احلمراء 
في مهرجان كان السينمائي، الختيار صاحبة 

أجمل إطاللة.
وبدأت جنمــات هوليــوود فــي التوافد على 
مهرجان  افتتاحية  خالل  احلمراء،  الســجادة 

كان السينمائي في دورته الـ 75.
ارتدت  البريطاني،  ووفًقا ملوقع "ديلي ميــل" 
املمثلة األمريكية إيفا الجنوريا، فستانا أسود 
طويال شبه شــفاف، بحماالت رفيعة، وعقد 

ضيق من اللؤلؤ.
لينش،  البريطانية الشــانا  املمثلــة  وارتدت 
بطلة سلســلة جيمس بوند، فستانا أبيض 
كالســيكيا أنيقا، مصنوع من اخلرز واللؤلؤ، 

وأقراط ماسية ضخمة.
ويبدو أن اللون األســود له الغلبة هذا العام، 
إذ ارتدت املمثلة األمريكية جوليان مور أيًضا، 
فستانًا من اللون األســود من احلرير، بفتحة 

صدر واسعة ووسط منسدل.
وأرفقــت "مــور" إطاللتها الســاحرة بعقد 
ماســي من الزمرد األخضــر، ومكياج عيون 
بارز، بينمــا فضلت املمثلــة كاثرين الجنفور 

ارتداء فســتان مصنوع بالكامــل من اللؤلؤ 
والترتر. وكانــت املمثلة إيفا الجنوريا من أوائل 
النجمات الالتي ســافرن إلى فرنســا، حيث 
متكث في فندق "مارتينز" طول فترة املهرجان. 
والعشرين  الســابع  املهرجان حتى  ويستمر 
من الشــهر اجلاري. وتستعد النجمات لهذه 
املناســبة الســنوية، بارتداء أجمــل وأكثر 
إطالالتهن تكلفًة علــى اإلطالق، وما أفضل 
من اجملوهرات املاســية ملنــح اإلطاللة رونًقا 
وقيمة ال تقدر بثمــن. ووفًقا ملوقع "فوربس" 
األمريكي، هــذا العام يحمــل ذكرى خاصة 
السويسرية  شــوبارد  وشركة  كان  ملهرجان 
الـ  بالعام  االثنن  للمجوهرات، حيث يحتفل 

25 لشراكتهما.
وذكر املوقــع، أن شــوبارد تنوي هــذا العام 
اســتغالل احلــدث الســينمائي الضخــم 
للكشــف عــن مجموعــة جديــدة مــن 

مجوهراتها.
ومن املقــرر أن تطرح شــوبارد 75 قطعة 
مجوهرات جديــدة ترتديها النجمات على 
الســجادة احلمراء، مســتوحاة من حقبة 
األفالم األبيض واألسود في بداية السينما.

مهرجان كان 2022.. نجمات هوليوود 
يتوافدن على السجادة الحمراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
 حازت مسرحية "قارئ الفنجان" من 
تأليف الفنان العراقي علي عبد النبي 
الزيدي وإخراج اخملرج اجلزائري مســعي 
أحمد نبيل على جائزتن مهمتن في 
مهرجان قرطــاج الدولي للمونودراما 
املقام في تونــس، اجلائزة األولى كانت 
في حقل العرض املســرحي والثانية 

عن النص املسرحي.
وقــال مؤلف املســرحية الفنان علي 
عبد النبي الزيدي: ســعيد جداً بفوز 

بجائزة  الفنجــان(  )قارئ  مســرحية 
أفضل عرض مســرحي وكذلك جائزة 
أفضل نص مســرحي فــي مهرجان 
قرطــاج الدولي الذي يعــد واحداً من 
التي تعنى  الدولية  أهم املهرجانــات 
بجنس املونودراما".  وأشار الزيدي الى 
ان "نص املســرحية علــى الرغم من 
انه يناقــش قضايا الوطن في الداخل 
واخلارج وينطلق من منطلق اجتماعي 
الى سياسي اال انه ال يبتعد عن اجلانب 
اإلنساني ويطرح سؤاالً مهماً عن واقع 

العراق  في  الذي حصــل  التغيير 
واخلسارات التي تكبدها الناس".

وأضــاف: ان "املســرحية حتاكي 
قصــة امرأة تنتظــر حبيبها من 
أجل خالصهــا، لكن هذا احلبيب 

النص  ال وجود له كما يشــير 
والعرض معاً، لكن غيابه 

خســارات  يشــكل 
هذه  على  متواليــة 

نهاية  فــي  املــرأة 
األمر".

مسرحية "قارئ الفنجان" تفوز 
بمهرجان قرطاج الدولي
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