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بغداد - وعد الشمري:
أكــد حتالــف انقــاذ وطــن أمس 
األحد، متاســكه، نافياً تعرضه إلى 
مشــروعه  أن  مبيناً  انشــقاقات، 
يتضمــن أمــا تشــكيل حكومة 
أغلبيــة سياســية أو الذهاب إلى 
املعارضة، وفيما اعتبر التحالف مع 
اإلطار التنسيقي عودة إلى التوافق 
وســنوات الفشل، حتدث األخير عن 
بوادر خالفات ظهرت مؤخراً في قوى 
حتالف انقاذ وطن، مشــدداً على أن 
أعداد املؤيدين له في تزايد مستمر، 
مؤكداً وقوف النواب املستقلني إلى 

جانبه.
وقــال عضــو احلــزب الدميقراطي 
في  الفيلي،  علــي  الكردســتاني 
تصريح إلى "الصبــاح اجلديد"، إن 
انقاذ وطــن الذي يجمعنا  "حتالف 
مع التيار الصدري وكتلة الســيادة 
موقفــه موحــد إزاء مــا يحصل 
وجميع  السياســية  العملية  في 
اللقاءات التي يجريها مكونات هذا 

التحالف تأتي بتنسيق مشترك".
وأضــاف الفيلــي، ان "التحالــف 
مع اإلطار التنســيقي لتشــكيل 
التوافق  إلى  العودة  احلكومة يعني 
وتكرار جتارب الفشل السابقة التي 

لم تأت بجديد على العراقيني".
وأشار، إلى أن "الشركاء في حتالف 
واضح،  مشــروع  لديهــم  وطــن 
ونســتطيع أن نــؤدي الــدور الذي 
يخدم املصلحة العامة ســواء كنا 

في احلكومة أو املعارضة".
التيار  إلى أن "زعيم  الفيلي،  ولفت 
الصدري مقتدى الصدر كان واضحاً 

منــذ البداية في احلــوار مع اإلطار 
التنســيقي، بأنه خيرهــم أما أن 
يتركوه يشكل حكومة مع حلفائه 

أو يذهب إلى املعارضة".
وشــدد، على أن "دور املعارضة في 
العمليــة السياســية ال يختلف 
عــن دور احلكومة، بل على العكس 
فــأن التزامات املعارضــة أقل أمام 

الشعب العراقي".
وأورد الفيلــي، أن "احلكومة املقبلة 
ملزمــة بــأن تصلح ما افســدته 

ســابقاتها، وهــذه مهمة صعبة 
ومن يتصدى لهذه املسؤولية فهو 
شجاع"، موضحاً ان "التحالف بني 
قوى انقاذ وطن مــا زال قائماً لكن 
وتقريب  الزوايا  لتدوير  هناك مساع 
وجهات النظــر وأبــواب احلوار لم 

تغلق لغاية الوقت احلالي".
ويواصــل، أن "حتالفنــا لم يأت من 
فــراغ، إمنــا هناك مشــروع وطني 
بعد أن وصلنــا إلى قناعة تامة بأن 
العملية السياســية مرت بظروف 

صعبــة وجتربــة فاشــلة طيلــة 
الوحيد  واملتضرر  املاضية  السنوات 

هو املواطن العراقي".
ومضى الفيلي، إلى أن "االنتخابات 
كان الهــدف منها االســتماع إلى 
رأي الشارع ومطالبه بتغيير مسار 
اإلطار  السياســية، لكن  العملية 
على  التنســيقي مــازال مصــراً 
تعطيل انتخــاب رئيس اجلمهورية 
بكســره النصاب املطلوب ومن ثم 

تأخير تشكيل احلكومة".

من جانبه، ذكــر عضو ائتالف دولة 
القانون رســول راضي، في تصريح 
"اإلطار  أن  اجلديــد"،  "الصباح  إلى 
التنسيقي يقف مع كل مبادرة من 
احلكومة  بتشكيل  االسراع  شانها 
واحلفــاظ على اســتحقاق املكون 

الشيعي".
وتابــع راضــي، أن "هنــاك بعض 
كتلة  داخل  حصلــت  قد  اخلالفات 
حتالف  مكونــات  إحدى  الســيادة 
انقاذ وطن السيما بعد اقالة النائب 

ومحافظ صالح  اجلبوري  مشــعان 
الدين عمار جبر".

وأشــار، إلــى أن "الطريــق أصبح 
شــبه مغلق أمــام حتالــف انقاذ 
وطــن في تشــكيل احلكومة وفق 
ما يخططون له، وقد نشهد خالل 
األيام املقبلــة تغييرات في مواقف 

مكونات هذا التحالف".
وبــنّي راضــي، أن "أعــداد املؤيدين 
ملواقــف اإلطــار التنســيقي في 
تزايد مســتمر، السيما بعد وقوف 
االزمة  في  جانبهم  إلى  املستقلني 
األخيرة"، منوهــاً إلى "قوة موقف 
االطار التنسيقي الذي أصبح ميلك 
أعــداداً تفوق علــى الثلث املعطل 

الضامن".
ويجــّد، أن "املؤشــرات تــدل على 
العــودة إلــى التوافق بــني الكتل 
السياســية حلــل أزمــة في ظل 
الكرديــة لطرح  القوى  بــني  حوار 
مرشح متوافق عليه ملنصب رئيس 

اجلمهورية".
وانتهــى راضي، إلــى أن "أبوابنا ما 
زال مفتوحــة أمام جميــع القوى 
السياســية، وليس لدينا خالفا او 
اعتراض على احلوار مع كافة الكتل 
الفائــزة في االنتخابــات ألننا أمام 

مصلحة العراق".
وكان زعيــم التيار الصدري مقتدى 
التنسيقي  اإلطار  أتهم  قد  الصدر 
بتعطيل تشكيل احلكومة، مؤكداً 
الركون  التحالف معه، وقرر  رفضه 
إلــى املعارضــة ملــدة ال تقل عن 
ثالثني يوماً لكي يســمح لألخرين 

بتشكيل احلكومة.

دولة القانون يؤكد زيادة أعضاء الثلث المعطل 

"إنقاذ وطن": التحالف مع االطار التنسيقي 
يعود بنا الى تجارب التوافق الفاشلة
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الصباح الجديد - متابعة:
الصحيــة  الســلطات  فرضــت 
البلجيكــة امــس االحــد، تنفيذ 
احلجــر الصحي اإلجبــاري على أية 
أعراض  عليها  تظهــر  إصابة  حالة 
فيروس جــدري القردة، وأوجبت عزل 
اختباره  نتيجة  تظهر  شــخص  أي 

إيجابية ملدة 21 يوما.
يأتي هــذا بعد ســاعات فقط من 
توقعات بريطانية نشرتها صحيفة 
الغارديــان، باســتمرار ارتفاع اعداد 
تعقب  املــرض جراء  بهذا  اإلصابات 
للمزيد من  الصحيــة  الســلطات 

املصابني.
 وذكــرت صحيفــة "ديلــي ميل" 
البريطانية، ان "14 دولة أكدت حتى 
اآلن تفشي املرض، فيما حذر األطباء 
من االرتفــاع الكبير في عدد حاالت 
اإلصابة بفيروس جــدري القردة في 

 اململكة املتحدة".
ووفقا للصحيفــة البريطانية فقد 
"أصبحت بلجيــكا أول دولة تطبق 
احلجر الصحي اإلجباري ضد فيروس 

جدري القردة".
وأوضحت أن "الســلطات الصحية 
الذين  أولئك  إن  قالــت  البلجيكية 
أصيبوا بالفيروس ســيضطرون إلى 
عزل أنفســهم ملدة ثالثة أســابيع، 

وذلك بعد تسجيل 3 إصابات".

وبــدأت اإلصابات فــي الظهور يوم 
مهرجان  عرض  بعد  املاضي  اجلمعة 

في مدينة أنتويرب الساحلية.
بريطانيون  السياق، توقع علماء  في 
استمرار ارتفاع حاالت اإلصابة مبرض 
جــدري القرود هذا األســبوع، حيث 
يتم تعقب املزيد مــن املصابني من 
قبل الســلطات الصحية، بحسب 

صحيفة الغارديان.
وقالت شارلوت هامر، خبيرة األمراض 
الناشئة في جامعة كامبريدج: "أنا 
متأكدة من أننا سنشهد املزيد من 

احلاالت".
وأرجعــت هامــر ذلك إلى ســعي 
السلطات الصحية للبحث بنشاط 
عن احلاالت التــي تعاني من أعراض 
اكتشــافها،  يتــم  ولم  خفيفــة 
باإلضافة إلى أن فترة حضانة جدري 
وثالثة  أســبوع  بني  تتــراوح  القرود 
أســابيع، لذلك من احملتمل أن حتدث 
إصابــات جديدة بني أولئــك الذين 
كانوا علــى اتصال مبكــر بحاالت 

التفشي األولى.
وأضافــت: "فــي األســاس، نواجه 

خياريــن: إما أن الفيــروس مختلف 
بطبيعته اآلن أو رمبا تغيرت قابليتنا 
له. بدالً من ذلك، قد يكون األمر أننا 
واجهنا عاصفة كاملة من الظروف 
التي ســمحت للفيروس باالنتشار 
بهذه الطريقة. أعتقد أن السيناريو 

األخير هو األكثر احتماال".
وأشارت هامر إلى أن أحد االحتماالت 
هو أن تأثيــرات اللقاحات اجلماعية 
الســابقة ضــد املرض آخــذة في 
التالشي، مما يترك الكثير من الناس 

بال حماية ضد هذ الفيروس.

العاملية،  الصحة  وبحسب منظمة 
فإنه مت اإلبالغ عــن 92 حالة مؤكدة 
و28 حالــة يشــتبه فــي إصابتها 
بجدري القــرود من 12 دولة عضو ال 

يتوطن فيها الفيروس
ورُصدت حــاالت إصابة في بريطانيا 
وإيطاليا  وبلجيكا  وأملانيا  وفرنســا 
والســويد  وإســبانيا  والبرتغــال 
وكندا  املتحدة  الواليات  في  وكذلك 
أثار مخــاوف من  مــا  وأســتراليا، 

احتمال انتشار الفيروس.
ويعــد مــرض جــدري القــرود من 
األمراض املعدية التي عادة ما تكون 
خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب 
ووســط أفريقيا. وينتشر عن طريق 
االتصال الوثيق، لذلك ميكن احتواؤه 
بســهولة نســبًيا من خالل تدابير 

مثل العزلة الذاتية والنظافة.
وميكــن أن ينتقل الفيروس من خالل 
مالمســة البثور اجللديــة أو لعاب 
شــخص مصاب، وكذلك من خالل 
اخملالطــة واالســتعمال املشــترك 

للفراش أو املناشف.
وقالــت منظمة الصحــة العاملية 
إلى  تشــير  املتاحة  املعلومــات  إن 
أن انتقال العدوى من إنســان آلخر 
يحدث بني أشــخاص علــى اتصال 
جسدي وثيق مع احلاالت التي تظهر 

عليها أعراض.

ويســبب الفيــروس حمــى وآالما 
باجلســم وقشــعريرة وارهاقا لدى 
معظم املرضى. وميكن لألشــخاص 
الذين يعانون من احلاالت الشــديدة 
أن يصابوا بطفح جلــدي وبثور في 
أخرى من  وأجــزاء  واليدين  الوجــه 

اجلسم.
ويشفى املصابون بجدري القردة بعد 
أربعة أسابيع عادة،  إلى  أســبوعني 

وفق منظمة الصحة العاملية.
وقال ديفيد هيمــان رئيس اجملموعة 
االســتراتيجية  االستشــارية 
والتقنيــة ملنظمة الصحة العاملية 
لوكالة رويتــرز، إن املفهوم العملي 
املعتمد  العاملية  الصحــة  ملنظمة 
علــى اإلصابات التي مت تســجيلها 
حتــى اآلن، هو أن التفشــي احلالي 

ناجم عن االتصال اجلنسي.
وأكد هيمان أن االختالط املباشر هو 
الوسيلة الرئيسية النتقال الفيروس 
ألن الطفح اجللــدي املصاحب عادة 
للمرض معد للغاية. وعلى ســبيل 
الذين  واألمهات  اآلبــاء  يكون  املثال 
يعتنــون بأطفــال مرضى معرضني 
للخطر وكذلك العاملون الصحيون 
وهذا هو السبب في أن بعض الدول 
بدأت في تطعيم الفرق التي تعالج 
مرضى جــدري القرود باســتخدام 

لقاحات اجلدري.

بريطانيون يتوقعون تفشي اإلصابات بجدري القردة و14 دولة تأكد فيها المرض
بلجيكا اول دولة تفرض الحجر الصحي

تقريـر

السليمانية - عباس اركوازي:
الرئيســان  الكرديان  احلزبــان  وضع 
قدماهمــا علــى اول الطريق باجتاه 
الذي  السياسي  االنســداد  حلحلة 
تشــهده العملية السياســية في 
رئيس  عقــده  اجتماع  عبــر  البالد، 
اقليم كردســتان نائب رئيس احلزب 
الدميقراطــي نيجرفــان بارزاني مع 
رئيس االحتاد الوطني الكردســتاني 

بافل طالباني في السليمانية.
وشــارك بارزانــي فــور وصوله الى 
الســليمانية في مراســيم تخرج 
البيشــمركة  16 من ضباط  الدورة 
بقالجواالن،  العسكرية  الكلية  في 
حيــث اكد فــي كلمــة القاها، ان 
"احلفاظ على ســيادة العراق تصب 

فــي مصلحــة كل مواطــن وكل 
بقعة في العــراق"، مضيفاً "يجب 
أن تكــون حماية إقليم كردســتان 
كجزء من الدولــة العراقية موضع 
اهتمام عنــد كل عراقي وعند كل 
مؤسســات الدولة العراقية ويُنظر 

إليها كواجب مشترك.
مؤكــدا أن الفدراليــة ال تُضعــف 
ســيادة العراق، بل تقوي الشراكة، 
مشيراً الى أن ســيادتنا جميعاً في 
العراق مشــتركة، وكذلك مصاحلنا 
وانتصاراتنا وهزائمنا أيضاً مشتركة.
بارزاني أشــار إلى أن ايــرادات إقليم 
كردستان، هي لكل موظفي وشعب 
إقليم كردستان، ومن الضروري عدم 
حتويل احلكومة والبرملان والســلطة 

إلى  إالقليم  ورئاســة  القضائيــة، 
ساحات للصراعات احلزبية.

وعقــد بارزاني فور انتهاء مراســم 
تخــرج ضباط الكلية العســكرية 
الوطني  االحتاد  رئيــس  مع  اجتماعاً 
بافل طالبانــي، بحث خالله اجلانبان 
اهــم واخر التطــورات والية حلحة 
اخلالفــات العالقــة واخلــروج مــن 

االنسداد السياسي.
وذكــر مصــدر سياســي مطلــع 
للصباح اجلديــد ان زيارة بارزاني الى 
الســليمانية تأتي في اطار محاولة 
البيت  وتوحيــد  الشــتات  مللمــة 
الكــردي، وذلك قبيل مبــادرة ينوي 
مســعود  الدميقراطي  احلزب  رئيس 
بارزاني طرحهــا خالل االيام القليلة 

السياسي  االنسداد  النهاء  املقبلة، 
والتقدم بالعملية السياســية في 
العــراق. واوضح املصــدر ان بارزاني 
جديداً  مقترحا  طالباني  لبافل  قدم 
ملعاجلة مسألة رئاســة اجلمهورية، 
مشترك  مرشح  تســمية  يتضمن 

وسحب مرشحي احلزبني.
ولفت املصــدر السياســي الى، ان 
بارزاني خير االحتاد الوطني بني تغيير 
مرشــحهم واالتفاق على مرشــح 
مشترك، او التنازل عن املنصب لقاء 
حصولهــم على عدد مــن الوزارات 
االنتخابات  وحــول  عنــه.  عوضــا 
البرملانية في االقليم وموقف االحتاد 
منهــا اوضــح املصــدر، ان بارزاني 
اكــد ان حزبه ســيعمل قريبا على 

ازالــة لعقبات التــي تعترض اجراء 
االنتخابات فــي موعدها وذلك عبر 
تعديــل قانون االنتخابــات وتفعيل 
عمــر املفوضية الســابقة، وتنقية 
ســجالت الناخبني. وتابــع ان رئيس 
االحتاد الوطني بافــل طالباني ابدى 
بــدوره اعتراضــه على سياســية 
احلــزب الدميقراطي جتــاه محافظة 
الضعاف  والســعي  الســليمانية 
االحتاد فــي مناطق نفوذه، وذلك عبر 
منعه من احلصول على استحقاقه 
في العملية السياسية في العراق، 
وعدم ارسال استحقاق احملافظة من 
ايرادات النفط، التــي ادت الى تأخر 
الرواتب وشــل احلركة التجارية في 

االقليم.

اكد اهمية الحفاظ على سيادة واستقرار البالد

رئيس االقليم يبدأ من السليمانية حوارات حلحلة االنسداد السياسي في البالد
بغداد ـ الصباح الجديد: 

امس  النيابية  الفتــح  كتلة  أكدت 
االحــد، ان اعتراضهــا علــى قانون 
الدعم الطــارئ لألمن الغذائي كان 
ألسباب قانونية وفنية وليس حلرمان 
مضيفة  حقوقهــم،  من  املواطنني 
احلالية  ترفض منــح احلكومة  أنها 
شــرعية اقرار القوانني. وقال رئيس 
الكتلة عباس الزاملي ان "اعتراضنا 
على قانــون الدعم الطــارئ لألمن 
وفنية  قانونيــة  الغذائي ألســباب 
املواطنني  وليس ملنع اســتحقاقات 
على مســتوى الغذاء ومستحقات 
الفالحني اجور الكهرباء والتفاصيل 

القانون".  فــي  املوجــودة  األخــرى 
لنا دور في مناقشــة  وأضاف "كان 
لألمن  لقانــون  النهائية  املســودة 
الغذائي قبــل ان تطعن به احملكمة 
االحتاديــة، لكننــا بالفعــل رفضنا 
تشــريع القوانني بهذا الشكل من 
أجل عدم إعطاء شرعية للحكومة 
احلاليــة علــى اعتبارهــا حكومة 
تصريف أعمــال يومية، حتى نذهب 
كقوة سياسية باجتاه حل االنسداد 
السياسي". وتابع الزاملي "نحن لم 
نعتــرض على مقتــرح قانون األمن 
الغذائي وكان له قراءة أولى باجللسة 
وبالتأكيد  النواب،  الســابقة جمللس 

ســيكون لنــا تواصل مــع النواب 
واعضــاء اللجنة املاليــة البرملانية 
ان "على  واكــد  بهذا اخلصــوص". 
القوانني  تشــريع  النــواب  مجلس 
بصيغة قانونيــة وخصوصا إذا كان 
فيها جانب مالي حتى ال يرد من قبل 
واثار  واحلكومة".  االحتاديــة  احملكمة 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
جدالً بني النواب والكتل السياسية 
واملهتمني بالشأن السياسي ما بني 
مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم احملكمة 
االحتاديــة العليــا بنقــض القانون 
احلالية  احلكومــة  لكــون  وإبطاله 

حكومة لتصريف األعمال اليومية.

كتلة الفتح النيابية:

 اعترضنا على قانون األمن الغذائي ألننا
نرفض اضفاء الشرعية على الحكومة الحالية

اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التربيــة امس االحد،  قررت وزارة 
تأجيــل امتحانات تالميذ الصف 
الســادس االبتدائــي والصفوف 
غير املنتهيــة لليوم االثنني حتى 
الثالثــاء، فيمــا نفت  يوم غــد 
حصر القبــول في كليات الطب 

بالطلبة املتميزين.
تلقت  بيــان  الــوزارة في  وقالت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه:" 
عن  الصــادرة  للتوقعات  نظــراً 
اجلويــة بحصول عاصفة  االنواء 
ترابية، وحرصاً منا على ســالمة 
وجه  والطلبة،  التالميــذ  ابنائنا 
وزير التربية علي حميد الدليمي 
بتأجيل امتحانات تالميذ الصف 
السادس االبتدائي والصفوف غير 
املنتهيــة ليوم غٍد األثنني املوافق 
23 أيــار 2022 ، الــى اليوم الذي 

يليه وبنفس اجلدول املعلن ".
وكانت نفت وزارة التربية في وقت 
ســابق من يوم امس ما أشــيع 
بشــأن حصر القبول في كليات 
بالطلبة  االســنان  وطب  الطب 
املتميزين فقط، مبينة أن مسألة 
القبول فــي اجلامعات والكليات 

وزارة  صالحيــات  مــن  واملعاهد 
التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر 
فاروق في تصريح مسجل صوتياً 
عممه على وســائل اإلعالم إن " 
ما متّ تداوله على مواقع التواصل 
وفي بعض وســائل  االجتماعي، 
التربية حددت  وزارة  بــأن  اإلعالم 
قبــول الطلبــة املتميزين فقط 
لكليــات الطب وطب األســنان 
هــو محتــوى كاذب وال صحــة 
لــه، ومضلل للطالــب واجملتمع 

العراقي ".
وأوضــح فــاروق أن " هناك جلنًة 
مــن وزارة التربيــة بهدف وضع 
امتيازات لطلبة املدارس املتميزة 
اإلجنليزية  باللغة  دراستهم  كون 
"، مشــيرا إلــى ان " معــدالت 
الكليات  فــي  اخلاصة  القبــول 
هي من صالحيــة وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، وليست 
أي طالب  وان  التربيــة،  وزارة  من 
يحصل على املعدالت التي تؤهله 
للقبول في كليات الطب سيتم 
قبوله حســب أنظمــة وقوانني 

وزارة التعليم ".

التربية تؤجل امتحانات السادس 
االبتدائي والصفوف غير 
المنتهية الى غد الثالثاء

نافية حصر القبول في كليات الطب بالطلبة المتميزين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفاد مستشار املوارد املائية العراقية 
عون ذياب، بــأن الوفد التركي الذي 
من املقرر ان يزور البالد للتوصل الى 
تفاهمات بشــأن االطالقات املائية، 
لم يأت على الرغم مــن تأكيداته 

السابقة.
وقال ذياب في تصريح اطلعت عليه 
التركي  "اجلانب  ان  اجلديد،  الصباح 
وعدنا باجمليء الى بغداد لبحث ملف 
االطالقــات املائية، لكنــه لم يأت 
حلد االن"، مبينــًا أنه "ال معلومات 
الوفد  مجيء  امكانية  بشأن  لدينا 
التركي من عدمه، لكي نستكمل 
بعض بنود مذكــرة التفاهم التي 
متت املصادقة عليها بيننا، ونحاول 

أعمق في  تفاهمــات  الى  الوصول 
من  املائية  احلصــص  حتديد  مجال 

نهري دجلة والفرات".
واضــاف ذياب: "كان مــن املفترض 
ان يأتي الوفــد التركي بعد العيد، 
لكن الوقت تعدى الثالثة أســابيع، 
وحلد االن ال نعرف ســيحضر الوفد 
التركي أم ال"، مردفــاً أنه "إذا جاء 
التركــي ســنتباحث في  الوفــد 

مواضيع كثيرة تتعلق باملياه".
ذيــاب أورد أيضا بشــأن عراقيل او 
تعنت محتمل، " نحن فنيون حددنا 
االمور بشكل واضح من الناحيتني 
االرادات  امــا  والقانونية،  الفنيــة 
كال  على  تعتمد  فإنها  السياسية 

البلدين".

بغداد - الصباح الجديد:
األحد، خطة  امس  الدمنارك  اعلنت 
ان  يرجح  باالقامــة،  تتعلق  جديدة 
تســهل اقامة االف العراقيني على 

أراضيها.
وجاء في تقرير نشره موقع "شنغن 
فيزا إنفو" األوروبي ان "احلصول على 
االقامــة الدائمة فــي الدمنارك قد 
يصبح أسهل من قبل، حيث أعرب 
الوزيــر الدمناركي اجلديــد للهجرة 
واالندماج كار ديبفاد بيك، عن نيته 
تســهيل اإلجراءات بالنســبة إلى 

العاملني واملوظفني".
ونقلــت صحيفــة "بوليتيكــن" 
إن  الوزير بيك قوله  الدمناركية، عن 
وظائف  في  املشاركني  "األشخاص 
تدريبــات مدفوعة األجــر، يتحتم 
باملعايير  يتمتعــون  أنهــم  اعتبار 

الالزمة لنيل االقامة الدائمة".
وأشار الوزير الدمناركي الى انه "يريد 
الدمناركية  ان تكون قوانني الهجرة 

"صارمــة، وليســت مجنونــة" ، 
وأوضح موقع "شــنغن فيزا إنفو" 
أن "املهاجرين املقيمني في الدمنارك 
في العــام 2022 ، غالبيتهم جاءت 
من بولندا )44.213( ، ثم من سوريا 

)35.345(، ثم رومانيا )34.097(".
وجــاء مــن العــراق 21.966 الف 
شخص، ومن إيران 18044 شخصا 
، وجاء ما مجموعه 33487 و 32426 
مهاجــرا مــن تركيــا وأملانيا على 

التوالي.
الوزير  قــال  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
املتدرجني  "برامــج  إن  الدمناركــي 
والتدريب الداخلــي يتحتم أن يتم 
احتسابها ضمن متطلبات شروط 
العمل"، مضيفا أن "الذين تقدموا 
للحصــول على االقامــة الدائمة 
يجب أن يكونوا قد مارسوا العمل 
ملدة ثالث ســنوات وســتة شهور 
علــى األقل خالل الســنوات األربع 

املاضية".

الوفد التركي المفاوض لم 
يأت الى البالد رغم وعوده بحل 

مشكلة االطالقات

الدنمارك تعلن خطة جديدة 
تسهل إقامة المهاجرين فيها 

الموارد المائية : 

يستفيد منها ما يقرب من 22 الف عراقي



تقرير

محليات2

الجديد:  الصباح  بغداد - 

دعــت جمعيــة القضــاء العراقي 
التشريعية  السلطتني  االحد،  امس 
القــوى  وجميــع  والتنفيذيــة 
السياسية إلى ابعـــاد القضاء عن 

الصراعات السياسية
وذكرت اجلمعية في بيان “في ظـــل 
واالقتصادية  السياســية  الظروف 
والصحيــة واالجتماعيــة اخلطيرة 
التي َيــر بها بلدنا، ولكون إنشــاء 
احملكمة االحتاديــة العليا في العراق 
يُعتبــر خطوًة هامًة في مسيـــرة 
اســتقالل القضــاء، ملــا لهــا من 
دور مهم فــي تعزيــز الديقراطية 
وترسيخ سيادة الدستور والقانون، اذ 
يعتبر إنشاء محكمة حتمل سلطة 
الرقابة الدستورية عنصراً هاماً من 
جميع  في  الديقراطية  بناء  عناصر 
ان تكون بعيدًة  لــذا فالبد  البلدان، 
أو  عن األهواء واملصالح الشخصية 

السياسية”.
وأضــاف، “ الحظنــا من ممارســات 
وشــخصية  وتنفيذية  سياســية 
تُعـــد جتاوزاً على استقالل القضاء 
إحدى  يثــل  وعلى حقيقــة كونه 
الســلطات الثالث التي نص عليها 
اجلماهيـرية  وللمطالبات  الدستور. 
املســتمرة بأن يكون العـــراق بلداً 
يسوده القانون الذي يحكم اجلميع، 
بداًل من بلـد يسود فيه قانون يخدم 
ألهـوائهم  وفـقاً  ويَُفسر  أشخاصاً، 

ورغباتهم الشخصية”.
وتابع، “ إن جمعية القضاء العراقي 
هــي الرابطة القضائيــة املنتخبة 
والوحيــدة في العــراق، والتي متثل 
القضاة متثيالً نقابيـاً والتي أُنشـأت 
استقالل  دعـم مسيـــرة  اجل  من 
القضاء ومن أولــى أهدافها مبوجب 
نظامها الداخلي تعـــزيز استقالل 
القضاء وعـــدم التدخل في شؤونه 
وإبداء الـــرأي في التشــريعات ذات 
العالقة بالقضاء وبالعمل القضائي 
مجلس  اجتمع  فقد  عام.  بشــكل 
ادارة اجلمعية في مقره في بغداد في 
يوم االحــد 22 /5 /2022 وقرر إصدار 

بيانه التالي :
البــالد  -1  ليــس مــن مصلحــة 
وخصوصاً في هــذا الظرف حصول 
خالف بني السلطات االساسية في 
الدولة، وهي الســلطة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، ألن االساس 
الطبيعي هو التعاون واالنسجام، ألن 
ذلك اخلالف يكون سبباً في تـــراجع 
بناء دولة القانون واملؤسسات إذا ما 
جلأت تلك الســلطات أو الكيانات أو 
من يدعــون متثيلها أو االنتماء إليها 
بالتعرض إلــى القضاء علناً بالنقد 
والتجريــح واالتهام و بالتســييس 

وعدم احلياد.

-2 أن لـِــدولة القانون عناصر إذا ما 
تَّخلف أحدها انتـــفى هذا الوصف 
عنها، وحتولت شــيئاً فشــيئاً إلى 
تُنَتهُك فيها احلقوق  دولة بوليسية 
واحلريات ويُسيـَــس فيهــا القانون، 
وتلك العناصر هي؛ الدستور وسيادة 
القانون وتدرج القواعـــد القانونية 
والرقابــة القضائيــة والفصل بني 
السلطات واســتقالل القضاء، لذا 
يجب على اجلميع سلطات وأفـــراد 
العناصر  تلــك  يحافظــوا على  أن 
ويقفوا بوجه كل من يريد زعزعتها 

و التجاوز عليها.
-3نَُذكـــر الســلطتني التشريعية 
القــوى  وجميــع  والتنفيذيــة 
السياسية الى ما ورد بأحكام دستور 
)2005( من  العراق لسنة  جمهورية 
من  تتكون  االحتادية  الســلطات  ان 
السلطات التشــريعية والتنفيذية 
والقضائيــة، متــارس اختصاصاتها 
ومهامهــا وفقاً ملبــدأ الفصل بني 
السلطات اي إن السلطة القضائية 
الثالث وقـــد  هي احدى السلطات 
افـــرد لها الدستور الفصل الثالث 
منــه بعـــد ان كان الفصــل األول 
التشــريعية  بالســلطة  مختصاً 
بالسلطة  مختصاً  الثاني  والفصل 

التنفيذية، كما افـــرد لها نصوصاً 
لــم تكــن لغيرها من الســلطات 
للتأكيــد على اســتقاللها اذ جاء 
)19/أوال( من الدســتور إن   في املادة 
)القـضاء مستقـل ال سلطان عليه 
لغيـــر القانون( وفي )البنــد ثالثاً( 
من ذات املــادة إن )حق التقاضي حق 
وفي  للجميع(  ومكـفـــول  َمُصون 
)املادة 87( أن )الســلطة القضائية 
مســتقلة تتوالهــا احملاكــم على 
وفي  ودرجاتهــا(  أنواعها  اختــالف 
)املادة 88( ان )القضاة مســتقلون ال 
لغير  سلطان عليهم في قضائهم 
القانون وال يجوز ألي سلطة التدخل 

في القضاء أو في شؤون العدالة(.
-4 ان اصدار التشريعات التي تخص 
السلطة القضائية من قبل البرملان 
ال يُعـــطيه الَعلَويــة علــى باقي 
الســلطات، ألنه يارس ذلك تنفيذاً 
والتي  الدســتورية  الختصاصاتــه 
الفصل  مببدأ  التقييد  ينبغي معها 
بينــه وبــني الســلطتني االخريني 
والتي ال تقل  والقضائية  التنفيذية 
شأناً أو َعلوية عنه، بل ان للسلطة 
القضائيــة العلو القانوني وفـــقاً 
من  وهيئاتها  أعضائهــا  يُصدره  ملا 
قـــرارات واحكام واجبة النفاذ على 

السلطات واألفـراد كافة.
-5 ان اســتقالل القضاء ال يقتصر 
أو  على مجــرد اســتقالل القضاة 
في  القضائية  الســلطة  استقالل 
أو تدخل  تأثير  دون  إصدار األحــكام 
من أي ســلطة أو جهــة أخرى وإمنا 
يتد بشــكل أساســي إلى وجوب 
واجلهات  الســلطات  تلــك  احترام 
كافــة ملا يصــدر عــن القضاء من 
ولهذا  وتنفيذها،  وقـــرارات  أحكام 
فــإن احتــرام األحــكام القضائية 
وتنفيذها يُعـَــد هو اجلانب العملي 
وإال أصبحت  القضــاء  الســتقالل 
مجرد  والقــرارات  األحــكام  تلــك 
كلمات تخلو مــن الفائدة العملية 
، واصبــح مبدأ اســتقالل القضاء 
فارغـاً من محتـــواه، أي أن حتمية 
َــد  يُعـ القضائية  األحــكام  تنفيذ 
مظهراً مهماً وأساسياً من مظاهر 
القضاء، فال يجوز ألي من  استقالل 
السلطات أو اجلهات األخرى االمتناع 
تنفيذ أحكامه بشــكل كامل  عن 
او التنــازع فيها على أســاس عدم 
عدالتها أو عدم موافـقتها ألحكام 
الدســتور او القانــون أو االجتاه إلى 
التنفيــذ اجلزئي لتلــك األحكام أو 
حتــى التأخر في تنفيذهــا،  ولهذا 

فإن عـدم تنفيذ األحكام القضائية 
كالً أو جزًء أو عـرقلة تنفيذها يُعـَد 
وهو  الدستورية  املبادئ  ألهم  خـرقاً 
مبدأ استقالل القضاء و تترتب عليه 

املسؤولية اجلزائية واملدنية.
-6 ندعو الســلطتني التشــريعية 
القــوى  وجميــع  والتنفيذيــة 
شــعبنا  ابنــاء  وكل  السياســية 
عن  القضاء  ابعـــاد  الــى  العراقي 
واحلفاظ  السياســية  الصراعــات 
علــى اســتقالله بوصفــه اجلهة 
احملايدة لضمان عدم تأثره باي اعتبار 
تأثير  ألي  استجابته  وعدم  سياسي 
شــخصي ومتكينه من أن يبســط 
الســلطتني  الرقابــة علــى عمل 
اآلخريني، فله أن يبسط الرقابة على 
أعمال السلطة التشريعية للتأكد 
التشــريعات  موافقــة  مــدى  من 
التي تصدرها للدســتور وله قبلها 
أي  دستورية  بعدم  احلكم  ســلطة 
نــص تشــريعي و الغــاءه، كما ان 
القضاء هو من ينح اعضاء مجلس 
النواب شرعية عضويتهم من خالل 
الغاء  وله  االنتخابات  نتائج  تصديق 
عضويــة أي منهم في حال فقدانه 
لشــروط العضويــة ، وأن له النظر 
تطبيق  عن  الناشــئة  القضايا  في 

والتعليمات  واألنظمــة  القوانــني 
واإلجراءات الصادرة عن الســلطات 
االحتاديــة و إلغــاء أي منهــا إذا ما 
وفقاً  القوانني  كان مخالف ألحكام 
لتدرجاتهــا، لكي نَصون الدســتور 

ونبني دولة يسودها القانون.
-7 نقــدم الشــكر جلميــع القوى 
الســلطتني  واعضاء  السياســية 
التشــريعية والتنفيذيــة ممن كان 
لهم رأي واضح فــي احترام احكام 
احترامهم  مــن خــالل  الدســتور 
ملا يَصــدر عن القضاء مــن احكام 
وقـــرارات وان كانت لم تتوافق مع 

مصاحلهم او حتى مع قناعاتهم.
-8 وأخيــرا ندعو جميــع الزميالت 
والزمــالء القضاة وأعضــاء االدعاء 
بأخذ دورهم في املطالبة مبا تضمنه 
هذا البيان او مبا يَرونه مناســباً، و مبا 
يحفظ او يضمن احلفاظ على هيبة 
القضاء واســتقالله وعدم السماح 
بالنيــل منه خاصة بعــد ان اصبح 
القضــاء بعد نفاذ قانــون مجلس 
القضــاء األعلــى فــي  23 /1 /2017 
وبـــفضل اهلل محــالً لثقــة ابناء 
الشــعب ومالذاً حتى للســلطتني 
التشريعية والتنفيذية يلجؤون اليه 

عند اشتداد األزمات وتَعـذر حلها.

الجديد  الصباح  بغداد - 

والبحث  العالي  التعليــم  وزير  أعلن 
العلمــي الدكتور نبيــل كاظم عبد 
الصاحب إطالق منحة البنك الدولي 
لدعم مشــاريع التعليم العالي في 

العراق.
ودعــا في كلمته خــالل حفل إطالق 
مشــروع دعم التعليم فــي العراق 
بالتعاون مــع البنك الدولي وبحضور 
مراجعة  الى  اجلامعات  وممثلي  رؤساء 
املؤشــرات والتخصيصــات املاليــة 
البيئــة  أن  موضحــا  للجامعــات 
التعليمية اجلامعية تشــهد توسعا 
وإقباال الفتا للنظر بســبب نســبة 
مشيرا   ، املتســارع  السكاني  النمو 
الــى أن اجلانــب املالــي يثــل حتديا 
أمام وزارة التعليــم العالي والبحث 
التي  اجلامعية  ومؤسساتها  العلمي 
تعمل علــى وفق مســارات متوازية 
لتحقيق أهــداف متزامنة تقوم على 

خدمة اجملتمع وجودة األداء واخملرجات.
التعليــم  وزارة  أن  الوزيــر  وأوضــح 
شــخصت  العلمي  والبحث  العالي 
حتى  املمتدة  اســتراتيجيتها  ضمن 

عــام 2030 هدفــا ملحــا يتعلــق 
بضرورة اســتحداث جامعات علمية 
العمل  ســوق  تالئــم  تخصصيــة 
واإلفادة من الشــراكة والتنسيق مع 

اجلهات الدولية املانحة.
وجدد وزيــر التعليم املطالبة بإعطاء 
ملف التعليم أولوية قصوى في ملف 
التمويل الفتا في الوقت نفسه الى أن 
املوازنات العامة أشــرت تخصيصات 
ماليــة متناقصة لهــذا امللف على 

مستوى السنوات املنصرمة.
بدوره قال إندرياس بلو مدير ممارسات 
في  الدولي  البنــك  فــي  التعليــم 
األوســط وشمال  الشــرق  منطقة 
أفريقيــا إن البنــك الدولي عمل مع 
على  العراقية  احلكومة  في  شركائه 
مــدار العامــني املاضيــني لتحضير 
الدعــم اخلــاص بالتعليــم العالي 
الذي يثل قطاعا مهمــا في العراق 
التعليمية  بعراقته ومكانته  معروفا 

والعلمية.
وأضاف أن مبلغ اخلمسة ماليني دوالر 
الدولي سيسهم  البنك  من  املمنوح 
في توفير بيئات تدريبية في اجلامعات 
اجملتمع  ورفــد  ومختبــرات جديــدة 
بالتخصصات ذات األولوية والســيما 
والزراعة  والصحة  املتجددة  الطاقات 

الدولي  البنك  أن  والكهرباء مؤكــدا 
ملتزم بهذا الدعم لتطوير وحتســني 

جودة التعليم.
واســتعرض املشــاركون مــن دائرة 
الدراســات ووزارة التخطيط والبنك 
اتفقت  التي  املشاريع  أهمية  الدولي 

وزارة التعليــم العالــي مــع البنك 
الدولي على متويلها املتمثلة مبجاالت 
األغذية  وســالمة  املتجددة  الطاقة 
وإنتــاج وتأهيل األطــراف الصناعية 
وشبكات االتصاالت احلديثة واخملتبرات 
أبحاث  االفتراضية فضال عــن مركز 

الهياكل  لفحوصات  شامل  ومختبر 
واملواد اإلنشائية ومختبر توليد ونقل 
التكنولوجيا  ومختبر  الطاقة  وتوزيع 

مفتوحة املصدر.
من جانب اخر بحث وزير التعليم مع 
بن  الدكتور حمد  الســعودي  نظيره 

محمد آل الشــيخ مجاالت التعاون 
املؤسســات  بني  واألكاديي  العلمي 

التعليمية لدى البلدين الشقيقني.
جاء ذلك على هامش املؤمتر واملعرض 
الدولي للتعليم 2022 الذي أقيم في 
الرياض بحضور رؤساء جامعات بغداد 
وعدد من  والكوفــة  واملســتنصرية 
السعودية  التعليم  وزارة  مســؤولي 
التنسيق  مســارات  ناقشــوا  حيث 
في اجملــاالت املشــتركة وتعزيز آفاق 
التعــاون لتحقيق متطلبات التنمية 
املستدامة وتعزيز وتظافر الشراكات 
احللول  والعملية إليجــاد  العلميــة 
للتحديات والســيما ما  والتصــدي 
يتعلق بآثار اجلائحة ومؤشرات التغير 
املناخــي ومتطلبات األمــن الغذائي 
واالقتصادي في ضوء سياقات التعاون 
التي تقع ضمن مجاالت جلنة التعليم 
والشــباب والرياضــة حتــت مظلة 
السعودي  العراقي  التنسيق  مجلس 
العلمي  التفاهــم  مذكــرة  وبنــود 
والتعليمي بني البلدين التي تتضمن 
برامــج منــح النخب بــني البلدين 
واالتفاق على زيادتها على غرار برنامج 
العراقية  اجلامعات  بني  الزائر  الباحث 
ونظيراتها الســعودية وبحثوا ملف 
التدريب في مجــال التقييم الدولي 

اجلودة  ومعايير  األكاديــي  واالعتماد 
فضــال عــن الدراســات البحثيــة 
العليا على صعيد  الدراسات  لطلبة 
التأكيد  وجرى  والدكتوراه  املاجستير 

على أهمية التوأمة بني اجلامعات.
العراق  جتربتي  الطرفان  واســتعرض 
والســعودية خــالل فتــرة اجلائحة 
والتحــول الــى التعليــم الرقمــي 
واملدمج فضال عن جتربة مدرسة البث 
الفضائي التي ساهمت في استمرار 

عجلة التعليم في اململكة.
واختتم الوفد العراقي برئاســة وزير 
التعليــم العالي والبحــث العلمي 
األســتاذ الدكتور نبيــل كاظم عبد 
الصاحب مشــاركته فــي فعاليات 
املؤمتــر واملعــرض الدولــي للتعليم 
التي تضمنــت لقاءات ومحادثات مع 
وزراء تعليــم الدول املشــاركة التي 
بينها مصر وســلطنة عمان واليمن 
واإلمارات وتونس فضال عن حوارات مع 
اخلبراء الدوليني فــي مجال التعليم 
األكاديي فيما أجرى الوفد زيارات الى 
عدد من أجنحة اجلامعات السعودية 
في املعرض وناقشوا مع إداراتها تعزيز 
ســبل التعاون في اجملــاالت العلمية 
العراقية  اجلامعــات  بــني  والبحثية 

والسعودية. 

جمعية القضاء العراقي تدعو 
إلى ابعاد القضاء عن الصراعات السياسية

يعتبر إنشاء محكمة 
تحمل سلطة الرقابة 

الدستورية عنصرًا 
هامًا من عناصر بناء 

الديمقراطية في 
جميع البلدان، لــذا 

فالبد ان تكون بعيدًة 
عن األهواء والمصالح 
الشخصية أو السياسية

الجديد:   الصباح  بغداد - 
علــى  للعمــل  التخطيــط  وزارة  تســتعد 
الفقر لألعوام  اســتراتيجية جديدة للحد من 

2023ـ 2027.
وأكد املتحدث الرســمي باسم الـــوزارة عبد 
الـزهـــرة الهنداوي في تصريح صحفي :”قـرب 
الـــذي  واالجتماعي  االقتصادي  املسح  إنطالق 
وواقــعــه  الـفـقـــر  مــؤشــرات  سيعطي 

على وفــق املستجدات األخيرة”.
وأضـــاف املتحدث الرســمي أن “استراتيجية 
الفقــر تشــمل الوضــع الصحي والســكن 
والتعليــم، فضال عن دخل األســــرة للوقوف 
على املستوى املعيشي ومدى مالءمته للعيش”، 
مشيرا إلى أن “كل محور من هذه احملاور سيتم 
وضع سياسات خاصة لتنفيذه من قبل اجلهات 

املعنية” .
وتابع الهنداوي أن “األولوية في العمل ستكون 
إلــى األمن الغذائي”، مشــيرا إلــى أنه “يندرج 
ضمن فقرة املســتوى املعيشــي الذي يضمن 
توفير الغذاء ثم توفير متطلبات احلياة األخرى” .

الجديد  الصباح  بغداد - 
حصل طلبة البالد الذين شاركوا في أوملبياد اللغة 
اإلجنليزية الذي اقيم في العاصمة األردنية عمان، 

على املركز األول عربياً.
وذكر بيان لوزارة التربية ان “فريق ثانوية املتميزين 
من محافظة واسط، حصل على املركز األول عربياً 
في أوملبياد اللغة اإلجنليزية بعد ان خاض منافسة 
علمية شــارك فيها أكثر مــن 100 فريق متطور 
من مختلف الدول” ، الفتاً الى ان” املسابقة جاءت 
بهدف االرتقاء مبهارات اللغة اإلجنليزية، وأساليب 
البحــث العلمي احلديثة لــدى الطلبة ؛ من أجل 
اإلعداد الســليم جليل الشــباب وحتسني نوعية 

التعليم املوجه لهم “. 
وقــال وزيــر التربية علــي حميد الدليمــي، ان” 
مشاركة طلبتنا في املسابقة اعادت الثقة مبكانة 
العراق العلمية والتربوية وقد حققوا فيها نتائج 
سارة تعطي األمل لوجود جيٍل عراقي واع بإمكانه 
حتمل املســؤولية ومواجهــة التحديات والوقوف 
ضمــن املراتب األولى دولياً فــي اجلوانب العلمية 

والتكنولوجية “
وجتدر االشــارة الى ان” فريق دولة فلسطني حصل 
على املركز الثاني في املسابقة ، اما املركز الثالث 

فكان من نصيب دولة الكويت” .

الجديد:  الصباح  بغداد - 
اعلن النائب األول لرئيــس مجلس النواب، حاكم 
الزاملي عن حملة تأهيل وتطوير كبرى ستشمل 
جميع قطاعات مدينة الصدر شــرقي العاصمة 

بغداد.
وقــال مكتب الزاملي في بيان صدر امس االحد إن 
األخير “اجرى جولة ميدانيــة لعدد من قطاعات 
مدينة الصدر، لألشــراف شــخصياً على حملة 
تطوير وتأهيل البنــى التحتية فيها، حيث أطلع 
على مراحل اكساء الطرقات، وتسوية احلفر، ورفع 
االنقاض، في عدد من القطاعات، مؤكداً أن احلملة 
التحتية  البنى  الكبرى لتطوير وتأهيل خدمــات 
ستشمل جميع قطاعات مدينة الصدر، وتهدف 
الى تغيير الواقع اخلدمي املتــردي فيها، واالرتقاء 
مبســتوى بناها التحتية، لتقدمي كل ما يستحقه 

اهالي املدينة”.
والتقــى النائــب األول، على وفق البيــان، خالل 
جولته امليدانية بعدد من املواطنني، “لالســتماع 
لهمومهــم ومشــاكلهم ومطالبهــم، مبديا 
حرصه على متابعتها مع اجلهات املعنية الجنازها 

في أسرع وقت”.

التخطيط تستعد 
حد من  الستراتيجية جديدة لل
الفقر واألولوية لألمن الغذائي

فوز البالد بالمركز األول عربيًا 
في أولمبياد اللغة االنجليزية

الزاملي: حملة تأهيل 
وتطوير كبرى ستشمل 

كافة قطاعات مدينة الصدر

حة البنك الدولي لدعم مشاريع التعليم العالي في العراق إطالق من
ا  ال كبير توسعا وإقبا تشهد  الجامعية  التعليمية  البيئة 
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الجديد:  الصباح  بغداد - 
شهد جناح ديوان الوقف الشيعي 
في معرض بغــداد الدولي للكتاب 
والعشــرين  الثالثــة  بدورتــه 
توافــد العديد من الشــخصيات 
الدينيــة والثقافية والسياســية 
واالجتماعية ، وأشــاد اجلميع بدور 
الديــوان وما تقدمه مؤسســاته 
الثقافيــة والدينية مــن عطاءات 
اثرت الســاحة الثقافية وسطروا 
والعرفان  والتقدير  الشكر  كلمات 
في سجل التشريفات على اجملهود 

القيم الذي قدمه من خالل نشــر 
ثقافــة وعلوم ونهج أهــل البيت 

األطهار )عليهم السالم( .
وقــال مدير عــام دائــرة البحوث 
الشيعي  الوقف  في  والدراســات 
عالء القسام ان جناح ديوان الوقف 
الشيعي مت  تخصيص مساحة فيه 
النادرة  اخملطوطات  من  لعرض عدد 
وكذلــك عــدد كبير مــن الكتب 
واالكاديية  والثقافيــة  الدينيــة 
فضال عن الدوريات واجملالت احملكمة 

التي تصدر عن الديوان.  

واضاف القســام, ان للقرآن الكرمي 
املعرض,  بجنــاح  الفاعل  حضوره 
حيــث مت عرض كافــة املطبوعات 
الصادرة عن ديوان الوقف الشيعي 
مــن اجملــالت والكتــب والدوريات 
واألبحاث التي تهتم بنشر الثقافة 
وإيصال رســالة  القرآنية  والعلوم 
إلــى الزائريــن بضــرورة االهتمام 
بكتاب اهلل العزيز ودراسة علومه, 
فضــال عن تضمــن املعرض عرض 
لفنانني  قرآنيــة  فنيــة  لوحــات 

عراقيني.

الجديد:  الصباح  ديالى - 
مع اشــتداد اجلفاف وانخفاض الثروة 
املائية بشــكل ملحوظ فــي العراق، 
اكد مدير ســد العظيــم، عبد اجلبار 
الشايع، ان مخزون املياه في السد يبلغ 
480 مليون متر مكعــب، الفتا الى ان 

الكمية تكفي مياه الشرب فقط. 
الشــايع قال ان “سد العظيم يحتوي 
نحــو 480 مليــون متر مكعــب، وان 
كمية املياه هذه تكفي للشرب فقط 
دون الزراعة” ، واشار الشايع الى نسبة 
اطالق املياه، مبينا انه يتم اطالق تسع 

امتــار مكعبة من مياه الســد خالل 
الدقيقة، لســكان املنطقة، مردفا ان 
هذه الكمية “ضرورية” لتامني الشرب 
لهم.  وفيمــا يتعلق باملياه اجلارية من 
مدن اقليم كوردستان نحو السد، ذكر 
مدير سد العظيم ان “املياه التي تصل 
وكركوك  السليمانية  محافظتي  من 
قليلة، يصل مقدارها الى نحو 4 امتار 
مكعبة فــي الدقيقة، اي مــا يعادل 

نصف املياه املطلقة”.
ويقع سد العظيم على نهر العظيم 
فــي محافظة ديالى، وهو يســتوعب 

تخزين 1.5 مليار متر مكعب من املياه. 
 133 العظيم  ســد  مشــروع  ويبعد 
العاصمة  بغداد،  كيلومترا عن مدينة 
العراقية، ويتم اســتغالله للسيطرة 
علــى الفيضانات في نهــر العظيم، 
وتأمني املياه الضرورية لري املســاحات 
الكهربائية.  الطاقــة  وانتاج  الزراعية 
وفي هذا اإلطار، لفت الشــايع الى انه 
“ال نقوم بالزراعة خالل فصل الصيف 
في حــدود املنطقة، وهــي تبدأ عند 
حلول الشــتاء خالل شــهر تشــرين 

املقبل”.

جناح ديوان الوقف الشيعي في معرض 
بغداد الدولي للكتاب يشهد إقبااًل واسعًا

مدير سد العظيم: المخزون
 يكفي لمياه الشرب فقط
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
النزاع  فيما تتصاعــد اخملاوف من توســع 
الروســي األوكراني، الذي دخل امس األحد 
يومه الـــ 88، أكــد رئيس هيئــة األركان 
أن  ميلــي،  مارك  املشــتركة  األميركيــة 
أي “حرب مقبلة ســتكون أكثــر تعقيداً 

وبتقنيات متطورة جداً”.
ففــي كلمــة ألقاها أمس االول الســبت 
خالل حفل تخرج باألكادميية العســكرية 
األميركية في ويست بوينت بوالية نيويورك، 
شدد على أن الواليات املتحدة تواجه “روسيا 
والصــني اللتني حتاوالن تغييــر النظام في 
العالم القائم على القانون”. ورأى أن هناك 
“حتديات كبيرة في أوروبا وآسيا وفي مناطق 

أخرى من العالم”.

“صد الهجوم الروسي”
كما أكد على ضرورة مساعدة األوكرانيني 

“من أجل صد الهجوم الروسي”.
إلى ذلك، أوضح أن بالده تواجه بدورها منذ 
ســقوط جدار برلني، العديد من التحديات 
االقتصاديــة والعســكرية الكبيرة، إال أنه 
أكد أن اجليش األميركــي رغم كل ذلك، ال 
يزال األقوى منذ 70 عاماً، بحسب ما نقلت 

وسائل إعالم محلية.
أمــا عن احلــروب املســتقبلية، فأكد أنها 
التعقيد، مـــع وجـــود  “ستكون شديدة 
أعـداء مراوغـــني ومعـارك مـدن تتطلـب 
أسلحـــة دقيقـــة وتقنيـــات جديـــدة 

متطـورة جـداً”.
يذكر أنه منذ انطالق العملية العسكرية 
 24 الروســية على األراضي األوكرانية في 
فبرايــر املاضي، اصطفت واشــنطن بقوة 
إلى جانــب كييــف، ودعمتها بالســالح 
والعتــاد، وخصصت ماليني الــدوالرات من 

املساعـدات.
كما قدمــت العديد من الصواريخ املضادة 
للطائرات والدبابات املتطورة والدقيقة إلى 
فيمــا فرضت عقوبات  األوكرانية،  القوات 
قاســية على موســكو في كافة اجملاالت 

االقتصادية والتقنية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت صحيفــة أيدينليــك التركية أن 
أوكرانيا حتتجز 21 سفينة تركية في ميناء 
أوديسا وتســتخدمها كدروع ملنع شن أي 

هجوم روسي على أوديسا.
وبحسب “الصحيفة”، فإن 21 من السفن 
التي لم يسمح لها مبغادرة ميناء أوديسا 
تابعــة لتركيا. وال تســمح أوكرانيا لهذه 
الســفن باملغادرة، متذرعــة باأللغام في 

البحر.
ولفتت الصحيفة إلى أن “روســيا فتحت 
ممرا أمنيا، لكن لم يسمحوا لهم باملغادرة، 
إذ أن الهــدف الرئيســي مختلــف. ففي 
األجنبية، سيصبح  الســفن  غادرت  حال 
األوكرانيــون هدفــا واضحا وستســقط 
أوديســا في احلــال. لهذا الســبب، فإن 
األوكرانيني ال يسمحون للسفن األجنبية 
مبا فـــي ذلـــك 21 سفينـــة )تركيـــة( 

باملغـادرة”.
كمــا ورد في الصحيفــة، “تعتقد كييف 
أنه إذا شن اجلانب الروسي عملية وضربت 
السفن التركية، فسوف تنشأ توترات بني 

موسكو وأنقرة”.

رئيس هيئة األركان 
األميركية: الحروب المقبلة 

ستكون أكثر تعقيدًا

أوكرانيا تحتجز 21 
سفينة تركية في ميناء 
أوديسا وتستغلها كدروع

وسائل إعالم: 

تقرير

متابعة ــ الصباح الجديد :

ظهرت مجموعة من املذيعات العامالت 
في أبرز القنوات التلفزيونية األفغانية، 
السبت، وقد كشفن عن وجوههن، في 
“طالبان”  اتخذته ســلطات  لقرار  حتدٍّ 
يُلزمهن بتغطية وجوههن خالل البث.

ومنــذ وصولها إلى الســلطة في آب، 
قلصت “طالبــان” تدريجياً من حريات 
املــرأة وفرضت أشــكاالً مــن التمييز 
بني اجلنســني وفق تفســيرها الصارم 
للشريعة. ومطلع الشهر احلالي، فرض 
القائد األعلى للحركة والبالد، هبة اهلل 
أخوند زادة، ارتــداء النقاب في األماكن 
العامــة. وطلبــت وزارة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر مــن املذيعات أيضاً 
التــزام هذا القرار ابتداًء من الســبت، 
بعــد أن كانــت الشــروط املفروضة 

تقتصر على وضع غطاء للرأس.

النقاب أو املغادرة
لكــن، خالفاً لذلك، ظهــرت املذيعات 
في قنوات “تولو نيوز” و”شامشــاد تي 

فــي” و”وإن تي في” بوجوه مكشــوفة 
خالل البث املباشــر، الســبت. ويقول 
مدير األخبار في قناة “شامشاد” عبيد 
إحساس، “تشــعر زميالتنا بالقلق من 
أن يشكل عدم التزامهن القرار خطوة 
أولى نحو إيقافهن عن العمل”. أضاف 
أن القنــاة طلبت التشــاور مع حركة 

“طالبان” بشأن هذه املسألة.
ودفعــت هــذه القــرارات بكثيــر من 
الصحافيــات األفغانيات ملغادرة البالد، 
منذ اســتيالء “طالبان” على السلطة، 
بحســب إحدى املذيعات، فضلت عدم 
الكشف عن اسمها. أضافت أن القرار 
األخير “فطــر قلوب املذيعــات الالتي 
يعتقــدن اآلن أال مســتقبل لهن في 
البالد”. وأشارت إلى أنها بدأت تفكر في 

املغادرة.
املتحدث باســم وزارة األمــر باملعروف 
والنهي عن املنكر محمد صادق عكيف 
املذيعــات يخالفن  إن  يقــول  مهاجر، 
أوامــر “طالبان”، مشــيراً إلى أن “على 
كل مــن يعيش في ظــل نظام حكم 
االلتزام بقوانينه وأنظمته، لذلك يجب 
عليهــن تنفيذ القــرار”. وحذر مهاجر 

من أن السلطات ستتواصل مع أولياء 
ومســؤولي املذيعات فــي حال رفضن 

االلتزام”

العقوبات تشمل اجلميع
وأمــرت ســلطات “طالبــان” بطــرد 
العامالت في املؤسســات العامة حال 
مخالفتهن القواعــد اجلديدة. ويواجه 
العامة  الوظائف  في  العاملون  الرجال 
خطــر الطرد إن تخلفــت زوجاتهم أو 
بناتهم عن التزام القرارت. وأفاد مهاجر 
أن مســؤولي القنوات وأزواج املذيعات 
ســيفصلون من العمــل إن لم يطبق 

القرار.
الســلطة،  على  ســيطرتها  ولــدى 
تعهدت “طالبــان” في البداية أن تكون 
أكثــر مرونة من نظامها الســابق بني 
حرمت  عندمــا  و2001   1996 عامــي 
النســاء من كل احلقوق تقريباً، لكنها 
ســرعان ما تراجعت عــن التزاماتها، 
واستبعدت النســاء إلى حد كبير من 
الوظائف العامــة، وحرمتهن االلتحاق 
في  وقيــدت حقهن  الثانوية  باملدارس 
الســفر. كما أرغمت غالبية النســاء 

األفغانيــات، ومــن بينهــن املذيعات، 
على ارتداء احلجــاب. وتوقفت القنوات 
التلفزيونية عن بث املسلســالت التي 

تضم نساًء التزاماً بقرارات “طالبان”.

الضغط في مجال حقوق النساء
وفي ســياق متصل، التقــى املبعوث 
األميركي اخلاص ألفغانســتان توماس 
وزير  الســبت،  االول  امــس  ويســت، 
خارجية “طالبان” أمير خان متقي، في 
الدوحــة، وأكد له رفض اجملتمع الدولي 
طريقــة تعامل احلركة املتشــددة مع 

النساء والفتيات.
وكتب ويســت على “تويتر”، “يجب أن 
تعود الفتيات إلى املدرســة، وأن تتمتع 
النســاء بحرية احلركة وأن يعملن بال 
قيود، من أجل إحــراز تقدم في تطبيع 

العالقات”.
وأضاف أن اجلانبني ناقشــا االســتقرار 
االقتصــادي في أفغانســتان واخملاوف 

بشأن الهجمات على املدنيني.
وأشار ويســت إلى أن “احلوار سيستمر 
لدعم الشــعب األفغانــي ومصاحلنا 

الوطنية”

مذيعات أفغانيات يتحدين “طالبان” بـ”وجوه مكشوفة” على الشاشة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تســعى الدولــة املصرية إلجناز 
وتســخير  وطنيــة  مصاحلــة 
اجملتمع خلدمة مشــروع  طاقات 
بناء اجلمهوريــة اجلديدة، وعليه 
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  قرر 
السيســي إعــادة تفعيل جلنة 
اجملال  وفتــح  الرئاســي،  العفو 
حلوار وطني يشــمل كل أطياف 
اجملتمع، من خالل العفو عن عدد 
من الشــباب املسجونني إضافة 
وإعادة  والغارمات،  الغارمني  إلى 
بشــكل  اجملتمع  فــي  دمجهم 

طبيعي.
اخلولــي عضو  طــارق  ويقــول 
تنســيقية  عن  النواب  مجلس 
شــباب األحزاب والسياســيني 
الرئاسي في  العفو  وعضو جلنة 
نيوز عربية”  تصريح لـ”ســكاي 
إن جلنة العفو الرئاسي اعتمدت 
الوطني  املؤمتــر  مخرجات  على 
األول للشــباب عــام 2016، ومت 
إعادة تفعيــل اللجنة وتعديلها 
بشــكل  تشــكيلها  وإعــادة 
يعكس وجود إرادة سياسية لدى 
الرئيس في استخدام صالحياته 
الدستورية في العفو عن شباب 
والغارمات،  والغارمني  احملبوسني 
مع توســعة صالحيات اللجنة 
وإعــادة دمج هؤالء مــرة أخرى 

بشكل طبيعي في اجملتمع.

معايير من يشملهم العفو 
وأوضــح اخلولــي أن جلنة العفو 
الرئاســي تســتند في عملها 
على معيارين اثنني األول هو عدم 
االنتماء لتنظيم إرهابي، واملعيار 
ارتــكاب جرائم  الثاني هو عدم 
عنــف وأال يكــون احملبــوس قد 
ثبتت إدانته فــي جرائم حتريض 
أو قضايا إرهاب، وكذلك كل من 
وتورط في  بالدمــاء،  يده  تلوثت 

حمل الســالح ضد الدولة، وهو 
ما تركز عليه اللجنة وتســتند 
إليه في عملها بشكل رئيسي، 
إضافة إلى ذلك فإن الرئيس وجه 
بدمج املفــرج عنهم مجتمعيا 
بعــودة املفصولني إلى عملهم، 
إلى  املفصولني  الطــالب  وعودة 
جامعاتهــم، وهــو شــق هام 
للغاية، فاللجنة ال يقتصر دورها 
على مســاعدة احملبوســني من 
الشــباب و الغارمني والغارمات 
علــى اخلــروج مــن الســجن 
فحسب، وإمنا أيضا مساعدتهم 
علــى العودة حلياتهم بشــكل 

طبيعي.

السقف الزمني للعمل 
أن  النواب  وأكد عضو مجلــس 
اللجنــة غير محددة الســقف 
الزمني فهي متارس عملها حتى 
عليه  تنطبــق  من  كل  خــروج 
املعايير والشــروط، وبالتالي فإن 
إمتام  حتــى  مســتمرة  اللجنة 
مهــام عملها بشــكل كامل، 
السياســية  القوى  أن  موضحا 
في اجملتمــع تعتبر أن عمل جلنة 
الذي  احلوار  إدارة  هو أحد وسائل 
يحدث اآلن، وستعمل جلنة العفو 

بجد على التواصل والتعاون مع 
مختلف األطراف في اجملتمع من 
منظمات وجمعيات ومؤسسات 
وأحــزاب وتيارات سياســية في 

هذا امللف.
عــدد من سيشــملهم  وحول 
العفو الرئاســي بــني اخلولي أن 
“حصر األعداد ال يزال قيد العمل، 
وقد حددنا عددا من اآلليات التي 
ميكن من خاللها إرســال طلبات 
العفو سواء كان بشكل مباشر 
من خــالل أعضاء جلنــة العفو 
للجنتي  البريد  عبر  أو  الرئاسي، 
حقوق اإلنســان في مجلســي 

لشكاوى  أو  والشــيوخ،  النواب 
اجمللس القومي حلقوق اإلنســان، 
أو عن طريق تســجيل البيانات 
إطالقها  مت  التــي  باالســتمارة 
الوطني  املؤمتــر  موقــع  علــى 
آليات للتواصل  للشباب، وكلها 
التفاعل  وجار  الطلبات،  وإرسال 
الطلبات  هــذه  مع  والتعامــل 
املعايير  عدديا وملن ينطبق عليه 

التي وضعتها اللجنة”.

احلوار الوطني وبناء اجلمهورية 
اجلديدة

الرئاسي  العفو  وتابع عضو جلنة 

بالقول: “احلــوار الوطني في رأيي 
خطــوة مهمــة للغايــة ألنها 
مرتبطة بفكرة بنــاء اجلمهورية 
السياسية،  الناحية  من  اجلديدة 
على  تنميــة  حدثــت  ومثلمــا 
واالجتماعي  االقتصادي  املستوى 
بخطــوات متســارعة، فنحــن 
في حاجــة لالنخراط فــي حوار 
وطني سياســي يسهم في بناء 
الناحية  اجلمهورية اجلديــدة من 
السياســية، وبالتالــي فإن جناح 
احلوار يتوقف على توفر اإلرادة لدى 
كل األطــراف فــي االنخراط في 
حوار خالص والســعي لتشكيل 
إرادة لدى اجلميع إلجناحه، واخلروج 
في  تسهم  التي  النتائج  بأفضل 
إيجاد مســاحات مشتركة على 
أرض وطنية تكــون داعمة لبناء 

اجلمهورية اجلديدة”.
ولفــت إلــى أن احلــوار الوطني 
يجــب أن يطــرح كل القضايــا 
الوطنية السياسية واالقتصادية 
قضايا  بجانــب  واالجتماعيــة، 
الفئــات اخملتلفــة مــن الناحية 
احليــاة  وتنميــة  السياســية، 
وتدعيم  مصر،  في  السياســية 
واحلزبيــة  السياســية  البنيــة 
األزمــات  ظــل  فــي  للدولــة، 
االقتصادية التــي مر بها العالم 
بداية مــن جائحــة كورونا، وما 
الروســية  األزمة  فــي  ذلك  تلى 
احلوار  يجعــل  مــا  األوكرانيــة، 
يخدم قضايــا مهمة  الوطنــي 
والسياحة،  االستثمار  مثل  ملصر 
والصغيرة،  املتوسطة  واملشاريع 
ودعم املكانة االقتصادية للدولة، 
متوقعــا خــروج احلــوار بأجندة 

تشريعية شاملة ميكن
تصــورات  وضع  خاللهــا  مــن 
لعمليــات التنفيــذ خالل مدة 
وجيزة، وأن يحمل في طياته كل 
التي  القضايا وامللفــات املهمة 
متثل ركائــز لتدعيــم مكونات 

الدولة املصرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تتزايــد التوتــرات في الهند بســبب 
الهندوس  يزعم  اخلالف حول مسجد، 
أنه يحتــوي على عمود حجري يُعتقد 
أنه رمز إلله هندوسي، وهذا ما يرفضه 
املســلمون الذين يؤكــدون أنه بقايا 

نافورة، بحسب موقع “صوت أميركا”.
وهــذا هو ثاني مســجد في شــمال 
الهنــد يقع في فخ االدعــاءات املثيرة 
للجدل. فقد أدى نــزاع منذ عقود بني 
جماعات هندوســية ومسلمة بشأن 
الســادس  القرن  إلى  يعود  مســجد 
عشــر في بلدة أيوديا الشمالية إلى 
هدمه على يد حشــد من الهندوس 

في عام 1992.
ويقع مســجد جيانفابي، الذي اندلع 
النــزاع األخيــر حوله، بجــوار معبد 

الكبير في  هندو كاشي فيشــواناث 
فاراناســي، أقدس مدينــة في الهند 
بالنسبة للهندوس ودائرة رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي.
وقــال فريق عينتــه محكمة محلية 
العمود احلجري  إن  ملســح املســجد 
املوجــود فــي اجملمــع ميثــل اإللــه 
ودحضت سلطات  الهندوسي شيفا. 
املسجد هذا االدعاء وقالت إن اآلثار هي 

في الواقع نافورة.
ومت إجراء املسح املسجل بالفيديو بعد 
أن تقدمت خمس نســاء هندوسيات 
بالتماس إلى محكمة محلية تطالب 
بحقها بالصالة داخل مجمع املسجد، 

بسبب هذا العمود.
ويحــذر محللــون أن هــذه القضية 
قد تؤدي إلى تعميــق الصدع الديني 

الهند  الهندوســية في  بني األغلبية 
واألقلية املســلمة حتى وهي تشــق 

طريقها عبر احملاكم.
وقال رشــيد كيــدواي، املؤلف واحمللل 
القدرة  لديها  “القضية  السياســي: 
النــاس. لن  التقاط مشــاعر  علــى 
يتحدث أحد باملنطــق ألنه في األمور 
اإلميانية يكون الدافــع وراء الناس هو 

املشاعر وليس شرعيتها”.
لطاملا زعمت اجلماعات الهندوســية 
اليمينيــة أن املغــول، الذين حكموا 
الهند لنحو 300 عــام بدًءا من القرن 
العديد من  بنــوا  الســادس عشــر، 
املســاجد فــي موقع املعابــد البارزة 
التــي هدموها، ويقولون إن مســجد 

جيانفابي هو أحد هذه املساجد.
ســمحت احملكمة العليا للمسلمني 

بالصالة في املســجد، وألغت حكًما 
أصدرته محكمة دنيــا كان قد حظر 
الكبيــرة في وقت  الصــالة  جتمعات 
ســابق من هذا األســبوع. كما أمرت 
الســلطات احملليــة بإغــالق وحماية 
املنطقة التــي مت العثــور فيها على 

العمود احلجري.
احلالي مبــا حدث مع  اخلــالف  يذكرنا 
مســجد بابري في أيوديا، حيث تقوم 
مجموعات هندوسية اآلن ببناء معبد 
الذي هدمته  كبير في موقع املسجد 
جماعات هندوســية عــام 1992، وما 

صحبه من أعمال شغب مميتة. 
الهندوســية  اجلماعات  فشــل  بعد 
واملســلمة في التوصل إلى تســوية، 
إلى  املوقع  العليــا  ســلمت احملكمة 
الهندوس في عام 2019 وموقًعا بدياًل 

للمســلمني لبناء مسجد. كان ينظر 
إليه على أنه انتصار كبير حلزب مودي 
بهاراتيا جاناتــا، الذي كان في طليعة 
حملة بناء املعبد خــالل الثمانينيات، 
عندما كان في املعارضة. ولعب اخلالف 
دورًا رئيسًيا في دفع احلزب إلى الصدارة 

الوطنية.
وقال نيرانغان ساهو، احمللل السياسي 
في مؤسســة أوبزيرفر لألبحاث: “من 
الواضح أن قضية مســجد جيانفابي 
تتصــدر بأمــر مــن قــوات هندوتفا 
بهاراتيــا جاناتا”، في  بحزب  املرتبطة 

إشارة إلى حركة قومية هندوسية.
وأضاف ســاهو: “هــذه طريقة واحدة 
للحفاظ على غليــان القدر اجلماعي 
واالســتفادة من االســتقطاب الذي 
شــهدناه. ســنرى املزيــد واملزيد من 

املزاعــم املثيــرة للجــدل مــن قبل 
بشــأن  الهندوســية  اجلماعــات 

املساجد”.
كمــا تتطلع اجلماعات الهندوســية 
إلى مسجد آخر. وافقت محكمة هذا 
األســبوع على االســتماع إلى دعوى 
قضائيــة تطالب بإزالة مســجد في 
بلدة قدميــة؛ ألنهم يقولــون إنه بني 
في مســقط رأس اإلله الهندوســي 

كريشنا.
السياســية  اجلماعات  زعمــاء  ويرى 
اإلسالمية في هذه اخلطوات محاوالت 
املتشــددين  الهنــدوس  قبــل  مــن 
لتقويض حقهم في العبادة، ويقولون 
إنهم سيخوضون معارك قانونية ضد 
اجلماعــات الهندوســية التي تعطل 

حرمة املساجد واملقابر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اللبنانية  القــوات  حــزب  رئيس  أكد 
أفرزته  الذي  التغيير  أن  سمير جعجع 
االنتخابات البرملانية األخيرة مع فقدان 
حزب اهلل األكثريــة يحتم تغييرا في 

األداء السياسي.
وشــدد جعجع علــى ضــرورة إجراء 
تغيير فــي األداء السياســي تصبح 
مبوجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار 
وفي  واحلرب  السلم  في  االستراتيجي 

السياسة اخلارجية.
وقــال في مقابلة مــع وكالة “فرانس 
برس” مــن مقره في معراب، شــمال 
شــرق بيروت، إن حزبــه يعتزم العمل 
علــى أن “يعيد القرار اإلســتراتيجي 
كله إلى الدولــة، وال يعود ألحد احلق 
أن يتخطــى ســقف الدولــة في ما 
يتعلق بالسياسة اخلارجية، وأن يكون 
القرار األمني والعســكري بيد اجليش 

اللبناني”.

وأضاف “ال ميكن ألحــد أن يقدم على 
حــرب 12 يوليــو جديــدة أو أن ينقل 
صواريخ من مكان إلى آخر إال مبوافقة 
ومعرفة اجليش اللبناني”، في إشــارة 
إلــى حــزب اهلل، القوة العســكرية 
الوحيدة التي متتلك ترسانة عسكرية 
ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية.

ويدافع حزب اهلل عن ســالحه، ويقول 
إنــه ملواجهــة إســرائيل التي خاض 
معها صيــف 2006 حربا مدمرة، لكن 

باســتخدامها  يتهمونه  خصومــه 
“للترهيب في الداخل” والتحكم بقرار 
السلم واحلرب في البالد، والتدخل في 
نزاعــات في املنطقة، مــا عكر صفو 
عالقات لبنــان اخلارجية خصوصا مع 
دول اخلليــج، التي كان تعــد من أبرز 

داعمي لبنان.
وأوضــح جعجع الذي يعد من أشــد 
خصوم حــزب اهلل وارتكــزت حملته 
االنتخابيــة علــى شــعارات مناوئة 

لسالحه “لم يعد هناك من سالح في 
الداخل، بل هناك عملية سياســية” 
جتلــت عبر االنتخابات، مشــددا على 
أنه “ليس مسموحا ألحد أن يستخدم 

سالحه في الداخل”.
وأوضــح جعجــع أن ترجمة املســار 
اجلديــد تبدأ بانتخاب رئيــس للبرملان 
و”يحافظ  املهمة  امتام  على  يســاعد 
على الكيان وعلــى الدولة اللبنانية”، 
وأضاف “ال ميكننا انتخاب الرئيس نبيه 

بري علــى االطالق ألنه جزء من الفريق 
اآلخر”. وبري الذي يشغل منصبه منذ 
العام 1992 هو احلليــف الوثيق حلزب 
اهلل، ورغــم تلويح كتل عــدة بعدم 
تأييد ترشيحه، إال أن محللني يرجحون 
إعادة انتخابه كونه املرشــح الوحيد 
مــع احتفاظ حــزب اهلل وحركة أمل 
بكافــة املقاعد اخملصصــة للطائفة 
الشــيعية في بلد تعود فيه رئاســة 

البرملان لشيعي.

خالف حول مسجد في الهند يؤجج التوترات بين المسلمين والهندوس

جعجع: لن ننتخب بري لرئاسة البرلمان ألنه من الفريق اآلخر 

مصر تعتزم تنفيذ بناء الجمهورية الجديدة 
بتسخير الطاقات والمصالحة الوطنية

بتفعيل العفو الرئاسي 
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Extension Announcement for Tender No: 015-SC-22-EBS 
Providing EPCC Service of Metering Skid Erection and Installation

 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.

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

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

شركة نفط البصرة
غلق 2022/7/3

طلبيات الدعوة العامة بطريقة التأهيل الفني– الوثيقة القياسية

تعلن شــركة نفط البصرة عن حاجتها للمواد املبينة في أدناه، فعلى الراغبني باالشــتراك 
مراجعة مقر الشــركة الكائن في محافظة البصرة- باب الزبير الستالم املواصفات اخلاصة 
بها وتقدمي عطاءاتهــم في موعد أقصاه 2022/7/3 الســاعة الواحدة ظهرا مرفقة معها 
التأمينات األولية على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان او ســفتجة من احد املصارف 
املعتمدة في العراق وســيهمل أي عطاء غير مستوٍف للشــروط أعاله والدائرة غير ملزمة 
بقبول اوطأ العطاءات وسيتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن، ثمن مستندات 

املناقصة غير قابلة للرد.
مالحظــة: مبلغ التأمينات األولية مثبت في اصل الطلبيــة ويكون العطاء نافذا بعد (90) 

يوما من تاريخ الغلق والتأمينات نافذة بعد (118) يوم من تاريخ الغلق
ملزيد من املعلومات الفنية يرجى زيارة موقعنــا اإللكتروني (www.boc.ooil.gov.iq) وميكن 

(fpd_basraoilco@boc.oil.iq) االتصال بنا عبر بريدنا اإللكتروني
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في 2022/6/26

تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية
وقت فتح العطاءات بعد موعد اإلعالن

مكان فتــح العطاءات في قاعة فتح العطــاءات اخلارجية الواقعة فــي موقع باب الزبير- 
الزقورة- الطابق األرضي

على كافة املشاركني ملء اجلزء الرابع من الوثيقة وإعادة الوثيقة القياسية املؤيدة من قبلنا 
بعد ختمها وتأييدها من الشركات املشاركة يرجى إرسال ممثلكم قبل موعد الغلق الستالم 
قرص (CD) متضمنا الوثائق القياســية للطلبيات املعلنة لغــرض ملء وتوقيع املعلومات 

اخلاصة بكم وتسليمه في موعد الغلق
كافة املقاولني الثانويني (العراقيني واألجانب) عدم التعامل مع الشــركات األجنبية املقاولة 

فيما يخص املناقصات والعقود الثانوية من خالل مقرات هذه الشركات في دبي

املدير العام

الكلفة 
التخمينية$

نوع 
الموازنة

رقم 
االعالن

مبلغ التأمينات نوع العقد
األولية$

سعر البيع 
للطلبية$

ترقم الطلبيةالمواصفات

قواطع دوارة لمستودع 5،376150تجهيزإعالن -1تشغيلية192.000
الطوبة

61-22-2125-D1

طواقم السيطرة على 21،600150تجهيزإعالن -1تشغيلية1.200.000
رؤوس اآلبار وملحقاتها 

لعمليات الخيط السلكي

79-22-2173-D2

نموذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذجشركة نفط البصرة
تاريخ اإلصدار: 2021/4/18رقم اإلصدار: BOC-CP-07-03-WI F01/-011رمز النموذج

 ESTIMATED

$ COST

 MATERIAL

NATURE

ANNOUNCED NO CONTRACT

TYPE

$ BID BOND PRICE OF TENDER

$ DOCUMENTS

SPEC.ENQ.REFSER

192.000WORKABLEANNOUNCED 1SUPPLING5.376150Vacuum circuit breaker61-22-

2125-D

1

1.200.000WORKABLEANNOUNCED 1SUPPLING21.600150 Complete typical slickline

 pressure control equipment

 (light weight) string rig-up

(ready for use) with acces-

sories

79-22-

2173-D

2

ANN-NO. -12 - رقم اإلعالن 12

فقدان هوية وكالة طحني
فقدت هوية وكالة طحني صادرة من وزارة 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة  التجارة/ 
باسم (عالء فاضل علي)، فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها..

فقدان هوية
فقدت هويــة وكالة مــواد غذائية املرقم 
(٢٦٥) صادرة من الشــركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية باسم/ ميثم قاسم صالح، 

فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها...
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 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 
فرع العراق نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو  
 
 
 

 
Tender Announcement 

Tenders by: PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch (PetroChina), 
Operator at Halfaya Oil Field (about 35 km southeast of Amarah city) in 
Iraq, PetroChina is assigned the operator in the consortium, alongside 
partners TOTAL E&P Iraq PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. and the State 
Partner South Oil Company to develop Halfaya Oil field under contract 
(DPSC) with Missan Oil Company. The Announced Tender is listed below: 

 
 
 

 

 
 

Tender No. Tender Title 

HFY-PUR/F&C1163-1150 
PURCHASE OF N08825 LINE 

PIPES FOR RIVER 
CROSSINGS(Rebidding) 

1 

From 8:00am on 23rd of May 2022                               
to 14:00pm on 22th of June 2022. 

Bidding 
collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) 
Bid 
Collection 
fee 

1)Scope of Work 

2)Delivery Schedule 

3)Technical Compliance 

4)Financial Status 

5)Bidder’s reputation in past projects in terms of 

equipment quality, delivery schedule, after-sale service etc.  

6)Proven experiences in supply of similar N08825 Line Pipe  

7)QA/QC Plan and ISO9001 certificate, 

8)Bidder's execution Plan, 

9)Compliance with terms and Conditions of Contract. 

 

 

Technical 
Evaluatio
n Criteria 

 
2. Qualifications and documents required for ITB package request: 

2.1) please complete the registration online at PetroChina Halfaya web 
portal https://eprocurement.petrochina-hfy.com 
2.2) please follow up the instructions indicated in the “User Guide” 
available at PetroChina Halfaya Web portal. 

3. Contact information: 
For more information about the entrance permit to Halfaya Base Camp, you 
can send us an E-mail to halfaya_procurement@petrochina-hfy.com or call 
the numbers Mobile: 046907827599732 from 8.00 am to 3.00 pm during the 
official working days. halfaya_procurement@petrochina-hfy.com 

 

 
 
 

 
 ةمناقصاعالن عن 

 

الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا انترناشيونال م.م.ح فرع العراق )شركة بتروشاينا( المنفذة لمشروع 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة( في العراق، وقد اختيرت  53حقل نفط الحلفاية ) الذي يبعد 

كهم الحكومي يشركة بتروشاينا لتكون بمثابة المنفذ مع شركائها شركة توتال وشركة بتروناس وشر

المناقصة  .شركة نفط الجنوب لتنفيذ المشروع المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط ميسان 

 :عالن عنها مدرجة أدناهالمراد اال

 
 

 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

 لمعابر N08825 األنابيب خط شراء 1
 (إعالن إعادة) النهر

HFY-PUR/F&C1163-1150 

ترة استالم ف
 العطاءات

              2422 ايار 23 يوم من صباحا 0044 الساعة من
 2422 حزيران 22 يوم من ظهرا 42044 الساعة ولغاية

رسوم المشاركة 
 المصرفية تدفع من قبل العارض( دوالر امريكي )الرسوم 100 بالمناقصة

معايير التقييم 
 الفني

 العمل بنطاق االلتزام -1

 التسليم جدول-2

 الفنية للمعايير االمتثال-3

 للشركة المالي الوضع -4

 ,المعدات جودة بخصوص السابقة المشاريع في الشركة سمعة-5

 البيع بعد ما وخدمة التسليم جدول

 وجود مع N08825 انابيب أنابيب توريد في السابقة الخبرة-6

 .لها المؤيدة المستندات

 ISO9001 وشهادة الجودة ومستندات خطة-7

 العمل تنفيذ خطة-8

 العقد وأحكام لشروط االمتثال-9
 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

( الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني0 2.2
hfy.com-https://eprocurement.petrochina 

شركة بتروشاينا " المتوفر بموقع User Guide( الرجاء متابعة التعليمات المدرجة في ال"2.2 
 االلكتروني.

       االتصال: معلومات. 3
يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني   للحصول على معلومات الدخولية لمخيم الحلفاية

halfaya_procurement@petrochina-hfy.com  موبايل0 التالية    األتصال على الهواتفاو
 مساًء خالل ايام العمل الرسمية. 7.44صباحا الى الساعة  0.44من الساعة  48028566872

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية أحوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون أحوال بغداد/ 

الرصافة
العدد/ ش أ/15915/17
التاريخ/ 2022/5/22

م/ إعالن
قــّدَم املواطن )عباس شــاكر ناصر( 
)اللقب(  لتبديــل  دعــوة قضائيــة 
وجعله )الشــويلي( بــدال من )ناصر 
الراشد( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خالل )15( خمسة عشر 
وبعكســه  النشــر  تاريخ  من  يوما 
ســوف تنظر هذه املديريــة بطلبه 
اســتنادا الى احكام املــادة )22( من 
قانــون البطاقة الوطنيــة رقم )3) 
لســنة 2016 املعدل علــى ان يكون 
النشر باسم مدير اجلنسية احملترم... 

مع التقدير.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

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

كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة وشهادة تأسيس الشركة مع عقد التأسيس 
مع كتاب تخويل للشــخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع كتــاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة 
للضرائب نافذ لســنة 2022، وهويــة تصنيف املقاولني مع كتاب يؤيد حجب البطاقــة التموينية وكذلك تقدمي ما 
يؤيد شــمول العاملني لدى الشركات بالضمان االجتماعي مع تقدمي كتاب بالسيولة النقدية للمشروع من مصرف 

معتمد الى شركة نفط البصرة مع تقدمي عمل مماثل واحد
علماً بأن موعد الغلق هو يوم االثنني املوافق 2022/6/13 الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم االحد املصادف 2022/6/5 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح 
يوم االثنني املصادف 2022/6/6 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب 
الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور االعالن.
- تكون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة والتأمينات االولية مبدة )28) 

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

ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 413/ش/2022
التاريخ: 2022/5/18

اعالن
الى/ املدعو )عامر جمعه محمد(

ملقتضيــات الدعــوى املرقمة أعاله 
واملقامة من املدعيــة )وداد محمود 
ابراهيم( علي املدعــى عليه )عامر 
جمعه محمــد( والتي تطلب فيها 
تأييد حضانتهــا للطفلة )فاطمة( 
وجملهولية محــل اقامتك قررت هذه 
احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
يوميتني  رســميتني  بصحيفتــني 
وفي حال عدم حضــورك او حضور 
من ينوب عنك فــي موعد املرافعة 
جتــرى  ســوف   2022/6/5 املوافــق 

املرافعة بحقك غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

BASHNEFT INTERNATIONAL B.V. announces a public Tender (1st 
announcement) closing date for provision of Ad Hoc Mobile Security Services 
in Baghdad, Basra, Block 12 Contract Area and en route between them in the 

Republic of Iraq
 Bashneft International B.V. is inviting Iraqi and foreign companies including national 
and private, having similar experience by nature to the subject of the Tender, which are 
allowed by the legislation of Iraq and/or by their country of certification to provide their 
services in Iraq, to submit their bids and participate in this public tender, which based on 
bidders qualification by technical and commercial analysis. The winning Bidder shall bear 
the costs of publishing the announcements in (3) daily Iraqi newspapers.
Tender documentation and the guidelines of the tendering procedure (Annex 7.1 and other 
Annexes) can be found on the website http://zakupki.rosneft.ru/node/689569
This tender is organized by Bashneft International B.V.
Bashneft Address: Iraq, Baghdad, Al Jadriya, Coral Palace Hotel, District 915 – Street 
10 – House 15. 
E-mail & Tel.: 0073510261-916-, zaytsevav2@bashneft.ru, vasilevds@bashneft.ru, 
shashkovsn@bashneft.ru.
Customer›s Name: Bashneft International B.V.; Tendering Manager: Aleksander Zaytsev.
Bids acceptance deadline & place: Bashneft Office in Baghdad, 26th June 2022, from 
09:00 am to 12:00 pm (Baghdad time, GMT+3).
Bids opening date and place: Iraq, Baghdad, 26th June 2022, 12:30 pm (Baghdad time, 
GMT+3).
Notification on the Tender results will be published on the above-mentioned website and 
will be e-mailed to the participants. Expected period for reviewing participants› bids is 34- 
weeks after bids opening date.

تعلن شركة باشنيفت الدولية بي. في. عن موعد إغالق املناقصة العامة )اإلعالن االول( لتقدمي خدمات 

احلماية اخلاصة املتنقلة في بغداد

بغداد ، والبصرة، واملنطقة التعاقدية للرقعة اإلستكشافية ١٢ وفي الطرق بينها في جمهورية العراق

شركة باشنيفت الدولية تدعو كافة الشــركات واملؤسسات احمللية واالجنبية مبا في ذلك الوطنية واخلاصة 
ذات اخلبــرة في تنفيذ اخلدمــات املماثلة ملوضوع املناقصة واملرخصة للعمل حســب القوانني العراقية و / او 
مرخصة في بلدها ولديها شــهادة اداء أعمال مماثلة في العراق للمشاركة في هذه املناقصة العامة العامة 
بطريقة التحليل الفني والتجاري وسيتحمل الفائز باملناقصة تكاليف نشر جميع االعالنات  في ثالث صحف 

يومية عراقية.
لالطالع على وثائق املناقصة واملبــادئ التوجيهية إلجراءات املناقصة )امللحق 7.1 واملالحق األخرى( على املوقع 

http://zakupki.rosneft.ru/node/689569 اإللكتروني التالي
يتم تنظيم املناقصة من قبل شركة باشنيفت الدولية بي. في.

عنوان مكتب شركة باشنيفت الدولية : العراق ، بغداد – اجلادرية ، حي اجلامعة ، منطقة البنك املركزي اجلديد 
، فندق قصر كورال ، محلة ٩١٥ زقاق ١٠ دار ١٥

 zaytsevav2@bashneft.ru   shashkovsn@bashneft.ru ,3510261-916-007  :الهاتــف والبريد االلكتروني
;  ;  vasilevds@bashneft.ru

اسم مسؤول املناقصات واملشتريات : الكسندر زايتسيف  ;  اسم الزبون : شركة باشـنيفت الدولية بي. في.
مكان وتاريخ تقدمي العطاءات : مكتب شــركة باشــنيفت الدولية في بغداد ، ٢٦ حزيران ٢٠٢٢ من الســاعة 

التاسعة صباحا وحتى الساعة الـثانية عشر ظهرا بتوقيت بغداد.
مكان وتاريخ فتح العطاءات : العراق ، بغداد  ، مكتب شــركة باشــنيفت الدولية في بغداد ٢٦ حزيران ٢٠٢٢ 

الساعة الـثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.
ســيتم نشر نتائج املناقصة على نفس املوقع املذكور اعاله وسيتم كذلك ارسالها بالبريد االلكتروني جلميع 

املشاركني . 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي 
قار االحتادية

محكمة االحوال الشخصية 
في الناصرية

العدد/ 2841/ش/2021
التاريخ/ 2022/5/12

تبليغ باحلكم الغيابي
الى/ املدعى عليه )نانسي 

كارول تايتس(
اصــدرت   2021/11/7 بتاريــخ 
املرقم  قرارهــا  احملكمــة  هــذه 
2841/ش/2022 حكمــا غيابيــا 
بينــك وبــني املدعي )ريــاض متر 
حســن( والذي قضــي بتصديق 
الطالق وبالنظــر جملهولية محل 
اقامتك فــي الوقت احلاضر عليه 
صحيفتني  فــي  تبليغك  تقــرر 
يوميتني  محليتــني  رســميتني 

باحلكم املذكور اعاله.
القاضي
ضياء قاسم الهاللي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية 
في الصينية

العدد: 2022/279
التاريخ/ 2022/5/19

م/ اعالن
الى/ املدعوة- ايلني مؤيد حميد

حتية طية....
قدم املســتدعي )مؤيــد حميد 
فيــاض( طلبا الى هــذه احملكمة 
يطلب فيــه إصدار حجــة وفاة 
بحقك وجملهوليــة محل اقامتك 
قــررت هــذه احملكمــة تبليغك 
بصحيفتــني محليتني وفي حال 
تبليغك وعدم حضورك ســيتم 
إصــدار حجة وفــاة بحقك وفق 
االصــول للتفضــل باالســتالم 
يلــزم اصوليــا، مع  واتخــاذ ما 

التقدير...
القاضي
رائد حسن خلف

رقم المناقصةت
موضوع 
المناقصة

المواصفات
ثمن بيع وثائق 

المناقصة
التأمينات األوليةالمبلغ التخميني

نوع 
تبويب 
الموازنة

1
7/ب/2022 

إعالن أول

تجهيز ونصب 
وتدشين مصاعد 

الزقورة

تجهيز ونصب وتدشين 
مصاعد عدد/3 لألشخاص 
في بناية الزقورة- موقع 

باب الزب�ي مع تفكيك وإزالة 
المصاعد القديمة

175,000 مائة 
وخمسة وسبعون 
الف دينار عراقي

 893,600,000
ثمانمائة وثالثة 
وتسعون مليونا 

وستمائة الف دينار 
عراقي

 20,000,000
ون مليون  ع�ش

دينارعراقي

تشغيلي

شركة نفط 
البصرة

عنوان 
النموذج

نموذج إعالن دعوة عامة

رمز 
النموذج

BOC-P-05/F061:تاريخ االصدار: رقم االصدار
2018/9/20



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
األحد، أن صادرات العــراق النفطية انخفضت 
خالل االســبوع املاضي لتصل الى معدل 242 

الف برميل يوميا.
وقالــت اإلدارة فــي تقرير لها ، ان »متوســط 
االســتيرادات األمريكية من النفط اخلام خالل 
األســبوع املاضي من ثمانــي دول بلغت 5.881 
ماليني برميل يوميا مرتفعــة مبقدار 238 الف 
برميل باليوم عن األســبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5.643 ماليني برميل يوميا«.
واضافت ان »صــادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغت معدل 242 ألف برميل يوميا األســبوع 
املاضي، منخفضة مبقــدار 84 الف برميل عن 
األسبوع الذي سبقه والبالغ متوسط 326 الف 

برميل يوميا«.
واشارت الى ان »اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا 
خالل األســبوع املاضي جاءت من كندا ومبعدل 
بلغ 3.588 ماليني برميل يوميا، تلتها املكسيك 
مبعدل 832 الف برميــل يوميا، وبلغت االيرادات 
النفطية من السعودية مبعدل 420 الف برميل 
يوميا، ومن ثم كولومبيا مبعدل 365 الف برميل 

يوميا«.
ووفقا لإلدارة فان »كمية االستيرادات األمريكية 
من النفــط اخلام من البرازيل بلغت معدل 264 
الف برميل يوميــا، ومن نيجيريــا مبعدل 127 
الف برميل يوميا، ومن االكوادور مبعدل 43 الف 
برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من 

ترينداد توباغو او روسيا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن البنك اإلفريقي للتنمية مبادرة لدعم 
20 مليون مزارع في القارة اإلفريقية بالبذور 
والتقنيات الزراعية إلنتاج 38 مليون طن من 

الغذاء بشكل سريع.
وصــادق مجلس إدارة البنك فــي بيان على 
إنشاء مرفق لهذا الغرض بقيمة 1.5 مليار 
دوالر، وذلك بهدف جتنب أزمة الغذاء الناجتة 
عن تعطل اإلمــدادات الغذائية الناجم عن 

احلرب الروسية - األوكرانية.
وأوضح اكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة 
البنــك اإلفريقي للتنميــة أن مرفق اإلنتاج 
إفريقيا  اإلفريقي سيمكن  الطارئ  الغذائي 
مــن جتنب أزمــة الغــذاء، التــي تلوح في 
األفق، واســتغالل الفرصة لدفع التغييرات 
الهيكلية في الزراعة من أجل إطالق العنان 
لإلمكانات الكاملة إلفريقيا لتصبح ســلة 

خبز العالم.
ووفق تقديرات البنك اإلفريقية للتنمية، فإن 
القــارة تواجه نقصا ال يقــل عن 30 مليون 
طن من الغــذاء، خاصة القمح والذرة وفول 

الصويا املستوردة من كال البلدين.

تراجع صادرات العراق 
النفطية إلى أمريكا

مبادرة إفريقية إلنتاج 
38 مليون طن من الغذاء 

بشكل سريع

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر مصرف الرشــيد ، امــس األحد، رفع 
سقف السلفة اخلاصة ببطاقة كردت كارد 
الــى 5 اضعاف الراتب بــدال من 3 أضعاف 

للراغبني باحلصول على البطاقة كافة.
وقال املكتب االعالمي للمصرف ان »سقف 
احلد األدنى لراتب املوظفني لغرض التقدمي 
)750( الف دينار والراتب اخلاص ملنتســبي 

القوات االمنية مليون دينار«.
ودعا املصرف فــي بيانه الراغبني كافة إلى 
التقدمي من خالل تطبيق مصرف الرشــيد 
وعدم التعامل مع أي جهة تدعي عالقتها 

باملصرف.
وكان املصرف قد أعلــن مؤخرا، عن اطالق 
وجبة جديدة من ســلفة كريدت كارد )3( 
أضعــاف الراتــب للموظفني ومنتســبي 

القوات االمنية.

مصرف الرشيد يقرر
رفع سقف سلفة بطاقة

 ) credit card (

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنــت رئاســة إقليم كردســتان، 
أن مجلــس األمن وافــق على طلب 
تقدمت به أربيل إلرسال مبعوث أممي 
وإيجاد  العالقة مــع بغداد  لتنظيم 
حلول جذرية للخالفات بني الطرفني.

 جاء هذا فيما تتهيأ وزارة النفط إلى 
تأسيس شــركة جديدة للنفط في 
إقليم كردســتان،  موضحة في بيان 
أن » الهدف من الشركة اجلديدة هو 
الدخول في عقود خدمة جديدة مع 
شركات النفط العاملة هناك حالياً 

في ظل حكومة إقليم كردستان ».
وقال وزير النفط إحسان عبد اجلبار، 
في السابع من أيار، إن الوزارة ستبدأ 
تنفيذ حكم احملكمة االحتادية الصادر 
في شــباط الــذي اعتبر األســس 
القانونيــة لقطــاع النفــط والغاز 
في إقليم كردســتان غير دستورية، 

حسبما أوردت »رويترز«. 
وطلبــت احلكومــة بعــد ذلك من 
شــركات النفط والغاز العاملة في 
إقليم كردستان توقيع عقود جديدة 
مع شركة التسويق اململوكة للدولة 

»سومو« بدالً من حكومة اإلقليم.
وكان ذلــك أول اتصال مباشــر بني 
العاملة في  النفط  الوزارة وشركات 
اخلطوة  هذه  وتأتي  كردستان.  إقليم 
بعد سنوات من احملاوالت التي قامت 
بهــا احلكومة االحتادية للســيطرة 
على عائدات حكومة اإلقليم شــبه 
املستقل، مبا في ذلك أحكام محاكم 
محليــة وتهديــدات باللجــوء إلى 

التحكيم الدولي.
وذكــرت وزارة النفــط، فــي البيان، 
أنها ســتتابع اإلجــراءات القانونية 
ضد الشــركات التي تواصل العمل 
إنتاج غير  مبوجب »عقود مشــاركة 
مشروعة« وتلك التي »ال تشارك في 
مفاوضات بحسن نية إلعادة هيكلة 

عقودها«.
رئاســة  قالت  ذلك،  مــع  وبالتزامن 
إقليــم كردســتان، فــي بيــان، إن 
»مجلــس األمن الدولــي وافق على 
طلب قّدمه رئيس اإلقليم نيجيرفان 
املتحدة  لألمم  بإرسال مبعوث  بارزاني 
مــن أجل تنظيم تفــاوض بني أربيل 

للقضايا  وبغداد إليجاد حل جــذري 
العالقة بني اجلانبني«. كما أشــارت 
إلــى أن »مجلــس األمن ســيصدر 
األسبوع املقبل مشــروع قرار جتديد 
عمل بعثة األمم املتحدة ومناقشــة 

القضية في جلسة خاصة«. 
وفيما لم يصدر موقف من احلكومة 
االحتادية في بغداد بشــأن مثل هذا 
الطلــب، فإن العالقة بــني الطرفني 
وصلت إلى أدنى مراحلها، ال ســيما 
إثــر قرار احملكمة  الطاقة،  في ملف 
االحتادية العليا اخلاص بعدم دستورية 
قيام اإلقليم ببيع النفط املستخرج 
من أراضــي اإلقليم خارج ســلطة 

احلكومة االحتادية. 
وفي تصريح صحفي أكدت الدكتورة 
احلزب  رئيســة كتلــة  فيان صبري، 
الدميقراطي الكردستاني في البرملان 
العراقي، أن » مجلس األمن وافق على 

الطلب الذي تقــدم به رئيس إقليم 
كردستان )نيجيرفان بارزاني( بإرسال 
مبعــوث خــاص عــن األمم املتحدة 
لغرض تنظيم العالقة بني احلكومة 
االحتادية وحكومة إقليم كردستان«. 
وأضافــت صبــري أن »الهــدف من 
إرسال هذا املبعوث هو اخلروج باتفاق 
وحلول جذرية للخالفات بني الطرفني 
العراقي«،  الدســتور  لبنــود  طبقاً 
مبينــة أن »تنظيــم العالقــة بني 
الطرفني بات أمراً ضرورياً، ال سيما أن 
هناك خالفات عالقة بينهما لسنني 
طويلة، وفي املقدمة منها مشكلة 
النفط والثــروات الطبيعية وغيرها 
من املوضوعات األخــرى التي ال تزال 

عالقة«.
يأتي طلــب أربيل هذا فــي وقت متر 
العراق  السياسية في  العملية  فيه 
في مرحلة من االنســداد السياسي 

الفائزة  الكتــل  بســبب عدم قدرة 
فــي االنتخابات التــي أجريت خالل 
تشــرين األول 2021 على تشــكيل 
بســبب  جديدة،  عراقية  حكومــة 
عّقدت  التــي  التحالفات  طبيعــة 
تشكيل  وأعادت  السياسي  املشهد 
اخلريطــة السياســية مــن جديد. 
وفــي الوقت الــذي كان فيه األكراد 
مبثابة بيضة القبان، فإن تشــتتهم 
حالياً بني حتالفني شــيعيني أضعف 
موقفهم كثيراً حيــال بغداد. وعلى 
الرغم من أن قسماً من اخلالفات بني 
الطرفني يتعلق بالدســتور ال سيما 
املادة 140 اخلاصة بكركوك واملناطق 
املتنازع عليها واملادة 111 التي تتعلق 
اخلالفات  فــإن  النفطية،  بالثــروات 
بــني احلزبــني الكرديني الرئيســيني 
في كردســتان )احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 

واالحتاد الوطني الكردستاني برئاسة 
بافل طالباني( حــول منصب رئيس 
اجلمهوريــة أدت إلــى إضعاف وحدة 
األكراد حيــال امللفــات العالقة مبا 
فيها تلك التي يتفق عليها الطرفان 
كونهــا جزءاً من مشــتركاتهم في 

اإلقليم.
من جهته، يقــول القيادي في حزب 
محمود  الكردستاني  الوطني  االحتاد 
الوطني يشجع  »االحتاد  إن  خوشناو، 
منــذ الوهلة األولى علــى أن تكون 
احللول دستورية واالبتعاد عن احللول 
الترقيعيــة، وبالتحديــد فــي هذه 
املرحلــة بعد قــرار احملكمة االحتادية 
بعدم دســتورية قانون النفط والغاز 

في اإلقليم«.
 وأضاف خوشــناو: »نعتقد أن احلوار 
برعاية خارجية،  وإن كان  الداخلــي، 
مهم جداً حلــل اخلالفــات التي دام 

بعضها لعقود في ظل فقدان الثقة 
بني الطرفني«، مشدداً على أنه »بات 
من الضــروري الفصل بــني امللفات 

السياسية وامللفات االقتصادية«. 
يرحب  كردســتان  »إقليم  أن  وبــنّي 
بحل األزمــة أو جزء منهــا وتقليل 
امللفــات واحداً بعد اآلخــر، ذلك أنه 
خارج هــذه اخلطوات حلــل اخلالفات 
سنبقى ندور في حلقة مفرغة كون 
األزمة السياسية مرتبطة بالقضايا 
الدستور  140 في  واملادة  االقتصادية 
ومنظومة األمــن والدفاع وكل هذه 
امللفات بحاجة إلى اتفاق سياســي 

بني الطرفني حللها«.
يذكــر أن املمثلة األمميــة في العراق 
جينني بالسخارت قّدمت، في غضون 
اليومني املاضيني، إحاطة شاملة عن 
الوضع العراقــي أمام مجلس األمن 

الدولي. 

الحكومة االتحادية تحّضر لتأسيس شركة جديدة للنفط فيه

مجلس األمن يوافق على إرسال مبعوث أممي 
لتنظيم العالقة بين بغداد وإقليم كردستان

طلبت الحكومة بعد 
ذلك من شركات 
النفط والغاز العاملة 
في إقليم كردستان 
توقيع عقود جديدة 
مع شركة التسويق 
المملوكة للدولة 
»سومو« بداًل من 
حكومة اإلقليم
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متابعة ـ الصباح الجديد:
     

الـــ15 حول  األطراف  التزم مؤمتــر 
التصحــر فــي ختــام أعماله في 
أبيدجان »بتسريع عملية استصالح 
مليــارات الهكتارات مــن األراضي 
املترديــة بحلول 2030« على ما جاء 

في اإلعالن اخلتامي.
وبحسب »الفرنســية«، يندرج هذا 
االلتزام ضمن سلسلة من القرارات، 
التي اتخــذت خالل أعمــال املؤمتر 
الـ15 ألطــراف اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة التصحــر، الذي ضم نحو 
سبعة آالف مشــارك على مدى 11 

يوما.
وإلى جانب االلتزام بشــأن األراضي 
املتردية، تعهد املؤمتر »تعزيز املقاومة 
إزاء اجلفاف من خالل حتديد املناطق 
القاحلــة التي تشــهد توســعا« 
الترابية  العواصــف  و«مكافحــة 
والغباريــة ومخاطــر متعاظمــة 
و«معاجلة  كــوارث«  بحصول  أخرى 
الهجــرات القســرية الناجمة عن 

التصحر وتردي األراضي«.
وشــدد إبراهيم ثياو األمــني العام 

اســتصالح  أهمية  على  لالتفاقية 
األراضــي املتردية في إطار مكافحة 

االضطرابات املناخية.
وأكد خالل مؤمتــر صحافي ختامي 
املتردية  األراضي  نستصلح  »عندما 
نخفــض ثانــي أكســيد الكربون 

ونعيدها إلى األرض«.
انطلق  الـ15  األطــراف  مؤمتر  وكان 
في أبيدجــان في التاســع من أيار 
بحضور تســعة قادة دول إفريقية، 
وشــدد على التداعيات الســلبية 
للجفاف والتصحــر في هذه القارة 
والضــرورة امللحة للتحرك ملواجهة 

هذه اخملاطر.
وأكد املشــاركون في أعمال املؤمتر، 
حتت شــعار »األرض، احليــاة، اإلرث: 
احلاجة  االزدهــار«،  إلى  النــدرة  من 
امللحة للعمل على مكافحة تدهور 
األراضــي من خــالل تضافر اجلهود، 
وتعبئة  االســتراتيجيات،  وتبــادل 
املوارد املالية مبا يتناسب مع اخملاطر 
والتحديــات، وتوطيــد الترابط بني 
اتفاقيــات ريــو الثــالث: مكافحة 
البيولوجــي،  والتنــوع  التصحــر، 
وتغير املناخ، وتعزيز مشــاركة املرأة 
والشــباب، من خالل نهج شــامل 

قائم على املساواة.
ملؤمتــر  الـــ15  الــدورة  وناقشــت 
املتحدة  األمم  اتفاقيــة  األطراف في 
»مبــادرة  التصحــر،  ملكافحــة 
محاور  أربعة  ضمت  التي  أبيدجان« 
رئيســة، تتمثل في: مكافحة إزالة 
الغابــات والتشــجيع علــى إعادة 
التشــجير، وتنمية اإلنتاج الزراعي، 
وتطوير سالســل القيمة الشاملة 
واملستدامة، وحتديد سالسل القيمة 
املســتقبلية. وأعلــن املشــاركون 
التي  املبــادرة،  تنفيذ  دعم  تبنيهم 

ميكن تعميمها في بلدان أخرى.
ويعــرف التصحر على أنــه تدهور 
األراضي في املناطق القاحلة، وشبه 
الرطبة،  شــبه  واجلافة  القاحلــة، 
نتيجــة عوامل متنوعــة تتضمن 
واألنشــطة  املناخيــة  التغيــرات 

البشرية.
ويتسبب التصحر سنويا في تدهور 
12 مليون هكتار من األراضي، ويؤثر 
في 40 في املائة من سكان العالم، 

ويصيب جميع القارات.
ومتثل هــذه الظاهرة خطرا حقيقيا 
والتنوع  اإلنســان  صحــة  يهــدد 
البيولوجي واملنــاخ واألمن الغذائي 

واالستقرار واألمن.
ومتثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
التصحــر إلى جانــب اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشــأن تغير املناخ 
التنوع  بشأن  املتحدة  األمم  واتفاقية 
املتعددة  واالتفاقــات  البيولوجــي، 
بالبيئة  املتعلقة  الثالثــة  األطراف 
واملنبثقة عــن مؤمتر قمــة ريو دي 
جانيــرو فــي 1992. واعتمدت هذه 
االتفاقيــة فــي باريس فــي 1994 

وصدقت عليها 196 دولة.
يشار إلى أن اليوم العاملي ملكافحة 
التصحر واجلفاف لعام 2021، والذي 
يحتفل به فــي 17 حزيران من كل 
عام، ركز على جهود جتديد خصوبة 
املتدهورة. ويســهم تعزيز  األراضي 
استعادة األراضي في إضافة املرونة 
العمل  فــرص  ويوفر  االقتصاديــة 
ويســهم في رفــع الدخــل وزيادة 
األمن الغذائي. فيما يساعد التنوع 
املناخ من  البيولوجي على تعافــي 
خالل امتصاص الكربون، والذي يؤدي 
احتباســه إلى ارتفــاع درجة حرارة 
املناخ،  تغير  عجلــة  وإبطاء  األرض، 
وبدوره يدفــع نحو التعافي األخضر 

من جائحة كوفيد - 19.

مؤتمر لمكافحة التصحر يتعهد استصالح مليارات الهكتارات من األراضي المتردية 
بحلول العام 2030 تقـرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
اخلــام  النفــط  أســعار  واصلــت 
القويــة  األســبوعية  مكاســبها 
مدعومــة بتزايــد توقعات ســرعة 
تعافي الطلب الصينــي بعد تراجع 
كورونا،  بفيــروس  اجلديدة  اإلصابات 
وبدء خطــة فتح البــالد من مطلع 
حزيران املقبل، كما تدعم األســعار 
خطط االحتاد األوروبي في فرض حظر 
على النفط الروســي، رغم اعتراض 

وحتفظ من جانب اجملر.
ويســتعد وزراء الطاقــة في حتالف 
»أوبك +« لعقد اجتماع شهري جديد 
أحدث  لتقييم  املقبل  حزيران  مطلع 
بيانــات العرض والطلــب واخملزونات، 
وحتديد مصير الزيادة الشــهرية في 
432 ألف برميل  اإلمدادات التي تبلغ 
الوفاء  التي تلقى صعوبة في  يوميا، 
بهــا خاصة فــي ظل أزمــة اإلنتاج 

الروسي الراهنة.
وفي هذا الســياق، ذكر تقرير »أويل 
النفط  أن أســعار  الدولي  برايــس« 
سجلت مكاسب أسبوعية صغيرة، 
لكنها مكاســب مع ذلك - الرابعة 

على التوالي - حيث تكافح إمدادات 
البنزين والديزل على مستوى العالم 
لتلبية الطلب املتزايد قبل موســم 

القيادة الصيفي.
وأشــار التقرير إلــى اختفاء خصم 
الوسيط مقارنة  خام غرب تكساس 
باملعيــار القياســي الدولــي برنت، 
في  املنتجات  حيث وصلت مخزونات 
الواليات املتحدة إلى أدنى مستوياتها 
في عدة أعوام، بينما يستمر الطلب 
احمللــي علــى البنزين فــي االرتفاع 
على الرغم من األســعار القياسية 
املرتفعة، ومن املتوقع أن يزداد الطلب 
القيادة  موســم  مع  أكبر  بشــكل 

الصيفي.
وأوضح أن النفط اخلام اجتاز أسبوعا 
متقلبا للغايــة مرة أخرى، حيث أدت 
والهابطة  الصعودية  الســوق  قوى 
إلى دفع األســعار في كال االجتاهني، 
الفتــا إلى أن اخملاوف بشــأن التباطؤ 
الركود  وحتــى  العاملي  االقتصــادي 
في  واملضاربني  املســتثمرين  أخافت 
منتصف األســبوع، حيــث انضمت 
ســوق النفط، األربعاء، إلى عمليات 

البيع املكثفة في األســهم في وول 
ستريت.

ولفت التقرير إلــى تزايد اخملاوف من 
حدوث ركود، حيث قــال احملللون »إن 
االحتماالت آخذة في االرتفاع ودفعت 
املشاركني في السوق إلى االنسحاب 
من عديد مــن األصول اخلطرة، وعلى 
اجلانب الصعودي أشــارت الصني إلى 
إعادة فتح مؤقت في شــنغهاي من 
أول حزيــران املقبل علــى الرغم من 
اكتشــاف بعض احلاالت اجلديدة في 
املدينة«، مشــيرا إلى تأكيد احملللني 
أن انخفــاض مخزونــات الوقود في 
الواليــات املتحدة وتراجعــا آخر في 
املاضي  األســبوع  البنزين  مخزونات 
دعما أسعار النفط وسيستمران في 
ذلك، حيث سيكافح العرض ملواكبة 

الطلب املرتفع في الصيف.
املتضادة،  بالعوامــل  التقريــر  ونوه 
مشــيرا الى أن السوق لم تنخفض 
إلى ما دون مائة دوالر للبرميل، وهو ما 
يسلط الضوء على القوة األساسية 
مع نقص املعروض من الوقود الرئيس 
والعقوبات على النفط اخلام الروسي، 

بينما تكافح »أوبــك« لزيادة اإلنتاج 
احلالية  الصعوبات  مــن  الرغم  على 
االضطرابات  إليهــا  أضيفــت  التي 
فــي ليبيا، ما يعزز فرص املكاســب 

السعرية.
مــن جانبه ذكــر تقرير »ريــج زون« 
الدولي أن النفط اخلام حقق مكاسب 
أســبوعية جيدة، حيــث أدى ارتفاع 
تعويض  إلــى  الوقود  الطلب علــى 
كما  األوســع،  االقتصادية  اخملــاوف 
األسبوعية  مكاسبه  النفط  سجل 
الرابعة على التوالي، وظلت أســواق 
قوي  طلب  وســط  ضيقة  املنتجات 
التباطؤ  بشــأن  اخملــاوف  متجــاوزا 
اضطراب  إلى  أدى  الــذي  االقتصادي 

األسواق املالية.
وأضــاف التقريــر أنه »علــى الرغم 
من التقلبــات في التداول، ســجل 
النفط أفضل مســتوى من الزيادات 
األســبوعية منذ منتصف شــباط 
املاضي، كما أدى ارتفاع الطلب على 
اخملزونات  وتقلــص  الســيارات  وقود 
إلى  الصيفي،  القيادة  قبل موســم 
تأكيد حالة العرض الضيقة بشكل 

أساسي حتى مع اخملاوف االقتصادية 
األوسع التي هزت أسواق األسهم«.

وأشار إلى ارتفاع أسعار النفط اخلام 
50 في املائة تقريبا هذا العام بدعم 
الروســي  التدخل  أيضــا من  رئيس 
في أوكرانيا الذي أرســل موجات من 
الصدمة عبر األسواق، في حني أعلنت 
املتحدة  واململكة  املتحــدة  الواليات 
حظرا على الصادرات الروسية، بينما 

زادت التدفقات إلى آسيا.
ولفت إلى ســعي الصني إلى جتديد 
مخزوناتها االستراتيجية من النفط 
الوقت  في  حتى  الرخيص  الروســي 
الذي يكافح فيه املســؤولون لقمع 
تفشي فيروس كورونا في البالد، كما 
أن  الهند مشترياتها، موضحا  عززت 
هناك إشــارات متضاربة من الصني 
املاضــي، حيث  األســبوع  في ختام 
إنه في حني خفضت البنوك ســعر 
طويلة  للقــروض  الرئيس  الفائــدة 
األجل مبعدل قياسي لتعزيز االقتصاد 
املتباطــئ وجــدت شــنغهاي أولى 
 19 حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد - 
خارج احلجر الصحي في ســتة أيام، 

ما يثير تســاؤالت حــول إذا ما كان 
تخفيف إغالق املدينة سيتأثر.

ونوه التقرير مبراقبة التجار أيضا من 
كثب ســوق املنتجات املكررة، حيث 
تتزامــن أزمة عاملية علــى اخملزونات 
مع دخول موســم القيادة الصيفي، 
موضحــا أن بيانات اخلــام األمريكي 
كشــفت في األســبوع املاضي، عن 
اســتمرار ضيق السوق مع انخفاض 
مخزونات البنزيــن، حيث وصلت إلى 
أدنى مســتوى منذ كانــون األول مع 

استمرار انتعاش الطلب.
النفط  التقريــر قفزة أســعار  وعد 
اخلام بسبب احلرب الروسية أسهمت 
في أســرع تضخم منذ عقــود، ما 
الفيدرالي  االحتياطــي  دفع مجلس 
األمريكي إلى التعهد بأنه سيستمر 
في رفع أســعار الفائدة حتى تظهر 
ضغوط  تراجع  على  واضحة  إشارات 
األســعار، وال ســيما أن وضع سوق 
النفط املتوتر أدى إلى حتوالت جامحة 
في شهية املســتثمرين للمخاطرة 
وتأرجح أســواق األسهم والسندات 

والسلع.

سوق النفط ..

قوى متضادة تدفع األسعار في اتجاهين ومخاوف التباطؤ تقلق المستثمرين
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الطارمية

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 5/ت خ/2021

التاريخ/ 2022/5/19
إعالن

تبيع مديرية تنفيذ الطارمية العقار تسلســل 
124/8 الواقع في الطارمية العائد للمدين احمد 
عبد اللطيف حمد احملجوز لقاء طلب الدائن جبار 
حســني علوان البالــغ 8,000,000 ثمانية ماليني 
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
مســتحبا معه التأمينات القانونية عشرة من 
املائة مــن القيمة املقدرة وشــهادة اجلنســية 
العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري.
املنفذ العدل

املواصفات:
1 - موقعه ورقمه: قضاء الطارمية– حي الفاروق- 

قرب الروضة
2 - جنسه ونوعه: قطعة ارض

3 - حــدوده واوصافه: مشــيد على جــزء منه 
مشــتمل مبني من الطابوق وسقف من احلديد 
وازبت وكذلك حتتــوي على هول وغرف نوم واجلزء 

األخير خالي
4 - مشتمالته:

5 - مساحته: 234 م2
6 - درجة العمران:

7 - الشاغل: ال يوجد
8 - القيمة املقدرة: ثالثون مليون دينار ال غيرها

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البصرة

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2022/246

التاريخ: 2022/5/15
الى/ املنفذ عليه/ جواد كاظم مهدي

لقد حتقق لهذه املديرية من مجهولية محل اقامتك حســب كتاب مركز 
شــرطة املربد وشــرح املبلغ أنك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار ميكن إجراء التبليغ عليه واســتنادا للمادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ البصرة خالل 
خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية 
بحضورك وفي حال عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

اجلبري وفق القانون:
وانك مدين مببلغ قدره 18,658,300 ثمانية عشــر مليونا وستمائة وثمانية 
وخمســون الفا وثالثمائة دينار ال غير لصالح مدير شــركة نفط البصرة/ 

إضافة لوظيفته
املنفذ العدل
حيدر الياس خضير

أوصاف احملرر:
قرار محكمة بداءة الزبير بالعدد/227/ب/2021 في 2021/9/30

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1577

التاريخ: 2022/5/18
م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع املواد املســتهلكة املدرجة 
أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية تاج الدين وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديــة تاج الدين خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف 
اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%100( من القيمة التقديرية 
بصك مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية 
البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن 
وكافــة املصاريف األخرى  وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكــون املزايدة في يوم 
العمل الذي يليه مســتصحبني هوية االحــوال املدنية مصورة واصليــة ويتم االلتزام 
بكافــة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد على املشــتري رفع املواد 
املســتهلكة خالل )10( عشرة ايام من تاريخ املصادقة وبعكسه يتحمل املشتري غرامة 

تأخيرية قدرها )100000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخير.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واإليجار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 40
التاريخ: 2022/5/19

م/ إعالن أول
عمالً بقانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن 
جلنة البيع واإليجار فــي مديرية بلديات ذي قار عن اجــراء املزايدة العلنية 
إليجار أمالك مديرية بلدية )اور( عدد )2( وكما مبينة مواصفاتها ادناه فعلى 
الراغبني باالستئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن 
(20 %( مــن قيمة التقديرية لكامل مــدة االيجار واحلضور في اليوم التالي 
من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب الوقت احملدد مع جلب هوية 
االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية 

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

إعالن
الى الشريكة/ امل نعيم 

زغير
اقتضى حضورك الى صندوق 
االسكان العراقي فرع ذي قار 
الكائن فــي الناصرية/ وذلك 
باملوافقة  إقــرارك  لتثبيــت 
السيد  شــريكك  قيام  على 
)نزار كاظم جابر( بالبناء على 
حصته املشاعة في القطعة 
املرقمــة )14288/8 مقاطعة 
املستشفى( لغرض تسليفه 
مدة  وخالل  االســكان  قرض 
اقصاها خمســة عشر يوما 
إذا  وشــهر  العراق  داخل  من 
كان خارج العــراق من تاريخ 
نشر اإلعالن. وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يسقط 

مستقبال...

فقدان هوية وكالة طحني
فقــدت هوية وكالة طحــني صادرة 
العامة  الشــركة  التجارة/  وزارة  من 
لتصنيع احلبــوب مع هويــة وكالة 
غذائية صادرة من الشــركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية باسم )محمد 
جــالوي راضــي(، فمن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها...

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الزبيدية

العدد: 198/ش/2022
التاريخ: 2022/5/22

املدعى عليها/ دعاء حامت اسماعيل
م/ تبليغ

بناًء على الدعوى الشرعية املقامة ضدك من 
قبل زوجك املدعي )حسني خضير حمد( التي 
يطلب فيها التفريق للنشوز وجملهولية محل 
اقامتــك وارحتالك الى جهــة مجهولة لذا 
محليتني  صحيفتني  بواسطة  تبليغك  تقرر 
امــام هذه احملكمة  يوميتني وعليك احلضور 
بتاريــخ 2022/6/7 وفي حال عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا ســوف جترى اإلجراءات 

بحقك غيابا وفق القانون.
مع التقدير...

القاضي
احمد حامد الكالبي

القيمة الموقعحالة الموادالعددنوع الموادت
التقديرية

مواد 1
مستهلكة

جميع المواد 148 فقرة
مستهلكة

بلدية تاج 
الدين

728650

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة اإليجارنوع الملكرقم الملكاسم الدائرةت
جزء من 89/944/35 بلدية اور1

ام العظام
1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينار ثالث سنواتساحة غاز ونفط

للسنة الواحدة
جزء من الطريق العام بلدية اور2

89/979/35 ام العظام
400،000 اربعمائة الف دينار للسنة الواحدة/ ثالث سنواتكشك رقم 22

على المستأجر تنفيذ فقرات الكشف الفني المعد 
من قبل البلدية البالغ قدره )3000،000( 

ثالثة ماليين دينار تعود المشيدات للبلدية بعد 
انتهاء عقد االيجار
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اصدار

رحيل

أمير داود*

الذي غــادر عاملنا  النــّواب،  يكاد مظّفر 
اجلمعة، يكون آخر شــعراء الســرديات 
الكبــرى العرب. غادر معظم الشــعراء 
الهّم  إلى  وانحــازوا  الكبــرى،  القضيَة 
الشــخصي املوغل فــي الفردانية بكل 
خســاراتها وهزائمهــا وطموحاتها، في 
حني ظــّل، إلــى جانب قّلة، متمّســكاً 
بجســارة الكلمة التي لم تسقط يوماً 
من حسابات الثورة والقدرة على التغيير، 
وهي الكلمة ذاتها، التــي ذهبت به إلى 
داً باإلعدام  قلب دائرة التورُّط؛ منفّياً ومهدَّ
وممنوعــة كتبه من التــداُول، ليس على 
صعيد الُقطر العراقي فحســب، بل في 

أكثر من بلٍد في املنطقة العربية.
سيذهب النّواب )بغداد 1934 - الشارقة 
2022( في منفاه القســري الطويل، عبر 
نفق محفور بسّكني مطبخ. جنح الشاعر 
العراقي، ذات ليلة باردة من ليالي شــتاء 
1967 في مغادرة ســجن »احلّلة« ببابل، 
هرباً منه ومن اإلعدام شنقاً؛ ليشرع في 
تلك الرحلة الطويلة من الشــعر واأللم 
واخلسارة الشخصية، مسكوناً بهواجس 
الوطن البعيد بنخيله ومقاهيه وبالفرات 

ودجلة، قارئاً على آذان الناس بعدها:

ولكّنها بالدي
ال أبكي من القلب

وال أضحك من القلب
وال أموت من القلب إاّل فيها.

لم يكن صاحُب »وتريات ليلية« منشغالً، 
على طريقة السياسّيني املدرَّبني، برسم 
جداريات اخلطابــة الالئقة التي ال تُزعج 
أحداً، بل كان محموالً على قلب الشاعر، 
شديد الهشاشة واالنفعال، يشتم هنا، 

ويسخر هناك، ويبكي:

أفل الليل
وكبرق في األفق الشرقي يوازي السعف

يوازي همسات السعف.

احلالــة إياها، التــي جعلته فــي ليلة 
وضحاها، شاعراً مبوقف إشكالّي عندما 
نظام صّدام حســني،  بســقوط  رّحب 
ُمدلياً بصوته في أّول انتخابات جتري في 
»العراق اجلديد«، ثم رافضاً أن يستقّر في 

عراق ما بعد االحتالل.

قســوة  على  شــاهد  شــعري  معلَم 
التبّدالت السياســية واالجتماعية في 

املنطقة العربية

شــّكلت لغُته املتفّردة، بكّل ما حتتويه 
مــن الالمألوف فــي اللغة الشــعرية 

ومفــردات الرفض والغضب والتحريض، 
ميزًة الفتة لتجربته الطويلة، وخصوصاً 
ميزٌة  والعاّمي؛  السياســي  الشعر  في 
أثارت العديد مــن عواصف النقاش بني 

حول  واألدب  بالنقد  املشتغلني  جماهير 
املالءمــة واألصالة في شــعره. لكّنها، 
في ذات الوقت، جعلت جماهير واسعة 
تُصغــي إلى ما يقوله، قبــل أن يصبح 

عالمة ثوريًة فارقة جليل الســبعينيات 
والثمانينيــات يُشــار إليــه باعتبــاره 
منّظراً ومحّرضاً ضّد أنظمة القمع في 

املنطقة. يقول في إحدى قصائده:

احترق اخلنصر
أعطى ضوءاً عربّياً

ليس إلصبعي الوسطى في الليل أمان
وأديــر على هــذي اإلصبع حــّكام الرّدة 

قاطبًة
ســوف أُحّدثكم في الفصل الثالث عن 

أحكام الهمزة
في الفصل الرابع عن حّكام الرّدِة

أّما اآلن فحانات العالم فاترة
ملٌل يشــبه علكة بغي لصقته األيام 

بقلبي.

لــم يتوّقــف مظّفر النــّواب عند هذه 
التأصيل أيضاً جلمالية  احلدود، بل حاول 
اللغة العاّميــة وُصَورها. يقول: »الكالم 
ضّد العامية يسود في لغة التنظير، أّما 
في لغة احلقيقــة فهي أُخرى، بدليل أّن 
الذين يهاجمونها يطربون حينما تغّني 
أم كلثوم وفيــروز بها. يطربون لصورها، 
ولكنهم حــني يتحّدثون عــن العامية 
ازدواجية  اإلدانــة، وهذه  بلغة  يتحّدثون 

عجيبة«.

كما لــم ينشــغل صاحــُب »ُقل هي 

البندقيــة أنــت« أيضاً باقتــراح قالٍب 
د في إطار انزياح الشعراء  شــعرّي محدَّ
الشعرية، سيذهب  إلى منذجة جتاربهم 
بعيداً في كّل املمكن مــن أدواته؛ قارئاً 
للواقع: »وإذاعات العرب األشــراف تبول 
على النار«، ومتنّبئاً مبا سيأتي، مبا متليه 
اللحظة الراهنة وبكّل ما تفعله بقلب 

الشاعر املسكون باإلنسان وقضاياه:

سيكون خراباً
هذي األّمة ال بّد لها أن تأخذ درســًا في 

التخريب.
ومحّرضاً:

أسِند كوعك للكّوة
أسند كوعك للكّوة يا عبد اهلل

مّد الرّشاشة في الفجر الشاحب.

ر النّواب، في ما بعُد، كهالً  سنرى مظفَّ
ضعيفاً، يُعينه رجاٌل حوله على احلركة، 
عبر ُصَور قليلة ونــادرة تتناقلها مواقع 
التواصل االجتماعي، تستدّر بكل اقتدار 
مشــاعر التعاطــف مع الرجــل الذي 
شــّكل، وحتى وقتنا احلاضر، أيقونة في 
الشــعر العربي احلديث، وَمعلَماً شعرياً 
شاهداً على قسوة التبّدالت السياسية 
واالجتماعية في املنطقة العربية كّلها.

* كاتب من رام اهلل

عدنان الفضلي

عن دار ســطور للنشــر والتوزيع صدرت 
ترجمة عربية لكتاب )أحالم السرياليني( 
حيث قام املترجــم العراقي كامل عويد 
العامــري بترجمتــه عــن الفرنســية، 
جاء الكتــاب بأكثر من مئة وخمســني 
صفحة من القطع املتوســط، والكتاب 
تتحدث  مقــاالت  عــن مجموعة  عبارة 
عن األحالم الســريالية، كتبها عدد من 
نّظروا  الذيــن  الكبار  والنقاد  الشــعراء 
املنصرم،  القرن  عشــرينيات  للسريالية 
وقد إعتمدت ترجمة هذا الكتاب األحالم 
التي نشــرها كتابها في أعــداد مجلة 
)الثورة الســريالية( األثنتي عشرة، والتي 

صدرت بــني األعــوام 1924 – 1929 مع 
اإلشارة الى ان العددين التاسع والعاشر 
جاءا بعدد مزدوج، بحسب التنويه الذي 
كتبه املترجم في مطلع الكتاب، والذي 
جاء فيه أيضاً ان التخطيطات املوجودة 
في الكتاب قد أســتلت مــن ذات اجمللة 

املذكورة.
وجاء في التقدمي للكتــاب وحتت عنوان 
مانصــه  اخلاطفــة(  )احللم:اللحظــة 
»لقد اعطــت الســريالية جتربة احللم 
يشبه  فاحللم  رئيســياً،  دوراً  وشهاداته 
حلظة خاطفة من احلضور الى البواعث 
الالواعية، وفي ذلك يفتح ممرات وعتبات 
لإلمساك برسالة ال تقتصر على رغبات 

وعي اإلنسان«.
وجاء في التقدمي ايضــاً » ان احللم يجد 

بريتون  نفســه عندئذ منتظماً، عنــد 
وأتباعــه، وليس سلســلة من األعراض 
والهفــوات والعثــرات، انــه يرقى الى 
الكاملة،  الشــعرية  التجربة  مصــاف 

ليصبح أمنوذجاً ملثال هذه التجربة«.
وفي تقــدمي آخر جاء بعنوان )ســرديات 
احللم السريالي( جند ما نصه »ان دراسة 
األحالم  لنصــوص  الداخليــة  البنيــة 
تكشــف عن تطور: قصص غريزية في 
...فضالً  بتحليــل  مصحوبة  البدايــة، 
عن النصوص التــي مت حتليلها من قبل 
بريتون في )األواني املســتطرقة( وميكن 
لنا أن نذكر هنا مثاالً، وهو حلم ماغريت 
ومحاولة  دراجــة(  )إمــرأة على  بعنوان 
فك رمــوز حلم دالــي وعقلنته بعنوان 
)حلــم اليقظة( اذ يرافــق احللم تعليق 

تفسيري«.
أما كّتاب املقاالت اخلمســة عشر فهم 
)جورجيو دو شيركيو( و )أندريه بريتون( و 
)رنيه غوتييه( و )ميشيل ليريس( و )كولو 
مبيه( و )دوفــال( و )الزار( و )جاك اندريه 
بوافــا( و )لويس اراغــون( و )رميوند كنو( 
و )بــول ايلوار( و )انطونيــان ارتو( و )بيير 
نافيل( و )ماكس موريز( و )مارسيل نول(.

يذكر ان كامل عويد العامري هو مترجم 
عراقــي مقيم فــي الواليــات املتحدة 
األمريكية وله منجز كبير في الترجمة 
حيــث أصدر ما يقارب اخلمســني كتاباً 
فضالً عن مئــات املقاالت والدراســات 
الثقافيــة واألدبيــة، كما إشــتغل في 
الصحافــة قرابــة األربعني عامــاً، وقد 
شغل العديد من املناصب في الصحف 

لتحرير مجلة  واجملالت كان آخرها مديراً 
املأمــون التــي تصــدر عــن دار املأمون 

للترجمة والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
في العراق.

النّواب.. جسارة الكلمة التي لم تسقط يومًا

كامل عويد يترجم أحالم السرياليين

قراءة

فهو يكفينا مؤونة السؤال معلال ذلك: 
»إن النــاس الذين أحتــدث عنهم كانوا 
كلهم عزيزيــن علّي، ومــا زال كثيرون 
منهــم أحياء، وأنا أخجل من أن يعرفني 
هؤالء فيلومونني علــى ما أفعله حني 
عليها،  كانوا  التــي  بالصورة  أقدمهم، 
في حــني أنهم تبدلــوا، وانتهــوا إلى 
مصائر ال توحي بهــا األحداث واملواقف، 
التي ســأحكي عنها، أو يلومونني على 
حتويــرات اقتضتها طبيعــة الرواية، أو 
أخطــاء فرضهــا ضعف الذاكــرة، في 
احلديث عنهم، أو عــن من أحبوهم ممن 

رحلوا«.
فيصــل احلورانــي الروائــي والباحــث 
السياســي، الذي عمل أمدا طويال في 
التحرير  ملنظمة  التابــع  األبحاث  مركز 
بيروت،  في  ومقره كان  الفلســطينية، 
التوغل الصهيوني في لبنان في  وحتى 

شــهر حزيران 1982، وقيام قوات العدو 
الصهيوني بنقل محتويــات املركز في 
شــاحنات نحو األرض احملتلــة؛ احلوراني 
كي يتخلص مــن احلرج، فإنه اختار هذه 
الفذلكة، كي ينعم باحلرية الواســعة 
في تصوير حياة قرية فلسطينية، على 
مدى نحو ســنة، كما أســلفت القول، 
منذ أن أزمعت قوات االنتداب البريطانية 
على أن جتلو من األراضي الفلسطينية، 
في منتصف شــهر مايــو 1948، وقبل 
ذلك صدور قرار التقسيم الدولي خريف 
سنة 1947، بجزء لعرب فلسطني، وآخر 
لليهود، وحتى دخــول اجليوش العربية، 
التــي كان اجملاهــدون الفلســطينيون 
يعّولون عليها كثيرا، ويتوســمون فيها 
خيــرا، ولكن بيروقراطيــة هذه اجليوش 
وبطء وصــول األوامــر والتعليمات، بل 
) ماكــو أوامــر( باللهجــة العراقيــة، 
هذه الكلمــة التي ذاعت في أوســاط 
الفلســطينيني وقتــذاك، وتعني أن ال 
أوامر! ومازالت في الذاكرة، دراسة قيمة 
كتبتها الباحثة الفلسطينية الدكتورة 
خيرية قاســمية عن هذا املوضوع، وهي 
الفلســطيني  اجملاهد  تقدم مذكــرات 
عوني عبـــد الهـــادي )توفـــي سنـة 

.)1970
تلمس ذلك – أي وصول اجليوش العربية 
– من خالل الوفد الــذي قاده )أبو جهاد( 
اخليام(  اجملاورة،)قرية  القرية  فصيل  قائد 
الدقيقة  القتاليــة  اخلطــط  وصاحب 
للقــاء بضابط مصــري عالــي الرتبة 
في القدس، كي يعــرض أمامه الوضع 
محاولة  والســيما  الصعب،  القتالــي 
)قوة الهاجاناه( الصهيونية، اســتعادة 
الصرار مــن اجملاهدين،  وادي  معســكر 
الذين قادهم أبو جهاد، ليلة االنسحاب 
البريطاني منــه، وباغتوا قوة الهاجاناه، 
التي كانت تعد العدة للسيطرة عليه، 
حتــى إذا انهالــت األســلحة من اجلو 
والبحر على الصهاينة، قرروا استعادته، 
لكــن لم يجــد لدى الضابــط املصري 
األنيــق احلليق، الذي نزل في مبنى بلدية 
القدس، ســوى الوعود، بل جعل الوفد 
املرافق ألبي جهــاد ينتظر خارج املبنى! 
واألنكى أن اجلندي حــارس املبنى صرخ 
بأعضاء الوفد، أن ممنــوع الوقوف هنا ال 

مؤاخذة يا حضرات!

تصوير للحياة كما هي
الروائــي فيصــل احلوراني فــي روايته 
)بير الشــوم( التــي أهداهــا إلى أميل 
رائدا ومناضــال، كان قريبا من  حبيبي.. 
حقائق احليــاة واألشــياء، فهو بخالف 
بعــض اخلائفني في الدول الشــمولية، 
أو املؤدجلــني، يصور اإلنســان وخلجاته، 
كما هي فــي واقع احليــاة؛ يصوره في 
ضعفه وقوته، جبنه وشجاعته، صغاره 
وشــموخه، بخالف العديد من الروائيني 

الذين قــرأت أعمالهم الروائية، مما عرف 
بــأدب احلرب أو املعركــة! حيث يؤكدون 
على اجلوانب اإليجابيــة فقط، وهذا ما 
ال يأتلف مع طبائع احلياة، وألذكر منوذجا 
واحداً؛ الرواية القصيرة )مصير إنســان( 
وترجمها  شولوخوف،  ميخائيل  للروائي 

حسيب الكيالي.
فيصــل احلورانــي، يصور الشــخصية 
)أبو خالد وليد  القرية  االنتهازية مختار 
أبــو حامد(، الذي ماأل األتــراك، حتى إذا 

رحلوا إثر احلرب العاملية األولى، تعاون مع 
قوات االنتداب البريطانية، وظل صديقا 
للكابــن اإلنكليــزي، حتى الســاعات 
األخيرة التي سبقت الرحيل البريطاني، 
بل إنه أَوْلََم وليمة فاخرة جلنود الكابن، 
الذين جــاءوا لتفتيــش القرية، حني منا 
القرية ذهبوا لنجدة  أن شــباب  إليهم 
مقاتلــي قريــة مجــاورة، وليــدرأ عن 
نفســه وقريته أذى جنــود االنتداب، ثم 
ما لبث أن مد يــده للتعاون مع القيادة 
الفلســطينية في القدس، ممثلة باحلاج 
محمد أمني احلسيني، لكن حني يطلب 
منه )أبو جهاد( قائد فصيل قرية )اخليام( 
السيطرة على معسكر  التهيؤ لغرض 
وادي الصرار، الذي سيغادره البريطانيون 
وشــيكا، يتذرع بشــتى الذرائع، كي ال 
يقاتــل، وكي مينع مجاهــدي قريته من 
االشــتراك فــي القتال، وتتكــرر جتارب 
فيقاطعه  واالنتهازية،  واجلــن  التخاذل 
الناس وهــو مختارهم، ويصل احلال إلى 
أن يوبخه أحد شــباب اجملاهدين )جواد( 
فضال عن )شعبان(، سائق العجلة التي 
تقــل اجملاهدين، فتصيبــه لوثة تفقده 

عقله واتزانه.
الفلسطيني  للروائي  الشوم(  )بير  رواية 
التاريخ،  روايــات  من  احلورانــي،  فيصل 
التي وثقت ســنة مهمــة وفاصلة من 
حياة الفلسطينيني، وإذا كانت وقائعها 
معروفــة للنــاس الذين عاشــوا تلك 
األيــام، فإنها ســتكون وثيقــة مهمة 
لألجيال الفلسطينية حالياً ومستقبال، 
اجملاهدون  بذله  الــذي  باجلهد  تبّصرهم 
األوائــل، دفاعا عن األرض والعرض، وتبني 
لهم اخلالفات في الوسط الفلسطيني، 
بــني وحدات )جيــش اإلنقــاذ( ووحدات 
خالفات  عــن  فضال  املقــدس(،  )اجلهاد 
قاصمة بني األسر الفلسطينية النافذة 
واملؤثرة، واســتغالل العدو لهذه الفرقة 
ولهذا االضطراب، كما توثق املشــاركة 
وغطرسة  العربية،  للجيوش  الهشــة 
التعاون  مــن  واســتنكافهم  الضباط 
مع اجملاهدين بحجــة اخلطط والضبط 
والربــط، وضياع األوامر ومــن ثّم ضياع 

فلسطني.

شكيب كاظم

إذا كان العديد من الروائيني ممن يتناولون 
في رواياتهم حــوادث حصلت حديثا، وإن 
شــخوصها أو بعضهم مازالوا على قيد 
اإلحراج  مــن  التخلص  ولغــرض  احلياة، 
واللــوم أو الشــكوى القضائية، فإنهم 
يصــّدرون رواياتهــم مبا معنــاه: إن هذه 
الرواية من نســج اخليال، وأي تشابه في 
احلــوادث، مع أناس حقيقيــني ما هو إال 
محض مصادفة، أو ينفي أن يكون الراوي 
هو الروائــي ذاته، ومن ذلك ما فعله جبرا 
إبراهيم جبرا في روايته )البحث عن وليد 
مســعود(، بل إنه في روايته )صيادون في 
شــارع ضيق( يوغل فــي محاولة النأي 
بنفســه عن وجع الرأس، ويؤكد: »وليس 
من بني الشخصيات من هو مستند إلى 
أشــخاص حقيقيني، وليس أميا تشــابه 
بني الــراوي جميل فــران واملؤلف، إال في 
أن االثنني غادرا بيــت حلم إلى بغداد عام 
1948 لشغل منصب تعليمي في إحدى 

الكليات«.
الروائي والباحث السياسي الفلسطيني 
قرية  فــي  املولــود  احلورانــي،  فيصــل 
املسلمية في فلسطني سنة 1939، ونزح 
مع أسرته نحو سوريا، بعد حلول الكارثة 
سنة 1948، وظل يتوق – كما يقول- على 
الرغم من السنني إلى العودة للوطن، إلى 
املكان الذي يخصه، املكان الذي حرم من 
العودة إليه، والناس الذين يتوق لالختالط 
بهــم، والســيما بعد أن عــاد رهط من 
أصحابه؛ بعد أن الحت فرصة العودة إلى 
فلسطني، وهنا يشــير فيصل احلوراني- 
كما أرى- إلى اتفاقية أوسلو سنة 1993 
بني الفلســطينيني واإلســرائيليني، وما 
متخض عنهــا من نتائــج، ومنها إقامة 
الســلطة الفلســطينية، أقــول: فإن 
الروائي فيصل احلوراني، وهو يتحدث عن 
نحو ســنة من تاريخ فلسطني احلديث، 
وحتديدا منذ بداية شــهر مايو/أيار 1948، 
وعــن قرية فلســطينية شــاء فيصل 
احلوراني أن ال يســميها، بل سمى القرى 
اجملاورة، وتخفــى وراء الراوي املركزي، الذي 

شاءه أن يظل مجهوال للقراء.

سنة من تاريخ فلسطني
وألنه رأى أننا ســنبحث عن سبب ذلك، 

رواية »بير الشوم« لفيصل الحوراني:

توّثق سنة مهمة وفاصلة من حياة الفلسطينيين

الروائي والباحث السياسي 
الفلسطيني فيصل الحوراني، 
المولود في قرية المسلمية 

في فلسطين سنة 1939، ونزح 
مع أسرته نحو سوريا، بعد 

حلول الكارثة سنة 1948، وظل 
يتوق – كما يقول- على الرغم 
من السنين إلى العودة للوطن، 

إلى المكان الذي يخصه، المكان 
الذي حرم من العودة إليه، 

والناس الذين يتوق لالختالط 
بهم، والسيما بعد أن عاد رهط 
من أصحابه؛ بعد أن الحت فرصة 

العودة إلى فلسطين

غالف الرواية
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ملونشريط
عملية قيصرية »عاشرة« لسيدة فلوجية

شهد مستشــفى الفلوجة للنســائية واألطفال التعليمي 
التابع لدائرة صــــحة األنبارإجراء العملية القيصرية العاشرة 

لسيدة واحدة تبلغ من العمر 32 عاما.
وقال بيان لوزارة الصحة نشــر على موقعها الرسمي ،اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديــد إن« اختصاصية األمراض النســائية 
والتوليد الطبيبة »محاســن كمال العانــي« أجرت العملية 
القيصرية العاشــرة للسيدة الفلوجية ذاتها حيث أن السيدة 
أم لتسعة من األوالد والبنات ولدتهم جميعا بعمليات قيصرية 

وهذه هي الوالدة العاشرة والوالدة ووليدتها بصحة جيدة.
وسبق ملستشــفى الفلوجة للنسائية واألطفال التعليمي أن 
سجل إجراء إحدى عشــرة عملية قيصرية لسيدة واحدة قبل 

عدة سنوات.

طيران السعودية: أول رحلة
جوية بقيادة طاقم نسائي

أكملت شركة طيران في اململكة العربية السعودية، أول رحلة 
طيران في البالد بطاقم مؤلف من النساء  فقط. 

واعتبر مســؤولون في شــركة »طيران أديل«، أن الرحلة عالمة 
فارقة في مجال متكني املرأة في السعودية.

ونشرت شركة »طيران أديل« صورة ألول طاقم نسائي بالكامل 
غالبيتهن ســعوديات اجلنســية، يقمن برحلة جوية على منت 
إحدى طائراتها، والتي انطلقت يوم اخلميس املاضي من الرياض 
إلــى جدة. ووصفت »طيــران أديل« الرحلة اجلويــة بأنه »حدث 

تاريخي للطيران السعودي«.

الشطرنج مادة الزامية في مدارس جورجيا
ســيتعلم تالميذ املدارس فــي جمهورية جورجيا الشــطرجن 
بشــكل إلزامي بدءا من الصف األول مببــادرة من وزير التعليم 
والعلوم فــي البالد، ميخائيل تشــكنكيلي، حســبما أفادت 

اخلدمة الصحفية للوزارة.
وتهــدف هذه املبادرة إلى تطوير التفكيــر التحليلي واملنطقي 
واحلاسم، فضالً عن اكتســاب املهارات التي تهدف إلى القدرة 

على حل املشكالت عملًيا.
سيصبح الشــطرجن مادة إجبارية في املدارس اجلورجية اعتبارًا 
من أيلول 2022 قبل ذلك، يجري العمل التحضيري النشط مع 
االحتاد الوطني للشــطرجن في البالد، حيث يتم تدريب املعلمني 

ويتم إعداد موارد التدريب.

خبيرة تغذية تنصح باختيار الشوكوالته الصحية
أعلنــت فالنتينــا جوكوفــا، خبيــرة التغذية الروســية، أن 

الشوكوالتة الصحية يجب أال حتتوي على السكر.
وتشــير اخلبيرة إلى أن الشوكوالتة التي حتتوي ضمن مكوناتها 
على الســكر ليست مفيدة، بل يجب أن يحل محلها الكاكاو، 
كما يجب االنتباه إلى أن الشــوكوالتة املفيدة، يجب أال حتتوي 
علــى مركبات غير ضروريــة مثل محســنات النكهة واملذاق 

وغيرها.
وتقول، “إذا كان الشــخص من محبي الشــوكوالتة الداكنة، 
فإنها يجب أن حتتوي على مسحوق بذور الكاكاو فقط. وعموما 
أنصح باختيار الشوكوالتة احملتوية على محليات طبيعية مثل 

العسل والتمر، ألنها صحية أكثر ولذيذة”.

بغداد - الصباح الجديد:

حقــق املُسلســل العراقي »بنات 
صالح« ُمشــاهدات ُمرتفعة على 
في  االجتماعي  التواصل  وســائل 
البــالد، كمــا حقق ُمشــاهدات 
أخرى  خليجية  دول  فــي  ُمرتفعة 
والســعودية  الكويــت  ومنهــا 
واإلمارات، وهو مــا اعتبره البعض 
خروجاً عــن املألوف فــي ُمتابعة 

الدراما العراقية. 
»بنات صالــح » مــن تأليف ندى 
إياد  الســوري  وإخراج  عماد خليل 
نحاس، وشارك في بطولته إضافة 
إلى محمد هاشــم وزهــور عالء، 
كل من ستار خضير وبراء الزبيدي 
وشروق احلسن وإياد الطائي وفالح 
ورضا طارش  زاهي  وناظم  إبراهيم 

وبيداء رشيد، وغيرهم.
وتدور أحداث املسلسل حول رجل، 
)الفنان محمد هاشــم الذي يؤدي 
دور صالح(، يتم اتهامه في قضية 
قتــل يدخل على إثرها للســجن، 
فتخبــر الزوجة فاتــن، التي تؤدي 
دورهــا الفنانة زهور عــالء، بناتها 
األربــع أن والدهن توفــي، وحتصل 

على الطالق.
وقد مت منــح جائزة الهالل الذهبي 
بنســخته الرابعــة لـــ ِأفضــل 
ممثــل للفنان محمد هاشــم عن 
املسلســل، فيمــا ذهبــت جائزة 
الفنانة  نصيــب  من  ممثلة  أفضل 

زهور عالء لنفس العمل.
وجائــزة أفضل تايتــل ذهبت الى 
املطرب امللحن ســيف عامر الذي 
غنى تايتل مسلســل بنات صالح 

بعنوان الطيبة.

أسباب النجاح
الناقــد الفنــي العراقــي مهدي 
عباس قال: إن هناك أســباب عدة 
تقــف وراء جناح مسلســل »بنات 
صالح« منها احلكاية االجتماعية، 
والتي يفضلها املشــاهد العراقي 

والعربي بنحو عام. 
التي  القصــة  ويشــرح عبــاس: 
املفاجآت  مــن  مجموعــة  تضم 
والتصاعدات الدرامية والتي تُبقي 
املشاهد مشــدوداً طوال األحداث، 
إضافة لــأداء املُميز ملعظم ممثلي 
املُسلسل ابتداًء من محمد هاشم 
بدور صالح إلى زوجته وبناته وباقي 

املمثلني، كما يقف وراء املُسلسل 
مخرج استطاع أن يُقدم أفضل ما 

لديه .
الطبقي  الصــراع  وجــود  ويتابع: 
ضمــن أحداث املُسلســل وعرض 
البيئة االجتماعيــة داخل اجملتمع 
العراقــي بعــد الغــزو األمريكي 
فــي 2003، من أهم أســباب جناح 
املسلســل  أن  ورغم  املسلســل 
ُمقتبــس من مسلســل مصري 
شهير إال أنه اســتطاع أن يعرض 
احلكايــة مبا يتــالءم مــع الوضع 

االجتماعي العراقي احلالي.
ويلفــت الناقد: املُسلســل يضم 
وفيه  ُمؤثــرة  اجتماعية  حكايــة 
تصاعــد درامــي وأحــداث كثيرة 

وشــخصيات اجتماعيــة ُمنوعة 
واســتطاع العمل أن يحرز املرتبة 
األولى في املُتابعــة، وبرغم بعض 
املالحظات الفنية إال أنه ُمسلسل 
ناجــح اســتطاع أن يحصل على 
محبة املشاهد العراقي واخلليجي 
وقدم لنــا وجوهاً جديــدة واعدة، 
املعروفة  الوجــوه  إلــى  إضافــة 

واملبدعة. 

نسبة مشاهدة عالية في دول 
اخلليج 

وأشــار إلــى أن املُسلســل حقق 
دول  فــي  عاليــة  ُمشــاهدات 
اخلليج، ويُرجع ذلــك إلى أن هناك 
العديد مــن العوامل االجتماعية 

املُتشــابهة بني اجملتمــع العراقي 
واجملتمــع اخلليجي لذلــك مثلما 
تكــون احلكاية اخلليجيــة قريبة 
العراقي والعكس  جداً من اجملتمع 

صحيح.
ســنوات  أن  ننــَس  ال  وأوضــح: 
الســبعينيات والثمانينيات كانت 
حصة  العراقية  الدرامية  لأعمال 
اخلليج  تلفزيونــات  كبيــرة فــي 
يتذكر  اخلليجي  واجلمهور  العربي، 
أعمــاالً كبيرة مثل عالم الســت 
وفتاة في  الضالة،  واألماني  وهيبة 
العشــرين، والذئب وعيون املدينة 

وغيرها.
ويرى الناقــد: أن »بنات صالح« من 
دراما العراق املٌهمة في الســنوات 

األخيــرة، ويرى مهدي أن ما ينقص 
الدراما العراقية لكي تزدهر وتعود 
املُبدعني  علــى  االنفتاح  هو  بقوة 
من أجيال شتى سواء في التأليف 
أو اإلخــراج أو التمثيل؛ ألنها اليوم 

محصورة في أسماء معينة.

آراء متباينة
آما الناقد حسني علي هارف فقال، 
إن املسلســل »تعــّرض إلــى آراء 
متباينة مثيرا جدال بني األوســاط 
لكنه  اجلمهور،  وأوســاط  الفنية 
بغض النظر عما ميكن تســجيله 
مــن مالحظات ســلبية ومكامن 
خلل فــي الســيناريو أو املعاجلة 
اإلخراجيــة، فال ميكــن جتاهل ما 
حظــي به مــن اهتمام ونســبة 
مشــاهدة من اجلمهــور العراقي 
واهتمامه  الذي عّبر عن إعجابــه 

واستمتاعه بهذا العمل«.
ويرى هارف، أن« سّر متيز املسلسل 
يأتي مــن قوة الســيناريو والنص 
واملعاجلــة اإلخراجيــة، فضال عن 

حضور املمثلني اإلبداعي.«
وعــن االقتبــاس من مسلســل 
مصري، يقول الناقــد إن »التناص 
الذي قد يكون حتّقــق ال يقّلل من 
شــأن ما حّققه املسلســل الذي 
كان مقنعا كما يبــدو«، موضحا 
أن »أجيــاال كثيــرة ال تتذّكر ولم 
تشهد املسلســل املصري القدمي، 
لذا فاملوضوع رهن طبيعة املعاجلة 

اجلديدة والتوظيف واإلقناع«.
االقتبــاس  مســألة  أن  واعتبــر 
تكتسب شرعيتها  باتت  والتناص 
من عدم الوقوع في االستنســاخ 

املسطح غير املقنع واملفضوح.

»بنات صالح »عمل درامي ممّيز يخرج عن المألوف

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقرب

أنت تشــعر باألشــياء بعمــق، وعندمــا يتغير موقف 
شــخص مــا ، فأنت تعــرف ذلك. جتذب الشــمس في 
بــرج اجلوزاء عطارد االنتباه والتركيــز إلى قطاع األعداء 
اخملتبئني. وأحيانًا تتطور العالقات، لكن ليس من السهل 
إخبار الشخص أنك تشعر بأن األشياء لم تعد كما هي.

العذراء
أنت بحاجة إلى هدف في حياتك، فعندما تعمل ستشعر 
بإحساس البهجة والسعادة في األشياء التي تقوم بها. 
يجلب اقتران الشمس في اجلوزاء عطارد االنتباه والتركيز 
إلى قطاع حياتك املهنية. استخدم هذا الوقت للتفكير 

في عملك وكيف تشعر حيال دورك في الوظيفة.

أنــت تعرف نفســك جيــًدا، وفضولك هــو الذي 
يساعدك على قضاء يومك. في نهاية هذا األسبوع، 
ميكنك استخدام وقتك بحكمة لبناء مستقبلك. 
الشــمس في اجلــوزاء مقترنة بعطــارد، كوكبك 

احلاكم يجذب االنتباه والتركيز إلى قطاع هويتك.

الفــرق بني حلظة وأخرى هو القــرار الذي تتخذه، 
واليوم ميكنك اختيار املســار الــذي تريد اتباعه. 
يجلب اقتران الشــمس في اجلوزاء عطارد االنتباه 
والتركيز إلى قطاع االلتزامات اخلاص بك. ميكنك 

أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تفعل شيًئا أم ال. 

هناك مشاكل عندما تصبح الكثير من التوقعات 
واجبات. يجلب اقتران الشــمس في اجلوزاء عطارد 
االنتباه والتركيز إلى قطاع منزلك واألسرة. وأحيانًا 
قــد يكون ألفراد األســرة رغبات ورغبــات في غير 

محلها بسبب عالقتك ببعضكما البعض.

اكتشف طريقة جديدة لكسب املال أو ادخار أكثر 
مما تفعل عادة. يجذب اقتران الشــمس في اجلوزاء 
عطارد االنتباه والتركيز إلى قطاع املال اخلاص بك. 
توفر لك هاتان الطاقتان الدافع للوصول إلى اجلزء 

السفلي من وضعك املالي احلالي. 

اعثر على أرضية مشتركة، فمن اجليد دائًما العثور 
على أشــخاص ميكنك االرتباط بهم ، كما أنه من 
الرائع أن تكون مع أفراد ليسوا مثلك. يجلب اقتران 
الشــمس في اجلوزاء عطارد االنتبــاه والتركيز إلى 

قطاع الصداقات اخلاص بك. 

من الصعب أن حتزن عندما تســاعد اآلخرين. العطاء 
هو شــكل من أشــكال احلب، وأنت تصدق في نواح 
كثيــرة. يجلب اقتران الشــمس في اجلــوزاء عطارد 
االنتباه والتركيز إلى قطاع املوارد املشتركة اخلاص بك. 

ضع قانون اجلاذبية في االستخدام اجليد.

لديك الكثير من األفــكار الرائعة واألحالم املذهلة 
التي تتطلب بعض الوقــت والطاقة. يجلب اقتران 
الشــمس في اجلوزاء عطارد االنتبــاه والتركيز إلى 
قطــاع اإلبداع لديــك. من الفن إلى إعــادة اختراع 

املساحة الشخصية.

الدلو
روتينك يحددك، لذلك عندما تذهب بدون خطة 
عمل، تشعر روحك بالضياع أحيانًا. يجلب اقتران 
الشمس في اجلوزاء عطارد االنتباه والتركيز إلى 
قطــاع واجباتك اليوميــة. إذا خرجت عن إيقاع 

جدولك، اعترف بذلك.

الجدي

لديك كل ما حتتاجه لترى األشياء على حقيقتها. 
يجلب اقتران الشمس في اجلوزاء عطارد االنتباه 
والتركيز إلى قطاع االتصال اخلاص بك. خذ وقتك 
في التفكير في وضعك احلالي. تعمق في عاملك 

الداخلي لتتعلم أشياء جديدة عن نفسك.

ما يتم قياسه يتم إجنازه، ميكن لعقلك أن يتسابق 
ملسافة ميل في الدقيقة اليوم، وأنت تفكر كثيرًا 
في املستقبل وما تريد أن تكون عليه احلياة. يجلب 
اقتران الشمس في اجلوزاء عطارد االنتباه والتركيز 

إلى قطاع التعليم العالي اخلاص بك. 

القوسالميزان

الحوت

الجوزاء

على الرغم من شبهات اإلقتباس...

متابعة ـ الصباح الجديد:
مثل شــائع وشــديد االنتشار في 
نســتخدمه  العربيــة،  الثقافــة 
األشــخاص  لنصف عــودة بعض 
في  وغالباً  األولــى،  إلى حالتهــم 
إطــار ســلبي وكأن التغييرات لم 
تكن كافية ليتخلص اإلنســان من 
عادة ســيئة، فنراه يعود كما كان. 
ولكن ملــاذا نذكر حليمة على وجه 
التحديــد، ما الــذي ارتكبته هذه 
املرأة كي يصبح اســمها ملتصقاً 

بانتكاسة أي تغيير إيجابي؟

من هي حليمة؟
العربية،  الثقافية  املوروثات  حسب 
فإن حليمة املقصودة في هذا املثل 
هي زوجــة حامت الطائي املشــهور 

بالكرم.
وحــامت الطائي شــاعر عربي وأمير 
قبيلة طّي اليمانية. عاش في فترة 
بكرمه  واشــتهر  اإلسالم،  قبل  ما 
وأشــعاره وجوده، بــل يوصف بأنه 
أكرم العرب، وكان ابنه عدي بن حامت 
أحد صحابة النبــي، عليه الصالة 

والسالم.

ومن أشعاره:
وقائلة أهلكت بالـجـــود مـالـنـا 
ونفســك حتــى ضربت نفســك 

جودها
تـلـــك عـادتـي  إمنا  فقلت دعيني 

لكل كرمي عـادة يسـتـعـيدهـا
حليمة التي عادت لعادتها القدمية

الروايات فإن حليمة كانت  وحسب 
بخيلة وتتجنب وضع الســمن في 

قدر الطبخ. 
ويبــدو أن الطائــي أراد أن يعلِّمها 
درســاً في الكرم، فقــال لها إنها 
كلما زادت ملعقة من الســمن زاد 

عمرها يوماً.
وبالفعل حتسن مذاق طعام حليمة 
التي  الكميــة  وضعــت  بعدمــا 
يحتاجها من السمن واعتادت على 

السخاء في طهيها.
لكن سرعان ما توفي ابنها الوحيد، 
فحزنــت حزناً شــديداً على فراقه 

وباتت تتمنى املوت.
وانطالقــاً من نفــس املنطق الذي 

الطعام  بإكثار السمن في  أقنعها 
ليزيــد عمرها، قررت مــن جديد أن 
تقلل الســمن كي ينقص عمرها 

فتسارع للقاء ابنها.
ومن هنا، وبعدما عاد الناس لتذوق 
الطعام قليل الســمن قال الناس 
الذين تناولوا الطعــام على مائدة 
زوجها اجلملة التــي أصبحت مثالً 
شــائعاً ما زال يتردد بعد أكثر من 

1500 عام »عــادت حليمة لعادتها 
القدمية«.

وفي تفســير آخر للمثــل، تتناقل 
بعــض األدبيــات أن حليمة كانت 
على  الشيب  ظهور  من  مســتاءة 
شــعرها، وفي الوقت نفســه كان 

طعامها رديئاً بعض الشيء.
ولكي يشــجع حــامت زوجته على 
حتســني جودة ومذاق الطعام، قال 
لزوجته بأنها كلما وضعت السمن 

خف الشعر األبيض من رأسها.
وألن حليمة اقتنعت بالفكرة، بدأت 
والحظ  بكثــرة  الســمن  بإضافة 
الطائي حتســن مذاق  ضيوف حامت 

طعام حليمة.
لكن ســرعان ما اكتشفت حليمة 
أن النصيحــة غيــر صحيحة وبأن 
الشيب يغزو شعرها يوماً بعد يوم، 
فعادت لتقليل السمن في الطعام.

حامت  ضيــوف  الحظ  جديــد،  ومن 
تراجع نكهــة الطعام فقالوا املثل 
مثال  حليمة  وأصبحت  الشــهير، 
لكل انتكاسة ســلبية وعودة إلى 

الوراء.

حليمة التي عادت لعادتها القديمة.. أصبحت عنوانًا لالنتكاسات

متابعة ـ الصباح الجديد:
تســتعد منصة ســناب شات 
للرقابة  لتقدمي ميــزة جديــدة 
األبوية يطلق عليها اسم مركز 

.Family Center العائلة
وتســمح هــذه امليــزة لأهل 
مبعرفة من هــم أصدقاء ابنهم 
املراهق عبر التطبيق إضافة إلى 
األشــخاص الذين كان يتراسل 
معهم على مدار األيام السبعة 
املاضية، واملزيد، على وفق املواقع 

اإلخبارية.
فيما روج إيفان شبيجل، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة ســناب، 
للميــزة ألول مرة خالل شــهر 
أنها متنح األهل  أكتوبر. وأوضح 
استخدام  لكيفية  أفضل  رؤية 
األمل  مع  للخدمــة،  املراهقني 
بجعلهم يشــعرون براحة أكبر 

نحو التطبيق.
العائلة  وتتيــح ميــزة مركــز 
اجلديدة لأهــل معرفة من هم 

التطبيق.  عبــر  ابنهم  أصدقاء 
وتعد هذه امليــزة مفيدة لأهل 
ســناب  أصدقــاء  قوائــم  ألن 
على  عامــة،  ليســت  شــات 
الشــبكات  من  العديد  عكس 

االجتماعية.
كما يرى األهل أيضاً األشخاص 
ابنهم على  الذين حتدث معهم 
مــدار األيام الســبعة املاضية، 
لكــن دون عرض محتــوى تلك 
احملادثــات. كذلك يكــون األهل 

قادرين على مساعدة ابنهم في 
واملضايقات،  اإلساءة  عن  اإلبالغ 

إذا لزم األمر.
األبوية من  الرقابة  وتعمل ميزة 
خالل الســماح لأهــل بدعوة 
أبنائهــم املراهقــني إلى مركز 
العائلة اجلديــد داخل التطبيق 
لبــدء املراقبة. ولدى مســتلم 

الدعوة خيار قبولها أو رفضها.
للرقابة  مناســب  النهج  وهذا 
األبوية التي تشــمل املراهقني، 

وذلك ألنها حتترم خصوصيتهم. 
وبــدالً مــن الســماح لأهــل 
أبنائهــم  علــى  بالتجســس 
النهج  املراهقــني، فــإن هــذا 
يضمن أن األهل والطفل يعرفان 

بشأن املراقبة األبوية.
يشار إلى أن ســناب شات تعد 
واحدة من آخر منصات التواصل 
أدوات  توفــر  التي  االجتماعــي 
الرقابة األبوية، وذلك بالرغم من 
مكثفاً  استخداماً  تشهد  أنها 

بني املستخدمني األصغر سناً.
إذ كانــت منصــات اجتماعية 
كبيرة أخرى، كتيك توك ويوتيوب 
وإنســتغرام، قد أطلقت سابقاً 
وغيرها  األبوية  الرقابــة  ميزات 
للعمر  املناســبة  التجارب  من 

للمستخدمني األصغر سناً.
ويصل تطبيق سناب شات اآلن 
إلــى أكثر من %75 ممــن تتراوح 
أعمارهم بــني 13 و34 عاماً في 

أكثر من 20 دولة.

الرقابة البيتية في سناب شات.. ميزة جديدة على الطريق
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الرباط ـ وكاالت:

يســتضيف ملعب محمد اخلامس مبدينة 
الدار البيضــاء املغربية نهائي دوري أبطال 
إفريقيا، والذي يجمــع بني األهلي املصري 
والوداد البيضاوي املغربي، يوم 30 ايار اجلاري.

وتشــهد املباراة جانبا اخر من املنافســة 
على لقب هداف البطولــة، حيث يتصدر 
القائمــة حتى االن الالعب البرازيلي تياجو 
أزوالو مهاجــم فريق بترو أتليتكو األجنولي 
برصيد 7 أهداف، والذي ودع البطولة على 

يد الفريق املغربي.
يليه في املرتبة الثانيــة بقائمة الهدافني 
املصــري محمد شــريف، مهاجم األهلي 
برصيــد 6 أهداف، بينما يأتــي في املرتبة 
الثالثة املغربي يحيــى جبران العب الوداد 
برصيــد 5 أهداف، الذي يتســاوى في عدد 
األهداف مــع املهاجم اجلزائــري رياض بن 
عياد العب وفاق سطيف اجلزائري.ويسعى 
محمد شــريف )26 عاما(، حلســم لقب 
هــداف البطولة، برغم ســوء احلظ الذي 
يصادفه خالل الفترة املاضية مع فريقه في 
الدوري املصري املمتاز، سواء من خالل عدم 
تســجيله أهداف في املباريات املاضية، أو 
بسبب عدم اعتماد اجلنوب إفريقي بيتسو 

الفنــي للفريق عليه  املدير  موســيماني 
بصفة أساسية.وكان شريف قد سجل 6 
أهداف حتى االن في دوري األبطال مع املارد 
األحمر خالل 12 مباراة شارك فيها، بواقع 
758 دقيقة شــارك فيها.وأحرز شريف في 
شــباك املريخ الســوداني 3 أهداف، وفي 
اجلزائري هدفني، وفي  مرمى وفاق سطيف 

شباك فريق احلرس الوطني هدفا واحدا.
وتلقى اجلهاز الفني لألهلي بقيادة بيتسو 
تأكد غياب  موسيماني، صدمة قوية بعد 
عنصــر بارز فــي خط الدفاع، عــن مباراة 
الــوداد املغربي فــي نهائــي دوري أبطال 
بقيادة  باألهلــي  الطبي  اجلهــاز  أفريقيا. 
أحمد أبوعبلة أبلغ بيتســو موســيماني 
بتأكد غياب محمد عبد املنعم عن املباراة 
النهائيــة أمام الــوداد، بســبب اإلصابة 
بتمــزق في العضلة الضامة واســتحالة 
حلاقه باملباراة املقرر لها يوم 30 ايار اجلاري.  
ويبحث موسيماني عن جتهيز البدائل في 
اخلــط اخللفي قبل مباراة الــوداد، في ظل 
إصابة ياسر إبراهيم في العضلة اخللفية 

بجانب أمين أشرف.
من جانبه، يضع يحيــي جبران قائد الوداد 
البيضــاوي، رهانا واحدا ال ثانــي له فيما 
تبقــى مــن املوســم احلالي، وهــو رهان 
الثالثيــة التاريخية »أبطــال أفريقيا، درع 

الــدوري وكأس العرش« التي قد جتعل منه 
العميد التاريخي للفريق. وفي جميع هذه 
املســابقات »أبطال أفريقيــا، درع الدوري 
وكأس« الــوداد ما يزال حيــا وعلى قدميه 
ببلوغ  للتتويج،  وقائمــة  واضحة  وبفرص 
النهائي األفريقي واحتــالل صدارة الدوري 

وبلوغ ربع نهائي كأس العرش.
ودون أن يلتفت جبران لعقده الذي شــارف 
على نهايته أو أن تتملكه هواجس التمديد 
مــن عدمــه، فإنه كمــا قال سيســخر 
كل جهــده وطاقته لبلــوغ تلك األهداف 
القاري. الرهان  مجتمعة وفي مقدمتهــا 
ليجد جبران نفســه في أول موســم له 
عميدا للفريق بعد مغــادرة وليد الكرتي 
صوب بيراميدز، وهــو على أبواب اجملد ومن 
كافة أطرافه، بل مجد يفتح ذراعيه لالعب 

جماعيا وحتى فرديا.
ويعد جبران حاليا هو ثالــث هدافي دوري 
األبطال ب5 أهداف رغم دوره الدفاعي في 
وســط امليدان خلف البرازيلي تياجو أزوالو 
أتلتيكــو األجنولي ب7 أهداف  العب بيترو 
ومحمد شريف مهاجم األهلي )6 أهداف(.
ويصطدم األهلي املصــري بالوداد املغربي، 
يــوم 30 ايار اجلــاري، في عقــر دار األخير 
ملعــب محمد اخلامــس، بنهائــي دوري 
جبران الستعادة  إفريقيا.ويســعى  أبطال 

لقب الوداد الــذي توج به 2017 أمام نفس 
املنافس »األهلي« وضاع منه أمام الترجي 
2019، ليمنــح الفريق لقبه القاري الثالث 
لهذه املســابقة ليعادل مــن خالله رقم 
غرميــه الرجاء.لذلك يعد املوســم احلالي 
األجنــح جلبران املطلــوب لفــرق خارجية 
منهــا الزمالك املصري، إال أنــه قال »غير 
التتويج األفريقي واإلبقاء على درع الدوري 
في مركب بنجلــون ال شــيء يثيرني بل 
ال شــيء يغريني«. وقرر االحتــاد األفريقي 
لكرة القــدم )كاف(، تعيني اجلنوب أفريقي 
فيكتور جوميز، حكما لنهائي دوري أبطال 
بالوداد  املصري  األهلــي  أفريقيا.ويصطدم 
املغربي، يــوم 30 ايار اجلاري، فــي عقر دار 
األخير ملعب محمد اخلامس، بنهائي دوري 
أبطــال إفريقيا.ويضم طاقــم التحكيم، 
اجلنــوب أفريقــي زاكيلي ســويال بجانب 
سورو فاتسواني من ليسوتو كمساعدين 
للحكم فيكتور جوميــز، بجانب األجنولي 
هيلديــر مارتينز احلكم الرابــع.ومت اختيار 
لتقنية  حكما  تيســيما  بامالك  اإلثيوبي 
عبد  السوداني محمد  ويساعده  الفيديو، 
قيراط. هيثــم  والتونســي  إبراهيم  اهلل 

القدم، تعيني  وقرر االحتاد األفريقي لكــرة 
لي كيم شــوجن رئيس جلنة احلكام مراقبا 

للحكام في هذه املباراة.

شريف يطارد لقب الهداف في الدار البيضاء وجبران يحلم بكتابة التاريخ مع الوداد
نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 الجاري

لقطة من دوري أبطال أفريقيا

العواصم ـ وكاالت:

مع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا 
-2021( اجلاري  املوســم  بنسخة 
ليفربول  والتي ســتجمع   ،)2022
بنظيره ريال مدريــد، على ملعب 
فرنسا بباريس، ال تزال حادثة إصابة 
النجم املصري محمد صالح، جنم 

الريدز، تسيطر على األذهان.
والريال  وتعيد مواجهــة ليفربول 
ذكرى ما حدث فــي مباراة نهائي 
عندما   ،2018 عــام  األبطال  دوري 
تعرض صــالح إلصابــة قوية في 
من  إثرهــا  علــى  الكتــف خرج 
في  للجدل:  مثيــرة  اللقاء.إصابة 
الدقيقة 26 مــن املباراة النهائية 
التي أقيمت على اســتاد مجمع 
أوملبيســكي الرياضي، بالعاصمة 
األوكرانية كييف، ســقط صالح 
متأثــرا بإصابة قويــة في الكتف 
بعد تدخل مع ســيرجيو راموس، 
مدافع النــادي امللكي انذاك.حاول 
النجم املصري اســتكمال املباراة 
بعدهــا والتحامل على نفســه، 
لكنه فشــل في ذلك، ليخرج في 
الدقيقة 30 مــن النهائي الكبير 
الــذي كان يحلــم بــه وحتلم به 
جماهير ليفربــول التي غابت عن 

املشاركة به لسنوات عديدة.
امللعب وهو  أرض  وخرج صالح من 
يبكي بشــدة، في لقطة اختلف 
عليهــا الكثيــرون، حيــث قالت 
العديد من الصحف بجانب أقاويل 
اجلماهيــر، إن راموس تعمد إصابة 
املنافس  صالح من أجل إضعــاف 
ومن ثــم الفوز باللقــب، حتى أن 

هذه األقاويل تتكرر لوقتنا هذا.
وأصبحت متالزمــة واقعة صالح 
وراموس، موجودة حتى االن، ودائما 
ما تظهر قبــل مباريات الفريقني 
بدوري األبطــال، حتى تكررت قبل 
مبــاراة الفريقني في ربــع نهائي 
األبطــال موســم )2021-2020(، 
ودائما مــا تكون موجودة ســواء 

لتذكــر الواقعــة أو حتفيز صالح 
الذي يســعى لالنتقام من النادي 

األبيض.
إصابة  واقعة  اللقاء:  تغير ســير 
صالح وخروجه من النهائي، غيرت 
النادي  اللقاء، حيث متتع  من سير 
اإلســباني بأفضلية واضحة بعد 
النجم املصــري من جهة،  خروج 
وبفضل أخطــاء لوريس كاريوس 
حارس ليفربول مــن جهة أخرى.
فمع خروج صالح والدفع بادم الالنا 
بدال منــه، تراجع أداء ومســتوى 
بالناحيــة  وحتديــدا  ليفربــول 
الهجومية، ما سهل من مأمورية 
الفوز  خطف  فــي  امللكي  النادي 
إن إصابة  باللقب.كما  والتتويــج 
صالح رمبا تكون قد لعبت دورا في 
ليفربول،  ضعف نفســية العبي 

الذين تأثروا بإصابة وخروج جنمهم 
األول وهداف الفريــق، ما أثر على 
اللقاء. أحداث  خالل  مســتواهم 
انتقــام منتظر: ورغم تســجيله 
هدفــا في لقاء ذهــاب ربع نهائي 
األبطال باملوســم املاضــي، إال أن 
صــالح يريد االنتقام مــن حادثته 
وحادثة خســارة فريقه في نهائي 
2018، والفــوز على ريــال مدريد 
والتتويج باللقب على حسابهم. 

إصابــة صالح بنهائــي 2018، لم 
تؤثــر على حلمه بــدوري األبطال 
مشــاركته  هددت  لكنها  فقط، 
روســيا،  2018 في  العالم  بكأس 
بعدمــا اســتغرق عالجــه فترة 
طويلة، وهو ما تســبب في غيابه 
عن املشــاركة بأول مباراة مبرحلة 

اجملموعات باملونديال.

ورمبا لهذه األســباب، يرغب صالح 
في االنتقام مــن ريال مدريد، وهو 
مــا أظهــره النجم املصــري في 
األيام القليلة املاضية بعد معرفة 
طرفــي نهائــي األبطــال، حيث 
اإلســباني  النادي  ليتوعــد  خرج 
عبر حســاباته مبواقــع التواصل 
االجتماعــي، حني كتــب: »هناك 
حســاب نريــد تصفيتــه«، بعد 
الريال.كما خرج في تصريح  تأهل 
للصحافــة قال فيــه: »نعم إنها 
مهمة ثأرية، لقد خســرنا نهائي 
2018 وكان يوما حزينا لنا جميعا، 
حان وقــت االنتقام«.وخرج صالح 
يتوعد  جديــد  بتصريح  مجــددا 
فيه امليرينجــي: »كان األمر حزينا 
بالنســبة لي أن أخرج مصابا من 
املباراة، واالن نســتعد لرد اعتبارنا 

أمام ريــال مدريد وأنــا متحمس 
للغاية لهذه املباراة«.

هذا ويعد ملعــب دو فرانس، الذي 
أبطــال  دوري  نهائــي  يحتضــن 
أوروبــا، أحــد الرمــوز التاريخية 
العقدين  خالل  الفرنسية  للدولة 
دو  ملعــب  األخيرين.ويحتضــن 
فرانس، نهائــي دوري أبطال أوروبا، 
يوم  وليفربــول،  مدريد  ريــال  بني 
السبت 28 ايار اجلاري.ويقع ملعب 
دو فرانس بضاحية سان دوني، أكبر 
العاصمة  في  للمهاجرين  معقل 
الذي  الوطني،  امللعب  وهو  باريس، 
يستضيف مباريات منتخبات كرة 

القدم والرجبي أيضا.
وشــهدت أرضيــة هــذا امللعب 
التاريخي، اللحظة التي ملس فيها 
زين الدين زيدان وديدييه ديشامب، 

عنان الســماء في 12 متوز 1998، 
األول  اللقــب  حصــدا  عندمــا 
لفرنسا في كأس العالم.ويتسلح 
ليفربــول بســجله املبهــر على 
النهائيات،  في  الفرنسية  املالعب 
3 نهائيات لم يخسر  حيث خاض 

خاللهم الريدز أي لقاء.
فــي املقابل، خاض ريــال مدريد 6 
نهائيات على املالعب الفرنســية، 
فاز امللكي في 3 نهائيات وخســر 

مثلهم. 
: احتضن ملعب  رباعية ملكيــة 
بارك دي برانس، نهائي دوري أبطال 
وحينهــا   ،)1956-1955( أوروبــا 
تغلب ريال مدريد على ستاد رميس 
اســتضاف  كما   ...)3-4( بنتيجة 
ملعب بارك دي برانس، نهائي دوري 
وحينها   ،)1981-1980( األبطــال 
تغلب ليفربول على الريال، بلدغة 
االن كينيدي فــي الدقيقة )82(... 
واســتضاف ملعب لويس الثاني، 
نهائي السوبر األوروبي عام 1998، 
وحينها تغلب تشيلسي على ريال 

مدريد، بلدغة جوستافو بويت.
ثالثية مدريديــة : احتضن ملعب 
دو فرانس، نهائي دوري أبطال أوروبا 
ريال  تغلب  وحينها   ،)2000-1999)
مدريــد علــى فالنســيا، بثالثية 
نظيفة. . واستضاف ملعب لويس 
الثانــي، نهائي الســوبر األوروبي 
ريــال مدريد  2000، وخســر  عام 
أمام جالطة ســراي، بنتيجة )1-
2( فــي الوقــت اإلضافــي.. كما 
الثاني،  لويــس  ملعــب  احتضن 
نهائي السوبر األوروبي عام 2001، 
وحينها تغلب ليفربول على بايرن 

ميونخ، بنتيجة )2-3(.
ثالثيــة ملكيــة : احتضن ملعب 
لويــس الثانــي، نهائي الســوبر 
ريال  وتغلب   ،2002 عــام  األوروبي 
مدريد على فينورد روتردام، بنتيجة 
(3-1(... كما احتضن ملعب لويس 
الثاني، نهائي السوبر األوروبي عام 
2005، وحينها تغلب ليفربول على 

سيسكا موسكو، بنتيجة )1-3(.

فرنسا فأل حسن لليفربول قبل لقاء حسم دوري أبطال أوروبا

راموس وصالح.. قصة حادث غير وجه نهائي 2018

عمان ـ وكاالت:
ظفر البطل العاملي القطري ناصر العطية، بلقب 
رالــي األردن )اجلولة الرابعة من بطولة الشــرق 
األوســط للراليات(، أول أمــس، وللمرة ال15 في 
مسيرته. وجنح العطية في إنهاء الرالي بزمن بلغ 
2:18:03.7 ساعتني، وبفارق 9:57.6 دقائق عن أقوى 
منافسيه اللبناني الشــاب أليكس فغالي الذي 
جاء في املركز الثاني، بزمن 2:28:01.3 ســاعتني.
وحل الكويتي مشاري الظفيري في املركز الثالث 
بزمــن 2:28:23.4 ســاعتني، وجــاء األردني خالد 
جمعة في املركز الرابع  بزمن 2:37:27.3 ساعتني.
ونــال أليكس فغالي لقــب مجموعة »ميرك 2« 
للمرة األولى، واســتطاع األردني خالد جمعة نيل 
لقــب الرالي الوطني )اجلولــة الثانية من بطولة 
األردن للراليات(.وحقق األردني سامي فليفل لقب 
مجموعــة »أ«، ومواطنه هاشــم كلبونة لقب 

مجموعة »تي1«.

مكسيكو ـ وكاالت:
أعلن االحتاد املكســيكي، أن إيرفينج لوزانو جناح 
نابولــي، خضع جلراحــة في الكتــف األمين في 
العاصمة املكســيكية.ولم يكشــف االحتاد عن 
املدة التي يحتاجها لوزانــو للتعافي من اجلراحة 
التي خضــع لها، ومــا إذا كان ســيقضي فترة 
التعافي في املكســيك أم ســيعود إلى إيطاليا.
وكان لوزانو قد تعرض خللع في الكتف األمين خالل 
مباراة املكســيك أمام بنما فــي فبراير/ املاضي 
ضمن تصفيات كأس العالــم، والذي لم يتعاف 
منه رغم عودته إلى النشاط مع فريقه اإليطالي.
وستحول هذه اجلراحة دون مشــاركة لوزانو في 
اخر مباراة لنابولي باملوســم، عندما يحل ضيفا 
على ســبيزيا األحد املقبل في اجلولة األخيرة من 
الدوري اإليطالي.كما أن مدرب منتخب املكسيك، 
خيراردو مارتينو، استبعد لوزانو من مباريات الفريق 
خالل ايار وحزيران.وتواصل املكســيك، االستعداد 
ملونديال قطر، مبباريــات ودية في الواليات املتحدة 
ضد نيجيريا وأوروجواي واإلكوادور.وإلى جانب هذه 
املباريات، يســتهل املنتخب املكسيكي، مشواره 
باســتضافة سورينام  الكونكاكاف  أمم  دوري  في 

وزيارة جامايكا.

الجزائر ـ وكاالت:
صعد نادي احتاد خنشــلة، إلــى دوري احملترفني 
اجلزائري، عقب تعادله أمام مستضيفه حمراء 
عنابة، )2-2(، في ختام منافسات بطولة الهواة، 
للمجموعة الشرقية.وجنح خنشلة، في حصد 
تأشيرة الصعود إلى دوري األضواء، بعد احتالله 
املركز األول، برصيد 67 نقطــة، بفارق 3 نقاط 
فقط عن وصيفه برج منايل.وبذلك يعود النادي 
اخلنشــلي إلى دوري األضواء، بعد غياب دام 46 

عاما.
ولم تتوقف اإلجنــازات التاريخية عند نادي احتاد 
خنشــلة، ومجموعة وسط شرف فقط، حيث 
جنــح مولوديــة البيض في خطف التأشــيرة 
الثانية، عن مجموعة وسط غرب، ألول مرة في 
تاريخه.إجنــاز املولودية، جاء بعد احتالله الريادة 
برصيد 68 نقطة، بفارق األهداف عن شباب عني 

تيموشنت.

لندن ـ وكاالت:
ارتقى ســندرالند إلى دوري الدرجة األولى اإلجنليزي 
بالفوز في نهائي امللحق على ويكمب وندررز بهدفني 
من دون مقابل.وبادر سندرالند بالتسجيل عن طريق 
العبــه إليوت إمبليتون من تســديدة قوية خادعت 
حارس مرمى ويكمب وندررز في الدقيقة 12.وأضاف 
روس ســتيوارت الهــدف الثانــي لســندرالند في 

الدقيقة 79 من تسديدة أرضية متقنة.

العطية يتوج 
برالي األردن

اإلصابة تبعد 
لوزانو عن نابولي 

صعود تاريخي لخنشلة والبيض 
لدوري المحترفين الجزائري

سندرالند يصعد إلى 
الـ«تشامبيونشيب«

راموس وصالح

باريس ـ وكاالت:
حّقق باريس ســان جيرمان فوزاً 
باهرًا على ضيفه ميتز اســتقّر 
علــى خماســية نظيفــة في 
والثالثني األخيرة  الثامنة  املرحلة 
من منافســات الدوري الفرنسي 
احتفــل  القدم.وبذلــك  لكــرة 
الباريســي بلقب »الليغ  الفريق 
1« بأفضل طريقة ممكنة مطلقاً 
العنــان لالحتفــاالت باللقــب 
العاشر في تاريخه على مستوى 

املسابقة احمللية.
ورفع فريق العاصمة الفرنســية 

رصيده إلى 86 نقطة في صدارة 
الفرنسي. للدوري  العام  الترتيب 
الذي  ميتــز،  املقابــل هبط  في 
جتّمــد رصيده عند 31 نقطة في 
الدرجـة  إلـى  رسمًيا   ،19 املرتبة 

الثانيـة. 
أهداف  وتنــاوب على تســجيل 
ســان جيرمان كل مــن كيليان 
مبابــي )25 و28 و50( والبرازيلي 
نيمــار )32( واألرجنتينــي آنخل 
املواجهة  )67(.وشهدت  ماريا  دي 
الهامة  األحــداث  مــن  العديد 
أبرزهــا اإلعالن عــن متديد عقد 

النجم الفرنســي كيليان مبابي 
مع باريس سان جيرمان حّتى عام 
آنخل  األرجنتيني  وتكــرمي   2025
الذي ســيغادر صفوف  دي ماريا 
7 مواسم  الفريق الفرنسي بعد 
من قدومــه إلى باريس باإلضافة 
إلى توقيع النجم البرازيلي نيمار 
الباريسيني  100 مع  رقم  لهدفه 
أّن ميتز  في كل املسابقات.يذكر 
أنهى اللقاء منقوصاَ من خدمات 
املالي بوبكر تــراوري الذي أقصي 
مــن امليــدان فــي الدقيقة 58 

جلمعه بطاقتني صفراوين.

العواصم ـ وكاالت:
توج فريق أناضولو إفيس بيلسن 
الدوري  التركــي بلقب بطولــة 
األوروبــي لكــرة الســلة للمرة 
الثانية علــى التوالي بفوزه على 
ريــال مدريد اإلســباني )57-58( 
في املباراة النهائية التي جمعت 

بينهما أمس في بلجراد.
وسجل فاســيلي ميسيتش 23 
النقاط  ليرفع رصيده من  نقطة 
في بطولة الــدوري األوروبي إلى 

أناضولو  ويقــود  2500 نقطــة، 
على  الثانــي  األوروبــي  للقــب 
التوالي.وأحــرز تيبــور بليس 19 
 10 وأضاف شــان الركني  نقطة 
نقاط خالل املباراة النهائية التي 
تســجيل  أقل معدل  شــهدت 
على مســتوى جميــع املباريات 
النهائيــة للــدوري األوروبي في 
العصــر احلديث.وبــات أناضولو 
ثالث فريــق فقط يتــوج بلقب 
البطولة القارية مرتني متتاليتني 

بعــد ماكابي في عامــي 2004 
اليوناني في  و2005 وأوملبياكوس 
والتر  و2013.وتصدر   2012 عامي 
تافاريــس قائمة هدافــي الريال 
بتسجيله 14 نقطة و11 متابعة 
مقابل تسجيل ســيرخيو ييول 

تسع نقاط.
وحصــل برشــلونة اإلســباني 
علــى املركز الثالــث بفوزه على 
أوملبياكوس اليوناني )84-74( في 

مباراة حتديد املركز الثالث.

تونس ـ وكاالت:
يدخــل منتخب تونــس لكرة اليد 
بقيــادة مديــره الفنــي ســامي 
الســعيدي، يوم االثنني املقبل، في 
استعدادا  وذلك  حتضيري  معسكر 
للمشاركة في ألعاب البحر األبيض 
املتوســط التــي ســتدور بوهران 
لألمم.وسيشارك في  إفريقيا  وكأس 
في  احملليني  الالعبني  املعسكر  هذا 
احملترفني  الالعبني  التحــاق  انتظار 
في الدوريــات األجنبية الحقا فور 

نهاية التزاماتهم مع فرقهم.
وضمت القائمــة كال من:«محمد 
صفــر، أصيــل النملــي )الترجي( 
وفرج تقية )نســر طبلبة(، أسامة 

البوغامني وغسان التومي )الترجي(، 
عصــام رزيق )النجم الســاحلي(، 
)الترجي( ومحمد علي  طارق جلوز 
بحــر )اإلفريقي(، عــالء مصطفى 

)اإلفريقي(«. 
»بــالل العبدلــي )الترجــي( وريان 
زريــاط )النجــم الســاحلي(، نور 
الســاحلي(  )النجم  مــاوة  الدين 
وأشــرف املرغلي )الترجي(، يوسف 
معرف وحازم باشا )الترجي( ومعاذ 
العياري )اإلفريقــي(، غازي بالغالي 
حمام  ورامي  الســاحلي(  )النجم 
)اإلفريقــي(«. وســيتم يوم 30 من 
ألعاب  قرعة  اجلاري سحب  الشهر 
البحــر األبيض املتوســط، مبدينة 

يــوم اجلمعة  وهران كما ســيتم 
املقبل ســحب قرعة كأس إفريقيا 
لألمم بالعاصمــة املصرية القاهرة.
وانعقدت جلسة تسليم املهام بني 
برئاســة  الوقتي  اجلامعي  املكتب 
املال  وأمــني  القرطبــي  يوســف 
الدكتور سمير بوعوينة مع املكتب 
اجلامعي اجلديد املنتخب برئاســة 
كــرمي الهاللي وأمني املال الســيد 
حمادي الكراولي.وذلك حتت إشراف 
ممثل عن التفقديــة العامة لوزارة 
الشباب والرياضة التونسية  وممثل 
عن اإلدارة العامة للرياضة بحضور 
اإلطــارات اإلداريــة واملالية لالحتاد 

التونسي لكرة اليد.

القاهرة ـ وكاالت:
وقع فريق ســيدات الكرة الطائرة 
اجملموعة  فــي  األهلــي  بالنــادي 
اإلفريقية  البطولــة  من  الرابعة، 
مدينة  فــي  تقام  التي  لألنديــة، 
قليبيــة بتونس، إلــى جانب فرق 
األنابيــب  النيجيــري،  اجلمــارك 

الكيني والواك الغاني.
ويلتقي األهلي مــع الواك الغاني 
األولى أمس، ثم يواجه  املباراة  في 

اإلثنني،  اليوم  النيجيــري  اجلمارك 
علــى أن يواجــه األنابيب الكيني 
فريق  بعثة  الثالثاء.وتضم  غد  يوم 
ســيدات طائرة األهلي في تونس 
14 العبــة، وهــن: »شــروق فؤاد، 
زينة  سامح،  نهلة  وفيق،  سهيلة 
سارة  الغباشــي،  دعاء  العليمي، 
مرمي  بوجدانا،  األوكرانيــة  أمــني، 
مصطفى، ندى وليد، اية الشامي، 
مايا ممدوح، فريدة عسقالني، مرمي 

متولي ومي غزال«.
ويضم اجلهــاز الفني لألهلي كال 
من املديــر الفني حمدي الصافي، 
ياسر صالح املدرب العام، أمين فؤاد 
رانيا  املساعد،  املدرب  السالم  عبد 
إيهاب  األحمال،  العزيز مدرب  عبد 
أشرف عباس  اإلداري،  املدير  حسن 
اإلداري، هدير وحيد طبيبة الفريق، 
مي محمود احمللــل التقني ومنى 

مراد إخصائي التدليك.

باريس سان جيرمان يحتفل بلقب الدوري 
الفرنسي بخماسية في شباك ميتز

أناضولو يقهر ريال مدريد 
ويحرز الدوري األوروبي للسلة

سامي السعيدي يعلن قائمة منتخب تونس لليد
مجموعة متوازنة لسيدات طائرة 

األهلي في بطولة أفريقيا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

لرئيِس  األول  النائــُب  اســتقبَل 
علي  القدم،  لكرِة  العراقّي  االحتاد 
جبار، أمس، في مقّر االحتاد، رئيَس 
وفــد املُنتخب اإليرانــي األوملبي، 
أعضاء  بحضــور  فاطمي،  فراس 
االحتــاد غامن عريبــي ويحيى زغير 
ومحمــد ناصــر  واملديــر اإلداري 

للمنتخب مهدي كرمي.
ورحَب النائب األول بالوفِد اإليراني، 
متمنيــاً لهم طيــَب اإلقامة في 
الفنّية  االستفادة  وحتقيق  العراق 
الُقصوى بعــد مواجهة منتخبنا 
وديتني  مباراتــني  فــي  األوملبــي 
في الرابع والعشــرين والســابع 
والعشــرين من الشــهر احلالي.
وأكَد جبــار: إن االحتاد يعمُل على 
توفيــرِ جميع ُمســتلزمات جناح 
املعســكر اإليراني في بغداد من 
والتنظيمّية  اإلدارية  كافة  األمورِ 

واللوجستّية.
وقاَل رئيس الوفــد اإليراني، فراس 
اجلزيل  بالشــكر  أتقدُم  فاطمي: 
لالحتــادِ العراقّي لكرِة القدم على 
الضيافة  وكرِم  االستقبال  حسِن 
منذ حلظِة وصولنا إلى بغداد، وفي 
كِل مــكاٍن نتواجد فيه نشــاهُد 
الترحــاَب الكبير  ما يــدُل على 
العراقي.وأضاَف:  الشــعب  روعِة 
ســعينا إلى تأمنِي املبــاراة أمام 
املنتخــِب األوملبــي العراقي ألننا 
ندرُك قوتــه الفنيــة، وإن املباراة 
التدريبي  للمالِك  ستكون مفيدًة 
وإيجاد  الســلبيات  لتشــخيِص 
احللــول لهــا قبل خــوِض غمار 
أن  إلى  آســيا،ونتطلُع  نهائيــات 

يتأهَل منتخبنا األوملبي واملنتخب 
العراقي الــى األدوارِ املتقدمة من 
البطولِة اآلســيوية، ونتشوُق الى 
وســط  العراقي  املنتخب  مالقاِة 
جمهوره الذي ســيضيُف الكثيرَ 

من اخلبرِة لالعبينا.
إلــى ذلك، اكــد مدير عــام دائرة 
شــؤون االقاليــم واحملافظات في 
وزارة الشــباب والرياضــة طالب 

الدائــرة  مــالكات  ان  املوســوي 
نظمــت حملة ادامــة وتنظيف  
مبشــاركة  الدولي  املدينة  مللعب 
فاعلة من مالكات امللعب الظهاره 
باجمل حلة بالرغم من  الظروف 
اجلوية الصعبــة املتربة ، مضيفا 
ان احلملــة نفذت  حتضيرا ملباراتي 
الوديتني مع  االوملبــي  منتخبنــا 
نظيره املنتخــب االوملبي االيراني 

يوم غد الثالثاء املوافق 24 واملباراة 
الثانيــة في يــوم اجلمعة 27 من 
الشــهر اجلاري في ملعب املدينة 
الدولــي، اســتعدادا لنهائيــات 
والتي  23 عاما  كأس آســيا حتت 
ســتنطلق في أوزبكستان شهر 

حزيران املقبل
من جانب اخر، يدُعو االحتاد املركزي 
لكرِة القدم ممثَل نادي القوة اجلوية 

)أحمـد خضير  الفريـــق  ُمشرف 
ســبع( للحضورِ إلى مقرِ االحتاد/ 
واملدربني  الالعبني  جلنـة شـــؤون 
يـوم اخلميس املوافق )٢٦/٥/٢٠٢٢( 
في الســاعِة )12:00( ظهراً حول 
الدعــوى املُقدمة من قبل الالعب 
)علي محسن زناد(، على أن يكون 
حيثيات  بجميــِع  ملمــاً  املُمثل 
ويجلــب معــه كتاَب  الدعــوى 

تخويـل مـــن إدارِة النادي، وعلـى 
املستمسكات  جـلـــب  الالعـب 
املوحدة مع  البطاقة  أو  األصولّية 

أولياِت الدعوى كاملة.
كمــا يدُعو االحتاد ممثــاًل عن نادي 
نفــط الوســط للحضــورِ أمام 
جلنِة شؤون الالعبني واملدربني يوم 
اخلميس )٢٦/٥/٢٠٢٢( في الساعة 
حــول  ظهــراً  الواحــدة   )١:٠٠(
الدعوى املُقدمة مــن قبل النادي 
ضد الالعبني املدرجة أســماؤهم 
في أدنــاه، على أن يكــون املُمثل 
ملماً بجميع حيثيات الدعوى مع 
اسِتصحاِب کتاب تخويٍل من قبل 
النادي، وعلى الالعبني اسِتصحاب 
أو  األصولّيــة  املستمســكات 
البطاقة املوحدة.األسماء: الالعب 
/ فيصل جاســم نافل.. الالعب / 

سجاد رعد حامت.
وفي الســياق ذاتــه، يدُعو االحتاد 
ممثـــَل نادي الديوانيــة للحضورِ 
الى مقـــرِ االحتـــاد/ جلنة شـؤون 
الالعبــني واملدربني يــوم اخلميس 
الساعة  في   )٢٦/٥/٢٠٢٢( املوافق 
)12:00( صباحــاً بشــأِن الدعاوى 
املُقدمـــة مـن قبـــل الالعـبني 
أدنـاه،  في  أسمـــاؤهم  املدرجـة 
أن يكـــون املمثـُل مـلمـاً  علـى 
الـــدعوى  حيثيـــات  بجميـــِع 
ويجلـب معـــه كـتـاَب تخويـل 
وعلـى  النـــــــــادي،  إدارِة  مـن 
احلضــور   املذكوريــن  الالعبــني 
والتوقيت مع جلـِب  اليوم  بنفس 
أو  األصـــولّية  املستمســكات 
البطاقــة املوحــدة مــع أولياِت 
والالعبون هم:  الدعوى كاملــة.. 
وعبيدة  حســین  محمــد  عمار 

كاظم أحمد وإيهاب رزاق حسن.

غدا.. منتخبنا األولمبي يواجه إيران في أول 
وديتين يحتضنهما ملعب المدينة الدولي 

ضمن التحضير لنهائيات آسيا 
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فرحة أوملبية في لقاء سابق

معسكر األردن يؤهل وطني 
السلة لتصفيات آسيا

الدرجة األولى لصاالت الفرات 
األوسط تبدأ 9 المقبل

بدء منافسات الوزارة 
لكرة السلة على الكراسي

اليوم.. الجولة األولى لرديف 
أندية الدرجة الثالثة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصــل منتخبنا الوطنــي لكرة الســلة إلى 
اململكة االردنية الهاشمية أمس األول للدخول 
في معســكر تدريبي يتخلله مباريات ودية مع 
املنتخــب االردني قبل التوجه الى فلســطني 
خلوض غمار بطولة تصفيات كأس اسيا و التي 
ســيخوض منتخبنا الوطنــي لقائني يجمعه 
االول مــع املنتخب الكويتي بتاريــخ 2 حزيران 
املقبل و املباراة الثانية سيواجه فيها املنتخب 
الفلســطيني صاحــب االرض واجلمهور في 4 
من الشــهر ذاته بقيادة مدرب املنتخب محمد 
النجار و مســاعده املــدرب عقيل جنم و مدرب 
اللياقة تونكاي و املعالــج نبي كرفان و االداري 
جنم عبداهلل كما سيتواجد الدكتور خالد جنم 
علــى رأس القائمة مديــراً للمنتخب الوطني 
و تضم القائمة الالعبــني ) علي مؤيد وايهاب 
حســن وكرار جاســم  وعبداهلل مجيد وفريد 
رعدي وحسان علي ومحمد صالح ومحمد امني 
عبد اخلالق ومراد علي و-نورس ضرار وجاســم 

محمد  ودي ماريو مايفيلد(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقاَم االحتــادُ الفرعّي لكرِة القــدم في كربالء ، 
وإجراء مراســيم قرعة  الفني  أول أمس،املؤمترَ 
الفرات األوســط  الدرجــِة األولى ألنديِة  دوري 
لكرِة الصــاالت، في مقره الرئيســي، بحضورِ 
رئيِس االحتاد الفرعي عبدالرزاق أكرم الشــاله، 
وأعضاء جلنة املُسابقات لكرِة الصاالت الدكتور 
عمــاد عودة وطه ســايه، ونائــب رئيس االحتاد 
الفرعّي علي الشمري ، فضالً عن ممثلي األندية 

املُشاركِة في البطولة.
وقسمت الفرُق السبعة، من خالل القرعة، على 
مجموعتني، ضمت اجملموعُة األولى أندية )إمام 
املتقني والبلدي والدغارة(، فيما ضمت اجملموعُة 
الثانية أندية )النضــال واالنتفاضة والتضامن 
وأوروك(. وســتقام مباراُة االفتتاح بتاريخ )٩ / ٦ 

/ ٢٠٢٢( وستجمع بني فريقي البلدي والدغارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقيــم وزارة الشــباب والرياضة دائــرة التربية 
البدنية والرياضة  - قســم رياضة االشخاص 
ذوي االعاقــة واالحتياجات اخلاصة بالتعاون مع 
اللجنة الباراملية بطولة وزارة الشباب والرياضة 
لكرة الســلة على الكراســي املتحركة وذلك 
على قاعــة الباراملية في مقر الــوزارة باملدينة 
الشــبابية في متام الســاعة العاشرة صباحا 
للمدة من يوم غد الثالثاء املوافق ٢٤ آيار اجلاري 

ولغاية 26 منه.    

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ في الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم 
االثنني مباريات اجلولة األولى لدوري الرديف لكرة 
القــدم ألندية الدرجة الثالثة، اذ يضيف ملعب 
شــارع فلســطني مباراة فريقي االثير وامليثاق 
ويلتقي في ملعب الراحل ناطق هاشم فريقي 
السياحة وجسر ديالى ويلعب فريقي الشهداء 
واجلرحى وآليات الشــرطة في ملعــب الوالء، 
وجترى في ملعب التحدي مباراة فريقي النهضة 

وشباب الوطن.

تقرير 

هشام السلمان*

اســتنادا لتوجيهــات رئيــس اللجنة 
الباراملبية د. عقيــل حميد  تابع االمني 
العام للجنة الباراملبية ) وكالة( واصل د، 
أحمد العاني  متابعاته للفرق الرياضية 
و اســتعداداتها للمشاركات اخلارجية 
وقــال االمني العام ان مانقــوم  به من 
زيارات لالحتادات والفــرق الرياضية  هو 
توجيه من قبل الســيد رئيس اللجنة  
الباراملبية وأضاف ان ذلك  يأتي من أجل 
الوقوف على اهم االمــور االيجابية  و 
السلبية واضح د. أحمد العاني اطلعنا 
على اســتعدادات منتخب الســباحة 
الباراملبــي  لبطولــة البرتغــال وهي 
البطولة املؤهلة الــى باراملبياد باريس.

وأوضح العاني  ان منتخب الســباحة 
يشترك بالعب واحد وهو قاسم محمد 
اخلفاجــي الــذي يتوقع لــه ان يحقق 
نتيجــة ايجابية الســيما انها بطولة 
مؤهلة الى دورة باريس الباراملبية ٢٠٢٤.
وفي سياق متصل، وبتوجيه من رئيس 
د.  العراقية  الباراملبية الوطنية  اللجنة 
عقيل حميد  زار الدكتور  أحمد العاني 

االمني العــام ) وكالة ( احتــاد الرماية 
الباراملبي  ، للوقوف على اســتعدادات 

منتخب الرماية الباراملبي. 
ومنهــا   املقبلــة  لالســتحقاقات 
املشاركة في بطولة املانيا  وقال العاني 
العراقي  املنتخب  اســتعدادات  تابعنا 
للمشاركة في بطولة املانيا و تدريباته 
للوقوف على جاهزيته واضاف  متت خالل 
الزيارة املناقشــة مع املدربني والالعبني 
حول  االمور الفنية و التدريبات وأشــار 
الــى انه نقل حتيــات  رئيــس اللجنة 
الذي  متنــى للفرق  التــي تعمل حتت 
مظلة اللجنــة الباراملبية التوفيق  في 

املشاركات اخلارجية املقبلة.
كمــا حضر االمني العام وكالة  للجنة 
الباراملبيــة الوطنية العراقية  د. أحمد 
التــي أجراها  العاني فــي االختبارات 
االحتاد العراقي أللعاب الًقوى الباراملبي. 
وقال االمني العام ان هــذه االختبارات 
مــن مختلف  الالعبني  تأتي الختيــار 
محافظات العراق الجل تأسيس قاعدة 
مــن الالعبني لبنــاء منتخبات أللعاب 
القوى قادرة  علــى حتقيق النتائج في 
البطــوالت املهمة  ، واضــاف العاني 
ان اغلــب الالعبني الــذي مت اختبارهم 

بخيــر وميكن  تُبشــر  نتائج  حققــوا 
لالحتاد واللجنة الباراملبية االســتفادة 

ان  العاني  واوضــح  امكانياتهم  مــن 
االختبارات اقيمت في العاصمة بغداد 

مبلعب الشعب الدولي.
إلى ذلك، قال نائب  رئيس االحتاد العراقي 

لتنس الطاولة لؤي السراي ال رغيف ان 
املنتخب العراقي لتنس الطاولة حقق 
حصادا وفيرا في بطولة االردن الدولية  
املقامــة حاليا فــي العاصمة االردنية 
عمان.. واضاف ال رغيــف  ان الالعبني 
العراقيني حققوا أوســمة التفوق في 
الدولية  األردن  لبطولة  الفردي  فعالية 
مبشــاركة ) ١٦ (دولة وحصل الالعبني  
على النتائج االتية :الالعبة جنلة عماد.  
الوسام ذهبي ) فئه ٦( ، الالعب منتظر 
فاروق الوســام  ذهبي ) فئــه ٤ (  بعد 
الســيما   املصنفني  جميع  على  الفوز 
فوزه ملرتني في اجملموعة  بالنهائي على 
الالعب  املصري ســامح عيد  احلاصل 
على ثالثة اوسمة اوملبية، الالعب علي 
الفضي  وحصل  الوســام  عبد االمير 
عليه  بعد عمليــة الدمج مع فئه ) ٣ 
(التــي اضرت بالعبنا كثيــرا ، الالعبة 
الوســام  علي  وحصلت  علــي  هديل 
فضي  ) فئــه ٣(، الالعب عبد الرحمن 
حكمت وحصل على الوســام فضي ) 
فئه ١٠(، الالعبة رسل فاضل  الوسام 
البرونزي ) فئه ٤ (، الالعب حسن حمزه 

الوسام  برونزي )  فئه ٨ ( .
واوضــح نائب رئيس االحتــاد ان جميع 

الالعبني قدموا مستويات  عالية  ومميزة  
فاجأت من تابع  البطولة واداء املنتخب 
العراقي  ُمستدركا ان هذا املستوى جاء 
رئيس  الســيد  ومتابعة  نتيجة حرص 
االحتاد سمير الكردي الذي يتواصل مع 
أفضل  لتقدمي  وحثهم  الالعبني  جميع 
املســتويات وبالتالي لتحقيق النتائج 
أنســى  جهود  اإليجابيــة، واضاف ال 
اعضاء االحتــاد العراقي لتنس الطاولة  
نســيم عبد زيد وذكاء صبار  واجلهود 
املتمثل  التدريبــي  الكبيرة للجهــاز  

باملدربني  جمال جالل ومحمد الدوري.
يشــار إلى ان البطولة تضم عددا من 
املنافسات    القوية في  هذه  املنتخبات 
والكويت  ومصر  والعــراق  االردن  منها 
وتايلند  وفرنســا  والســويد  وهولندا 
وك. وكوريا والسعودية وإيطاليا،  وهونًكً
ويضــم وفدنا كل مــن املدربني جمال 
جالل ومحمد  عبــد احلميد والالعبون 
االميــر ومنتظــر فاروق  : علي عبــد 
ومصطفى غامن وعبد الرحمن حكمت 
وحسن حمزة ورسل فاضل وهديل علي 

وزينب حسن وجنلة عماد.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

العاني يتفقد تحضيرات السباحة والرماية لبطولتي البرتغال وألمانيا 
حصاد وفير  للعراق بانطالق بطولة االردن الدولية بتنس الطاولة 

العاني يدعم السباحة الباراملبية قبل سباقات البرتغال

حسام عبد الرضا* 
اقــام االحتــاد املركزي لكــرة اليد 
اجتماعا العضــاء الهيئة العامة 
وتراســه محمــد االعرجي رئيس 
بالترحيــب  واســتهله  االحتــاد 
الفاحتة  قراءة سورة  ومن  باحلضور 
علــى ارواح شــهداء العراق على 
ابناء اســرة اليد الذين غادروا لدار 
االخــرة وبعدهــا فتــح بالنقاش 

و  الطعون  جلنتي  على  والتصويت 
االخالقيات وكذلك حتديد ســقف 
ان  على  لالحتاد  العامة  االنتخابات 
اليتعدى الشهر العاشر من سنة 
وسيحدد  عليه  االجماع  ومت   2022
باجتماع  األنديــة  علــى  ويعمم 
االحتاد املقبل، وشــكلت اللجنتني 
والطعون  االستئناف  كاالتي  وهي 
تتألف من خالد عبد االمير  رئيسا 

وخليل مصطفى نائبا واسماعيل 
حســني مقررا وعضوية حســني 
علــي  وســمير بالدي.فــي حني 
رامي  من  االخالقيات  جلنة  تكونت 
نائبا  حبيب رئيسا ولطيف جلوب 
وعبدالهادي  مقررا  جاسم  وافراح 

إسماعيل وهبة كاظم.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

حسين الشمري 
حقق منتخبنا بكرة السلة على 
الكراسي فوزه الثاني على التوالي 
بعد تفوقه على املنتخب االماراتي 
21/77 نقطة في بطولة  بنتيجة 
في  احداثها  اجلارية  اوشينا  اسيا 
مدينة بوكيت التايلندية واملؤهلة 
الى مونديال العالم واالسياد كما 
اليوم االثنني املنتخب  ســيالعب 

السعودي.. وقال عضو احتاد سلة 
ثامــر مجيد خطف  الكراســي 
منتخبنا السلوي فوزا ثمينا بعد 
انتصاره على منافســه املنتخب 
االماراتي بنتيجــة نقطة بعد ان 
قــدم منتخبنــا اداء ممتعا فارضا 
احداث  على  املطلقة  ســبطرته 
.واضاف مجيد ســيواجه  املباراة 
منتخبنا اليوم املنتخب السعودي 

ونحن نسعى الى مواصلة سكة 
جديد  فوز  بتحقيــق  االنتصارات 
ملنتخبنا  نبــارك  وقــال مجيــد 
والعبينــا  التدريبــي  ومالكــه 
هذا الفــوز الرائع وان شــاء اهلل 
سنواصل عروضا املميزة لتحقيق  
االنتصارات من اجل احلصول على 
العالم  ملونديــال  التأهل  بطاقة 

واالسياد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــاز رئيس االحتــاد املركزي للكرة 
الطائرة جميــل العبادي مبنصب 
األمني العام لالحتاد العربي للعبة 
في االنتخابات التي أقيمت أمس 
عربي  احتاد  النتخــاب  املنامة  في 
اللعبة للدورة 2022ـ  جديد يقود 

2025 .وفاز في االنتخابات مبنصب 
رئيس االحتاد العربي، رئيس االحتاد 
الكويتــي للعبــة، د عبدالهادي 

الشبيب.
والرياضة  الشــباب  وزيــر  وبارك 
االحتاد  لرئيــس  درجــال  عدنــان 
الســيد  الطائرة  للكرة  العراقي 

جميــل العبــادي فــوزه مبنصب 
العربي  لالحتــاد  العــام  االمــني 
للكــرة الطائــرة فــي انتخابات 
اجلمعيــة العمومية لالحتاد  التي 
اســتضافتها مملكة البحرين أول 
االحتادات  ممثلــي  بحضــور  أمس 

الوطنية العربية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لكرِة  الوطنّي  منتخبنــا  يواصُل 
الصــاالت اســتعداداته اليومية 
بقيــادِة املــدرب )محمــد ناظم 
املــالُك  ويتطلــع  الشــريعة(، 
التدريبي إلــى رفِع معدل اللياقة 
وجتهيزهــم  لالعبــني  البدنيــة 

بالصــورِة املثاليــِة ليكونوا خيرَ 
غربي  بطولِة  فــي  للعراق  ممثلني 
آسيا التي حتتضنها دولُة الكويت 
في الرابع من شهر حزيران املُقبل.
وقاَل مدرب املُنتخب، محمد ناظم 
التدريبات متواصلٌة  إن  الشريعة: 
املُقام  املنتخب  معســكرِ  ضمن 

بواقِع  بغداد،  العاصمِة  في  حالياً 
وحدتــني تدريبيتــني )صباحيــة 
ومسائية( بتواجِد جميع الالعبني 
الذين وضعنا ثقتنــا بهم.مبيناً: 
إن اجلهاز الفني سيختار األسماَء 
املناســبة للبطولِة بعد االنتهاِء 

من التحضيرات.

وطني الصاالت يستعد لغربي آسياالعراق امينا عاما التحاد الكرة الطائرة العربي

بغداد ـ فالح الناصر:
اناطــت اللجنــة املكلفة على 
آســيا  غربي  بطولــة  حــكام 
لكرة القدم الشــاطئية اجلارية 
العربية  اململكــة  في  احداثها 
الســعودية حلكمنــا الدولــي 
أكرم مهــدي إدارة مباراة نصف 
منتخبي  بــني  البطولة  نهائي 
هذا  ويعد  واإلمــارات..  البحرين 
باالمكانات  اعترافــاً  التكليف 
الفنيــة اجليــدة التــي ميلكها 
الذي  الشــاب  الدولي  احلكــم 
اثبت جدارته في البطوالت التي 
اشــترك فيها باشــراف االحتاد 
املركزي لكرة القدم/ جلنة الكرة 
الشــاطئية على مدى املواسم 
األخيرة، اذ حــرص على تطبيق 
قدراته  وتطوير  القانون  مفردات 
ليكون  املباريــات  فــي  الفنية 
جديرا بتمثيل العراق في بطولة 
غربي آسيا، وكان قبلها اشترك 
فــي إدارة مباريات ضمن بطولة 

دولية ودية أقيمت في إيران.

انه اشــترك في  وقال مهــدي 
إدارة مباراة أقيمت اول امس بني 
والكويت، في حني  الســعودية 
بني  االفتتاح  لقاء  في  اشــترك 

إضافي  واإلمارات كحكم  عمان 
وقــاد مبــاراة لبنــان والكويت 
حكم ثالث ومباراة الســعودية 

والبحرين حكم ثالث أيضا.

اتحاد اليد يشكل لجنتي الطعون واالخالقيات 

السلة على الكراسي يغلب اإلمارات 
ويواجه السعودية اليوم

أكرم مهدي حكما لنصف
 نهائي غربي آسيا بالشاطئية

أكرم مهدي
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قال الشاعر :
َمْن يخبرَْك بشتٍم َعْن أٍخ 
فهو الشاِتُ ال َمْن َشَتَمْك
ذاَك شيٌء لم يواِجْهَك بِه 
امنا اللوم على َمْن أَْعلََمْك

كيَف لَْم يَنُصرَْك إْن كاَن أخاً 
ذا ِحفاٍظ عنَد َمْن َظلََمْك 
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هناك َمْن يريد التقرب الى اآلخرين 
واظهار اخالِصِه لهم وليس له ِمْن 

بضاعة االّ نقل ما يقولُُه اآلخروَن 
فيهم :

فالن قال عنك بأنك ال متلك ذرة من 
الشهامة ،

وفالن عّبر عنك بانك اللئيم الغّدار ،
وهكذا يلتذ ) النّمام ( بنقل األخبار 

املثيرة التي يُشعل بها نيران 
الضغائن ويُكثر فيها األحقاد 

والدفائن ...
واذا دَلَّ هذا على شيء فامنا يدل على 

ُخْبٍث وُحبٍّ لالصطياد باملاء العكر.
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ان الذي ذََكرََك بسوء في غيابك 
حتاشى أْن يسمعك شيئا تكرُهُه 

بشكل مباشر ، بينما النّمام نََقل 
لك الكالم السيء بحذافيره ولم 

يتحاَش شيئا على االطالق لقلة 
حيائه ...
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االنسان النبيل يحرص أْن يكون 
رسوَل محبٍة بني الناس فال ينقل لك 

عن االخرين االّ ما يزيدك ُحّبا لهم 
وتعلقا بهم بخالف النمامنّي .
الذين ال ميلكون نبالً وال عقال ...

وقد تسألني وتقول :
كيف ال ميلكون عقال ؟

فأقول :
لو كان الّنمام عاقالً ملا اشترى 

اجلحيم والعذاب املقيم ببضاعته 
الرخيصة اللعينة التي ُعّدْت من 

كبائر الذنوب.
 أعاذنا اهلل واياكم منها جميعا .
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وال ينبغي ألحد أْن يفرح مبا يظهره 
الّنمام من مودة ، وذلك الّن ) من َنَّ 

لك َنّ عليك ( 
وسينقل عنك الى اآلخرين ما 
سمعه منك بحقهم وهكذا 

تشتعل الفتنة ...
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انَّ املوقف الصائب هو ايصاد الباب 
أمام النّماِمني وردعهم عن نقل 

ما يوغُر الصدور ويدعو الى الويل 
والثبور ...
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وترن في االسماع كلماٌت ذاُت رنني 
في هذا املضمار ؟

إْن كنَت صادقاً مقتناك ،
وإْن كنَت كاذبا عاقبناك ،

وبهذا نستطيع حتجيم عملية ) 
حمل احلطب ( 

سددنا اهلل واياكم في القول 
والعمل، وجعلنا من أصحاب القلوب 
الصافية النقية من شوائب االحقاد 

والضغائن 
انه هو املوفق واملعني وهو أرحم 

الراحمني .

الداء القديم الجديد

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الســياحة واآلثار، التحضير الحتضان العاصمة 
بغداد، مؤمتر احلضارات بدورته اخلامســة خــالل العام احلالي، 
داعية مختلف اجلهات للتعاون مع الوزارة بشأن متويل فعاليات 
املؤمتر الذي سيترأسه العراق، ومبُشارَكة كل من إيران واليونان 

والصني ومصر وإيطاليا والهند واملكسيك وبيرو وبوليفيا.
وقال وكيل الوزارة عماد جاسم: مثل هكذا مؤمترات حتتاج إلى 
التمويل املطلوب خصوصاً وأن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
تعد من أفقر الوزارات من ناحيــة الدعم املادي إذ أن موظفها 
يتقاضى أقل راتبــاً من باقي موظفي الــوزارات، وهذا ما دفع 
الوزارة للمطالبة بتوحيد ســلم الرواتب وإعادة النظر كذلك 
بسلم املوازنة لتكون قادرة على إعانة إقامة املؤمترات لتحمل 
بصمة عامليــة كمؤمتر احلضارات، مضيفــا أنهم ينتظرون أن 

ترصد لهم ميزانية كافية بهذا الصدد.
وأكد علــى أهمية أن يعــي مجلس النواب أهميــة الثقافة 
باعتبارها من األوليــات وهذه املؤمترات واملهرجانات التي تفتح 
باب العراق على مصراعيه لدخــول احلضارات األخرى، وتعرف 
العالــم أيضا على حضــارة العراق العريقــة التي يفخر بها 

املواطن.

متابعة - الصباح الجديد:
أشعل الفنان كاظم الســاهر احلفل اخلتامي ملهرجان الغناء 
بالفصحــى والذي أقيم فــي العاصمة الســعودية الرياض، 
وشــاركت في احلفل كذلك الفنانة الشــابة زينة عماد التي 

قدمت مجموعة من أجمل األغاني.
وحظي الساهر باســتقبال حافل من قبل اجلمهور السعودي 
حلظة صعوده على خشبة املسرح، كما بدأ حفله بأغنية "لو 
لم تكوني أنت"، كاظم طالبــه اجلمهور بالعديد من األغاني 
والتي من بينها "أنا وليلى"، وسعى الساهر لتقدمي مجموعة 
من أشهر أعماله بالفصحى، وأشعل كاظم الساهر حماس 

اجلمهور مع كل أغنية قدمها في احلفل وسط تفاعل واسع.
وغازل الساهر اجلمهور السعودي كذلك أثناء احلفل بعدما بدل 
كلمات أغنية "زيديني عشقا"، حيث غنى مقطع من األغنية 
قــال فيه: "أنا أقــدم عاصمة للحزن وجرحــي نقش فرعوني 
وجعي ميتد كســرب حمام من الرياض الــى الصني"، وتفاعل 

اجلمهور مع غناء كاظم الساهر وتبديله لكلمات األغنية.
كما قام النجم الكبيــر بتوديع اجلمهور بعــد انتهاء فقرته 
وأقترب منهم من أجل إلقــاء التحية عليهم، وحرص العديد 
منهم على التقاط صور للفنان الكبير الذي قدم خالل الفترة 
املاضية أكثر من حفل غنائي في اململكة العربية السعودية.

بغداد تستعد إلحتضان 
"مؤتمر الحضارات الدولي"

دعمًا للغة العربية.. كاظم الساهر 
يحيي مهرجان الغناء بالفصحى

كشــف النجم املصري أحمد حلمي، عن التعاون مع زوجته 
منى زكي في فيلم جديد من تأليفه.

وقال حلمي في مقابلة تليفزيونية مع برنامج "ET بالعربي": 
"في الفترة املاضية لم يعرض علينا عمل يستفزنا لتقدميه 
معا، وأحيانا يكون دورها في العمل غير جيد، أو عمل ال أقدم 

شيئا من خالله".
وتابع أحمــد حلمي حديثه: "في فيلم أنــا كتبته من نحو 
عشــر ســنني، مضيفاً،أن فيلمه القادم بعد "واحد تاني" 

سيكون بنسبة %50 بعيدا عن الكوميديا.
يذكر أن موســم أفالم عيد الفطر 2022 جمع بني منى زكي 
وأحمد حلمي من خالل مشاركتهما في عملني منفصلني، 
فقــدم حلمي فيلمــه "واحد تاني" الذي تــدور أحداثه في 
إطار كوميدي عن شــاب يفقد الشغف ويحاول استعادته، 
وشاركه البطولة روبي، وأحمد مالك، وعمرو وهبة. وخاضت 
النجمة منى زكي سباق موســم عيد الفطر السينمائي، 
بفيلــم يحمل اســم "العنكبوت" بطولة أحمد الســقا، 
ويســرا اللوزي، وجاء ترتيب هذا الفيلم في املركز الثاني في 
حجم اإليــرادات التي تصدرها أحمــد حلمي بفيلم "واحد 

تاني" إذ بلغت إيراداته 40 مليون جنيه حتى اآلن.

ألقت النجمة العاملية ســيلينا غوميز كلمة في البيت 
األبيض، بحضور منتدى عمل الشباب للصحة العقلية 
الذي ت تشــكيله حديًثا، والــذي ت جتميعه مًعا من قبل 

. Rare Beauty’s Rare Impact Fundو MTV
وبعد أن ت تقدمي النجمة من قبــل الدكتورة جيل بايدن، 
دعت ســيلينا إلى العمل على إنهــاء وصمة العار التي 
حتيط بالصحــة العقلية، بالتعاون مع القادة الشــباب 
الذيــن يعملون في هذا اجملال عن طريــق املناصرة أو ريادة 

األعمال أو كليهما.
ومتنــت النجمة أن يتمكن هذا املنتــدى من تغيير قوانني 
العمل لتكــون أكثر حساســية الحتياجــات الصحة 
العقلية، مبا في ذلك احلصول على PTO إضافي خصيًصا 
للصحة العقلية، والذي سيتم التعامل معه تقريًبا مثل 
أيام املرض. ونشــرت النجمة العديد من الصور لها على 
حســابها في موقع التواصل االجتماعي إنستغرام خالل 

وجودها في البيت األبيض للمشاركة باملنتدى.

أحمد حلمي ومنى زكي 

سيلينا غوميز

أخبــارهــــــــــم

البصرة - سعدي السند:
إفتتح عميد كلية الفنون اجلميلة في 
جامعة البصرة،علي عبد اهلل الكناني 
أ.د حتريرعلي  وبحضور املعاون العلمي 
الفنون  رئيس قسم  وأسماء ســمير 
التشكيلية وجمع من أساتذة وطلبة 
الكلية ، ثالثة معارض فنية تشكيلية 
من نتاجات طلبــة الكلية على قاعة 
املعــارض الكبرى في كليــة الفنون 

اجلميلة.
وأقام قســم الفنون التشكيلية في 
معرضا  املســائية(   الكلية)الدراسة 
لنتاجــات التخطيط بعنــوان باخلط 
نبدع، وبإشــراف ودعم عميد الكلية، 
ضمن مشروع "متكني" لدعم املواهب 

لكافة شرائح اجملتمع. 
وتضمن املعرض أكثــر من 250 عمالً 

فنيــاً بــني خامة الرصــاص والفحم 
واقــالم اجلــاف ولوحــات التخطيط 
باللون الواحــد وتنوعت املواضيع من 
بورتريه وستل اليف ومواضيع اكادميية 

من الواقع والبيئة العراقية. 
ويهــدف املعرض الى ابــراز النتاجات 
الفنية بدرس التخطيط وهو خالصة 
جهد مشــترك لألســاتذة املشرفني، 
مناف علي صالح ورمي احمد ذياب فقد 
قّدما اقصى درجــات احلرص واملتابعة 
واالشــراف  االكادميي  الدرس  ادارة  في 
علــى هــذه النتاجــات الطالبية من 
املراحــل االولى ألعــداد الفكرة حتى 

مراحل العمل النهائي.
ويســعى الطلبــة في هــذا املعرض 
الى اظهــار قدر كبير مــن الطاقات 
على  نتاجاتهم  التي طرزت  واجلمالية 

نحو أكادميي يناســب املنهج اجلمالي 
والفني. 

املعرض الشامل لنتاجات اخلزف
الفنون  وبإشــراف ودعم عميد كلية 
اجلميلة ايضا وضمن مشــروع متكني 
اقام قســم الفنون التشــكيلية في 
املعرض  املســائية(   الكلية)الدراسة 
بعنوان  اخلــزف  لنتاجــات  الشــامل 
حكاية طني وضم أكثر من 100 عمل 
فني وباستخدام الطني فقط وتنوعت 
املواضيع بني اجتاهات واســاليب فنية 
املنجزة  الفنية  االعمال  وتنوع  حديثة 
والتي تستمد موضوعاتها من الواقع 
والبيئــة العراقية، داعمــة للقضايا 

الوطنية الداعية للوحدة والوئام. 
ويهــدف املعرض الى ابــراز النتاجات 

والتــي هي خالصــة جهد  الفنيــة 
األساتذة املشرفني الذين قدموا رؤاهم 
وخبراتهــم املعرفية والفنية في ادارة 
الدرس األكادميي واالشــراف على هذه 

النتاجات الطالبية.

املعرض الشخصي األول
كما اقام قســم الفنون التشكيلية 
املعرض  الكليــة  وبإشــراف عميــد 
الشخصي األول للطالب جواد الصالح 
بعنوان "املثلث" وتضمن املعرض أكثر 
من 25 عمالً فنياً وباســتخدام األلوان 
الزيتية والرصاص حيث خلص املعرض 
جتارب الفنان منذ بداية مشواره الفني 
خالل دراســته االكادميية وتناول عدة 
والبورتريه  الطبيعــة  منها  مواضيع 

ومواضيع اجتماعية متنوعة.

الصباح الجديد - خاص: 
تقيــم عمادة كليــة الصيدلة في 
اجلامعة املستنصرية التابعة لوزارة 
العلمي  والبحث  العالــي  التعليم 
للدراســات  الثاني  الدولي  مؤمترها 
العليا والذي يحمل عنوان )التطورات 
في علــوم الصيدلــة( برعاية نبيل 
التعليم  وزير  الصاحب  عبد  كاظم 
العالي والبحث العلمي وبإشــراف 

رئيس  الهمــاش  محمــد  صــادق 
اجلامعة للفتــرة من 25-26 من ايار 
احلالي، وفي بناية اجلامعة االمريكية 
ببغداد، ومبشــاركة علمية لباحثني 
من جامعات عراقية وعربية ودولية. 
وتعد كليــة الصيدلــة / اجلامعة 
املستنصرية من الكليات الفتية اذ 
تأسست عام 1999 من قبل جامعة 
بغــداد وعرفت بـ)كليــة الصيدلة 

الصناعيــة( وت حتويلها إلى عهدة 
اجلامعة املســتنصرية حتت اســم 
والتحقــت  الصيدلــة(  )كليــة 
الــدورة األولى في العام الدراســي 

2001/2000
علمية  قواعد  إرســاء  من  ومتكنت 
رصينة لتصبح مؤسســة علمية 
متــد اجملتمــع بصيادلــة مــن ذوي 
في  العلميــة  املهنيــة  املهــارات 

اخملتلفة،  الصيدالنية  العلوم  مجال 
املهارات  إلى  إضافة  الدواء  ومراقبة 
املهنيــة خلريجيها الذيــن يعملون 
في القطاعــات احلكومية واالهلية 
للمرضى  األدوية  في مجال صــرف 
االدوية  النوعيــة علــى  والرقابــة 
والتحاليــل اخملتبريــة والســريرية 
والبحــوث الطبيــة الصيدالنيــة 

والصناعات الدوائية.

كلية الصيدلة تقيم مؤتمرها الدولي الثاني

الفنون الجميلة في البصرة تحتفي بطلبتها
في ثالثة معارض تشكيلية

متابعة - الصباح الجديد:
نفت الفنانة إلهام شــاهني، أن تكون 
إبراهيم  الفنانــة غادة  ازمة  طرًفا في 
التــي حدثــت باألمس عقــب انتهاء 
مراســم الصالة على جثمــان الفنان 
انتهاء  أنها بعد  سمير صبري، مؤكدة 
الصــالة اســتقلت ســيارة زميلتها 
الفنانة ليلى علوي حلضور مراسم دفن 
األتوبيس  الراحل، ولم تكن في  الفنان 

الذي شهد األزمة.
وردًا علــى ما أثير عن وجود مشــاجرة 
الفنان سمير صبري قالت  وقت جنازة 
الفنانــة إلهام شــاهني فــي حوارها 
مــع اإلعالمي عمرو أديــب في برنامج 
احلكاية على قناة mbc مصر: “ال أعلم 
شــيًئا عن هذا األمــر، فأنا خرجت من 

املسجد، وركبت ســيارة الفنانة ليلى 
علوي، ورحلنا، فأنا لســت موجودة في 

الواقعة من األساس”.
وغيرت إلهام شاهني دفة احلوار سريًعا 
للتركيز على نعي سمير صبري حيث 
أكــدت أنــه كان من ألطــف وأجدع 
الشخصيات التي قابلتها في حياتها.

وأَضافت: “سمير صبري له بصمة في 
حياتنا وعلــى عائالتنا فهــو كان من 

أجدع القلوب التي في الكون كله”.
أزمة كبيرة عقب  إبراهيم  وأثارت غادة 
انتهاء مراســم الصــالة على جثمان 
الراحــل ســمير صبــري، حيث ظلت 
الشرطة  مســجد  ساحة  في  تصرخ 
بالشــيخ زايد، واتهمــت فنانة كبيرة 
بأنهــا منعتها مــن ركــوب أتوبيس 

خصصتــه نقابة املهن 
يرغب من  التمثيلية ملن 
جنوم الفــن في حضور 

مراســم دفن سمير 
صبري.

مقطع  وانتشــر 
فيه  تظهر  فيديو 
غــادة وهي تتفوه 

بعبارات غاضبة بحق 
داخل  املتواجدة  الفنانة 

األتوبيــس، وتعمــدت أن 
تنطق اسمها بطريقة غير 

املســاءلة  لتجنب  صحيحة 
القانونيــة، كمــا طالــت االتهامات 
إعالمية مصرية كانت متواجدة بنفس 

األتوبيس.

إلهام شاهين: لست طرفًا في 
ازمة الفنانة غادة إبراهيم

وداد إبراهيم:
يحتضــن املتحــف البغــدادي النــدوة 
بغداد  يقيمها منتــدى  التي  الشــهرية 
الثقافي التابع ألمانة بغداد عن املهندس 
العزاوي"  الراحل "صباح حسني  املعماري 
اليوم االثنني وفي قاعة املتحف الكائن في 

ساحة االمني قرب متثال الرصافي ببغداد، 
ويدير محاور النقاش االعالمي والصحفي 

عادل العرداوي.
 ووجــه املنتدى دعوتــه للباحثني واملهتمني 
املعماريني  واملهندســني  البغدادي  باملوروث 
وســيرته  العزاوي  الســتذكار  واالعالميني 

العمراني  التخطيط  ومنجزاته في مجال 
لبغداد.

"العزاوي" حاصل على شهادة الدكتوراه 
للمدن.  احلضري  بالتخطيط  فرنسا  من 
عمل بأمانــة بغداد كمدير ومســؤول 
عن تخطيــط بغداد وكذلــك "اقليم 
بغــداد الكبرى" الذي يشــمل املناطق 
احمليطة ببغداد، ورأس فريق عمل يضم 
بغداد  واساتذة جامعات  يابانيني  خبراء 
وكان مقره في أحــد البيوت التراثية 

الشيخ.  باب  اجلميلة مبنطقة 
كتب الكثيــر من املقاالت 
واجملالت  الصحــف  فــي 
املعماري  املــوروث  عــن 
يتكون  الــذي  البغدادي 
واملدارس  القصــور  من 
واملــزارات  واملســاجد 
واألســواق  والكنائس 
واحلمامات  واخلانــات 
والبوابات، ويعد واحدا 
الداعني  اهــم  مــن 
للحفاظ على التراث 

البغدادي.

الراحل صباح العزاوي في ندوة حوارية
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