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

9
اإلدمان على الهواتف 

الذكية.. مشكالت 
صحية وآثار بدنية

11
وفد المنتخب األولمبي 

يطالب بتنظيم وقفة حداد 
في لقاء الغد امام الكويت

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)4910( Mon. 6 Jun 2022 issueاالثنني 6 حزيران 2022 العدد )4910(

السليمانية - عباس اركوازي:
أكد رئيس جلنــة الطاقة والثروات 
الطبيعيــة فــي برملــان اقليــم 
كردســتان علي حمه صالح عدم 
التزاماته  تأمني  االقليم على  قدرة 
امــام املواطنني، اذا لم يتم االتفاق 
مع احلكومــة االحتادية على ملف 

النفط.
واشــار حمه صالح فــي تصريح 
تابعته الصبــاح اجلديد، ان اقليم 
كردســتان يواجه حتديــات كبيرة 
إذا أخفق  خالل الشهرين املقبلني، 
في التوصل الى اتفاق مع احلكومة 
الطاقة،  االحتاديــة حــول ملــف 
ورفض االلتزام بتنفيذ قرار احملكمة 

االحتادية.
واوضح حمه صالح ان االقليم قد 
يواجه خطر االنشــطار الى ادارتني 
وذلك  واربيــل،  الســليمانية  في 
على خلفية العديد من املشــاكل 
االدارية واملالية التي ستترتب على 
االقليم، في حال عدم االســتعداد 
احلكومة  والتنســيق مع  للتعاون 

االحتادية.
ولفت الى انه ليس امام املسؤولني 
في االقليم ســوى خيار واحد، وهو 
االفضــل في نظري، الــذي يتمثل 
احلكومة  الــى  النفط  بتســليم 
االحتادية، شريطة ان تلتزم االخيرة 
بانهــاء اخلالفــات والقــروض مع 
شــركات النفط العاملية العاملة 
في االقليم وتوفر ميزانية مناسبة 

حلكومة االقليم. 
واضــاف، حمه صالح ان تســليم 
الــى بغداد، ســيضمن  النفــط 
حصول االقليم على ضعف املبلغ 
الذي يحصل عليه من بيع النفط 
وســيصب  االن،  مســتقل  بنحو 
االقليم  املواطنــني في  في صالح 

عقابيــة  اجــراءات  وســيقيهم 
ستتخذها احلكومة االحتادية خالل 

االشهر املقبلة.   
وتأتي هذه التصريحات على خلفية 
بيان جمللس قضاء إقليم كردستان، 
بشأن قانون النفط والغاز وكيفية 
إدارة احلقول النفطية في االقليم، 

اشــار فيه الى ان احملكمة االحتادية 
ليس لهــا صالحيات اصــدار قرار 
بإلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 
لعام 2007 وفي اقليم كردســتان، 
وبالتالي يظل قانون النفط والغاز 

حلكومة إالقليم ساري املفعول.
وذكــر مجلــس قضــاء إقليــم 

البيان، أن« اجراءات  كوردستان في 
حكومة اقليم كردستان املتعلقة 
والغاز  بالنفط  املرتبطة  بالعملية 
تتوافــق مع ما جاء في الدســتور 
العراقــي الصادر عــام 2005، وأن 
رقم  والغاز  النفــط  قانون  أحكام 
22 لســنة 2007 الصادر عن برملان 

إقليم كردستان ال تتعارض وأحكام 
حتدد  ولــم  العراقــي،  الدســتور 
عمليات التنقيــب وإنتاج وتصدير 
النفــط والغاز مــن اخلصوصيات 
احلصرية للسلطات االحتادية، كما 
جاء فــي املادة 110 من الدســتور 
قانون  فإن نصوص  لذلك  العراقي، 

النفط والغاز تبقى فعالة«.
ولفت الى انــه »وفقاً للمادة 122 
من الدستور العراقي فان احلكومة 
والغاز  النفــط  تديــر  االحتاديــة 
مع  احلالية  احلقول  من  املستخرج 
واحملافظات  االقاليــم  حكومــات 
املنتجة«، مبينا ان »توزيع اإليرادات 
تكون بصورة عادلة على السكان 
مع حتديد حصة لألقاليم املتضررة 
التي مت حرمانهــا من قبل النظام 

السابق«.
وأضــاف ان »املــادة 112 تشــمل 
احلقــول احلالية فقــط، وهذا ما 
يعنــي احلقــول النفطيــة التي 
لهــا انتاج جتاري قبل االســتفتاء 
الدســتوري العراقي في آب 2005، 
اي أنــه بعــد هــذا التاريــخ فإن 
عمليــة النفــط والغــاز تخضع 
القليم  احلصرية  للخصوصيــات 
نصوص  فــان  وبهذا  كردســتان، 
النفط والغاز في اقليم كردستان 
- العراق رقم 22 لسنة 2007 تتفق 
وتعريف )احلقول احلالية( في املادة 
الدستور  القانون مع  االولى لذلك 

العراقي وليست مخالفة لها«.

رئيس لجنة الطاقة لبرلمان كردستان يحذر من تجاوز قرار المحكمة االتحادية ويؤكد: 

*مجلس قضاء اإلقليم يقسم الحقول النفطية الى دستورية وما بعد دستورية!

تسليم النفط الى بغداد يؤمن لإلقليم ضعف 
المبلغ الذي يحصل عليه من التسويق المستقل

الزراعة: الجفاف والحمى النزفية
6وراء ارتفاع أسعار األسماك الرئيس تبون يواصل تبني »لم شمل « البيت 

3الجزائري والمعارضة تشكك باحتمالية نجاحه

بغداد - وعد الشمري:
أمس  الثالثي،  التحالــف  أكد 
تتخلى  لن  أطرافــه  أن  األحد، 
عــن مشــروع األغلبية وهي 
ســتمضي معاً نحو تشكيل 
احلكومــة مهمــا تعطلــت 
احلوارات، رافضــة التخلي عن 

األسس الدميقراطية.
لكن اإلطار التنسيقي يتحدث 
العالقات  لترميــم  جهود  عن 
داخل البيت الشيعي، مشدداً 
علــى أن العقدة األساســية 
رافضاً  األكبر،  بالكتلة  تتعلق 
القبول بغيــر اتفاق واحد وهو 
تشــكيل هــذه الكتلــة من 

القوى الشيعية.
الدميقراطي  احلزب  عضو  وقال 
في  محمد،  وفاء  الكردستاني 
إلى »الصباح اجلديد«،  تصريح 
إن »التحالــف الثالثــي الذي 
يجمعنــا مع التيــار الصدري 
يريــد  ال  الســيادة  وكتلــة 
العملية  من  مكون  أي  اقصاء 

السياسية«.
»مشروعنا  أن  محمد،  واضاف 
تشــكيل حكومــة أغلبيــة 
ويتم منــح منصب  وطنيــة 

املكون  إلــى  الــوزراء  رئيــس 
في  األكبر  بوصفه  الشــيعي 
العــراق مــع 12 وزارة، مقابل 
حصــول الكرد علــى منصب 
رئيس اجلمهورية بعد أن حصل 
الســنة على منصــب رئيس 

مجلس النواب«.
وأشــار، إلى ان »وجــود االطار 
التنســيقي وقــوى أخرى من 
املكونني الســني والكردي في 
املعارضــة ال تعنــي االقصاء، 
احلقيقي  التطبيــق  هــو  إمنا 
للدميقراطيــة التــي تتضمن 
احلكومة  فــي  جبهة  وجــود 

وأخرى في املعارضة«.
وبــني محمــد، أن »التحالف 
يتحمــل  أن  يريــد  الثالثــي 
املسؤولية ألربع سنوات قادمة، 
وإذا ما فشلنا في إدارة الدولة 
لن يصــوت لنا الشــعب مرة 

أخرى«.
»االنســداد  أن  على  وشــدد، 
السياسي بلغ أشده، وال نعرف 
ميكن  الذي  الزمني  الســقف 
وقد  احلكومة  تتشكل  أن  فيه 

يستغرق األمر وقتاً طويالً«.
»الكتــل  أن  محمــد،  واورد 

الكبيرة الفائزة في االنتخابات 
املســؤولية،  تتحمل  أن  يجب 
وذلك من خالل تأمني متطلبات 
املهام  عبر  العراقي  الشــعب 
التشريعية من جهة، واالسراع 

وضمان  احلكومة  تشكيل  في 
العدد املطلوب لعقد جلســة 
انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة 
من جهة  نائبــاً   220 البالــغ 

أخرى«.

ويواصل، أن »احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني وكتلة السيادة 
لن يذهبا بعيــداً عن توجهات 
زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصدر، ولن يقبال بأن يشكالن 

حكومة ليس موجوداً فيها بل 
باالتفاقات  ملتــزم  اجلميع  أن 

السابقة«.
ومضى محمد، إلى أن »حتالفنا 
احلكومــة  لتشــكيل  هــو 

وليس للذهــاب إلى املعارضة، 
وهــو اليوم ميتلــك بنحو 175 
نائبــاً وقريب جــداً من حتقيق 
نصاب جلســة انتخاب رئيس 
اجلمهورية مــن خالل احلوارات 

التي يجريها أطرافه«.
عضــو  ذكــر  جانبــه،  مــن 
ائتــالف دولة القانــون عمران 
الكركوكشي، في تصريح إلى 
»الصباح اجلديــد«، أن »جهود 
التواصل  جسور  ملد  مستمرة 
مــع التيــار الصــدري ترميم 

البيت الشيعي«.
أن  الكركوشــي،  وأضــاف 
لها ثقل سوف متارس  »جهات 
بعض التدخــل من أجل إعادة 
التواصل بني اإلطار التنسيقي 

والتيار الصدري«.
»االطــار  أن  إلــى  ولفــت، 
ان  إلى  يتطلــع  التنســيقي 
تتنقــل حالة التقــارب داخل 
البيتني الكردي والســني إلى 
البيت الشــيعي«، وحتدث عن 
»نتائج ايجابية ستظهر خالل 

األيام املقبلة بهذا االجتاه«.
وأوضح الكركوشي، أن »جميع 
الطروحات التي عرضها علينا 

التيار الصدري مرحب بها لكن 
اخلالف احلاصل يتعلق بالكتلة 
األكبــر، ونحن نشــعر أن هذا 
املوضوع خطير ويجب أن تبقى 
للقوى  هــي  األكبر  الكتلــة 
الشــيعية أي تضــم التيــار 

الصدري واالطار التنسيقي«.
وأفاد، بأن »االطار التنسيقي لن 
يتنازل عن منــح الكتلة األكبر 
إلــى القــوى الشــيعية وهي 
العقدة األساســية في أساس 

احلوارات مع التيار الصدري«.
أن  إلى  الكركوشــي،  وانتهــى 
أية جهود  إلــى  داعم  »موقفنا 
من شأنها أن ترطب األجواء مع 
التيار الصدري وأبوابنا مفتوحة 
أعلى  وعلــى  اللقــاءات  لعقد 

املستويات«.
السياســية  احلوارات  زالت  وما 
بني القوى الشــيعية متعطلة، 
في وقت يشــهد البيت الكردي 
اتصــاالت مســتمرة بني احلزب 
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
بنحو  الكردســتاني،  الوطنــي 
ميكن أن يخــرج بنتائج ايجابية 
السياســية  العمليــة  علــى 

بشكل عام.

التحالف الثالثي: الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة لن يذهبا بعيدًا عن توجهات الصدر
اإلطار التنسيقي يعول على وسطاء للتقارب مع الصدريين

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد 
دعا حاكم الزاملـــي النـائب 
األول لرئيـس مجلـس النـواب 
أمـس األحـد، اللجـنة املاليـة 
البرملانيـة إلـى التصويت على 
فقرات مقـترح قانـون الدعـم 
الغذائــي  لألمــن  الطـــارئ 
دعـــم  بـــهدف  والتنميــة 
بينـهـا  الـــوزارات  عـدد مـن 

الكهربـاء.
ترؤسه  خـــالل  ذلـــك  جـاء 
املاليـــة  للجنــة  اجتماعــاً 
اللمســات  لوضع  النيابيــة 

االخيرة ملقتــرح قانون الدعم 
الغذائــي  لألمــن  الطــارئ 
والتنميــة قبــل رفعــه الى 

التصويت.
كلمـة  فـي  الزاملـــي  وقـال 
تابعـــته  االجتمــاع  خــالل 
الصبـاح اجلديـد، ان » مقتـرح 
وزارة  وان  مهــم،  القانـــون 
الكهرباء مديونـــة بخمسـة 
مـليـــار  و500  ترليونـــات، 

دينـار«.
 مشيـــرا ان »وزارتي العـمل 
االجتـــماعية  والشــؤون 

أيضـا  حتتاجـــان  والتجـــارة 
إلــى تخصيـص مالـي«.

»نحن  بالقول  الـزاملي  وتابـع 
علــى  التصـــويت  نتمنــى 
داخـل  الغذائـي  األمـن  قانون 
أجـــل عقـد  مـن  اللجنـــة 
جلســـة والتصويـــت علـى 

القانـون«.
وفـــي تصريـح خـــاص آخـر 
اكـــد الزاملي: »باجملمـــل ان 
النـواب  جملـــلس  نيـة  هنـاك 
للتصويـــت علـــى القانـون 

بأقـرب جلسـة للمجلـس«.

اكد مديونية الكهرباء بأكثر من خمسة تريليونات دينار

الزاملي يدعو اللجنة المالية الى التصويت
 لصالح قانون األمن الغذائي 

بغداد - الصباح الجديد:
راكان  كركــوك  محافظ  اكد 
اجلبوري امس االحد، اســتقرار 
االوضــاع االمنية في احملافظة 
االمنية  القوات  انتشــار  بعد 
االحتادية فيها، مبينا ان حاالت 
االخفاء القســري واالغتياالت 
السياســية انتهـــت الـــى 

االبـد.
وقال اجلبوري فــي حوار متلفز 
إن  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
»انتشــار القــوات االحتاديــة 
فــي كركــوك انهــى احلاالت 
االمنية السلبية التي شدتها 
احملافظة وال صحــة ملا تدعيه 

القــوى السياســية الكردية 
بشأن التوتر األمني«.

»االغتيــاالت  أن  وأضــاف، 
السياسية واالمنية والقومية 
واالخفاء القســري ذهبت الى 
وجود  بفضل  تعــود  ولن  االبد 
التي حولت  القوات االحتاديــة 

املدينة الى تعايش«.
ان »الصراع  الى  وأشار اجلبوري 
حــول احملافظة مســتمر بني 
القــوى السياســية ســيما 
الكردية وعلــى بغداد انصاف 
اي  عــن  وابعادهــا  االهالــي 
نيــران  يشــعل  احتــكاك 

الفتنـة«.

بغداد - الصباح الجديد: 
احمللية  احلكومة  رئيــس  صّرح 
في محافظــة دهوك علي تتر 
امس األحــد، بأن حزب العمال 
سياسة  ينتهج  الكردستاني 
التعامل  فــي  إنســانية  غير 
مــع إقليم كردســتان العراق 

والبلدان اجملاورة.
جاء ذلك فــي كلمة له خالل 
مراســم تأبني خمسة عناصر 
من قوات البيشمركة سقطوا 
علــى أيدي حــزب العمال في 
شــمالي  العماديــة  قضــاء 

محافظة دهوك.
وخاطــب تتر احلــزب املناهض 
إن  أنقــرة قائال:  للنظام فــي 
بإقليــم  تؤمنــون  ال  كنتــم 
كردســتان فلمــاذا تأتون إلى 
أراضينا؟ أنتم حتملون اجلنسية 

تفضلوا  والســورية  التركية 
وغادروا إلى بلديكم«.

 مضيفــا ان حــزب العمــال 
نقــل الصراع الـــى اقليـــم 
احلـرب  وسبيـل  كردستـــان، 
للخالفـــات  حـــال  ليـــس 

واملشكـالت.
كما أشار احملافظ إلى أن »هذا 
تقويض  الــى  يســعى  احلزب 
احلرية التي يتمتع بها اإلقليم 
اعــداء  مخططــات  وينفــذ 
كردســتان«، مردفا بالقول إنه 
30 عاما  أكثر من  »يحتل منذ 
مشــاريع  عجلة  وعطل  قرانا 
وتابع  تأهيلها«،  وإعادة  اإلعمار 
احلزب يعتمد  ان هــذا  بالقول 
فــي  انســانية  ال  سياســة 
العراق  كردستان  مع  التعامل 

والبلدان اجملاورة.

محافظ كركوك: القوات 
االتحادية انهت االغتياالت 

واالخفاء القسري في المحافظة 

حزب العمال الكردستاني يحتل 
قرانا منذ أكثر من 30 عاما 
وسياسته ليست انسانية

محافظ دهوك: 

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

 بغداد - الصباح الجديد 
كشفت دراسة اقتصادية محلية، 
ان البالد تخســر نحــو 500 مليار 
دينار ســنوياً من حرق الوقود جراء 

الزحامات املرورية.
وقــال رئيــس مؤسســة عــراق 
املستقبل للدراسات منار العبيدي 
في تصريح صحفي تابعته الصباح 
املرورية  »االختناقــات  أن  اجلديــد، 
العاصمة  شــوارع  في  والزحامات 
بغداد تتســبب في هدر ما قيمته 
نحــو 500 مليار دينار مــن الوقود 
سنوياً، وكل سيارة في بغداد تهدر 
في الســنة الواحدة 570 لتراً من 

مادة البنزين لنفس السبب«.
وبني أن »الزحام في شــوارع بغداد 

يشــتد باســتمرار وال يلــوح في 
األفق أي حل لهذه املشــكلة، التي 
املواطنني  إزعــاج  ال تتســبب في 
وهدر وقتهم ووقوع حوادث مرورية 
فحسب، بل يلحق أضراراً اقتصادية 
البلد حيث يتسبب سنوياً  بعموم 
في خســارة قرابة 500 مليار دينار 

)أكثر من 340 مليون دوالر(«.
وأوضــح العبيدي: »لــو أن واحدة 
من السيارات في بغداد تقطع في 
فإنها  كيلومتراً،   20 اليوم مسافة 
وبســبب االختناقات واملطبات في 
الشوارع، تهدر في السنة الواحدة 
الذي يعادل  البنزيــن  570 لتراً من 
314 ألف دينار في السنة،  خسارة 
يضــاف ذلك إلى احلــوادث املرورية 

وإنتــاج كميات أكبر مــن الغازات 
الســامة التــي تزيــد مــن تلوث 

البيئة«.
وحســب العبيدي، فإن املبالغ التي 

تضيع نتيجــة االختناقات املرورية 
في شــوارع العاصمــة، ميكن بها 
ألــف كيلومتــر من   11 تبليــط 

الشوارع في السنة.

عراق  مؤسســة  رئيــس  وأشــار 
املستقبل للدراسات واالستشارات 
االختناقات  أن  إلــى  االقتصاديــة 
الدوائر  فــي  الدوام  بســبب  تزداد 
فــي  وبالتحديــد  واملؤسســات، 
ساعات بدء ونهاية الدوام، وتشهد 
شوارع بغداد اختناقات مرورية على 

مدار 260 يوماً في السنة.
واالختناقات  السيارات  أعداد  وعن   
املرورية في شــوارع بغداد، كشف 
منار العبيدي عن أن عدد السيارات 
في فترات الذروة في كيلومتر واحد 
من شــارع ذي ثالثة مسارات يبلغ 
1059 ســيارة في الســاعة، وفي 
األوقــات العادية يبلــغ هذا العدد 

450 سيارة في الساعة.

كفيلة بتبليط 11 الف كيلومتر من الشوارع كل سنة

دراسة: البالد تخسر 500 مليار دينار سنويًا بهدر الوقود جراء زحام بغداد
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البصرة ـ سعدي السند:

أكد رئيس هيئة اســتثمار البصرة 
املهنــدس عالء عبد احلســن دأب 
سياســتها  تكون  أن  على  الهيئة 
شــفافة ومعلوماتها االستثمارية 
متاحة للجميع لتضمن منافســة 
حقيقية ومنصفة لكل من يريد أن 
يســاهم في العملية االستثمارية 
فــي البصرة واعتماد لغــة االرقام 

واملوضوعية بشكل مستمر .

تسارع اجناز املول األكبر في 
العراق

جاء ذلك خــالل حديث رئيس هيئة 
البصرة عن تسارع اجناز  اســتثمار 
أكبر مركز جتاري اســتثماري )مول( 
علــى مســتوى العراق لتســيير 
عمليات البناء فيه وفقاً للمخطط 
الزمني  وهو مجمــع متنزه اخلورة 
الترفيهــي الــذي قال عنــه : يتم 
انشــاؤه بقيمة استثمارات تتجاوز 
232 مليون دوالر على مســاحة 65 
دومنا لتشكل املناطق اخلضراء 60 % 
من املســاحة االجمالية للمشروع 
مول  علــى  أيضا  يحتــوي  فيمــا 
البصرة األكبر في العراق الذي تبلغ 
مســاحته البنائيــة 164 ألف متر 
مربع إضافة الى مرآب يســع ألكثر 
ترفيهية  ومناطق  4000 عجلة  من 
العراق  أخرى تقــام ألول مرة فــي 
فيما يوفر املشروع أكثر من 40 ألف 

فرصة عمل.

التنوع اخلدمي والترفيهي في 
املول 

مــن جانبــه بــن مدير املشــروع 
املهندس علــي حميد انه يتوقع ان 
يكتمل انشــاء املشروع مطلع عام 
2023 فيما يجري العمل على انشاء 
شــارع مبرد يعتبر الثاني من نوعه 
في العالم وبطول 200 متر ليتمتع 
رواده بدرجة حرارة ثابتة ال تتجاوز23 
درجة مئويــة ويحوي على مطاعم 

وكافيات من عدة جنسيات.
مضيفا الى ان مبنى اجملمع التجاري 
املتكون من خمســة طوابق يحوي 
على أكبر هايبر ماركت في املنطقة 
مبســاحة12 ألف متــر إضافة الى 
عدة أشكال من النافورات الراقصة 

فضال عــن مدينة العــاب داخلية 
مغلقة مبساحة 18 ألف متر مربع.

100 الف زائر يوميا
من جهته قال مدير شركة التسويق 
انســيابية  ان  اجلبــوري  صهيــب 
الدخول ســتكون عاليــة مع توفر 
اخر  وجسر  للدخول  ثالثة جســور 
فيما  التجاري  اجملمــع  من  للخروج 
ســيرتبط الكراج متعدد الطوابق 
مببنى املول الرئيسي من خالل أربعة 

جسور أخرى للمشاة.
يذكــر الــى ان شــركات عامليــة 
بجنسيات اوربية وخليجية وتركية 
سبق وان قامت بالتعاقد على فتح 
فروع لها في املــول فيما يتوقع أن 

يزوره نحو 100 الف زائر يوميا. 
 وبّن رئيس هيئة استثمار البصرة 
الســتقبال  احملافظــة  اســتعداد 

إلقامــة  الســويدية  الشــركات 
القطاعات  مختلف  في  مشــاريع 
في احملافظة خالل لقائه مع سفير 
الســويد في العراق جوناس لوفن 

والوفد املرافق له
وقــال عالء عبــد احلســن الى ان 
العاصمة االقتصادية للعراق مهيئة 
كبرى  الســتقبال  واقتصاديا  اداريا 
الشــركات الســويدية لالستثمار 
التي  االمتيازات  اهم  فيها موضحا 
متنح للشــركات االستثمارية وأبرز 

الفرص االستثمارية في البصرة.
وقــد أوضح الســفير الســويدي 
تفعيل  علــى  حكومتــه  حــرص 
البصرة  مــع  االقتصادي  التعــاون 
بها  السويدية  الشــركات  وتواجد 
في مشــروعات تعود بالفائدة على 
اجلانبــن، مثمناً في الســياق ذاته 
النتائــج اإليجابية التي شــهدها 

االستثمار فيها.

الفرص جاذبة لالستثمارات
هــذا وجرى خالل اللقاء مناقشــة 
اهم الفــرص في البصــرة كونها 
لالستثمارات  جاذبة  واعدة  ســوق 
في العديد مــن القطاعات، خاصة 
في ظــل الطفرة التي شــهدتها 
احملافظة فــي مجال تطوير وحتديث 
البنيــة التحتية، وما تنفذه الدولة 

من مشروعات كبرى في هذا اجملال.
وتســعى هيئة اســتثمار البصرة 
مــن خــالل هــذه اللقــاءات إلى 
توســيع قاعــدة الشــركاء مــن 
مختلف أنحاء العالــم، عبر تعزيز 
العالقات االقتصادية واالستثمارية، 
والعمل على توســيع آفاق التعاون 
البعثات  بالشــراكة مــع  الدولي، 

الدبلوماسية الدولية في العراق

مؤشرات االستثمار
عن مؤشــرات األستثمار قال رئيس 
هيئــة اســتثمار البصــرة : بلــغ 
للمشاريع  االســتثماري  املال  رأس 
االجازة  منــح  إجــراءات  املكتملة 
االســتثمارية مليــار و 735 مليون 

دوالر لعام 2021 
خالل  االســتثمارات  حجــم  وبلغ 
عــام 2021 )788( مليون دوالر حيث 
مت منح )17( مشــروعا اســتثماريا 
اجازة في البصرة وبلغت نسبة منو 
اجمالي الناجت االستثماري %41 عن 
العام السابق ، وان اجمالي املشاريع 
االستثمارية اجملازة بلغ عددها  178 
مشــروعا بكلفة تتجاوز 7 مليار و 

118 مليون دوالر 
حصل )65( مشــروعا اســتثماريا 
على نســب اجنــاز %100 منها في 

عام 2020 في حن يوجد مشــروع 
أخر جتاوزت نســب إجنــازه الـ 75% 
و قــارب على االكتمال  وان نســب 
االستثمارات حسب اجلنسيات جاء 
تقسيمها بالشكل التالي : عراقي  
54 %   اجنبي  %42   4 %.مشترك  

 وعن تقسيم االستثمارات حسب 
القطاعــات قــال مدير اســتثمار 
البصــرة انه جاء بالشــكل التالي 
لوجســتي كهرباء  42% صناعي   :
28% التجــاري والســياحي %26.8 
 %2,3 النقــل   %4.7 الســكني 
التربيــة و الصحــة 0.8% الزراعي 
0.7% اخلدمي. وبلــغ عدد الطلبات 
مقسمة  طلبا   )163( االستثمارية 
بالشــكل التالي : 50 الصناعي 40 
السكني 23 التجاري 21 السياحي 
4 التعليمي  8 الصحي  15 اخلدمي 

2 الزراعي .

 بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزيــر التربية، حميــد الدليمي 
بإتخــاذ آليــات جديــدة عاجلة في 
االمتحانية،  االســئلة  توزيع  طريقة 
فيما اكــد  اتخاذه إجــراءات فورية 

لضبط ومحاصرة تسريب األسئلة.
جاء ذلك خالل عقده اجتماعاً موسعاً 
في مبنى الوزارة ضم املديرين العامن 
وأعضاء   احملافظــات  فــي  للتربيــة 

اللجنة الدائمة لالمتحانات واللجان 
الفرعيــة، بحضور جلنة  االمتحانية 
أساليب  ملناقشــة  النيابية؛  التربية 
احلماية الواجب اتخاذها في األسئلة 

االمتحانية. 
وأكد  الدليمي بحســب بيان “اتخاذ 
إجــراءات فورية لضبــط ومحاصرة 
تسريب األســئلة، والتعامل الصارم 
مع املتورطن بعملية التسريب التي 

حدثت قبــل أيام واتخــاذ اإلجراءات 
الكفيلة التي من شــأنها احملافظة 
علــى ســير العمليــة االمتحانية 

بإنسيابية ويسر”.
آليــات جديدة  بـ”إتخاذ  كما وجــه، 
عاجلــة في طريقة توزيع االســئلة 
االمتحانيــة فــي املرحلــة املقبلة 
للحفــاظ علــى مجهــود الطالب، 
الذي ال ميكن املســاومة عليه ابداً”، 

عمليات  غرفة  “تشكيل  إلى  مشيراً 
الساندة من  اجلهات  مشــتركة مع 
األجهــزة األمنية والــوزارات األخرى 

إلجناح العملية االمتحانية”.
“حديث  إلــى  الدليمــي  واســتمع 
احلضور الذيــن أفصحوا بدورهم عن 
حجم التحديات التي تواجه عملهم 
في اللجــان الفرعية داخل املديريات 
وإيجاد  “بتذليلهــا  واعــداً  العامة”، 

احللول املناسبة لها لتبقى الشهادة 
العراقية في سلم األولويات والقيمة 
بـ”الدور  العليا”. فيما أشاد  العلمية 
الرئيســي الــذي صدر عــن اجلهة 
التشــريعية فــي مجلــس النواب 
النيابية  التربيــة  بلجنــة  املتمثلة 
ومســاندتهم الفاعلة لعمل الوزارة 
ومبا  التحديات  مواجهة مختلف  في 
يحافظ علــى عملية تنمية الطالب 

وبناء أسســه العلمية الصحيحة”، 
األمنية  لألجهزة  “امتنانه  عن  معرباً 
مبختلــف صنوفهــا لتوصلهم إلى 
خيوط رئيســة في حادثة تســريب 
االسئلة، وانه سيتم مثول املتورطن 
العادل  لينالوا جزاءهم  القضاء  أمام 
الرتكابهــم هــذا الفعل الشــنيع، 
العملية  إلى ســمعة  أســاء  الذي 

التعليمية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي امس األحــد، أن جامعات 
)التكنولوجيــة وبغــداد والبصــرة 
مراكــز  حققــت  واملســتنصرية( 
تنافســية هامة في تصنيف التاميز 
الذي صنف 616 جامعة آسيوية من 

31 دولة.
وذكرت الوزارة في بيــان أن “النتائج 
الرســمية أظهرت تقــدم اجلامعة 
ضمن  وتصنيفهــا  التكنولوجيــة 
الفئــة 300-251 وتلتهــا جامعات 
بغــداد والبصرة واملســتنصرية في 
، وأوضــح  +501 آســيويا”.  الفئــة 

البيان، أن “تصنيف التاميز للجامعات 
اآلســيوية يعتمــد منهجيــة في 
تقــومي وتصنيف اجلامعات تســتند 
الــى خمســة معايير تتــوزع على 
 30% %25 والبحث العلمي  التعليم 
واالقتباســات %30 والنظرة الدولية 

%7.5 ونقل املعرفة 7.5.”

والكليات  اجلامعات  أن  بالذكر  جدير 
العراقية سجلت تنافسها املتصاعد 
في التصنيفــات العاملية التي منها 
تصنيف )The Times  ( الذي تتواجد 
فيها حاليــا أربع جامعات وتصنيف 
)QS  ( الــذي تتواجــد فيــه خمس 
جامعات وتصنيف ) Scimago ( الذي 

تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة 
وتصنيــف ) Greenmetric ( الــذي 
دخلت فيها ســت وســتون جامعة 
وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي 
تتواجــد فيه أربع جامعــات عراقية 
Webomet- تصنيــف لها   ويضاف 

rics(  ( الذي ســجل حضور وتنافس 

تسع وثمانن جامعة وكلية عراقية 
فيما أظهر مؤشــر البحث العلمي 
فــي مســتوعبات النشــر العاملي 
حصول العراق على املرتبة اخلامسة 
السادســة  واملرتبة  عامليا  واألربعن 
في الشرق األوســط والثالثة عربيا، 

على وفق ما جاء في البيان. 

 بغداد - فرح محمد 
اطلقــت منظمــة WTDC لرعاية 
االرامــل بالشــراكة مــع منظمة 
وحضــور   ،  OXFAM اوكســفام 
واســع مختلف الشرائح ومساندة 
، ورقــة املواقف  منظمــات مدنية 
بشــان مســودة قانــون مناهضة 

العنف االسري . 
وســلمت ورقة املواقف خالل مؤمتر 
اعالمي الى النائبة نيســان حسن 
الزاير ، التــي تعهدت بايصالها الى 
اللجــان اخملتصة في مجلس النواب 
والعمل على اقرارها ، وايجاد احللول 
تعاني  التــي  للمشــتكل  امللتوية 

منها االسرة العراقية . 
االرامل  رعاية  منظمــة  كادر  وقدم 
عــرض عن اخلطــوات والدراســات 
التي  والتوصيات  النقاشية  والورش 
متت خــالل املدة املاضيــة للوصول 
لورقة السياسيات واملواقف ، وايجاد 
عن قانون العنف االســري وحاجته 

بالنسبة للمجتمع .
امل صقر عن  االعالميــة  وتطرقت 
املعارض  النــواب  مجلــس  موقف 

القــرار القانــون ووجــه املعارضة ، 
النظر  وجهات  تقريــب  يتم  وكيف 
ودور   ، واملعارضــن  املؤيديــن  بــن 
والتثقيف  النهدئة  الصحافة فــي 
العالقات  على  للحفــاظ  والتوعية 
االســرية ، والرصد االعالمي خلاالت 
وردات فعل اجلمهور  العنف االسري 
الدينــي  واجلمهــور  السياســي 

واجلمهور الشعبي احمللي حولها .
املتحــدث  الديــن  رجــال  وتنــاول 
العنف  حلــاالت  معاجلات  القضائي 
 ، االســري والتركيز علــى القضاء 
احلاالت  لهــذه  القانون  ومعاجلــات 
اجلناة مــن مرتكبي جرائم  ردع  في 
العنف االسري ، وطرق اقناع مجلس 
النواب لتشريع القانون الذي حتتاجه 
احملاكم لتحديــث املعاجلات واحتواء 

حاالت االسرة .
واطلقت ورقــة املواقف والتحديات 
باملومتر بحضور أعضاء مجلس نواب 
وبرملانيــن ورجال ديــن ، وممثلن عن 
وزارات الداخلية والعمل والشــوؤن 
االجتماعيــة والتخطيط والصحة 
وضباط الشرطة اجملتمعية وحماية 

وصحفيــن  ومدونيــن  االســرة 
وناشــطن ، مت عرض قضيــة إقرار 

قانون احلماية من العنف االسري
وافتتحت اجللســة الناشطة سارة 
 WTDC صــالح الدين مــن منظمة
، وقالت نحــن كمنظمات مجتمع 
مدني عملنــا على مدى ســنوات 
باصرار على حماية االسرة العراقية 
الفئات  وباالخــص  مكوناتها  بكل 
املعنفة ، من خــالل تنفيذ حمالت 
املؤمتر  وعقــد  واملناصرة  املدافعــة 
لبيان مــا توصلت اليــه املنظمات 
، واإلصــرار على احلمايــة واملناصرة 
، وعــرض االليات  للفئــات املعنية 
اخملتصــة بتنفيذ القانــون هي بناء 
قدرات اقسام متكن املرأة في الوزارة 
والعمل  والتخطيــط  كالصحــة 
والثقافة  االجتماعيــة  والشــؤون 
، حيــث عقدت طاولتــن حواريتن 
اســتهدفت أعضاء البرملــان اجلدد 
وشــيوخ العشــائر ورجــال الدين 
وسياســين  ومدونن  وناشــطن 

وممثلن الوزارات املعنية .
وقالــت احلقوقيــة واحملاميــة منى 

جعفر ان عقد مؤمتر اعالمي الطالق 
ورقــة املواقف من قبــل احد اعالم 
اجملتمع ، وتاريــخ ورقة املواقف يعود 
، حيث   2021 الى منتصــف عــام 
عقدت االوكســفام اجتماع موسع 
مع عدد من املنظمات احمللية املعنية 
لشؤون القرار  ، واطالق ورقة املواقف 
مــن اليــوم األول حلملــة 16 يــوم 
ملناهضة العنف ضد املرأة والفتيات

، وعملــت مجموعــة منظمــات 
مجتمع مدني مســتقلة ومهتمة 
، واســتمرت  باالســرة وشــؤونها 
باملطالبة بتسريع القانون الذي يحد 
من املمارســات العنيفة التي زادت 
في اآلونة األخيرة ، التي تؤثر ســلبا 
على اجملتمع وتصاعدت مســتويات 
العنف متمثال بحاالت الطالق وزواج 
 ، األطفــال والزواج خــارج احملكمة 
ووصلت حد احلرمان من العيش في 
حياة كرمية واملتمثل بالقتل واحلبس 
واحلرمان من حق التعلم والصحة ، 
واحتياج  ضرورة  القانون  تطبيق  وان 
مجتمعي وليس وسيلة رفاهية من 

يحمي حقوق اجملتمع . 

البصرة مهيئة الستقبال كبريات الشركات
العالمية الستثمار الفرص الكثيرة فيها

رئيس هيئة استثمار المحافظة

انسيابية الدخول 
عالية مع توفر ثالثة 

جسور للدخول 
وجسر اخر للخروج 

من المجمع التجاري 
فيما سيرتبط الكراج 

متعدد الطوابق 
بمبنى المول 

الرئيسي من خالل 
أربعة جسور أخرى 

للمشاة

السفير السويدي يؤكد حرص حكومته على تفعيل التعاون االقتصادي مع البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ال تعاني العاصمــة العراقية فقط من زحام 
الشوارع الذي يغص بالعجالت اخملتلفة وتنفث 
عــوادم محركاتهــا، فهناك مداخــن عالية 
تبعث الدخان األســود الناجم على أفران شي 

الطابوق.
وحيث تنتشــر معامل الطابــوق في جنوبي 
العاصمــة بغداد وتعد أحد مســببات تلوث 
الرئة، جتولت عدسة  البيئة واإلصابة بأمراض 
وكالة شــفق نيوز باطراف مدينــة النهروان 
شــرق بغداد حيث املناطــق اخلاصة مبعامل 

الطابوق، الستذكار يوم البيئة العاملي. 
وتســجل هذه املناطق أعلى نســبة بالتلوث 
البيئي والســبب كثافة الدخان املتصاعد من 
معامل صناعة الطابوق واالتربة التي تسببها 
صناعة الطابوق البدائيــة ، وعلى الرغم من 
قلة جتهيزهم بالنفط االســود من قبل وزارة 
النفط، تضج هذه املعامل باألطفال والفتيات 
القاصرات فــي مخالفة صريحة لتشــغيل 
القاصرين. وقال وزير البيئة جاســم الفالحي، 
في وقت سابق من األسبوع املاضي أن التلوث 
البيئي في بغداد وصل إلى مستويات ال ميكن 
السكوت عنها ، مضيفا أن “بغداد تعاني من 
تراجع كبير في البنــى التحتية وهي بحاجة 
إلى مدينة إدارية جديدة”، الفتاً إلى أن “التلوث 
البيئي في بغداد وصل إلى مستويات ال ميكن 

السكوت عليها”. 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب محافظ نينوى، تشغيل مشروع 

ماء أيسر املوصل اجلديد.
وذكــر مكتب احملافــظ في بيان :”مت تشــغيل 
)القبة( بكامل  مشــروع ماء االيســر اجلديد 
طاقته االنتاجية بعد  اكمــال معاجلة ماخذ 
املشــروع وعودة منســوب املاء الــى وضعه 
الطبيعي قرب مضخات السحب”. وأضاف “مت 
إلغاء املناوبات التي كانت موجودة ســابق بن 
االحياء، وخالل ساعات سيالحظ املواطن عودة 

ضح املاء الى وضعه الطبيعي السابق”. 

 كاظم الُعبيدي 
اعلــن محافظ ذي قــار د. محمد هــادي عن 
احالة عدد من املشــاريع  الى املناقصة ، منها 
خمس مشــاريع كانت بعهدة تلك الشركات 
وجميعها مشاريع بناء مدارس جديدة او اعادة 
بناء قدمية فضال عن بناء قاعات دراســية في 

عدد من الوحدات االدارية في احملافظة.
جاء ذلك بعد ان وجه الغزي بسحب العمل من 
عدد من الشــركات املتلكئة بتنفيذ مشاريع 
احملافظــة - تنمية االقاليــم ، وادراجها ضمن 
القائمــة الســوداء ، وذلك للحــد من حاالت 

االهمال والتهاون في اجناز العمل .
ومن هذه املشاريع مشــروع انشاء مدرستن 
ابتدائيتن ســعة 18 صفا واثنتن ســعة 12 
صفــا مع اعادة بناء اخرى ســعة 12 صفا في 
اور بقضــاء الناصرية .اما املشــروعن الثاني 
والثالث فشمال انشاء عشــرة مدارس سعة 
18 صفــا في مركــز قضاء الناصريــة ، فيما 
تضمن املشــروع الرابع انشاء اربع مدارس في 
سوق الشــيوخ بســعة 12 صفا ، واملشروع 
اخلامس انشاء قاعات دراسية في كلية االدارة 

واالقتصاد في الرفاعي .

معامل الطابوق ..
 مداخن عمالقة تنفث 

السم األسود 

تشغيل مشروع ماء
أيسر الموصل الجديد

محافظ ذي قار يسحب 
العمل من شركات متلكئة 

وزير التربية : آليات جديدة في طريقة توزيع االسئلة االمتحانية

التعليم تعلن تقدم اربع جامعات عراقية بتصنيف التايمز

اطالق ورقة المواقف لتشريعات االسرة وتسليمها للسلطة التشريعية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األحد،  امــس  صحفية،  مصــادر  أفادت 
باندالع مواجهات داخل املسجد األقصى 
والقوات اإلسرائيلية،  الفلسطينيني  بني 

مع اقتحامات كبيرة للمستوطنني.
وأوضح موقع “معا” اإلخباري بأن عشرات 
االحد  امــس  املســتوطنني اســتأنفوا 
املبارك،  األقصى  للمسجد  اقتحاماتهم 
في ذكرى ما يســمى “نزول التوارة”، الفتا 
إلى أن “قــوات االحتالل اخلاصة اقتحمت 
املسجد األقصى، وانتشرت في الساحات 
القبلي،  املصلى  داخل  املصلني  وحاصرت 
احلديدية،  بالسالســل  أبوابه  وأغلقــت 
وشــكلت سالســل للقوات على طول 
الســاعة  وعند  املســتوطنني،  مســار 
الســابعة صباحــا بــدأت االقتحامات 

للمسجد”.
وأشارت “معا” إلى أن “القوات اإلسرائيلية 
اعتقلت شابا من ساحات األقصى، فيما 
فرضت القيود علــى دخول املصلني إليه 

ونشرت أفراد الشرطة على األبواب”.
وأكد املوقع أنه “أمام اقتحام املستوطنني 
لألقصى بأعداد كبيرة وانتشار القوات في 
الســاحات، تصدى املصلون من النسوة 
وكبار الســن لالقتحامــات بالتكبيرات 
املتواصلــة، والصالة عند بــاب املصلى 
القبلــي، ما أجبر الشــرطة على تغيير 
شمال  بالســير  االقتحامات  مســارات 
سبيل الكأس وليس من جنوبه كاملعتاد، 
إضافة إلى “اإلرباك الصوتي” بالدق على 

أبواب املصلى والكراسي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
فتحت أكثــر مــن 10 آالف مركز اقتراع 
في كازاخستان امس األحد أبوابها أمام 
املشاركني في االستفتاء اجلمهوري على 

التعديالت الدستورية.
وسينتهي التصويت في الساعة الثامنة 
مســاء، وقالت جلنة االنتخابات إن نسبة 
املشــاركة بلغت %28,59 بعد 3 ساعات 

على انطالق التصويت.
ومت وضع التعديالت تنفيذا خلطة الرئيس 
لإلصالحات  توكايــف  قاســم جومارت 
لتســهيل  تهدف  وهــي  السياســية، 
االنتقال النهائي من نظام حكم رئاسي 
“فائق الصالحيات” إلى جمهورية رئاسية 
ببرملان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة، 
ما يستدعي التخلي عن التركيز املفرط 
للسلطات لدى الرئاسة، مبا في ذلك من 
خالل تقليص مشاركة رئيس الدولة في 
تشــكيل مجلس الشــيوخ وتأثيره في 
عمل الهيئــات التمثيليــة والتنفيذية 

احمللية.
ومتنــع التعديــالت رئيــس الدولــة من 
االنضمام إلى األحزاب السياســية خالل 
فترة واليته، وينطبق هذا احلظر على كبار 
املســؤولني أيضا، كما مينــع أقرب أقارب 
الرئيس مــن تولي مناصــب قيادية في 

مؤسسات الدولة.
وتهــدف بعــض التعديالت إلــى تعزيز 
احترام حقوق وحريــات املواطنني، مبا في 
ذلك من خالل إنشاء محكمة دستورية، 
وتثبيت مكانة مفوض حقوق اإلنســان 
دستوريا، وفرض حظر غير مشروط على 
عقوبة اإلعدام. كما ســيخلو الدستور 
في حال إقرار التعديــالت، من ذكر وضع 
وسلطات وامتيازات الرئيس األول للدولة 

نور سلطان نزارباييف.

مواجهات داخل المسجد 
األقصى مع اقتحامات كبيرة 

للمستوطنين 

كازاخستان تجري 
استفتاء على تعديالتها 

الدستورية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

بعد مشــاركته في أول قمة مع قادة 
الواليات  اليابان، ضمــت  فــي  دوليني 
املتحــدة والهنــد وأســتراليا، بعــد 
ساعات من تســلمه منصبه اجلديد، 
أنتوني  األسترالي  الوزراء  رئيس  يتوجه 
ألبانيز إلى إندونيســيا، فــي أول زيارة 
خارجية لدولــة إقليمية كبيرة؛ حيث 
حتاول حكومتــه اجلديدة جمع احللفاء 
خطط  ملواجهة  جهود  في  اإلقليميني 
الصــني ومشــروعاتها الطموحة في 

منطقة احمليطني الهندي والهادئ.
وقال مكتب رئيس الــوزراء ألبانيز، إنه 
ســيلتقي الرئيس اإلندونيسي جوكو 
ويدودو، ملناقشــة التجارة واالستثمار، 
والتعاون الثنائي بشأن املناخ والطاقة. 
وأضاف في بيــان أن البلدين: “يتعاونان 
التجارة  وثيق فــي قضايــا  بشــكل 

والتنمية والتعليم واألمن اإلقليمي”.
وقالــت بيني وونــغ، وزيــرة اخلارجية 
األسترالية، إن احلكومة اجلديدة “جادة” 
بشــأن مشــاركتها وتعاونها مع دول 
جنوب شــرقي آســيا. وأضافت: “إننا 
تعزيز  في  أساسية  مصلحة  نتشارك 

منطقة أكثر ازدهاراً واســتقراراً وأمناً؛ 
حيــث حُتترم الســيادة، وإن شــراكة 
أســتراليا مع إندونيسيا لم تكن أكثر 
أهمية من أي وقت مضى لتحقيق هذا 

الهدف”.
وأفادت وكالة “أسوشــييتد برس” بأن 
وونغ التي ســترافق ألبانيز إلى جاكرتا 
ضمن وفد مــن 5 أشــخاص، بينهم 
وزيرا التجارة والصناعة، ستنضم إلى 
 10 الوفد بعد جولة رسمية تستغرق 
أيام، إلى دول جزر جنوب احمليط الهادئ، 
بينها تيمور الشرقية، جارة إندونيسيا 

الصغيرة.
ونقــل موقــع “بينار نيــوز” اإلخباري ، 
عن ســانتو دارموسومارتو، مدير شرق 
آسيا واحمليط الهادئ في وزارة الشؤون 
اخلارجية اإلندونيســية، قوله، إن زيارة 
ألبانيــز جلاكرتا، بعد فتــرة وجيزة من 
توليه رئاســة الــوزراء، هي شــهادة 
علــى األهمية التي توليها أســتراليا 
للعالقــات مــع إندونيســيا، جارتها 
العمالقــة اجملاورة. وقــال: “هذا يوضح 
مدى أهمية الشــراكة االستراتيجية 

الشاملة بني إندونيسيا وأستراليا”.
مخاوف إندونيسيا النووية

وقال ســانتو إن الزعيمني سيناقشان 
القضايــا اإلقليميــة، مثــل  أيضــاً 

االتفاقيــة األمنيــة بــني أســتراليا 
وبريطانيــا والواليات املتحدة، املعروفة 
باسم “أوكوس” التي مت التوقيع عليها 

العــام املاضــي. وتســمح االتفاقية 
لكانبيرا باحلصول على أســطول من 
8 غواصات تعمل بالطاقة النووية من 

غير  إبحار  بقــدرات  املتحدة،  الواليات 
محدودة ويصعب اكتشافها حتت املاء. 
إندونيسيا في مناسبات عدة  وأعربت 

عن قلقها من أن اســتحواذ أستراليا 
الغواصات، قد يطلق سباق  على هذه 
تسلح إقليمياً، فضالً عن خشيتها من 
أن تكون كانبيــرا ترغب في االنضمام 
إلى “النادي النووي”. لكن رئيس الوزراء 
األســترالي اجلديــد، أعلــن في قمة 
الرباعية  باجملموعة  يعــرف  ملا  طوكيو 
األســبوع املاضي، أن بالده “تريد مزيداً 
من االنخــراط في احمليطــني الهندي 
والهادئ« و”دفع قيمنا املشــتركة في 
الــذي كانت فيه  الوقت  املنطقة في 
الصــني واضحة في محاولة ممارســة 

مزيد من النفوذ”.
إندونيســيا ال تخشــى من  أن  ورغم 
التحالف الثالثي أو اجملموعة الرباعية؛ 
بل من حيازة األســلحة النووية، فقد 
وإندونيسية  أوساط أسترالية  رجحت 
أن يحاول ألبانيز أيضاً، طمأنة احلكومة 
اإلندونيســية بأن قرار بــالده احلصول 
على غواصات نووية لن يشكل تهديداً؛ 
حيث تصر أستراليا على تأكيد أنها ال 
نووية، وستظل  تنوي حيازة أســلحة 

دولة “غير مسلحة نووياً”.
ونقل موقع “بينار نيوز” عن ديفيد إجنل، 
رئيس معهد السياسة االستراتيجية 
األســترالي، قولــه إن رفــض جاكرتا 
حتى اآلن عدم دعوة روســيا إلى قمة 

مجموعة العشرين في تشرين الثاني 
املقبل في بالــي، هو قضية أخرى، من 
املتوقــع طرحها خــالل االجتماع بني 

ألبانيز وجوكو.
وكتب إجنــل أن “جوكو ســيصر على 
حضور ألبانيز قمة العشــرين، بغض 
ومخالفاته  بوتــني  وجــود  عن  النظر 
للقانون الدولي التي تدعي إندونيسيا 
حرصهــا عليــه”. وأضــاف: “ميكن أن 
يحدث الكثير في غضون ذلك للتوصل 
إلى حل وســط مقبول، من شــأنه أن 
يجعل مؤمتر قمة الـــ20 ميضي قدماً، 
مهما كانــت فعاليته، بحضور كامل 
املوقف  يكــون  أن  وينبغي  أعضائــه. 
االفتراضي أللبانيز هــو االلتزام بدعم 
الوســط  احلل  هذا  إليجاد  أســتراليا 
ودعمه، مبا يتماثل مع تفكير شــركاء 

آخرين مثل اليابان”.
التجارة بني البلدين

ويأمــل ألبانيز في تنشــيط العالقات 
التجارية بني إندونيســيا وأســتراليا، 
وإطــالق إمكانات اتفاقية الشــراكة 
االقتصادية الشــاملة مع إندونيسيا، 
مبا في ذلك املضي قدمــًا في صندوق 
املناخ والبنيــة التحتية الذي اقترحته 
احلكومــة بقيمــة 200 مليــون دوالر 

أسترالي مع إندونيسيا.

أستراليا تسعى »الحتواء« تمدد الصين
 وتهدئة مخاوف إندونيسيا من تحالف »أوكوس«

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد مضي نحو ثالث ســنوات على 
تظاهرات شــعبية غير مســبوقة 
الســابق،  اجلزائري  الرئيس  أطاحت 
عبــد العزيــز بوتفليقــة، تتحدث 
رغبتها في  اجلزائرية عن  السلطات 
وضع حد لألزمة السياسية الراهنة 
من خالل مبــادرة ترى املعارضة أنها 
إال باالستجابة ملطالبها،  لن تنجح 

وأبرزها اإلفراج عن سجناء احلراك.
وأعلن الرئيس اجلزائــري، عبد اجمليد 
تبون، مبادرة “لم الشــمل” للحوار 
مع األحزاب السياســية واملعارضة 
وكســر اجلمود السياسي بالتزامن 
مع اقتراب احتفــال البالد بالذكرى 
الستني لالستقالل” في اخلامس من 

يوليو.
في جناح  اجلزائرية  السلطات  وتأمل 
داخلية  بـ”تكوين جبهــة  املبــادرة 
متماسكة”، وفق ما أعلن تبون، لكن 
املعارضة تعلق جناحها باالستجابة 

ملطالب عاجلة.
يقول األســتاذ اجلامعــي والباحث 
اجلزائــري، محمد ســي بشــير، إن 
“املبــادرة للحوار وتقريــب وجهات 
النظــر بــني الســلطة واملعارضة 
لكن  جيدة”.  مبدئيــا  فهي  ولذلك 
الناشــط في احلراك اجلزائري، حمزة 
بركاني، يرى أن “املبادرات القادمة من 
جهة الســلطة تولد ميتة”، وتأتي 

“في غياب ظروف تهدئة وعفو”.
وطرحت املبادرة بشكل غير مباشر 
في بداية مايو، ثاني أيام عيد الفطر، 
من خالل تعليق نشرته وكالة األنباء 
فيه  حتدثت  الرســمية،  اجلزائريــة 
عن تبــون باعتباره “رئيســا جامعا 
مبادرة  عن  تبون  وحتّدث  للشــمل”. 
للمرة  رسمي  الشمل” بشكل  “لّم 
األولــى من تركيا التــي زارها بداية 

األسبوع املاضي. 
إلــى أن من  ويلفت ســي بشــير 
الرئيس خاصة حزب  “اســتقبلهم 
جبهة القوى االشتراكية عبروا عن 
مطالب معينة يجب أن ترافق هذه 

املبادرة”. 
هناك  أن  بشــير  ســي  ويضيــف 
املبــادرة،  هــذه  تســبق  “مطالب 
تأتي  ومطالــب تصاحبها وأخــرى 

بعدها خاصة على مســتوى إطالق 
ســراح النشــطاء، وفتــح مجال 
اقتصادية  إصالحات  وإجراء  اإلعالم، 
عميقــة، و تأخير رفــع الدعم عن 
املواد األساســية، إضافة إلى بعض 
تكون  أن  بوجــوب  اخلاصة  املطالب 
الؤسسات  هناك صدقية في عمل 

السياسية”. 
أمام  أعلــن  تبــون  الرئيــس  وكان 
اجلزائريــني املقيمني فــي تركيا عن 
انعقــاد “لقاء شــامل لألحزاب في 
املقبلة”، بحسب وكالة  األســابيع 

األنباء اجلزائرية.
ولقيت مبادرته دعــم اجليش، الذي 
عبر عنه رئيس األركان الفريق سعيد 
االستجابة  إلى  داعيا  شــنقريحة، 
لـ”اليــد املمــدودة” باعتبارها “تنّم 
بحق عن اإلرادة السياسية الصادقة 
للســلطات العليا للبالد، من أجل 
لــّم الشــمل واســتجماع القوى 

الوطنية”.

لكن املعارض السياســي اجلزائري، 
وليــد كبير، يــرى أن املبــادرة هي 
للعهدة  انتخابيــة  حملة  “شــبه 
الثانية التي بــدأ النظام التحضير 
لها بخصــوص عبد اجمليــد تبون”، 
تنجح ألنها “غامضة  أن  مستبعدا 

وغير دقيقة”.
وخالل ثالثــة أيام )بني 10 و12 مايو(، 
أجــرى تبون مشــاورات مع ســتة 
أحزاب سياسية منها حزب معارض 
واحــد هو حركة مجتمع الســلم 

اإلسالمي.
ويســتبعد حمــزة بركانــي ، جناح 
املبادرة في ظل “استمرار االعتقاالت 

واملضايقات”.
واعتبــر رئيس حزب “جيــل جديد”، 
تصريحات  فــي  ســفيان،  جياللي 
صحفيــة أن ما فهمه مــن لقائه 
مع الرئيــس أن “االجتــاه العام في 
السلطة هو الذهاب نحو التهدئة” 
والدخول في “مســار بناء ثقة” مع 

اجملتمع. 
وعّبر رئيس حركة مجتمع الســلم 
الرزاق مقري في تصريح عقب  عبد 
لقــاء تبون عــن أمله فــي توصل 
رؤية مشتركة  بلورة  “إلى  اجلزائريني 
مبــا يضمــن احلريــات واالنتقــال 

السياسي الفعلي”.
ويوضح وليد كبير في حديثه ملوقع 
احلــرة أن هــدف املبادرة “إســكات 
األصوات املعارضــة في اخلارج التي 
ال يستطيع النظام الوصول إليها”.

ورغــم اســتجابة بعــض األحزاب 
السياســية لدعوة تبــون، ال ينوي 
أي  مع  التجــاوب  احلراك  نشــطاء 
دعوة قادمة من الســلطات. ويقول 
الناشــط في احلراك، حمزة بركاني: 
“ال تلبية ألي دعوة قبل االســتجابة 

ملطالب احلراك”.
سراح  بإطالق  النشــطاء  ويطالب 
ومعتقلي  التســعينيات،  سجناء 
ضمانات  وإعطــاء  واحلــراك،  الرأي 

وبنــاء،  ومســؤول  جــاد  بحــوار 
استفتاء  في  الشــعب  واستشارة 
شعبي عن مطالبه احلقيقية، وفقا 

للناشط بركاني.
اجلزائري   الرئيــس  مبــادرة  ويعتري 
غمــوض فــي مــا يتعلــق مبصير 
ومعتقلي  السياســيني  السجناء 
إذا كانوا مشــمولني  ومــا  احلراك، 

بـ”لم الشمل”.
يتوقع األســاذ اجلامعي سي بشير 
أن تشــمل املبادرة “بعض اجلزائريني 
املوجوديــن باخلــارج الذين ميكنهم 
العودة إلى اجلزائــر، ومنهم من لم 
أيديهــم بكتابات إعالمية  تتلطخ 
ألمن  مضادة  إعالمية  تصريحات  أو 

اجلزائر”، بحسب تعبيره.
أما السجناء، فيقول سي بشير إن 
باجلزائر  “املســجونني  تعني  املبادرة 
وعددهم يقــارب 250، بعضهم من 
اتهم  نشــطاء احلراك وبعضهــم 
باســتعمال ألفاظ غير الئقة على 

ممن  أو  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
اعتقلوا خالل احلراك”.

وليد  اجلزائري،  املعارض  ويســتبعد 
كبيــر، أن “ستســتجيب املبــادرة 
لطلبات إطالق ســراح الســجناء 
أن  خصوصــا  السياســيني،  
167 ســجينا سياسيا من  حوالي 
التسعينيات لم يتم اإلفراج عنهم 
حلد اآلن، وما يقرب من 300 معتقل 
حاليا بسبب منشورات على وسائل 
ونشــاطات  االجتماعي  التواصــل 

سابقة في احلراك الشعبي”.
وإضافــة إلى نشــطاء احلــراك، ال 
األحزاب  إجماعــا من  املبادرة  تلقى 
رئيــس  شــّكك  إذ  السياســية، 
الثقافة  أجــل  التجمــع من  حزب 
معارض(،  )علماني  والدميوقراطيــة 
محســن بلعباس، فــي مصداقية 
الســلطة، وقال في منشــور على 
إرادة  هنــاك  كانت  “لو  فيســبوك 
حقيقيــة لعِملت على لّم شــمل 
عائالت املسجونني  باإلفراج عن كل 
املعتقلني السياسني وسجناء الرأي 
التعســفية  املتابعات  عن  والكّف 
والناشــطني  املناضلــني  ضــد 

السياسني”.
ورغم إطالق سراح وتخفيف عقوبة 
عشرات املعتقلني، ما زال نحو 260 
اجلزائرية  الســجون  في  شــخصا 
ملشــاركتهم فــي االحتجاجات أو 
الفردّية،  باحلّريات  تتعلق  قضايا  في 
لإلفراج  الوطنية  اللجنة  بحســب 

عن املعتقلني.
لكن محمد ســي بشــير، يرى أن 
املبادرة قــد تنجح في حال “إجرائها 
فــي أجــواء تهدئة، وأجــواء تفتح 
وترافقها إصالحات  اإلعــالم  مجال 
مــن  عــام  وبعــد  اقتصاديــة”.  
التظاهرات األســبوعية واملسيرات 
احلاشــدة للحراك بني  فبراير 2019 
و مارس 2020، توقفت كل املسيرات 
بســبب جائحــة كورونــا أوال، ثم 
بســبب املنع، إذ أفشلت السلطات 

كل محاوالت العودة إلى احلراك.
وجرت آخر مشــاورات سياسية بني 
الرئاســة واألحزاب بعد االنتخابات 
وســبقت  يونيو،  في  التشــريعية 
تشــكيل حكومة برئاسة أمين عبد 
الرحمان، ما جعــل بعض املعّلقني 
يعتقدون أن املشــاورات اجلديدة قد 

تنبئ بتعديل حكومي مرتقب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيــس بلدية كييــف فيتالي 
كليتشــكو إن انفجارات عدة هزت 
األحد،  امس  األوكرانيــة  العاصمة 
فيمــا حتــاول القــوات األوكرانية 
“استعادة الســيطرة التامة” على 

مدينة سيفيرودونيتسك.
تطبيق  علــى  كليتشــكو  وكتب 
عدة  “انفجارات  تيليغرام:  املراسلة 

وقعت في منطقتي دارنيتســكي 
ودنيبروفسكي بالعاصمة. اخلدمات 

تعمل بالفعل في املوقع”.
كانــت صفــارات اإلنذار قــد دوت 
في وقت ســابق في معظم أنحاء 
أوكرانيا، مبا في ذلك منطقة كييف.
وفــي الســياق، أعلن أولكســندر 
بلديــة  رئيــس  ســتريوك 
املدينــة  سيفيرودونيتســك، 

أن  أوكرانيا  الرئيســية في شــرق 
القوات األوكرانية حتاول “اســتعادة 

السيطرة التامة” على املدينة.
وقال ســتريوك إن القوات الروسية 
“حققت بعض النجاحات” و”متكنت 
من دخول املدينة واالســتيالء على 
قســم كبير )منها( وقسمتها إلى 
اثنني. لكن عســكريينا متكنوا من 
دفاعي.  وبناء خط  االنتشــار  إعادة 

حاليــا، نقــوم بكل ما هــو ممكن 
التامة”  أوكرانيا  الستعادة سيطرة 

على املدينة.
الروســية  الدفــاع  وزارة  وأكــدت 
فــي وقــت ســابق أن الوحــدات 
العسكرية االوكرانية تنسحب من 
“تكبدت  بعدما  سيفيرودونيتسك 
خســائر كبيرة خالل املعارك” نحو 

مدينة ليسيتشانسك اجملاورة.

بالغ  “الوضع  أن  ســتريوك  وأوضح 
الصعوبة. نبذل ما في وسعنا لصد 
الشوارع  معارك  املدينة.  عن  العدو 
مستمرة في موازاة قصف مدفعي 

منتظم”.
وأضاف أن “قواتنا املســلحة واثقة 
اســتعادة  في  بأنهــا ســتنجح” 

السيطرة على املدينة.
مــن جهتهــا، أوردت هيئــة أركان 

“املعــارك  أن  األوكرانــي  اجليــش 
على  التامة  للســيطرة  متواصلة 

سيفيرودونيتسك”.
والهدف املعلن للقوات الروسية هو 
السيطرة على كامل حوض دونباس 
الــذي يضم منطقتي دونيتســك 
عليه  سيطر  بعدما  ولوغانســك، 
االنفصاليون املوالون ملوسكو جزئيا 

العام 2014.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أشــاد الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مادورو بـ”اخلطــوات الصغيرة لكن 
املهمــة” التي اتخذتها واشــنطن 
لـ”منح تراخيص” لشــركات نفط 
من أجل العمل في فنزويال في إطار 

تخفيف العقوبات االقتصادية.
مادورو يشــيد بتخفيف العقوبات 

علــى  املفروضــة  األمريكيــة 
فنزويالفنزويــال تأمل مــن الواليات 

املتحدة رفع املزيد من العقوبات
وقال مادورو في مقابلة مع محطة 
إذاعية أرجنتينية نشرت مقتطفات 
منها على حســاب الرئاســة في 
تويتر: “قبل أسبوع اتخذت الواليات 
املتحــدة خطوات صغيــرة لكنها 

مهمة مــن خالل منــح تراخيص 
األمريكيــة شــيفرون  للشــركة 
واإليطالية إيني واإلسبانية ريبسول 
لبدء عملية إنتاج الغاز والنفط في 

فنزويال من أجل تصديرها”.
وفي 17 مايو أعلــن البيت األبيض 
التي  العقوبــات  بعــض  تخفيف 
فرضت في 2019 بهدف عزل مادورو 

عن الســلطة بعد انتخابات 2018 
التي أدت إلى إعــادة انتخابه. وجاء 
تعزيز  إطار  “في  العقوبات  تخفيف 
احلوار بني السلطة واملعارضة الذي 
مت تعليقه فــي أكتوبر املاضي ولم 

يستأنف بعد”.
غير أن مسؤوال أمريكيا كبيرا شدد 
على أن سياســة الواليات املتحدة 

جتاه فنزويال لم تتغير وأن العقوبات 
“ســتخفف” في حال إحــراز تقدم 
نحــو الدميقراطية وإجراء انتخابات 
مؤكــدا أن اإلجــراءات العقابيــة 
عن  العملية  خرجت  إذا  “ستشدد” 

مسارها.
األمريكتني  قمــة  عقد  املقرر  ومن 
مــن 6 إلــى 10 يونيــو فــي لوس 

أجنلوس، وامتنعت الواليات املتحدة، 
بصفتهــا الدولــة املضيفــة، عن 
ونيكاراغوا  وفنزويــال  كوبــا  دعوة 
إلــى حضورها. وقالت الســلطات 
األمريكيــة تعليقا علــى األمر، إن 
“االلتــزام” بالدميقراطية ســيكون 
العامل الذي ســيؤخذ في االعتبار 
عند حتديد من سيدعى إلى القمة.

الرئيس تبون يواصل تبني »لم شمل« البيت الجزائري 
والمعارضة تشكك باحتمالية نجاحه

انفجارات عدة تهز كييف.. ومعركة مستعرة في سيفيرودونيتسك

مادورو يشيد بتخفيف العقوبات األمريكية المفروضة على فنزويال
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متابعة ـ الصباح الجديد:

علــى خلفية تزايــد موجة العنف 
وحمــات القمــع في الســودان، 
دعا خبيــر أممي إلى اتخــاذ “تدابير 
وصفــه  مــا  لوقــف  شــجاعة” 
الباد، ال سيما بعد  بـ”املأساة” في 
مقتل 99 شــخصا وجرح أكثر من 
5 آالف فــي التظاهــرات الرافضة 

لانقاب. 
خبيــر حقوق اإلنســان، أداما دينغ، 
ندد الســبت في “اخلرطوم” بحملة 
القمع، داعيــا إلى محاكمة اجلناة، 
واتخاذ “مزيد من التدابير امللموسة 
وضع حقوق  لتحســن  الشجاعة 

اإلنسان وبناء الثقة” في السودان.
ودعا ســودانيون إلى تدخل اجملتمع 
العسكرية  األجهزة  ألجبار  الدولي 
واحلكومية على وقف قمع احملتجن، 
وهو مــا رفضــه آخــرون باعتباره 

“تكرارا ألخطاء املاضي”.
ويشهد الشارع السوداني تظاهرات 
مســتمرة، كان آخرهــا اجلمعــة 
املاضية إذ طالب آالف الســودانين 
ســودانيا  لـ128  العدالة  بتحقيق 
قتلوا قبل ثاث سنوات في ما عرف 
بـ”فــض اعتصام القيــادة عندما 
طالب الســوادنيون العســكرين 
بتقاسم السلطة مع مدنين بعد 
عمر  الســابق  بالرئيس  اإلطاحــة 

البشير.
وانهار تقاسم املدنين والعسكرين 
نفذ  أكتوبر عندما  الســلطة، في 
الفريــق أول عبد الفتــاح البرهان 
انقابــه ضــد عمليــة التحــول 

الدميقراطي.
والتغيير”،  احلرية  “قوى  في  القيادي 
عمار حمودة، طالب اجملتمع الدولي 
بتقدمي الدعم للقوى داخل السودان 
االنقاب”،  مأســاة  “وقف  أجل  من 
داعيا إلى ضرورة وضع هدف متمثل 

بـ”قيام نظام مدني” في السودان.
“إعطاء  بعــدم  وطالــب حمــودة 
شرعية لانقابين حتت أي ذريعة”، 

داعيا إلى “فرض عقوبات تستهدف 
التجارية  االنقاب وواجهاتهم  قادة 
ومنظماتهم اخملتلفة، مبا سيشكل 
اجلهود  إلى  ضغطا حقيقيا يضاف 

السودانية من الداخل”.
مــن جانبه دعا احمللل السياســي، 
للتحرك  الدولي  اجملتمــع  زين  فريد 
“لتســريع العملية السياسية في 
السودان لتعود للمرحلة االنتقالية 

التي تؤهل لعودة الدميقراطية”.
الواليات  وأوضح زيــن املقيم فــي 
أن  ردا على استفســارات  املتحدة، 

“اجملتمــع الدولي لديــه حزمة من 
اســتخدامها،  ميكنه  التي  األدوات 
نــوع من  وفــي مقدمتهــا فرض 
العقوبات التي تستهدف الشركات 
التابعة للمجلس العسكري وقوات 
الدعم السريع، إضافة إلى عقوبات 
العسكرية  القوات  قادة  تستهدف 

واألجهزة األمنية”.
ويــرى أن مثــل هــذه العقوبــات 
االنقاب  قــادة  قدرة  من  ســتحد 
بالسلطة  التمسك  مواصلة  على 
من دون بذل جهود حقيقية إلعادة 

الباد للمرحلة االنتقالية.
وفــي مارس حذر رئيــس بعثة األمم 
برثيــس، خال  املتحــدة، فولكــر 
اجتماع جمللس األمن من أن السودان 
مقبل على “انهيار أمني واقتصادي” 
إذا لم تتول ســلطة مدنية الفترة 
السياســي  الباحث  االنتقاليــة. 
السوداني، الرشيد إبراهيم، يرى أنه 
“من اخلطأ عودة اجملتمع الدولي إلى 
سياسة العقوبات على النظام في 
الســودان”، مشيرا إلى أنه “ال يجب 

تكرار أخطاء املاضي”.

وأكــد أن “فــرض العقوبــات على 
النظام وقادتــه، خاصة في الظرف 
احلالي قــد يعيد البــاد إلى املربع 
إلى  العســكرين  يدفع  وقد  األول، 
الباد  ويجعل  بالسلطة،  التمسك 
الوحيد  اخلاسر  مواجهة  في  تدخل 

فيها هو الشعب”.
العســكري  اجمللس  أعلــن  واألحد 
إنهاء حالة الطوارئ في الباد، التي 
فرضت عقــب االنقــاب “لتهيئة 
املنــاخ للحــوار الــذي يقــود إلى 

استقرار الفترة االنتقالية”.

ويتفــق زيــن وحمودة علــى أن أي 
عقوبــات قــد تفــرض ال يجب أن 
تعزل الســودان عن اجملتمع الدولي، 
جهات  العقوبات  “تســتهدف  وأن 
محددة حتى ال تؤثر على الشــعب 

السوداني”.
ودعــا إبراهيم اجملتمــع الدولي إلى 
التدخل من خــال أدوات مختلفة، 
بتفعيل بعثــة األمم املتحدة لدعم 
السودان،  السياســي في  االنتقال 
و”تفعيل احلوار احلقيقي” في الباد، 
مبا يفضي لتشكيل حكومة مدنية 

وإجراء انتخابات دميقراطية.
وحذر أن اتخــاذ “اجملتمع الدولي ألي 
خيــارات أخرى، فهذا قد يعني زيادة 
أمد األزمة والصــراع، وهذا لن يؤثر 
على الداخل السوداني فقط، بل قد 
ميتد ليطال األمن اإلقليمي ملنطقة 

البحر األحمر والقرن اإلفريقي”.
مع غرق السودان في أزمة اقتصادية 
الباد  واســتمرار التظاهرات فــي 
وتصاعد  العسكري  للحكم  رفضا 
املضطربة،  املناطــق  فــي  العنف 
يرجح أن البــاد “تقترب من حلظة 
حاسمة” بســرعة، إذ قد تتضخم 
لتتضخم  املتواضعة  االحتجاجات 
في مشــهد يشــابه االحتجاجات 
التي أطاحت بحكومة عمر البشير 

في 2019.
ومدد مجلس األمن الدولي، اجلمعة 
املاضية، تفويض بعثة األمم املتحدة 
االنتقالية  للمســاعدة  املتكاملة 
حتى  “يونيتامــس”  الســودان  في 

الثالث من يونيو 2023.
أزمة سياسية  في  السودان  ويغرق 
على  البرهــان  انقاب  منــذ  حادة 
شــركائه املدنين في احلكم، فيما 
حتاول األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي 
املعنية  الدولية  احلكومية  والهيئة 
“إيغاد”على تسهيل حوار  بالتنمية 
سياســي حلل األزمة الســودانية، 
وتدعم دول غربية جهود الوساطة 
على  الفصائــل  مختلــف  وحتض 
االنخراط فيهــا، وفق تقرير لوكالة 

فرانس برس.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ألســباب اقتصادية في املقام األول، يتوقع خبراء بأن 
سويســرا قادرة على التمسك بسياسة احلياد جتاه 
الصراع الدائر بن الغرب وروســيا، ودون خشية من 
أن ميارس االحتاد األوروبي ضغوطا عليها للتخلي عن 

هذه السياسة.
ووفق أســتاذ الفلسفة السياســية رامي العلي”، 
فإن االقتصاد السويسري قائم على سياسة احلياد 
التي جتعل بنوكها مفتوحة دائما لتلقي أموال كل 
األطراف فــي أي صراع، وجتعل هذه األطراف حريصة 
على حماية أراضي سويســرا مــن أن تنتقل إليها 
ألســنة احلروب؛ خوفا علــى هذه الودائــع، إضافة 

العتبار سويسرا ملجأ لألثرياء خال الصراعات.
ورغم ما ســببته احلرب الروســية في أوكرانيا من 
تغير سياســات دول أوروبية، مثل تنــازل أملانيا عن 
استراتيجيتها الدفاعية املتحفظة بتقدمي أسلحة 
ألوكرانيــا، وتخلت الدمنارك والســويد وفنلندا عن 
سياســة احلياد بطلب االنضمام لسياســة أوروبا 
الدفاعيــة وحلف الناتو، فإن سويســرا تتمســك 

بحيادها.
وأعلنت احلكومة السويســرية منذ ساعات حظر 
نقل معدات حربية تصنعهــا إلى أوكرانيا عبر دول 
ثالثة، ردا على طلبات أملانيا والدمنارك بشــأن إرسال 

أسلحة إلى كييف.
وطلبت برلــن 12400 قطعة ذخيــرة من عيار “35 
ملم” سويسرية الصنع للدبابات املضادة للطائرات 
من نــوع “غيبــارد” ودبابات “بيرانا 3” اشــترتها من 
الدمنارك، وطلبت كوبنهاغن توريد 22 دبابة “بيرانا 3” 

سويسرية الصنع.
وبررت احلكومة السويســرية رفضها، بأنه ال ميكن 
تصدير معــدات حربية ألوكرانيا بســبب املعاملة 

املتساوية الناجتة عن قانون احلياد.
قانون ثابت

وسبق أن رفضت أمانة الدولة السويسرية للشؤون 
االقتصادية، في مايو، تسليم ذخائر سويسرية عبر 
أملانيا، خاصــة أن الذخيرة ترتبط باملركبات القتالية 

املدرعة من طراز “ماردر” أملانية الصنع.
والقانون السويســري املعترف بــه دوليا ينص على 
منع تصدير أســلحة إلــى دول تعيش في صراعات 
دولية أو داخلية، ويشــدد في صفقات بيع األسلحة 
على “عدم إعادة تصدير هذه املعدات” إال عبر موافقة 

أمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية.
ويعــود تاريخ حياد سويســرا إلى عــام 1815، بعد 
تعهدها بعــدم االنخراط في أي نزاع وعدم تقدمي أي 
أسلحة أو جنود للمشاركة في أي حرب، أو االنحياز 
ألي طــرف، ومن وقتها أصبح مبدأ “احلياد” أســاس 

سياسة سويسرا.
االقتصاد سبب احلياد

وفــي تقديــر رامي العلــي، فإن موقف سويســرا 
متوقع؛ فهي لم تشارك في احلربن العامليتن األولى 
والثانية، وبقيت محايدة حتى إنها ضمت حسابات 

للنازين في بنوكها.
وينبــه إلى أن وضعها مختلف عن الدول التي تعلن 
تخليها عن احلياد، مثل الســويد وفنلندا والنمسا؛ 
نظــرا ألن هذه الدول تعتمد احلياد كمصلحة أمنية 
كي ال تصبح في مهب اخلطر، أما سويسرا فتعتمد 
احليــاد في حتقيق عائــد مادي؛ كونهــا مركز جتمع 

الثروات وتضم أكبر بنوك بالعالم.
ويضيف: “في حال قررت سويســرا االنحياز لطرف 
على حســاب اآلخر ســيؤدي إلى خســائر كبيرة 
وســحب اإليداعات من البنوك السويســرية األمر 

الذي يهدد اقتصادها”.
وفــي هذا يلفــت العلي إلى أن كثيــرا من األغنياء 
الروس موجودون في سويســرا، ولديهم حســابات 
ببنوكها؛ ما ميثل خطورة لســحب هذه األموال في 

حال اتخاذ برن موقف غير محايد.
وعن موقف االحتاد األوروبي إزاء املوقف السويســري، 
يقول العلي إن سويســرا ليســت عضوة باالحتاد، 
فرفضها الســير في موكبه ضد روســيا ال يعني 
انقســاما جديدا داخله، وال يؤثر على موقف الغرب 
املناهض ملوســكو؛ ولذا جند أن دول االحتاد لم متارس 

ضغوطا على سويسرا للتخلي عن حيادها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن املرصد الســوري حلقوق اإلنســان، عن نزوح 
غالبية ســكان بلدة أبو راسن بريف احلسكة جراء 
قصف تركي مكثف شاركت فيه الفصائل املوالية 

لها.
كما أفــاد املرصد بدخــول رتل عســكري للقوات 
التركيــة يتألف من نحــو 20 شــاحنة من معبر 
إدلب حيث كانت الشاحنات  كفرلوسن شــمالي 
“محملة بكتل إسمنتية على شكل أنفاق”، مشيرا 
إلــى أن الرتل اجته نحو نقطــة للقيادة التركية في 
بلدة املســطومة قبل إرسال التعزيزات باجتاه نقاط 
التمــاس مع قوات النظام في احملور الشــرقي جلبل 

الزاوية بريف إدلب.
في األثناء قالت وزارة اخلارجية الســورية إن دمشق 
تتابع تصريحات تركيا العدائية إلنشــاء ما يسمى 

مبنطقة آمنة على أراضي الشمال السوري.
التركية  التهديــدات  ووصفت اخلارجية الســورية 
باالنتهاك السافر للقانون الدولي والسيادة السورية 
حســب وكالة ســانا لألنباء، مضيفة أن تهديدات 
تركيا بإنشــاء منطقة آمنة تتناقض مع مخرجات 

مسار أستانا .
وكان الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان قد أكد 
في اتصال هاتفي االثنن املاضي مع نظيره الروسي 
فادميير بوتن أن إنشــاء “منطقة آمنة” في شمال 

سوريا على احلدود مع تركيا بات “ضرورة ملّحة”.
ونقلــت وكالة أنباء “األناضول” عن أردوغان قوله إنه 
لم يتسن إنشاء منطقة وصفها بأنها “مطهرة من 
اإلرهــاب” بعمق 30 كيلومتراً على احلدود الســوية 
مع تركيا، مضيفاً أن “جعل هذه املنطقة آمنة بات 

ضرورة ملحة”.

السودانيون يطالبون المجتمع الدولي
 بالتدخل إلزاحة العسكر وبناء نظام مدني 

بمساندة دعوة اممية لوقف “المأساة”

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤوالن، إن وفدين حكومين سعودين 
يعتزمــان زيارة الواليات املتحدة هذا الشــهر 
في وقت تكثف الرياض وواشنطن جهودهما 
إلصــاح عاقاتهما املتوتــرة بهدف التمهيد 

لزيارة الرئيس األميركي جو بايدن.
ومن املنتظر أن يزور الوفد األول واشــنطن يوم 
15 يونيو اجلاري برئاسة وزير التجارة السعودي 
ماجد بن عبد اهلل القصبي. وقال املســؤوالن 
إن الوفد الثاني، برئاســة وزير االستثمار خالد 
الفالح، من املقــرر أن يزور الواليــات املتحدة 
بحلول نهاية الشــهر. وأحجم املسؤوالن عن 
نشر اسميهما بسبب عدم اإلعان رسميا عن 
الزيارتن. وأضافا لوكالة “رويترز” أن من املتوقع 
أن يضم الوفدان العشــرات من املســؤولن 
احلكوميــن ومديري الشــركات الســعودية 
الذين سيناقشــون إبرام اتفاقات في عدد من 
القطاعات مثل النقل واللوجستيات والطاقة 

املتجددة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بالســتيا  الشــمالية صاروخا  أطلقت كوريا 
واحــدا على األقــل في املياه قبالة ســاحلها 
الشــرقي، هو األحدث في سلسلة طويلة من 
اختبارات األسلحة على ما أعلن اجليش الكوري 

اجلنوبي امس األحد.
وقالت هيئة األركان الكورية اجلنوبية املشتركة 
إن “كوريا الشــمالية أطلقت صاروخا بالستيا 
غير محــدد أو أكثر في البحر الشــرقي” في 

إشارة إلى بحر اليابان.
أجرت كوريا الشــمالية، إحدى الــدول األكثر 
عســكرة في العالــم، جتارب عســكرية عدة 
منــذ بداية العام، مبا في ذلك إطاق عشــرات 

الصواريخ البالستية باجتاه بحر اليابان.
وكثفــت بيونــغ يانــغ جهودهــا لتحســن 
برنامج أســلحتها هذا العــام رغم العقوبات 
االقتصادية الشــديدة. وحتذر الواليات املتحدة 
وكوريا اجلنوبية منذ أسابيع من أن نظام كيم 

جونغ-أون قد يجري جتربة نووية سابعة.
ورغم أن كوريا الشمالية تواجه موجة شديدة 
من كوفيــد19-، أظهرت صور جديدة ملتقطة 
باألقمار الصناعية أن بيونغ يانغ استأنفت بناء 

مفاعل نووي كان خامدا منذ فترة طويلة.
وأجرت كوريا الشــمالية فــي مايو جتارب على 
ثاثة صواريخ أحدها من نوع هواسونغ17- بعد 
أيام فقط على مغــادرة الرئيس األميركي جو 

بايدن كوريا اجلنوبية.

وفدان سعوديان إلى الواليات 
المتحدة هذا الشهر

كوريا الشمالية تطلق 
صاروخا بالستيا غير محدد

خوفا على أثمن مصادر دخلها.. 
سويسرا ال تتخلى عن حيادها

نزوح من ريف الحسكة
 بسبب القصف التركي
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وزارة التخطيط
اجلهاز املركزي لإلحصاء

إعالن مزايدة علنية )للمرة الثالثة(

يعلن اجلهاز املركزي لإلحصاء/ مديرية إحصاء ذي قار أحد تشكيالت وزارة التخطيط عن إجراء مزايدة علنية 
لبيع مواد مســتهلكة )للمرة الثالثة( وفقآ لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، 
وســتجرى املزايدة في مقر مديرية إحصاء ذي قار الكائن في شــارع النهر قرب فنــدق اجلنوب مقابل نقابة 
املهندســن وذلك من صباح يوم )الثالثاء( املوافق في 2022/6/21 في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وتعتبر 

قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن.
فعلى الراغبن باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية األمور اإلدارية/ الطابق الســابع للحصول على شروط 
املزايدة مببلغ )50.000( )خمســن ألف دينار( غير قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن 
وأجــور أعضاء جلنتي التقدير والبيع واملصاريف األخرى ويلتزم من ترســو عليه املزايدة برفع املواد خالل مدة 
)15( يومــا من تاريخ اإلحالة القطعية وإذا صادف موعد املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه 

من أيام العمل الرسمي.
شـروط املشاركة في املزايدة:

1- تقدمي وصل شراء مستندات املزايدة.
2- تقدمي براءة ذمة عن دخول مزايدة بيع مواد مســتهلكة صــادرة من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى 

اجلهاز املركزي لإلحصاء.
3- دفع مبلغ بنســبة )20%( من القيمة التقديرية للمواد قبل موعد إجراء املزايدة ومببلغ مقداره )380.300( 

)ثالثمائة وثمانون ألفا وثالثمئة دينار عراقي ال غير(.
4- تقدمي املستمســكات الرسمية )شــهادة اجلنســية وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن( او الهوية 

املوحدة.
5- لالطــالع على تفاصيل املواد مراجعة األمور اإلدارية/ الطابق الســابع أو زيــارة املوقع اإللكتروني للجهاز 

www.cosit.gov.iq املركزي لإلحصاء
اجلهـاز املركزي لإلحصاء
القسم القانوني/ شعبة العقود

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة 
األولى بعد إعادة التثمن لتأجير مواقع كلية الهندســة / كلية 
القانون/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتنا واملدرجة 

ادناه.
فعلى الراغبن باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة العقود 
احلكومية في رئاســة اجلامعة املستنصرية لغرض احلصول على 
الشروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون ألف دينار 
غير قابل للرد. مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها 
)البطاقة الشخصية- بطاقة السكن- البطاقة التموينية- براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- هوية 
الضريبة- التصريح األمني- اإلجازة الصحية بالنســبة للنادي- 
كتاب ممارســة مهنة ملدة ال تقل عن خمس ســنوات داخل احلرم 
اجلامعي في الكليات العراقية بالنسبة ملوقع التصوير( واحلضور 
في متام الساعة العاشرة في اليوم الثالثن من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن. ويتحمل من ترســو عليه املزايــدة أجور خدمة مقدارها 

)2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي/ كلية القانون.

)2( موقع النادي الطالبي/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
)3( موقع كشك االستنساخ رقم )1( اجلديد/ كلية الهندسة

)4( موقــع االتصوير )جــوال( )الول مرة( / كليــة التربية البدنية 
وعلوم الرياضة.

رئاسة اجلامعة املستنصرية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة بداءة هيت

العدد/ 218/ب/2022
التاريخ/ 2022/5/22

اعالن
املدعي/ جاسم محمد علي عبد العزيز

املدعى عليه/ ضمياء محمد علي عبد العزيز
تعلن محكمة بــداءة هيت عن بيــع العقار املرقم 
3/105 م12 الــدوارة الشــرقية والغربيــة باملزايدة 
العلنية الكتســاب قرار احلكم درجة البتات للحكم 
الصــادر من هــذه احملكمة بالعدد اعــاله واملتضمن 
احلكــم بإزالة شــيوع العقــار بيعــا وتوزيع صافي 
البدل على الشــركاء كل حسب ســهامه للعقار 
املوصــوف ادناه فعلى الراغب بالشــراء احلضور امام 
هذه احملكمة بعد مضي ثالثون يوما من اليوم التالي 
لنشــر االعالن وذلك في متام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا مســتصحبا معه التأمينــات القانونية %10 
مــن القيمة املقدرة وإذا صــادف اليوم االخير عطلة 
رســمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه وان رسو 

االعالن والداللية على املشتري..
اوصاف املبيع:

عقار عبارة عن دار ســكن متوسط البناء مكون من 
غرفتن وصالة ومطبخ واستقبال ومجمع صحيات 
في الطابق االرضي وغرفتــن وصحيات في الطابق 
االول مبني باحلجر االبواب خشــب الشبابيك املنيوم 
ومبســاحة 109 م2 القيمــة التقديرية للعقار مبلغ 

قدره )130000000( مائة وثالثون مليون دينار
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 416/ب /2022
التأريخ: 2022/5/31

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الناصريــة عن طريق 
املزايدة العلنية العقار تسلســل 2/411 سيف 
وخالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
وإذا صادف اليوم اخلامس عشــر عطلة رسمية 
ففي اليوم الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية 
عشــرة ظهرا في قاعة محكمة البداءة، فعلى 
الراغبــن بالشــراء احلضور في املــكان والزمان 
املعينــن مســتصحبن معهــم التأمينــات 
القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع رسم 
تســجيل العقار بنســبة 3% وال نقبــل املبالغ 

النقدية إن لم يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار 2/411 سيف

2- يقــع في مدينة الناصرية منطقة الســيف 
شــارع احلبوبي والعقار ذو طابقن الطابق االول 
بالكونكريت  مبني مــن الطابــوق ومســقف 
والطابق الثاني مبني من الطابوق والثرمســتون 
ومسقف بالشــيلمان وكان مغلقا ساعة إجراء 

الكشف.
3- مساحة العقار 119 م2.

4- القيمــة املقدرة للعقار مائتــي مليون دينار 
فقط.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
دار القضاء في هيت

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد: 257/ش/2022
التأريخ: 2022/6/2
الى/ املدعى عليه )محمد عدنان كنوش(

م/ إعالن
أقامت املدعيــة )منى قيس جميل( الدعوى 
املرقمــة 257/ش/2022 أمــام هذه احملكمة 
والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة  احلكم 
بتمديــد حضانة االطفال )حســام وافراح( 
وقد صــدر قرار عــن هذه احملكمــة بتاريخ 
2022/4/26 بتمديــد حضانة املدعية )منى 
قيــس جميــل( الوالدها كل من )حســام 
وافراح( الى حن بلوغهم ســن اخلامســة 
عشــر من العمر وجملهولة محــل اقامتك 
حسب شرح القائم بالتبليغ قررت احملكمة 
بقرار احلكم  تبليغك بصحيفتن محليتن 
الغيابي وعليك مراجعة هذه احملكمة او من 
ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف يصبح 
احلكم الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري خالل 
ثالثن يوما من اليوم التالي لتاريخ النشــر 

وفقا للقانون.
القاضي
عادل عبداهلل جزاع

إعالن
الى: الشريكة

 مواهب خلف عبد الكاظم
اقتضــى حضورك الــى صندوق 
العراقي فــرع ذي قار  اإلســكان 
الناصرية/ ســومر/  فــي  الكائن 
مديرية  قــرب  االخالص/  شــارع 
إقرارك  اجلــوازات وذلك لتثبيــت 
شــريكك  قيام  على  باملوافقــة 
الســيد مصطفى صــادق خلف 
املشــاعة  حصته  على  بالبنــاء 
فــي القطعة املرقمــة 6851/5/ 
ســوق  الصلبــة-  مقاطعــة 
الشــيوخ- لغرض تسليفه قرض 
أقصاها  االســكان وخالل مــدة 
خمسة عشــر يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نشر 
االعالن وبعكســه سوف يسقط 

حقك في االعتراض مستقبال.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد/ 49
التاريخ/ 2022/6/5

م/ إعالن أول/ إعادة تقدير

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديريــة بلديات ذي قار عن اجراء مزايدة علنية اليجار أمالك مديرية بلدية )قلعة ســكر( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه عددها )31(، فعلى الراغبن باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن 
)20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن 
في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة بداءة هيت

العدد/ 219/ب/2022
التاريخ/2022/5/22

اعالن
املدعي/ جاسم محمد علي عبد العزيز

املدعى عليه/ ضمياء محمد علي عبد العزيز
تعلــن محكمة بداءة هيت عن بيــع العقار املرقم 
7/34 م12 الــدوارة الشــرقية والغربيــة باملزايدة 
العلنية الكتساب قرار احلكم درجة البتات للحكم 
الصادر مــن هذه احملكمة بالعــدد اعاله واملتضمن 
احلكم بإزالة شــيوع العقــار بيعــا توزيع صافي 
البدل على الشــركاء كل حســب سهامه للعقار 
املوصوف ادناه فعلى الراغب بالشــراء احلضور امام 
هذه احملكمة بعد مضي ثالثون يوما من اليوم التالي 
لنشــر االعالن وذلك في متام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا مســتصحبا معه التأمينات القانونية %10 
من القيمة املقــدرة وإذا صادف اليوم االخير عطلة 
رسمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه وان رسو 

االعالن والداللية على املشتري..
اوصاف املبيع:

عقار عبارة عن دار ســكن حديــث البناء مكون من 
غرفتن وصالة ومطبخ واستقبال ومجمع صحيات 
في الطابــق االرضي وثــالث غــرف وصحيات في 
الطابق االول مبني باحلجر االبواب خشب الشبابيك 
املنيوم واالرضية مرمر الواجهة حديثة ومبســاحة 
342،25 م2 القيمــة التقديريــة للعقار مبلغ قدره 

)260000000( مائتان وستون مليون دينار.
القاضي
عمر فهد سلطان

إعالن
الى: الشريك

 مروان ذياب كاظم
صندوق  الى  حضــورك  اقتضى 
اإلســكان العراقي فــرع ذي قار 
الكائــن في الناصرية/ ســومر/ 
شــارع االخالص/ قــرب مديرية 
إقرارك  لتثبيت  وذلــك  اجلوازات 
باملوافقــة على قيام شــريكك 
الســيد محمــد علــي صياح 
حصته  علــى  بالبناء  بســتان 
املرقمة  القطعة  في  املشــاعة 
جزيرة- مقاطعــة   /45570/110

االسكان  قرض  تسليفه  لغرض 
وخالل مــدة أقصاها خمســة 
عشــر يوما داخل العراق وشهر 
نشــر  تاريخ  من  العــراق  خارج 
االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك في االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 507/ش/2022
التاريخ/ 2022/6/2

الى/ املدعى عليه
 )صديق عبدالغفور احمد(

م/ إعالن
أقامــت املدعيــة )مرمي مخلــف حميد( 
امــام  املرقمــة 507/ش/2022  الدعــوى 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغة كونــك مجهول 
محل االقامة وحسب شرح ما ورد بشرح 
القائــم بالتبليغ واملؤيد مــن قبل مختار 
احمللــة عليه فقــد عن يــوم 2022/6/12 
وتبليغك بصحيفتن  للمرافعــة  موعدا 
محليتن وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكسه وسوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
عادل عبداهلل جزاع

إعالن
الى: الشريكة

 أطياف سالم شنو
اقتضــى حضورك الــى صندوق 
اإلســكان العراقي فــرع ذي قار 
الكائــن في الناصرية/ ســومر/ 
قــرب مديرية  االخالص/  شــارع 
اجلــوازات وذلك لتثبيــت إقرارك 
باملوافقــة على قيام شــريكك 
الســيد فالح حســن علي عبد 
احلســن بالبنــاء علــى حصته 
املشــاعة في القطعــة املرقمة 
الصفاوة-  مقاطعــة   /1227/26
الرفاعي- لغرض تســليفه قرض 
االســكان وخالل مــدة أقصاها 
خمسة عشــر يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نشر 
يسقط  سوف  وبعكسه  االعالن 

حقك في االعتراض مستقبال.
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القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1،150،000 مليون ومائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت7/17/252بلدية قلعة سكر1

1،100،000 مليون ومائة الف دينارسنة واحدةحانوت8/17/252بلدية قلعة سكر2

1،000،000 مليون دينارسنة واحدةحانوت10/17/252بلدية قلعة سكر3

2،500،000 مليونان وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت3/18/252بلدية قلعة سكر4

4،600،000 اربعة ماليني وستمائة الف دينارسنة واحدةحانوت6/18/252بلدية قلعة سكر5

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 2/252بلدية قلعة سكر6

 2،625،000 مليونان وستمائة وخمسة وعشرونسنة واحدةحانوتجزء من 8/12/252بلدية قلعة سكر7
الف دينار

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 6/515بلدية قلعة سكر8

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 7/515قلعة سكر9

 1،612،500 مليون وستمائة واثنا عشر الفسنة واحدةحانوتجزء من 4/1/671بلدية قلعة سكر10
وخمسمائة دينار

900،000 تسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 5/1/671بلدية قلعة سكر11

900،000 تسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 6/1/671بلدية قلعة سكر12

 142،500 مائة واثنان واربعون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 19/1/671بلدية قلعة سكر13

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 21/1/671بلدية قلعة سكر14

 142،500 مائة واثنان واربعون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 22/1/671بلدية قلعة سكر15

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 23/1/671بلدية قلعة سكر16

120،000 مائة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 24/1/671بلدية قلعة سكر17

 487،500 اربعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائةسنة واحدةحانوتجزء من 18/672بلدية قلعة سكر18
دينار

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 29/672بلدية قلعة سكر19

 1،162،500 مليون ومائة واثنان وستون الفسنة واحدةحانوتجزء من 31/672بلدية قلعة سكر20
وخمسمائة دينار

1,050,000 مليون وخمسون دينارسنة واحدةحانوتجزء من 32/672بلدية قلعة سكر21

708،500 سبعمائة وثمانية الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 7/673بلدية قلعة سكر22

 543،750 خمسمائة وثالثة واربعون الف وسبعمائةسنة واحدةحانوتجزء من 13/673بلدية قلعة سكر23
وخمسون دينار

 1،837،500 مليون وثمامنائة وسبعة وثالثون الفسنة واحدةحانوتجزء من 16/673بلدية قلعة سكر24
وخمسمائة دينار

 1،612،500 مليون وستمائة واثنا عشر الفسنة واحدةحانوتجزء من 21/673بلدية قلعة سكر25
وخمسمائة دينار

 1،312،500 مليون وثالثمائة واثنا عشر الفسنة واحدةحانوتجزء من 23/673بلدية قلعة سكر26
وخمسمائة دينار

1,050,000 مليون وخمسون دينارسنة واحدةحانوتجزء من 43/673بلدية قلعة سكر27

337،500 ثالثمائة وسبعة وثالثون الف وخمسمائة سنة واحدةحانوتجزء من 48/673بلدية قلعة سكر28
دينار

300،000 ثالثمائة الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 50/673بلدية قلعة سكر29

 682،500 ستمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائةسنة واحدةحانوتجزء من 53/673بلدية قلعة سكر30
دينار

412،500 اربعمائة واثنا عشر الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 57/673بلدية قلعة سكر31



تقرير

اقتصاد6

بغداد ـ نجالء صالح الدين:

تشــهد أســواق البالد ارتفاعا غير 
مســبوق في أســعار االســماك، 
وحددت وزارة الزراعة ثالثة  أســباب 
األسماك  بأســعار  األخير  لالرتفاع 
في الســوق احملليــة، وفيما أكدت 
خلفضهــا،  مبســتويني  التحــرك 
أوضحت ان الصيد اجلائر بالسموم 
لبعض  األخير  النفوق  كان ســبب 

الكميات منها في املصب العام.
واوردت الــوزارة، ان هنــاك حــاالت 
ظهــرت فــي املصــب العــام بني 
محافظتــي الديوانيــة وواســط 
استخدمت فيها مواد سامة ما أدى 

لنفوق كميات من األسماك.
الزراعة  وزير  وقال املتحدث باســم 
هادي هاشم، إن هناك حاالت ظهرت 
محافظتي  بــني  العام  املصب  في 
الديوانية وواسط استخدمت فيها 
مواد ســامة ما أدى لنفوق كميات 

من األسماك.
وأضــاف، أن “وزارة الزراعة قامت إثر 
ذلك بالتواصل مــع وزارة املوارد ومت 
إغالق بوابات املصــب العام املؤدية 
لهــور الدملــج لتحييد التســمم 
الذي حصل وهناك تنسيق عال بني 
اجلهــات ذات العالقــة ملالحقة من 
للتأثير  األنهار  تســميم  يتعمدون 

على الثروة السمكية”.
أدت الرتفاع  التــي  وعن األســباب 
أســعار األســماك أوضح هاشم، 
أن “انحســار الثروة السمكية جاء 
نتيجــة لتراجــع مناســيب املياه 
واجلفاف  والفــرات  دجلة  نهري  في 
في املنطقــة وإقبــال الناس على 
األســماك لوجود تخوف من احلمى 
النزفية رغم وجــود تطمينات من 

وزارة الصحة”.
وأكد أن “الســبب الثالث والرئيس 
النفــوس  ضعــاف  تالعــب  هــو 
األول  وحتركنا مبستويني  باألســعار 
عبر التنســيق مع اجلهات الرقابية 

واحلكوميــة للحــد مــن ارتفــاع 
اســتيراد  فتح  وأيضــاً  األســعار 
في  أســعارها  لتقليل  األســماك 

السوق احمللية”.
وأعلنت وزارة املــوارد املائية اجلمعة 
املاضية، نفوق كميات من األسماك 
فــي محافظة الديوانية، بســبب 
العام  داخل املصب  ســموم رميت 
النعمانيــة مبحافظة  في قضــاء 

الكوت.
الكاظم  عبد  أحمد  املهندس  وقال 
املكلف بــإدارة املصب العام امس : 
“بعــد ان وردتنا معلومات من قاطع 

املصب العــام في قضاء النعمانية 
بالكــوت بنفــوق أســماك، ونحن 
كجهة فنية مســؤولة عن املصب 
العــام وبحيرة الدملــج، قمنا على 
التغذية غلقا  بوابــات  الفور بغلق 
كامال، منعا لزيادة انتشار السموم، 
وقمنا أيضا بغلــق قناة التصريف 
بعزل  قمنــا  فقد  اخلطــوة  وبهذه 
الدملج عن عمــود املصب  بحيــرة 
العام لكي ال تصل اليها السموم”.

وأضــاف: “قمنــا بفتــح النواظم 
القاطعــة املوجــودة علــى عمود 
العام بشــكل كامل لكي  املصب 

تنزل الســموم إلى عمــود املصب 
العام، وتختلط مــع املياه املوجودة 
في املصب العام لكي يقل تاثيرها 
بعــد انتشــارها في املــاء، وبهذه 
اخلطــوة اســتطعنا أن نقلل تاثير 
الســموم متاما، وبعــد التأكد من 
انعدام تاثيرهــا، عاودنا فتح بوابات 
إلى  األمور  وإعــادة  الدملــج  بحيرة 

طبيعتها”.
وأكــد، أن “كمية األســماك التي 
نفقت نتيجة السموم قليلة جدا، 
ولن تؤثــر على الثروة الســمكية 
وبكميــة محدودة جدا، كوننا قمنا 

مبعاجلة األمور بالسرعة املمكنة”.
وأشــار إلــى أن “عملية تســمم 
األســماك كانت مــن قبل بعض 
الصياديــن، بعــد رميهــم مــواد 
ســامة في عمود املصب العام بني 
محافظات الكوت والديوانية وبابل، 
وكانــت الســموم قــد رميت من 
جهة محافظــة بابل، أي أن هنالك 
بعملية  قامــوا  الصيادين  بعــض 
رمي سموم بكمية أكبر من املعتاد 

بغرض الصيد اجلائر”.
وأوضح، أن “الســموم انتشرت، ما 
األســماك،  نفوق بعض  الــى  أدت 

الصياديــن من جهة  بأن  وأشــرنا 
محافظة بابل هم من قاموا برمي 
هذا  متابعة  وعمليــة  الســموم، 
احلدث جارية من قبلنا وإن العملية 
كان الغرض منها الصيد وليســت 

تخريبية”.
من جهتهم، اتهم مربو األســماك 
تابعة إليران  “امليليشــيات وجهات 
بحيراتهــم٫  بتخريــب  بالتــورط 
تارة ونشــر  من خالل تســمميها 
األمراض فيها تارة أخرى، الســيما 
بعد ســيطرة املتنفذيــن بعد عام 
2003 على قطاع تربية األســماك 
األســماك  تربية  أحواض  ومصادرة 
في مناطق حزام بغداد وردم الكثير 

منها”.
واشتكى عدد من صيادي األسماك 
املياه  تســميم  حــاالت  تكرار  من 
الوحيد”  رزقهــم  مصــدر  وتدمير 
، قائلــني إن “عمليــات تســميم 
األسماك مدبر، وتتكرر في كل مرة 
لينخفض  للسدود  إغالق  يسبقها 
منســوب امليــاه٫ بعدها تســمم 

املياه”.
في  احلكومي  “األداء  انتقــدوا  كما 
املســؤولة عن  اجلهــات  كشــف 
تسميم األسماك بشكل مستمر٬ 
وحتميلها املســؤولية الكاملة عن 
خســائرهم التــي تقــدر مبليارات 

الدنانير”.
وكشف بائعو األسماك أن “عمليات 
التســميم املتعمدة هدفها حتكم 

جهة معينة بسعر األسماك”.
ويعــد هــور الدملــج، الواقــع بني 
من  وواسط،  القادسية  محافظتي 
أكبر تلك األهوار التي اســتهدفت 
بالتسميم، ويضم نوعيات نادرة من 
والسمتي  البني  منها  األســماك، 
وغيرها، وقد شــكلت وزارة الزراعة 
جلنة حتقيقية للوقوف على أسباب 
تصل  لم  لكنها  األســماك،  نفوق 
إلــى نتائج حالها حــال باقي جلان 
التحقيق التي باتت وسيلة لإلفالت 

من العقاب بسبب نفوذ األحزاب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بيتكوين  عملة  ســعر  انخفض 
0.4 في املائة  الرقمية املشــفرة 
إلــى 29533 دوالرا، وفقا لبيانات 
جمعتهــا وكالــة “بلومبيــرج” 

لألنباء.
وشهدت أسعار بيتكوين تقلبات 
مبتوســط بلغت نسبته 1.4 في 

املائة، حيث مت تداولها بني 29466 
و29863 دوالرا.

املشفرة  العملة  وانخفض سعر 
األشــهر اآلن 57 فــي املائة عن 
أعلى مستوى وصلت إليه في 10 

تشرين الثاني عند 68992 دوالرا.
5.5 في  بيتكوين  وخسرت عملة 
األســبوع  في  قيمتها  من  املائة 

املاضــي وتراجعــت 36 في املائة 
حتى اآلن هذا العام.

يشــار إلى أنه فــي الوقت الذي 
العمالت  يشــهد فيــه عالــم 
املشــفرة نوبة اضطــراب أخرى، 
يبدو من الواضح أن هناك حاجة 
إلى فرض رقابــة تنظيمية أقوى 

على األصول الرقمية.

سيطرح االحتاد األوروبي في وقت 
محددا  تنظيميــا  إطــارا  قريب 
واألســواق.  املشــفرة  للعمالت 
الوقت  فــي  اخلطوة  هــذه  تأتي 
الذي تشــهد فيه قيمة األصول 
عمت  وأزمة  هبوطــا  الرقميــة 
املستقرة”  “العمالت  أكبر  بعض 

في العالم.

لقد أصبحت العمالت املشــفرة 
شائعة بغض النظر عن حقيقة 
وجــود رقابــة محــدودة للغاية 
عليها أو عــدم وجود رقابة أصال. 
وســواء كانــت هــذه العمالت 
احتيالية،  برامج  تعد  املشــفرة 
أو أنها تســتخدم غطاء لغسل 
املستقرة  العمالت  أن  أو  األموال، 

مرتبطــة بأصــول حقيقية، من 
املســتثمرين  علــى  الصعــب 
معرفة  املستخدمني  أو  العاديني 
الفرق. في األغلب ما يكون املكان 
الــذي توجد فيه هــذه العمالت 
يدعمها  ومن  تنظيمها  وكيفية 
أمرا غامضا. هذا الغموض هو ما 

يدعو حقا إلى القلق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت إدارة معلومــات الطاقــة 
األمريكية، امس األحــد، أن صادرات 
العــراق النفطيــة ارتفعــت خالل 
األســبوع املاضي لتصل إلى معدل 

326 ألف برميل يوميا.

وقالــت اإلدارة فــي تقريــر لها، ان 
“متوسط االستيرادات األمريكية من 
النفط اخلام خالل األســبوع املاضي 
من تســع دول بلغــت 5.561 ماليني 
برميل يوميــا منخفضة مبقدار 325 
ألــف برميــل باليوم عن األســبوع 

الذي سبقه والذي بلغ 5.886 ماليني 
برميل يوميا”.

واضافت ان “صادرات العراق النفطية 
ألمريكا بلغت معدل 326 ألف برميل 
يوميــا األســبوع املاضــي، مرتفعا 
مبقدار 44 الف برميل عن األســبوع 

الذي ســبقه والبالغ متوسط 282 
الف برميل يوميا”.

اإليــرادات  “اكثر  ان  الــى  واشــارت 
النفطيــة ألمريكا خالل األســبوع 
املاضي جاءت مــن كندا ومبعدل بلغ 
3.444 ماليــني برميــل يوميا، تلتها 

املكســيك مبعــدل 747 الف برميل 
يوميا، وبلغت االيرادات النفطية من 
345 الف برميل  الســعودية مبعدل 
يوميا، ومن ثم كولومبيا مبعدل 215 
الف برميل يوميا”. ووفقا لإلدارة فان 
“كمية االســتيرادات األمريكية من 

النفط اخلام من نيجيريا بلغت معدل 
193 الف برميل يوميا، ومن البرازيل 
مبعدل 172 الف برميل يوميا، وبلغت 
متوســط االســتيرادات من ترينداد 
توباغو 71 الف برميل يوميا، فيما لم 

يتم استيراد اي كمية من روسيا”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حذر رئيس مجلس إدارة بنك “جيه بي 
التنفيذي  مورغان تشــيس” ورئيسه 
ونصحهم  املستثمرين  دميون،  جيمي 
باالســتعداد لـ”إعصار” اقتصادي في 
املتحدة حيــث يكافح أكبر  الواليات 
اقتصــاد في العالــم مجموعة غير 
مســبوقة من التحديات، مبا في ذلك 
تشديد السياســة النقدية إثر احلرب 

بني روسيا وأوكرانيا.
وقال دميون خالل مؤمتر مصرفي برعاية 
“أليانــس بيرنســتني هولدينــغ”، إن 
“اإلعصار انطلق وفــي طريقه إلينا... 
وال نعرف ما إذا كانت عاصفة صغيرة 
أم إعصار هائل )مثل ساندي(، لكن من 
األفضل أن نستعد حالياً”، بحسب ما 

نقلته وكالة “بلومبيرغ”.
تصريحات دميون، جاءت بعدما قال في 
اجتماع املستثمرين اخلاص بأكبر بنك 
في الواليات املتحدة الشــهر املاضي: 
“سحب عاصفة” تلوح في األفق على 
االقتصــاد األميركي، غيــر أنه راجع 
توقعاته، مؤخــراً، في ضوء التحديات 
التــي يواجهها مجلــس االحتياطي 
الفيدرالــي في الوقت الــذي يحاول 
التضخــم. وحث  فيه كبــح جماح 
الفيدرالي على اتخــاذ إجراءات قوية 
لتجنب إيقاع االقتصاد األميركي في 

براثن الركود.
تأتي تصريحات دميــون بعد يوم  كما 
من لقاء الرئيــس األميركي جو بايدن 
الفيدرالي  االحتياطي  برئيس مجلس 
جيــروم باول لبحــث التضخم، الذي 

يحوم حول أعلى مســتوى له في 40 
عاماً.

اتخاذ إجراءات حاسمة
ويتعرض مجلس االحتياطي لضغوط 
التخــاذ إجراءات حاســمة للحد من 
معدل تضخــم يزيد ثالثــة أضعاف 
عن هدفــه البالغ 2 في املئة وأدى إلى 
ارتفاع تكاليف املعيشــة بشدة على 

األميركيني.
وتابع رئيس مجلــس إدارة بنك “جيه 
التنفيذي: “على  بي مورغان” ورئيسه 
برفع  اآلن  ذلــك  يلبي  أن  الفيدرالــي 
الفائدة والتشــديد الكمــي. أرى أنه 
ال بد لهم من اللجوء إلى التشــديد 
الكمي. فال خيــار أمامهم ألن هناك 
قــدراً كبيــراً جداً من الســيولة في 
الوقت  “في  وأضــاف:  املالي”.  النظام 
احلالــي، األمور تســير على مــا يرام، 
ويعتقــد اجلميع أن بنــك االحتياطي 

الفيدرالي ميكنه التعامل معها”.
وخفــض االقتصاديون فــي “جيه بي 
املاضي توقعاتهم  الشــهر  مورغان”، 
للنمو للنصــف الثاني من عام 2022 
إلــى 2.4 في املئــة من 3 فــي املئة، 
وللنصف األول من عام 2023 إلى 1.5 
في املئة من 2.1 فــي املئة وللنصف 
الثاني من عــام 2023 إلى 1 في املئة 

من 1.4 في املئة. 
وقــال دميــون، إن “جيه بــي مورغان” 
يســتعد لهذا االضطــراب من خالل 
فــي  متحفظــة  سياســة  اتبــاع 
ميزانيتها العموميــة. مضيفاً: “أريد 
نوعاً مــا التخلص مــن الودائع غير 

التشغيلية مرة أخرى، وهو ما ميكننا 
القيــام به من حيــث احلجم، حلماية 
أنفســنا حتــى نتمكن مــن خدمة 

العمالء في األوقات الصعبة”
وذكــر دميــون أن انخفــاض أســعار 
األســهم وارتفــاع معــدالت الرهن 
مقارنة  الــدوالر  وارتفــاع  العقــاري 
بالشركاء التجاريني للواليات املتحدة، 
إال أن قوة املستهلك، واألجور املتزايدة، 

ووفــرة الوظائــف باعتبارها عالمات 
مضيئة في االقتصاد.

نقطة محورية
النقطة  التضخم  معركة  وأصبحت 
احملورية في جدول أعمال بايدن لشهر 
حزيران وســط تراجع شعبيته وقبل 
انتخابــات الكونغــرس في تشــرين 

الثاني املقبل.
وهزت حالة عدم اليقني بشأن سياسة 

البنــك املركــزي األميركــي واحلرب 
واضطرابات سالســل  أوكرانيا  فــي 
التوريد لفترات طويلة بسبب جائحة 
“كورونــا”، فضــالً عن ارتفــاع عوائد 
اخلزانة، أسواق األسهم العاملية، حيث 
انخفض املؤشــر “ســتاندرد أند بورز 
500” في بورصة “وول ستريت” بنسبة 

13.3 في املئة منذ بداية العام.
وجهة نظر معاكسة

وفــي وجهة نظر معاكســة لدميون، 
أصدر بنك “جيــه بي مورغان” مذكرة 
لألســهم  تدريجياً  انتعاشــاً  تتوقع 
األميركية فــي عــام 2022، مرجحاً 
أن ينهي مؤشــر “أس أنــد بي” العام 
دون تغيير، حيث يشــير البنك إلى أن 
املســتثمرين قاموا بالفعل بتسعير 
تشــدداً  األكثر  النقدية  السياســة 

للفيدرالي.
وأضاف أكبر بنك أميركي أنه ال يتوقع 
حدوث ركود اقتصادي عاملي مع إعادة 
فتح اقتصــادات العالم بعد اجلائحة 

وحتفيز احلكومة الصينية لالقتصاد.
تهديدات التضخم

يأتــي ذلك فيما حذرت وزيــرة اخلزانة 
األميركية جانيت يلني من اســتمرار 
إنها كانت مخطئة  التضخم، قائلة، 
في املاضي بشــأن التكهن باملســار 
لكنها  التضخــم،  ســيتخذه  الذي 
قالت، إن ترويض ارتفاع األســعار يأتي 
على رأس أولويات بايــدن، وإنه يدعم 
إجراءات مجلــس االحتياطي االحتادي 

لتحقيق ذلك.
وذكرت يلني في مقابلة مع شــبكة 
“ســي.أن.أن”، عمــا إذا كانــت قــد 
أخطأت بالتقليل من شــأن التهديد 
الذي يشــكله التضخم في البيانات 
العامة خالل العام املاضي، قالت يلني 
“أعتقد أننــي كنت مخطئة في ذلك 
الوقت بشأن املســار الذي سيتخذه 

التضخم”.
تشديد السياسة النقدية

وفي تقريــر حديث، توقــع “بنك أوف 

أن يوقف مجلس االحتياطي  أميركا” 
الفيدرالي سياسته النقدية املشددة 
فــي أيلول املقبــل، إذا حــدث تراجع 
للتضخم أو هدوء التدهور االقتصادي.
وقــال البنك، إن التوقــف املؤقت في 
في  الفائدة  ســعر  سيترك  سبتمبر 
نطاق 1.75 في املئــة إلى 2 في املئة، 
مضيفاً أن هناك تغييراً ملحوظاً في 
تصريحات بعض مسؤولي الفيدرالي 
رفع  وتيــرة  يقترحــون خفض  الذين 
الفائدة أو التوقف في وقت الحق من 

هذه السنة.
للســوق  الفيدرالية  اللجنة  ورفعت 
املفتوحــة، وهي جلنة من مســؤولي 
الفيدرالي املسؤولني  بنك االحتياطي 
عن السياسة النقدية، أسعار الفائدة 
األميركية مبقدار 0.5 في املئة الشهر 
املاضي حملاولة كبح التضخم الذي بلغ 
أعلى مســتوياته في 40 عاماً، فيما 
أنهم سيرفعون  إلى  املسؤولون  لفت 
القدر مــرة أخرى في  الفائدة بنفس 

اجتماعاتهم في حزيران متوز.
كان مســؤولو االحتياطي الفيدرالي 
قــد بدأوا فــي تقليــص ميزانيتهم 
العموميــة الهائلة بوتيرة شــهرية 
قدرها 47.5 مليار دوالر لتصل إلى 95 
مليار دوالر في ســبتمبر، في عملية 

تُعرف أيضاً بالتشديد الكمي.
وبدأ االقتصــاد األميركي بالفعل في 
التباطؤ اســتجابة للتحفيز النقدي 
األقل، بحســبما ورد في تقرير البنك 
االحتياطي الفيدرالي “بيج بوك” حول 

الظروف االقتصادية اإلقليمية.

الزراعة: الجفاف والحمى النزفية
وراء ارتفاع أسعار األسماك

اكدت ان النفوق األخير لكميات منها سببه التسميم

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 

في األسواق احمللية ، امس األحد، 
وقــال مصدر صحفي، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت امس االحد ، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 381 الف دينار، وســعر الشــراء 377 
الفــاً، وهي نفس االســعار ليــوم امس االول 
السبت. وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب العراقي ســجل 
استقرارا أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر 

الشراء 337 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 380 الف دينار و 390 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 340 الفاً و 350 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملــة الصعبة للــدوالر خالل شــهر أيار 

املاضي أكثر من 3 مليارات دوالر .
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي باع 
خالل شــهر ايار املاضي في االيــام التي فتح 
فيها مزاده لبيع وشــراء الــدوالر االمريكي 3 
مليارات و449 مليونــاً و42 الف دوالر، ومبعدل 
202 مليــون، و 884 الفــا، و866 دوالرا يوميا، 
مرتفعا عن شــهر نيســان املاضي الذي بلغ 
معــدل املبيعات فيه 199 مليونــا، و 11 الفا، 
و 350 دوالرا”. واضــاف ان االرتفاع في مبيعات 
البنك الكلية جاء نتيجــة جتاوز مبيعاته من 
الــدوالر الى اكثر من 200 مليــون دوالر يوميا 
ملعظم أيام الشهر، الفتا إلى أن البنك توقف 
عن إجــراء املزاد ملــدة 9 ايــام ملصادفته عيد 

الفطر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقي، امــس االحد، في 
فيما  بغداد،  بالعاصمة  الرئيســية  البورصة 

ارتفعت في اقليم كوردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا  امس 
االحد 148325 دينــاراً عراقياً مقابل 100 دوالر 
أمريكي. فيما ســجلت اســعار الدوالر امس 
االول السبت في البورصة الرئيسية في بغداد 

148400 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا 
عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكــي. أما في اربيــل عاصمة اقليم 
كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا، 
حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الشراء 148200 دينار 

لكل 100 دوالر امريكي.

أسعار الذهب تشهد 
استقرارًا في األسواق 

المحلية

أكثر من ثالثة مليارات 
دوالر مبيعات المركزي من 

العملة الصعبة في ايار

أسعار صرف الدوالر 
تتراجع في بغداد وترتفع 

بإقليم كردستان

بيتكوين تنخفض إلى 29.5 ألف دوالر .. فقدت 5.5 % من قيمتها في أسبوع

إرتفاع صادرات البالد النفطية ألمريكا

رئيس »جي بي مورغان« يوصي باالستعداد لتحديات غير مسبوقة:

 أميركا على موعد مع »إعصار« اقتصادي    
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 2598/ب/2021
التأريخ/ 2022/5/30

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(// 1- جناه رحيــم عبداهلل/ اصالة عن 
نفسها وحســب وصايتها عن ابنتها القاصرة )ايام 
عبد احلسني عودة( مبوجب الوصايا املرقمة 210/ حجة 
وصايا/ 2006 فــي 2006/10/5 الصادرة من محكمة 
االحوال الشــخصية في الزهور. 2- بارق عبد احلسني 
عودة 3- عيون عبد احلسني 4- مالك عبد احلسني عودة

املدعى عليه )املدين(/ 1- عامر وســامر وهدى واسماء 
وخمائل وزينب ومروة وهاجر أوالد عبد احلسني عودة

تنفيذاً لقرار احلكم الصــادر من هذه احملكمة بالعدد 
إلزالة  املزايــدة  اعــالن  واملتضمــن  )2598/ب/2021( 
شــيوع العقار املرقــم )4025/2 م 29 داموك( وتوزيع 
صافي الثمن بني الشــركاء كال حسب سهامه، فقد 
تقرر االعالن عــن بيعه باملزايــدة العلنية خالل )30( 
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتــني، فعلى الراغبــني بالشــراء مراجعة هذه 
القانونية  التأمينات  معهم  مســتصحبني  احملكمة 
البالغة 10% مــن القيمة التقديريــة للعقار بصك 
معنــون الى )محكمــة بداءة الكوت( وســوف جترى 
املزايدة فــي اليوم األخير الســاعة الثانية عشــرة 
ظهراً، وإذا صادف اليوم األخير عطلة رسمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي االول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنسه/ دار ســكن مكون من طابق واحد مشيد من 
الطابوق واالســمنت ومسقف بالشيلمان )العكادة( 
ومكون من غرفة نوم عدد 2 وهول داخلي واســتقبال 
ومطبخ ومجموعــة صحية كذلك ويوجد من ضمن 
الدار مشــتمل بصورة مســتقلة من الــدار ومكون 
من غرفــة نوم وهول داخلي ومطبــخ صغير خارجي 
وصحيــات صغيرة خارجيــة وان درجة عمــران الدار 

متوسطة
املساحة:// 200 م2

الشــاغل:/ ثمينة عريبي واوالدها سامر وهدى وزينب 
ومروة وهاجر اوالد عبد احلسني عودة ويرغبون بالبقاء 

بصفة مستأجرين
القيمة التقديرية:/ 110،000،000 ارضا وبناًء

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/ 3899/ش/2022
التاريخ/ 2022/6/5

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ راشد فاخر مطر

ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاله واملقامــة من قبل 
املدعية )رشــا علي عبد احلســني( 
بإثبات نســب  واملتضمنــة طلبها 
الطفــل )زين العابديــن( وجملهولية 
محــل اقامتك قرر تبليغــك اعالنا 
بواســطة صحيفتــني محليتــني 
باحلضــور امام هــذه احملكمة مبوعد 
 2022/6/22 املصــادف  املرافعــة 

الساعة التاسعة صباحا
القاضي
عباس معني كاظم

فقدان هوية
من  الصادرة  الهوية  فقدت 
الشــركة العامة لألسواق 
املركزية باســم/ هناء عبد 
علــي محمد، فمــن يعثر 
عليها تسليمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1653/جنح/ 2022
التاريخ: 2022/6/2

م/ اعالن
املتهم الهارب/ علي جواد خيراهلل 

ربح
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمــة 1653/ج/2022 
وفق احكام املــادة )1/413( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هــذه احملكمة فــي يــوم 2022/7/3 
وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 
احملاكمــة غيابــا بحقك وحســب 

األصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 289/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/5/30

إعالن
الى املتهم الهارب/ مهند رباح عبدان 

املفرجي
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
إلجراء   2022/4/14 فــي  إحالــة/2022   /87
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
املادة الرابعة/1 من قانون العقوبات رقم 13 
لســنة 2005، وجملهولية محل إقامتك تقرر 
تبليغك إعالنا بالصحــف احمللية للحضور 
أمام هيأة هذه احملكمة صباح يوم 2022/8/4 
او تسليم نفســك الى أقرب مركز شرطة 
وفي حال عدم حضورك ســتجرى احملاكمة 

بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 1529/ب/2022
التاريخ: 2022/6/5

الى املدعى عليهم/ 1. رياض ناصر محيل
2. محمد ناصر محيل

3. ضياء ناصر محيل
4.الهام ناصر محيل

اعالن
اقام املدعي ذو الفقار كفاح شرقي الدعوى 
املرقمــة اعاله يطلــب دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بإزالة شــيوع العقار املرقم 2779/2 
م45 ام حالنــة وجملهوليــة محــل اقامتك 
حسب اشــعار مختار محلة 523 احلبيبية 
نواب الضباط/ عدنان حســني عودة وكتاب 
مركــز شــرطة املنتظر بالعــدد 7419 في 
2022/5/18 لــذا تقــرر تبليغــك مبضمون 
1529/ب/2022  املرقمــة  الدعــوى  عريضة 
ونشــر بصحيفتني محليتني لــذا اقتضى 
يــوم 2022/6/13 وفي حال عدم  حضوركم 
حضوركم ســوف يتم الســير في إجراءات 

الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي
محمد حردان السراي
قاضي استئناف واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1547/ج/ 2022
التاريخ:2022/5/24

املتهم الهارب
 طارق خضر مطشر عبداهلل

م/ اعالن
حتية طيبة...

املتهــم الهارب / طارق خضر مطشــر 
عبداهلل

بالنظــر الى مجهوليــة محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهمــا 
بالقضية املرقمــة 1547/ج/2022  وفق 
العقوبات  )434( من قانون  املادة  احكام 
باإلعــالن عن طريق  تبليغك  تقرر  فقد 
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
احملكمة في الساعة الثامنة صباحا يوم 
2022/7/7 وفي حال عدم احلضور سوف 
جتــرى احملاكمة غيابا بحقك وحســب 

األصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

إعالن مزايدة

تعلــن جمعية حي تونــس التعاونية 
االستهالكية عن وجود مزايدة للمحال 
التابعة لهــا والكائنة في محلة 330 
وجترى املزايدة بعد )15( يوما من تاريخ 
االعالن ويكون حصرا لســكنة محلة 

330 مع إبراز البطاقة السكنية.
عبد الرزاق عبد الكرمي
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اجلمعية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في عنه

العدد: 35/ش/2022
التاريخ: 2022/6/5

))م/ تبليغ قرار حكم غيابي((
اصدرت هــذه احملكمة قرارها املرقــم 35/ش/2022 في 
2022/5/26 واملتضمن اوال/ احلكم بإثبات نسب االطفال 
كل من )طه( اجلنس ذكر/ الديانه االسالم/ محل الوالدة 
قضاء عنه تاريخ الوالدة 2016/3/5 )اخلامس من شــهر 
اذار لعام الفني وســتة عشــر( والطفلة )تقى( اجلنس 
انثى/ الديانه االســالم/ محل الوالدة قضاء عنه تاريخ 
الوالدة 2018/6/27 )الســابع والعشــرون من شــهر 
حزيران لعــام الفني وثمانية عشــر( وانهم من صلب 
والدهــم املدعى عليه )حمزه محمــد علي( ومن رحم 
والدتهم املدعية )ابتهال رشــيد هدوان(  وانهم ابوين 
عراقيني مسلمني واالشــعار الى دائرة االحوال املدنية 
اخملتصة لتأشــير ذلك في ســجالتهم بعد اكتساب 
قــرار احلكم الدرجــة القطعية ثانيا/ احلكــم بتأييد 
حضانة املدعية ابتهال رشيد هدوان لالطفال كل من 
طه تولــد 2016/3/5 وتقى تولد 2018/6/27 اوالد حمزه 
محمد علي واإلذن لها مبراجعة الدوائر الرسمية وشبه 
الرسمية باستثناء مديرية دائرة اجلوازات وعدم السفر 
باحملضون خــارج العراق إالَّ مبوافقة والــده او باحلصول 
على اذن من هذه احملكمة وفق القانون مع حتمل املدعى 
عليه الرســوم واملصاريف، وجملهوليــة محل اقامتك 
قرر تبليغــك بصحيفتني محليتني ولك حق االعتراض 
والتمييــز خــالل مدة ثالثــني يوما من تاريخ النشــر 

وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي
مصطفى طارق عيسى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 1634/ب/2022
التاريخ: 2022/6/5
الى املدعى عليه/ احمد حسني عبد علي

اعالن
اصدرت محكمة بداءة الكوت حكما غيابيا 
املرقمــة 1634/ب/2022 واملؤرخ  الدعوى  في 
في 2022/5/17 املتضمن تسديد مبلغ قدره 
احمد عشــر مليونا ومائتان واربعة وستون 
الفــا وثمامنائة دينار عراقي عــن دين كفالة 
وبالنظــر جملهوليــة محل اقامتك حســب 
)عزيز  اخلاجيــة-  منطقــة  مختار  اشــعار 
صكبان عبد العابــدي( واملرفق بكتاب مركز 
شــرطة اخللود بالعدد 5763 في 2022/5/30 
املرفق بالدعوى تقرر تبليغك مبضمون احلكم 
الغيابي ونشــر ذلــك بصحيفتني محليتني 
ولك حق االعتراض على احلكم الغيابي خالل 
املــدة القانونية البالغة عشــرة ايام اعتبارا 
من اليوم التالي من تاريخ النشــر وفي حال 
عدم حضورك سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية.
القاضي
محمد حران السراي
قاضي استئناف واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1577/ج/ 2022
التاريخ: 2022/6/1

املتهم الهارب
 طارق خضر مطشر عبداهلل

م/ اعالن
حتية طيبة...

املتهــم الهارب/ طارق خضر مطشــر 
عبداهلل

بالنظــر الى مجهوليــة محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهمــا 
وفق  املرقمــة 1547/ج/2022  بالقضية 
العقوبات  )433( من قانون  املادة  احكام 
باإلعــالن عن طريق  تبليغك  تقرر  فقد 
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
احملكمة في الساعة الثامنة صباحا يوم 
2022/7/7 وفي حال عدم احلضور سوف 
جتــرى احملاكمة غيابا بحقك وحســب 

األصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

مديرية تنفيذ الناصرية 
العدد/ 2022/1353
إلى/ املنفذ عليه/ ثائر نعيم هليل 
لقد حتقق لهذه املديرية من كتاب 
وYشــعار  الثورة  شــرطة  مركز 
مختــار املنطقة أنــك  مجهول 
محل اإلقامة وليــس لك موطن 
دائــم أو مؤقت أو مختــار ميكن 
واســتنادا  عليه  التبليغ  إجــراء 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك إعالنا عن طريق الصحف 
احمللية خالل خمســة عشر يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشر وفي 
حال عدم حضورك ستباشر هذه 
اجلبري  التنفيذ  بإجراءات  املديرية 

وفق القانون.
املنفذ العدل
 هند سلمان بخيبخ 
بداءة  محكمة  قرار  احملرر:  أوصاف 
الناصرية بالعدد 1661/ب ع/2021 

في 2022/3/27.

ANNOUNCEMENT
MINISTRY OF OIL/ OIL MARKETING 

COMPANY )SOMO(
Public Invitation numbered )MP/N/202223/( for Naphtha 

Product export Based on )FOB(

Oil Marketing Company )SOMO( is the one of the ministry of Oil 
entities is pleased to invite specialized companies with good 
experience to export Naphtha through the pipe based on )FOB( 
according to the quantities and specifications mentioned in the 
invitation conditions.
Any Interested Iraqi companies or branches of foreign companies 
registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field 
of purchasing this product are requested to collect this invitation 
which includes all terms and conditions from )SOMO( headquarters 
located in Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood, Dis# 724, 
St# 19, )in front of Baghdad Funfair( with a non-refundable amount 
equal to )1,000,000( IQD.
Offers are to be submitted from Monday 062022/06/ until Monday 
132022/06/ at 12:00 pm BGD. 
In case the closing date to be an official holiday, the closing date 
shall be on the next working day.

Director General  
SOMO         
 Email: info@somooil.gov.iq   
Web   : www.somooil.gov.iq 

إعالن
وزارة النفط

)SOMO( شركة تسويق النفط
الدعوة العامة املرقمة )MP/N/2022/23( لبيع منتوج النفثا 

على أساس )FOB( ألغراض التصدير

يـسر شركة تـسويق الـنفط )SOMO( أحـد تشكيالت وزارة النفط 
العراقية أن تدعو جـميع الـــراغبني مـن الشركات العراقية وفروع 
الشركات العربية واالجنبية املسجلة في وزارة التجارة العراقية ذات 
اخلبرة لـالشتراك بـالدعوة العامة لتصدير منتوج النفثا عبر األنبوب 
على أساس )FOB( وحسب الكميات واملواصفات الفنية املبينة في 
شروط الدعوة، فعلى الشركات اخملتصة والراغبة في الشراء مراجعة 
مقر الشــركة الكائن في بغداد/ زيونة حي املعتصم مقابل مدينة 
ألعاب بغداد الســتالم الدعوة املتضمنة جميع الشــروط املطلوبة 
لشراء املنتوج أعاله مقابل مبلغ قدره )1,000,000( مليون دينار عراقي 
غير قابل للرد علماً إن فترة استالم العروض ستكون اعتباراً من يوم 
االثنني املوافق 2022/06/06 ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من 
يوم االثنني املوافق 2022/06/13 وفي حال مصادفة يوم غلق الصندوق 

عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليه.

املديـــر العـــــام
لشركة تسويق النـفـط
رئيس مجلس اإلدارة
E-mail: info@somooil.gov.iq
  Web: www.somooil.gov.iq
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قصيدةرواية

تشكيل

أنور محمد 

في حارة اليهود الســوريني في دمشــق 
القدمية، املتاخمة حلارة األمني، حيث منزل 
الشاعر نزار قباني، وعلى أنقاض حجارتها 
انها،  مــت إثر مغادرة ســكَّ بعــد أن تهدَّ
 ،)1956( يقيم الفنــان مصطفى علــي 
ه  وفي محترفه الذي أعاد تشــكيله ورمَّ
بنفســه مبا يتوافق مع البيوت الشامية، 
)اسكتشــات(  35 عمًل  معرًضا يضــم 
لوجــوه أغلبها من احلرب. وجــوٌه كأنَّها 
ُمنَتزَعة من عالم القمع، في حالة شك، 
ذهول، اســتغراب، خوف. فل مقاومة وال 
ات مصطفى علي في  حريَّة، وإن كان النحَّ
معرضه يحاول أن يستثير نزعة املقاومة 
في هــذه الوجوه التي كمــا يبدو تعيش 
قلًقا وجوديًــا، وكمن يريــد أن يقتلعها 
من جذورها. وجوه مثقلــة باملرارة، وجوه 
ات واقفًة وإن  تنتصب كما رســمها النحَّ
كانت احلرب الدامية قد َحَنْتها من كثرة 

تها غريزة املوت إلى األرض. ما شدَّ
في معرضه هذا يرسم علي صورًا حتتبُس 
توترًا درامًيا، وجوًها تكتم صراًخا من بؤس 
وشــقاء. وجوًها؛ كاريكترات، اسكتشات 
حلاالٍت إنسانية يكشف فيها عن اجلانب 
الكئيب واملأساوي لها وهي تعيش، وهي 
تعاني من القمع والتســلط، وجوًها وقد 
ــام األقنعــة، فل انتقال  نزَع عنها الرسَّ
وال حتول وال تناســخ وال جتليــات رمزية، 
وال جتســيدات وال تكشيرات. في املسرح 

األقنعة لهــا دالالت خصيبة، لكنَّها في 
االســتخدامات اخلاصة قد تكتسب، أو 
تصير ذات صبغة مرعبــة. لكنَّ الفنَّان 
مصطفى علــي في هذا املعــرض تراه 
يهدم بناء اخلوف، بناء الرعب في الوجوه، 
يهدم، أو يحاول توصيل هذا اإلحســاس 
لزائــر معرضــه. فالوجوه هنــاك وجوٌه 
ا لم يصوِّرهــا، وجوُه قادة  فــي الواقع رمبَّ
احلرب، وجوٌه أكثر وعًيا بانحطاط واهتراء 
أخلقهــا وهي تقودنا إلــى هذا اجلحيم 
االقتصادي والسياســي، وجــوٌه مثقلة 
تبرِّر  التي  والغيبيــات  باخلرافات  وملوَّثة 
لها استعمال العنف، والعنف املمنهج 
على الناس، فالبشــر هــم قرابني لها؛ 

ر. وجوه ذات وجود معوَّق يهدُم ويدمِّ
ألواٌن ورســوٌم لوجوٍه ال أظن أنَّها ملوءة 
باألمــل، بــل ملــوءة باليــأس والقلق 
م. َمْن  العصبي، وهي تشــرُب كأس السُّ
َشــرَّبها الســمَّ حتى الثمالة؟ احلكاية 
في هذه الوجــوه أنَّ اإلنســان في هذه 
احلرب عــدوٌّ لإلنســان. ولكنَّهــا حرٌب 
مصطنعة، أعــداٌء مصطنعون، أو كانوا 
ات  يخفون عداءهم حتت وجوههم. النحَّ
مصطفى علــي في هذا املعرض ينحت، 
فتبــدو ضربات ريشــته قاســية وهي 
تقوم باحلفــر على اللوحــة، يحفر في 
غير مشــلولة.  لكنَّها  وجوه مقموعة، 
عنٌف ســاكٌن مستقٌر في الوجوه، عنٌف 
مكظوٌم يحفــر لنرى خلياها اإليقاعية، 
ة موســيقى في اللون، موســيقى  فثمَّ
تكشــف عن توتر، عن رزم لونية صوتية 

مًعا، ال استرخاء وال قرار.
تعبيريــة، رســوم تعبيرية فــي حركة 
وزمــان واقعيــني حتيلنا إلــى مواجهة 
بيســكولوجية، رســوٌم، وجوٌه كما لو 
أنها فقدت العلقات احلميمة مع اآلخر، 
فل صداقة وال حب. وجوه كما رســمها 
ولكنَّها  الفنَّان مصطفى علي منعزلة، 
ة بريق في عيونها، تفكيٌر،  غير عاجزة. ثمَّ
ر. لنرى وهج العيون، انشــدادَ،  هي تُفكِّ

توترَ عضلت الوجه، تشنجات، تقلصات، 
ظل وضوء، عتمة. خطوط قاسية، إدراك، 
تفكير، أكثر ما يثيرك في الوجوه أنَّها في 
حلظة تفكير، وجوه مســكونة بهاجس 
التحرُّر من األلم، فتتخلَّص من اغترابها 
وتغييبهــا. وجــوه متتلك قــوَّة الرفض 
م  والتمرد رغم بؤسها. النحات علي يقدِّ
موقًفــا أخلقًيا من هذه الوجوه، كما لو 
أنَّها )وجوهه(، وجوه بشٍر شوَّشِت احلرب 

حواســهم، وهو في هذا املعرض يحاول 
أن يعيد إليها ملكيتها ـ عقلها، كونها 
وجوهــا كانــت، وما زالــت، ذات حضور 
معرفي ووجودي. حفٌر وتنقيب في أعماق 
هــذه الكائنات، أعماق ذاتها، لكشــف، 
وإن كان األمر ال يحتاج إلى ذلك، عواملها 
اخلفية، كشف مدى جنونها، وإن لم جتن 
ا مصطفى  من هذه احلرب وويلتهــا. رمبَّ
علي لم يرســم هذياناتها وهلوساتها، 

وإن كان يســتقصي حركتها؛ حركاتها 
وهي تنفصل وتتصل بفعل قوَّة وضغط 
األلم الذي تعيشــه. وجوه تريد أن تقلب 
وال تقلب، تصل وال تصل إلى ما يُكاد لها 
في اجملهول، وباحلدس والرؤيا، فتتجاوز ما 
يعرفه العقل نحو معرفة ما ال ميكن أن 

يعرفه.
رسوٌم، وجوٌه، ألواٌن، وإن كان الظل والضوء 
د ملمــح الوجوه التي يرســمها  يحــدِّ
ــا ليدفع باألفكار ـ  مصطفى علي، فإنَّ
املعرفة، فتخرج مندفعــة، من صندوق 
القمــع، صندوق القامع املســتبد نحو 
حريتها، وأنَّ الرســم تصويٌر لألحاسيس 
وليس لألفكار. ثمَّ َمْن قال إنَّ األحاسيس 
األحاسيس  أليست  كاألفكار.  ليســت 
هي األفكار قبل أن نرســمها؟ إنَّ تصوير 
القبح واجلمال، أو اخلير والشــر؛ أَوْ يكون 
فعل )إبصار( وليــس تبصير، أو ال يكون، 
فنرســم بعني القلب، نرســُم األعماَق 
وليس الســطح؛ ســطَح الصورة حتى 
ال متَّحي. إذ ليس من املعقول أن يرســم 
الفنان الصــورة ثمَّ يلقي عليها احلجاب 
بهــا، فل نرى ســوى شــكلها  ـ يُحجِّ
الشــبحي؛ ال نرى الوجه، إذ كيف نرسم 

الصورة ثمَّ نحوها؟
النحــات مصطفى علي يرســم صورًا، 
وجوًها مشحونة باملشاعر، باألحاسيس 
ألنَّهــا وجــوٌه وإن جنت مــن آالم وأهوال 
احلرب، فإنَّ آالًما جديدًة في انتظارها؛ آالم 

ما بعد احلرب.

عماد عبد اللطيف سالم *

في اجلانِب اخلطأِ من الوقت
كان العام 1951
هو عام املواليد

التي تأتي ساكتًة
إلى هذا العالم.

في اجلانب اخلطأِ من البداية
لم يُكن هناَك ما يكفي من الدفء

في تلَك اإلضافِة للعائلة.
في اجلانب اخلطأِ من الضوء

لم يكن هناَك
سوى القليِل من الليِل

الذي لم يبدأ بعد.
في اجلانِب اخلطأِ من النسيان

ا. تَذّكرتُِك جدًّ
في اجلانِب اخلطأِ من احلّظ

كنُت أنَتِظُر أشياَء حتدُث بالُصدفَة

ألعيَش سعيًدا بني أغصاِن األّيام
مثل عصفورٍ وحيد

في ُعشٍّ يابس.
في اجلانِب اخلطأِ من اخلذالن
لم مَيُْت أبي قبل سّتنَي عاًما

وكانت أُّمي تضحُك على الدوام
هكذا دون سبب

من شّدِة البهجة.
في اجلانِب اخلطأِ من اجلحود

كانت هناك امرأٌة
لم تكن تستطيُع التنّفَس

ثانيًة واحدة 
بعيًدا عن صدري.

في اجلانِب اخلطأِ من احلقيقة
ق أبًدا »ال تُصدِّ

ال كلًبا يعرُِج
وال امرأًة تبكي«.

*شاعر عراقي

بشتيوان عبداهلل

في العام ٢٠١٩ نشــرت مؤسســة )فام( 
رواية تأريخيــة  للروائي  الكوردي )كامران 
خوشناو( باسم  )زازانا( سلط من خللها 
الضوء على الثورة التــی حدثت فی بابل 
اكتوبرعام 522 قبل امليلد ،حیث ســطر 
صفحــات  اروع  بدمائهــم  العراقیــون 

البطولة  والفداء ..... 
حتوي الرواية  الكثير من املشاعر االنسانیه  
اخملتلفه  ، النصر والهزیمه ، الوفاء والغدر، 
القســوه  واحلنان، الشجاعه  واخلوف. ومن 
أهم النقاط التی ترتكز علیها  الرواية حب 

الوطن وارتباط االنسان بأرضه.
فالرواية رسالة  للجمیع بضرورة التلحم 

والتعاون واحلفــاظ علی الوطن، فعندما 
ینتصر العدو یخسر الكل.

عند سؤاله عن اسباب تأليفها  باللغه  
الكوردیه ، تعلل بقلة القصص التأریخیه 
باللغة  الكوردیه ، و محاولته القاء الضوء 
علی جانب مشــرق من التأریخ العراقي 
القدیم للقاریء الكوردی في سبيل  بناء 
بین مختلف شرائح  الثقافیه   اجلســور 

اجملتمع العراقي .
الروايــة تتكون مــن 614 صفحة حجم 
)15*23(ســم ؛ مشــيرا بانــه وضع كل 
اللمســات املناســبة للرواية  باستثناء 
اجل  من  املناســب  التمويل  انتظارهــا 
خروجهــا  للقارىء  وقد خلــص الكاتب 
روايته بســطور عديدة ابــرز من خللها  
تلــك امللحمة التي شــهدتها احلضارة 

البابلية.  
ملخص الرواية:

في ســنة  522 ق.م  أعلــن نبوخذ نصر 
الثالث العصیان علــی االخمینيین، في 
بدایــة الثورة  أصدر امللــک البابلي قراره 
البابلیین  واالطفال  النساء  جمیع  بقتل 
لكــي تكفي املؤنة  واالســتعداد حلصار 

طویل .
وتتوالى فصول الرواية؛  فامللك بیل شار 
اوصــر والعائد من غیبة أمدها ســبعة 
عشرة سنة يخرج من بابل وسط إحتفال 
ضخم في معبد ايساكل حسب العرف 
البابلي و تخرج اجلماهير لتوديع جيشها 
الوطنــي في شــارع املوكــب. مقدمة 
اجليش البابلي يعسكر قي سيتاس على 
نهر دجلة ملواجهة عبور اجليش الفارسي، 

بينما يعســكر اجلــزء االكبرمن اجليش 
مبعية امللك  في قرية زازانا على الفرات.

داريوش  بقيادة  يخرج  الفارســي  اجليش 
من شوشــان ويعبر الفيافى ليصطدم 
باجليش البابلي ، ولكــن داريوش الفطن 
يرســل ثلث اجليش بقيادة القائد امليدي 
ديتيس لكي يعبروا دجلة في مكان غير 
متوقع البتة ولكــي يلتفوا على اجليش 
البابلي املعسكر في سيتاس وذلك عبر 
رحلة طويلة في الصحراء ومبساعدة اهل 
الباديــة من األراميني ، فــي الوقت احملدد 
يهجم اجليشان على البابليني وينتصرون 

في املعركة االولى ويعبرون دجلة.

* زازانا قرية واقعة على الفرات

في الجانب الخطأ ..»زازانا«*.. تسلط الضوء على الجانب المشرق من تأريخ العراق القديم

ات مصطفى علي.. كيف نرسم الصورة ثمَّ نمحوها ؟ معرض النحَّ

قراءة

العراقي بدر شــاكر السياب خلل لقائه 
به في باريس، كاشــفاً عن مدى التناغم 
الفكري املشترك من خلل احلوارات التي 
دارت بني الشــاعرين اللذيــن جمعهما 
الهم الشــعري واإلنســاني بالرغم من 
اخللفيات الثقافيــة املتباينة بينهما. إن 
ونهر جيكور  بالســياب  إهتمام ميسن 
هو م ادفع هربرت ميسن الى زيارة العراق 
للمشاركة في مهرجان املربد عام 1987.

ملحمة جلجامش
أمامــي الطبعــة الثانيــة مــن كتاب 
)ملحمــة جلجامش( لهربرت ميســن 
الصادر عن مؤسســة أبجــد للترجمة 
والنشــر والتوزيع عام 2022 وقد ترجمه 
الشاعر العراقي سهيل جنم الذي له باع 
طويل فــي الترجمة وملم ثقافياً بلغتي 
النص أيضاً، إضافة الى كونه شاعر وهو 
ما جعله متمكناً من استكشــاف روح 
النص والرؤى التي حاول ميسن إيصالها 
مــن خلل إعــادة كتابــة امللحمة على 

شكل رواية شــعرية باللغة اإلنكليزية 
مبا يتلئم مع النــص األصلي للملحمة 
بلغتهــا القدمية مــع إضفــاء الطابع 
الرؤيوي الذي عمل عليه الشاعر ميسن 

والذي جنح املترجم في ايصاله.
تعتبــر ملحمــة البطــل االســطوري 
امللحم  أكثر  من  الســومري جلجامش 
شعبية في الشرق األدنى القدمي والعالم، 
وقد تزايدت الدراسات عنها بعد أكتشاف 
معظم األلواح السومرية والبابلية التي 
سطرتها لتصل املطبوعات التي نشرت 
عــن القصة الــى ثلثمائة منــذ بداية 
القرن العشــرين مبافي ذلــك الترجمات 
األولى عنها من لغتها األصلية الى باقي 
اللغات احلية ومنها األملانية واإلنكليزية.

لقد كان إهتمام ميســن األكبر منصباً 
جلجامش  ملحمــة  انتاج  إعــادة  على 
شــعرياً باللغة اإلجنليزيــة بعد ان اثارت 
فضوله منذ العــام 1954 وحلني اإلنتهاء 
من كتابتها  في عام 1970 وقد تخطت 
قصيدته الدرامية للملحمة حدود العمر 
واللغة والدين والزمن من خلل ترجمتها 
بتصرف مع عــدم حياده عن أصل النص 

التأريخي للملحمة.
وبحســب ميســن فإنه لم يســَع الى 
كتابة ملحمة لعدم توفره على مواهب 
اإلجنليزي  الشــاعر  الى  )نسبة  ملتونية 
جــون ميلتون( وانا ســعى الى ان يعيد 
ســرد قصة قدمية ببســاطة وشحنها 
على قدر املمكــن بالكثير من العاطفة 
والتجربة املتميزة التي يعرفها، مشــيراً 
الى أن ســرده للملحمــة كان نثرياً في 
بعض األحيان ويأمــل أن يكون قد وصل 

شعرياً من خلل شحنه باإليحاء.
نحن هنــا أمام نص يتدفق بإنســيابية 
متنقلة في الزمان واملكان الذي شــكل 
وعاءاً لرحلة جلجامــش وقرينه انكيدو 
وبلغة سحرية مشحونة بشعرية عالية 
ومبفردات مســتنفرة وبالغة احلساسية 
وموثوقة في ســردها للقصــة القدمية 
فــي نقــل األلــم احلقيقــي والعميق 
عاناها جلجامش  التي  الفقدان  لتجربة 
في رحلتــه خصوصاً بعد مــوت قرينه 

ومكمله الذي ال يعوض أنكيدو.
لذا حاول ميســن أعادة ســرد امللحمة 
شــعرياً مــع شــحن لغتهــا باإليحاء 
الشــعري بالعاطفة والتجربة واحلكمة 
فكانــت تأبينــاً للصداقة ودعــوة الى 
حتويل كارثة الفقدان وتعويضها بشلل 
من احلب الكوني الدافــق العابر للزمان 
واملــكان. ولقــد جنح ميســن في تقدمي 
امللحمة بشــكل قصة تتصاعد درامياً 

للصعاب  البطلــني  تخطــي  من خلل 
والعقبات واإلنتصار عليها لتصل ذروتها 
في حكــم اآللهة على أنكيــدو باملوت 
وعلى جلجامــش بالفقدان وإدخاله في 
متاهة ووهم البحث عن اخللود إلستعادة 
رفيقه ليستسلم بعد ذلك ويعود خالي 

الوفاض.
 هي في النهايــة إذن قصة لإلجابة عن 
األسئلة التي طرحتها البشرية عن املوت 
واحلياة والفقدان من دون جدوى وميكن ان 
يســتوعبها كل من عانى الفقدان مثل 
تاق  )كأنكيدو(  أحــد  فقدان  جلجامش، 

الى أن يســتعيده ورضخ في األخير الى 
اإلستسلم الى األمر. 

لقــد كان جلجامش رافضاً ملوت أنكيدو 
الذي شــاركه كل شئ وهو الذي أصغى 
ألحلمه وقاســمه األلم، لــذا فهو لم 
يخض رحلتــه لكونه أعمى بحب الذات 

بل ألنه مبتلى بالفقدان.
ففي طريقه الى

 اوتنابشتم دخل شارع الشمس
 الذي كان مكفناً بالظلم 

حتى لم يكن يستطيع رؤية 
ما أمامه وما خلفه.!

لقد كانت معركة جلجامش في أصلها 
من أجل إكتشــاف ســر احلياة  واملوت 
وكانت رحلته بعد موت أنكيدو من أجل 
اخللود ضد العــدم، معتبراً أن من العبث 
أن يكون العدم هو خامتة وجود من نحب 
التي  القاســية  التجربة  لكنه وبحكم 
خاضها في رحلــة البحث عن اخللود لم 
يرَ في النهاية ســوى الهاويــة والعدم 

والفقدان.
مــن العبــث أن نذهب الــى العدم بعد 
الوجــود، هذا ما كان يفكر به جلجامش 
وهو في طريقه للبحث عن عشبة اخللود 
لذا لم يعــر إهتمامــاً لنصيحة الرجل 

العقرب الذي قال له:
ليس سوى املوت

فل ضوء هناك،
ليس غير الظلُمة والبرد،

...لن تعرف شيئاً ال نعرفه.
ولن حتصد اال األسى.

 تشير رواية ميســن الى أن عبثية طرح 
مثل هذه األســئلة الوجودية عن احلياة 
واملــوت واخللــود، لم متنع اإلنســان من 
اإلستمرار في طرحها منذ طفولة العقل 
البشري بعد انفصاله عن عالم احليوان، 
لكن األستســلم الذي هــو صنو اإلميان 
كان النتيجة احلتمية ملســعى االنسان 
املستمر بطرح مثل هذه األسئلة التي ال 
بد من ان يكتشف عبثيتها في النهاية، 
اإلستسلم  تقتضي  احلكمة  كانت  وقد 
والكف عن هذا العبث والتسليم بالقدر.

ان الهروب من املوت كان ديدن جلجامش، 
واإلنســان، وهو عبث يفسد متعته في 

احلياة، فاملوت هو قدره احملتم 
الى أين تسير ياجلجامش؟ لن جتد احلياة 

التي تنشدها.
عندما خلقت اآللهة اإلنسان حكموا أن 
يكون املوت قدره، وأحتفظوا ألنفســهم 

بالبقاء.
فامأل كرشــك ياجلجامــش وافرح ليلً 

ونهاراً.
أعمل لنفســك فــي كل يــوم مجاالً 

للمتعة،
أرقص ليلً ونهاراً والعب!

ودع ثيابك تبقى المعة وجديدة،
إغسل وجهك واستحم باملاء 

وارع ذلك الصغير الذي يتشبث بيدك 
ودع زوجك تسعد بحضنك!

فهذا دور اإلنسان!

مصطفى الموسوي
للبحوث  األمريكيــة  اجلمعية  بحســب 
اخلارجية )ASOR( املهتمة بتاريخ وثقافات 
الشــرق األدنــى يعتبر الشــاعر هربرت 
)1932-2017( باحًثا متميزًا وغزير  ميسن 
اإلنتاج ويتمتع مبعرفة استثنائية وواسعة 
النطاق في شؤون التاريخ والفكر الديني 
وكان املديــر املؤســس ملعهــد دراســة 
اجملتمعات واحلضارات اإلسلمية بجامعة 

بوسطن.
وظل ميســن حتى وفاته يتنقل برشاقة 
بــني نصــوص الشــرق األدنــى القدمية 
والوســطى واآلداب املعاصرة، فهو عالم 
ومترجم وكاتب وشــاعر بــارز قام بإعادة 
والعربية  الفارســية  القصــص  ســرد 
القدمية مبا يجســد جوهر رواية القصص 
إحيائها  وإعــادة  التقليدية  اإلســلمية 
مــرة أخرى في لغــة حديثــة. وتُرجمت 
كتب ميســن ورواياته الشعرية وبحوثه 
العلمية إلى العديد من اللغات األجنبية، 
مبا في ذلك األملانية واإلســبانية والعربية 

والفارسية واألوردية واليابانية.

عالقته بالعراق
انعكس إهتمام ميسن بالعراق من خلل 
عدد من أعماله، فبتأثير كبير وبدفع مباشر 
من املستشرق الفرنسي لويس ماسنيون 
قام بترجمــة وحترير أعمالــه إلى اللغة 
اإلجنليزية عن املتصوف احلسني بن منصور 
احللج املدفــون في )مقبرة الشــونيزيه(  
ببغداد في أربعة مجلدات عام 1995، كما 
كتب رواية درامية)مســرحية( عن »موت 
دورات جامعية  احللج« وقدمها من خلل 
الصدد يقول  املتحدة. وبهذا  الواليات  في 
ميسن أنه في عام 1959 كان في بريطانيا 
فطلب منــه ماســنيون أن يجعل حياة 
العظيم احللج  الصوفــي  وإرث  وتعاليم 
معروفــة باللغــة اإلجنليزيــة ألن الناس 
يتحدثون ويقرأون اللغــة اإلجنليزية أكثر 
من اللغة الفرنســية خصوصا وأنه )أي 
ميســن( ميتلك روح شاعر ويعرف مصادر 
التعبير األكثر رؤيوية وهو ما يؤهله لنقل 

جوهر مبادئ احللج الى اإلجنليزية.
ثم الف ميسن رواية )حيث تلتقي االنهار( 
التــي ترجمتها الشــاعرة أمــل اجلبوري 
ونشــرت عام 2000، وهي جزء من سيرته 
الذاتية التي عكس فيها جتربته الوجدانية 
والصوفية خــلل رحلته الى املغرب وعبر 
فيها عن تعلقه بالشرق، كما جسد في 
ثناياها املناجاة الروحية بينه وبني الشاعر 

الشاعر األمريكي هربرت ميسن والعراق وملحمة جلجامش

ظل ميسن حتى وفاته 
يتنقل برشاقة بين نصوص 

الشرق األدنى القديمة 
والوسطى واآلداب 

المعاصرة، فهو عالم 
ومترجم وكاتب وشاعر 

بارز قام بإعادة سرد 
القصص الفارسية والعربية 
القديمة بما يجسد جوهر 

رواية القصص اإلسالمية 
التقليدية وإعادة إحيائها 
مرة أخرى في لغة حديثة.

غالف الكتاب

مصطفى علي في محترفه في دمشق
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
وصول أول رحلة للحجاج إلى السعودية منذ عام 

2019
وصلت أول رحلــة حلجاج بيت اهلل احلرام لهــذا العام إلى مطار 
األمير محمــد بن عبد العزيز الدولي باملدينــة املنورة، قادمة من 

إندونيسيا.
وقالت وكالة األنباء الســعودية، إن« 358 حاجــا وحاجة، وصلوا 
إلــى املطار في أول رحلــة للحج منذ عــام 2019 حيث كان في 
اســتقبالهم وكيل وزارة احلج والعمرة لشــؤون الزيارة، محمد 
بن عبد الرحمن البيجاوي، وســفير جمهورية إندونيســيا لدى 
اململكة، وعدد من املســؤولني في الهيئة العامة للطيران املدني 

وشركة طيبة لتشغيل املطارات.
وأشارت الوكالة السعودية إلى أنه »فور وصول احلجاج إلى مدخل 
املطار، استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة 

لعبوات ماء زمزم«.

أكبر معّمر بالعالم يبحر عبر المحيط الهادئ 
بمفرده

عاد مغامر ياباني يبلغ من العمر 83 عاماً إلى منزله، بعد أن أكمل 
بنجاح رحلتــه املنفردة من دون توقف عبر احمليط الهادئ، ليصبح 

أكبر شخص في العالم سناً يحقق هذا اإلجناز.
ووصل كينيتشــي هوري إلى مضيق كي قبالة الساحل الغربي 
لليابان، وأكمل رحلته عبر احمليط الهادئ في 69 يوما بعد مغادرته 

ميناء لليخوت في سان فرانسيسكو في مارس.
وكان هــذا أحدث إجناز للمغامر الثمانيني، الذي أصبح عام 1962 
أول شــخص في العالم يكمل بنجاح رحلة فردية من دون توقف 
عبر احمليط الهادئ من اليابان إلى ســان فرانسيسكو، وذلك بعد 

ستني عاما حيث سافر في الطريق املعاكس.
وكتب على مدونته بعد وصوله إلى اليابان: »لقد عبرت للتو خط 

النهاية ... أنا متعب«.
وقال إن زورقه الشراعي، سنتوري ميرميد 3، كان من املقرر أن يتم 
قطره بعد شروق الشــمس من أجل وصول متوقع إلى مسقط 

رأسه في ميناء شني نيشينوميا لليخوت في املساء. 
وجاء إجنازه بعد ثالثــة أيام من الكفاح ضد املد القوي. وكتب في 
مدونتــه، يوم اجلمعة، أنه جنح لكنه مرهــق وأخذ قيلولة بعد أن 
شعر باالطمئنان أن يخته كان اآلن على املسار الصحيح إلى خط 
النهاية. وحقق هوري عددا من الرحالت الفردية األخرى ملســافات 

طويلة، مبا في ذلك اإلبحار حول العالم في عام 1974.
وكانت آخر رحلة استكشافية له هي األولى منذ رحلته املنفردة 
من دون توقف عام 2008 على منت قارب يعمل بطاقة األمواج من 

هاواي إلى مضيق كي.

طليقة »جوني ديب« تتلقى عرض زواج من 
سعودي

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي رســالة صوتية أرســلها 
شاب ســعودي إلى النجمة األميركية آمبر هيرد، يعرض خاللها 
الزواج من األخيرة بعد أزمة خســارتها في احملكمة أمام طليقها 
النجم األميركي جوني ديب. وتّوجه الشــاب في رسالة الطريفة 
إلى املمثلة احلسناء بتدليعها »امبورتي«، عارضاً الزواج منها بعد 
أن “أصبحت مكروهة وعرضة للتنمر من قبل اجلميع. وأضاف: ما 
عاد لك غيري، قررت أتزوجت واســتر عليِك. واعتبر أنه أفضل من 
“الشايب” )جوني ديب( الذي كان زوجها، مؤكداً أنه “شخص عليه 

طلب”.

شفاء الكناني :

األخيرة  اآلونــة  فــي  انتشــر 
مصطلــح اإلدمــان، وقد ُعرف 
اإلدمــان هو املكوث لســاعات 
الهاتف  شاشــة  على  طويلة 
وعــدم القدرة عن االســتغناء 
يكون  مــن  ومنهــم  عنهــا، 
أســيراً الــى احلــوار او ألعاب 
عن  البحث  العمليات  االنترنت 
حاجاتهم  إلشــباع  املعلومات 

العاطفية والنفسية.

الضغوط النفسية سبباً في 
اإلدمان

 أمــا عن أســبابه فقــد ذُكر 
البروفيســور، فــراس عبــاس 
البياتــي، أســتاذ فــي علــم 
الضغــوط  أن  االجتمــاع، 
تكون  انها  ال شــك  النفسية 
سبباً في اإلدمان؛ إذ أن الضغوط 
النفســية التــي يتعرض لها 
الفــرد ينتج عنهــا حالة من 
البحــث عن متنفــس؛ فيلجا 
الى اإللكترونيات، فضالً عن ما 
متوفر فيها مــن برامج ترفيه 
يعتزل  بعد  خصوصاً  وتنفيس، 
االجتماعي،  احمليــط  عن  الفرد 
والذي يبدأ من األسرة التي هي 
نواة اجملتمع الذي تســاعده في 
تغيير منــط احلياة املتعود عليه 
الفرد  يغيــر  وبذلك  تدريجيــاً 
يتمكن  اليوميــة حتى  عاداته 

على اإلدمان.

الوضع املائل ورقبة 
التكنولوجيا

 اال أن اإلدمــان له مشــكالت 

تهدد املستخدمني منها ذكرت 
البروفيسورة، دعاء صالح عطا، 
أســتاذة الروماتيــزم والتأهيل 
الزقازيق/  بكلية الطب جامعة 
في  العربية،  جمهورية مصــر 
حديثها عن مشــكلة اإلدمان 
قائلة: هناك العديد من األضرار 
التــي تنتــج عن اســتخدام 
الهاتــف احملمــول، منهــا ما 
يشــير اليه مصطلــح »رقبة 
التكنولوجيــا‹‹ نتيجة للوضع 
الرأس  الذي توضــع فيه  املائل 
عند النظر إلى الهاتف أو اجلهاز 

اللوحي ومبــرور الوقت ميكن أن 
يؤدي إلى ضعف الرقبة، واأللم 
احلادة  والتشــنجات  املزمــن، 
الظهر،  مــن  العلوي  اجلزء  في 

والتهاب املفاصل املبكر.

إبهام الهاتف الذكي
 ويصاب ايضــاً مدمن الهاتف 
مفاصل  فــي  بــآالم  النقــال 
وعظــام أصابع يديه بســبب 
كثــرة الكتابــة علــى لوحة 
املفاتيح، وتُسّمى هذه الظاهرة 
نسبًة  الذكي«  الهاتف  »إبهام 

املُســتخدم  إعتماد  كثرة  إلى 
على إصبعــي اإلبهام في كلتا 
اليدين عنــد الكتابة، ما ينتج 
عنــه حركــة غيــر طبيعية 
يتسبب  اإلبهام،  إصبع  لعظام 
نهايــة املطــاف فــي التهاب 
ويجعلها  اإلصبــع،  مفاصــل 
فضفاضــة ومتراخية، تتحرك 
بشــكٍل مختلٍف عن الشكل 

الطبيعي.

تكرار احلركات والتهاب الوتر 
الكلسي

بقية  على  ايضــاً  تأثير  وهناك 
األصابــع يعرف علمياً باســم 
»التهــاب الوتــر الكلســي«، 
ســببها تكرار حركات معينة 
تبدأ بــآالم طفيفة، وفي بعض 
احلاالت قــد تؤدي إلــى إصابة 
مفاجئــة، تتســبب في جتمد 
جزئــي أو ضمور للعضلة، ومع 
استخدام الهاتف اجلوال لوقت 
طويــل قد تظهــر االم مزمنة 
الرسغ  مفصلي  في  والتهابات 

والكوع. 

خبراء الطب واالجتماع 
وحلول ممكنة

خلبراء  أســئلة  طرحنا  أن  بعد 
وعلم  االجتماع  وعلــم  الطب 
النفــس عن احللــول املمكنة، 
متثلت اإلجابــات بإعطاء إصبع 
اســتراحة قصيــرة  اإلبهــام 
الســبابة  إصبع  مع  والتبديل 
الذكي  الهاتف  أثناء استخدام 
واســتخدام األوامــر الصوتية 
النصية  الرســائل  إمــالء  في 
القصيــرة أو رســائل البريــد 
اإللكترونــي بدالً مــن الكتابة 
وأداء بعــض مترينــات اإلطالة 
للحفاظ  واألصابع  للمعصــم 
ومرونتها  املفاصل  صّحة  على 
وأن ميارس الفرد نشاطات بديلة 
منهــا الرياضة والتســوق وان 
يكــون قريباً من األســرة التي 
هي نواة اجملتمع ال ســيما وان 
االنترنت يسهم إسهاماً كبيرا 
في ضعف التواصل االجتماعي 

مع األسرة.
فمســؤولية األهــل حمايــة 
أبنائهــا من مشــكلة اإلدمان 
وقت  وقضــاء  االنترنت  علــى 
كبيــر عليــه، على حســاب 
أوقات الدراســة ممــا يؤثر على 
يكون  وان  الدراسي  حتصيلهم 
هنــاك اتفــاق ما بــني األهل 
واألبنــاء على عدد الســاعات 
املســموح بها، أي حتديد أوقات 
معينة لزيــارة مواقع التواصل 
االجتماعــي لألبنــاء من قبل 
األهل مع متابعــة ما يقومون 
بــه أبنائهــم علــى مواقــع 
في  أوقاتا  يقضي  وان  األنترنت، 
املنزل ويحاول ترك  التنزه خارج 

الهاتف النقال قليالً.

اإلدمان على الهواتف الذكية.. مشكالت صحية وآثار بدنية
»رقبة التكنولوجيا وألم اإلبهام والتهاب الوتر الكلسي«.. أمراض تفتك بالمستخدمين

صيادون في نهر دجلة »عدسة: زياد متي« لقطة

 متابعة - الصباح الجديد:
احتفلت املمثلــة األمريكية أجنلينا 
جولــي، أول أمــس الســبت بعيد 
ميالدهــا الســابع واألربعني، جنمة 
التي استخدمت حضورها  هوليوود 
لتصبح  الشاشــة،  علــى  الالفت 
واحدة من أشهر املمثالت في العالم 
وقوة في كل مكان في ثقافة البوب 
األمريكية، من الشاشة الكبيرة إلى 

الصحف الشعبية.
التي خطفت  اجنلينا جولي،  متكنت 
قلوب اجلماهيــر منذ اللحظة التي 
دخلت فيها دائــرة الضوء، بطريقة 
ما مــن تعزيــز مكانتهــا على مر 
الســنني، حيث تطورت مــن الفتاة 
املبكرة  أدوارها  املتمردة في  الشريرة 
إلــى مخرجــة ومنتجــة أكبر من 
احلياة واإلنســانية، إنهــا جنمة في 
صدارة قائمــة جنوم هوليوود الكبار، 

ومخرجــة ومنتجة واثقــة ميكنها 
إلى  العاطفية  مشــاريعها  توجيه 
الكلل  تعرف  ال  ومدافعة  الشاشة، 
عــن قضايا املرأة وحقوق اإلنســان، 
أنها مت تعيينها مبعوثًا خاًصا  حتى 
ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون 
الالجئــني فــي عــام 2012. أجنلينا 
جولي، االسم األصلي أجنلينا جولي 
فويــت، من مواليــد 4 يونيو 1975، 
لوس أجنلــوس، كاليفورنيا، الواليات 
أمريكية  ومخرجــة  ممثلة  املتحدة، 
وحماســها،  بجاذبيتها  معروفــة 
اإلنســاني،  عملها  إلــى  إضافــة 
وحصلــت علــى جائزة األوســكار 
عن دورهــا كمريضة نفســية في 
فيلــم »Girl, Interrupt« عام 1999، 
وفُقا لتقرير املوســوعة البريطانية. 
املمثل جون  ابنــة  أمضت جولــي، 
فويــت، الكثير مــن طفولتها في 

نيويورك قبــل أن تنتقل 
إلى لوس أجنلوس في سن 

11 عاًمــا، التحقت مبعهد 
األفــالم ملــدة عامــني، ثم 
التحقت مبدرســة بيفرلي 

درســت  الثانويــة،  هيلــز 
الدرامــا في وقــت الحق في 

إلى  وباإلضافة  نيويــورك،  جامعة 
التمثيل في اإلنتاج املسرحي، قامت 
الفيديو  بتصميم وعــرض مقاطع 
املوسيقية. وعلى الرغم من كونها 

واحدة من أجمل  بأنها  اآلن  تُعرف 
النســاء فــي العالــم، إال أن 

املفاجــأة أن جولي تعرضت 
املدرســة  فــي  للتنمــر 

مظهرهــا،  بســبب 
جولــي  التحقــت 

مبدرســة بيفرلــي 
هيلز الثانوية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
صدر عن دار العراقية للطباعة 
التابعــة  والتوزيــع  والنشــر 
الى شــبكة اإلعــالم العراقي 
املطبوع األول الذي حمل أسم 
السياسي  الفكر  )موســوعة 
عبر العصور( بخمســة أجزاء 
الرضا  عبد  الدكتور  تأليف  من 
الطعــان والدكتور علي عباس 
عامر حســن  والدكتور  مــراد 
فيــاض، وجــرى حفــل توقيع 
الكتاب أمــس األحد في مبنى 
شبكة اإلعالم العراقي بحضور 

ثقافي واكادميي كبير.  
وقــال رئيــس مجلــس أمناء 
العراقــي  اإلعــالم  شــبكة 
الدكتــور جعفــر الونــان في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، 
العراقيــة  دار  تأســيس   « إن 
للطباعة والنشر والتوزيع جزء 
من مشــروع كبيــر من خالله 
نحاول ان ندخل عالم الطباعة 
الثقافية  النشاطات  جناري  وان 
التي تســهم في  والفكريــة 
واملواطنة  احلــوار  ثقافة  تعزيز 
مراحل  ويفــكك  والتســامح 
التعقيد في اجملتمع العراقي«.   
واوضــح أن » الشــبكة متتلك 

أكبــر مطبعــة في الشــرق 
األوســط فال بد لنا ان نتصدر 
طباعة كل ما يتناول املشــهد 
والفني  واإلعالمــي  الثقافــي 
وكذلــك في مجالي األســرة 
»لــدار  متمنيــاً  والطفــل«، 
والنشــر  للطباعة  العراقيــة 
والتوزيــع االســتمرار في هذا 
النهج املعرفي بدعم متواصل 

من شبكة اإلعالم العراقي«.
من جهتــه، قال عضو مجلس 
األمنــاء الدكتور عالء احلطاب ، 
اعمال  بباكورة  اليوم  »نحتفل 

والنشر  للطباعة  العراقية  دار 
والتوزيع املتمثلة بإصدار كتاب 
السياسي  الفكر  )موســوعة 
عبر العصور(«، مشــيراً الى أن 
» الدار أسست لدعم املبدعني 
العــراق  واعــالم  واملفكريــن 
والعاملني فــي اجلانب الفكري 

واملعرفي والثقافي«. 
واضــاف، أن »مجلــس األمناء 
وإدارة شــبكة اإلعالم يسعيان 
الى اإلهتمــام باجلانب األكاميي 
كونــه اجملال األســلم واألجنح 
لذا  القطاعات،  كل  إدارة  فــي 

املشوار  وســنكمل  ســعينا 
األكادميية  املنجــزات  دعم  في 
االختصاصات  فــي مختلــف 
أصدارات  األصدار  هذا  وسيتبع 

اخرى في جوانب عدة«.
الدكتور عامر حسن  قال  فيما 
)موســوعة  »كتاب  إن  فياض، 
الفكر السياسي عبر العصور( 
السياســية  املنهجية  يتناول 
السياسي  بالفكر  التي تتصل 
ألي فعــل يرتكــز عــل قاعدة 

فكرية تخدم اجملتمع«.
وأضاف أن »الكتاب يختلف عن 
كتب الفكر السياســي كونه 
الشــرقي  الفكر  بــني  يجمع 
يعد  لــذا  واإلســالم،  والغربي 
الكتاب من الكتب املنفردة في 
مدايات  فــي  والبحث  التوجه 
مبوضوعية  السياســي  الفكر 

وحيادية كبيرتني«.
وبني انه »قد يوحي الكتاب منذ 
الوهلــة األولى إلــى أنه كتاب 
تقليــدي إاّل أن في جوهره أكثر 
واختــالف عن مواضيع  حداثة 
الكتب األخرى ، موضحاً: »ضم 
الكتاب ست حضارات شرقية 
ورومانية  واســالمية  قدميــة 

وغربية حديثة معاصرة«.

نجمة في دائرة الضوء بمسيرة 
بدأت بالتنّمر وصوال للعمل اإلنساني

تناول الكتاب حضارات شرقية قديمة وإسالمية ورومانية وغربية حديثة أنجلينا جولي في عامها السابع واألربعين.. 

»دار العراقية للطباعة والنشر والتوزيع« تصدر نتاجها األول

قرقوش ـ عضيد طارق:
) Yes Godot ( عرض مســرحي 
شهدته )بغديدي( في محافظة 
نينــوى  قدمتها فرقة مســرح 
ومتثيل  واخراج  فكرة  املستحيل 
انــس عبدالصمــد والدكتــور 
محمد عمر مبشاركة ياسر عبد 
الرزاق وعمــاد صبيح . وبحضور 
نينوى  فــرع  الفنانــني  نقابــة 
متمثلة بشخص الفنان حتسني 
اعضاء  وبرفقــة  رئيســاً  حداد 

الهيئة االدارية للنقابة.
النص  عــن  معدة  املســرحية 
املســرحي املعروف ) في انتظار 
االيرلنــدي  للكاتــب  غــودو( 
صاموئيل بيكــت ،  يدور النص 
في افالك الفنتازيــا واحلوار بني 
قدوم  تنتظــران  شــخصيتني 
شــخصية غودو الغامضة ولن 
يأت برغــم االنتظــار فيبحران 

فــي طلســم الوجــود بعرض 
ادائــي ارتقــى الــى مســتوى 
فاملســرح   ، العاملية  العــروض 
االميائــي ال تكمــن داللتــه في 
ايصال املعنى فحســب بل في 
القيمة املعرفيــة التي حتملها 

يحمل  لذاتها بوصفهــا حامالً 
طابعــاً ) جمالياً ، فنياً ، تعبيرياً 
( انها رســالة تشترط قصدية 
االرسال وتشتغل على االفصاح 
واإلظهــار فــي توصيــل ماهو 
قضية  باعتبارهــا  مرئــي  غير 

وهي  متداولة  غيــر  وجدانيــة 
ميثل  لغــوي  نظام  األخيــر  في 
ســلوكاً اجتماعيــاً ناجتــاً عن 
قدرة اجلســد على التحســس 
وعالقتــه باللغة ، وبحســب ) 
سوزان الجنر ( حركات متثل جزءاً 
من سلوكنا الفعلي وحتمل في 
داخلها دالالت عميقة وتكشف 
عــن كوامن النفــس وخفاياها 
مــن كبت ورغبــات تفصح عن 

تقلبات األنا . 
العــرض قدم عناصــر فيزيائية 
 ، ) اضــاءة  غاية فــي اجلمــال 
ومكمالت   ) ديكــور   ، مؤثــرات 
جمالية ) ازياء ، ماكياج ( منحت 
ابعاداً  العرض  خطاب  مبجملها 
ومالمح ارتقت بالقوى االدراكية 
للمتلقــي وجعلته اقــرب الى 
ابعاد العرض ومراميه من خالل 

ازاحات التوظيف واالرسال . 

»Yes Godot ».. على قاعة مسرح قرقوش 

بغداد - الصباح الجديد:
الراحلة منى  العراق  فنانو  اســتذكر 
نظمه  تأبينــي  حفل  فــي  البصري، 

االحتاد العام لإلذاعيني والتلفزيونيني.
والتلفزيونيني  اإلذاعيــني  رئيس  وقال 
مظفر ســلمان الطائي، إن »الفنانة 
واإلعالمية منى البصري، شــخصية 

العراقيــة،  الثقافــة  فــي  فاعلــة 
على مــدى عقود امتــدت من نهاية 
الستينيات وصوالً الى مطلع األلفية 
وإعداد  التمثيل  بــني  توزعت  الثالثة، 
واإلذاعية  التلفزيونية  البرامج  وتقدمي 
محليــاً وعربياً، وحققــت من خالله 
انتشاراً واســعاً، ظل موضع اهتمام 

الثقافة،  بشــؤون  واملعنيني  اجلمهور 
الــى أن وافتها املنية خالل أيار املاضي 

نتيجة سكتة قلبية«.
وأشــار الى أن »هــذا احلفل هو تكرمي 
تضمن  للبصري،  املهنية  للمســيرة 
شــهادات بحــق الراحلــة، وكلمات 
لزمالئهــا وعائلتها وبيــان تعزية من 

االحتاد، مع عرض مناذج من أعمالها«.
تعــد البصري من املمثــالت الرائدات 
فــي الدرامــا العراقيــة وكانت لها 
األعمال  في  جداً  مهمة  مشــاركات 
الدراميــة العراقية اخلالــدة وحتديداً 

مسلسل »النسر وعيون املدينة«.
ظهرت عالمات ُحســن القــراءة في 

منــى البصري منذ ســنواتها األولى 
في الدراســة االبتدائية، فشجعتها 
مدّرستها على االطالع، وحني أكملت 
املدرســة،  ســنوات  البصري  منــى 
وطلبــْت االلتحاق بكلية، نُشــرَ في 
اجلرائد حينئٍذ إعالن طلب مذيعات في 
اإلذاعة، فاشــتركت منى في االختبار 

وجنحت، فأُســند إليهــا برنامج ركن 
املرأة، فتمّيزت فيه منى، واستحدثت 
خدمة اســتالم رســائل املستمعني 
وإيصالهــا إلى اخملتصني للجواب لها، 
وتضمن برنامجها توعية املرأة باألمور 
الصحيــة وتلقيح األطفال وشــؤون 

املنزل واألسرة.

حفل تأبيني للفنانة الراحلة منى البصري
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العواصم ـ وكاالت:

السنغالي،  املنتخب  اســتهل 
حامــل اللقــب، مشــواره في 
إفريقيــا  أمم  كأس  تصفيــات 
2023 بفــوز مســتحق علــى 
بثالثة  بنــني  منتخب  ضيفــه 
منافسات  ضمن  لواحد  أهداف 
اجملموعة الثانية عشــرة مساء 
أول أمــس.. وفرض جنم ليفربول 
اإلنكليزي ســاديو ماني نفسه 
بتوقيعــه  للمواجهــة  جنًمــا 
لثالثية »هاتريــك« في الدقائق 
12 مــن ركلة جزاء و22 و60 من 
ماني  أيًضا.وبــات  جــزاء  ركلة 
أفضل هداف في تاريخ منتخب 
بالده برصيــد 32 هدًفا متجاوزًا 
الـ31  صاحــب  كامــارا  هنري 

هدفاً.
في املقابل بصم جونيور أواليتان 
على هدف اخلاســر الوحيد في 
املباراة  88.وشــهدت  الدقيقة 
طــرد سيســي دامليــدا العب 
منتخــب بنــني فــي الدقيقة 
51.وكانت املباراة األخرى حلساب 
اجملموعة ذاتها قد دارت اخلميس 
1-1 بني  وآلت للتعادل اإليجابي 
تصّدر  ورواندا.وبذلك  موزامبيق 
اجملموعة  التيرانغــا«  »أســود 
برصيــد 3 نقاط أمام موزامبيق 
وروانــدا )نقطة( في حني تتذيل 
بنــني الترتيب مــن دون نقاط.

وفي اجملموعة الســابعة ضرب 
املنتخب املالي بقّوة ودّك شباك 
برباعية  الكونغولــي  ضيفــه 
نظيفة في حني تغّلبت غامبيا 
بصعوبة على جنوب الســودان 
بهــدف مــن دون رّد.وحلســاب 

اجملموعة الثالثة حسم التعادل 
بهــدف ملثلــه نتيجــة مباراة 

ناميبيا وضيفتها بوروندي.
تونس  مبــاراة  انتهــت  كمــا 
بالتعادل  بوتسوانا  ومضيفتها 
الســلبي 0-0 .. ولــم يتمكن 
إيجاد حل  منتخب تونس مــن 
بالرغم  بوتســوانا  شباك  لهز 
من  العديــد  مشــاركة  مــن 
جنومه مثل اجلزيري وبن رمضان 

تونس  منتخب  ومعلول.ورفــع 
رصيده إلى أربع نقاط في صدارة 
اجملموعة العاشــرة مؤقتاً أمام 
ليبيا )3 نقاط( التي تالقي غينيا 
اإلثنني،  نقاط(  )دون  االستوائية 
فيما حصدت بوتسوانا نقطتها 
األولى بعد خسارتها أمام ليبيا 
1-0.وفي  األولــى  املرحلــة  في 
مباريات أخــرى انتصرت ماالوي 
على إثيوبيا 2-1 ضمن اجملموعة 

الرابعة، وتعادلت مدغشقر مع 
مع  الوســطى  وأفريقيا  أنغوال 
غانا بــذات النتيجة 1-1 ضمن 

اجملموعة اخلامسة.
وتغّلب املنتخــب اجلزائري على 
بهدفني  أوغندا  منتخب  ضيفه 
نظيفني فــي املرحلة األولى من 
مباريــات اجملموعة السادســة 
 )28( مانــدي  عيســى  ووّقــع 
)80( هدفي  باليلــي  ويوســف 

أوغندا  منتخب  »اخلضر«.وأهدر 
العبه  بواســطة  جــزاء  ركلة 
33 بعد  الدقيقة  فاروق ميا في 
تصدٍّ رائــع من حــارس املرمى 
اجلزائري مصطفى زغبة.وضمن 
اجملموعة ذاتها حســم التعادل 
مباراة  نتيجــة   1-1 اإليجابــي 
تصّدرت  وتنزانيا.وبذلك  النيجر 
3 نقاط  اجلزائر اجملموعة برصيد 
أمام النيجر وتنزانيا )نقطة( في 

حني تتذيــل أوغندا الترتيب من 
دون نقاط.

مــن جانبه، اســتهل املنتخب 
فــي  مشــاركته  املوريتانــي 
التصفيات املؤهلة إلى نهائيات 
كأس أمم إفريقيا 2023 بتحقيق 
فوز صريح على ضيفه منتخب 
الســودان بثالثة أهداف من دون 
اجلولة  فــي  املباراة  رد.أقيمــت 
األولى من منافســات اجملموعة 
التاسعة واســتضافها ملعب 
العاصمة  فــي  بيديا  شــيخا 

املوريتانية نواكشوط.
واســتهل املنتخــب املوريتاني 
املواجهة بقوة وســجل هدفني 
خاطفــني في النصف ســاعة 
األولى عن طريق مهاجمه وأحد 
أبوبكر كامارا العب  أبرز العبيه 
في  اليوناني  ســالونيكا  آريس 
ركلة جزاء  مــن   27 الدقيقتني 
الشوط  فانتهى   ،30 والدقيقة 
األرض  بتقــدم أصحــاب  األول 

بهدفني دون رد.
وفــي الشــوط الثانــي حاول 
تضييق  الســوداني  املنتخــب 
الفــارق وبالفعــل جنــح فــي 
تسجيل هدفه األول إال أن حكم 
اللقــاء ألغاه بداعي التســلل.
واســتغل املنتخــب املوريتاني 
تراجع العبي الســودان وواصل 
ضغطه على املرمى حتى متكن 
من تسجيل الهدف الثالث عن 
طريــق عبــد اهلل محمود في 
اجملموعة  77.وضمــن  الدقيقة 
الغابوني  املنتخــب  ذاتها فــاز 
مستضيفه  على  ملعبه  خارج 
منتخــب جمهوريــة الكونغو 
بهــدف نظيف ســجله وارين 

شافي في الدقيقة 23.

لندن ـ وكاالت:
يغيب العب وســط مانشستر 
فودن  فيــل  اإلجنليزي  ســيتي 
عــن مواجهتــي منتخب بالده 
دوري  فــي  وأملانيا  اجملــر  أمــام 
إصابته  لثبــوت  األوروبية،  األمم 

أفاد مدرب  ما  وفق  بكوفيد19-، 
الثالثــة«  »األســود  منتخــب 

اجلمعة.
وغادر فودن مقر تدريب املنتخب، 
إنه قد  أن ســاوثغيت قال  غير 
يلتحق مجــدداً بزمالئه ملباراتي 

إيطاليا واجملر في 11 و14 حزيران 
ســاوثغيت  لندن.وأكــد  فــي 
أنــه »ثبتت إصابــة فيل فودن 
بكوفيد، لــذا اضطر للمغادرة، 
آمل أن يكون قادراً على االلتحاق 
بنا عندما نعــود من أملانيا. هذا 

يعتمــد على أعراضــه وكيف 
يكون تنفســه. يؤثر )الفيروس( 
مختلف«. بشكل  اجلميع  على 
ويلتقــي املنتخــب اإلجنليــزي 
مع اجملر في بودابســت السبت 
بحضور مــا ال يقل عن 30 ألف 

متفــرج برغــم إصــدار أوامر 
خلف  باللعب  املضيفة  للدولة 
انتهاكات  أبواب مغلقة بسبب 

عنصرية العام املاضي.
لكرة  اجملري  االحتاد  ويســتخدم 
القــدم ثغرة فــي لوائح االحتاد 

األوروبي للعبة )يويفا( تســمح 
لألطفــال باحلضور. وبحســب 
تلك القواعد، يجب أن يكون كل 
بالغ. 10 أطفال برفقة شخص 
 7 أملانيا في  وتتواجه إجنلترا مع 

حزيران احلالي.

فودن يغيب عن مواجهتي المجر وألمانيا إلصابته بكوفيد - 19 

تعادل تونس مع بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

ماني »التاريخي« يقود السنغال لفوز مستحق على بنين

مدريد ـ وكاالت:
جدد املدافع ســردان بابيتش عقــده مع أمليريا 
 ،2026 اإلسباني، ألربعة مواسم إضافية حتى 
حســبما أعلن أمس النادي األندلســي، الذي 
ســيخوض غمار الليجا في املوســم املقبل.
ووصل املدافــع الصربي، بوســني األصل، إلى 
أمليريا في البداية على سبيل اإلعارة من النجم 
الدفاع مركزه  األحمر الصربي.ولم يحجز قلب 
كأساسي مع أمليريا، في انطالقة مسيرته مع 

الفريق.
لكن منذ ظهوره في تشكيل مباراة ألكوركون 
مبلعب سانتو دومينجو، احتفظ مبقعده ولعب 
ثالثة آالف و174 دقيقة، ليصبح ثاني أكثر العب 
مشــاركًة أثناء موســم واحد، إذ ظهر في 37 
مباراة بالليجا منها 35 كأساسي وأحرز هدفا.
الدفاعيــة واخلروج  بالصالبة  الالعــب  ويتميز 
بالكرة، واحلفاظ على مركزه داخل امللعب، األمر 
الذي دفع املدرب جوان فرانسيسك فيرير ‘روبي’ 
لطلــب االحتفاظ به.ويعد التجديد لســردان 
بابيتش ثالث الصفقات التي يعلن عنها أمليريا، 
بعد صفقتي اإليطالي-البرازيلي رودريجو إيلي، 
والظهير األيسر اإلسباني أليكس سينتيليس، 

أمس األول.

ميونيخ ـ وكاالت:
حافظ منتخب أملانيا على سجله خاليا من الهزائم 
حتت قيادة مدربه هانز فليك، بتعادله، أول أمس، مع 
إيطاليا )1-1( في افتتاح دور مجموعات بطولة دوري 
األمم األوروبية.ومنــذ خالفته ملواطنــه يواكيم لوف، 
العام املاضي، لم يتعرض املانشافت ألي خسارة حتت 

قيادة فليك.
وأفادت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات بأن فليك أصبح 
ثالث مدرب في تاريخ املنتخب األملاني يتجنب الهزمية 
في أول 10 مباريات له.وســبق فليك لهذا اإلجناز كل 
من سيب هيربرجر، ويوب ديرفال.يذكر أن فليك تولى 
مهمة تدريب منتخب بــالده في أب املاضي، ليقوده 
للفوز في 8 مباريــات والتعادل في مواجهتني خالل 

10 لقاءات.

ألميريا يمنح نجمه
 عقدا طويل األمد

فليك يدخل تاريخ 
منتخب ألمانيا

ماني يقود هجمة على منتخب بنني

مفكرة اليوم

كرواتيا ـ فرنسا 
النمسا ـ الدنمارك

9:45 مساًء
9:45 مساًء

دوري األمم األوروبية

القاهرة ـ وكاالت:
قرر مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة 
برئاســة جمال عالم، تكرمي  القدم، 
النجم محمد صالح، العب منتخب 
مباراة  وليفربول، على هامش  مصر 
الفراعنــة ضد غينيا مســاء اليوم 
األحد، ضمن اجلولة األولى لتصفيات 

كأس األمم األفريقية.
واتفق مســؤولو احتــاد الكرة، على 
تكرمي محمد صالح، تقديرا ملا قدمه 
وحققــه من جناحات مــع ليفربول 
ومنتخــب مصر.يذكــر أن منتخب 
مصر ســيلعب مع إثيوبيــا يوم 9 
اجلاري في ماالوي في اجلولة  حزيران 
الثانية لتصفيــات أمم أفريقيا، قبل 
أن يواجه منتخب كوريا اجلنوبية في 
ملعب األخير وديا يوم 14 من الشهر 

احلالي.
وكان إيهاب الكومي، عضو مجلس 
إدارة احتــاد الكــرة، قــد أكــد في 

صالح  لتكرمي  اجتاه  وجود  تصريحات 
قبل مباراة غينيا، وأشــار أيضا إلى 
أن النجــم الكبير لن يشــارك في 

ودية كوريا للحصول على قســط 
من الراحة بعد انتهاء املوســم في 

إجنلترا.

باريس ـ وكاالت:
البولنديــة  النجمــة  أنهــت 
األولى  املصنفــة  شــفيونتيك، 
عامليــاً في كــرة املضــرب لدى 
منافستها  مغامرة  الســيدات، 
األميركية الصاعدة كوكو غوف 
لتتّوج بلقب بطولة روالن غاروس 
الفرنسية، ثانية البطوالت األربع 

الكبرى.
فرض  من  ومتكنت شــفيونتيك 
مســتواها  ومتابعة  أفضليتها 
مبجموعتني  لتنتصــر  الالفــت 
دون رد 6-1 و6-3 فــي النهائــي 
الذي جرى أول أمس.. وحســمت 
مبكــراً  األمــور  شــفيونتيك 
الـ18  صاحب  إرســال  بكسرها 
عاماً في الشــوط األول والثالث 
 0-3 لتتقدم  األولى  اجملموعة  من 
قبل أن تنهي اجملموعة 6-1 خالل 

33 دقيقة تقريباً.
حاملة  شــفيونتيك  وحافظت 
لقــب 2020 علــى تركيزها في 
متجــاوزًة  الثانيــة  اجملموعــة 
تأخرهــا 2-0 لتتقــدم 4-2 ومن 
6-3.ورفعت  ثم تفوز باجملموعــة 
شــفيونتيك )21 عاماً( رصيدها 
معادلة  متتاليــاً  فــوزاً   35 إلى 
وليامس  فينوس  األميركية  رقم 
الثالثة. األلفيــة  فــي  األفضل 
الثاني  الكبيــر  اللقــب  وهــذا 
بعد  مسيرتها  في  لشفيونتيك 
أول في روالن غــاروس أيضاً عام 
2020 علــى األميركيــة صوفيا 

كينن.
كمــا هــو اللقب التاســع في 

والسادس  الشــابة  مســيرتها 
تواليــاً هــذا العام بعــد دورات 
ويلــز وميامي  وإنديان  الدوحــة 
وروما.وتهيمــن  وشــتوتغارت 
شفيونتيك على تنس السيدات 
هــذا املوســم، خصوصــاً بعد 
االعتــزال املفاجئ لألســترالية 
آشلي بارتي املصنفة أولى عاملياً 

سابقاً.
وعلــى منصة التتويــج قبل أن 
ترفع الكأس، قالت شــفيونتيك 
بتأثــر متوّجهة إلــى غوف التي 
»قلت  بالدموع  عيناها  اغرورقت 
أفعله.  لكوكو ال تبكي وهذا ما 
»أنت  لكوكو«.وأضافت  مبــروك 
)غوف( تقومني بعمــل رائع. في 
عمرك، كنت في الســنة األولى 

التي أخوض فيهــا دورات رابطة 
احملترفــات ولــم أكن أعــرف ما 
كنت أفعله. أما أنت ســتجدين 
طريقك، وأنــا متأكدة من ذلك«.
أما غــوف فقد قالــت »أريد أن 
أهنئ إيغا، ما فعلته في الدورات 
فــي الشــهرين املاضيــني كان 
أن  دون  مــن  مذهالً«.وأضافــت 
تتمكن مــن كبح دموعها خالل 
التوّجه بالشــكر إلــى فريقها 
متواجدة  التــي كانت  وعائلتها 
في املدرجات »آمل أن نتمكن من 
اللعب فــي املزيد من النهائيات، 
واحد  بنهائي  الفوز  ميكنني  ورمبا 
)...( أريــد أن أشــكر فريقي، أنا 
آسفة ألنني لم أستطع احلصول 

على هذه الكأس اليوم«.

االتحاد المصري يكرم محمد صالح

شفيونتيك تنهي مغامرة 
غوف وتحصد لقب روالن غاروس

محمد صالح

شفيونتيك
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بغداد ـ الصباح الجديد:

فاحتَ وفد املنتخب األوملبّي اللجنَة 
املنظمــة لبطولِة آســيا دون 23 
عاماً من أجل تنظيِم وقفِة حدادٍ 
على روِح الالعب الدولي الســابق 
)حيدر عبــد الرزاق( الــذي وافتُه 
املنيــة أمس .وقــاَل ُعضو االحتاد 
ُمشــرف املنتخــب األوملبي، غامن 
عريبي: ببالِغ احلزن واألسى تلقينا 
السابق،  الدولّي  الالعب  وفاة  خبرَ 
حيدر عبد الرزاق، داعياً من الباري 
عــّز وجــّل أن يلهم أهلــه وذويه 
فاحتنا  والســلوان.وأضاَف:  الصبر 
املنظمة  واللجنَة  اآلسيوي  االحتادَ 
إلقامِة وقفة حدادٍ على روِح العٍب 
سبق أن خدَم املنتخباَت الوطنّية 
بانتظار  لســنوات طويلة.وبــَن: 
اســتحصال املوافقة الرســمّية 
املنظمة من  اللجنــِة  قبــل  من 
كافة  بالتفاصيل  املباشــرِة  أجل 
املرتبطة بتأبن الراحل حيدر عبد 
الرزاق.واختتَم عريبي حديثه قائالً: 
العمُل على وقفــة حدادٍ للراحل 
حيدر عبــد الرزاق أقــل ما ميكُن 
حياته  أفنى سنَن  لالعِب  تقدميه 

خلدمِة الكرة العراقّية.
ويلعــب منتخبنــا األوملبــي في 
الســاعة 4 مــن عصر يــوم غد 
الثالثــاء ضمــن اجلولــة الثالثة 
حلســاب اجملموعــة الثانيــة في 
نهائيات آسيا حتت 23 عاما اجلارية 
احداثها في أوزبكســتان، وسبق 
ملنتخبنا ان خــرج متعادال بهدف 
ملثلــه فــي مباراتيه امــام األردن 

وأستراليا تواليا.
وتوفــي العب املنتخــب الوطني 
الســابق لكرة القدم، حيدر عبد 

الرزاق، متأثــرا بإصاباته بعد 
أيام  قبل  العتداء  تعّرضه 

“مجهولن”  أيدي  على 
وبحسب  بغداد،.  في 
صحفيــة  تقاريــر 
تعرض  فقد  عراقية 
حيــدر عبدالــرزاق 
مــن  العتــداء 

أشــخاص   5

هاجموا  مســلحون  بعضهــم 
القادســية  منطقة  في  الالعب 
وســط بغداد مما تسبب 
نزيــف  فــي 
 ، النجــم 
د  جــو و و
ت  مــا كد
جداً  قوية 
على وجهه 
منطقــة  و
وظل  الرأس 

فاقدا الوعي ، مؤكدين أن ســبب 
االعتداء مــا زال مجهــوالً حتى 
اآلن، وفــارق الالعــب احلياة، فجر 
أمس، فــي مستشــفى )اجلملة 
العصبيــة(، وأشــارت الفحوص 
الطبية إلى أنه تعّرض لتشــقق 
فــي اجلمجمــة ونزيــف داخلي.
وشّكلت وفاة الالعب الذي أسهم 
فــي تتويج العراق للمــرة األولى 
آســيا  كأس  بلقب  تاريخــه  في 
عــام 2007، صدمة للناشــطن 

االجتماعي. التواصل  مواقع  على 
الرياضيــة  األوســاط  وعّبــرت 
العراق  في  واجلماهيرية  الرسمية 
عــن حزنهــا لرحيل حيــدر عبد 
العديد  الرزاق..وشــارك حيدر في 
من البطــوالت احملليــة والعربية 
والقارية مع الطلبــة، إلى جانب 
احترافــه بالعديــد مــن األندية 
بعد  وعمل  واخلليجيــة.  العربية 
اعتزاله في اجملال اإلداري، وأشــرف 

على فريق الطلبة لعدة مواسم.

ولِد حيدر عبد الرزاق في التاســع 
من حزيران عام 1982، ولعب مبركز 
)الطلبة(  أنديــة  ومّثل  الدفــاع، 
و)الكــرخ(  و)الــزوراء(  و)دهــوك( 
و)السليمانية(، واحترف في أندية 
القطري  األهلي  وهي  عربية عدة، 
اللبناني واالحتاد السوري  واألنصار 
اللبناني،  صيــدا  أهلــي  ونــادي 
أنديجان  نــادي  إلــى  باإلضافــة 

األوزبكي.
وارتبط اســم الالعب حيدر عبد 

الــرزاق بإجنازيــن مهمــن جــدا 
حققتهما الكــرة العراقية، األول 
إلى  األوملبــي  املنتخــب  بتأهــل 
نهائيــات دورة أثينــا األوملبية ثم 
حصوله على املركز الرابع في تلك 
الالعب  العاملية.وأســهم  الدورة 
فــي حصول منتخب بــالده على 
لقب دورة ألعاب غربي آسيا التي 
أقيمــت في قطر عــام 2005، ثم 
فــي حصوله على املركــز الثاني 
فــي بطولــة غربي آســيا التي 
جرت فــي األردن عام 2007.ويعتبر 
العراقيــون أن اإلجناز الثاني املهم 
حيدر  متّكن  هــو  العراقية  للكرة 
على  احلصول  مــن  الفريق  ضمن 
لقب بطولة أمم آســيا التي جرت 
فــي ماليزيا عــام 2007، ومثلت 
آخر مشــاركاته  البطولة  تلــك 
مع املنتخب.وأســهم الراحل في 
إحراز العراق لقب شــباب آســيا 
عام 2000 في إيران، كما شــارك 
فــي نهائيات شــباب العالم في 
االرجنتن عام 2001، وعمل عضوا 
في الهيئة اإلدارية السابقة لنادي 

الطلبة.
وابرق الفيفا رســالة تعزية بوفاة 
الــرزاق، واعلُن  الالعب حيدر عبد 
االحتاد املركــزي لكرِة القدم حداداً 
علــى روِح الفقيد الالعب الدولّي 
الســابق »حيدر عبد الرزاق« الذي 
وافتــُه املنيــة أمــس.. وذلك في 
مقــّره، وملــدة يومن ابتــداًء من 
ويرفُع  االحتاد  االثنن.ويبتهُل  اليوم 
أكَف الدعاء إلــى الباري عّز وجّل 
رحمته  بوافر  املرحــوم  يتغمد  أن 
ويلهم  جناته  فســيح  ويسكنه 

أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
وشاركت أوساط رياضية ورسمية 
في تشــييع الالعب، ونعته وزارة 
واللجنــة  والرياضــة  الشــباب 
واألندية  الكــرة  واحتــاد  األوملبية 
الرياضية، وجمهور الكرة وشــتى 
األوســاط التي طالبت بالكشف 
عن اجلناة، وسيقام مجلس العزاء 
على روحه ابتداء من اليوم االثنن 
في جامع بنيــة مبنطقة العالوي 
ملــدة يومــان من الســاعة 4ـ  7 

مساء.

وفد المنتخب األولمبي يطالب بتنظيم 
وقفة حداد في لقاء الغد امام الكويت

فيفا يعبر عن حزنه بوفاة النجم الدولي حيدر عبد الرزاق

االثنن 6 حزيران 2022 العدد )4910(
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جدلية الالعب المغترب 
ونظيره المحلي

احتــدم الــكالم وتباينــت اآلراء حول وجــود الالعبن 
املغتربن في صفــوف منتخباتنــا الوطنية بل وصل 
احلديــث عنهم وكأنهم ليســوا بعراقين ناســن ام 
متناســن ان الظروف الصعبة التي مــرت على بلدنا 
هي من اجبرت اهلهم على ترك البلد والرحيل الى دول 

العالم طلبا للعيش واالستقرار.
والغريــب في االمر ان من يدافع عنهم اي عن املغتربن 
تلصق بــه الكثير من التهم الباطلة ويرمى بســهام 
النقد الالذع كونه يقــول بان الالعب  العراقي املغترب 
هو افضل من الالعب احمللي في هذا املركز او ذاك  ودليله 
بذلــك االداء الفني ال غير وهذا ما افرزته املباريات على 
الرغم من اشــراكهم لدقائق بسيطة ليس اكثر وهي 
غير كافية للكشف عن مســتوياتهم الفنية ولكن 
الالعب اجليد يعرف من اولى حركاته او ملســته للكرة  
وهذه املعلومة ال يعرفها اال من مارس ولعب كرة القدم 
وكي ال نذهب بعيدا نرى بان الالعب زيدان اقبال او علي 
احلمادي او ممن هو متواجد االن مع منتخبنا االوملبي جند 
بان ادائهم الفني ومستوياتهم هي افضل من الالعب 
احمللي في هذا املركز او ذاك كما اننا لســنا بالضد من 
وجود او اشــراك  الالعب احمللي  ولن يتخلف معا  احد 
مما يعرف ابجديات كرة القدم  على وجود حســن عبد 
الكرمي.«قوقية«... او وكاع رمضان مع املنتخب االوملبي 
وحتى الوطنــي اذا نحن ليس بالضد او مع هذا لالعب 
كوننا تربطنا معه عالقة صداقة بل نضع االداء الفني 
هــو احلكم والفيصل في وجود هذا العراقي املغترب او 
ابن البلد احمللي الن هدفنا املنشود الذي نسعى إليه هو 
عودة كرتنــا الى منصات التتويج املعزز باداء فني يليق 
بالكرة العراقية بعد فترة من الغياب القسري السباب 
عديدة وفــي مقدمتها دخول الطارئن الى الوســط 
الرياضي بل هم من يتحكمون بوجود فالن من الالعبن 
او ابعــاد االخر واالمر لم يقف عند منتخباتنا الوطنية 
حسب بل انتقل الى انديتنا بعد ان اصبح قول الفصل 
بيد البعض من احملســوبن علــى جماهيرنا الرياضية 
لألسف هي من تقرر وجود هذا املدرب مع الفريق وابعاد 
االخــر او توجيه الدعــوة واســتدعاء الالعب الفالني 
لصفوف الفريق  وعدم الرغبــة بوجود االخر واالمثلة 
كثيرة جدا وانديتنــا اجلماهيريــة امنوذجا حتى وصل 
عدد املدربن الذين يشرفون على احد انديتنا الى ثالثة 
مدربن او اكثر هذا يحصل في كل موسم مع البعض 
من الفرق اجلماهيرية التي يجب ان تكون هي القاعدة 
االساسية لوجود خيرة العبي منتخباتنا الوطنية مثل 

ما كنا نراه قبل عام 2003 .
نعود ملوضوعنا الرئيسي واالساسي اال وهو وجود الالعب 
املغترب مع منتخباتنا الوطنية علينا ان نتحدث بشيء 
من املهنيــة واملنطق الرياضي مع اصحاب االختصاص 
من مدربينا احمللين اليــس االداء الفني هو من يحكم 
في اختياراتكم لالعبيكم في االندية التي تعملون بها 
ام ان هنــاك امور اخرى ال نفهمهــا انتم اعلم وافهم 
بهــا هي من حتكم بوجود هذا وابعــاد ذاك واعتقد بان 
اجابــة جميع مدربينا االكفاء واملهنين ســتقف الى 
جانبنا من دون شــك النهم يبحثون عن النتائج اجليدة 
عن االجناز وعن عودتنا كرتنــا الى زمنها اجلميل حيث 
النتائج االيجابية وااللقاب واالجنازات بعيدا عن ان هذا 
الالعب مغترب ام محلي بل ان البعض كان يعد وجود 
منتخباتنا في املشــاركات اخلارجية  هو ملح البطولة 
ومنهــم من تعلم منــا ابجديات كرة القــدم ودليلنا 
بذلك احتراف مجموعــة كبيرة من مدربينا او العبينا 
مع عدد من االنديــة اخلليجية وغيرها وحققوا معهم 
اجنازات عديدة  ومكاســب كبيرة فــي تطوير كرة ذاك 
النادي في الدوري اخلليجي او غيرها اضافة اكتشــاف 
الكثير من املواهــب التي اصبحت عالمة مميزة للكثير 

من منتخبات اخلليج واملنطقة العربية احمليطة بها.
ولهــذا اجد من الضروري ان يكــون حديثا وكالمنا في 
القنوات الفضائية احمللية وغيرها  وكل وسائل التواصل 
االجتماعي منصب في  وجود العراقي املغترب او احمللي 
مــع منتخباتنا الوطنية يحكمــه االداء الفني ال غير 
كي نعيــد كرتنا العراقية الى ســابق عدها ومجدها 
بعد ان اصبحــت منتخبات  ال تقوى على حتقيق الفوز 
مع منتخبات لم نكن نحســب لها اي حســاب عند 
مواجهتنــا اليهم فــي االســتحقاقات اخلارجية في 
الزمن املاضي اجلميل بل اصبحت منتخباتنا محطات 
اســتراحة للمنتخبات االخرى النهــم عملوا الصح 
وابتعــدوا عن االختيارات العشــوائية غير املدروســة 
كما ان علينا ان نبتعد عن اجملامالت واحملســوبية حتى 
في اختياراتنا ملدربينا مــع انديتنا احمللية او منتخباتنا 
الوطنية بل الكفاءة التدريبية والســيفي الشخصي 
هــو الفيصل فــي االختيار . كفانا هزائم وخســارات 
متتالية ونحن مازلنا نرمي اخطائنا على وجود الالعب 
املغترب مع منتخباتنا وعدم اعطاء الفرصة ألشــراك 

احمللي والعكس صحيح.

الراحل حيدر عبد الرزاق يقطع كرة أمام رونالدو في لقاء العراق والبرتغال باوملبياد اثينا

جدول مباريات المنتخب األولمبي في البطولة
نهائيات كأس آسيا

تحت 23 عامًا
في أوزبكستان

1 - 1العراق

1 - 1 العراق
العراق

األربعاء 1 حزيران األردن
السبت   4 حزيران
الثالثاء   7 حزيران

8 مساًء
4 عصرًا
4 عصرًا

أستراليا
الكويت VS

بغداد ـ فالح الناصر:
اكد العب كرة الطاولة، حسن علي 
عاكــش، ان فريقه نفط الشــمال 
مــن محافظــة كركــوك يواصل 
فــي  للمشــاركة  التحضيــرات 
املرحلة املقبلة من بطولة الدوري 
املمتــاز، موضحا ان الفريق الذي 
يقوده املــدرب إياد طاهر ويضم 
جانبــه  إلــى 
ن  عبــا لال ا
م  ســا و
هر  سا
بيرس  و
علــي، 
أتى في 
الترتيب 
بــع  ا لر ا

بعــد 
نهايــة املرحلة 

األولى عــن فرق مجموعته بعد أندية 
الســليمانية واجليش والبيشمركة.. 
منوها إلى ان فريقه حقق الفوز في 5 

مباريات وخسر في مباراتن.
وأشــار إلى ان املرحلــة املقبلة التي 
تأهلــت إليهــا 8 أندية ســتقام في 
شــهر آب املقبل وسيشــرك كل ناد 
متأهــل العب محتــرف ليكون دوري 
محترفن من 8 أندية، مؤكدا ان فريق 
نفط الشمال ميلك مؤهالت املنافسة 
بفضل دعــم اإلدارة وجهــود املدرب 

وإمكانات الالعبن.
عاكش، قــال ان الالعبــن املنصفن 
البطولة سيكون  اختتام  بعد  األوائل 
لهــم احلضور األكبر في تشــكيالت 
الوطنية، مشــددا على  املنتخبــات 
ان طموحه اعتــالء منصات التتويج 
ليكون  الطاولة  كــرة  بألقاب  والفوز 
موجودا ضمن خيارات املالك التدريبي 

للمنتخب الوطني في االستحقاقات 
املقبلة. واســتذكر إجنازه في بطولة 
غربي آسيا لفئة الشباب التي أقيمت 
في األردن عام 2018 باشــراف املدرب 
كفاح محســن، بقوله: في البطولة 
كنــت متطلعــا لتحقيــق النجاح 
بالوســام  الفوز  أحرزنا  هلل  واحلمــد 
زميلي  مــع  الزوجي  لفئة  البرونــزي 
الالعب محمد زياد بعــد تقدمي األداء 
الفني املتميز في البطولة وأشــاد به 

اجلميع من املتابعن والنقاد.
وأوضح ان املســتوى الفني ملنتخبات 
غربي آســيا يشــهد بكثيــر لتفوق 
قطر  وكذلك  الســعودي  املنتخــب 
وأيضا األردن ومنتخباتنا التي حققت 
إجنازات متقدمة على صعيد بطوالت 

احتاد غربي آسيا بكرة الطاولة.
بــدأ الالعب حســن علــي عاكش 
 2018 ممارســة كــرة الطاولة عــام 

بدعــوة املدرب املرحــوم كاظم جواد 
الذي شــاهد أدائه في احدى القاعات 
الشــعبية مبنطقــة حــي اجلوادين، 
نصحــه بالتوجه إلــى مركز املوهبة 
بصفوف  عاكش  والتحــق  الرياضية 
نخبة من  ليصقل موهبته  املوهوبن 
املركز  مدير  مقدمتهــم  في  املدربن 
واملدرب  جواد  حكمت  للعبة  الوطني 
املشاركة  جانب  وفي  كفاح محسن. 
ضمن بطولــة التربيات، مثل الالعب 
فريقه متوسطة العالمة حسن علي 
محفــوظ في حي اجلوادين باشــراف 
املــدرب الكابــن باســم وحقق في 
بطوالت التربية العديد من النجاحات 
التــي عززت حضوره فــي رياضة كرة 

الطاولة.
امــا على صعيد األنديــة، فقد لعب 
العدل  نادي شــباب  لفريــق  عاكش 
بأشراف الراحل كاظم جاري ثم لعب 

للخطوط الذي دربــه يحيى الربيعي 
إلى  الســابق  املوســم  انتقاله  قبل 
فريق نفط الشمال، ومتكن الالعب من 
تسجيل نتائج إيجابية متقدمة كان 
فيها عنصرا جيدا في الوقوف مبراكز 
املقدمة لتسنح له الفرصة في متثيل 
العراق بفئة الشباب في بطولة غربي 
آسيا باألردن ووقتها حقق إجنازه الذي 
املزيد  يعتز به ويســعى على إضافة 
من األلقاب على الصعيد اخلارجي في 

املشاركات املقبلة.
يشجع الالعب حســن علي عاكش 
فريق نادي الشرطة لكرة القدم على 
الصعيد احمللي، في حن يشــده فريق 
برشلونة اإلسباني خارجيا، وبالنسبة 
لالعبيــه املفضلــن، محليــا العب 
ليونيل  وعامليا  حصني،  علي  الوسط 
ميســي جنم كــرة االرجنتــن ونادي 

باريس سان جيرمان الفرنسي.

حسين علي عاكش يطمح في التتويج بألقاب كرة الطاولة 

قاسم شالكه*
الوطني  منتخبنــا  يواصــل 
االثقــال  لرفــع  النســوي 
اســتعداده لبطولة ألعاب 
اإلســالمي  التضامــن 
والتي من املؤمل اقامتها 
قونيــة  مدينــة  فــي 
اب  شــهر  التركيــة 
إشــراف  املقبل حتت 
املنتخــب  مــدرب 
عباس  النســوي 
احمــد واخلبيــر 
ليونتي  الدولي 
 ، نكــو جنر كو
ذلــك  اكــد 
رئيس  نائــب 
د  حتــا ال ا
ر  كتــو لد ا

مصطفــى 
صالــح حيث 

اللجنة  ودعم  باشــراف  قال: 
االوملبيــة الوطنيــة العراقية 
التدريبي  املعســكر  انطلــق 
ثالثة  منذ  الوطنــي  ملنتخبنا 

اشهر وســيتمر لغاية اقتراب 
موعــد البطولــة، مؤكدا ان 
الكثير  اضافت  املعســكرات 
املســتوى  حيث  من  لرباعتنا 

الفنــي الواضح باالضافة الى 
خالل  حتققــت  التي  االرقــام 
سيشارك  املعســكر.واضاف: 
العراق بثالثــة اوزان هن هديل 
76 كغــم وجلن  وزن  ســالم 
حازم وزن 54 كغم و مناســك 
عالء وزن 59 كغــم، ونامل ان 
تكون مشــاركتهن فاعلة في 
وان نحصــل على  البطولــة 
اكثر عدد من االوســمة كون 
املشاركات يعدن من  الرباعات 
البطالت التي سبق وان حققن 
نتائج مميزة في احملافل الدولية 
في ضل االعدادات املســتمرة 
واخلبــرات املتراكمة من خالل 
احملافــل  فــي  مشــاركتهن 

الدولية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد رفع 
األثقال

منتخبنا النسوي لرفع االثقال يواصل
 اعداده لبطولـة التضامن االسالمي

احدى رباعات منتخبنا الوطني
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

قصص كثيرة نسمعها ونشاهدها باستمرار من 
خالل مواقع التواصــل االجتماعي الذي يظهر لنا 
مســاوىء مجتمع عانى ما عانى من ويالت احلروب 
واألزمــات، وكان األثر الكبير والواضح حتملته املرأة 
على مر االزمان. فما بــني آونة وأخرى تظهر قصة 
حتمل فــي طياتها خبايــا لرجل مريض نفســياً 
او مريض بعــادات وتقاليد تفــرض عليه تعنيف 

شريكة العمر.
ال يكاد ميضي أســبوع حتى تظهــر قصة جديدة 
ملعاناة امرأة كل ذنبها تزوجت رجل ال يقدر " الزواج 
" هــذا العقد املقــدس وهذه العالقة املقدســة 
املليئــة باحلب، لقد جعل اهلل املــرأة ألجلكم من 
جنســكم، أيها الرجال أزواًجا لتطمئن نفوسكم 
إليها وتســكن، وجعل بني املــرأة وزوجها محبة 
وشــفقة كما وصفــت في القرآن الكرمي بســم 
ْن  اهلل الرحمن الرحيم )وَِمــنْ آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ
أَنُفِســُكْم أَزْوَاًجا لَِّتْســُكُنوا إِلَْيَها وََجَعَل بَْيَنُكم 

ُروَن(. لَِك َليَاٍت لَِّقْوٍم يََتَفكَّ َودًَّة وَرَْحَمًة ۚ إِنَّ ِفي ذَٰ مَّ
لكــن ما نــراه اليــوم ال ميت لإلســالم بصلة من 
تصرفــات وجرائم عجز القلم عــن وصفها، لكن 
اجلميل باألمر الكثير من النســاء العراقيات بدأن 
باألخذ بزمام املبادرة للوصول الى واقع أفضل، حيث 
نلحظ مؤخرا العديد من الشابات علت اصواتهن 
ســواء من خالل السوشــال ميديا واالعالم وهن 
يبحثن عن طرق حقيقية لتطوير ذواتهن من خالل 
البحث عن االســتقالل االقتصادي وغيره ، فضال 
عن الوقوف بوجه هــذا العنف من خالل املطالبة 

بتفعيل القوانني اخلاصة بحماية املرأة والطفل.
من جانبها كشــفْت األمانة العامة جمللس الوزراء، 
عن تسجيل 5 آالف حالة تعنيف ضد النساء خالل 
العام املاضي 2021 في بغــداد وعموم احملافظات، 
مؤكدة سعيها لتشــريع قانون يسهم في تعزيز 

حماية النساء والشرائح الضعيفة في اجملتمع.  
وبرغــم تصويت مجلس الوزراء في 4 أغســطس 
2020 على مســودة مشــروع قانــون احلماية من 
العنــف األســري، إال أن القانون ما يــزال ينتظر 
التصويت عليــه في مجلس النواب، فيما ال توجد 
في البالد سوى 5 "مالذات آمنة" للنساء املعنفات، 
3 منهــا في إقليم كردســتان وآخــران في بغداد 

واألنبار.
ان العديــد مــن الدول علــى املســتويني العربي 
والعاملي قد قطعت اشــواطاً متقدمة في تقدمي 
الدعــم للمرأة مــن ناحية القوانــني ومن ناحية 
االسناد اجملتمعي، اال اننا في بلدنا ما زلنا متأخرين 
جداً، اذ اننا لم نكن بعيداً عن مظاهر العنف، وقد 
افرزت باملقابل زيادة في معدالت االنتحار واالعتداء 

واالغتصاب.
في النهاية نحن نحتاج الى وقفة حقيقية وجادة 
فقد اكتفينا من الشعارات ومكتسبات سطحية 
هناك الكثير من الشعارات مت رفعها من دون فعل 
حقيقــي لهذا القانون واليوم نحتــاج الى مبادرة 

حقيقية للقضاء على العنف ضد املرأة.
وكما ان للمرأة احلمل األكبر في استعادة حقوقها 
فإن هناك طبقة واعية من الرجال ترفض تعرضها 
للعنف وتدعو الى مجتمع متحضر تتســاوى فيه 

احلقوق والواجبات.

العنف..
والشعارات الزائفة 

زينب الحسني 

حاوره سمير خليل:

"ال يوجد دور صغيــر ودور كبير، بل يوجد 
ممثــل صغير وممثل كبيــر" مقولة طافت 
فضاءات فن املســرح وارتبطت بالتمثيل 
حتــى تــردد صداها فــي كل عمل فني، 
، تلفزيون، سينما. كثيرون يرددون  مسرح 
هــذه املقولة ويؤمنــون بهــا، وكثيرون 
يجهلونهــا، خــالل املوســم الرمضاني 
الفائــت حيــث تنوعت فاكهــة الدراما 
احمللية، تابع املشــاهدون مسلسل )املاس 
املسلسل  شــخصيات  جل  مكســور(، 
كانــت )كاركترات( مألوفــة او قريبة من 
املألــوف، لكن شــخصية واحدة جذبت 
انتباه املشــاهد وظلت عالقة في ذهنه 
وهذا قمة النجاح في جتسيد الشخصية، 
تلــك الشــخصية كانت لوالــد بطلة 
املسلســل املقعد الذي فقد القدرة على 
الكالم، جسد هذه الشخصية فنان رائد 
متمرس ميلك خزينا من االعمال املسرحية 
والتلفازيــة، ملتزم حفر لــه مكانة في 
فــن التمثيل واجادة الشــخصيات التي 
يجسدها،  انه الفنان الكبير طارق شاكر 
الذي حدثنا اوال عن قصة هذا الدور وهذه 
الشخصية، قائال:اختياري ألداء هذا الدور 
في مسلســل املاس مكســور ملعرفتي 
عملت  وكوني  الفني  بالكادر  الســابقة 
معهم ســابقا ولكن الكاتب الذي كتب 
هذه الشــخصية كان مللء فراغ املشاهد 
وتكون طرفا ضعيفــا باألحداث باعتراف 
الكاتب، ولكنه بعد ان شــاهد ما قدمته 
في هذه الشخصية كان يراسلني يوميا 
على املاســنجر ويقول لــي )لقد اضفت 
الكثيــر للعمــل(، الكارثة حتــى املنتج 
املنفذ اللبناني اعطاني اجرا زهيداً باعتبار 
ان هذه الشخصية غير ناطقة جلهله ان 
االداء التمثيلي ليس بالكالم فقط، بذلت 
جهدا في هــذه الشــخصية كي اكون 
حاضرا واساســيا في ايقاع املسلســل 
وبعد ان ظهرت النتائج صفق لي كثيرون 
وتلقيت رسائل من مشاهدين عرب يثنون 
فيها علــى اداء الشــخصية، لقد فزت 
بجائزة التميز واالبداع في مهرجان الهالل 
الذهبي لألعمــال الرمضانية واحلمد هلل 
على مــا اعطانا من قوة نســتمد منها 

العزم واالصرار".

* بشكل عام، ما هو حال الدراما احمللية 

اليوم؟ 
ـ مع االســف الدرامــا العراقية مازالت 
بعيــدة كل البعد عن مشــاكل اجملتمع 
العراقــي وكيفية وجود حلــول ملعاجلة 
الوضع املتردي للمواطن، بل كل ما يقدم 
من افكار مســروقة من اعمال معروضة 
ســابقا حتمل نوعا من الفنتازيا اخليالية 
التــي ال متس تطلعــات املواطــن ، لقد 
قدمت الســينما املصرية سابقا الكثير 
من االعمال التي غيرت قوانني اجتماعية 
كانت ســائدة فــي ذلك الوقــت ومنها 
فيلم)جعلونــي مجرمــا( للراحــل فريد 
شــوقي والذي يعالج مشاكل السجني 
الــذي يغادر الســجن ترافقــه صحيفة 
اعمالــه الســابقة، وكذلــك فيلم آخر 

للراحلة فاتن حمامة والذي يعالج ظاهرة 
العنف االسري للنساء املتزوجات".

اعتقد بالنسبة لنا يبقى احلال على ما هو 
عليه ارتباطا بالوضع السياســي للبلد، 
وبالنســبة لألعمال الدرامية الرمضانية 
فلم تكن مبستوى الطموح لكنها افرزت 
وجوها شــابة وخاصة النســائية منها 
اللواتــي مــن املمكن ان يحتلــن مواقع 
الصــدارة باألعمال الفنيــة القادمة، لم 
يكن هناك مسلسل اثار االعجاب لكثرة 
وأحيانا  املسلسالت  ايقاع  في  االخفاقات 

بعيدة عن البيئة العراقية".

* باحلديــث عن الوجوه الشــابة، كيف 
تراهــا؟ هــل هنــاك وجه شــاب جذب 

انتباهك؟
ـ جيل الفنانني الشباب اليوم مع االسف 
ال ميلك صلة مبن ســبقه من فنانني كإنو 
يدرســون خطواتهم بدقــة وبعيدا عن 
الشــهرة واملــال، بل كإنــوا يقدمون فنا 
رفيعا صادقا بــكل املعايير، اما الن فكل 
مواقع  الحتــالل  يتســابقون  الفنانــني 
واالنســتغرام  االجتماعــي  التواصــل 
والتيليغرام لنشر اخبارهم حتى التافهة 
منها وهذا ســوف يؤثر عليهم مستقبال 
لكثرة ما يراهم املشاهد في هذه املواقع 

وميل منهم".
وتابع: اثــار انتباهي الفنانة هند نزار فهي 
فنانــة متابعة مجتهــدة، حريصة على 
ادائها وسيرتها، دخلت دورات تدريبية في 
مجــال الصوت وااللقاء في ســوريا رغم 
انها طالبة في معهــد الفنون اجلميلة، 
ومن الشباب كذلك ألكسندر علوم رأيته 
راق في خلقــه واداءه وميكن ان يصل الى 
العاملية كونه ميتلــك مقومات ومهارات 
بدنية ولغويــة فهو يتحــدث االجنليزية 
بطالقــة كونــه عــاش جــل حياته في 

امريكا".
لطارق شاكر رأي مبشاركة الفنان العربي 
في اعمالنا احمللية، يقول: إذا تقصد طاقم 
االخراج فهي حالة صحية شرط ان تقترن 
بوجود فنيني عراقيني معهم وكذلك خبير 
ومدير فني للمواقــع كون الفنان العربي 
واجلغرافية  البيئــة االجتماعية  ال يعرف 
للمواقع التي تصورها احداث املسلســل 
لذا نــرى الكثير من االخطاء القاتلة التي 

ترافق املسلسالت والعمل الفني".

* قضيــت عمــرا طويال على خشــبات 
املســارح، برأيك كيف هو حال املسرح 

العراقي اليوم؟
ـ املسرح العراقي اليوم، اذا كان املقصود 
منه الشــعبي الذي كان يقــدم عروضا 
تطــول الى اعوام، فاملســرح الشــعبي 
بانتكاسة اليوم كون الذين يقدمون هذه 
اما املسرح  االعمال قدموا اعماال تافهة، 
اجلــاد او النخبوي فمــازال مقتصرا على 
اعمال الســفر والســياحة رغم حصول 
البعض على جوائز في مهرجانات قرطاج 
وغيرهــا ولكن هــذه االعمــال ال تقترب 
من معاناة الشــعب العراقي وتطلعاته 

املستقبلية".

الدراما المحلية بعيدة
عن مشكالت المجتمع العراقي

الفنان الرائد طارق شاكر:

بغداد - الصباح الجديد:
تبــرأ املغني اللبناني وائل جســار من 
"فيديــو كليب" ســبق أن صّوره قبل 

سنوات طويلة.
وقال الفنــان وائل جســار، إن كليب 
أغنيــة "أرجوك" يتمنى أال يشــاهده 

مرة أخرى.
وبرر "وائــل" عدم رضاه عــن الكليب 
بقوله: "الكليب عبارة عن شخصيات 
موجــود فيها، ســاعة أصلع مفيش 
شعر، ساعة متر بقدم حاجات، ساعة 

طبال، مش أنا".
وأردف: "شــكلي وحش خالص، عشان 
كــده مبحبــوش وأمتنى يتشــال من 

اليوتيوب".
أشار "وائل"، إلى أنه ال ميانع في الغناء 

مع الفنــان محمد رمضان، حال تلقى 
عرًضا يناسب اجلمع بينهما في عمل 

غنائي واحد.
وقال "وائل"، إنــه جتمعه عالقة طيبة 
بـ “رمضان"، وكان آخر لقاء بينهما في 
إحدى حفالت رأس الســنة: "بوجه له 

حتية كبيرة وهو صاحبي وأخويا".
وأضاف: "لو في حاجة تناسبنا االتنني 
ليــه ال. إذا في حاجة تناســب صوتي 
وصوتــه ويكون في تقــارب ليه ال.. ده 

يشرفني".
آخر ما طرحه جّسار كان أغنيتي "وال 
و"أمي  املصرية  باللهجة  األحالم"  في 
راضية عني" لدعم ومســاندة أطفال 
في   "57357" الســرطان  مستشفى 
مصر، وقريباً كما قال سيطرح أغنية 

"عّيان" وهي كذلك باللهجة املصرية.
وفيما إن كان يفّكر فــي تقدمي "ديو"، 
يقول وائل جّسار: "احتمال جداً، أعمل 
علــى ذلك، وفي حــال اتخذت اخلطوة 

بالتأكيد سأعلن عنها".
وعن عالم التمثيل، هل من املمكن أن 
نشاهد جّســار يوماً في مسلسل أو 
فيلم؟، يجيب: "في الوقت احلالي كال، 

لكن ال أعلم ماذا يخبئ لي الزمن".
انخرط وائــل في اجملــال الفني بعمر 
الثامنة حيث كان يدرس ويذهب إلحياء 
في  بالغناء  أهله  ســهرات وســماح 
أوقات فراغــه، ولكنهم أصروا على ان 
يكمل دراسته حتى الشهادة الثانوية 

وتوقفت حينها من تلقاء نفسه.
درس جســار املوســيقى عند أستاذ 

معوض  محسن  واستاذ  روفايل  جورج 
وتعلم عزف العود.

املناســبات وحفالت  فــي  يغنى  كان 
القرية التــي يقطن بهــا وكان دائم 
العربي  الغناء  الترديد ألغاني عمالقة 
منهم أم كلثــوم وعبد احلليم حافظ 

ومحمد عبد الوهاب. 
توســعت دائرة أحالم وائل الطفولية 
عشقا ووصوال إلى طموحات الشهرة 
والنجومية وقد انتهز فرصة املشاركة 
في أحد املهرجانات احمللية التي أقيمت 
في منطقة رياق في محافظة البقاع 
بلبنان واشترك فيه وحقق املركز األول، 
ثم اشــترك فــي البرنامج الشــهير 
وأشــاد بصوته جميع  تغنى(  )احلروف 

احلاضرين وبإمكانياته الصوتية.

 وأطلقــوا عليــه لقــب )الطفــل 
املعجزة( وذاع اسمه وشهرته، ابتعد 
وتوقــف عن الغنــاء فترة بســبب 
التحــوالت التي طــرأت على صوته 
نظرا النتقالــه من مرحلة الطفولة 
إلى مرحلة الصبــا ثم الرجولة عاد 

بعدها إلى الساحة الغنائية بأول 
ألبوماته )ماشــي( والذي حقق 

جناحا كبيرا له خاصة أغانيه 
)الليالــي، احلق على عيوني، 
منني ما تكون، اسمع كالم 
انطلق  ليــل(  يا  آه  حبيبك، 
بعدهــا عربيا عام 2001 من 
خالل ألبــوم الدنيا علمتني 
اجلمر، مشيت  وأغنيات مثل 

خالص وغيرها.

بدأ مسيرته الفنية منذ الصغر ولقب بـ"الطفل المعجزة" 

وائل جسار يتبرأ: نادم على تصوير فيديو كليب "أرجوك"

بغداد - الصباح الجديد:
احتفل منتدى الشرق األوسط في طوكيو بإصدار أول 

كتاب باللغة اليابانية عن البصرة حمل عنوان )البصرة 
في املاضي واحلاضر(، وكان احلفل بحضور النائب اإلداري 

حملافظ البصرة ضرغام األجودي الذي راجع الكتاب وكتب 
مقدمته.

وذكر بيان ملكتب األخير تلقته الصباح اجلديد، أن" الكتاب 
اجلديد يقع في 144 صفحة، ويتناول األدوار احلضارية 

والثقافية للمدينة، فضالً عن التعريف بأهميتها 
اإلستراتيجية، ومكانتها االقتصادية، وهو مبثابة دليل 

سياحي، إذ يلقي الضوء على أبرز معالم البصرة، وأهم 
مواقعها التاريخية والتراثية، والسمات املميزة ملوروثها 

الفلكلوري.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت مفتشية آثار وتراث محافظة ديالى ، امس األحد، 

اكتشاف موقع مدينة دستجرد امللكية املفقودة من خالل 
فريق مسحي.

وبحسب بيان صادر عن املفتشية،تابعته الصباح اجلديد" 
اعتمد الباحثون على املصادر التاريخية واألدلة املادية 

املتمّثلة مبوقعني أثريني هما تل بنت األمير وتل سبع قناطر 
في قضاء املقدادية.

وأضاف البيان، أن" التقنيات احلديثة أسهمت في التعّرف 
على مالمح املدينة وقصرها وسورها اخلارجي، وما أُضيف 
إليها عند الفتح االسالمي خارج السور كاملسجد اجلامع 

والسوق.
واملدينة كانت العاصمة الساسانية امللكية الثانية، وموضع 

القيادة واإلقامة لعشرين عاماً للملك كسرى، ومنطلق 
اجليوش، وتقول روايات إنها ضّمت الصليب املقدس األصلي 
الذي صلب عليه املسيح، وأن هرقل غزاها عام 624م ونهب 

كنوزها ومنها الصليب املقدس وأحرق قصرها، ليفتحها 
املسلمون بعدها بأعوام ويطلقوا عليها اسم "دسكرة 

امللك" أو مدينة "الدسكرة".

يتناول الشخصية الجدلية لنوري سعيد

الجزء الثاني من فلم "الباشا".. قريبًا على الشاشة

في طوكيو..إصدار أول 
كتاب باللغة اليابانية 

عن البصرة

اكتشاف عاصمة 
المملكة الساسانية 

المفقودة في ديالى

متابعة - الصباح الجديد:
متر الشــمس في برجني خالل الشهر السادس، ومن ثم 
فأصحاب برج الشهر اجلاري، إما من موالد برج اجلوزاء أو 
برج السرطان، فتمر الشمس في برج اجلوزاء من يوم 21 
أيار حتى يوم 21 حزيران، أما برج السرطان فتمر الشمس 

من يوم 22 حزيران وحتى 21 متوز، وأهم مميزاته وعيوبه.
ما هو برج شهر 6؟

يعد برج اجلوزاء هو برج شــهر 6، حيث متر الشمس في 
هــذا البرج من يــوم 21 أيار وحتى 21 حزيــران، ومن ثم 
يتبقى في الشهر 9 أيام تقريباً وينتمي مواليد الـ 9 أيام 

األخيرة من شهر 6 إلى برج السرطان، والذي يبدأ من يوم 
22 يونيــو، وحتى يوم 21 يوليــو، وفيما يلي نتعرف على 

مواليد برج اجلوزاء، برج السرطان:
- برج اجلوزاء )21 أيار – 20 حزيران( 

يتميز مولــود برج اجلــوزاء بالــذكاء الفطــري، وحب 
االستكشاف، وامليل إلى املغامرة، فستجدهم

مييلون إلى السفر، واملغامرات، والتعرف على األشخاص 
اجلدد، واخملتلفني عنهم، ومن ثم

ســتجدهم محط اهتمام الخرين، حيث جتد مولود برج 
اجلوزاء وسط العديد من األصدقاء، واملعارف،

ولكن من عيوب هذا البرج أن مولوده ال يفكر قبل اتخاذ 
أي قرار، فهو متسرع، وما أن تعرقله أي مشكلة يتوقف، 
ويتراجع حيث كان، ويصر على عدم اســتكمال ما بدأ، 

وخاصة في العالقات العاطفية، والعمل.
- برج السرطان )21 حزيران – 22 متوز(:

يتميز مولود برج الســرطان بكونه يســير وراء شغفه، 
كما أنه هــادئ، عاطفي، ومثابر، ولكنه حســاس، وهو 
شــخص اجتماعــي بالفطرة، ويســعى إلــى حماية 

ومساعدة من يهمه أمرهم، ومن ثم ستجد أن عالقته 
مبن حولــه قوية، كما أن لألســرة واملنزل مكانة 

كبيرة في قلبه، وســتجد مولود الســرطان يلجأ إلى 
املوسيقى أو األفالم أو القراءة؛ ليجدد من نشاطه. ومن 
عيوب هذا البرج أنه متقلب، يهرب من مواجهة الواقع، 
ال يثــق بالخرين، ال يحــب االنتقاد، ويكره األشــخاص 
غير املألوفني، وال يفضل أبًدا أن يشــارك الخرين 

لشؤونه اخلاصة.

عيوب وميزات مواليد شهر حزيران

بغداد ـ وداد إبراهيم:
يستعد اخملرج "مجيد سفير" إلجناز 
الوثائقي  الفلــم  الثانــي من  اجلزء 
"الباشــا" من انتاج مديرية االنتاج 
الوثائقي في قناة العراقية االخبارية، 
والفلــم يتحــدث عن شــخصية 
سعيد  "نوري  العراقي  السياســي 
باشا"، الذي شــغل منصب رئاسة 

الوزراء في العراق أربع عشرة مرة.
 وقــد عــرض اجلــزء االول منه في 
نيسان املاضي مبشاركة حيدر حسن 
التعليق  وقراءة  والتقدمي  االعداد  في 

حلسن تركي اذ مت تصوير املشاهد في 
والبيوت  البغدادية  املقاهي  عدد من 
متثيلية  وتضمن مشــاهد  التراثية. 
لشــخصيات  بأحاديث  الفلم  وعزز 
عراقية مهمة في الشأن السياسي.
وحتدث ســفير للصبــاح اجلديد عن 
الصعوبات التي تعترض اخراج الفلم 
قائال: تكمن صعوبة العمل بالبحث 
والتقصي عن حياة وتفاصيل واسرار 
شــخصية جدلية مهمة في تاريخ 
العراق فالبعــض اتهمه بانه وطني 

والبعض االخر يجده غير ذلك. 

واملعــروف ان نوري ســـعيد صالح 
مال طــه الَقرْغولي، ولــد في بغداد 

سنة 1888م، ومن عائلة موصلية 
الوســطى،  الطبقة  من  األصل 
حيث كان والده »سعيد أفندي« 
يعمــل مدققاً في إحــدى دوائر 
العثمانية، وجداه  والية بغــداد 
»صالح« و»مال طه« من خطباء 
جامع األحمديــة، دخل الكلية 
العســكرية فــي إســتانبول 
وتخــرج منها عــام 1911 ثم 

دخل كلية اركان احلرب.
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