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السليمانية ـ عباس اركوازي:
اقليم  بينمــا قــررت حكومــة 
كردستان انشاء شركة كردستان 
)KOMO(،لالشراف  والغاز  للنفط 
علــى عمليات التنقيــب وانتاج 
النفط وتســويقه، استهل وفد 
جولة  االقليــم  حكومــة  مــن 
بغداد مع  مباحثات جديدة فــي 
احلكومة  في  املعنية  املؤسسات 
االحتادية، ملناقشــة حل املشاكل 
العالقة حول هذا امللف الشائك.

وعلمــت الصبــاح اجلديــد من 
مصــادر حكوميــة مطلعة، ان 
وزير النفط في احلكومة االحتادية 
احســان عبــد اجلبار قــام برفع 
6 شــركات  دعاوى قضائية ضد 

نفط عاملية عاملة في االقليم.
واوضحت املصادر، ان وزارة النفط 
19 من شهر  العراقية قامت في 
ايــار املنصرم برفع دعوى قضائية 
فــي محكمــة الكــرخ ببغداد، 
ضد ست شــركات نفط عاملية 
 Addax ،DNO(،مــن كل  وهــي 
 ،Genel ،Gulfkeystone HKN
 ،)،Shamaran، Westernzagros
وذلك على خلفيــة قرار احملكمة 
قانون  اعتبــر  الــذي  االحتاديــة، 
النفــط والغاز فــي االقليم غير 
الدســتور  مع  ويتعارض  قانــون 
العراقــي، وهو ما رفــع من حدة 
الضغوطات التي متارســها وزارة 
النفــط على حكومــة االقليم 
لتحقيــق الشــفافية في ملف 
النفط، وادى الــى تراجع حاد في 
اسهم شــركات النفط العاملة 

في االقليم باالسواق العاملية.
حكومــة االقليــم التــي كانت 
تعارض التعــاون مع وزارة النفط 
مطالبها  مع  والتجاوب  االحتادية 
انها  يبــدو  النفط،  حول ملــف 
قررت بعد ان اســتنفذت اوراقها 
الرضــوخ لتلــك الضغوطــات، 
وقررت انشاء شــركة كردستان، 
لالشراف على ملف النفط، كما 
لبدء  املستوى  رفيع  وفداً  ارسلت 

حوار جديد مع وزارة النفط وديوان 
الرقابة املالية االحتادي.

واعلنــت املصــادر، ان حكومــة 
االقليــم بينت في احدث مذكرة، 
ان شركة نفط كردستان وشركة 
ســومو ميكن ان تتعاونا وتنسقا 
الثــروات  وزارة  بامــكان  كمــا 
الطبيعية ان تنســق مــع وزارة 
تعديل  يتم  وان  العراقية،  النفط 
النفط  لشركة  الداخلي  النظام 

الوطنية ســومو علــى ان يكون 
نائب رئيس الشــركة من حصة 
االقليم وان يكون لالقليم حصة 

وممثليني حقيقني في الشركة.
ان  االقليم،  حكومــة  وطالبــت 
في شــركة ســومو  لها  يكون 
التمثيل املناســب، وان يكون لها 
حــق النقــض الفيتو علــى اية 
قرارات تتخذها الشركة ال تتوافق 

مع مصالح االقليم.   

وتشــير املذكرة الى حق االقليم 
النفط  ببيــع  االســتمرار  فــي 
وتخويله الختيار حســاب بنكي 
واالشــراف على ايــرادات النفط 

املسوق.
وكانــت حكومــة االقليــم قد 
اعلنت في بيان، ارســال وفد الى 
بغداد بهــدف مواصلة املباحثات 
وضمان  االحتاديــة،  احلكومة  مع 
الدســتورية لشــعب  احلقــوق 

كردستان.
ويتكون الوفــد من كل من خالد 
شــواني وزيــر االقليم لشــؤون 
املفاوضات مع احلكومة االحتادية، 
وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس 
الوزراء في االقليم، وعبد احلكيم 
التنســيق  دائرة  رئيس  خســرو 
واملتابعة، وخالد هادي جاوشــلي 
رئيــس ديوان الرقابــة املالية في 

االقليم.

عقب دعوى رفعها وزير النفط ضد 6 شركات عالمية تعمل فيه

حكومة اإلقليم ترضخ للضغوط
وتفتح محادثات جديدة بشأن تسليم النفط

صندوق »األوبك « يخصص مليار دوالر 
6لمساعدة الدول النامية تعزيزات تركية جديدة تكرس النشاء

4ما يسمى »منطقة آمنة للسوريين «

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفط في 
التعامــالت املبكــرة امــس 
االثنني، بعد أن رفعت اململكة 
أسعار  الســعودية،  العربية 
مبيعات اخلام لشهر متوز املقل 
الذي يعد مؤشرا  بحدة، األمر 
مهمــا على شــح املعروض 
أوبك+ على  اتفــاق  حتى بعد 
خالل  اإلنتاج  زيادات  تســريع 

الشهرين املقبلني.
خلام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
برنت 0.95 سنتاً أو 0.76 باملئة 
إلــى 120.67 دوالراً للبرميــل 
بتوقيت   04:19 الســاعة  في 
المســت  أن  بعد  غرينتــش 
أعلى مستوى خالل اليوم عند 

121.95 دوالراً.
وارتفعــت العقــود اآلجلــة 
خلام غرب تكســاس الوسيط 
 0.79 أو  سنتاً   0.92 األمريكي 
دوالراً   119.79 إلــى  باملئــة 

للبرميل بعد أن سجلت أعلى 
ثالثة أشهر عند  مستوى في 

120.99 دوالراً.
ورفعــت اململكــة العربيــة 
البيــع  ســعر  الســعودية 
الرســمي خلامهــا العربــي 
اخلفيــف الرائــد إلى آســيا 
مقابــل  دوالرات  لـــ6.50 
متوسط مؤشري ُعمان ودبي، 
 4.40 ارتفاًعا من عالوة قدرها 
دوالرات في حزيران، لشــركة 
أرامكــو احلكوميــة إلنتــاج 

النفط.
وتأتــي هــذه اخلطــوة على 
الرغم من القرار الذي اتخذته 
املصدرة  البلــدان  منظمــة 
وحلفاؤها  )أوبــك(  للبتــرول 
األســبوع املاضــي، ويطلــق 
عليهم مجتمـع أوبك+، لزيادة 
اإلنتاج في متوز اب مبقدار 648 
أو 50٪  يومًيــا،  برميــل  ألف 
أكثر مما كـــان مخطًطـا لـه 

سابًقـا.
العربيــة  اململكــة  وزادت 
الســعودية أيًضا سعر البيع 
إلى  العربي  اخلفيف  الرسمي 

 4.30 إلى  أوروبا  شــمال غرب 
دوالرات فــوق خــام برنت في 
يوليو/ متــوز، مقابل 2.10 دوالر 

في حزيران.

ومع ذلك، حافظت على قسط 
ثابت بالنسبة للبرميل املتجه 
إلى الواليات املتحدة عند 5.65 
أرجوس  مؤشــر  فوق  دوالرات 

.)ASCI(للنفط اخلام احلامض
ويُنظر على نطاق واســع إلى 
زيادات  أوبــك+ لتقــدمي  حترك 
في اإلنتاج علــى أنه من غير 
حيث  الطلب  يلبي  أن  املرجح 
أن العديد من الدول األعضاء، 
مبا في ذلك روســيا، غير قادرة 
اإلنتــاج، في حني  تعزيز  على 
الواليات  في  يرتفع  الطلب  أن 
موسم  ذروة  وســط  املتحدة 
تعمل على  والصــني  القيادة 
إغــالق  عمليــات  تخفيــف 

.COVID
وقال فيفيك دهــار احمللل في 
بنــك الكومنولث في مذكرة 
أن هنــاك حاجة  »في حــني 
ماســة لهذه الزيادة، إال أنها 
توقعات  مستوى  إلى  ترقى  ال 
منو الطلب، ال سيما مع احلظر 
اجلزئــي الذي يفرضــه االحتاد 
النفط  واردات  علــى  األوروبي 

الروسية في االعتبار«.

أسعار النفط ترتفع بعد زيادات حادة للسعودية
على خاماتها المباعة الى أسيا

في مؤشر مهم على شح المعروض
تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
النيابية  املاليــة  اللجنــة  دعت 
أمس األثنني، القوى السياســية 
إلى حتمل املسؤولية واقرار قانون 
الدعــم الطارئ لألمــن الغذائي 
التشــريعي  الفصل  نهاية  قبل 
اكمال  املقبــل، مؤكدة  اخلميس 
لعرضه  االســتعدادات  جميــع 
للتصويت خالل اليومني املقبلني.

وقــال رئيــس اللجنــة حســن 
الكعبي، إن »مجلس النواب أنهى 
قانون  مقترح  متعلقــات  جميع 
الدعــم الطارئ لألمــن الغذائي 
والتنمية، من خالل إجناز القراءتني 

األولى والثانية«.
وتابــع الكعبي، فــي حديث إلى 

»الصبــاح اجلديــد«، أن »القانون 
تضمــن مبالغ لقضايــا مهمة 
األمن  تخص  العراقي  للشــعب 
الغذائي ودعــم القطاع الزراعي 
وتوفير املياه والطاقة الكهربائية 
لفصل الصيف ودعم الشــرائح 
الهشــة وموضــوع احملاضريــن 
اجملانيني فضالً عــن قضايا أخرى 
تخص املشــاريع فــي احملافظات 

والبترودوالر«.
وأشار، إلى أن »البرملان عازم على 
متريــر القانون قبل نهاية الفصل 
التشــريعي، يوم اخلميس املقبل 
وســوف يكثف نقاشاته بأمل أن 

تتم تسوية جميع اخلالفات«.
ومضى الكعبي، إلى »ضرورة عدم 

زج هــذا القانون فــي الصراعات 
السياســية وأن يكــون هنــاك 
تفكير باملصلحة العامة للبلد«.

من جانبــه، قال عضــو اللجنة 
جمــال كوجر، فــي تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »اللجنة 
املاليــة عقــدت العديــد مــن 
االجتماعات مــع الوزراء واجلهات 
املعنيــة قبل أن نصــل بالقانون 
إلى املراحل النهائية التي تتطلب 

التصويت عليه«.
أمامنا  »الوقت  أن  وأضاف كوجر، 
ضيق، ولم يتبق لنا سوى يومني، 
بدخول مجلس النواب بعدها في 
عطلة تشريعية تبدأ في التاسع 

من الشهر احلالي«.

ولفــت، إلــى ان »الذهــاب إلى 
دون  من  التشــريعية  العطلــة 
ســن هذا القانون ســوف يدخل 
البالد في أزمــة حقيقية، ونحن 
الفصــل  متديــد  نســتطيع  ال 

التشريعي مرة أخرى«.
وبنّي كوجر، أن »القوى السياسية 
البرملان  التي متلك االغلبيــة في 
انقاذ  حتالف  وهــي  القانون  تؤيد 
وطن، أما االطار التنســيقي فما 
زال هــو معارض مع بعض القوى 

الشريكة له«.
وشدد، على أن »املعترضني يجدون 
أن إقرار هذا القانون سوف يعطي 
اجملال أمام املزيد من التشــريعات 
تشــكيل  تأجيل  يتــم  وبهــذا 

احلكومة إلى أجل غير معلوم«.
»القانــون  أن  كوجــر،  وأوضــح 
حســاس جداً ومهم، ألن املضي 
نحو تشــكيل احلكومة ال يعني 
املوازنة الن  اقــرار  الســرعة في 
قانونهــا لكــي يتــم ارســاله 
وتشــريعه يحتــاج إلــى وقت، 
ونحن اليوم في منتصف السنة 

املالية«.
ونوه، إلى أن »جميع مؤسســات 
الدولة شــبه متوقفة والقسم 
الضغوطات  بسبب  يعاني  منها 
املالية مثــل وزارة الكهرباء التي 
يجــب أن تفــي بالتزاماتها إلى 
اجلانب االيراني لقاء احلصول على 

إمدادات غاز تشغيل احملطات«.

تحذيرات شديدة من تعطل مؤسسات الدولة بسبب مساع الفشال المقترح

المالية النيابية تدعو لتمرير قانون األمن الغذائي قبل الخميس المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
لوزيري  االثنــني،  امــس  الكاظمي 
خارجيــة مصــر واألردن ان مقررات 
بغداد ســتحقق مســتقبال  قمة 

أفضل للدول الثالث وللمنطقة.
وذكــر املكتــب اإلعالمــي لرئيس 
مجلس الوزراء فــي بيان ان »االخير 
استقبل، وزير خارجية مصر سامح 
الصفدي  أمين  االردن  ووزير  شــكري 
بحضور وزير اخلارجية فؤاد حســني، 
الكاظمي في مستهل  اعرب  فيما 
بالعالقة  العــراق  اعتزاز  اللقاء عن 

البلدين وأهميــة تطويرها في  مع 
مختلف اجملــاالت، وكل مــا يدعم 
واالزدهار،  االقتصادية،  التنمية  أفق 

وكذلك األمن الغذائي املشترك«.
كما أكد« أهمية التعاون، وتنسيق 
املواقف إقليمياً على مسار ترسيخ 

السلم واالستقرار في املنطقة«. 
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن« 
البنــاء على مقــررات القمم التي 
الثالثة،  البلــدان  قيــادات  جمعت 
اســتضافتها  التي  القمة  وآخرها 
بغداد ســيكون من شــأنه حتقيق 
الثالث،  للــدول  أفضل  مســتقبل 

وللمنطقة«.
وجرت خالل اللقاء مناقشة التعاون 
األمني والدفاعي املشــترك بالضّد 
والتأكيد  اإلرهابية،  التنظيمات  من 
وتبادل  التنســيق  اســتمرار  على 
اإلطار؛  هذا  في  واملعلومات  اخلبرات 
مبا يضمن توفير بيئة آمنة لالزدهار 
االقتصادي، وتعزيــز نتائج التنمية 
الدول  يخدم شعوب  مبا  املستدامة 
الشقيقة الثالث، وشعوب املنطقة.

وكان وزيــرا خارجية مصــر واألردن، 
وصال بغداد أمس في زيارة لم يعلن 

عنها.

مقررات قمة بغداد ستحقق مستقبال 
أفضل للدول الثالث وللمنطقة

الكاظمي لوزيري خارجية مصر واألردن: 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رجــح مصــدر نيابــي ان يعقد 
الثالثاء  اليــوم  النــواب  مجلس 
مقترح  على  للتصويت  جلســة 
قانــون الدعــم الطــارئ لألمن 

الغذائي والتنمية.
ان »ترجيحات بعقد  وذكر املصدر 
جلســة  اليوم  النــواب  مجلس 
األمن  قانون  علــى  للتصويت  له 
الغذائي« ، مبينا انها »آخر جلسة 
في الفصل التشريعي األول حيث 
ســتبدأ العطلة في التاسع من 

الشهر احلالي«.
النيابية  املالية  اللجنــة  وعقدت 
امــس اإلثنــني اجتماعــاً مهماً 

اللمســات  وضــع  الســتكمال 
النهائيــة علــى قانــون الدعم 

الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
تضمني  البرملان  رئاســة  وأعلنت 
تخصيصــات احملاضرين واالداريني 
وزارتي  فــي  واالجــور  والعقــود 
الكهربــاء والنفــط فــي قانون 
األمــن الغذائــي وإضافــة زيادة 
االجتماعية  الرعاية  تخصيصات 
اخلاصــة  االحتياجــات  وذوي 
وتخصيص  التموينية  والبطاقة 
امــوال الســتيراد الغاز وســداد 
الديون وتضمني مبالغ البترو دوالر 
وتنميــة االقاليم ومســتحقات 

الفالحني.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  املائية  املــوارد  وزارة  نفت 
االثنــني نفيــا قاطعــا األنباء 
املتداولة بشــأن امليــاه، والتي 
تناولت انها تكفي لثالثة أشهر 
فقط، كمــا نفت عقد اجتماع 
ثالثي بني العــراق وتركيا وايران 
بشــأن  بغداد  العاصمــة  في 

حصة البالداملائية.
وأكدت الــوزارة في بيــان: »أن 
اخلزيــن املائــي يلبــي كافــه 
احتياجات اخلطة الزراعية ومياه 
الشرب واملتطلبات األخرى رغم 
ظروف الشحة املائية  والصحة 

ملثل هكذا اخبار«.
اكدت  وايــران،  تركيا  وبشــأن 
الــوزارة ان » احلوارات قائمة مع 
حصص  لضمــان  اجلــوار  دول 
العراق املائيــة ومن املفترض أن 
يــزور املبعوث اخلاص لشــؤون 
فيصل  التركي  للرئيــس  املياه 

العراق قريبا لكن حتى  أوروغلو 
اآلن لــم يتحدد موعــد الزيارة 
علما ان وزارة اخلارجية تتابع هذا 

املوضوع«.
وأضافــت »فيما يتعلق باجلانب 
اإليرانــي فــأن الوفد الــذي زار 
نائب  برئاســة  العــراق مؤخرا 
رئيــس اجلمهورية االســالمية 
بأن  الــوزراء  رئيس  أمــام  اعلن 
االيراني ســيزور  وزيــر الطاقة 
الروافد  ملناقشــة  قريبا  العراق 
املباحثات  وأجــراء  املشــتركة 

املتعلقة مبلف املياه«.
وأهابــت وزارة املوارد بوســائل 
االعــالم بأخــذ املعلومــة من 
لنقلهــا  الــوزارة  مســؤولي 

مبصداقية وحيادية.
ودعت وزارة املوارد املائية وسائل 
اإلعــالم كافــة لتوخــي احلذر 
والدقة بنقــل املعلومة خدمة 

للصالح العام.

ترجيحات بعقد البرلمان
جلسة اليوم للتصويت

على األمن الغذائي

الموارد المائية تنفي االخبار 
المتداولة بشأن الخزين المائي 
وعقد اجتماع مع تركيا وايران

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اســتئناف  محكمة  حكمــت 
الكرخ امس االثنني، على مواطن 
بريطانــي بالســجن 15 عاما، 
وبراءة أخر، أملاني، بتهمة تهريب 

قطع أثرية إلى خارج البالد.
عالم  وهمــا  املتهمــان،  وكان 
اجليولوجيــا البريطاني جيمس 
فيتــون )66 عامــاً( والطبيــب 
فولــكار  األملانــي  النفســي 
ضمــن  عامــاً(   60( وولدمــان 
منــذ  ســياحية  مجموعــة 
أن  السادس من مارس/آذار، قبل 
توقيفهما مبطار بغداد في  يتّم 
20 من الشــهر ذاته، إثر العثور 
بحوزتهمــا علــى 12 قطعــة 
أثريــة هي عبارة عن كســارات 

سيراميك وفخار بغالبيتها.
وفي جلســة اإلفادة األولى قال 
القاضــي إن املتهمــني، اللذين 
حضــرا اجللســة يرتديــان زياً 
أصفر، يحاكمــان وفق املادة 41 
من قانون التراث واآلثار العراقي، 
تنّص علــى عقوبة تصل  التي 
حتى اإلعدام بحــّق »من أخرج 
عمدا من العراق مــادة أثرية أو 

شرع في إخراجها«.
فيتون،  جيمــس  محامي  وقال 
إنه يعتزم استئناف احلكم على 

أساس عدم وجود نية إجرامية.
بحضور  القاضــي،  واســتمع 

مترجــم، بدايــًة إلــى أقــوال 
برلني،  يقطــن  الذي  وولدمــان 
وعثر في حقيبته على قطعتني 

أثريتني.
ونفى املتهــم بإفادته أن يكون 
فيتون  إن  قائالً  القطعتني،  أخذ 
هو مــن أعطاه إياهمــا ، وقال 
أيضا إنــه »لم تكــن هناك أي 
إشــارة بأّن تلك القطــع أثرية 
ومينــع أخذها« ، وأضاف »عندما 
أعطاني فيتون القطع، وضعتها 
في كيس شــفاف وتركتها في 
حقيبتي بشــكل ظاهــر ولم 
أحاول إخفاءهــا ولذلك ظهرت 
في جهاز األشعة، وكان يفترض 
أن أرجعهــا له قبــل أن ندخل 

املطار«.
وعثر مع املتهــم اآلخر على 10 
قطع أثريــة أُخذت كما القطع 
األخرى من موقعــني أثريني في 
محافظــة ذي قار جنوب العراق 

يعودان للحضارة السومرية.
أمام  إفادتــه  فيتــون في  وقال 
القاضي »لــم أكن أدرك أن أخذ 
تلك القطــع مخالف للقانون« 
مضيفــاً »مــا أثــار حيرتي أن 
بعض املواقع كان فيها حتذيرات 
وأخرى  ومســّيجة،  وحراســة 
كانــت مفتوحــة« ، وأضاف أن 
التي أخذها  »غالبية القطــع« 

»كانت صغيرة جداً«.

استئناف الكرخ تحكم بسجن 
بريطاني 15 عامًا بتهمة تهريب آثار
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بغداد ـ الصباح الجديد:

جتــاوزت كميــات احلنطــة احمللية 
املســوقة الى مراكز تسويق البالد، 
من  طن  املليــون  ونصــف  املليون 
احلنطة كما وصلت باخرة محملة 
بـ ٥١ الف طن مــن احلنطة املوردة 
لتعاقدات  اجنبيــة  مناشــئ  من 
ســابقة اجرتها جلنــة التعا قدات 
املركزية في الوزارة حلساب البطاقة 

التموينية.
جاء هذا فــي بيان أصدرتــه وزارة 
التجارة، تضمــن تفاصيل عدد من 
متابعات الوزارة لعمليات التسويق

ونقل البيان عن مدير عام الشركة 
العامــة لتجــارة احلبــوب محمد 
تفريغ  “ان عمليــات  قولــه  حنون 
بدأت على  الباخرة  واسعة حلمولة 
وفق خطة تســويق ونقل وضعتها 
احملافظات  الى مخــازن  الشــركة 
ومبشاركة  الناقل  االســطول  عبر 
اســطول النقــل البــري التابــع 
العراقية  والشــركة  النقل  لوزارة 
القطاع  احد شركات  البري  للنقل 

اخملتلط”.
الباخــرة جزء  “بــان حمولة  وأكد 
من الكميــات التي تعاقدت الوزارة 
لشرائها بشكل عاجل الستكمال 
احلصص الالحقة من مادة الطحني 
ضمن البطاقة التموينية وان هناك 
مناشئ  مع  ستجري  الحقة  عقود 
وكندية ضمن  وامريكية  استرالية 
الدول  التفاهــم مع  اليات مذكرة 
الغذائي  االمــن  قانون  اقــرار  حال 
الذي يناقش االن في مجلس النواب 
والذي يشــكل انعطافــة مهمة 
في  التموينية  البطاقــة  لدعــم 
ظل االزمة التي يشــهدها العالم 
نتيجة ارتفاع االسعار وقلة االنتاج 

العاملي”.
علــى صعيد متصــل توجه فريق 
رفيع املســتوى ضم معــاون مدير 
لتجارة  العامــة  الشــركة  عــام 
احلبوب لشــؤون الفنية حيدر نوري 
ومعاون املديــر العام لدالرة الرقابه 
التجارية في وزارة التجارة الدكتور 
مالك عبداهلل لزيارة عالوي ومخازن 
احلنطة في صــالح الدين للوقوف 

االطنان  مئات  تكدس  اسباب  على 
من احلنطة وتدقيق مصدرها . 

الفريق   توجــه  العام  املديــر  وقال 
برفقة ممثــل االمن الوطني واجلرمية 
املنظمة الى محافظة صالح الدين 
احلنطة  في ســوق جتميع  وحتديدا 
في االسحاقي وسامراء   ، مضيفا 
االطنان  الوصول وجــد مئات  حال 
من احلنطة املكدسة في مخازن و 
الوصول  وحال   ، عالوي متخصصة 
برفقــة مديــر فرع الشــركة في 
صالح الدين مت ضبط عملية تفريغ 

احلنطة وتكديسها في اخملازن .
ومت االستفسار من صاحب العالوي 
واخملــازن عن مصدر هــذه احلنطة 
وأسباب تكيدســها هنا  ، كما مت 

وتعهد لصاحب  توقيع مضبطــة 
اخملازن  تعهــد مبوجبها بعدم خزن 
او تكديس ماده احلنطة وتسويقها 
الى مخــازن وزارة التجارة وفي حال 
خــالف ذلــك يتحمل مســؤولية 
 ، االخالل باالمــن الغذائــي للبلد 
وكشــف ان كميات احلنطة احمللية 
املســوقة ملراكــز تســويق البالد 
جتاوزت املليــون ونصف املليون طن 
مــن احلنطــة . كما تفقــد املدير 
العام ســايلو ام قصر الكونكريتي 
والرصيــف البحــري املطــل على 
جتهيز  آليات  علــى  لالطالع  امليناء 
مــادة احلنطة للمطاحــن االهلية 
الطحــني  لتوزيــع  واحلكوميــة 
للمواطنني. وجاء في بيان للشعبة 

االعالمية لشــركة العامة لتجارة 
احلبــوب، ان”مديــر عام الشــركة 
تفقد هــذا اليوم ســايلو ام قصر 
البصرة  الكونكريتي في محافظة 
والتقى  للميناء  البحري  والرصيف 
في  والهندســية  الفنية  بالكوادر 
مركــز الشــركة بفرع اخــراج ام 
قصــر”. وأكــد املدير العــام خالل 
اللقاء، ان”الشــركة تســعى الى 
تأهيــل وتطويــر الســايلوات في 
خطة  ضمــن  واحملافظات  بغــداد 
تطوير تساهم بها احدى الشركات 
ستتضمن  املقبلة  وااليام  العاملية 
لفريق  ميدانــي  كشــف  اجــراء 
هندســي مشــترك من شــركة 
بوهلر العاملية والقسم الهندسي 

اعداد خطة  بغية  احلبوب،  بشركة 
واضحة وواسعة للتطوير والتأهيل 

واعادة العمل بهذه السايلوات”.
مشــاركة  الى”أهميــة  واشــار 
الكوادر الهندســية بدارسة اليات 
االستثمار لســايلو ام قصر، بغية 
البحث  وكذلك  بتطويره  املشاركة 
تطوير هذا الســايلو مبا يســهم 
مبحافظة  اخلزنية  الطاقة  ادارة  في 
البصــرة” ، وزار مدير العام عدد من 
املواقــع اخلزنية  وســايلو البصرة 
واطلع علــى خزين احلنطة املوجود 
وزارة  مؤكدا ســعي  احملافظة،  في 
التجارة والشــركة العــداد خزين 
تخصيصات   خالل  من  استراتيجي 
من وزارة املالية أو اقرار قانون األمن 

الغذائــي الــذي ســيقره مجلس 
النواب خالل االيام املقبل.

وأكد، ان”اخلزين االســتراتيجي من 
احلنطــة يحتاج الضافــة كميات 
جديدة كون املتوفر ميكن فيه توزيع 
عــدة وجبات ملــادة الطحني ضمن 
البطاقة التموينية، اال اننا الظرف 
الراهن يتطلب توفير كميات اخرى 
مبا يسهم في توفير األمن الغذائي”.
وبــني، ان”الــوزارة عملــت علــى 
املالية  اللجنــة  مــع  التنســيق 
وكذلك مــع اللجنة الزراعية وجلان 
اخرى، لدعــم عمل وزارة احلبوب مبا 
االســتراتيجي وجتهيز  اخلزين  يوفر 
املواطنــني مبــادة الطحــني ضمن 

البطاقة التموينية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أشــاد مجلــس األمن مــرًة أخرى 
بعمل املفوضية العليا املســتقلة 
لالنتخابــات في تنظيــم العملية 
األول  )بتاريخ ١٠ تشرين  االنتخابية 
٢٠٢١( وإدارتهــا بنجاح تقنًيا وفنًيا 
كما  وأمنهــا،  ســالمتها  وضمان 
املرقم  األمن  مجلــس  قرار  تضمن 
2631 لسنة 2022، ضرورة استمرار 
بعثــة األمم املتحــدة للمســاعدة 
املزيد  بتقدمي  العراق  في  االنتخابية 
من الدعم واملشورة من أجل تعزيز 

األعمــال التحضيريــة للعمليات 
ذلك  جــاء  مســتقباًل،  االنتخابية 
في جلســة مجلس األمن املرقمة 
فــي  املنعقــدة   )9043( بالعــدد 

.26/5/2022
ويحــرص مجلــس املفوضني على 
اســتمرار العمل بالعزمية و النهج 
ذاتــه من أجــل ضمان مشــاركة 
الناخبــني كافــة فــي العمليات 
االنتخابيــة املقبلــة مــن خــالل 
بايومتريًا،  تسجيلهم  على  العمل 
إذ تســتمر املفوضية عبــر مراكز 

عموم  في  املنتشــرة  التســجيل 
أرجاء العراق باســتقبال الناخبني؛ 
لغرض إجــراء عملية التســجيل 
البايومتــري وتوزيع بطاقة الناخب،  
فقــد مت تســجيل )95.423( ناخًبا 
من  ناخًبا   )33.931( ضمنهــم  من 
املراكز  وزعت  فيمــا   ،2004 مواليد 
(201.116( بطاقة بايومترية موزعة 
على ناخبــي التصويت العام التي 
بطاقــة،   )16.768( عددهــا  بلــغ 
 (167.938( اخلــاص  والتصويــت 
بطاقــة   )16.410( و  بطاقــة، 

لتصويــت النازحــني واملهجريــن، 
حيــث زار مراكز التســجيل )593) 
)155( وكيــاًل من وكالء  مراقًبــا و 
األحزاب والتنظيمات السياســية. 
بالشــأن  املهتمني  وباســتطاعة 
املوقف  علــى  االطالع  االنتخابــي 
املوقع اإللكتروني  العملياتي عبــر 
االنتخابات  ملفوضيــة   الرســمي 
(https://ihec.iq( ومواقعهــا عبــر 

وسائل التواصل االجتماعي. 
وفيما تنشــر املكاتــب االنتخابية 
الرســائل اإلعالميــة التوضيحية 

املفوضية  إجــراءات  لبيان  اخلاصة 
البايومتري  التسجيل  عمليتي  في 
ودعوة الناخبني املســجلني سابًقا 
البطاقــة االنتخابية  إلى تســلم 
عــن طريــق عدد مــن الوســائل 
اإلعالميــة احمللية فــي احملافظات،  
فضــالً عن إجراء حلقــات التوعية 
امليدانية للمواليد اجلدد في املدارس 
اإلدارات  بالتنســيق مع  واجلامعات 
اجلدد  الناخبني  حث  لغرض  املعنية 
علــى املراجعة.ومــع توجيه رئيس  
احملافظات  االنتخابية ملكاتب  االدارة 

اخملازن  االنتخابية بضــرورة متابعة 
التابعة لها وحفظ أمنها  وسالمة 
األجهزة االلكترونيــة فيها، تعمل 
املفوضيــة علــى وضع إجــراءات 
عملية لفحص األجهزة األنتخابية 
االلكترونيــة مــن قبل عــدد من 

املوظفني الفنيني اخملتصني بذلك.
يأتــي ذلك بعد عقــد اجتماع عبر 
وبحضــور  االلكترونيــة،  الدائــرة 
املديريــن العامني الفنــي واإلداري، 
جرى فيه التأكيد على إدامة العمل 

في هذا امللف طيلة أيام األسبوع.

احمد عبد الصاحب 
شــاركت دائرة صحة بغداد الكرخ 
- شــعبة االعالم في اكبر ورشــة 
تدريبيــة اعالمية على مســتوى 
البــالد نظمتهــا وزارة الصحــة 
بالتعاون مع منظمة اليونســيف 
بأشراف تدريبي من قبل مؤسسة 
انســم للحقــوق الرقميــة ملدة 
خمســة ايام مبشــاركة املالكات 

االعالميــة فــي وزارة الصحــة و 
دوائر صحة )بغــداد الكرخ ، بغداد 
، الطب  ، مدينــة الطب  الرصافة 
العدلــي ، كربالء ، بابل ، واســط ، 
االنبار ، النجف ، الديوانية ، االنبار( 
القاء محاضرات  الدورة  و تضمنت 
علميــة و مختصــة و بطريقــة 
تفاعلية تعتمد اساليب املشاركة 
و التفاعــل و العصــف الذهني و 

ايصال املشــارك الى مســتويات 
متقدمة في املهارات االعالمية 

املدربني  احملاضــرات  بالقــاء  قام  و 
العراق  املعتمدين فــي  الدوليــني 
االســتاذة اسو وهاب ، كرمي السيد 
، زيد فهمي ، عماد الشــرع والتي 
تضمنــت مواضيع )البدائل االمنة 
للتواصــل عبــر االنترنــت و مال 
الــذي ميكــن القيام به فــي اثناء 

الطــوارئ الرقميــة ، كيفية بناء 
اســتراتيجية امن رقمــي فعالة ، 
انواع الكتابــة الصحفية ، البيان 
الصحفــي ، الكتابــة الصحفية 
التقليديــة و الصحافــة احلديثة 
و  ، صناعة محتــوى للفيس بوك 
التويتر ، السرد القصصي ، الهوية 
البصريــة( باالضافــة الى تطبيق 
طريقة كســر اجلليد بني احملاضر و 

املتلقي باالضافة الى تقدمي شــرح 
مفصل حول الصور و انواعها 

و من اجلدير بالذكر ان وزارة الصحة 
اليونســيف قامــت  و منظمــة 
كمرحلــة اولى بتدريــب عدد من 
الصحة في  دوائــر  االعالميني في 
محافظــة اربيل و الــدورة احلالية 
املرحلة  فــي بغــداد و ســتكون 
البصرة  دورة في محافظة  الثالثة 

و الهدف من اقامــة هذه الدورات 
و ورشــات العمــل هــو  لتطوير 
القدرات االعالمية و تنمية املهارات 
و  للعاملني في شــعب  االبداعية 
وحدات االعالم فــي وزارة الصحة 
و مديريــات الصحــة فــي جميع 
احملافظات من قبل خبراء مختصني 
مبجال االعالم و االعالم الرقمي من 

منظمة اليونيسيف . 

بغداد - الصباح الجديد: 
تصل نســبة البطالة في العراق 
الى اعلى مســتوياتها منذ عقود، 
وان %36 ممن هــم في عمر العمل 
يتخرج  البطالة، حيــث  يعانــون 
سنويا نحو 170 الف شاب وشابة 
من جامعات ومعاهد العراق، لكن 
بســبب التراجع االقتصادي الذي 
يشــهده البلد فــإن غالبيتهم ال 

يجدون العمل.
وزارة  باســم  املتحــدث  وأفــاد 
التخطيط العراقية حول نســبة 
الفقــر والبطالة في البــالد، بأن 
التعداد  اجــراء  تنتظــر  الــوزارة 
الســكاني اجلديد للوصــول الى 
نسبة  بشــأن  واضحة  احصائية 
البطالــة والفقر فــي البالد ، وال 
واملعاهد  اجلامعــات  خريجو  يجد 

مكاناً لهم في ســوق العمل بعد 
تخرجهم.  حســب آخــر إحصاء 
للبنك الدولي، تبلغ نسبة البطالة 
في العراق أعلى مســتوياتها منذ 
30 عاماً، ويشير البنك الدولي الى 
وقــوع الضرر األكبر مــن التراجع 
احلاصل فــي االقتصــاد العراقي، 
على عاتق الشــباب، حيث وصلت 
نســبة البطالة بينهم الى 36%، 

وليــس لــدى وزارة التخطيط اي 
خطة جديدة في هذا اجملال.

التخطيط  وزارة  املتحدث باســم 
عبد الزهرة الهنداوي قال انه قبل 
انتشار جائحة كورونا كانت نسبة 
البطالة تتراوح بني %23 الى 25%، 
وان الــوزارة في كل االحوال تنتظر 
اجراء املســح املقرر اجراؤه قريبا، 
من اجــل حتديد نســبة البطالة 

والفقر خالل هذه الفترة.
ويتخرج ســنويا من 160 الى 170 
الف شــاب من اجلامعات واملعاهد 
العراقيــة دون ان يتم تعيينهم او 
يحصلوا على فرص للعمل، ووفقا 
إلحصاء للجنة العمل والشــؤون 
النيابية، فقد وصل  االجتماعيــة 
في  العمل  عــن  العاطلني  عــدد 

العراق الى 15 مليون شخص. 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل مدير سجن البصرة املركزي، 
علــى جائــزة االوســكار اخلاصة 
في تدريــب وتأهيل النــزالء خالل 
اآلســيوي  احلفل  في  مشــاركته 

املقام في اليابان.
وذكر بيــان لوزارة العــدل “حصل 
مدير سجن البصرة املركزي سليم 
ســالم هادي على جائزة االوسكار 
اقيم  الذي  االســيوي  احلفل  خالل 

في اليابــان وذلك للجهود املبذولة 
من قبــل ادارة الســجن في وضع 
برامج تأهيليــة وإصالحية للنزالء 
وجعلهــم  افكارهــم  وتغييــر 
مواطنني صاحلني قادرين على حتمل 
مســؤولياتهم عند انتهــاء فترة 

محكوميتهم”.
البيان “حضــر االحتفال  وأضــاف 
كعب  عبدالكرمي  العراقي  السفير 
وممثــل عــن احلكومــة احمللية في 

االداري  النائب  البصــرة  محافظة 
ضرغــام االجودي ورئيــس جامعة 
البصرة سعد شــاهني فضال عن 
عدد مــن عمداء كليــات اجلامعة 
ومدراء الدوائر اخلدمية في احملافظة 
إذ كان لســجن البصرة الشــرف 
باملشــاركة في هذا احملفل الكبير 
ومتثيــل وزارة العدل  واملؤسســة 
الســفير  وثمــن  االصالحيــة”. 
ودائرة  العــدل  وزارة  دور  العراقــي 

االصالح العراقية وســجن البصرة 
املركــزي ملســاعيهم الكبيرة في 
جناح مشــروع التأهيــل والذي من 
شأنه سيســاهم في جعل النزالء 
افراد صاحلني وإعــادة دمجهم في 
اجملتمع”. وأكد مدير سجن البصرة 
استمرت  احلفل  “اعمال  ان  املركزي 
ملدة ثالثة أيام مت  منح ثمانية جوائز  
٥٠٨ مؤسسات  عليها  تســابقت 
علمية اذ حصل مشــروع التأهيل 

املعــد من قبــل ســجن البصرة 
املركزي على إحدى هذه اجلوائز”.

وأضــاف أن “هــذا اإلجنــاز أعطى 
دفعة معنوية كبيرة للمؤسســة 
االصالحيــة لالرتقــاء بهــا الــى 
مبراتب  وجعلها  املســتويات  أعلى 
التصنيــف العاملــي كونها تقدم 
جهــد عملــي يعمل على رســم 
من  شريحة  يخدم  تأهيلي  برنامج 

اجملتمع” .

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه مــن قبل وزيــر االعمار 
العامة  والبلديــات  واإلســكان 
املهندســة نازنني محمد وســو 
وباشــراف ومتابعة  مباشرة من 
الرشيد  شــركة  عام  مدير  قبل 
العامة املهندس ســيف سامي 
كــوادر  تواصــل    ، العســافي 
الشــركة ، تنفيذ مشروع اجملمع 
السكني في محافظة الديوانية 
دائــرة  ( لصالــح  الشــنافية   (
الديوانية   / محافظة  اإلســكان 

)اجلهة املستفيدة (. 
املشــروع يُشــيد على مساحٍة 
 ،  ) م2   124,531,313  ( تبلــغ 
ومبســاحة بناء تبلغ )49،650 م2 
( ، املشــروع يتكون مــن ) 331 ) 
دار ســكنية بنموذجني . دور ذات 
ثــالث غرف بعدد ) 203 ( ودور ذات 
غرفتني  نــوم مع امللحقات بعدد 

.. ( 128 )

يحتــوي اجملمــع على مدرســة 
ومركز صحي   وســوق  ابتدائية  
إضافة الى الشــبكات اخلدمية , 
مت اكمال فقرة األسس ل ) 276 ) 
دار املتبقي ) 55 ( يالعمل مستمر 
بصب أســس الــدور للقطاع ) 

B2 ( واســتمرار اعمــال فــرش 
للقطاع  اخلابط  احلصــى  طبقة 
( B1 ( إضافــة الى اكمال نصب 
اجلملونات اخلاصــة لعمل البناء 
اجلاهــزGRC (  ( وصب املنهوالت 

اخلاصة مبياه االمطار  .  

الحنطة المحلية المسوقة لمراكز تسويق 
البالد تجاوزت المليون ونصف المليون طن

وصول 51 الف طن من المستوردة لحساب البطاقة التموينية

كشف مدير عام 
الحبوب ان كميات 

الحنطة المحلية 
المسوقة لمراكز 

تسويق البالد 
تجاوزت المليون 

ونصف المليون طن 
من الحنطة

صادق االزرقي

ماذا يعني ان يخفق السياسيون في التحدث 
عــن مطالــب النــاس ومناقشــة امورهم 
املعيشــية واحلياتيــة، التي يثقــل تدبيرها 
وتأمينها كاهل العائالت العراقية، ناهيك عن 
ان خطط االرتقاء بحياة السكان وتوفير احلياة 
االفضل لهم كانت غائبــة اصال عن مجمل 
البرامــج االنتخابية، إذا لم نقــل جميعها؛ 
بالشــكل الذي سلب املمارســة االنتخابية 
الــى مقاطعة  وأدى  وفاعليتهــا  حيويتهــا 
اغلبية السكان ممن يحق لهم االنتخاب لها؛ 
وكان أكثر املقاطعني من الشــباب بحســب 
اســتطالعات الرأي التي سبقت وتزامنت مع 

االنتخابات.   
انقضت نحو ثمانية أشــهر منذ اإلعالن عن 
نتائــج االنتخابات العامــة العراقية ولم يزل 
السياســيون يراوحون في مكانهــم إذا لم 
يكونوا قد تراجعوا كثيرا بالشكل الذي افقد 
العملية السياسية اجلارية في البلد مغزاها.

وميكننا ان نالحظ بوضوح ان جميع املتحدثني 
النواب  الفضائيات مــن  من على شاشــات 
الفائزين واخلاسرين كليهما مبن فيهم رؤساء 
الكتــل يتجنبــون احلديث عــن أي موضوع 
يهم االقتصاد العراقــي، وكأن أوضاع الناس 
املعيشــية ال تعنيهــم بشــيء او كأنهــم 

يعيشون في ارض خالية من البشر.
يتحــدث البرملانيــون والسياســيون في كل 
شــيء وبعضهــم بلغة فقهيــة بليغة عن 
االســتحقاقات الدســتورية وما ورائها وعن 
الوفــاق والتوافــق والشــراكة وغيرهــا من 
املسميات التي ابتدعوها بسبب عجزهم عن 
التوافق مع حالة اجملتمــع العراقي؛ يتحدثون 
في كل هــذا وغيــره إال موضــوع االقتصاد 
الذي يشــخصه املفكرون علــى انه عصب 
اجملتمع واحلياة والعامل احملدد لســير التاريخ، 
فكأنهم في واد والشعب العراقي في واد آخر، 
أو كأنهم غير معنيني مبــا يأكله املواطن وما 
يلبســه او اين يسكن، كما انهم ال يتحدثون 
باالقتصاد  لالرتقاء  وبرامجهم  عن خططهم 
باالســتقرار  يتمتع  متهيدا خللــق مجتمــع 

والرفاهية املطلوبة.
ان مثــل هذا النــأي عن التطــرق الى قضايا 
الناس وهمومهم واقتصاد البلد، برأينا يفسر 
بســببني، األول هو عدم تفكيــر هؤالء أصال 
بكل ما يتعلق بهموم اإلنسان االعتيادي، ولن 
والصراع  السياسية  الشعارات  غير  تعنيهم 
من اجل نيل الكراسي، أما األمر اآلخر في هذا 
العجز فهو عدم امتالك معظم السياسيني 
العراقيني احلاليــني اخلبرة املطلوبة في مجال 
االقتصــاد والبناء االقتصــادي وفي هذا اجملال 
توجــد بدائــل منها االســتفادة مــن خبرة 
مستشــارين مهنيني مختصــني باالقتصاد، 
كما ميكــن تعيني اشــخاص مهنيني كوزراء 
التي تتميــز بطبيعتها االقتصادية  للوزارات 
وليس كمــا حصل في املدة الســابقة التي 
وزعت فيها املناصب على اســاس احملاصصة 

وليس على اساس اخلبرة واملهنية.
ان املغــزى من العمــل السياســي وكذلك 
االجتماعــي املرتبط به يجــب ان يصب في 
صالح الناس، إذ انــه إذا لم يكن كذلك فقد 
معناه ومسوغاته؛ ويجب ان يفرد السياسيون 
او مستشــاروهم مجاال واسعا للحديث عن 
مشكالت الناس وكيفية حلها واخلطط التي 
يضعونها لتنفيــذ تلك اخلطط وانقاذ الناس 

من معاناتهم التي تعاظمت.
لقــد دأب املتنورون والفالســفة على القول 
ان البنيــة الفوقية ترتبــط بالبنية التحتية 
للمجتمع، وان عالج مشكالت البناء الفوقي 
ومن ذلــك الســلطة السياســية والدولة 
واملؤسســات يتطلــب تأســيس بنية حتتية 
قويــة وفاعلة تســتند علــى رعاية مصالح 
الناس وتشغيلهم بإنشاء القاعدة الصناعية 
والزراعية وتوفير اخلدمات والضمانات وحتقيق 
الرفاه واالســتقرار للمجتمع؛ ومن دون ذلك ال 

معنى ألي عمل سياسي.

مشكالت الناس المعيشية 
والخطط الغائبة

مجلس االمن يشيد بعمل المفوضية في تنظيم العملية االنتخابية 

تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف

 صحة الكرخ تشارك في اكبر ورشة تدريبية عن المهارات االعالمية 

شركة الرشيد تواصل تنفيذ مشروع 
المجمع السكني في الديوانية

خالل الحفل اآلسيوي المقام في اليابان

مدير سجن البصرة يحصل على جائزة »األوسكار« الخاصة بتاهيل النزالء

36 % ممن هم في سّن العمل يعانون البطالة في العراق



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بالتزامن مع املعارك العســكرية في امليدان 
بني القوات الروســية واألوكرانية، تدور منذ 

أشهر حرب سيبرانية أيضاً بني اجلانبني.
ففي آخر فصول تلــك احلرب، متكن قراصنة 
من اختــراق املوقع اإللكتروني لــوزارة البناء 
واإلســكان واملرافق الروسية، شاهرين عبارة 

“اجملد ألوكرانيا”.
إال أن ممثل الوزارة أكــد أن املوقع عطل لكن 
البيانات الشخصية للمستخدمني محمية، 
بحســب ما نقلت وكالة اإلعالم الروســية 

الرسمية امس االول األحد.
يذكر أن العديد من الشــركات واملؤسسات 
اإلخبارية الروسية اململوكة للدولة واجهت 
منذ انطالق العملية العســكرية الروسية 
علــى األراضــي األوكرانية فــي 24 فبراير، 

محاوالت تسلل وقرصنة متفرقة.
وفــي أوائل مايو أدت هجمات التســلل إلى 
تغيير قوائم القنوات التلفزيونية الفضائية 
في موســكو في يوم النصــر عندما كانت 
موسكو حتتفل بالذكرى السابعة والسبعني 
النتصار االحتاد السوفيتي على أملانيا النازية.

فمنــذ أشــهر حــذرت العديد مــن الدول 
الغربية من حــروب إلكترونية بني الطرفني، 
قــد تتعداهما أيضاً ألطراف أخرى الســيما 
في االحتاد األوروبي والواليــات املتحدة، أكير 

داعمني لكييف مقابل موسكو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر رئيس حكومــة تصريــف األعمال في 
لبنــان، جنيب ميقاتــي، من تداعيــات دخول 
سفينة إســرائيلية، حقل “كاريش” وجتاوزها 
اخلــط البحــري 29، الســتخراج الغــاز من 
املنطقة املتنازع عليهــا. وقال جنيب ميقاتي: 
“إن محاوالت العدو اإلســرائيلي افتعال أزمة 
جديدة، من خالل التعدي على ثروة لبنان املائية، 
وفرض أمــر واقع في منطقــة متنازع عليها 
ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى 
اخلطورة، ومن شــأنه احداث توتــرات ال أحد 
ميكنه التكّهــن بتداعياتها”. وأكمل ميقاتي: 
“من هــذا املنطلق، فإننا نحــذر من تداعيات 
أي خطــوة ناقصــة، قبل اســتكمال مهمة 
الوسيط األمريكي، التي بات استئنافها أكثر 
من ضرورة ملحة”. وأضاف: “ندعو األمم املتحدة 
وجميــع املعنيني إلــى تدارك الوضــع وإلزام 
العدو اإلســرائيلي بوقف استفزازاته”. وختم 
قائال: “احلل بعــودة التفاوض على قاعدة عدم 
التنازل عن حقوق لبنــان الكاملة في ثرواته 
ومياهه”. وأكدت صحيفة “النهار” امس االول 
االحد  أن السفينة اإلســرائيلية الستخراج 
الغاز الطبيعي املســال وتخزينه دخلت حقل 
“كاريش” وجتاوزت اخلط 29 وأصبحت على بعد 
5 كلــم من اخلط 23، باملنطقة املتنازع عليها 

مع لبنان.

قراصنة يخترقون
موقع وزارة روسية 

ويطلبون فدية

ميقاتي يحذر من
 محاوالت إسرائيلية 
الفتعال أزمات جديدة

متابعة ـ الصباح الجديد:

برز احمليط الهادئ، مبمراته املالحية 
االستراتيجي،  وموقعه  الرئيسية 
كنقطة ساخنة في تنافس القوى 
العظمــى بني الواليــات املتحدة 

والصني.
وتقــول صحيفــة وول ســتريت 
وهي  فيجــي،  إن جــزر  جورنــال 
دولــة يبلغ عدد ســكانها مليون 
عاصمتها  على  ويطلق  نســمة، 
“ســوفا” اســم “نيويورك احمليط 
الصراع  مركز  أصبحــت  الهادئ” 
الدبلوماسي بني بكني وواشنطن.

وانتهى الصراع األخير بني البلدين 
على النفــوذ في احمليــط الهادئ 
بانتكاســة لبكــني عندمــا لم 
يتمكن وزيــر خارجيتها من تأمني 
اتفاق إقليمــي لتعميق العالقات 
األمنية والتجارية ســوى مع نحو 

ستة من دول احمليط الهادئ.
ولكن في فيجي، ساعدت األموال 
بناء الطرق  الصينية مؤخرا فــي 
وناطحات الســحاب، ويحذر كبار 
املســؤولني من أن وضع واشنطن 
كوسيط قوة رئيسي في املنطقة 
قد “ينزلق” إذا لم تكثف جهودها.

ونقلــت الصحيفــة عــن إيــاز 
املدعــي  وهــو  ســيدخيوم، 
إن  العــام فــي فيجــي، قولــه 
األميركيني”ميكنهــم أن يفعلــوا 
الكثير في فيجي” ،مضيفا “األمر 
ال يتعلق فقط بوجود ماكدونالدز 

في اجلزيرة”.
وتوجت زيارة وزير اخلارجية الصيني 
وانــغ يــي، موجة من النشــاط 

الدبلوماسي األخير لبكني.
وفي فبراير استضافت فيجي وزير 
اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن 
في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية 

منذ نحو 40 عاما لهذه الدولة.
وزار كورت كامبل، منسق مجلس 
احمليطني  ملنطقة  القومــي  األمن 
الهندي والهادئ، اجلزيرة في أبريل، 
وانغ،  الســيد  زيارة  أيام من  وقبل 
وصل وزيــر اخلارجية األســترالي 

اجلديد، بيني وونغ.
واشنطن مع  واســتندت عالقات 
دول احمليــط الهــادئ إلــى تاريخ 
مشــترك يعود إلى احلرب العاملية 

الثانية وما قبلها.
توني  الصحيفــة عــن  ونقلــت 
غروبيل، القائم باألعمال األميركي 
تزيد  “لكــي  قولــه  اجلزيــرة  في 
الواليات املتحدة من قوة موقفها، 
نحتاج إلى القيــام بعمل أفضل 

في زيادة مشاركتنا الثنائية”.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه 
اجلهــود ميكــن أن تضعف حملة 
الصني من أجــل عالقات أوثق في 

املنطقة.

وتثــار مخــاوف مــن أن بكني قد 
وجودا  املطاف  نهاية  في  تنشــئ 
عســكريا فــي جــزر ذات أهمية 
األراضي  من  بالقرب  استراتيجية 

األميركية.
وقــال نيتاني ريكا، احملرر الســابق 
إحدى  تاميــز،  فيجي  لصحيفــة 
وســائل اإلعــالم الرئيســية في 
البالد، “نرى الصني في كل مكان”، 
مشيرا إلى أنه من الصعب “عدم 
مالحظــة” ناطحة ســحاب غير 
مكتملة متولها الصني في سوفا، 

هذا رمز لظهور الصني”.
إن  صينيــون  مســؤولون  وقــال 
مبادراتهم ال تشــكل تهديدا ألي 
دولة وتهدف إلى مســاعدة الدول 
النامية “الشــقيقة” على تنمية 

اقتصاداتها.
ومع ذلك، فقــد ضغطت الصني 
بقوة في العقــود األخيرة لتعزيز 
مكانتها، وســد فجوة في متويل 
البنية التحتية وتعميق العالقات 
مع قادة احمليط الهادئ، كما يقول 

بعض املراقبني السياسيني.
وفي فبراير، أصــدر الوزير بلينكن 
اســتراتيجية ملنطقــة احمليطني 
الهنــدي والهــادئ دعــت إلــى 
تخصيــص املزيــد مــن املــوارد 
الدبلوماسية واألمنية للمنطقة.

كمــا بنــت إدارة بايــدن حتالفات 
ملواجهة نفوذ الصني، مبا في ذلك 
منصة اقتصادية تســمى اإلطار 
االقتصــادي ملنطقــة احمليطــني 

الهندي والهادئ.
وفي انتصار دبلوماســي للواليات 
املتحــدة، كانت فيجــي أول دولة 
الهادئ تنضم  جزرية في احمليــط 

إلى اجملموعة.
وقال غروبيــل إن الواليات املتحدة 
ستضيف موظفني في السفارة - 
التي تخــدم حاليا خمس دول ، مبا 
في ذلك فيجي ، وتبحث في فتح 
سفارات في بعض البلدان التي ال 
يوجد لها فيها وجود دبلوماســي 

حاليا.
وقــال إن املزيــد مــن املوظفــني 
األميركية  الوكالة  إلى  سيصلون 
التي   )USAID( الدوليــة  للتنمية 
ســتكثف العمل ملســاعدة دول 
احمليط الهادئ علــى التعامل مع 
تغير املناخ وميكن أن تتوســع في 
مجاالت مثل التنمية االقتصادية 

والتعليم والرعاية الصحية.
املتحــدة  الواليــات  أن  وأضــاف 
تســاهم بالفعل في املؤسسات 
املتعــددة األطــراف التــي تقدم 
احمليط  لدول  والتمويل  املساعدات 
الهــادئ، وتقدم املعــدات وفرص 

الذي  التدريــب جليــش فيجــي، 
ينشــط في بعثــات األمم املتحدة 
حلفظ السالم، وتساعد في توفير 
اللقاحات وغيرها من أشكال دعم 

الصحة العامة خالل الوباء.
إلى املســتقبل،  بالنظر  إنه  وقال 
ميكن أن توفر واشــنطن املزيد من 
الفرص للنــاس في احمليط الهادئ 
للدراســة أو التدريب في الواليات 

املتحدة.
وأشــار القائم باألعمال األميركي 
إلــى أن العديــد مــن الفنــادق 
السياحية في فيجي هي سالسل 
أميركية وأن الواليات املتحدة هي 

أكبر سوق تصدير في فيجي.
وســتفتح واشــنطن ســفارات 
في دول أخرى فــي احمليط الهادئ. 
وستكون إحداها في جزر سليمان، 
التي وقعت مؤخرا اتفاقا أمنيا مع 

الصني.
وقال غريوبل إن الســفارة ميكن أن 
تفتح في وقت الحق من هذا العام 

أو العام املقبل.
وعلى الرغم مــن أن وزير اخلارجية 
إقليميا  اتفاقا  يؤمن  لم  الصيني، 
واســع النطاق في قمة مع قادة 
احمليــط الهادئ في فيجــي، إال أن 
الصني وقعت اتفاقيات اقتصادية 
ثنائيــة مــع بعض الــدول خالل 

جولته األخيرة في املنطقة.
ويشــمل ذلــك كيريبــاس، التي 
حولــت عالقاتها الدبلوماســية 
في عــام 2019 إلى بكني بدال من 

تايوان.
وتشــمل الدولة هذه مســاحات 
اجلزر،  شاســعة مــن سالســل 
 1000 بعــد حوالي  بعضها على 

ميل جنوب هاواي.
وحتــذر دول مثل فيجي نفســها، 
ومثل مايكرونيزيا، من تزايد النفوذ 
بالنظر  بكني  وتطالــب  الصيني، 
إليهــا علــى أنهــا “دول صغيرة 

صديقة” وليس “موطئ قدم”.
وتقــول الصحيفــة إن كثيرا من 
النــاس هنــا ال يزالــون منحازين 
“يرون  لكنهم  املتحــدة  للواليات 

العلم الصيني في كل مكان”.
وتضــع دول احمليط الهــادئ املناخ 
على قمة أولوياتهــا، وقال بعض 
مســؤوليها للصحيفة إن املناخ 

ميثل “تهديدا وجوديا”.
وتقول مجلة فوريــن أفيرز إن آخر 
مرة اهتم فيها معظم األميركيني 
بجزر سليمان كانت في منتصف 
عندما  الثانيــة،  العاملية  احلــرب 
واليابان  املتحدة  الواليات  شــنت 
املياه  في  بحرية طويلــة  معركة 

والسماء احمليطة بغوادالكانال.

الطاحنة  املعركــة  لتلــك  وكان 
آثــار اســتراتيجية كبيرة احلجم 
، هــي وقف التقــدم الياباني في 
وضمان  الهــادئ،  احمليــط  جنوب 
عدم محاصرة الدول احلليفة مثل 
أســتراليا ونيوزيلندا أو عزلها عن 
اإلمدادات، وعكس زخم احلرب في 
احمليط الهادئ، وتوفير قاعدة لشن 

هجوم مضاد ضد عدو شامل.
وفــي إشــارة إلــى مئــات اجلزر 
الصغيــرة املنتشــرة عبر احمليط 
الهادئ، أوضــح الرئيس األميركي 
للجمهــور  روزفلــت  فرانكلــني 
أن تلك اجلزر في  األميركي حينها 
قد “تظهــر فقط كنقاط صغيرة 
على معظــم اخلرائــط... لكنها 
اســتراتيجية  مســاحة  تغطي 

كبيرة”.
اتفاق  إن  أفيــرز  فوريــن  وتقــول 
الصني مع جزر سليمان وجهودها 
اتفاقــات مماثلة  للحصــول على 
مع دول أخرى فــي احمليط الهادئ 
دق أجراس اإلنــذار داخل املنطقة 
وخارجها. وتضيــف أن من املؤكد 
أن الصني لديها القدرة على توفير 
االســتثمارات التي تشتد احلاجة 
في  التحتية  البنيــة  فــي  إليها 
احملليني  الســكان  لكن  املنطقة، 
يشــعرون بالقلق بســبب وجهة 
نظرهم الراسخة بأن االستثمارات 
الصينية تتعلــق بتعزيز مصالح 
احمللية  السياسة  وإفســاد  بكني 

وليس تلبية االحتياجات احمللية.
وفي جزر سليمان، حيث قال أكثر 
من 90 في املئــة من الناس إنهم 
يفضلون أن تتماشــى بالدهم مع 
الدميقراطيــات الليبرالية بدال من 
الصني، وقــال ما يقرب من 80 في 
املئة إنهــم ال يريــدون أن تتلقى 
من  مالية  مســاعدات  بالدهــم 

الصني. 
وعلى الرغم من االدعاءات املتكررة 
مــن الصني بأنها ال تنوي إنشــاء 
قاعدة عسكرية في جزر سليمان 
أو في أي مــكان آخر في املنطقة، 
تقول اجمللة إن سجل بكني احلافل 
وطموحاتها تشير إلى خالف ذلك.
وفي كمبوديا وجيبوتي وباكستان 
مشاريع  الصني  بدأت  وسريالنكا، 
البنيــة التحتيــة الكبــرى التي 
أســفرت عن حصول الصني على 
إمكانيــة الوصول إلى املوانئ ذات 

األهمية االستراتيجية.
وتقول اجمللة إن واشنطن حتتاج إلى 
جتديد اتفاقياتها اخلاصة باالرتباط 
احلر مع واليات ميكرونيزيا املوحدة 

وباالو وجزر مارشال.
وعلى مدى عقود، ســمحت هذه 
باحلد  املتحدة  للواليات  الصفقات 
الدول األخرى عسكريا  من وصول 
إلى هذه الدول في مقابل ضمانات 
ودفاعيــة  وتنمويــة  سياســية 

أميركية. 

المنافسة بين اميركا والصين على المحيط الهادئ تشتد
ما بين إنجازات وخيبات
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متابعة ـ الصباح الجديد:

بتعزيزات  التركــي  اجليــش  دفــع 
كبيــرة ضمها رتــل مؤلف من 20 
شــاحنة محملة بكتل إسمنتية 
باجتاه  األنفــاق،  إلقامة  مخصصة 
نقاط التماس مع قوات النظام في 
ريف إدلب، فيمــا أعلنت أنقرة أنها 
اتخذت اإلجراءات الالزمة بوسائلها 
حدودها  لتأمني  اخلاصــة  وقدراتها 
اجلنوبية مع سوريا، وستواصل بذل 
اجلهود في هذا االجتاه بســبب عدم 
لدعواتها  الغربية  الدول  استجابة 
إلقامــة منطقة آمنة في شــمال 

سوريا على مدى 10 سنوات.
وقــال املتحدث باســم الرئاســة 
التركية، إبراهيــم كالني، إن تركيا 
ســبق أن نفــذت ثالثــة عمليات 
عســكرية كبيــرة ضــد جميــع 
التهديدات املنبثقة من ســوريا، مبا 
الشــعب  ذلك، وحدات حماية  في 
الكرديــة، أكبر مكونات “قســد”، 
التي تعدهــا تركيا امتــداداً حلزب 
العمال الكردستاني املصنف لديها 
تنظيماً إرهابياً، و”داعش” وغيرهما، 
في إشارة إلى عمليات “درع الفرات” 
 ،2018 الزيتــون”  و”غصــن   ،2016
و”نبع السالم” 2019. واعتبر أن هذه 
اإلجراءات حــق طبيعي لتركيا من 
أجل حماية أمن حدودها وســالمة 

مواطنيها.
وأضاف كالني، في مقابلة صحافية 
أمــس االول األحــد، تعليقــاً على 
التركيــة  العمليــة العســكرية 
احملتملة ضد مناطق سيطرة قوات 
التي  )قسد(،  الدميقراطية  ســوريا 
قال الرئيس رجب طيب إردوغان إنها 
ســتنفذ من أجل إنشــاء منطقة 
داخل  30 كيلومتــراً  آمنة بعمــق 

األراضي السورية، أن الدول الغربية 
مع  إيجابي،  بشــكل  تتجاوب،  لم 
الســنوات  خالل  إردوغان  اقتــراح 
العشــر املاضية بإنشــاء منطقة 
آمنة في ســوريا، مــن أجل ضمان 
بقاء السوريني في بالدهم بدالً من 
أن يتحولوا إلــى الجئني، ومع ذلك، 
فقد أنشأت تركيا بالفعل منطقة 
آمنة في مناطق مثل إدلب وعفرين، 

“ما سمح للسوريني بالبقاء هناك”، 
على حد تعبيره.

وتابــع: “دائمــاً نقــول حملاورينا، إن 
الوجــود العســكري التركــي في 
شمال ســوريا مينع ظهور موجات 
جديدة من الهجرة. لذلك، وبدالً من 
انتقاد الوجود العســكري التركي، 
على الــدول الصديقــة واحلليفة، 
أن تكــون ممتنة لتركيــا على هذه 

اجلهود”.
 واعتبر كالني، وهو أيضاً مستشار 
اخلارجية،  للشؤون  التركي  الرئيس 
أن “أي موجة هجــرة محتملة من 
إدلب وغيرها من املناطق في شمال 
سوريا، لن تضرب تركيا فحسب، بل 
ستصل إلى كامل القارة األوروبية”.
وأكــد أن تركيــا غير قــادرة على 
استقبال موجة جديدة من الهجرة، 

فذلك أكبر من إمكاناتها وقدراتها، 
كما أنهــا تبذل قصــارى جهدها 
الســوريني  الالجئني  عودة  لضمان 
لديهــا إلى بلدانهــم ومناطقهم 
وكرمية،  آمنة وطوعيــة  بطريقــة 
وســتواصل بذل اجلهود الالزمة في 
اإلطــار. وفي ســياق متصل،  هذا 
التركيــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
أمس، القضــاء على 16 من عناصر 

“قســد” بعــد إطالقهــم النيران 
الســالم  نبع  جتاه مناطق عمليات 
)شــرق الفــرات( وغصــن الزيتون 
إلى  الفــرات(.  الفــرات )غرب  ودرع 
ذلك، دفــع اجليش التركي بتعزيزات 
كبيــرة ضمها رتــل مؤلف من 20 
شــاحنة محملة بكتل إسمنتية 
مخصصــة إلقامة األنفــاق، دخل 
من معبر كفرلوسني، شمال إدلب، 
واجته نحو نقطــة القيادة التركية 
في بلدة املسطومة، ثم جرى توزيع 
التعزيــزات باجتاه نقاط التماس مع 
قــوات النظام في احملور الشــرقي 

جلبل الزاوية بريف إدلب.
اشــتباكات  وقعت  األثنــاء،  فــي 
غرفة  بــني  الثقيلة  بالرشاشــات 
عمليــات “الفتح املبــني” والقوات 
التركية من جانــب، وقوات النظام 
وامليليشيات املوالية لها من جانب 
آخــر، على محور بلــدة آفس بريف 
إدلب، وســط إطالق قنابل ضوئية 

في أجواء املنطقة.
ودارت اشــتباكات مماثلة باألسلحة 
الرشاشة الثقيلة واملتوسطة على 

محور كفرنوران غرب حلب.
وأفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
بأن قوات النظام قصفت باملدفعية 
إدلب  بريف  النعســان  معارة  بلدة 
بريفها  فليفــل  وقرية  الشــرقي، 
اجلنوبي، بينما استهدفت الفصائل 
جتمعات قــوات النظام على محور 
الفوج 46 غرب حلب. ورصد نشطاء 
قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام 
بأكثــر من 100 قذيفــة صاروخية 
استهدفت حرش وقرية بينني وقرية 
بريف  الزاوية  جبل  شــرق  الرويحة 
إدلب اجلنوبي، حيث تنتشر القواعد 
دون  املنطقة،  التركية في  والنقاط 
ورود معلومات عن سقوط خسائر 

بشرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الدفاع في  بــوزارة  قال مســؤول 
كوريا اجلنوبيــة، إن كوريا اجلنوبية 
والواليات املتحــدة أطلقتا ثمانية 
صواريــخ، امــس االثنــني، قبالة 
الساحل الشرقي لكوريا اجلنوبية، 
بعد أن أطلقت كوريا الشــمالية 
وابــال من الصواريخ الباليســتية 
األحد،  االول  امــس  املدى،  قصيرة 

وفق ما أفادت به رويترز.
وكانت كوريا الشــمالية أطلقت 
ثمانيــة صواريــخ بالســتية في 
املياه قبالة ســاحلها الشــرقي، 
تدريبات عسكرية مشتركة  غداة 

والكوري  األميركــي  للجيشــني 
اجلنوبي استمرت ثالثة أيام. 

وقالت هيئــة األركان فــي كوريا 
إطالق  جيشــنا  “رصد  اجلنوبيــة 
ثمانية صواريخ بالســتية قصيرة 
املدى انطالقا من قطاع سونان في 
بيونغ يانغ باجتاه البحر الشــرقي” 

في إشارة إلى بحر اليابان.
في  هذه  اإلطالق  عمليات  وأجريت 

إطار زمني مدته 30 دقيقة.
وقطعت الصواريخ مســافة 110 
إلــى 670 كلــم علــى ارتفاعات 
متفاوتة بلغ أقصاها 90 كلم، وفق 

هيئة األركان الكورية اجلنوبية.

الصواريــخ  إن  وقالــت طوكيــو 
أطلقت مــن مواقع عدة، مضيفة 
إن بيونغ يانغ أجرت جتارب صواريخ 

“بوتيرة غير مسبوقة” هذا العام.
وقــال وزير الدفــاع الياباني، نوبوو 
كيشــي، “ميكننا القول إن إطالق 
صواريــخ بأعداد كبيــرة من ثالثة 
مواقع على األقل فــي إطار زمني 
قصير كهذا غير اعتيادي”، مؤكدا 
ستة  أطلقت  الشمالية  كوريا  أن 

صواريخ على األقل.
وتأتي عمليات اإلطالق اجلديدة هذه 
بعد ثالثة أيام على تدريبات واسعة 
األميركي  اجليشان  أجراها  النطاق 

حاملة  مبشاركة  اجلنوبي  والكوري 
الطائرات يــو إس إس رونالد ريغان 

العاملة بالطاقة النووية.
وكانت هذه أول مناورات مشتركة 
بني البلدين منــذ أن تولى الرئيس 
الكوري اجلنوبي اجلديد، يون سوك-

واعدا  مايــو  أوائل  يول، منصبــه 
بسياســة أكثر حزما جتــاه بيونغ 
يانــغ، وأول مناورات تشــارك بها 
حاملة طائرات منذ نوفمبر 2017.

وحتتج كوريا الشــمالية منذ فترة 
طويلة على هــذه التدريبات التي 
تعتبرها مبثابة استعداد لـ “عملية 

غزو”. 

وقال اجليش الكــوري اجلنوبي في 
بيــان إن هــذه “التدريبــات عززت 
الــرد بحزم  البلديــن على  عــزم 
على أي اســتفزاز كوري شمالي، 
التزام  وفي الوقت نفســه إظهار 
الواليات املتحدة بتوفير ردع واسع 

النطاق”.
وكوريا  املتحــدة  الواليــات  وحتذر 
اجلنوبية منذ أسابيع من أن نظام 
كيــم جونغ-أون قــد يجري جتربة 

نووية سابعة.
ورغم أن كوريا الشــمالية تواجه 
موجة شــديدة مــن كوفيد19-، 
أظهرت صــور جديــدة ملتقطة 

باألقمار الصناعيــة أن بيونغ يانغ 
اســتأنفت بناء مفاعل نووي كان 
فترة  منــذ  متوقفا  فيــه  العمل 

طويلة.
وأجــرت كوريا الشــمالية، إحدى 
العالم،  في  عسكرة  األكثر  الدول 
بداية  منذ  عدة  جتارب عســكرية 
العام، مبا في ذلك إطالق عشــرات 
البالســتية باجتاه بحر  الصواريخ 

اليابان.
جهودها  يانــغ  بيونــغ  وكثفــت 
لتحســني برنامج أسلحتها هذا 
العام رغــم العقوبات االقتصادية 

الشديدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســتزود اململكة املتحدة أوكرانيا 
بقاذفــات صواريخ يصــل مداها 
إلــى 80 كيلومترا ملواجهة الغزو 
وزارة  أعلنــت  ما  الروســي على 

الدفاع البريطانية، امس االثنني. 
وقالت الــوزارة في بيان إن أنظمة 
 M270( املتعددة  الصواريخ  إطالق 
MLRS( “ســتزيد في شكل كبير 

قدرات القوات األوكرانية”.

واتُخذ هذا القرار “بتنسيق وثيق” 
أعلنت  التي  املتحدة  الواليات  مع 
أن  املاضي  من جهتها األســبوع 
التي  اجلديدة  املســاعدات  حزمة 
للتصدي  أوكرانيا  إلى  سترسلها 
للغزو الروســي تشمل خصوصا 
راجمات صواريخ طراز “هيمارس”.

يطالبون  األوكرانيــون  انفك  وما 
منذ أســابيع بقاذفــات صواريخ 
بضرب  لهــم  تســمح  متعددة 

املواقع الروسية.
وحرصــا منه على جتنــب اعتبار 
املتحدة طرفا في احلرب،  الواليات 
الرئيس األميركي، جو  اســتبعد 
بايدن، تســليم أنظمــة قاذفات 
صواريخ بعيدة املدى إلى أوكرانيا 
ميكــن أن تصل إلى روســيا، رغم 
كييف  مــن  املتكررة  الطلبــات 

للحصول على أسلحة كهذه.
فالدميير  الروســي،  الرئيس  وحذر 

بوتــني، امــس االول األحد، من أن 
مواقع  ستســتهدف  موســكو 
جديدة إذا ســّلم الغرب صواريخ 

بعيدة املدى إلى أوكرانيا.
روســية  إخبارية  وكاالت  ونقلت 
مت  إذا  إنــه  قولــه  بوتــني  عــن 
أوكرانيا  إلــى  تســليم صواريخ 
“فسنستخلص النتائج املناسبة 
ونســتخدم أســلحتنا... لضرب 
مواقع لم نستهدفها حتى اآلن”، 

مــن دون أن يحــدد األهداف التي 
يتحدث عنها.

وقال وزير الدفــاع البريطاني، بن 
الدولي  اجملتمع  حافظ  “إذا  واالس، 
على دعمه فــإن أوكرانيا ميكنها 

االنتصار”.
روسيا  “اســتراتيجية  أن  وأضاف 
تتغيــر، ودعمنا يجــب أن يتغير 
أيضــا”، مشــددا علــى أن هذه 
ســتتيح  اجلديــدة  األســلحة 

لألوكرانيــني “حماية أنفســهم 
في شكل أفضل من االستخدام 
الوحشــي للمدفعيــة البعيدة 
املــدى التي اســتخدمتها قوات 
بوتني بشــكل عشــوائي لهدم 

املدن”.
وبلغ الدعم العسكري البريطاني 
ألوكرانيــا حتى اآلن أكثر من 750 
 874( مليــون جنيه إســترليني 

مليون يورو(.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تسعى دول أوروبية والواليات املتحدة 
لتوجيه اللوم إليــران لدى بدء أعمال 
الدوليــة للطاقة  الوكالة  اجتمــاع 
الذرية هذا األســبوع، في ظل  تعثر 
احملادثات الراميــة إلحياء اتفاق 2015 

النووي.
ويعتبر مشــروع القــرار الذي أعدته 
املتحدة  واململكة  املتحــدة  الواليات 
نفاد  على  وأملانيا مؤشــرا  وفرنســا 
صبر هــذه الــدول في وقــت يحّذر 
دبلوماسيون من أن فرص إنقاذ االتفاق 

النووي تتضاءل.
محافظي  مجلس  اجتماعات  وبدأت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امس 
االثنني وتســتمر حتــى اجلمعة في 
فيينا. وفي حــال مت تبني القرار الذي 
يحض طهران على “التعاون الكامل” 
مــع الوكالة، فســتكون هــذه أول 
خطوة من نوعهــا تلقي باللوم على 

إيران منذ يونيو 2020.
وانطلقــت احملادثــات الرامية إلعادة 
إحياء االتفــاق في أبريل 2021 بهدف 
ورفع  إليه  املتحــدة  الواليــات  إعادة 
العقوبات املفروضة على إيران مجددا 
وحّضهــا على احلد من أنشــطتها 
النووية. أتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات 
كانت مفروضة على إيران، في مقابل 

تقييد برنامجها النووي.
إال أن مفاعيله باتت في حكم امللغاة 
واشــنطن منه في  انســحاب  منذ 
عهد دونالــد ترامب عام 2018 وإعادة 
فرضها عقوبات قاسية على طهران، 
التزامات  ما دفع األخيرة للتراجع عن 

مبوجبه.
وطرأ اجلمــود على محادثــات إعادة 
إحيائه في األشــهر األخيــرة. وحّذر 
االحتاد  في  اخلارجية  الشؤون  مسؤول 
األوروبــي جوزيب بوريــل الذي يتولى 
تنســيق احملادثات فــي تغريدة نهاية 
إلى  العــودة  األســبوع من أن فرص 
االتفاق “تتقّلص”. وأضاف “لكن ما زال 
بإمكاننا حتقيق ذلــك عبر بذل جهد 

إضافي”.
“رسالة”

وفي تقرير أواخر الشهر املاضي، أكدت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود 
أســئلة لم حتصل على “توضيحات” 
بشــأنها تتعلق بوجود آثــار يورانيوم 
مخصب عثر عليها سابقا في ثالثة 
مواقع لم تعلن إيران بأنها كانت جتري 
إيران  وتوّعدت  نووية.  أنشــطة  فيها 
برد “فوري” على أي خطوة “سياسية” 
تقوم بهــا الواليات املتحــدة والدول 

األوروبية الثالث.
وقالــت اخلبيرة لــدى “رابطة ضبط 

دافنبورت  كيلسي  األسلحة”  انتشار 
لفرانــس بــرس إن “ال مبرر لفشــل 
إيران املتواصل في التعاون بشكل ذو 

معنى مع حتقيق الوكالة”.

وأضافت “يعــد إصدار قرار يوبخ إيران 
بأن  لبعــث رســالة مفادها  ضروريا 
رفض التعاون مــع الوكالة واإلخفاق 
بالضمانات  املتعلقــة  بااللتزامــات 

ســيواجه بعواقــب”. بدورها، حّذرت 
الصــني وروســيا، اللتــان مــا زالتا 
إلى جانب  النــووي  طرفا في االتفاق 
بريطانيا وأملانيا وفرنســا، من أنه من 

شــأن أي قرار من هذا النوع أن يعرقل 
املفاوضات.

ودعــا الســفير الروســي ميخائيل 
أوليانوف عبر تويتر االحتاد األوروبي إلى 

“مضاعفة اجلهود الدبلوماسية”.
شبح حرب أوكرانيا

لكن حتى وإن ســاد التوتر، يستبعد 
بأن تنهار املفاوضات، بحسب الباحث 
فــي “املعهــد الدولــي للدراســات 
“نظرا  وقال  تيــرم.  كليمان  اإليرانية، 
إلى احلرب في أوكرانيا، فإن األوروبيني 
أزمة جديدة  غير مستعدين إلشعال 
مع إيران فــي وقت يتعاملون بالفعل 
التي غزت  أزمة مرتبطة بروسيا”  مع 
جارتها في فبراير. وأشار إلى أن القرار 
سيصاغ “بطريقة ال تغلق الباب أمام 

إجراء مزيد من املفاوضات”.
وعّلقت املباحثات رســميا في مارس، 
مع تأكيد املعنيــني أن التفاهم بات 
شــبه منجز، لكن مــع تبّقي نقاط 
أبرزها  تباين بني واشــنطن وطهران، 
طلب األخيرة شــطب اســم احلرس 
الثــوري مــن القائمــة األميركيــة 

للمنظمات “اإلرهابية” األجنبية،
وهو طلــب امتنعت واشــنطن عن 
تلبيتــه خصوصــا قبيــل انتخابات 
املرتقبة  الرئاســية  الوالية  منتصف 

في نوفمبر.

وقالت دافنبورت إن “الثمن السياسي 
الذي ســيدفعه )الرئيــس األميركي 
جو( بايــدن لقاء رفــع العقوبات عن 
باهظ، لكنه  اإليرانــي  الثوري  احلرس 
يبــدو ضئيال لدى مقارنــه بالتهديد 
نوويا”.  املســلحة  إيران  متّثلــه  الذي 
وأشــارت إلى أن علــى إدارة بايدن أن 
إلى  تضاعــف جهودهــا للتوصــل 
“مقترحات مبتكرة إلعادة املفاوضات 

إلى مسارها”.
الدولية  للوكالة  تقرير  آخر  وبحسب 
للطاقــة الذريــة، متلــك اجلمهورية 
اإلســالمية حاليــا 43,1 كلغم من 
اليورانيــوم اخملّصب بنســبة 60 في 
املئة. وفــي حال تخصيبه بنســبة 
90 في املئة، فســيصبح من املمكن 
اســتخدامه لصنع قنبلــة ذرية في 
غضون أقل من عشــرة أيام، بحسب 
تقريــر نشــرته دافنبورت األســبوع 

املاضي.
وقالت إن “التســلح سيستغرق من 
عام إلى عامني، لكن عملية الكشف 
والتعطيل ستكون أكثر صعوبة فور 
نقل إيران اليورانيوم املستخدم لصنع 
األســلحة من منشــآت التخصيب 

املعلنة التابعة لها”.
ونفت طهــران مرارا وجــود أي نوايا 

لديها لتطوير سالح نووي.

تعزيزات تركية جديدة تكرس النشاء
ما يسمى »منطقة آمنة للسوريين«

باتجاه نقاط التماس مع النظام في إدلب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أدانت دولة اإلمارات بشــدة الهجوم اإلرهابي 
الذي استهدف كنيسة جنوب غربي نيجيريا 
وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من األبرياء.
وأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي في بيان 
لهــا أن دولة اإلمارات تعرب عن اســتنكارها 
الشــديد لهذه األعمــال اإلجرامية، ورفضها 
الدائم جلميع أشــكال العنف واإلرهاب التي 
تســتهدف زعزعة األمن واالستقرار وتتنافى 
مع القيم واملبــادئ اإلنســانية. كما أعربت 
الــوزارة عــن خالــص تعازيها ومواســاتها 
للحكومــة النيجيرية وللشــعب النيجيري 
الصديــق، وألهالي وذوي ضحايــا هذه اجلرمية 
النكــراء، ومتنياتها بالشــفاء العاجل جلميع 
املصابني. وكان قد ذكر طبيب في مستشفى 
ووسائل إعالم محلية في نيجيريا أن مسلحني 
هاجموا كنيســة كاثوليكية في جنوب غرب 
نيجيريا أثناء قداس امس االول األحد، مما أسفر 
عن مقتل 50 شخصا على األقل، منهم نساء 

وأطفال.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جددت السلطات اإلســرائيلية، امس االثنني، 
اعتقال احملامي الفرنسي الفلسطيني، صالح 
احلموري، لثالثة أشــهر على األقل بحســب 
وثائق قانونية اطلعت عليهــا وكالة فرانس 
برس.  في مارس قضت محكمة عســكرية 
إداريا على   إسرائيلية بالسجن ثالثة أشــهر 
احلموري )37 عاما(، التهامها إياه بأنه ناشــط 
في “اجلبهة الشــعبية لتحرير فلســطني”، 
وهي تهمــة لطاملا نفاهــا. واالعتقال اإلداري 
إجراء مثير للجدل يســمح إلسرائيل بسجن 
أشــخاص من دون تهمة ملدة ســتة أشــهر 
قابلة للتجديد.  و”اجلبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطني” منظمة ذات خلفية ماركســية 

تعتبرها إسرائيل واالحتاد األوروبي “إرهابية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت امــس االثنني جولــة ثانية مــن احملادثات 
املباشرة بني احلكومة اليمنية وجماعة احلوثيني 
في العاصمة األردنية عّمان برعاية مبعوث األمم 
املتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن إعادة 

فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.
في الوقت نفســه، أعلنت احلكومــة اليمنية 
املعترف بهــا دوليا رفضها اإلجــراءات األحادية 
مليليشيا احلوثي بشأن فتح طرق ومنافذ فرعية 
ملدينة تعز التي تفرض عليها املليشــيا حصارا 

خانقا منذ سبع سنوات.
ودعــا رئيس الــوزراء اليمني معــني عبد امللك 
ميليشــيا احلوثي إلــى فتح الطرقــات واملعابر 
في تعز “بشــكل عاجل دون شــرط أو مماطلة أو 
تســويف”. وفي وقت ســابق، قال رئيس الفريق 
احلكومــي املفــاوض، عبدالكــرمي شــيبان في 
بيان رســمي “تفاجأنــا بحديث وســائل إعالم 
تابعة جلماعــة احلوثي حول الذهــاب في إجراء 
أحادي لفتح طريق ترابــي مجهول، في محاولة 
مكشوفة إلحباط جهود األمم املتحدة وااللتفاف 

على املشاورات اجلارية”.
واتهم املســؤول احلكومي امليليشيا املتحالفة 
مــع إيران بالتهــرب من االلتزامــات التي تنص 
عليها الهدنة، داعيا مبعــوث األمم املتحدة إلى 
الضغط عليهــا “لوقف هذه املهــازل واحترام 

النقاشات اجلارية برعاية املنظمة الدولية”.

اإلمارات تدين الهجوم 
اإلرهابي على كنيسة

في نيجيريا

محكمة إسرائيلية تجدد 
االعتقال اإلداري لناشط 

فلسطيني فرنسي 

استئناف محادثات 
اليمن بشأن فتح طرق

 تعز في عّمان 

كوريا الجنوبية والواليات المتحدة تطلقان ثمانية صواريخ

المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بقاذفات صواريخ

“مؤشر على نفاد الصبر”.. 

اميركا ودول اوربية تعتزم توجيه اللوم إليران في اجتماع الوكالة الذرية
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شركة مصافي اجلنوب
جلنة بيع وإيجار أموال الدولة في الشركة

العدد: 13
التاريخ: 2022/5/29

م/ إعالن للمرة األولى

تعلن شــركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن إجراء املزايدات العلنية للمرة األولى لإليجار السنوي للعقارات املدرجة أوصافها وتفاصيلها في ادناه 
وحســب ما مبني في اجلدول، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدات العلنية احلضور في الزمان واملكان احملددين مستصحبني معهم مبالغ التأمينات 
املدرجــة إزاء كل عقــار ومراعني التفاصيل املذكورة لكل عقار على حدة مع جلب هوية األحوال املدنية او البطاقة املوحدة وبطاقة الســكن مع براءة 
ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ضمن منطقة سكناهم ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية واجور أعضاء جلنة البيع 

وجلنة التثمني والتقدير.
مالحظة: إذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التالي هو يوم إجراء املزايدة.

مع التقدير...
املرفقات//

- جدول تفاصيل املزايدات
مدير عام شركة مصافي اجلنوب
حسام حسني ولي

جدول مواعيد وتفاصيل املزايدات

وزارة االعمار واإلسكان
 دائرة املباني/ قسم الشؤون القانونية

متديد إعالن مناقصة رقم )2022/5(
تقرر متديد مدة موعد غلــق املناقصة املرقمة 
)2022/5( اخلاصــة مبشــروع )األعمال املتبقية 
إلنشــاء أبنية وزارة التخطيــط في محافظة 
نينوى( من الســاعة )الثانية عشرة( من ظهر 
يوم )األحد( املصادف )2022/6/5( الى الســاعة 
الثانية عشــرة من ظهر يوم االربعاء املصادف 

.2022/6/15
mabany.moch.gov.iq موقعنا على االنترنيت
بشرى انعام عباس
املدير العام

إعالن
استناداً لقانون املزايدات و املناقصات اخلاصة باألوقاف املرقم 45 لسنة 1969

تعلن هيئة إدارة واســتثمار أموال الوقف الســني عن إجراء مزايدة علنية في ديوان الوقف السني/ القاعة املركزية في منطقة السبع 
أبكار في الساعة احلادية عشرة صباحاً لتأجير األمالك التجارية املبينة أرقامها وأوصافها في أدناه، فعلى الراغبني في االشتراك باملزايدة 
مراجعة ديوان الهيئة مســتصحبني معهم بطاقة السكن والبطاقة التموينية وهوية األحوال املدنية وشهادة اجلنسية العراقية أصل 
وصــورة وتأييد ســكن مع صك مصدق من مصرف الرافدين ممغنــط ويحتوي على ختم حراري ألمر)هيئة إدارة واســتثمار أموال الوقف 
الســني( بالتأمينات القانونية البالغة 20% من بدل التقدير وعلى من ترســو عليه املزايدة دفع اإليجار الســنوي صفقة واحدة مع أجور 
اإلعالن واللجان مع مالحظة املادة 18 من نظام املزايدات اخلاصة باألوقاف والتي منعت املســؤولني واملوظفني في دوائر األوقاف وأقاربهم 

حتى الدرجة الرابعة من االشتراك في املزايدة وكذلك املدينني جلهة الوقف. 
يكون موعد املزايدة يوم )االثنني( املوافق 2022/6/20

املدير العام وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ احلي

تنفيذ/ 25
العدد/ 17/خ/2019
التاريخ/ 2022/6/1

الى املدين/ عباس جاسم عبيد
لقد حتقــق لهذه املديرية مــن خالل كتاب 
مركز شــرطة املوفقية بالعــدد )1604 في 
2022/4/19( ومرفقه إشعار مختار منطقة 
املؤرخ  املوفقية  الى قضاء  التابعة  اليرموك 
فــي 2022/4/19 املتضمن مــن أنك مرحتل 
الى جهة مجهولة وبناًء على طلب الدائنة 
)زمن علــي جودة( املتضمــن إمهالك مدة 
ستني يوما لغرض تسديد النفقة املتراكمة 
بذمتك لقاء دين اإلضبارة 17/خ/2019 قررت 
هــذه املديريــة تبليغك عن طريق النشــر 
احلضور  لغــرض  محليتــني  بصحيفتــني 
الــى مديرية تنفيذ احلي وتســديد النفقة 
املتراكمة واملســتمرة وإمهالك مدة ستني 

يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر باجلريدة.
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان
مديرة تنفيذ احلي

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

م/ تنويه

إشارة الى كتبنا ذي العدد )2254 في 2022/6/2( و)2255 
في 2022/6/2( واملتضمن اعالن املناقصات املرقمة )101 
لسنة 2021( و)124 لسنة 2019( ورد سهوا في كتبنا 

أعاله وحسب التفاصيل أدناه:
1- تاريخ عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات 

املشاركني )2022/5/13( والصحيح هو )2022/6/13(
2- تاريــخ غلق املناقصــة )2022/5/20( والصحيح هو 

.)2022/6/20(
لذا اقتضى التنويه...

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

زمان ومكان املزايدةمبلغ التأميناتاملساحةرقم احلانوتت

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 288,000 الف دينار82,45 متر مربعحانوت رقم )1(1
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 288,000 الف دينار77,6 متر مربعحانوت رقم )2(2
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 180,000 الف دينار22,79 متر مربعحانوت رقم )3(3
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 180,000 الف دينار52,54 متر مربعحانوت رقم )4(4
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 180,000 الف دينار9 متر مربعحانوت رقم )5(5
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 288,000 الف دينار95,88 متر مربعحانوت رقم )6(6
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 360,000 الف دينار144,5 متر مربعحانوت رقم )7(7
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 288,000 الف دينار110,5 متر مربعحانوت رقم )8(8
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 180,000 الف دينار24,38 متر مربعحانوت رقم )9(9
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 360,000 الف دينار153 متر مربعحانوت رقم )10(10
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 288,000 الف دينار66,25 متر مربعحانوت رقم )11(11
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 180,000 الف دينار40,5 متر مربعحانوت رقم )12(12
دور املشاريع النفطية

2022/6/26 الوحدة السكنية في الشعيبة/ 180,000 الف دينار30,8 متر مربعحانوت رقم )13(13
دور املشاريع النفطية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 1815/ب/2022
التاريخ: 2022/6/6
الى املدعى عليها/ حسنة سعيد عبيد

إعالن
الدعوى  أقام املدعــي رحيم جابر بهيــر 
املرقمــة اعاله يطلب دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بتمليك العقــار املرقم 1026/1 
م 45 ام حالنــة وجملهوليــة محل اقامتك 
حسب اشعار مختار منطقة حي احلوراء 
االولى/ حســني عبد علــي وكتاب مركز 
شرطة العزة بالعدد 6585 في 2022/5/31 
لذا تقرر تبليغك مبضمون عريضة الدعوى 
املرقمة 1815/ب/2022 ونشر بصحيفتني 
يوم  اقتضــى حضوركم  لــذا  محليتني، 
2022/6/19 وفــي حال عــدم حضوركم 
ســوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابا بحقكم.
القاضي
محمد حران السراي
قاضي استئناف واسط

)اعالن(
الى املتهم الغائب

 )املفوض امير علي حسني قادر البهادلي(
املنسوب الى/ مديرية شرطة محافظة 

ميسان واملنشآت
العنوان/ محافظة ميسان/ العمارة/ حي 

اإلسكان
مبــا أنك متهم وفــق املــادة/ 32/ أوال وثانيا 
مــن ق.ع.د رقــم 14 لســنة 2008 املعدل، 
الختالسك املسدس احلكومي الذي بذمتك 
واملرقم )HNE938( نوع كلوك مع ملحقاته 
عــام 2021 ولم تقم بإعادة ما بذمتك ودفع 
مبلــغ التضمني حلــد اآلن وجملهولية محل 
اقامتــك اقتضى تبليغك بهذا اإلعالن على 
ان حتضر امام محكمة قوى االمن الداخلي 
االولى/ املنطقة اخلامسة في البصرة خالل 
مدة ثالثني يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن 
في محل اقامتك ومقــر عملك وجتيب عن 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
ســوف جترى محاكمتــك غيابا اســتنادا 
الحكام املواد )65 و68 و69( من قانون أصول 
احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

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

إعالن
أصدرت محكمة بداءة الكوت حكما غيابيا 
املرقمــة 1634/ب/2022 واملؤرخ  الدعوى  في 
في 2022/5/17 املتضمن تسديد مبلغ قدره 
احد عشــر مليونا ومائتان وأربعة وســتون 
الفــا وثمامنائة دينار عراقي عــن دين كفالة 
وبالنظــر جملهوليــة محل اقامتك حســب 
)عزيز  اخلاجيــة–  اشــعار مختار منطقــة 
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 أيام 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
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1748
التاريخ: 2022/5/31

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية شيخ ســعد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية شيخ سعد خالل فترة )30( 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى 
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه في متام الســاعة )العاشرة صباحا( ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشــر واإلعــالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال 
املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 3139/ب/2021
التأريخ/ 2022/6/1

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(// زيد محمد امني

املدعى عليــه )املدين(// 1- منى محمــد امني 2- فضيله 
محمد امني

3- سلوى محمد امني 4- منيره محمد امني
تنفيذاً لقرار هذه احملكمة املؤرخ 2022/6/1 واملتضمن إعادة 
اإلعالن عن بيع العقار املرقــم )27/1 م39 الهورة( باملزايدة 
العلنيــة خالل )3( أيــام اعتبارا من اليوم التالي للنشــر 
فــي صحيفتني محليتــني وذلك حلصــول طلب ضم من 
قبل طالب الضم )عماد حبيــب عبداهلل(، فعلى الراغبني 
بالشــراء مراجعة هــذه احملكمة مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 10% مــن القيمة التقديرية 
للعقار بصك معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وســوف 
جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية عشرة ظهراً، 
وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي 
يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايــدة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســه/ دار ســكن ملك صرف مســجل باسم فتحية 
محمد امني يتكون من طابقــني الطابق األول يتكون من 
مطبخ وغرفتي نوم واســتقبال وهول ومجموعة صحية 
والطابــق الثاني غرفتي نــوم فقط والبناء مــن الطابوق 
واالسمنت والسقف شيلمان عكادة وهو بناء قدمي واألرض 

مغلفة بالكاشي املوزائيك ودرجة عمرانه دون الوسط
املساحة:// 300 م2
الشاغل:/ الشركاء

القيمة التقديريــة :/ 242,025,000 مائتان واثنان واربعون 
مليونا وخمسة وعشرون الف دينار عراقي

املوقعمدة اإليجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

ملعب خماسي لكرة 1
شيخ سعدسنة واحدة924 م2 307القدم



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

للتنمية  “األوبك”  صندوق  خصص 
الدوليــة مليــار دوالر أمريكي من 
الثالث  السنوات  مدى  على  موارده 
املســماة  اجلديدة  خلطته  املقبلة 

“خطة عمل األمن الغذائي”. 
املعتمدة  املبالــغ  تقدمي  وســيتم 
علــى هيئــة مســاعدات فورية 
السلع  استيراد  تكاليف  لتغطية 
األساســية، مثل البــذور واحلبوب 
واألســمدة، مــع دعم متوســط 
وطويــل األجــل ألمن اإلمــدادات 

الغذائية في البلدان الشريكة.
األوبك  عام صنــدوق  مديــر  وقال 
عبد احلميد آل خليفة: “قد يواجه 
املاليني من البشر من الفئات األكثر 
ضعًفا خطر اجملاعة خالل األشــهر 
املقبلــة ما لــم يتحــرك اجملتمع 
الدولي بســرعة وفعالية ملواجهة 
أزمة الغــذاء العاملية. لقد مكننا 
النمــوذج الديناميكــي لصندوق 
دوالر  األوبك من تخصيــص مليار 
االستثماري  برنامجنا  من  أمريكي 
حيثما  الغذائــي  األمــن  لضمان 

وكيفما تشتد احلاجة إليه.”
القروض  اجلديد  املرفق  وســيوجه 
فضاًل  واخلــاص،  العام  للقطاعني 
عــن املنح إلــى البلــدان النامية 
املتضررة بشدة من تداعيات احلرب 
ارتفاع  إلى  أدت  والتي  أوكرانيا،  في 
واألسمدة  الغذائية  املواد  أســعار 
في جميع أنحاء العالم. وباإلضافة 
إلى توفيــر اإلغاثــة الفورية، فإن 
الغذائي”  األمــن  عمــل  “خطــة 
لصنــدوق األوبــك موجهــة نحو 
بنــاء مرونة واســتدامة قطاعات 
الزراعــة فــي البلدان الشــريكة 
وتعزيز سالســل القيمة الغذائية 

الصدمات  من  للحماية  اإلقليمية 
العاملية مستقباًل.

وقد خصص صنــدوق األوبك، منذ 
إنشــائه في عام 1976، 2.6 مليار 
دوالر أمريكي للمشــاريع الزراعية، 
وهو مــا ميثل أكثر من 10 في املائة 
من إجمالي عملياته، دعًما لهدف 
التنمية املستدامة رقم 2 “القضاء 

على اجلوع.” وقد استهدف صندوق 
االستثمارات  خاص  بشكل  األوبك 
الريفية،  التحتيــة  البنيــة  فــي 
والتخزين،  اإلنتــاج  مرافق  وتطوير 
والتجــارة فــي الســلع الزراعية، 
إلى جانب التدريــب وبناء القدرات 

واملؤسسات.
وســعياً منه حلث الشركاء وحفز 

العمل على حتقيق أهداف التنمية 
املســتدامة العامليــة على الرغم 
للنظام  األخيــرة  الصدمــات  من 
الدولي، ســيعقد منتدى صندوق 
األوبك األول للتنمية في العاصمة 
النمســاوية فيينا فــي 21 يونيو 

.2022
 مــع التركيــز علــى موضوعات 

املنــاخ والطاقة واألمــن الغذائي، 
املنتدى قادة احلكومات  ســيجمع 
ورؤســاء املؤسســات واملمارسني 
اخلبراء من القطاعني العام واخلاص 
لتبادل وجهــات النظر حول وضع 
بجانب  الراهن،  الدوليــة  التنمية 
املســتقبلية  الســيناريوهات 
املتوقعة. حتت عنوان “قيادة املرونة 

واإلنصاف”، سيسلط املنتدى رفيع 
املستوى الضوء على أسئلة هامة، 
التوازن  مبا فيهــا كيفية حتقيــق 
الصحيــح بــني العمــل املناخي 
الطاقة األساسية؛  واحلصول على 
وكيف ميكن لالبتكارات في مجالي 
تدعم  أن  والتكنولوجيا  التمويــل 
عمليات التنمية والنمو الشــامل 
للجميــع على نطاق أوســع؛ وما 
هــي املتطلبات الالزمــة لترجمة 
تأثير  إلى  املشــتركة  الطموحات 

على أرض الواقع.
وســيتم اإلعــالن عــن مزيد من 
التفاصيل حول “خطة عمل األمن 
الغذائــي” خالل منتــدى صندوق 
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يحــقُّ جلميع  املبدأ،  حـــيث  ومن 
املساعدات  ي  تلقِّ النامية،  البلدان 
من صنــدوق األوبك . بيــد أنَّ أقلَّ 
البلدان منوًّا حتظى باألولوية األعلى 
وقد حصلــت على أكثر من نصف 
التراكمية  املؤسســة  التزامــات 
حتى اآلن. كما يحقُّ للمؤسســات 
الدوليــة التــي تعود أنشــطتها 
ي  تلقِّ النامية  البلدان  بالنفع على 
البلدان  وتُســتبعد  املســاعدات. 
األعضــاء في صنــدوق األوبك من 
االســتفادة من املساعدات، إالَّ في 
حالة اإلغاثة في حــاالت الكوارث 
أو في إطــار برنامج إقليمي. وعلى 
مرِّ السنني، وســع صندوق األوبك 
وجوده فــي 134 بلًدا، منها 53 في 
أفريقيــا، و43 في آســيا، و31 في 
أمريكا الالتينية والكاريبي، و7 في 

أوروبا.
ووفقــا للســياق املتبع مــع هذا 
الصندوق، لن يشــمل التخصيص 
الــدول األعضاء فــي أوبك ومنها 

العراق.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفاد موقــع “الطاقة “ املتخصص 
بأن شــركة أرامكو الســعودية، 
رفعت أســعار البيع الرســمية 
للشــحنات  النفطية،  خلاماتها 
التي تسلم شــهر يوليو املقبل، 

بأكثر مما كان متوقعا.
وفي التفاصيــل، ذكر أن “أرامكو 
الســعودية” رفعت أسعار البيع 
الرســمية بأكثــر مــن املتوقع، 

وذلك في ظل اســتمرار انتعاش 
أسعار النفط في نطاق 115 إلى 
120 دوالرا للبرميــل، حيث رفعت 
“ســعر بيع اخلام العربي اخلفيف 
إلى آســيا، بنحو 2.10 دوالرا إلى 
6.50 دوالرا للبرميل فوق متوسط 
عمان/دبي، مقارنــة بـ4.40 دوالرًا 
للبرميل فوق متوسط عمان/دبي 
في حزيــران اجلــاري، و9.35 دوالرا 
للبرميل فوق متوسط عمان/دبي 

في مايو، و4.4 دوالرا في أبريل”.
وكانت توقعات ســابقة نقلتهل 
وكالــة بلومبرغ، أشــارت إلى أن 
تعتزم  السعودية  أرامكو  شرطة 
رفع أسعار بيع خاماتها القياسية 
إلى عمالئها في  يوليو  لشحنات 
آســيا، في حدود زيــادة ال تتعدى 
1.5 دوالرا للبرميــل، فيما تزامنت 
هذه التوقعات مع ارتفاع هوامش 
الطائرات،  ووقــود  البنزين  تكرير 

وانتعاش الطلب الصيني.
النفطية  الشــركة  وخفضــت 
الســعودية العمالقة في مطلع 
مايــو املاضــي، أســعار البيــع 
الرسمية خلاماتها القياسية إلى 
يونيو  وأمريكا، في  وأوروبا  آســيا 

اجلاري، بنحو 50%..
وتأتي زيادة أسعار البيع الرسمية 
مــن طــرف أرامكو الســعودية 
آســيا، في  فــي  إلــى عمالئها 

أعقاب إعــالن حتالف أوبك + زيادة 
إنتــاج النفط مبقــدار 648 ألف 
يوليو  شــهري  في  يوميا،  برميل 

وأغسطس املقبلني.
وكان هــذا التحالف قد شــدد، 
 2 في  الــوزاري  اجتماعــه  خالل 
وجود  أهمية  اجلاري، علــى  يونيو 
أسواق مستقرة ومتوازنة للنفط 
كما  املكــررة،  واملنتجات  اخلــام 
توقع ارتفاع اســتهالك املصافي 

إنهاء  إلــى  باالســتناد  العاملية، 
الناجمة عن  اإلغــالق  عمليــات 
املراكز  جائحة فيروس كورونا في 

االقتصادية العاملية الرئيسة.
وأقــر حتالف أوبــك + أيضا “متديد 
نهاية  حتــى  التعويــض  مــدة 
ديســمبر 2022، من جانب بعض 
الــدول ذات األداء الضعيف، على 
 17 أن تقــدم خططهــا بحلول 

يونيـو”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت شــركة موانئ دبي العاملية 
أنهــا باعــت حصة فــي قاعدتها 
الرئيسية، ميناء جبل علي، وأصول 
رئيسية أخرى إلى أحد أكبر صناديق 
الكندية مقابل خمســة  التقاعد 

مليارات دوالر.
وتأتي هــذه الصفقة بعد ما يقرب 
مــن عامني مــن إبــرام موانئ دبي 
العاملية صفقة مع مستثمر البنية 

لضخ   )CDPQ( الكنــدي  التحتية 
4.5 مليار دوالر من رأس املال اجلديد 
في مشروعهم املشترك الذي ميتد 

بالفعل عبر أربع قارات و18 ميناء.
من جانبه، أكــد الرئيس التنفيذي 
أحمد  سلطان  العاملية،  دبي  ملوانئ 
بن سليم أن عملية البيع ستساعد 
فــي تخفيف عبء ديون الشــركة 
اجلائحة  “حتديــات  تواجــه  ألنهــا 
والظــروف االقتصاديــة العامليــة 

األخيــرة”، في إشــارة واضحة إلى 
مشاكل سلســلة التوريد العاملية 
التي أدت إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج 

والعمالة.
جديد،  مشترك  مشروع  خالل  ومن 
ستســتثمر )CDPQ( حوالــي 2.5 
مليــار دوالر في مينــاء جبل علي، 
باإلضافة إلــى املنطقة احلرة بجبل 
علي ومجمــع الصناعات الوطنية، 
حيــث تســتحوذ علــى %22 من 

األصــول الرئيســية الثالثة ملوانئ 
دبي العاملية في اإلمــارات العربية 
املتحدة مــع متويل الباقي من خالل 

االستدانة.
مستثمرين  إن  الشــركتان  وقالت 
آخرين ميكنهم احلصول على حصة 
إضافية تصــل إلى 3 مليارات دوالر، 
مــع توقع إمتام الصفقــات بحلول 

نهاية العام.
ويعتبر ميناء جبــل علي أحد أكبر 

املوانئ فــي العالم، وهو أيضا أكثر 
منشــآت التعامــل مــع احلاويات 

ازدحاما في املنطقة.
كما أن املنطقة احلرة اجملاورة للميناء 
التنمية  هي واحــدة من مناطــق 
االقتصادية الرئيســية في دبي، ما 
يســمح للشــركات بفرز وجتميع 
املنتجــات دون تعقيدات التخليص 

اجلمركي.
التنفيذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 

لشركة )CDPQ(، إميانويل جاكلوت، 
إن الصفقــة متنح صندوق التقاعد 
“االنفتــاح على  العاملــي فرصــة 
النمو  ســريعة  اجلديدة  األســواق 
وطرق التجارة فــي إفريقيا وجنوب 

آسيا”.
الشركتان  قالت  ذاته،  السياق  وفي 
إن األصول ستبقى ضمن مجموعة 
تأثر  العاملية، مــع عدم  موانئ دبي 

العمليات اليومية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد طارق املــال وزير البترول والثروة 
املعدنيــة املصري امس االثنني على 
اســتمرار اجلهــود املبذولة لتأمني 
توافر املنتجــات البترولية بأنواعها 
توافر  وتأمني  اخملتلفة للسوق احمللي 
والوقــود حملطات  الطبيعي  الغــاز 

الكهرباء.

وشــدد، خالل اجتماع مع عدد من 
البتــرول ملتابعة  قيــادات قطــاع 
منظومــة تأمني إمــدادات الوقود 
محليا من املنتجات البترولية والغاز 
متابعة  أهميــة  على  الطبيعــي، 
األرصــدة من املنتجــات البترولية 
والبوتاجــاز مــن خــالل املتابعــة 
تداولها  حلركــة  حلظيا  الدقيقــة 

املركزية  العمليات  غرفة  بواسطة 
اإللكترونية  املتابعــة  ومنظومتى 
هذا  في  بكفــاءة  تعمــالن  اللتني 
التكنولوجيات  توظيف  الشأن عبر 
الرقمية احلديثة وتطبيقات التحول 
الرقمي، وهو مايســاعد في سرعة 
إعطــاء صــورة دقيقــة للموقف 
الفعلــى علــى ارض املواقــع من 

ناحية األرصــدة والكميات املتاحة 
ومتطلبات االستهالك .

ووفق الــوزارة ، مت خــالل االجتماع  
اســتعراض املوقــف التشــغيلى 
ملصافــى تكريــر البتــرول وبرامج 
االســتغالل االقتصــادى األمثــل 
لدعم جهود  التكريريــة  للطاقات 
من  احملليــة  االحتياجــات  تلبيــة 

الوقود، عــالوة على متابعة موقف 
برامج االســتيراد من اخلام والبنزين 
تلبيــة  إلســتكمال  والســوالر 

االحتياجات احمللية . 
واستعرض املشاركون في االجتماع 
موقــف إنتــاج البوتاجــاز محلياً 
من احلقــول املنتجــة  وتوافره في 
ومراكــز  التخزيــن  مســتودعات 

التوزيع .
والثــروة  البتــرول  وزارة  وأعلنــت 
املعدنيــة اســتقبال وتفريــغ أول 
 5500 بحمولــة  بوتاجــاز  ناقلــة 
طن في رصيف الشــركة املتحدة 
ملشــتقات الغاز مبيناء دمياط إيذاناً 
ببدء تشــغيله جتريبيا الســتقبال 

البوتاجاز املستورد .

متابعة ـ الصباح الجديد:
تدرس إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن 
رفع بعــض الرســوم اجلمركية التي 
ترمب  دونالد  السابق  الرئيس  فرضها 
على الصــني، لكبح املعــدل املرتفع 

احلالي ألسعار املستهلكني.
وقالت جينــا راميوندو وزيــرة التجارة 
األمريكيــة ، إن جو بايــدن طلب من 
فريقه بحــث إمكانيــة إلغاء بعض 
الرســوم اجلمركية، ملواجهة مخاطر 

التضخم، وفقا لـ”رويترز”.
وأوضحــت راميونــدو فــي مقابلــة 
صحافيــة أمس “نحــن نبحث األمر، 
فــي الواقع، أكد الرئيــس بايدن على 
فريقه دراسة ذلك، ولذا نحن في طور 
اتخاذ  القيام بذلك وســيتعني عليه 

هذا القرار”.
وفي سياق الشــأن الصيني، أصدرت 
بكــني خطة عمل لتحفيــز األعمال 
انحسار  واالستهالك وسط  التجارية 

جائحة كوفيد 19- في املدينة.
ووفقا للخطة التي أعلنتها حكومة 
بلديــة بكــني، ســتعمل العاصمة 
“القائمة  حتديــث  علــى  الصينيــة 
البيضاء” للمؤسســات الرئيسية مبا 

يتماشــى مع التصنيفــات اخملتلفة 
واإلدارة الديناميكيــة، حيــث تهدف 
اخلدمــات  تســهيل  إلــى  اخلطــة 
النقــل  وخدمــات  اللوجســتية 

للمؤسسات التي استأنفت اإلنتاج.
وبالفعــل مت إبالغ مســتأجري املنازل 
اململوكــة للدولة في بكــني بتقدمي 
وبالنسبة  اإليجار.  لتخفيض  طلبات 
العلوم  املستأجرين من حاضنات  إلى 
والتكنولوجيا في املنازل غير اململوكة 
50 في  للدولة، ســتدعم السلطات 
املائة مــن اإليجار الــذي تخفضه أو 
تعفــي منــه املؤسســات متناهية 
واملتوســطة  والصغيــرة  الصغــر 

والشركات اململوكة ألفراد.
وســتعمل بكني علــى تعزيز تعافي 
والرياضة  والثقافة  التموين  قطاعات 
السلطات مع  والترفيه، وســتتعاون 
شركات منصات توصيل الطعام ملنح 
قسائم وتقدمي إعانات لها للمساعدة 
في التخفيف من تأثير تعليق خدمة 
تنــاول الطعــام فــي املطاعم على 

مستوى املدينة.
ومــن حيــث إجمالي االســتهالك، 
ستخفض بكني ضريبة شراء املركبات 

لســيارات الركاب إلى النصف بسعر 
غير شــامل ضريبة القيمة املضافة 
ال يتجاوز 300 ألف يوان )نحو 45 ألف 
دوالر( ومحرك ســعة لتريــن أو أقل، 
والتي يتم شــراؤها في الفترة ما بني 
أول حزيران حتى نهاية كانون األول من 

العام اجلاري.
وقالــت اخلطة أيضا إنه بحلول نهاية 
2022، ســيحصل من يريــد املبادلة 
مبركبة طاقة جديــدة في بكني، على 

دعم يصل إلى عشرة آالف يوان.
انتعاش  بيانات صناعيــة  وأظهــرت 
للتجــارة  اللوجســتية  األنشــطة 
اإللكترونيــة بالصني في أيــار ، بعد 
انكماشها في نيسان املاضي، وهو ما 
الوقائية  يعزى بشكل رئيس للتدابير 

ضد وباء كوفيد - 19.
وحسب نتائج استطالع قام به االحتاد 
الصيني للوجســتيات واملشــتريات 
التجــارة اإللكترونية “جي  وعمــالق 
دي.كوم”، بلغ مؤشــر تتبع األنشطة 
اإللكترونية  للتجــارة  اللوجســتية 
املاضي،  الشــهر  نقطة خالل   104.3
بزيــادة 2.1 نقطة عن الشــهر الذي 

قبله.

حزيران   18 مهرجــان  إطــالق  ومــع 
الشــهير للتســوق في البــالد منذ 
وتطبيق حزمة  اجلــاري  الشــهر  أول 
مــن التدابير املشــجعة، من املتوقع 
املؤشر توســعا أسرع في  أن يشهد 

حزيران.
للتجارة  الفرعــي  املؤشــر  وارتفــع 
بنسبة 5.4 نقطة في أيار مقارنة مع 
نيســان إلى 117.8 نقطة. وانخفض 
املؤشــر الفرعي للنفقــات التجارية 
بـــ2.1 نقطة في أيــار ، لينهي زخم 
ارتفاع استمر لشهرين، حسب نتائج 

االستطالع.
كما أكدت نتائج مسح أصدره االحتاد 
الصيني للوجســتيات واملشــتريات، 
للتنمية،  احملــدودة   CMST وشــركة 
توســع قطاع التخزين في الصني في 

أيار املاضي.
وأظهر املســح ارتفاع املؤشــر الذي 
يتتبــع تنمية القطاع بـــ3.7 نقطة 
مئوية من نيسان إلى 50.2 في املائة، 

ليعود إلى نطاق التوسع.
وتشــير قراءة املؤشــر فــوق 50 في 
التوســع، بينما تشير إلى  إلى  املائة 
االنكماش فيما لو كانت أقل من ذلك.

صندوق »األوبك« يخصص مليار دوالر لمساعدة الدول النامية 
مساهمة في توفير األمن الغذائي

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعلنــت شــركة FOCUS2MOVE اخملتصــة 
السيارات، امس  البيانات عن أســواق  بتقدمي 
االثنني، أن شراء السيارات في العراق ارتفع في 
الربع االول من العام احلالي، مبينة ان شــركة 
“كيا” ما زالت حتتل املرتبــة االولى في حصة 

السوق بنسبة اكثر من 36%.
وقالت الشــركة فــي تقرير لها إن “ســوق 
الســيارات في العراق اســتمر في مبيعاته 
للســيارات باالرتفاع لشــهر اذار 2022 بزيادة 

قدرها %4.4 مقارنة بالشهر الذي سبقه”.
وبينت أنه “مت بيع 7455 ســيارة في شهر اذار 
وحده، ما رفع مبيعات العام احلالي للربع االول 
لغاية شهر اذار عند 18 ألفاً و247 الف سيارة 
بارتفاع بنســبة %0.8 عن نفــس الفترة من 

العام 2021”.
وأشارت إلى أنه “من ناحية العالمة التجارية، 
اعلنت )كيا( عن انخفاض مبيعاتها بنســبة 
%5.1 منذ بداية العام احلالي حتى شــهر اذار 
على الرغم مــن امتالكها نســبة 36.1 من 
حصة الســوق العراقي، تليها شركة )تويوتا( 
التي منت بنســبة %49.1، في حني ســجلت 

)هيونداي( اكبر انخفاض، بنسبة 73.4%”.
واوضحت الشــركة أن “عام 2021 بدأ بشكل 
إيجابي للسوق العراقي، وبلغت مبيعات العام 
باكمله 85 ألفاً و380 الف سيارة بنسبة زيادة 

بلغت %27.6 مقارنة بعام 2020”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
البورصة  االثنني، فــي  العراقــي، امس  الدينار 
الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في 

اقليم كوردستان.
وقــال املصدر الصحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتني في بغداد، ســجلتا امس 
االثنني ،  148325 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي، وهي نفس االسعار امس االول االحد.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
اســتقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 ديناراً 
لكل 100 دوالر، بينما بلغت أســعار الشــراء 

147750 ديناراً  لكل 100 دوالر.
أما فــي اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر انخفاضاً، حيث بلغ سعر 
البيع 148300 دينار لكل 100 دوالر، وبلغ ســعر 

الشراء  148100 دينار لكل 100 دوالر أيضاً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقى وزير الكهرباء في حكومة اقليم كردستان 
كمــال محمد صالــح، امس االثنــني، عدداً من 
االحتادية  واملعــادن  الصناعــة  وزارة  مســؤولي 
ومسؤولني من ست شركات صناعية كبرى زاروا 

االقليم مؤخراً.
ووفق بيان صــدر عنه ، اعرب وزير الكهرباء خالل 
اإلجتماع عن استعداد الوزارة للترحيب مبنتجات 
الشركات الصناعية العراقية في مشاريع وزارة 

الكهرباء.
كما عرض الوزير على احلضور مشاريع الكهرباء 
اســتعداد  مبدياً  واحتياجاتهــا،  األقليــم  في 
الكهربائية  واملعدات  الوزارة ألستخدام األجهزة 

العراقية في املشاريع.
وتنتج الشــركات العراقية احملــوالت الصغيرة 
واألعمــدة الكهربائية والقابلــوات واالتصاالت 

واألنظمة اإللكترونية واملصابيح الكهربائية.

شركة مختصة تؤشر 
ارتفاع مبيعات السيارات 

في العراق

استقرار أسعار صرف 
الدوالر ببغداد وانخفاضها 

في كردستان

الشركات العراقية 
للصناعات الكهربائية 

تتجه الى كردستان

أرامكو السعودية ترفع أسعار منتجاتها المصدرة آلسيا بأكثر من المتوقع

صندوق كندي يستثمر خمسة  مليارات دوالر في أصول موانئ دبي

مصر تسعى لتوفير المنتجات البترولية في السوق المحلي

لمواجهة مخاطر التضخم ..

أمريكا تدرس رفع رسوم جمركية فرضها الرئيس السابق على الصين
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7 آفاق

عائشة كارابات**

في 29 نيسان/أبريل من عام 2011، 
شخصاً،   252 من  مجموعة  هربت 
وذويهم،  األطفــال  من  معظمهم 
حلكومتهم  الوحشية  األعمال  من 
إلى  ســوريا  مــن  احلدود  وعبــرت 
ب بهم. كانت هذه  تركيا، حيث رُحِّ
اجملموعة هي األولى، وتبعها ماليني 

آخرون.
لم يكــن أحد يعــرف أّن أعدادهم 
ستصل إلى 3.7 مليون في السنوات 
الـ 11، التي تلت دخول هذه اجملموعة 
األولى، وأنه لن يعود مرّحباً بهم من 

ِقَبل اجملتمع املضيف.
مــن املمكــن ملتابعي السياســة 
التركيــة أّن يتنبؤوا بــأّن املعارضة 
الوضع  إلــى  إضافة  ستســتغُل، 
الغضــَب  املتدهــور،  االقتصــادي 
الشــعبي املتزايــد جتــاه الالجئني 
الســوريني بوصفه قضية ساخنة 
مــن املتوقع أن تشــّكل املشــهد 
التي تسبق  السياسي في األشهر 

االنتخابات العامة في عام 2023.
فسياسيون مثل تاجنو أوزجان، وهو 
رئيس بلدية مدينة بولو الشمالية 
الشــعب  حلزب  وينتمي  الغربيــة 
 ،)CHP( اجلمهوري املعارض الرئيسي
يزعمون أّن هناك عالقة بني الالجئني 

السوريني واألزمة االقتصادية.
أوزجان الســوريني من  وقد خاطب 
خالل اللوحات اإلعالنية في مدينته 
باللغتــني العربية والتركية في 19 
أيار/مايو، ليقول لهم: »تشــاهدون 
األزمة االقتصادية في بلدنا، شبابنا 
بدون عمل، وتعيش العوائل حتت حد 
اجلوع. بهذه الشروط لم يبق لدينا 
خبز وال ماء حتى نتشارك معكم«.

وبعد ذلك بيوم، أمــر املدعي العام 
بإزالة هذه اللوحات اإلعالنية.

بلغ عدد ســكان مدينته 320 ألف 
 5000 فيها حوالي  ويعيش  نسمة، 
الجئ سوري مسّجل. وهذا ال يشّكل 
عدداً كبيراً مقارنة مبحافظات مثل 
هاتاي وغازي عنتاب، والتي تقع في 
اجلنوب على احلدود مع سوريا، حيث 
يتجــاوز عدد الالجئني %25 من عدد 
الســكان. ونتيجة لذلك، تشــعر 
البلديات هنــاك بالضغط وعليها 
التعامل مــع التوترات احلتمية بني 

السكان احملليني.

سياسة الجئني ليبرالية وغير 
ُمخّطط لها

في البدايــة ُوِضع الســوريون في 
مخيمات لالجئــني. ولكن في عام 
2014، حني اجتــاح تنظيم الدولة 
اإلســالمية مســاحات كبيرة من 
األراضي الســورية، تســارع تدفق 
أعداد  وتزايدت  تركيا  السوريني جتاه 
أصبحت  مــا  وســرعان  الالجئني. 
26 غير كافية. ولذلك،  الـ  اخمليمات 
ملدة 3 ســنوات، ُســِمح للسوريني 

باالســتقرار في أي مكان، من دون 
تنظيم أو إشراف رسمي.

وكتب مــراد إردوغــان، مدير مركز 
أنقرة:  بجامعــة  الهجــرة  أبحاث 
»حتــى عــام 2017، كان بإمــكان 
السوريني االســتقرار في أي مكان 
برنامج توطني  تركيا  نّفذت  يريدون. 
الالجئــني األكثــر ليبراليــة فــي 

العالم«.
ويشــير إلى أّن الكثير مــن الدول 
األخرى، مثل أملانيا، اهتمت مبوضوع 
تخطيط وتوزيع أعداد الالجئني ملنع 
تشّكل ما يســميه »غيتو«. بينما 
الالجئني غير  أدى توطني  في تركيا، 
اخملّطط له إلــى كثافات عالية من 
الســوريني في مناطــق معّينة، مما 
منعهــم فعلياً مــن االندماج مع 

اجملتمع املضيف.
ووفقــاً ملــراد إردوغان، لــم تتمكن 
احلكومة من تقييم مخاطر احلركة 
واستهانت  املنّظمة  غير  اجلماعية 
بها منذ البدايــة. فكما يقول مراد 
الهجرة  إردوغان: حتى حــني تكون 
منّظمــة ومخّطط لها ســتخلق 
مشــاكل للبلد املضيــف من دون 

أدنى شك.
وخالل سياســة الباب املفتوح في 
تركيا، بدأ أيضــاً الجئون من بلدان 
أخرى بالوصول إلى تركيا على أمل 
العبور إلــى أوروبــا. وأولئك الذين 
فشــلوا في دخول االحتــاد األوروبي 
بقــوا فــي تركيــا. فإضافــة إلى 
السوريني، وصل إلى تركيا منذ ذلك 
احلــني مهاجرون من العــراق وإيران 
لبيان صادر عن  وأفغانستان. ووفقاً 
مكتب رئاسة إدارة الهجرة في أيار/
مايو 2022، يعيش حوالي 320,450 
فرد حتــت احلماية الدولية في تركيا 

حالياً.
تدفق  يوجــد  ذلــك،  إلى  إضافــة 
النظاميني  غير  لالجئني  مســتمر 
لني إلــى تركيا. فقد  وغير املســجَّ
أعلن مكتب والي إســطنبول، في 
بيــان صحفــي فــي 17 أيار/مايو، 
أّن 17116 الجــئ غيــر نظامي قد 

اعُتِقلوا خالل أسبوع.

وجود الالجئني غير مؤقت
تركيا  أكملــت  فــي عــام 2017، 
عملية تسجيل الالجئني السوريني 

ومنعتهــم من االســتقرار في 16 
مدينــة وأكثر مــن 800 حي. كما 
نُِقلوا مــن األماكن التي جتاوز فيها 
عدد الالجئني %25 من إجمالي عدد 
ُجرِّبت هذه  احملليني. وقد  الســكان 
السياسة في منطقة ألتني داغ في 
أنقرة حيث تعّرضت ممتلكات ومنازل 
وأماكــن عمل الالجئــني للهجوم 
في عــام 2016 بعد مشــكلة بني 
الالجئــني والســكان احملليني ]وفي 

عام 2021 كذلك[.
ســة جمعية أبحاث  تشــير مؤسِّ
الهجرة ورئيســتها ديــدام دانيش، 
مــن جامعة غلطة ســراي، إلى أّن 
تركيا قــد وقعت فــي البداية في 
الفخ ذاته الذي وقعــت فيه أملانيا 
فــي الســتينيات والســبعينيات 
من القــرن املاضي، فقــد اعتقدت 
تركيــا أّن وجود الالجئني ســيكون 
مؤقتاً، متاماً كما توصلت أملانيا إلى 
»عمالها  حول  خاطئة  استنتاجات 

الضيوف« ]األتراك وغيرهم[.
في عــام 2011، أشــارت احلكومة 
بوصفهم  الســوريني  إلى  التركية 
وضعهم  د  ُحــدِّ ثم  ومــن  ضيوفا؛ 

األشــخاص  بوصفهــم  رســمياً 
»اخلاضعني حلالــة احلماية املؤقتة« 

)TPS( في عام 2014.
تقول ديدام ملوقع قنطرة: »وجودهم 
هــو حقيقة اجتماعيــة، وحتى إن 
انتهت احلرب في ســوريا فسيبقى 
على األقل نصفهم هنا )في تركيا(. 
حوالــي %45 من الســوريني الذي 
يخضعــون للحمايــة املؤقتة هم 
حتت الـ 18 من العمر. وينبغي على 
تركيا التركيز عليهم، ألّن مشاكل 
االندماج ســتكون أكثر شــدة مع 

اجليل الثاني«.

أكثر من %80 من األتراك يريدون 
عودة السوريني إلى بالدهم

كشــف اســتطالع حديث للرأي، 
 »Metropoll أجرته شركة »متروبول
لألبحاث، عــن مدى هــذه اخملاوف. 
81.7 من  يريد  لالســتطالع  فوفقاً 
األتراك عودة السوريني إلى بالدهم. 
و%84 على األقل مــن ناخبي حزب 
العدالة والتنمية احلاكم يقولون إّن 
بالدهم.  إلى  العودة  السوريني  على 
وهذه النســبة أعلى بــني مؤيدي 

املعارضــة: %89 مــن ناخبي حزب 
الشعب اجلمهوري، %97 من ناخبي 
)القومي(،  املعــارض  اجليــد  احلزب 
و%87 مــن مؤيدي حزب الشــعوب 
الدميقراطــي املوالي لألكراد يريدون 

التخّلص من الالجئني.
تقول دانيش: »حني يتدهور االقتصاد 
بالبحــث عن كبش  اجملتمــع  يبدأ 
الفئة األكثر  فداء. وهنا، تُستهدف 
أّن  ضعفاً، أي الالجئــني«، وأضافت 
املتعّلقة  التركــي  اجملتمع  مخاوف 
كراهية  إلــى  تُرِجمت  بالالجئــني 
األحزاب  إّن بعض  وتقــول  ضدهم. 
السياســية تســتفيد مــن هذه 
ســرديات  تداول  ويجري  الكراهية، 
واسع،  بشــكل  وعنصرية  متييزية 
وال ســيما على وســائل التواصل 

االجتماعي.
املناهضة  الفيديوهــات  هذه  أحد 
لالجئني، عبارة عن فيلم قصير مدته 
9 دقائق بعنــوان »الغزو الصامت«، 
والذي أصــدره حزب النصر القومي 
املتطــرف فــي أيار/مايــو )2022(. 
ويحاكــي الفيلُم احلملَة املناهضة 
للهجــرة التي قام بها حزب البديل 

مــن أجل أملانيــا اليميني املتطرف 
في عام 2019. إذ يتوقع فيديو حزب 
النصر مشهد تركيا في عام 2043، 
السورية،  العصابات  جتتاحها  التي 
ويوجد في السلطة في إسطنبول 
تصبح  كما  بقيادة ســورية،  حزب 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

قد يحظى حزب النصر بتأييد 0.5% 
من أصوات الناخبني فحسب، لكن 
أوزداغ  أوميت  رئيســه  سياســات 
املعادية بشــدة لالجئني جلبت له 
أكثر مــن 1.3 مليــون متابع على 

تويتر.
كما أّن هناك مجموعة تطلق على 
 Ataman نفسها أسم »أخوة أتامان
Group«، تنشــر مقاطــع فيديــو 
ألعضائها وهم يضربون املهاجرين. 
وفي واحد من هــذه املقاطع، تقول 
يا فئران  اجملموعة: »إما أن تغــادروا 
الصحراء بالدنا، أو ســنجعلها قبراً 

لكم«.
بيد أّن هــذه اجلماعــات اليمينية 
التي  الوحيــدة  املتطرفة ليســت 
تتحــدث عن إعادة الســوريني إلى 
بالدهم. إذ يزعم زعيم حزب الشعب 
اجلمهوري كمال كليتشــدار أوغلو 
أنه في حال فــوز حزبه باالنتخابات 
سيتوصلون  فإنهم   ،2023 عام  في 
الســوري  الرئيس  مع  اتفاقية  إلى 
بشار األســد ويضمنون عودة آمنة 
للســوريني إلى بلدهم. وأضاف أّنه 
من احملتمل أّن إردوغان يخّطط ملنح 
اجلنســية التركية للسوريني لرفع 

عدد أصواته املتقّلصة.
وقــد وصف رجب الطيــب إردوغان 
تصريــح املعارضــة بأنــه كراهية 
لألجانب وقال إّن حزبه سيقف دائماً 
إلى جانــب املظلومــني. ذلك على 
الرغم مــن أّن حكومته قد أعلنت 
أيضــاً مؤخــراً أّن اســتراتيجيتها 
األساسية تتمّثل في العودة اآلمنة 

والطوعية واملشرِّفة لالجئني.
دانيش  وديدام  إردوغــان  مراد  بينما 
االندماج  سياســات  بأّن  مقتنعان 
لتخفيف  الوحيــدة  الطريقة  هي 
بعض من مخــاوف اجملتمع التركي 

املفهومة.
إذ قالــت دانيــش ملوقــع قنطــرة 
إّن: »احلكومــة بحاجــة إلى وضع 
سياسة واضحة وشــفافة، وإبالغ 
اجلمهور بكل خطوة تتخذها، على 
النقيــض من اســتراتيجيتها إلى 
اآلن. كمــا ينبغي علــى املعارضة 
القضية  االمتناع عن تسخير هذه 

من أجل مصاحلها السياسية«.
»ما نحتــاج إلى وضعه في االعتبار 
كمواطنــني هو أّن الالجئني بشــر. 
ينبغــي أن نراقب مــا نقوله على 
وســائل التواصــل االجتماعي ألّن 
ذلك قد يؤدي إلى تعرض طفل الجئ 

للتنّمر في املدرسة«.

* عن موقع قنطرة
** صحفية تركية

الالجئون السوريون موضوع ساخن في السياسة التركية*
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روبرت سميث؛ إيالنا بيت إيل

في  يجتمع  بينمــا  ــــ  بروكســل 
بروكسل قادة منظمة حلف شمال 
العســكريون  )الناتــو(  األطلســي 
ملناقشــة احلرب الدائرة في أوكرانيا، 
تشغل  التي  األخرى  القضية  تتمثل 
أذهانهم في املفهوم االســتراتيجي 
القــادم للحلــف، والذي ســيحدد 
أولوياته لسنوات مقبلة. وهنا، أظهر 
سلوك روسيا أن إعادة تأسيس الردع 

يجب أن تلعب دورا مركزيا.
عندما بدأت روســيا حتشــد قواتها 
على حدود أوكرانيــا في أواخر العام 
املنصرم، شرعت على طريق العدوان 
ليس ضد أوكرانيا فحسب بل وأيضا 
ضد ما تســميه الغــرب »اجلمعي«، 
وخاصة االحتاد األوروبي وحلف شمال 
األطلســي. كانت روسيا تسعى إلى 
التعاون  عــن  والغرب  أوكرانيــا  ردع 
املتزايد، في حــني كان الغرب يحاول 
ردع روســيا عن العدوان. ويأتي الغزو 

الالحق نتيجة لفشل الردع الذريع.
مبهرة،  دفاعات  األوكرانيون  حشــد 
واســتمر االحتــاد األوروبــي، وحلف 
شمال األطلسي، وشــركاء وحلفاء 
العقوبات  آخرون في تشديد  غربيون 
وتقــدمي  واملاليــة  االقتصاديــة 
املساعدات. لكننا انزلقنا إلى حلقة 
بالغة اخلطورة من التصعيد. يتطلب 
الوضــع ســبل ردع ميكــن التعويل 
عليها وتذهب إلى ما هو أبعد كثيرا 

من »املظلة النووية« التقليدية.
في كل األحوال، ال ينحصر الردع في 
احلرب النووية. إن الردع وثيق الِصـلة 
بكل أشــكال املواجهة ــ سواء في 
عالم األعمال أو في ساحة املعركة. 
الديناميكيات  هــذه  مــن  والعديد 
حاضرة فــي الصراع احلالــي. كانت 
تتســم  التــي  الطاقــة  عالقــات 
باالتكالية املتبادلة بني روسيا وأوروبا 
تعتبر رادعا قويا على اجلانبني؛ لكنها 

فشلت بكل وضوح.
يدور الردع حول إقنــاع أحد اخلصوم 
بــأن االمتناع عن القيام بشــيء ما 
يحقــق مصاحله علــى أفضل نحو. 
في مســتهل األمر، حاولت روســيا 
ردع أوكرانيــا والغرب بنشــر قواتها 
على طول احلــدود األوكرانية. ولكن 
بينما كانت تنشــر قواتهــا، أذاعت 
الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا في 
معلومات  األطلســي  شمال  حلف 
استخباراتية وبيانات يومية تكشف 
الروســية، وأظهر  القــوات  حتركات 
هذا للكرملــني بوضوح أن خصومه 
يعرفــون مــاذا يفعــل علــى وجه 
التحديد. وتُـَعـد مثل هذه اإلشارات 

أول عناصر الردع.
يتمثل عنصر أساسي أخر من عناصر 

الردع فــي االعتقاد بأن الـِخـــصم 
يتمتع مبــا يلزم مــن اإلرادة والقدرة 
لتصعيد التدابير إذا لم يغير الطرف 
اآلخر مســاره. وعندما أعلنت روسيا 
عن سلســلة من املطالب املصممة 
لتســليط الضوء على نقاط ضعف 
أوكرانيا وحلف شــمال األطلسي ــ 
من وضــع أوكرانيا كدولة إلى البنية 
األمنية األوروبيــة في عموم األمر ــ 
لم يجد جمهورها في تهديداتها أي 

مصداقية.
باســتثناء الواليات املتحــدة، تصور 
قليلون أن روســيا قد تُـقـــِدم على 
شن غزو كامل النطاق أو تستمر في 
إطالق التهديــدات ضد الناتو والدول 
الغزو  احملايدة. مع ذلك، نفذت روسيا 
بالفعــل وأطلقت منــذ ذلك احلني 

نووية مســتترة بل وحتى  تهديدات 
أجــرت اختبــارا على صــاروخ فرط 

صوتي جديد.
على نحــو مماثل، لم يأخــذ الرئيس 
الروســي فالدميير بوتن على محمل 
اجلــد الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون، واملستشــار األملاني أوالف 
شــولتز، وغيرهما من قــادة الغرب 
عندمــا أعربــوا عــن نيتهــم دعم 
أوكرانيا. اســتمع الكرملني إلى هذه 
التصريحــات، لكنــه ســمع أيضا 
العديد من القادة اآلخرين، مبن فيهم 
يقولون  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس 
إنهم ال يعتزمون إرسال قوات للدفاع 
عن دولــة خارج عضوية الناتو. وعلى 
هذا فقد قررت روســيا شن غزوتها، 
لكنها فوجئت بنطاق وِشـــدة الرد 

الغربي.
مــن جانبهــا، كانت اســتراتيجية 
الردع التي تبنتهــا أوكرانيا تتلخص 
أساسا في إبراز صورة لذاتها كدولة 
تنتمي بالفعــل إلى الغرب. ورغم أن 
الكرملني لم يقتنع، فمن الواضح أن 
بالوحدة األوكرانية  روسيا استهانت 
وقدرة وكفاءة اجليش األوكراني، حتى 
برغم أنها كانت حتارب قوات أوكرانية 

منذ توغالتها في البالد عام 2014.
البطولي عن  أوكرانيــا  دفاع  يذكرنا 
الذات بأن أناسا عاديون يعيشون خارج 
ساحة املعركة وعالَـم املال واألعمال، 
بعيــدا عن العقوبات واملؤسســات: 
فاحلــرب تــدور رحاها بينهــم، وهم 
الذين ســيقررون نتيجتها النهائية. 
برغــم أن إرادة األوكرانيني في الدفاع 

وُمـُثـلـــهم  وديارهم،  حياتهم،  عن 
الروسية بعد، فإن  القيادات  تردع  لم 
األمر ال يخلو من أدلة قوية تشير إلى 
أن هذه اإلرادة أثنــت عددا كبيرا من 

اجلنود الروس عن القتال.
إلــى املســتقبل، يجــب  بالنظــر 
أن يصبــح الــردع الغربــي هدفــا 
استراتيجيا أساســيا وبالتالي أكثر 
شــموال، مبا في ذلــك كل العناصر 
املهمــة. وقــد اتخــذ وزيــر الدفاع 
األميركي لويد أوسنت خطوة في هذا 
االجتــاه عندما أعلــن أن أحد أهداف 
أميــركا اآلن يتلخص فــي »إضعاف 
روسيا إلى احلد الذي تعجز معه عن 
القيــام بذلك النوع من األفعال التي 
ارتكبتها في غزو أوكرانيا«. وســوف 
 33 تعمل فاتــورة اإلقــراض بقيمة 

مليار دوالر أميركي التي وقعها بايدن 
في التاســع من مايو/أيار على تعزيز 

هذا الهدف.
لكــن هذا ال يكفي. يجــب أن يكون 
الــردع هدفا شــعبيا يحظى بدعم 
شعبي واســع النطاق. كما يجب أن 
يكون مدعوما من ِقـَبـــل دول أخرى، 
ضرورة  يشــكل  الدولي  التعاون  ألن 
األصغر  الدول  أمن  أساسية لضمان 
حجما، واألكثر ضعفا. يتطلب حتقيق 
مثل هــذا الدعم العريــض النطاق 
ُمـلِهـــمة من ذلك  قيادة فّعـــالة 
األوكراني  الرئيس  الذي أظهره  النوع 
زيلينسكي. لقد جنح في  فولودومير 
حشد الشــعب األوكراني بل وأيضا 
ويُـحـِسـن  بالكامل.  الغربي  العالم 
القــادة اآلخــرون صنعا بــأن يحذوا 

حذوه.
أخيرا، من األهمية مبكان أن نتذكر أين 
يتناســب الردع في السياق األعرض 
اجلرأة  روسيا  اكتسبت  لقد  للعوملة. 
بفضل االتكالية االقتصادي املتبادلة 
التــي رعتها، وجــرى متكينها بفعل 
وضعهــا كعضو دائــم في مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة يتمتع بحق 
النقض. ويجب أن يشمل الردع تدابير 
إما لتحييد أو احتواء هذين العاملني.
الواقــع أن احلرب التي تدور رحاها في 
أوكرانيا كانــت نتيجة لعدم كفاية 
الردع. وفي النهاية لن يتسنى إحالل 

السالم في غياب الردع.
ترجمــة: إبراهيــم محمــد علــي            

Translated by: Ibrahim M. Ali
روبرت ســميث نائــب القائد األعلى 
للقــوات املتحالفــة فــي أوروبا في 
منظمة حلف شمال األطلسي. إيالنا 
بيت إيل خبيرة استراتيجية ومؤرخة، 
وهــي كبيرة الزمالء املشــاركني في 

شبكة القيادة األوروبية.

بروجيكــت  النشــر:  حقــوق 
سنديكيت، 2022.
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قراءة

شكيب كاظم

قرأت احلـــوار الذي أجراه الروائــــــــي 
العراقــي املغتــرب ســــــنان انطوان 
مع الشــاعر العراقــي املغترب -كذلك- 
مظفر النواب وكأن قدر العراقيني الغربة 
)الدراســات  مجلة  نشــرته  واالغتراب، 
العربية( خريف العام 1996, وأعادت نشره 
إحدى صحفنــا، وظل هذا احلوار الثقافي 
املهم، يحمل جّدته، وقفت  السياســي 
ملياً عند حرية التعبير والتصرف في تلك 
األيام اخلاليات. إذ يذكر النواب، وكانوا قد 
اعتقلوا خريف سنة 1956, إثر نشاطهم 
السياســي املؤازر ملصر التــي أممت قناة 
الســويس في متوز 1956, بخطاب القاه 
الرئيــس جمال عبد الناصــر في مدينة 
ملناسبة  26/متوز/1956,  يوم  اإلسكندرية 
لثورة  الرابعــة  بالذكرى  مصــر  احتفاء 
يوليــو 1952, وما نتج عــن التأميم من 
عدوان ثالثي، بريطاني فرنسي صهيوني، 
قاومه شــعب مصر ببســالة أفسدت 
العدوان، وانتفاض الشــعب العربي من 
احمليط إلى اخلليج يوم كان العرب يحيون 

الشباب  اعتقل هؤالء  الكبرى.  القضايا 
دورات  في  وادخلوا  الناشطون سياسياً، 
الضباط االحتيــاط، بوصفهم خريجي 
أن يُضــرب أحد هؤالء  كليات، يحــدث 
املعتقلني ألنــه تأخر عــن احلضور إلى 
بالتدريب،  واملباشــرة  العرضات  ساحة 
يذكر النواب, أنهم أعلنوا اإلضراب وهم 
في دورة ضباط احتياط. ضباط احتياط 
واجبة  العسكرية  األوامر  على  يتمردون 
الدميقراطية!  الــدول  أرقى  التنفيذ في 
يقول النواب “توتر اجلو وطوقوا املعسكر 
وأخذوا منا نحو عشرين فرداً إلى بغداد، 
حملاكمتهــم عســكرياً….( لكــن نوري 
الســعيد أطلق ســراحهم بعد أربعة 
أشهر. وإذ يعتقل أول مرة، بعد أن فتشت 
دارتهم املنيفــة املطلة على دجلة اخلير 
والنماء وأصبحت منتصف خمسينيات 
القرن العشرين مثابة ملتوسطة فيصل 
بها  للدراسة  سننتظم  التي  الرسمية 
في العــام 1957-1958, وبعد أن تفتش 
دارهم بصورة حضاريــة قانونية، يؤكد 
النواب, لــم يضربوني لكن ســألوني, 
ملاذا أنت شيوعي وأنت من أسرة غنية؟ 
كانت محاضــرة وإذ يحضر أبوه ملعرفة 

مصير ابنه، فإن املدير العام للتحقيقات 
اجلنائيــة وكان هــذا هو اســمها أيام 
العهــد امللكي وغيــره اجلمهوريون إلى 
مديرية األمن العامة، فــإن املدير العام 
بهجــة العطية يســتقبله حاثــاً إياه 
على نصح ابنه وترك الشيوعية، سائالً 
مظفر، ما الذي أتى بك إلى الشــيوعية 
وأموالكم ما شاء اهلل”. الشاعر الكبير 
مظفر النواب، يؤكد الســلوك احلضاري 
والقانوني واإلنســاني واألبوي للمرحوم 
بهجة العطية الذي ســيحاكم خريف 
العسكرية  أمام احملكمة   ,1958 ســنة 
العليــا اخلاصة وحتكم عليــه باإلعدام، 
وينفذ احلكم في التاسع عشر من شهر 
أيلول 1959, مع متصرف لواء بغداد عبد 
اجلبار فهمي، ومدير ســجن بغداد عبد 
اجلبــار أيوب، مع مجموعــة من ضباط 
جحفل لواء املشاة اخلامس ومقره مدينة 
املوصل. النواب يقول ان بهجة العطية 
قال ألبي: خــذ ابنك، كانت القضايا حتل 
ببساطة. بقي لي أن أشير مصوباً بعض 
ما ورد في هذا احلوار السياسي الثقافي 

احتراماً حلقائق احلياة واألشياء.
1 – يطلق النواب على مدير التحقيقات 

اجلنائية اسم ناجي العطية والصحيح 
بهجــة العطيــة كما ذكرت اســمه 

الصحيح آنفاً.
2 – يذكر النواب “كانــوا يوقفوننا عدة 
أيــام )….( فمثــالً عندما جاء ســليمان 
دمييريــل جــاءوا وأخذونا. أقــول لعلها 
الذاكرة، وبعد العهــد باحلادثة، أوقعت 
النــواب بهــذا اخللط فلقــد زار العراق 
خريف عــام 1955, رئيس الوزراء التركي 
عدنــان مندريس، الذي حــاز على تأييد 
تقليله  بســبب  واسع  تركي  شــعبي 
اإلجراءات االتاتوركية املناهضة لإلسالم، 
فتوجس اجليش خيفة منه وأطاح به في 
27 مايس 1960, فضالً عن الرئيس جالل 
بايار، وقــد قاد االنقــالب اجلنرال جمال 
كورســيل, ليكون أول انقالب عسكري 
في تأريخ تركية احلديثــة، وقدم عدنان 
تلك  إلى محكمــة عســكرية خريف 
الســنة وحكمت بإعدامه. أما سليمان 
دميريل الذي ذكره النواب فهو ســيتولى 
القرن  أيام تسعينيات  التركية  الرئاسة 
العشرين، وكان قبل ذلك رئيساً للوزراء.

علي لفتة سعيد 

شــهدت مدينة كربــالء إقامــة أّول معرض 
تشــكيلي شــخصي في منطقــة الفرات 
األوســط لفنانــة عراقية. وقــد حمل هذا 
أربعني  املعرض عنوان »نســاء متــارا«، وضم 
أنباري، فــي مواجهة  لوحــة للفنانة متــارا 
مختلفة للجمهور واملدينة. أقيم املعرض في 
الفنان  قاعة »غاليري واحد« ضمــن متحف 

صالح حيثاني.
والفنانــة متــارا أنباري مــن مواليــد بغداد. 
درســت في كليــة اإلدارة واالقتصاد، ودخلت 
في دورات وورشــات فنية، وتطمح إلى إكمال 
دراســتها للفنون في مصر. شاركت في عدد 
مــن املعــارض اجلماعية، كما شــاركت في 
مهرجانات فنيــة متخصصة، منها املعرض 
اجلماعــي فــي غاليري الكحيلــة في مصر، 
واملعرض اجلماعي في غاليري االحتاد في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، واملعرض الســنوي 
جلمعية الفنانــني العراقيني، وكذلك املعرض 

اجلماعــي في »غاليــري واحــد«، ومهرجان 
الواســطي للفن الذي أقامته وزارة الثقافة 
والســياحة واآلثــار، ومهرجــان »النخيلة« 

لسنوات عدة.
 تقــول متــارا : إن هذا املعرض هــو املعرض 
الشــخصي األول لها، وتضّمن أربعني عماًل 
وسطوح  مختلفة  ومعاجلات  ومواد  بأحجام 
متنوعــة. هنالك أعمال تقارب قياســاتها 
األمتار الثالثة بســبب مــا ميثله احلجم من 
ســطوة على العني، كما يشــتمل املعرض 
في الوقت ذاته على مجموعة من املصغرات 
على الــورق والقماش. أمــا اخلامات فـ«لقد 
وتقنيات  مختلفــة  خامــات  اســتعملت 
متنوعة، وهــو رهان فني نلجأ إليه في كثير 
من األعمال بســبب الغنــى والكثافة التي 
مينحها للعمل. وكذلك احلال بالنســبة إلى 
والورق  القماش  استعملت  السطوح، حيث 
واخلشب«. وتشــير إلى أن اإلعداد للمعرض 
اســتغرق أكثر مــن عامني، فــي مدينة لم 
يســبق لفنانة من قبــل أن أقامــت فيها 

معرًضا شخصًيا.

وعما إذا كان معرضها يحمــل هدًفا كونه 
أول معرض من نوعه في مدينة دينية لفنانة 
تقول: كربالء في اخمليال اجلمعي مدينة يشيع 
عنها قدســيتها عند املسلمني، ولم يسبق 
لها أن احتضنت جتارب تشــكيلية نســوية 
وأخرجتها إلى العالم، فإحدى أهم التجارب 
في كربالء هي جتربة الفنانة الكبيرة بهيجة 
احلكيم، ولكنها جتربة لم تنطرح في املدينة، 
أدواتها فــي بغداد،  بل نضجــت واكتملت 
ولم تقم أي معرض لها في املدينة. وتشــير 
إلى أن األمر مختلــف هنا، فهي تعد كربالء 
مبثابــة الرحم الــذي نضجت فيــه أدواتها 
وجتربتها، وتقول إن املهمة ليســت ســهلة 
أبًدا، وحتتاج إلى كثير من املقومات. وجتد متارا 
في إشاعة اجلمال، والتشجيع عليه، والعبور 
إلى احلياة، أمرًا يســتحق منحــه كثيرًا من 
الوقت والطاقة لكي نصبح صناًعا للحياة، 

ومدافعني عنها.
يرى الناقــد صالح حيثانــي أن هذا املعرض 
يشــبه امرأة جتلس على كرسّي، تختار زاوية 
تواجه بها املتلّقي، أو متيل بجذعها وكرسيها 

جانبًيا. يضيــف في وصف اللوحات: املالبس 
العصرية، الهاتــف النقال، احلقيبة اليدوية، 
العازفون  الصغيرة،  الطاولة  اإلكسسوارات، 
في إحدى زوايا املشــهد، الرجــل الغامض 
الذي يظهر بقامتــه احملنية قلياًل إلى األمام 
في مجموعة من األعمال، مفاتيح السيارة، 
الكتاب، الكأس، نسوة شابات وعصريات في 

املقعد اخللفي من السيارة. 
أما الناقد التشكيلي، فاضل ضامد، فيرى أن 
الفنانة متتاز باملثابــرة واجلدية، وهي تتعامل 
مع اللون على أنه ساللة ألفكارها، ومحصلة 
لذلــك املعنى اخملبوء بــني تفاصيل أعمالها 
التي جّســدت بها أنوثتها كشــاّبة مّتقدة 
لتنفذ على  وبذهنية عالية  بروحية  األفكار، 
الالتي أصبحــن جزًءا ال  جدرانها نســاءها 
يتجّزأ من أســلوبها وانتمائها الفني.. وعن 
قدرتها في الرســم، يقــول الناقد إنها متتاز 
بالقدرة على اإلنشاء، وتخّطي حدود اخلوف، 
وفرشاتها متمّكنة وتتعامل مع اللون واخلط 
واملســاحة والفضاء على قدر من املسؤولية 

الفنية.

»نساء تمارا«.. أّول معرٍض شخصّي لفنانة تشكيلية في كربالء

قراءة لذكريات الشاعر الكبير مظفر النواب
في تلك األيام الخاليات .. كانت القضايا تحّل ببساطة 

آراء

بأفق جمالي مختلف راح يعبر عن نفسه في 
الفنية«  »الكيفيات  أواًل، ثم في  املوضوعات 
التي لم تنتم إلى القصيدة الكالســيكية 
العربيــة، وراحت تؤثث معمارها الشــعري 
بالصورة الشعرية املشــحونة، التي تتعدد 
احتماالتها وتأويالتها، ما جعل وثبة سعدي 
خــارج حدود الكالســيكية حاضــرة بقوة 
ومفتوحة على آفاق أخرى مغايرة، ومسكونة 
بقلقهــا اخلــاص، وبهواجــس مبدعها في 
االرحتال فنًيــا نحو بحــار مختلفة، وحتمل 
آللئها وأصدافها، فنحن فــي تلك البدايات 
األولى إزاء شــاعر تكتمل جتربته بنقصانها 
الدائم الذي يدفــع نحو جتريبية تظل حبلى 

بتجريبيتها الدائمة واملفتوحة.
هل نتحدث عن جتربة شعرية كبرى كتجربة 
ســعدي يوسف من دون اإلشارة بوضوح إلى 
رغبة الشــاعر فــي »الســرد«، أو باألدق في 
وأحــداث، عن هواجس  وقائع  »اإلخبار«، عن 
ورغبات وأيًضا عن ما يشبه احللم وال يتطابق 
معــه، فهي شــعرية ال تتطابق ســوى مع 
نفسها، أعني مع انتباهاتها حلقيقة أن احلياة 

ذاتها ليست سوى تلك اجلزئيات والتفاصيل 
الصغيرة، واألهم من ذلك أهمية أن نرى تلك 
التفاصيل واجلزئيــات من حدقة مغايرة ترى 
فوران الســكون وتلمح حركيته وجتتهد في 
محاولة رســمه بأساليب وخطوط تختلف 

وتتباين كل مرَة:
»في زاوية،

حتلُم..
ينفُض الهتافون

عنك،
وينهشك البيرقراطيون السفلة.

لكن علي بن محمد
بكتائبه الزجنية

ينهض بني الِعرق وبني الِعرق
قرنفلة مشتعلة«.

هذه الســردية حتتفظ طيلة الشعر ببرقها 
ووهجها، فتظل حاضرة من خالل احتفاظها 
مبكانة »اللحظة« الشعرية باعتبارها حجر 
البناء، في مشاهد شعرية تشبه الزمن الذي 
تقوم حجارته علــى حلظات تتراصف، ولكن 
في تفاعل حــي مينحها الفاعلية، ويجعلها 
حلظات قادرة على االشتباك مع مخيلة قارئ 

الشعر وحتفيزها.
غزارة سعدي يوسف الشعرية ستكون بعد 
ذلك نوافذه املفتوحة على عوالم إنســانية 
ال حتصــى، بل هي كذلك تزدحــم بأحداثها 
وحكاياتها كما بانفتاحها على الواقع، مبا هو 
وحتمل  ومتباينة  متنوعة  سرديات مختلفة، 
دالالتها وقابلياتها املتجددة لالســتعادة. هو 
شــاعر احلوار مع قارىء القصيدة بلغة تزج 
املشهد الشعري في التجربة وجتعله يذهب 
بحضور  واالجتماعي  السياسي  احلدث  نحو 
مختلف يشتمل على األعمق واألشد تأثيرًا 

في القارئ.
في ســياق جتربة سعدي يوسف، نرى أنه لم 
يبتعد عن األحــداث الواقعية، فقد حضرت 
عنده، وفي شــعره، قضايا كبــرى، كاجلزائر، 
وفلســطني، والعــراق، وعــدن، وغيرها من 
العناويــن الكبــرى، لكننا نــدرك من خالل 
القــراءة أن حضورهــا جاء دوًمــا من خيار 
مختلف يقوم على زج تلك العناوين الكبرى 
في الشــعر من زوايا نظر شديدة االلتصاق 
بالروح الفردية للشــاعر: الشــاعر هو الذي 
يرى، وهــو بالتأكيد يــرى مبخيلته وبصيرته 
مًعا.. إنه مينح حساسيته الفردية اللصيقة 
باألنا، واللصيقة باأللم واملشــاعر حق رسم 
صور الشعر وتكوين مشــاهده. نقول ذلك 
لنشــير إلى االهتمام العظيم الذي منحه 
الشاعر لفكرته الشعرية الكبرى في جعل 
القصيدة تنهض في بنائيتها واســتمرارها 
على »لعبة« تأسيس املشهد، وهي مسألة 
كبرى حني نتذكــر أن الشــعر العربي ظل 

تاريخًيا يقوم على وحدة البيت واســتقالله 
وخرجت  العمودية،  القصيدة  في  بنفســه 
قصيــدة التفعيلة قلياًل عــن تلك الوحدة، 

ولكنها لم تخرج متاًما.
نشير إلى هذا ونحن نعي التأثير الكبير الذي 
حققته جتربة سعدي يوسف الشعرية أواًل، 
وترجماته الشــعرية بعد ذلــك، والذي خلق 
ظاهــرة قصيدة التفاصيل وجذب شــعراء 
األجيــال اجلديدة العــرب للتحديق ببصيرة 
تتجاوز النظر التقليدي وتغامر لرؤية ما هو 

حقيقي ويتوارى خلف املظاهر العابرة:
»الذي كان يــأكل في القبو بــني القذائف 

مركونة
والذي ميسح الزيت عن بندقيته

والذي جاء في الليل من شجر »الناعمة«
والذي ظــل يعلك أزرار ســترته حني أقبلت 

الطائرات
والذي يتمنى إجازة حب سريعة

والذي ال يحب الكالم
والذي فر من أمه كي يقاتل

والذي كاد يسرق دبابة
والذي يكمن اآلن قرب املنارة

والذي قال لي: لن أودعكم بالرصاص األخير
والذي فجر الشاحنة

والذي كان مينحني خبز متوينه
والذي
والذي

.....

هؤالء
أين أمضي بهم

في مساء كهذا املساء«.

في القصيدة أعاله، تلتقط »حدقة الشعر« 
صورهــا املشــحونة بتلــك الــدالالت من 
حساســية مختلفة تبحث عن جمالياتها 
في حلظات وقوع »املألــوف« في جتلياته غير 
املألوفة، فاحلرب التي يلتقط سعدي يوسف 
بعًضا من صورها حتضر بعَدة مختلفة، ومن 
زوايا نظر مختلفة، وهــي في األحوال كلها 
تعيد »تأثيث« املشــهد الشــعري مبا مينحه 
توتره وقدرته على اســتعادة تلك اللحظات 
التي مرَت، ولكنها لم تذهب، فالشاعر يعيد 
تركيب نثارها الفسيفسائي على نحو يليق 

بالوقائع مثلما يليق بالشعر.
هنا، ال علياء في الشعر، وال أبهة، أو فخامة، 
سوى تلك اخمليلة التي تعيد تركيب املفردات، 
اللقطــات، واملشــاهد، فتنجح فــي إعادة 
تركيــب القصيــدة ككل، وســنالحظ في 
القصيدة الســابقة أننا ال نستطيع اجتزاء 
شــيء، أو لقطــة، ألن البنائية الشــعرية 
جعلت »حجارة« القصيدة متتلك كلها ميزة 
»حجر ســمنار«، الذي ينهــار البناء كله لو 

خرج من مكانه.
مكانة ســعدي يوســف بني كبار الشــعر 
العربــي احلديــث خاصــة، بل هــي بالغة 
اخلصوصيــة، ويكفي أن نقــول إنها مكانة 
تتشــكل منه وحــده، وال تصلــح أن تكون 
»خانة« تضمه مع غيره. هــي مكانة تقوم 
على إعادة الشــعر للحياة مبــا هي حضور 
إنســاني ال حصر لتجلياته، ومبــا هي أيًضا 
تفاصيل تتجــاور وتفترق، تتكامل وتتناقض، 
وتأخذ الشــعر إلــى حالة رؤية تــرى ارتباك 
الواقــع فال ترتبــك إزاءها، ولعــل ميزة من 
أهم ميزات شــعر كهذا أنه »يتســلل« إلى 
البســاطة في وثوقها مــن صدقية رؤيتها 
لال معقول في املشــهد الواقعي الذي يبدو 

للنظر الكسول معقواًل وعاديًا.
من الالفت عند احلديث عن الشــاعر سعدي 
يوســف أن كثيرًا مما كتب عنه جاء لألسف 
بتأثير من اختالف البعــض مع مواقف وآراء 
له، فذهــب البعض إلى حــد االنتقاص من 
جتربتــه الشــعرية »انتقاًما« مــن مواقف 
سياسية للشــاعر، ومحاولة االنتقاص من 
جدارته الشــعرية وقامتــه، فرأينا »النقد« 
يذهب خــارج جتربة الشــعر، فيتنكب عن 
املوضوعية، ويســقط فــي التحامل واتباع 

الغرض وتبريره.

* شاعر من فلسطني 
* املصدر: ضفة ثالثة

راسم المدهون* 

فــي املقاربة املوضوعية للحداثة الشــعرية 
العربية، تنفرد جتربة الراحل ســعدي يوسف 
بانتمائها  بالغة اخلصوصية حققتها  مبكانة 
للحياة أكثر من انتماء أي جتربة شعرية أخرى، 
إذ هــي مزجــت بجمالية عاليــة بني حيوية 
احلياة وســيرورتها، وبني تلك  انتمائها لدفق 
التفاصيل التي يغتني بها نهر احلياة وتشكل 
اإلنســاني،  العيش  ذاته قــوام  الوقــت  في 
اليومي، ولكن أيًضا املنتمي إلى لوحة كبرى 

تزخر بتفاصيل فسيفسائها.
ولد ســعدي يوســف فــي منطقــة »أبو 
اخلصيب« قرب البصرة في جنوب العراق عام 
1938، وعاش في قلب األحداث السياســية 
واالجتماعيــة الكبرى التي عاشــها العراق 
والبلدان العربية، وعمل خالل حياته الطويلة 
في مجاالت التدريس والصحافة، حتى رحيله 
عن عاملنا في 13 يناير/ كانون الثاني 2021 في 

لندن.
هو ابن الشــعرية العربية اجلديدة في متردها 
على الســائد واملهيمن، ولكن، وبصورة أشد 
سطوًعا، على نفسها، وعلى منجزها الفني، 
على نحو جعل شــعرية ســعدي يوســف 
عصية على االســتقرار في حيز فني، أو إجناز 
إبداعي، ألنها ســتغادره بسرعة وبلهفة إلى 
وتنتســب  بالضرورة  أخــرى جديدة  مغامرة 
إلى حالة القلق اإلبداعي الدائم واملشــغول 
برســم صوره وصور االنفعاالت والرغبات، بل 
باســتنطاق اللغة لتكون أداة للرســم الذي 
ال يركــن لســكونية الصورة، بــل يثب دوًما 
لتحقيق حيويتها التي حتقق لها »املشهدية«، 
كإحدى العالمات الكبرى في جتربة »األخضر 
بن يوسف« الفنية، التي أعتقد أنها تشكل 

أسس تلك الفنية وقوامها مًعا.
جاء ســعدي يوســف مــن منطقــة »أبو 
اخلصيب«، في جتاور زمني مع جيل آخر سبقه 
قلياًل، ضَم بدر شــاكر السياب، وعبدالوهاب 
البياتي، وبلند احليدري، ونازك املالئكة، ولكنه 
اختار منذ البداية أن يغرد خارج ســربهم، وأن 
يطلق صوته، وباألدق أن يطلق لهاثه الشعري 
في رسم مختلف ورؤى مغايرة جتعلنا ـ رغم 
انتمائه للحداثة ـ نضعــه في مكانة أخرى 
غير مكانتهم، فهو األقرب منهم جميًعا إلى 
لقب »شــاعر احلياة« باملعنى الذي ينتبه إلى 
اليومي، وللعابر، وباألســاس واألهم للجزئي 
الذي ال ينقطع متاًما وال يســتقل بذاته متاًما، 
ورمبــا نرى أن هــذا بالذات ما منــح قصيدته 

سطوتها ووهجها.
بدايات سعدي يوسف الشــعرية »ناوشت« 
الكالســيكية، إذ بدأت بالقصيدة العمودية، 
لكــن تلك البداية حملت أيًضا تبشــيريتها 

عن سعدي يوسف وإعادة الشعر إلى الحياة*

هو ابن الشعرية العربية 
الجديدة في تمردها على 
السائد والمهيمن، ولكن، 

وبصورة أشد سطوعًا، على 
نفسها، وعلى منجزها الفني، 

على نحو جعل شعرية سعدي 
يوسف عصية على االستقرار في 

حيز فني، أو إنجاز إبداعي، ألنها 
ستغادره بسرعة وبلهفة إلى 

مغامرة أخرى جديدة بالضرورة 
وتنتسب إلى حالة القلق 

اإلبداعي الدائم والمشغول 
برسم صوره وصور االنفعاالت 
والرغبات، بل باستنطاق اللغة 

لتكون أداة للرسم الذي ال يركن 
لسكونية الصورة

سعدي يوسف

مظفر النواب
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ملونشريط
إصابة شاروخان بفيروس كورونا

أُصيب جنم بوليوود، الهندي شاروخان، بفيروس كورونا املستجد.
وأعلــن نبأ اإلصابة رئيس وزراء والية غرب البنغال ماماتا بانيرجي، 

خالل تغريدة دّونتها عبر حسابها الشخصي مبوقع »تويتر«.
وقالت »بانيرجــي« خالل تغريدتها: »ورد للتو أن ســفير عالمتنا 
التجارية شــاروخان مت تســجيل فحصه إيجابيا. نصلي لشفاء 
النجم بشكل أســرع«. برغم هذا، لم يؤكد شــاروخان أو حتى 
املقربني منه إصابته، وفق ما ذكرته »Indian «.expressويأتي هذا 

النبأ، بعد أيام من إعالن شاروخان عن فيلمه »جوان«
وكان شاروخان قد تواجد في عيد ميالد كاران جوهر، وقبل احلديث 
عن إيجابية مســحته، أصيبت النجمــة كاترينا كيف بفيروس 
كورونا.  وفي السبت املاضي، أعلنت وسائل إعالم محلية، إصابة 
كارتيك أريــان وأديتيا روي كابور بفيروس كورونا أيضا، وهذا عقب 

إعالن إصابة أكشاي كومار قبلهما.

حقيقة وجود عالقة عاطفية بين جوني ديب 
ومحاميته

ترددت العديد من الشــائعات التي تتعلق بوجود عالقة بني جوني 
ديــب ومحاميته كاميل فاســكيز.إال أنها غيــر صحيحة كون 

فاسكيز على عالقة مع حبيبها البريطاني إدوارد أوين 38 عاًما.
واستندت الشــائعات إلى التصرفات التي كانت تصدرمن جوني 
ديــب ومحاميته في قاعــة احملكمة، مثل إمســاك يديها وهي 
تهمس في أذنــه، واحتضانه عندما يدخــل الغرفة، حتى أنهم 

تبادلوا العناق داخل قاعة احملكمة.
ومت رصد كاميل مع حبيبها البريطاني إدوارد أوين مؤخراً بحســب 
)إي تي بالعربــي( وهما يغادران فندق ريتــز كارلتون في فرجينيا 
بالقــرب من محكمة مقاطعة فيرفاكــس، حيث جرت احملاكمة 

ملدة 6 أسابيع.
وكانــت كاميل وإدوارد قد التقيا بلندن في نوفمبر في مطعم ذي 
كاو الراقــي. وعالقتهما جديدة متاما لكــن إدوارد مغرم بها، وقد 
زارها فــي الواليات املتحدة”. ويأمل كالهمــا في إجناح عالقتهما 

بالرغم من بعد املسافة. وجناحهما املهني.
 ، WeWork و إدوارد مدير أول ناجح تلقى تعليمه في كامبريدج في
حيث كان مسؤوالً عن العقارات في أوروبا والشرق األوسط وآسيا.

ياسمين عبدالعزيز تلغي متابعة زوجها أحمد 
العوضي

تعرضت الفنانة املصرية ياســمني عبد العزيــز لوعكة صحية 
جديدة، بعد األزمة الصحية التي مرت بها السنة املاضية.

ونشــرت ياســمني عبد العزيز صورة لها من أحد املستشفيات 
معلقة عليها: »أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة«.

وكتبت أيضا على خاصية »االســتوري«: »تعلمك الشدائد دائما 
أنه ليس لك إال اهلل«.

وألغــت النجمة املصرية، ياســمني عبد العزيــز متابعة زوجها 
الفنان أحمد العوضي عبر حســابها الرسمي مبوقع تبادل الصور 

والفيديوهات القصيرة »أنستقرام«.
وجاء ذلك بعد تعرض ياســمني عبد العزيز ألزمة صحية مؤخرا، 
لكن علــى اجلانب اآلخر مــازال العوضي متابًعــا لها ويحتفظ 
الثنائــي بصورهما. ورجــح متابعو النجمة املصرية ياســمني 

عبدالعزيز إمكانية انفصالها عن زوجها أحمد العوضي.
ووفقا ملا نشره موقع »صدى البلد« املصري، النجمة ياسمني عبد 

العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خالل األيام املاضية.

بغداد - زينب الحسني:

العامة،  املــرور  بــدأت مديرية 
تطبيق قــرار وضع حزام األمان 
مــن قبــل ســائقي املركبات 
وسط إجراءات مشددة حملاسبة 

اخملالفني.  
وأثار هذا القرار ردود أفعال كبيرة 
بوســائل التواصل االجتماعي، 
منه،  متذمرة  أغلبهــا  وكانت 
فرض  يتضمــن  وأنــه  خاصة 
طالب  حيــث  مالية،  غرامــة 
املدونــون بتعبيد الطــرق أوال 
ومن  فيهــا،  خدمات  وتوفيــر 
السائقني  حملاســبة  االجتاه  ثم 
علــى حزام األمان، ســيما وأن 
يدفع بشكل  من ميتلك سيارة 
مســتمر رســوما للدولة عن 
جتديد اإلجازة اخلاصة بالسياقة 
أو عند شرائه ســيارة جديدة، 
هذه  مصيــر  عن  متســائلني 
األموال، التي تضاف إلى مبالغ 

الغرامات.
نيسان  في  نشر  تقرير مفصل 
املاضي أكدت فيه مديرية املرور 
يتم  التي  املبالــغ  أن  العامــة 
جمعها تذهب إلى وزارة املالية، 
كونها إيرادات رســمية، وأشار 
التقريــر إلــى أن مديرية املرور 
تعمل على وفق نظام التمويل 
الذاتي،  التمويل  وليس  املركزي 
لذلــك ال حصة لهــا من هذه 

األموال.
وقــال مدير املرور اللــواء طارق 
الربيعي في تصريح  اسماعيل 
شــهدت  البــالد  إن  متلفــز، 
حوادث مرورية مؤسفة بسبب 
مراعاة  وعدم  الفائقة  السرعة 
السير وعدم وضع حزام األمان، 
هـذا  »تطبيـــق  أن  مؤكـــًدا 
حمايـة  إلـى  يهـــدف  القـرار 

املواطـن.  
»قرار تطبيق  أن  الربيعي،  وأكد 
حــزام األمــان هو نــص مادة 
الســائق  قانونيــة حتتم على 
األمامي  املقعــد  في  واجلالس 
وضع حزام األمان«، مشيرًا الى 
غرامة  فرض  قررت  »املديرية  أن 
خمسني ألف دينار للمخالفني 

لقرار وضع حزام األمان«.  
وأشار مدير املرور، إلى أن »80% 
من ضحايا احلوادث ما كان لها 
أن حتصل لو أن ســائق املركبة 
كان يضع حــزام األمان«، مبيًنا 
أن »هناك اســتنفارًا عالًيا من 

املرور لتطبيق هذا القرار«.  
وأضاف، أن »التشديد في وضع 
ارتفاع  نتيجة  جاء  األمان  حزام 
وتيرة احلوادث فــي البالد خالل 

األشهر األربعة املاضية.
ولفت إلى أن »وضع حزام األمان 
ومعظم  املرورية  احلوادث  يقلل 
املمكــن  مــن  كان  الوفيــات 
تفاديهــا لو أن الســائق وضع 

احلزام«، مشيرا الى ان »«الهدف 
األساســي من اإللــزام بوضع 
حزام األمان ليس احلصول على 
الغرامــات بل تطبيق وســائل 
األمــان وهــو إجراء يتــم وفق 

القانون«.
وأكد أن »طرق العراق غالبيتها 
من  وخالية  مخططــة  غيــر 
الســياج األمني وأيضاً انارتها 
تقصيــر  وهنــاك  ضعيفــة 
واضح بســبب عدم تخصيص 
املعنية  األمــوال من اجلهــات 
والتخصيص ليس من صالحية 

املرور«.
وبــني أن »وضــع حــزام األمان 

وتدابير أخرى ســتقلل احلوادث 
بنحــو كبير«، مشــيراً إلى أن 
ملزم  بشكل  القانون  »تطبيق 
ســيدفع املزيد مــن املواطنني 
لاللتزام وهو وســيلة لترسيخ 
شروط  بالتزام  العامة  الثقافة 

األمان«.
وذكــرت املديرية فــي بيان، أنه 
حســب ما جاء على وفق املادة 
(25/ ثالًثا/ هـــ( من قانون املرور 
رقــم 8 لســنة 2019 والتــي 
أن يعاقب بغرامة  تنص علــى 
مقدارهــا )50000( خمســون 
ألف دينار في حــال )عدم ربط 
الســائق والراكب الذي بجانبه 

قيادة  أثنــاء  األمــان في  حلزام 
املركبــة، ومينع جلوس األطفال 
في  الثماني سنوات  حتى سن 
املقعد األمامي للسيارة بجانب 

السائق(. 
وكانت والية نيويورك أول والية 
يلزم  قانونــا  تصدر  أمريكيــة 
ركاب املقاعــد األمامية بوضع 
أحزمــة األمان بدءا من شــهر 
كانــون الثانــي 1985، أي بعد 
عامني مــن فرضه في اململكة 

املتحدة وكندا وفرنسا وأملانيا.
في  العالم،  وعلــى مســتوى 
عام 2008، أعــدت وزارة النقل 
البريطانية تقريرا عن أســباب 

أحزمة  بوضع  البعــض  التزام 
ارتدائها  آخريــن  ورفض  األمان 

في السيارات. 
وقد أعلن سائقان من بريطانيا 
رفضهما وضع حزام األمان في 
سيارتهما، برغم أن ارتداءه بات 
إلزاميــا في اململكــة املتحدة 
منذ عــام 1983 للــركاب في 
املقعديــن األماميــني، ومنــذ 
عام 1991 للــركاب في املقعد 

اخللفي أيضا.
واستشــهد بعض املشــاهير 
لإلشارة إلى أن هناك دائما فئة 
مــن الرافضني الذيــن يجدون 
مبررات لعدم االلتزام بالقوانني.
إلــى  الصحــف  وأشــارت   
االعتراضــات التــي أثيرت ضد 
لتفســير  األمان  أحزمة  فرض 
الناس  تدعــو  التي  األســباب 
لالعتــراض علــى تدابيــر قد 

تساعدهم.
الكثيــر من الــدروس التي قد 
نســتفيد من دراســة تطبيق 
وغيرها  األمــان  أحزمة  قوانني 
العامة  الصحــة  تدابيــر  من 
التفاوت  أسباب  منها  اجلديدة، 
في االلتــزام بالقوانني من دولة 
البعض  واســتعداد  ألخــرى، 
ملعارضة تدابير صحية قد تنقذ 

حياتهم.
ال ميكن ألحــد أن ينكر أهمية 
الســيارات،  في  األمان  أحزمة 
أحزمة  لكن قوانني فرض وضع 
اخملاوف  من  الكثير  أثارت  األمان 
البدايــة. وكان لكل من  فــي 
وشــركات  الســيارات  صناع 
التأمني وجهــات إنفاذ القانون 
وســائقي  والسياســيني 
اخلاصة  أســبابهم  السيارات 
التــي تدعوهم للقلق من هذه 

القوانني.
وكشف استطالع للرأي أن 86 
في املئة من األمريكيني يدركون 
أهمية أحزمة األمـــان، فـــي 
حـــني أن 41 فـي املئـة فقـط 
منهـم كانـوا يستخدمونهـا. 
وعـــارض 65 فـــي املئـة مـن 
األمريكيـــني إلزاميـــة وضـع 
األمـــان ألسبـــاب  أحزمـــة 

تتعلـق براحتهـم.

تطبيق قرار وضع حزام األمان.. بين مؤيد ومعارض
المرور تفرض غرامات على المخالفين وتؤكد: يقلل وفيات الحوادث بنسبة 80 %

وقت الغروب من بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد:
يعتــزم رياضــي هنــدي القيام 
ينطلق  استثنائية حيث  مبغامرة 
الهند  مــن  الهوائية  بدراجتــه 
بريطانيــا، ويعبر  الــى  للوصول 
خاللها أراضــي العراق، في رحلة 
قد تســتمر عاماً كامالً، وتشمل 
خاللها  ويقطع  الدول  عشــرات 

أكثر من 20 ألف كيلومتر.
هيندو«  »ذا  صحيفــة  وذكــرت 
ان  ترجم،  تقريــر  الهندية، فــي 
رحلته  في  أشرف سينطلق  فايز 
في عيد االســتقالل الهندي في 
15 آب املقبــل، وقد ال يتمكن من 
االســتقالل  عيد  بحلول  العودة 
تطلبت  إذا  املقبــل،  العــام  في 
رحلتــه على الدراجــة الهوائية 

أكثر من سنة.
ويتحدر فايز أشرف )34 عاما( من 
وهو  الهندية،  كوزيكــود  مدينة 
يعتــزم ان يقطع في رحلته التي 
تنطلق من مدينة مومباي، على 
مبا  العالم،  الدراجة عبر نصــف 

يشمل 35 دولة، خالل 377 يوما.
ويسافر أشرف بداية الى سلطنة 
عمان، ليبدأ منها رحلته الفعلية 
على الدراجــة، الى دولة االمارات 
والبحرين  وقطــر  والســعودية 
والكويت ثــم العراق، اضافة الى 
وتركيا  وارمينيا  وجورجيــا  إيران 

التي يدخل منها الى اوروبا.
وســيتابع أشــرف رحلته الحقا 

عبــر بلغاريا ورومانيــا ومولدوفا 
واوكرانيــا وبولنــدا وتشــيكيا 
واجملر وصربيا وكرواتيا والنمســا 
واملانيــا  وسويســرا  وايطاليــا 
ولوكسمبورغ  وبلجيكا  وهولندا 

وفرنسا.
ونقلــت الصحيفة الهندية عن 
أشرف قوله انه لم يحصل على 
تأشــيرات ســفر من باكستان 

والصــني، وبالتالــي اضطر الى 
جتنب هاتني الدولتني.

ولفــت التقريــر الــى ان خطة 
أشرف تتمثل في ان يحاول قطع 
100 كيلومتــر على االقل يوميا، 
فيما قد يضطر الى التوقف في 
ألســباب  احيانا  االماكن  بعض 

عملية.
وتابع التقريــر ان الدراج الهندي 
أعلن عن رحلته مبناســبة اليوم 
العاملي للدراجات الذي يصادف 3 
حزيران، وهو يقوم بها حتت شعار 
كتكرمي  القلب«  يربــط  »القلب 
لوالده الذي توفي بســبب مرض 

في القلب.
واشــار التقريــر الى ان أشــرف 
يؤكد انه يحمل الرقم القياسي 
بالدراجة  لرحلة  مسافة  ألطول 
الهوائيــة حيث قطع أكثر من 8 
االف كيلومتر خالل رحلة قام بها 
الى ســنغافورة في العام 2019، 
حيث غطى سبع دول خالل 104 

ايام.

بغداد - الصباح الجديد:
جنات أحمد، طفلــة لم تتجاوز 
الثمان ســنوات مــن محافظة 
الرســم  ، وهبها اهلل  النجــف 
ســنواتها  يفوق  عالية  بحرفية 
أقرانها  خيال  وبســاطة  الفتية 
تصور  فــي  املعرفي  وعمقهــم 

األشياء واستدراكها فًنا.
تقــول »جنات«: »بدأت الرســم 
الرابعة قبيل دخولي  منذ ســن 
املرحلة الدراسية بعامني، وانبهر 

حينها أهلي مبا قدمته«.
إنهــا  بالقــول،  وتســتدرك 
أن تطور من قدراتها  استطاعت 
الفنية شيًئا فشــيًئا من خالل 
لها  وفروا  الذين  ذويها،  مساعدة 
وورق  األصباغ  الالزمة من  األدوات 

الرسوم.
وغالًبا ما تتركز رسومات »جنات« 
على تقــدمي لوحات تكون مادتها 
املرأة العراقيــة بزيها الفلكوري، 
فضاًل عن مضامني أخرى متزج ما 
بني اخليال العالــي وإبراز اجلوانب 

اخلفية لألشكال واألحداث.
ليــس ذلــك فقط، فهــي جتيد 

الرسم احلر وكذلك الرسوم على 
وجوه األطفال، وتزيني قسماتهم 
بشــتى أنواع النقوش والزخارف 

اجلميلة.
إن طفلتها  والدة جنــات،  تقول 
املوهوبــة »بــدأت الرســم دون 
االشــتراك بــأي دورة تطويــر أو 
حتضيــر في بــادئ األمــر، حيث 
اعتمــدت الرســمات املطبوعة 
من خــالل تلوينهــا، وفيما بعد، 

لتقوية  يوتيوب  إلى منصة  جلأت 
مهارتها«.

ومــع تنامــي ســنوات عمرها، 
وتتشكل  موهبتها  تطغى  بدت 
بنضج أكبــر وأكثــر اتقانًا، من 
تبدعها  التــي  اللوحــات  خالل 

بفرشاتها.
في عامها اخلامس، وبعد معرفة 
األهل مبوهبتهــا، انضمت جنات 
أحمد إلى فريق عشــتار الفني، 

تعنى  وهــو منظمة تطوعيــة 
باحتضان املواهب الفنية، مقرها 

محافظة النجف.
وتقول منارق جواد، مديرة »عشتار 
الفنــي«: »والــدة الطفلــة هي 
أحــد أعضاء الفريــق التطوعي، 
وقد كانت تأتــي أحيانًا وبرفقتها 
جنات، ممــا اضطرنــا حينها إلى 
تقدمي وســائل التسلية والترفيه 
بغيــة اســتكمال مهامنا  لها، 

طوال وقت العمل«.
وبالصدفــة، كما تــروي »جواد«، 
وجدت ذات يوم أن »الطفلة جنات 
كانت مهووسة من بني مجموعة 
وبطريقة  ومزجها  باأللوان  أشياء 
تؤشــر على موهبة متفردة، وقد 

أبلغت والدتها بذلك حينها«.
وخــالل عمرهــا الفنــي، املمتد 
في  جنات  شاركت  سنوات،  ألربع 
نالت  وقد  متعددة،  فنية  معارض 

جوائز وشهادات تقديرية.
في ختام حديثها، تقول »جنات«: 
»أمتنــى أن أصبح فنانة كبيرة لي 
خاللها  من  أُعرف  مميزة،  رسومات 

إلى العالم أجمع«.

شاركت في معارض فنية ونالت جوائز وشهادات تقديريةمارًا عبر العراق.. دّراج ينطلق من الهند إلى بريطانيا

» جنات« طفلة موهوبة بالفطرة بدأت الرسم منذ سن الرابعة

متابعة – الصباح الجديد:
احتفظ فيلــم احلركة »توب جان: 
مافريك« بصدارة شــباك التذاكر 
في أمريكا الشمالية أسبوعاً ثانياً 
على التوالــي، إذ بلغت إيراداته 86 

مليون دوالر.
وبات هذا الفيلم، وهو تتمة »توب 
جان« األساســي الذي حقق جناحاً 
36 عاماً، بني األفالم  قبل  واســعاً 
العشــرة ذات املداخيــل األعلــى 
املســجلة فــي األســبوع الثاني 
املتحدة  الواليــات  فــي  لعرضها 

وكندا.
وكان الفيلم حصد إيرادات بقيمة 
عطلــة  فــي  دوالر  مليــون   151

األسبوع األولى بعد طرحه. 
وقوبــل »تــوب جــان: مافريــك« 
باستحســان النقاد. ومرة جديدة، 
يؤدي تــوم كــروز دور الطيار بيت 
»مافريك« ميتشل الذي يصبح في 
العمل اجلديد نقيباً مهّمته قصف 
تابعة  يورانيوم  تخصيب  منشــأة 

لدولة معادية.

ويضــم طاقم العمــل كالً من إد 
هاريــس وجنيفر كونيلــي ومايلز 
تيلــر، باإلضافــة إلى مشــاركة 
الذي  محدودة للممثل فال كيلمر 

برز في الفيلم األساسي.
أما خارج أمريكا الشمالية، فبلغت 
أنتجته  الــذي  الفيلم  مداخيــل 
بيكتشــرز«  »باراماونت  شــركتا 
مليون   257 ميديا«  و«سكايدانس 
دوالر، وهو ما يشــّكل مؤشراً على 
بعد  عافيتها  هوليوود  اســتعادة 

جائحة كوفيد19-. 
وبقــي فيلم »دكتور ســترينج إن 
مادنــس«  أوف  مالتيفيــرس  ذي 
في املرتبــة الثانيــة، محققاً في 
أســبوعه اخلامس 9,2 مليون دوالر 
في الفتــرة املمتدة بــني اجلمعة 
العاملي،  املستوى  على  أما  واألحد. 
فتجاوزت إيرادات هذا الفيلم الذي 
 750 أنتجته استديوهات »مارفل« 

مليون دوالر منذ انطالق عروضه. 
وحّل فــي املركز الثالــث بإيرادات 
4,5 مليــون دوالر فيلــم  بلغــت 

الرســوم املتحركــة اجلديد »بوب 
برجــر« الذي تســتند قصته إلى 
مسلسل تلفزيوني أمريكي شهير 
حتمل العنوان نفسه عن مغامرات 

عائلة متلك مطعم هامبرجر. 
املتحركة  الرســوم  فيلم  وتقّدم 
»ذي بــاد جايز« إلى املرتبة الرابعة 
مع  دوالر،  مليــون   3,3 مســجالً 

تــه  نا ا حيو
عن  اخلارجة 
ن  نــو لقا ا
جتهد  التي 

تصبح  لكــي 
لطيفة.

املقابــل،  وفــي 
املركز  إلى  تراجع 
فيلم  اخلامــس 
»داون تــاون آبي 

2: إيه نيو إيرا« 
مكتفيــاً 

ثــة  بثال
يــني  مال

دوالر.

فيلم لـ »توم كروز« يتصدر شباك التذاكر ويحصد 86 مليون دوالر
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العواصم ـ وكاالت:

 واصل منتخــب ويلز تألقه في 
الســنوات األخيرة وسطر تأهالً 
تاريخياً إلى كأس العالم للمرة 
األولى منذ تواجده في مونديال 
السويد عام 1958، وذلك بتغلبه 
على أوكرانيا في نهائي املســار 
األوروبي  امللحــق  األول ضمــن 
املؤهــل إلــى نهائيــات كأس 

العالم FIFA قطر 2022™.
املصيرية  املواجهــة  وانتهــت 
ملعب  علــى  أقيمــت  التــي 
بايل  غاريــث  بفــوز  كارديــف 
ورفاقه بهدف من دون رد وافتتح 
يارمولينكو  األوكراني  املهاجم 
الويلزي  للمنتخب  التســجيل 
باخلطأ بعد أن حول الركلة احلرة 
املباشــرة التي لعبها بايل إلى 

مرمى املنتخب األوكراني.
شــارك  الويلزي  املنتخب  وكان 
مرة وحيدة فــي املونديال وذلك 
عام 1958 في الســويد عندما 
حل ثانياً فــي اجملموعة الثالثة 
فصعــد لربع النهائــي قبل أن 
يخســر أمام البرازيــل البطلة 
نظيف  بهــدف  ذلــك  عقــب 
الدقيقة  فــي  بيليه  ســجله 
66.وبذلك ســيتواجد املنتخب 
الثانية  اجملموعة  ضمن  الويلزي 
في مونديال قطر بجوار كل من 

إجنلترا وإيران وأميركا.
الدولي،  الويلزي  النجم  ووصف 
جاريث بيل، رحلة صعود منتخب 
العالم  إلى نهائيات كأس  بالده 
2022 بـ«اجملنونة«.وتأهلــت ويلز 
لكأس العالم ألول مرة منذ 64 
 0/1 أوكرانيا  على  بفوزها  عاًما، 
الويلزية كارديف،  العاصمة  في 
املســار  نهائي  في  األول،  أمس 
األول من امللحق األوروبي املؤهل 

للمونديال.
لكن منذ أكثر من عقد بقليل، 
كانت ويلز حتتل املركز رقم 117 
عامليا، فــي تصنيف املنتخبات 
لكرة  الدولي  االحتاد  عن  الصادر 

القــدم )فيفا(، حيث تأخرت في 
الترتيب عــن منتخبات جويانا 
وهايتــي وموزمبيــق.وكان بيل 
الشــاب،  الفريق  هذا  من  جزًءا 
ولطاملــا كان مبنزلــة تعويــذة 
منتخب بــالده، حيث ألهم ويلز 
األمم  كأس  لبطولــة  للتأهــل 
و2020،   2016 عامــي  األوروبية 
قبل أن يقــود الفريق اآلن لبلوغ 
نهائيــات كأس العالــم للمرة 

األولى منذ عام 1958.
ونقلت وكالة األنباء البريطانية 
)بــي إيه ميديا( عــن بيل قوله 
رحلــة مجنونة،  كانــت  »لقد 
لنســختني  شــهدت صعودنا 
لــكأس األمم األوروبية، باإلضافة 
العالم«. كأس  إلــى  للتأهــل 

وأضــاف بيــل »إنــه حرفيا ما 

خاصــة  األحــالم،  تصنعــه 
كنا  الذين  لنا جميًعا  بالنسبة 
هناك منذ البداية.. لقد مهدنا 
الطريق للشــباب أيًضا، ورحبنا 
ما  الصعــب وصف  ومن  بهم، 

يعنيه ذلك بالنسبة لنا«.
وعن مســيرته الكرويــة، قال: 
األخيرة  القطعــة  هــي  »هذه 
في هــذه البانوراما، اللعب في 
املونديال.. فعلنا كل شيء إلجناز 
ما حققناه لهذه األمة، من أجل 
وضعها على املســرح العاملي.. 
رمبا لم نقدم أفضــل أداء، لكن 
بعد وصولنا إلــى النهائيات، ال 
يهــم«.وكان بيل بطال للحظة 
ركلة  احلاســمة، حيث ســدد 
حرة مباشــرة ليحــاول أندريه 
أوكرانيا،  العــب  يارمولينكــو، 

لكنها  برأســه،  الكــرة  إبعاد 
سكنت شــباك منتخب بالده.

غــم  بر و

هدفا  احتسابه 
عكســيا ليارمولينكو، 

إال أن بيل أكــد أنه كان ينبغي 
رقم  الهدف  باعتباره  تسجيله 
منتخب  مع  مســيرته  في   39
ويلز، حيث قــال »هذا هدفي«.

وأثنى العب ريال مدريد السابق 

أداء  على 
س  ر حلا ا
يــن  ا و

هينيســي، الذي قام بتسع 
اللقــاء،  خــالل  تصديــات 
ليصبــح أفضــل العب في 
املباراة.وأكــد بيل »لقد كان 
هينيســي أفضــل حارس 
مرمــى رأيته فــي حياتي.. 
علــى  يحصــل  ال  وايــن 
يســتحقه،  الذي  التقدير 
إنه أســطورة.. إنها ليست 
تصديــات،  تســع  مجــرد 
إنقــاذات مهمــة  ولكنهــا 
تصريحاته  وكبيرة«.واختتم 
»لقد أبقانا في املباراة، ولن 
أبادله بأي حارس مرمى 

آخر في العالم«.

بيل يحتفي بالرحلة »المجنونة«

ويلز تسطر التاريخ وتتأهل إلى مونديال قطر 2022

روما ـ وكاالت:
فاز الــدراج الفرنســي فابيو كوارتارارو بســباق 
جائزة كاتالونيا الكبرى للموتو جي بي أول أمس.. 
كوارتارارو أنهى الســباق في املركز األول متقدماً 
على كل من اإلسباني خورخي مارتن الذي جاء في 
املركز الثاني والفرنســي اآلخر جوهان زاركو الذي 
حل في املركز الثالث مسجالً االنتصار الثاني له 
هذا املوسم ليعزز في الوقت ذاته مركزه األول في 

صدارة بطولة العالم للموتو جي بي.

القاهرة ـ وكاالت:
أســفرت قرعة بطولة العالم لناشــئات كرة اليد 
حتت 18 عاما، عن وقوع مصــر في اجملموعة الرابعة 
رفقة كرواتيــا وكازاخســتان والهند.ومن املقرر أن 
تقــام البطولة في مقدونيا الشــمالية خالل املدة 
من 30 متــوز املقبــل وحتــى 10 آب املقبل.وجاءت 
اجملموعات كالتالي: اجملموعة األولــى: مونينيجرو - 
السويد - اجلزائر – أيسلندا، في حني تألفت اجملموعة 
الثانية من: إيران - مقدونيا الشمالية - أوزبكستان 
- الســنغال.. والثالثة ضمت: الدمنارك - البرتغال - 
النمسا - جزر فارو.. اما الرابعة فتكونت من : مصر 
- كرواتيا - كازاخستان - الهند.. اجملموعة اخلامسة: 
رومانيــا - هولندا - غينيا - ســلوفينيا.. واجملموعة 
السادسة: أملانيا - سويســرا - سلوفاكيا - كوريا.. 
واجملموعة السابعة: النرويج - جمهورية التشيك - 
البرازيل - أوروجواى..و اجملموعة الثامنة: اجملر - فرنسا 

- األرجنتني - إسبانيا.
وتأهل املنتخب املصرى لبطولة العالم بعد التتويج 
بلقب بطولة إفريقيا في نســختها الـــ17، والتي 

أقيمت فى غينيا

عمان ـ وكاالت:
أعلــن الرمثا، أن املدرب العراقــي أمني فيليب تقدم 
بدعم مالي، ضمن احلملة التي أطلقها النادي قبل 
10 أيــام، بهدف فك عقوبة احلرمــان من التعاقدات 
املفروضة عليــه من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم.

ولم يوضح املركز اإلعالمي قيمة الدعم املالي الذي 
تقدم به فيليب. وكان فيليب تولى املوســم املاضي 
قيــادة فريق الرمثا وتوج معــه بلقب دوري احملترفني، 
بعــد غياب امتد لنحــو 40 عاما.كذلك تنازل العب 
الرمثا الســابق محمد راتب الــداوود، عن %50 من 
مســتحقاته املالية لدى النادي، كبادرة تهدف إلى 
احلد من الديون املتراكمة.وكان الداود قد بدأ مسيرته 
مــع فريق الرمثا ومثل املنتخبــات الوطنية، قبل أن 

يحترف باحلد البحريني ثم انتقل لفريق السلط.

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي برشــلونة، التفاصيــل اخلاصة بفترة 
إعــداد الفريق الكتالوني للموســم اجلديد.وقال 
برشلونة عبر موقعه الرسمي، إن الفريق سيعود 
لنشــاطه الكروي يوم 4 متوز، وسيجري الالعبون، 
الفحوصات الطبية املعتادة صباحا، وبعد الظهر، 
أن  األولى.وأضاف  التدريبية  ســيخوضون احلصة 
الفريق ســيغادر إلى الواليات املتحدة األمريكية 
بعد أيام من العودة إلى التدريبات، وسيواجه إنتر 
ميامــي يوم 19 متوز، ونيويورك ريد بولز يوم 30 من 
الشهر نفســه . يذكر أن برشلونة لم ينجح في 
الفوز بأي لقب خالل املوســم املنصــرم، ولذلك 
يســعى الفريق الكتالوني لالستعداد للموسم 

املقبل بطموح مختلف.
وزعمت العديد من التقارير، أن برشــلونة يرغب 
في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفســكي، 
مهاجــم بايرن ميونخ، خــالل امليركاتو الصيفي 

اجلاري، كي يقدم إضافة قوية للخط األمامي.

كوارتارارو يفوز بسباق 
جائزة كاتالونيا الكبرى

مصر في المجموعة الرابعة 
بمونديال ناشئات اليد

فيليب والداود
 يدعمان الرمثا

برشلونة يعلن منهاج 
اإلعداد للموسم الجديد

فرحة العبي ويلز بالتأهل

بوينس آيرس ـ وكاالت:
واصــل املنتخــب األرجنتينــي انتصاراتــه العريضة 
واكتســح إستونيا بخمســة أهداف نظيفة سجلها 
جميعاً األسطورة ليونيل ميســي في مواجهة دولية 
ودية أقيمت مساء اول أمس.. أقيمت املباراة على ملعب 
إل سادار في مدينة بنبلونة اإلسبانية، وسجل ميسي 
أهدافه في الدقائق )8 من ركلة جزاء و45 و47 و71 و76(.

وتأتي هذه النتيجة العريضة لتؤكد على تألق ميســي 
مع منتخب بالده مؤخراً، إذ أنها جاءت بعد قيادة أسطورة 

جنتــني  ر أل ملنتخب بالده للفوز على إيطاليا بثالثية نظيفة األســبوع ا
بلقب فيناليسيما.املاضــي والتتويج 

وهي املرة الثانية التي يســجل فيها ميسي خمســة أهداف في مباراة واحدة إذ كانت 
األولى عندما أحرز خمســة أهداف مع برشــلونة في شباك ليفركوزن األملاني في املباراة 
التي أقيمت في إياب ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا موســم )2011-2012( ويومها 

انتهت املباراة بفوز برشلونة )1-7(.

ميسي يصعق إستونيا 
بخماسية وديًا

العواصم ـ وكاالت:
متكن كريســتيانو رونالدو، قائد وهداف البرتغــال، من قيادة 
منتخب بالده الكتســاح سويسرا، بأربعة أهداف نظيفة، في 
املبــاراة التي جمعت الفريقني أول أمس، في اجلولة الثانية من 

مرحلة اجملموعات بدوري األمم األوروبية.
وأحرز الدون الهدفني الثاني والثالث ملنتخب بالده، فيما سجل 
ويليام كارفالو وجواو كانســيلو الهدفــني اآلخرين، ليتصدر 
املنتخب البرتغالــي جدول ترتيب اجملموعــة الثانية برصيد 4 
نقاط، بالتساوي مع التشيك بنفس عدد النقاط لكنه يتفوق 
بفارق األهداف.وذكرت شــبكة »ســكواكا« لإلحصائيات، أن 
رونالــدو رفع رصيده من األهداف الدوليــة، إلى 117 هدفا مع 
املنتخــب البرتغالــي، ليبتعد بصدارة ترتيــب أكثر الالعبني 
تهديفا على مســتوى املنتخبات.ويأتــي اإليراني علي دائي 
باملركــز الثاني برصيــد 109 أهداف، ثم مختــار دهاري بـ89 

هدفـا.

رونالدو يبتعد بصدارة 
الهدافين الدوليين

مفكرة اليوم

ألمانيا ـ إنجلترا

اإلمارات ـ أستراليا

إيطاليا   ـ المجر
9:45 مساًء

9:00 مساًء

9:45 مساًء

دوري األمم األوروبية

تصفيات كأس العالم

العواصم ـ وكاالت:
تلتقي اإلمــارات وأســتراليا في 
اليوم  9 مــن مســاء  الســاعة 
الثالثاء، على ملعب أحمد بن علي 
بالدوحــة، في امللحق اآلســيوي، 
الذي يقرب الفائز فيه خطوة نحو 
التأهــل لنهائيــات كأس العالم 
من  الفائز  2022.ويتأهل  قطر  في 
امللحق اآلسيوي إلى مباراة فاصلة 
أمام بيرو، ستقام في قطر أيًضا، 
يــوم 13 حزيران اجلاري، في امللحق 
امللحق  الفائز من  العاملي.ويصعد 
كأس  في  للمشــاركة  العاملــي 

خالل  من   ،2022 العالــم 
التي  الرابعة،  اجملموعــة 
فرنسا،  منتخبات  تضم 
الدمنارك  اللقب،  حاملة 

وتونس.

كبير  بشكل  أســتراليا  وتعثرت 
في املرحلــة األخيرة من تصفيات 
اجملموعة الثانية، وكذلك اإلمارات 
وتأهال معا  األولــى،  في اجملموعة 
للعب مباراة امللحق اآلسيوي، بعد 
احتــالل كل منهما املركز الثالث 
ســعي  مجموعته.ويتطلب  في 
املنتخب األسترالي للتأهل لكأس 
العالــم للمــرة اخلامســة على 
التوالي، وسعي اإلمارات للوصول 
الثانية  للمــرة  املونديــال  إلــى 
فــي تاريخها، الفوز فــي امللحق 

اآلسيوي، ثم الفوز على بيرو.
اإلمارات  كانت  أن  يسبق  ولم 
قريبــة من الوصــول إلى 
املونديــال كما هو حالها 
في  الظهــور  منــذ  اآلن، 
ل  يــا ند مو

 ،1990 إيطاليــا 
املوقف  بينمــا 

ليس غريًبا على أســتراليا، والتي 
 ،2018 روســيا  ملونديال  تأهلــت 

بعد اجتيازهــا مللحق التصفيات.
وفــي ملحق تصفيــات مونديال 
2018، جنحت أستراليا في اجتياز 
املباريــات الفاصلــة عــام 2017 
وهندوراس،  ســوريا  على  بفوزها 
لكنها هــذه املرة تواجه اختبارات 

أكثر صرامة.
وخــاض كال املنتخبني جتربة ودية، 
حيث تعادلت اإلمارات مع جامبيا 
األردن  أستراليا على  وفازت   ،)1-1)
(2-1(، اســتعدادًا ملواجهة اليوم.. 
األســترالي،  املنتخــب  ويتميــز 
احلفاظ  الفني مــع  باالســتقرار 
على مدربــه جراهام أرنولد، برغم 
النتائج الســيئة.فيما تبادل على 
قيادة املنتخب اإلماراتي، 4 مدربني 
أجانب خالل ســنوات التصفيات 
الفريق  2019، ويقــود  منذ عــام 

اآلن املــدرب األرجنتينــي رودولفو 
الــذي ال ميلك أي جتارب  أروابارينا، 

سابقة مع املنتخبات.
األســترالي  املنتخــب  ويتمتــع 
القوة  بفريق كامل  بشكل خاص 
تقريًبــا ميكن االســتعانة به في 
هذه املباريــات مع الغائب الوحيد 
توم روجيك، بينما يفتقد املنتخب 
اإلماراتي، عددًا من جنومه لإلصابة، 
وفابيو  مبــارك  وأبرزهــم خلفان 
ليمــا.. في حني ال يــزال عدد من 
جنومه البارزيــن بعيدين متاًما عن 
مستواهم منذ فترة طويلة، وفي 
مقدمتهم علي مبخوت، الهداف 
اإلماراتيــة،  للكــرة  التاريخــي 
والســاحر عمــر عبــد الرحمن، 
املتأثر بأكثر من إصابة في الرباط 

الصليبي.

اليوم في الملحق اآلسيوي.. اإلمارات تحلم باالقتراب خطوة من المونديال

باريس ـ وكاالت:
واصل أسطورة كرة املضرب رافاييل 
نــادال هيمنته علــى بطولة روالن 
البطوالت  ثانية  الفرنسية  غاروس 
األربع الكبرى وتــوج باللقب للمرة 
الرابعة عشرة في تاريخه.إجناز نادال 
البالغ من العمر 36 عاماً جاء عقب 
فوزه الكاسح على منافسه النرويجي 
كاسبر رود بثالث مجموعات من دون رد في 

املباراة النهائية. 
وتفوق نادال على منافسه النروجي املصنف 
الثامن عامليــاً 6-3 و6-3 و-6صفر، محققاً 
لقبه الـ 14 القياســي األسطوري بعد 
17 عاماً من باكــورة انتصاراته في 
روالن غــاروس في عــام 2005 
19 عاماً.وتقدم  الـ  في سن 
لقبــني  بفــارق  نــادال 

كبيرين عن مطارديه املباشرين الصربي نوفاك 
دجوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

قال نادال املنتشي بفوزه "ال أعرف ما الذي كنت 
ســأفعله فيما يتعلق باإلصابــات لوال الفريق 
وعائلتي وكل من حولي".وتابع "كنت ســأكون 
قد تقاعدت بالفعل إذا لم يكن ذلك مناســباً 
لــي"، مقراً "لم أصدق أبداً، أنني ســأكون هنا 
في ســن السادســة والثالثني، ألكون منافساً 
مرة أخرى. وجودي هنا، يعني الكثير بالنســبة 
لي في أهم ملعب في مسيرتي. إنه يساعدني 

على االستمرار.
وأردف نادال الذي احتاج إلى ساعتني و18 دقيقة 
لرفع عدد انتصاراته القياسية في البطولة إلى 
112 فوزاً مقابل 3 هزائم فقط "بالنســبة لي، 
اللعب هنا أمر ال يصدق. إنه شعور ال يصدق. ال 
أعرف ما ميكن أن يحدث في املستقبل، لكنني 

سأواصل القتال حملاولة االستمرار".

نادال يتوج بلقب روالن غاروس 
للمرة الرابعة عشرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يختتــم منتخبنــا األوملبي اليوم 
الثانية  اجملموعة  ضمــن  مبارياته 
في نهائيات كأس آســيا حتت 23 
عاما لكرة القدم في أوزبكســتان 
بلقاء نظيره املنتخب الكويتي في 
الساعة 4 من عصر اليوم الثالثاء 
في امللعب املركزي ملدينة كارشي.. 
وسبق للمنتخب األوملبي ان تعادل 
فــي اول مبارياتــه بهــدف ملثله 
أمــام األردن وبالنتيجة ذاتها امام 

منتخب أستراليا. 
املالك  األوملبــي  املنتخب  ويقــود 
التشــيكي  بقيــادة  التدريبــي 
ويضــم  ســوكوب  ميروســالف 
املالك الشــتيكي )كامل توبياس( 
واملســاعد  مســاعد،  مــدرب 
التشــيكي )جيــري ريبــا( مدرب 
لياقة بدنية، والسلوفاكي )أندريج 
حراس  مدرب  كوستوالنســكي( 
مرمى، وكذلــك املدربني العراقيني 
عبيد(  و)عبــاس  حافظ(  )ســعد 
و)إبراهيم ســالم( مــدرب حراس 

مساعد.

مواعيد مباريات الناشئني في 
غربي آسيا

أصــدر احتــادُ غربي آســيا جدوَل 
بطولــة  منافســات  مباريــات 
الناشئني، حيث اقتصرت اجملموعُة 
فقط  منتخباٍت  ثالثة  على  األولى 
بعد انســحاِب منتخــب اليمن، 
جانِب  إلى  اجملموعــة  تضم  حيث 
منتخبنــا كالً مــن األردن وعمان.

احلادي  فــي  البطولــُة  وتفتتــح 
احلالي،  الشــهر  من  والعشــرين 
وســيكون منتخبنــا فــي حالِة 
مشوارهم  ناشئونا  ويبدأُ  انتظار.. 
فــي البطولِة مبواجهــِة منتخب 
عمان في الثالث والعشــرين من 
املباراُة  الشهر، فيما ستكون  هذا 
الثانية في اخلامس والعشرين من 
الشهر نفسه أمام نظيره األردني.

اجلولة 35 للممتاز تفتتح اليوم 
بثالث مواجهات

املســابقات جدول  أعلنت جلنــة 
مباريات الــدور 35 الذي يبدأ اليوم 
الثالثــاء املوافق 7 حزيــران اجلاري 
بإقامة 3 مباريات، الكهرباء يالقي 
نفط ميســان في ملعب التاجي 
في الساعة اخلامسة األربع مساء 
واربيل يضيف سامراء في الساعة 
ويلتقي  والنصف مساء  السابعة 
ملعب  في  بغداد  وامانة  الشرطة 
الشــعب الدولــي في الســاعة 

العاشرة األربع مساء.
5 مباريات،  وفي اليوم التالي تقام 
والكرخ  احلويــة  يضيف  النفــط 
يواجه  والنجف  الديوانيــة  يالقي 
امليناء وتقــام املباريات الثالث في 
الســاعة اخلامســة األربع مساء 
ويلعــب نفط البصرة والقاســم 
في الســاعة 7 و30 دقيقة مساء 
ونفط الوســط يواجه الزوراء في 
الســاعة العاشــرة األربع مساء 
بإقامة  اخلميس  املباريات  وتختتم 
مباراتني نوروز يالقي الطلبة وزاخو 
يضيف الصناعــة وجترى املباراتني 
في الساعة اخلامسة األربع مساء.

منتخبنا األولمبي يالقي الكويت اليوم
 في نهائيات آسيا تحت 23 عامًا

الناشئة يفتتح غربي آسيا بلقاء عمان واليوم ثالث مواجهات في بدء الجولة 35 للممتاز 
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شاكر محمود
 المدرب االنيق

بأربعــة اهداف صعدنا لكاس العالم عام 1986 
في املكســيك هدف كــرمي صدام فــي مرمي 
منتخب االمارات وهدف حســني سعيد وشاكر 
محمــود وخليل عــالوي في مرمــي املنتخب 
الســوري وكلنا نتذكر هذه االهداف احلاســمة 
واجلميلة في تلــك املباراتني امام االمارات وامام 

سوريا.
الوسط  دينامو خط  املهندس شــارك محمود 
ميتلك مهارة جميلة وذو فكر تكتيكي رائع بدء 
في مركز شــباب الثورة حتت اشــراف الكابنت 
املثالي عصام الشيخ ومثل شباب نادي الشرطة 
وســاهم مع اعضاء الفريق في احراز لقب دوري 
الشباب مثل اعدادية الثورة في بطولة املدارس 
مع الراحل ناطق هاشم وكرمي صدام وكرمي زامل 
وجبــار عبد النبي وبحر محمــد وجمعة نعمة 
وحســن بخيت وغيرهم من جنوم الفريق ولعب 
لفرق قطاع 19 برز الفرق الشــعبية في املدينة 
وكان معه كرمي هادي وعباس عبيد واحمد علي 
علوان مثل نــادي الصناعة في الــدوري املمتاز 
ولعب مع الكبار ضرغام احليدري ولطيف لبيب 
والراحل فيصل غضبان وكرمي هادي وكرمي صدام 
والراحل ياسني الياس وعادل عبدالرضا وغيرهم 
مــن جنــوم اللعبة ولعــب ملنتخبــات التربية 
واملنتخب املدرســي وتنقل بني االندية العراقية 

وكانت ابرز محطاته مع نادي الرشيد.
في احــدي املباريــات النهائية لنادي الرشــيد 
امام الــزوراء وكان وقتها فــي بطولة خارجية  
مــع املنتخب العراقي وجاء االمر بســحبة من 
البطولة للعب لنادي الرشــيد بناء على طلب 
مدرب الرشــيد ومرت هذه احلادثة بســالم بعد 
فوز املنتخب العراقي في البطولة اخلارجية وفوز 
نادي الرشيد باملباراة النهائية وتألق بن محمود 
مع منتخب شــباب العراق فــي بطوله كاس 
فلســطني والتي احرز لقبها منتخب شــباب 
العراق حيث صنع شــاكر محمود هدف الفوز 
بالبطولة عندمــا اهدى كرة جميلة من اجلانب 
للراحل احمد راضي حيث اودعها في الشــباك 
برأسيه جميلة استدعى للمنتخب الوطني اول 
مرة عام 1982 في بطولة اخلليج السادسة في 
الثاني  ابوظبي باألمارات واحتل منتخبنا املركز 
بعد الكويت بعد ان قرر االحتاد املركزي االنسحاب 
من املباراة النهائية واهداء اللقب للكويت الذي 
شارك باملنتخب الثاني النشغال املنتخب االول 
في بطوله كاس العالم في اســبانيا واستمر 
في النجاحــات مــع املنتخــب الوطني حتى 
حلظات اعتزاله الكــرة وعندما انتهت خدمات 
املهندس فــي اللعب اجته للتدريــب وجنح في 
الوطني  املنتخــب  جميع محطاتــه حتى مع 
عندمــا انضم الى الــكادر التدريبــي وامللفت 
للنظر والذي يجبرني على التســاؤل ملاذا شاكر 
محمود بعيدا عن األندية العراقية على رغم من 
انه ميتلك عقليــة تدريبية رائعة وعندما تعجز 
إدارة األنديــة احمللية عن اتخاذ القرار الســليم 
في اختيار املدربني علــى االحتاد ان يحافظ على 
الكفاءات الوطنية املتميــزة ومينحها الفرصة 
في تدريب منتخبــات الفئات العمرية منتخب 
بغداد منتخب املواهــب منتخب الثاني وغيرها 
من التسميات حسب ما تقرره جلنة اخلبراء التي 
تقع عليها مسؤولية كبيرة في تأهيل املدربني.

همسة خاصة حصلت للكابنت شاكر محمود 
عقدا تدريبًيا في أحد األندية اإلماراتية فريق اول 
واعتذر مدربنا احملبــوب من إدارة النادي اإلماراتي 
الرتباطه بعقد تدريبي بأحــد االندية العراقية 
مدرب متمســك باألصول التي تعلمها عندما 

كان العًبا ومازال منوذج للمدرب احملترف.

ابلغ الكالم 
املدربــون اصحــاب التاريــخ خــارج املنظومة 
واليابان  الفرصة  الشباب يبحثون عن  واملدربون 
أهم املرتكزات االساســية التــي تعتمدها في 
خططها في كرة القدم تأهيل املدربني اما نحن 
تهميش الكفاءات الســمة البــارزة في الدوري 

املمتاز.

* مدرب عراقي محترف

لقطة من مباراة منتخبنا االوملي أمام استراليا

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

تقرير 

يكتبها/ صكبان الربيعي

يتصور البعــض أن الالعبني الدوليني 
املتميزين خاصة الهدافني يعيشــون 
في برج ســعدهم على غــرار ما هو 
املتطورة ولكن  البلــدان  معروف في 
واقع احلــال عندنا في العــراق يؤكد 
عكس ذلــك، ودليلي أقول ان عالقتي 
الوطيــدة التي تربطنــي مع الالعب 
الشــهير الهداف علي كاظم اتاحت 
لي فرصــة اللقاء به في مســكني 
الزوية  الشرقية  الكرادة  في منطقة 
لتنــاول وجبة الغداء فــي احد األيام 

قبل ذهابه على التدريب.

اخلبز احلار
وفــي الوقــت الذي كنــت أفكر في 
املهم  للضيف  الطعام  وجبة  تهيئة 
فوجئــت بالالعب علــي كاظم وهو 
يشــاهد والدتي فوق السطح تقوم 

بتهيئــة اخلبز احلار وهــو يهمس في 
أذني بأن اخلبز احلار من عمل احلاجة أم 
اللنب والدبس ميثل  صكبان مع خلط 
الغذاء املناسب والشهي قبل التوجه 

إلى التدريب.
احلمد هلل فقد حتقق له ما أراد بعد ان 
كنت أفكر بعمل السمك املسكوف 
والتمن واملرق واللحم املشــوي، وكم 
فرحة بعد يومني عندما ســمعت أن 
الالعب علي كاظم سجل في مباراته 
التي تلت زيارتــه ملنزلي ثالث أهداف 

)هاتريك( في مرمى الفريق املنافس.

باب زوية 
واحلادثة الثانية التي أود التطرق إليها 
أنني كنــت أقف كل يــوم عند باب 
مسكن الالعب قاسم محمود امللقب 
بـ )قاســم زوية( كنية بســكنه في 
منطقة الزوية قرب اجلسر املعلق على 
الشارع الرئيسي املقابل ملرقد السيد 
أدريس، قريب مــن دارنا، وكان الهدف 

من ذلك مشاهدة ســيارة املصلحة 
التي كانت تقل العبي املصلحة من 
دور ســكناهم إلى ملعــب التدريب، 
سيما وأنني كنت من اشد املعجبني 
ثامر  محمد  الدولــي  املرمى  بحارس 
امللقب بالقط األسود، وعندما الحظ 
هذا احلارس تكرار وجودي عند باب دار 
الالعب قاسم زوية بهدف مشاهدته 
ونزل من سيارة  حقق مرادي وتفضل 
املصلحة ملصافحتي وتقبيل رأســي 
فكان هذا اليوم يوم السعادة التي ال 

توصف.

القط األسود
حتدثت عن هذه احلادثة جلميع األصدقاء 
واحملبني، وتغيــرت األيام وأصبحت أما 
من الصحفيــني الذين يتابعون اخبار 
ثامر  الشــهير محمــد  النجم  هذا 
بل والســباق في نشــرها بصحيفة 
)امللعب( في الســتينات، ثم تشــاء 
الصدف أن ألتقي مع هذا الشــخص 

الالمــع محمد ثامر فــي األردن وهو 
الفيصلي  نادي  تدريب  على  يشــرف 
األردني حيث دعاني إلى وجبة العشاء 
في احــد املطاعم األردنيــة، مؤكدا 
للحاضرين أن الشخص اجلالس معنا 
الرياضيني  ميثل من خيرة الصحفيني 
في العــراق ومن حقنا اليــوم ان نرد 
له اجلميل ملا كتبه عنا في الســابق 
ويومها تذكرت  النزيه  الهادئ  بقلمه 
أن الــذي يزرع الطيب ألبنــاء بلده ال 
يذهب سداً وتبقى كلماته عالقة في 
اذهان األجيال احملبة للرياضة العراقية 

اخلير والسؤدد.
تسلمت  عندنا  ســعادتي  واكتملت 
رســالة خاصة من األســتاذ نظمي 
في  الرياضي  القسم  رئيس  السعيد 
صحيفة الــرأي األردنية يطلب مني 
كتابة تقرير موســع عن مسيرة األخ 
القط األسود محمد ثامر واحلمد هلل 
فقد أديت األمانــة جتاه هذا الصديق 

الوفي.

احداث الكرة المستديرة مع الالعبين المتميزين أيام زمان
الخبز الحار وباب زوية ومصافحة القط األسود 

محمد ثامرقاسم زويةعلي كاظم

إعالم الشباب والرياضة 
تقيــم وزارة الشــباب والرياضــة 
وبتوجيه من وزير الشــباب عدنان 
درجال مجلســا للعــزاء على روح 

الوطني  منتخبنــا  العب  الفقيد 
السابق حيدر عبد الرزاق ، وذلك في 
يوم غد االربعاء املوافق -8 6 – 2022 
، الســاعة احلادية عشــرة صباحا 

على قاعة دائرة العالقات والتعاون 
والدعوة  الــوزارة،  مقر  في  الدولي 
الرياضيني  جميــع  الــى  موجهة 

واالعالم حلضور مجلس الفاحتة.

إعالم اللجنة األولمبية
حقق  منتخب العراق للجوجستو 
نحاسية  أوسمة  والسامبو ستة 
في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي 
أختتمت فــي العاصمة اللبنانية 
منتخبات  مبشاركة  مؤخراً  بيروت 

21 بلداً.أعلن ذلك ملكتبنا االعالمي 
رئيس االحتاد العراقي للجوجستو 
والسامبو الدكتور مخلص حسن 
ان منتخب املتقدمني حقق  مبيناً 
أربعــة أوســمة نحاســية فيما 
نال منتخب الشــباب وســامني 

نحاسيني أيضاً.
وأوضح حســن ان نحو500 العباً 
والعبًة شــاركوا في منافســات 
البطولــة مثلوا 19 بلداً آســيوياً 
أســتراليا  ملنتخبــي  باالضافــة 
ونيوزلندا من منطقة أوقيانوسيا.

االمارات - خاص:
حقــق نــادي العني هذا املوســم 
بطولتني درع دوري احملترفني وبطولة 
الــكأس حتــت اشــراف  املــدرب 
شــوط  ملك  ريبروف  االوكرانــي 
املدربني ومــدرب اللياقة االيطالي 
اليســاندروا وقدم نادي العني هذا 
االبداع   املوســم صور جميله من 
والبدني  الفني  والتــوازن  والتفوق 
بعدما غاب عن املنصات والتتويج 

لثالث سنوات.
واســتثمر املدرب االوكراني مدرب 
اللياقة االيطالي سراكو واستفاد 
من خبراته الطويلة في نادي العني 
وايطاليا وجنح اليساندروا في رسم 
اجلانــب البدني لالعبي العني على 

شكل لوحه فنيه عبر من خاللها 
وظهــروا مبســتوى فنــي متميز  
وااليطالي   النتائــج  أبرز  وحققوا  
سراكو يحب العراق ويعشق اسود 
العراق  وزار  وفد منتخب  الرافدين 
في دبي ورحب بــه الكابنت رحيم 
قاســم  باســم  والكابنت  حميد 
اكالته   الوفد حتى  اعضاء  وجميع 
عراقية  في مطعم »سبيســتون 
صمد« أشــهر املطاعم العراقية 
بدبــي في ضيافة الســيد صباح 
الرياضية  الشــخصية  النور  ةابو 
يســتقبل جميع  احملبوبــة حيث 
ويحلم  الرياضية  العراقية  الوفود 
االيطالي بتدريب اســود الرافدين  

نأمل أن يتحقق هذا احللم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز منتخبنــا الوطني لكرة الصاالت 
امس على نظيره منتخب فلســطني 
بســتة أهداف مقابــل أربعة أهداف 
حلساب اجلولة الثانية في بطولة غربي 
آسيا اجلارية أحداثها في الكويت.. وقرأ 

وفد املنتخب قبل املباراة سورة الفاحتة 
ترحمــا على الالعب الدولــي الراحل 
حيدر عبد الرزاق، وارتدى فريقنا شارات 
الوطني  ورفــع منتخبنا  احلداد.  احلزن 
رصيده إلى 4 نقاط بعــد تعادله في 
بهدفني  الكويت  امــام  األولى  املباراة 

الوطني  منتخبنا  وسيلعب  ملثلهما.. 
مباراته األخيرة ضمن اجملموعة األولى 
في الساعة الســابعة والنصف من 
مساء يوم غد األربعاء املوافق 8 حزيران 
امام منتخب السعودية في قاعة نادي 

النصر.

هشام السلمان *
الوطني  املنتخــب  اعضاء  يُشــارك 
العراقي باملبارزة على الكراســي في 
بطولــة كاس العالم وتُقام البطولة 

التي تُشــارك بها عدد من املنتخبات 
العاملية  التــي تتمتع بالقوة وحتقيق 
البطوالت  علــى الصعيدين  القاري  
والعاملــي فــي بولنــدا ،  وتنطلــق  

من  للمــدة  البطولــة  منافســات 
اخلامس حتى احلادي عشــر من شهر 

متوز املقبل.
* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

المبارزة في بطولة كأس العالم  

الشباب تقيم مجلسا للعزاء
 على روح الفقيد حيدر عبد الرزاق 

ستة أوسمة نحاسية للعراق في بطولة 
آسيا وأوقيانوسيا بالجوجستو

اليساندروا سراكو يتألق مع العين
وطني الصاالت يفوز على فلسطين 

ويقابل السعودية.. غدا

اليساندروا سراكو
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

هناك من يبحــث عن املال وال يتحرج على االطالق 
من كل الشوائب التي يراها في الطريق اليه ..!!

***
حتى قيل في هذا الباب :
) احلالُل ما َحلَّ بالكّف ( 

بغض النظر عن الوســيلة التــي أّدت الى وصوله 
اليه ..!!

***
ومن هنا 

شاع الغش ،
والكذب ، والتعاطي بالربا ،
واالجتار مبا يحرم االجتار به ...
***

ثم كان النهب املنظم للثــروة الوطنية العراقية 
على يد حيتان الفســاد املالــي بنحو رهيب جعل 
العراق يتصدر قائمة الدول املبتالة بالفساد املالي .

***
وقد روي عن النبي )ص( انه قال في حق من كسب 

املال احلرام انه :
) اْن أنفق لم يَُتقبل منه ،

وإْن أمسَك لم يبارك فيه ، 
وإْن مات وتركه كان زَادَُه الى النار ( 

وال يخلو احلال من أحد هذه الفروض :
إّمــا االنفاق وهو مردود على ُمْنفق املال احلرام وغير 

مقبول منه، حيث ال يتقبل اهلل االّ من املتقني .
وأما االحتفــاظ باملال وايداعه فــي املصارف، ولن 

يبارك اهلل في هذا املال احلرام 
أرأيــَت ماذا حصل مع أصحــاب الودائع الضخمة 
من ســّراق املال العام العراقيــني التي أودعت في 

املصارف اللبنانية ؟
أين هي االن ؟
وحني الوفاة 

فاّن هذه األموال احلرام لن تكون االّ ســبباً لإلدانة 
والتجرمي املفضي الى االستقرار في اجلحيم .

***
اّن املؤمن الصــادق في عقيدته لن يرضى أْن يُدِخَل 

الى جوفه لقمًة ِمَن حرام فضالً عما فوقها ، 
ويكدح لتوفير اللقمة احلــالل لعائلته بعيداً عن 

كل ألوان اخليانة 
وهذا مــا يجب أْن يكــون ماثالً أمام عينيــه َعْبرَ 

مساراته ومداراته وجميع معامالته .
وهنا تكمن العظة .

البصرة ـ سعدي السند:المـال الحـرام 
خــالل تواجده في اليابــان ... احتفى 
منتدى الشــرق األوسط في جامعة 
طوكيــو بالدكتور ضرغــام األجودي 
باللغة  ترجمــة  إصــدار  مبناســبة 
خاصة  تأليفه  من  لقصص  اليابانية 
التراث  من  مستوحاة  وهي  باألطفال 
العراقي، وحتمل مضامني  الشــعبي 
ترجمت  وقد  هادفة،  وتربوية  أخالقية 

سابقاً الى اللغة االنكليزية.
وكانت قد صدرت مؤخراً طبعة ثانية 
من سلســلة )حكايات جدتي(، وهي 
أول مجموعــة قصصيــة لألطفال 
ميكن االســتماع إليها أثناء قراءتها، 
تربوية  من عشــر قصــص  وتتكون 
هادفة من التراث الشــعبي العراقي، 

وتقع في 164 صفحة.
اجملموعــة القصصية هــي حكايات 
العراقي حيث  الشــعبي  التراث  من 
ميتاز العراق بغزارة وعمق أصالة تراثه 
الشــعبي وهذا ليس غريبا على بلد 
مثل العراق لــه حضارة عمقها أكثر 
من سبعة آالف ســنة وكان خاللها 
محــور ومصــدر االشــعاع الفكري 
االدبي  النتــاج  العالم الســيما  في 
ففي العراق ظهــرت أولى احلضارات 
واكتشــفت الكتابــة فيــه ظهرت 
أولى املــدارس واجلامعات واألشــعار 
والقصص واملالحم حيث يقف العالم 
كالكامش  ملحمة  أمام  مدهوشــا 
مضامينها  وعمــق  األدبية  وروعتها 
اإلنسانية والننســى النتاج الفكري 
في العــور االســالمية مثل قصص 
الف ليلــة ةليلة ومقامــات احلريري 

السحري  والبســاط  وحكايات جحا 
والشك  وغيرها  السندباد  ومغامرات 
ان شعبا ميتلك كل هذا العمق يكون 
له تراث شــعبي مميز بل متفوق على 
نتاجــات باقي الشــعوب. وعن هذه 
السلســلة القصصية قال الدكتور 

ضرغام االجودي لـ )الصباح اجلديد(: 
لقــد قمت بتدوين جزء مما ســمعته 
من جّدتي ألمي من حكايات مشوقة 
وهي  املضامني  وعميقــة  األحــداث 
بدورها ورثتها من آبائها وهي محاولة 
مني في تدوين جزء مــن هذا التراث 
الزاخــر باملعرفــة واالدب واحلكمــة 
واحلفاظ عليه من الضياع ليستفيد 
منــه النشــأ اجلديد ويحملــه الى 

العالم.
وأضاف األجودي : انه ميكن االستماع 
للتســجيل الصوتي لهذه القصص 
مــن خــالل الروابــط املوجــودة في 
حكايات  مــن  االخيــرة  الصفحــة 
جدتي وهي كما قلنا عشــر قصص 
وهي التايــه رايح والكلمات الذهبية 
وحمــدة الفتــاة الشــجاعة وبربخ 
والبقرة الشجاعة و انصيص اصيبع 
وحمقان ورميبا وضاع االبتر بني البتران 
ولطيف وخفيف في نهاية كل قصة 
كتبنا الدروس املســتفادة منها وقد 
قامت برســم القصــص معصومة 
حاجي وهي من منشــورات دار االمل 
للطباعة والنشــر والتوزيــع وقد مت 

طبــع هــذه احلكايات طبعــة ثانية 
بعد الطلب املتزايــد عليها من قبل 
االطفــال وحتى الكبار وانا على يقني 
ان األطفال اليابانيني ســيجدون في 
القصــص متعة مميزة مع انســجام 
كبير بالتراث الشــعبي العراقي عبر 
هذه القصــص الهادفة التي حرصنا 
على أن تكــون قريبة جدا من نفوس 
بالشكل  كتابتها  خالل  من  األطفال 
الذي نضمن فيه هذا التوجه اجلميل 

واملمتع 
جدير بالذكر ان األجودي لديه العديد 
من الكتــب واملؤلفات فــي مجاالت 
واللغة  األطفــال  وثقافــة  الطــب 

العربية.

منتدى الشرق األوسط في طوكيو يحتفي بإصدار 
مجموعة قصصية لألطفال مترجمة عن اليابانية

مستوحاة من التراث الشعبي العراقي.. 

بغداد - الصباح الجديد:
الفنانــة رحمــة رياض مــن مواليد 19 
كانون الثانــي 1987 إبنــة الفنان عبد 
الرضــا مزهر، وكان لقبــه رياض أحمد، 
وشــقيقتها نعمة ريــاض والتي تعمل 
القنوات  إحــدى  في  برامــج  كمقدمة 

العربية.
التحقت الفنانة بالدراسة منذ صغرها 
مبدينــة صاللة في ســلطنة عمان، ثم 
انتقلت للعيــش والعمل بني جمهورية 
لبنان ودولة قطر، حيث أحبت الغناء منذ 
صغرها، مما شجعها والدها على الغناء 
والعمل بــه، وبعد وفــاة والدها، تابعت 
والدتها تشــجعيها على االستمرار في 

الغناء وتطوير جانب شخصيتها.
للفنانــة رحمة  أول مشــاركة فنيــة 
ريــاض كانت مــن بوابة برنامج ســوبر 
ســتار، وكانت في الســابعة عشر من 
عمرها، حيث اســتطاعت أن تصل إلى 
املرحلــة الثانية مــن التصفيات، ولكن 
لم يحالفهــا احلظ للوصول إلى املرحلة 

النهائية.
بعد ذلــك شــاركت فــي برنامج جنم 
اخلليج، حيث قامت والدتها بتشجعيها 
إلى  به، فشــاركت ووصلت  للمشاركة 
املرحلة النهائية، إال أنها لم حتقق اللقب.

لكن في عــام 2010 كانــت االنطالقة 
احلقيقية لها حيث حققت جناًحا كبيرًا، 

ونالت الفرصة الذهبية لكي تظهر أمام 
العالم العربي، واســتطاعت أن تنافس 
جميع زمالئها حتى املرحلة النهائية من 

التصويت.
حيــث إنها احتلــت املركــز الثاني بعد 
زميلها الفنان الســوري ناصيف زيتون، 
واجلدير بالذكر أن من خالل برنامج ستار 
أكادميــي اســتطاعت أن تبنــي قاعدة 

جماهيرية كبيرة في العالم العربي.
وعــن زوج رحمة رياض فهو ألكســندر 
علوم من مواليد 20 فبراير 1986 ، يحمل 
اجلنســية األمريكية ولكنه من مواليد 
بغداد، شــارك في عدة مسلسالت ومن 
أهمها بطولته في مسلســل أم بديلة 

املاضي  الــذي مت عرضه فــي رمضــان 
عبر شاشــة أم بي ســي العــراق، كما 
املتحدة  بالواليات  أزيــاء  كعارض  يعمل 

األمريكية.
في كانون الثاني 2021 شــاركت رحمة 
كعضو جلنة حتكيم في برنامج املواهب 
"عراق أيدول" على شاشــة إم بي سي 
العــراق. فــي 15 كانون الثانــي 2021 
أغنيــة »أحتداكم« من  أصدرت رحمــة 
كلمــات عقيل العرد وأحلــان علي صابر 

وتوزيع ميثم عالء الدين. 
وفي 29 يوليو 2021 أصدرت رحمة أغنية 
»الكوكب« التي حققت أكثر من مليون 
مشــاهدة على يوتيوب بعد أقل من 24 

طرحها،  مــن  ســاعة 
األغنيــة مــن كلمات 
وأحلان  العــزوي،  ماهر 
وتوزيع  علــي صابــر، 

مهيب الراوي.
في متــوز 2021 جددت 
إم بــي ســي عقــد 
ملوســم  رياض  رحمة 

إضافــي مــن برنامــج 
»عــراق آيــدول«، الــذي 
وكانت   2022 فــي  عرض 
متألقــة جــداً في عرض 
حلقاتــه ومشاركتهـــا 

املتسابقيـن.

عشقت الفن منذ الصغر..

رحمة رياض.. امتلكت موهبة الغناء وتألقت في سوبر ستار

بغداد - وداد ابراهيم:
برعاية وزير الثقافة والسياحة واآلثار، الدكتور حسن 

ناظم تقيم دائرة الفنون العامة مهرجان معهد احلرف 
والفنون الشعبية السنوي في نسخته السادسة 
عشرة وبعنوان "تراثنا هويتنا" االربعاء وفي مديرية 

التراث الشعبي العراقي في منطقة االسكان ببغداد 
ويستمر ليومني، وتقام فعاليات املهرجان بحضور 
جعفر صادق عايد مدير املعهد، ويقدم فيه طلبة 

املعهد منتوجاتهم وصناعاتهم التراثية والتي تعد 
نتاجهم الفني والعلمي خالل دراستهم في املعهد.
واملالحظ ان املعهد قد تعاقب على ادارته الكثير من 
الفنانني من نحاتني ورسامني من اجل إرساء اسس 

الفن والتراث العراقي ويُدرِّس فيه عدد من احلرفيني في 
املهن الشعبية ويعد مؤسسة فنية ثقافية تراثية 

لها قيمة عالية كونها تعمل على اعداد حرفيني 
مهرة متخصصني للعمل في ميادين احلرف والفنون 

الشعبية مبا يضمن استمراري هذه احلرف والفنون 
وتطويرها، من اجل احلفاظ على تراثنا املتنوع وبتنوع 

ثقافات العراق.
ويتألف املعهد من عدة اقسام هي اخلط العربي 

والزخرفة اإلسالمية وقسم حياكة السجاد اليدوي 
والطرق على املعادن وخياطة وتفصيل األزياء 

الشعبية واخلزف والفخار الشعبي والسيراميك 
والنحت على اخلشب والتصميم والرسم التراثي".

بغداد - الصباح الجديد:
بدأت الكوادر املتخصصة املباشرة بأعمال تأهيل بيت 

رشيد عالي الكيالني بإشراف مكتب وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار، وبالتنسيق مع رابطة املصارف 

العراقية اخلاصة، لغرض أن يكون جاهزاً الحتضان 
الفعاليات واألنشطة الثقافية والفنية. 

يذكر أنَّ بيت رشيد عالي الكيالني هو مسكن رئيس 
الوزراء والضابط والسياسي الذي كان يعقد فيه 

اجتماعات سياسية، ثمَّ صار البيت من معالم مدينة 
بغداد وفي الرابع من كانون الثاني سنة 1928، اُتخذْت 

الدار مقّراً ملدرسة املفوَّضني، ثم اتخَذ داراً للفرقة 
السمفونية العراقية ابتداء من 16 متوز سنة 2019م، 

حتى يوم 14 أيلول سنة 2020، لكنه بقي مهمال. 
يتبع البيُت دائرَة التراث التابعة لوزارة الثقافة 

والسياحة واآلثار التي تَعدُّ البيَت من أشهر معالم 
بغداد التراثية.

البدء بتأهيل بيت
رشيد عالي الكيالني

مديرية "التراث الشعبي" 
تستعد إلقامة مهرجانها 

السنوي 

متابعة ـ الصباح الجديد:
ما هي األحــداث والتغييــرات واملفاجآت التي 
ستحدث في شهر حزيران 2022، وهل سيحمل 
األخبار اجلديدة والســارة لبرج السرطان؟ وهل 
هو شــهر اآلمال واألحالم بالنســبة له؟ ماهي 
أبرز توقعات علماء الفلك لبرج الســرطان على 

الصعيد املهني والعاطفي؟
يحمل لــك شــهر حزيــران 2022 الكثير من 
النجاحات في حياتك املهنية، يُعد هذا الشهر 
هو شهر التغيير بالنسبة لك واالنطالق وفتح 
صفحة جديدة من النجاح، وخاصًة أّن املفاجآت 
جداً محتملة في الشــهر هــذا يُؤازرك كوكب 
وهذا  فينوس،  كوكب  ويُعاكســك  الشــمس 
يجعلك مربكاً قليالً، لكن برغم ذلك حتمل لك 
الفترة األولى من الشهر أحداثاً مهمة وتفسح 

اجملال أمام نقاشــات غنية ومفاوضات ودعم 
جلهود تبذلها من دون تأفف. 

الرغبات، قد  القيــادة وحتقق بعــض  متارس 
تضطر للتنازل عن بعض الشــروط وتغيير 

مبادراتك. 
ينصحك الفلك باالبتعــاد عن التحدي حتى 

حتافظ على مكتســباتك. تلعــب الصدف دوراً 

سلبياً بالنسبة إلى رغبة أو أمنية كنت تنتظر 
حتقيقها بفارغ الصبر. 

ويصعـــب عليك رمبــا إكمال ما تتمنــاه أو ما 
تخطط له. قد تضطر إلى قبول بعض األوضاع 
أو إلى تأجيل ال بد منه حتى تتوصـل إلى غايتك. 
كذلك تتحدث األفالك عـن احتمال حدوث نزاع 
مع ســـلطة معينة، أو عـــن مالمة تتلقاها 
بســبب أخطاء فــي التصرفــات فتحتاج إلى 

سيك شــخص  ا تفشــي يو و

اليه بأسرارك أو تستشيره وتطلب نصيحته. 
توسع اآلفاق وتستفيد من مساعيك ورمبا حتول 
املســتحيل إلى ممكن على أثر بعــض الوقائع، 
وتلعب عالقاتــك االجتماعيــة دوراً كبيراً في 
مصاحلــك املهنية، وقد حُتقق بعض املشــاريع 

واألحالم بني يوم اإلثنني 27 وآخر الشهر. 
وتتحّلــى باجلرأة  يكون حدســك قوياً جــداً 
والشجاعة للمواجهة في هذا الشهر، خاصًة 
مع لقاء أورانوس مع الشــمس في برج الثور. 

تعزز عالقاتك وحُتسن االختيار وتكون أكثر 
قدرة على التعاون مع احمليط.

 يتحدث اخلســوف احلاصــل في تاريخ 
16 منصف الشــهر، في برج العقرب، 
وتُــدرك  عــن تغييــرات شــخصية، 

الفشــل  أو  النجاح  مكامن 
في عالقاتــك وتعمل على 
في  أســاليب جديدة  إتباع 

يكون  محيطك.  مع  التعاطي 
جلوبيتر تأثيــر كبير على مجريات 

هذا الشــهر ويضع أمامك شروطاً 
عليك تقبلها.
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بغداد - خاص:
على قاعة فندق الرشــيد وبحضور 
مميــز وملفــت اقامــت الســفارة 
رسمياً  احتفاال  بغداد  في  اإليطالية 
كبيــراً مبناســبة اليــوم الوطنــي 
االيطالــي بحضور مدير عــام دائرة 
عالء  املايسترو  املوســيقية  الفنون 
الشــخصيات  من  ولفيف  مجيــد 
احلفل  وشــهد  املســتوى  رفيعــة 
بدائرة  مشــاركة عراقيــة متثلــت 
الفنون املوســيقية. وشاركت فرقة 
رباعي الوتــر العراقــي املتكون من 
عــازف الكمــان االول الفنان عدنان 
الفنانة  الثاني  الكمــان  وعازف  نزار 
فاطمــة رؤوف وعازف الفيوال الفنان 
الفنان  التشيلو  صالح خليل وعازف 

ياسر صالح.
قدمــت هــذه الفرقة عزفــا مبهرا 
العراقــي  الوطنيــني  للنشــيدين 
وااليطالــي، فضال عــن مرافقتهم 
كالوديــا  األيطاليــة  الســوبرانو 
روزيال  االولى  والپيانيســت  كارليتي 
الودي فقدمــوا أجمــل النماذج من 
الرومانسية  الكالســيكية  القطع 
الى  وصوال  االيطالية  املوسيقى  في 
الفنان  وبإشــراف  الساحرة  االوپيرا 

حسني فجر. 
التقى  االحتفــال  هامــش  وعلــى 
املوســيقية  الفنون  دائرة  مدير عام 
املايســترو عالء مجيــد العديد من 
الشــخصيات الرســمية العراقية 

واالجنبية.

"الفنون الموسيقية" تشارك السفارة االيطالية
احتفالها باليوم الوطني

بغداد ـ سمير خليل:
شارك الفنان املسرحي الدكتور مقداد مسلم في مهرجان 

املسرح احلديث في دورته السابعة والعشرين الذي اقيم 
باملركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان بعرض 
مسرحيته )ملحمة جلجامش بني الصوت والصورة(، إضافة 

إلقامة دورة تدريبية مكثفة على هامش املهرجان.
وقال مقداد مسلم: وصلت بعد يومني من افتتاح املهرجان 
ولم اشاهد عرضني من عروض املهرجان وفي اليوم التالي 

بدأت الدورة التدريبية املكثفة )التربص( في عمل املمثل بني 
اإللقاء و اإلخراج و آنشغلت بها طيلة ثالثة أيام و بعدها 

عرضت ملحمة جلجامش بني الصوت و الصورة و مت تكرميي 
مساء نفس اليوم و قمت بتوزيع شهادات املشاركة على 

املتربصني )املتدربني (، وعدت إلى تونس العاصمة قبل اختتام 
املهرجان. 

والفنان مقداد مسلم سبق ان عمل في تونس سنوات وهناك 
نثر ابداعه كاتبا ومخرجا وممثال وباحثا واستاذا في املسرح 
والسينما والتلفزيون واالذاعة، وعاد الى وطنه االم مكرما 

بقاعة كبيرة حملت اسمه في العاصمة التونسية وتاركا 
اجياال مسرحية تتلمذت على يديه وتدين له بالكثير، اضافة 

الى انه ميتلك تاريخا وسيرة رائعة مؤثرة في املشهد املسرحي 
العراقي كاتبا ومؤلفا ومخرجا مسرحيا مرموقا.

"مقداد مسلم" يشارك
في ورشة تدريبية

مسرحية
بتونس
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