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كتب محرر الصفحة االولى
النفــط خــال  وزارة  حققــت 
األشهر الســتة املاضية إيرادات 
ماليــة للبــاد، جتاوزت ســتني 
مليــار دوالر، مبا يقــرب من 460 
ثلثي  يشــكل  ومبا  دوالر،  مليون 
إيــرادات خال  ما حتقق لها من 
العام املاضــي 2021، والتي بلغ 
اجماليهــا، )83( مليــارا و)973( 

مليونا و)290( الف دوالر.
وحســب البيانات التي تصدرها 
الــوزارة في كل شــهر بشــأن 
صادراتها النفطية وما حتقق من 
إيرادات، واملستندة في العادة الى 
شركة تســويق النفط سومو، 
في  اخلام  الصــادرات  بلغ حجم 
األشهر الســتة األولى من هذا 
العــام نحو 600 مليــون برميل 
كان أغلبها من احلقول اجلنوبية.

وبتفصيــل شــهري للصادرات 
املتحققة  وااليــرادات  النفطية 
عنهــا، بلغ مجمــوع الكميات 
املصدرة خال حزيرن املاضي من 
 )191( )101( مليونا  النفط اخلام 
الفــا و)236( برميــاً، بإيــرادات 
بلغت احد عشــر مليــارا و505 

مليون دوالر.
أيار، بلغت كمية  وخال شــهر 
الصادرات من النفط اخلام )102( 
برميا  و)20(  الف  و)303(  مليوناً 
بإيرادات بلغت )11( مليار و)477( 

مليونا  و )496( الف دوالر .
وعن صــادرات بلغت 101 مليوناً 
و390 الفــاً و662 برميــاً، خال 

نيســان املاضي، حققت الوزارة، 
عشرة مليارات و55 مليون دوالر.

املاضي، شهد  آذار  وكان شــهر 
خال  لإليــرادات  معــدل  اعلى 
اذ بلغــت اعلى  نصــف قــرن، 
 ،1972 مســتوى لها منذ سنة 
حسب ما أورد بيان لوزارة النفط، 

اذ بلغت إيرادات آذار، احد عشــر 
مليار وســبعة مايني دوالرا عن 
ألفاً  تصدير مائة مليــون و563 

و999 برميل.
وفي شباط املاضي بلغ مجموع 
الصــادرات من النفط اخلام )92( 
مليونا )790( ألفا و)173( برمياً، 

بإيــرادات بلغــت )8,54( مليــار 
النفط  وزارة  دوالر«، فيما صدرت 
 )99( املاضي،  الثاني  خال كانون 
و)78( برميا،  الفا  و)286(  مليوناً 

حققت إيرادات بلغت 
مليونــا  و)322(  مليــارات   )8(  
بحســب  دوالر،  الــف  و)679( 

االحصائية النهائية الصادرة من 
العراقية  النفط  تسويق  شركة 

)سومو(.
وجتدر اإلشــارة هنا الــى ان خام 
برنــت، وهــو املؤشــر املرجعي 
العاملي، تخطى حاجز الســتني 
دوالراً للبرميــل في جتارة العقود 

اآلجلــة للمرة األولى منذ كانون 
الثاني 2020، الذي شــهد أسوأ 
انخفاض في أسعار النفط على 
املستوى العاملي، بسبب جائحة 
اكثر  البــاد من  وكانت  كورونا، 
االنخفاض،  هــذا  جراء  املتأثرين 
باعتبارها تعتمــد اعتمادا كليا 
على إيرادات النفط، ومن هنا كان 
لارتفاعات املتتالية في أســعار 
اإليجابية  انعكاســاتها  النفط 
على اقتصاد الباد، ســيما بعد 
استرجاع ســوق النفط العاملي 
خال العام املاضــي 2021 اكثر 
مــن %60 من مجمــل ما فقده 
في العام الــذي قبله جراء تلك 
اجلائحة، حسب الوكالة الدولية 
للطاقــة، وهو االمــر الذي أمن 
الثاني  املنتج  باعتبارهــا  للباد 
للنفــط فــي منظمــة أوبك، 
إيرادات بلغت خال العام املاضي 

ما يقرب من 84 مليار دوالر.
يذكــر أيضــا في هــذا الصدد، 
ان احلــرب الروســية األوكرانية، 
أســعار  ارتفاع  الى  أيضــا  أدت 
النفط أكثر بعد تعافي السوق، 
ليتجــاوز برميــل النفط حاجز 
املائة وعشــرة دوالرات في غالب 

األحيان.
وبالعودة الى ما حتقق من إيرادات 
جتدر اإلشــارة الــى وزارة النفط 
الدوام  بياناتهــا على  أوردت في 
الواحد،  للبرميل  البيع  أســعار 
 110 والذي يتخطى غالبا حاجز 

دوالر.

تشكل ثلثا ما تحقق خالل العام الماضي بأكمله

اكثر من ستين مليار دوالر إيرادات البالد
عن تصدير النفط في األشهر الستة الماضية

السليمانية - عباس اركوازي: 
الدميقراطــي  احلــزب  اعلــن 
الكردســتاني بزعامــة مســعود 
بارزانــي ان االيــام القليلة املقبلة 
االحزاب  مع  احلوارات  بدء  ستشهد 
السياسية حلســم مسألة رئاسة 
احلكومة  وتشــكيل  اجلمهوريــة 

املقبلة.
وقال عضــو الوفد املفاوض للحزب 
ريكانــي،  بنكــني  الدميقراطــي 
رئيــس  لتســمية  مباحثاتنــا  ان 
اجلمهوريــة مــع االحتــاد الوطني 

ستبدا خال يومني، مؤكدا ان شرط 
احلزب الدميقراطي للمشــاركة في 

احلكومة االلتزام بالدستور.
بانتظــار  رييكاني،«اننــا  واضــاف 
والبدء  بنا  ليتصل  التنسيق  االطار 
باملباحثات، معلنا عــن زيارة لقادة 
االقليم،  الــى  التنســيقي  االطار 
بعد عطلة العيــد، الفتا لى انهم 
الرئيس  من  رســمياً  ســيطلبون 
بارزاني واحلزب الدميقراطي املشاركة 
في احلكومة املقبلة، كما ستجري 
مناقشــة املشــاكل العالقة بني 

بغداد واربيل.   
وحول منصب رئيس اجلمهورية اكد 
ريكانــي، ان رئيس حزبه مســعود 
بالبدء  بارزاني وجــه قيادة احلــزب 
بحــوار مــع االحتــاد الوطني حول 
مختلف القضايــا، وفي مقدمتها 
اجلمهورية، مجددا متسك  رئاســة 
رئيس  باحلصول على منصب  حزبه 
اجلهمورية، متوقعاً ان تبدأ احلوارات 

خال يومني مع االحتاد الوطني.
اجلمهورية  رئيــس  ويعد منصــب 
العقبــة االبرز ونقطــة خاف بني 

الوطني،  واالحتاد  الدميقراطي  احلزب 
وعلى الرغم من انســحاب الكتلة 
للحزب  االبــرز  احلليف  الصدريــة 
الدميقراطي، وارتفاع حظوظ اإلطار 
التنســيقي حليف االحتاد الوطني، 
زال متمسكاً  الدميقراطي ما  ان  اال 
ريبر  اجلمهورية  لرئاســة  مبرشحه 

أحمد.
وكان رئيــس احلــزب الدميقراطــي 
بارزاني قد اكــد ان حل  مســعود 
املشاكل بني بغداد واربيل ينبغي ان 

يكون من خال االلتزام بالدستور.

بغداد - وعد الشمري:
حتدثت قوى سياســية عن إمكانية 
االســتحقاقات  بباقــي  املضــي 
الدســتورية بداية من انتخاب رئيس 
اجلمهورية ومن ثم تشكيل احلكومة 
نهاية الشهر احلالي، وسط استمرار 
للعملية  الصــدري  التيار  مقاطعة 
بني  جتــري  وحــوارات  السياســية، 
االطار التنســيقي وباقي الكتل في 
مقدمتهــا حتالف الســيادة واحلزب 

الدميقراطي الكردستاني.
وقال النائب عن احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني ماجد شــنكالي في 
تصريــح إلى »الصبــاح اجلديد«، إن 
»اســتمرار العمليــة السياســية 

مهمة بالنســبة إلينا، ونؤكد على 
املبــادئ لتشــكيل احلكومــة وهي 
التوافق والشــراكة والتوازن بجميع 

التفصيات«.
»رؤيتنا تتجه  أن  وأضاف شــنكالي، 
نحو حل جميع املشــكات العالقة 
مع السلطات االحتادية وفق الدستور 

الذي صوت عليه الشعب العراقي«.
وأشــار، إلى أن »اخليــار الوحيد حلل 
املشكات هو الدســتور«، الفتاً إلى 
متمســك  الدميقراطي  »احلــزب  أن 
بترشــيح ريبر أحمــد خالد ملنصب 

رئيس اجلمهورية«.
الوطني  »االحتاد  أن  شــنكالي،  وبني 
الكردستاني متمسك باملنصب منذ 

2006 رغم أن رئاسة اجلمهورية  عام 
ليســت اســتحقاقاً حزبياً بل هي 

استحقاق للمكون الكردي«.
انتخــاب  أن »جلســة  واســتطرد، 
رئيــس اجلمهوريــة لــن تعقد قبل 
نهاية الشهر احلالي، فالوقت ما زال 
متاحاً للمزيد من احلوارات مع االطار 

التنسيقي«.
»احلزب  أن  على  وشــدد شــنكالي، 
الكردســتاني لديــه  الدميقراطــي 
جلنة مفاوضات مســتمرة في إجراء 
االتصــاالت واللقــاءات مع مختلف 

الكتل السياسية«.
ســوف  مهمة  »لقاءات  عن  وحتدث، 
تعقد االســبوع احلالــي«، الفتاً إلى 

مبا  السياســية  القوى  »جميــع  أن 
فيها االطار التنســيقي عازمة على 

اإلسراع في تشكيل احلكومة«.
ومضى شــنكالي، إلــى أن »اجلميع 
بأن تعطيل  اليوم على قناعــة  بات 
تشــكيل احلكومــة أكثر ممــا نحن 
عليــه حاليــاً هو أمــر ال يصب في 
املصلحة العامة وينبغي اإلسراع في 

تشكيلها بأسرع وقت ممكن«.
تيار احلكمة  من جانبه، ذكر عضــو 
رحيــم العبــودي في تصريــح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »خطــوات 
مهمة تقدم بها االطار التنســيقي 
نحو الشراكة مع احلزب الدميقراطي 

الكردستاني وحتالف السيادة«.

جدد تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية

الديمقراطي: حوارات تشكيل الحكومة
ستبدأ مع االطار بعد عطلة العيد

تأكيدات بالمضي في انتخاب رئيس الجمهورية نهاية الشهر الحالي
االطار التنسيقي يواصل حواراته مع استمرار مقاطعة الصدريين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بــأن خزين  التجــارة  وزارة  أفــادت 
الباد مــن احلنطة يبلــغ مليونني 
و50 ألــف طن، مشــيرة الى وجود 
قلق مــن التعاقد لشــراء احلنطة 
في املســتقبل، بســبب الشكوك 

واالتهامات التي توجه للوزارة. 
وقال املتحدث باســم وزارة التجارة 
رســمي  تصريح  في  محمد حنون 
امس االحد: »لدينا اآلن مليونني و50 
الف طن، ونحتاج إلى مليون ونصف 
املليــون طن إلــى نهاية املوســم 

التسويقي«. 
وأوضح حنون: »خصصت لنا مبالغ 
تدريجياً  الكمية  بشــراء  وسنقوم 
رصينة،  مناشــئ  مع  التعاقد  عبر 
لكننا قلقون جداً من التعاقد ومن 
شراء احلنطة في املستقبل، بسبب 
توجه  التي  واالتهامات  الشــكوك 

للوزارة«. 
التجــارة  وزارة  باســم  املتحــدث 
العراقية، لفــت الى »عدم التعاقد 
أجنبية،  منذ ســنوات مع مناشئ 

وألول مرة نتعاقد مع شركة املانية 
وليس  الشــركة،  ومن مخصصات 
مــن تخصيصــات احلكومة، حيث 
مت جمع املبلغ من شــركات الوزارة، 
بعدما بقــي من اخلزين 76 الف طن 

فقط، فقمنا بشــراء 100 الف طن 
وصوالً  املوجودة  الكميــات  ملعاونة 

للموسم التسويقي«. 
تتدخل  أن  »نتمنــى  حنــون:  واكد 
كهيئــة  العاقــة،  ذات  اجلهــات 

النزاهة، وديوان الرقابة املالية وجهاز 
قبل  النوعية،  والسيطرة  التقييس 
عمليــة التعاقــد، ألن كل اجلهات 
في وزارة التجارة قلقة من التعاقد 
في املســتقبل بســبب االتهامات 

والشكوك«. 
وأضاف »من يشكك عليه مراجعة 
العقــد، لذلك  وآليات  مختبراتنــا 
واإلعام للحضور  النواب  ســندعو 
في كل املناقصــات املقبلة«، وفقاً 
حملمــد حنــون، الــذي نــوه الى أن 
النزاهــة كان موجوداً  »فريق هيئة 
فــي اخملتبرات وقام بزيــارة مفاجئة 
يومي  الرســمية،  العطلة  يوم  في 
آليات  والسبت، وحضر كل  اجلمعة 
الفحص على مدى 48 ساعة، كما 
لدينــا تدقيــق واســتبيان من كل 
احملافظات يؤكــد أن نوعية احلنطة 
جيدة جداً وال توجد اي شــكوى من 

أي محافظة«. 
يشــار الى ان عضو مجلس النواب 
العراقي، باسم خشان كان قد ذكر 
في تغريدة له على موقع تويتر، أنه 
»لغرض االسراع باستهاك احلنطة 
األملانية، ســايلو املثنى بعد اإلخبار 
عنهــا، يضاعــف نســبة احلنطة 
خلطة  فــي  الفاســدة  األملانيــة 

الطحني من %10 الى 40%«. 

يذكر ان احلصة التموينية هي مواد 
غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة 
العراقية شــهرياً بسعر رمزي على 
املواطنــني، حيث بــدأ توزيعها في 
لعواقب  تخفيفاً   1990 أيلول سنة 
فرضه  الــذي  االقتصادي  احلصــار 
مجلس األمن الدولي بالقرار املرقم 
661 في السادس من آب عام 1990 

على العراق نتيجة غزو الكويت.  
وبحســب احصائية لدائرة الرعاية 
العمــل  وزارة  فــي  االجتماعيــة 
فإن  العراقية  االجتماعية  والشؤون 
عدد الفقراء في العراق يربو على 10 
مايني نسمة، من أصل أكثر من 41 
مليون عراقي، حيــث إن أكثر من 5 
مايني شخص مشــمولون برواتب 

الرعاية االجتماعية.
 يشــار الــى ان مجلــس النــواب 
العراقي صّوت في الثامن من شهر 
حزيران املاضي، علــى قانون الدعم 
والتنمية،  الغذائــي  لألمن  الطارئ 
بحضور  عقدت  التي  اجللســة  في 

273 نائباً.

التجارة: نحتاج مليون ونصف المليون طن
من الحنطة وقلقون من التعاقد عليها !

جراء اتهامات تواجهها
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الوزراء  مجلــس  رئيس  أفتتح 
املصطفــى الكاظمــي امس 
ميســان  محّطــة  األحــد، 
االستثمارية ذات الدورة املرّكبة 
إلنتــاج الطاقــة الكهربائية، 
بســعة تشــغيلية تبلغ 750 

ميغاواط.
وقــال الكاظمي في كلمة له 
خــال االفتتاح: إن هذه احملطة 
تشــكل إضافة نوعية لتوفير 
كل  في  الكهربائية  الطاقــة 
وإن محافظــة  محافظاتنــا، 
ميسان ستكون هي املستفيد 

األول.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن 
التطور النوعي في هذه احملطة 
االعتماد  تقليل  في  سيساعد 
علــى الغاز املســتورد؛ إذ إنها 
تعمل على الغاز املنتج محلياً، 

الوطنية  الشــبكة  وسترفد 
الطاقة  إنتــاج  مــن  باملزيــد 

الكهربائية.
اجلديــر بالذكــر أن محّطــة 
ذات  االســتثمارية  ميســان 
الدورة املركبــة إلنتاج الطاقة 
 750 ســتضيف  الكهربائية، 
ميغاواط إلى إنتاج الشــبكة 
الظــروف  فــي  الوطنيــة 
 500 الطبيعية،  التشــغيلية 
البســيطة،  الدورة  عبر  منها 
و250 منها عبر الدورة املرّكبة، 
حديثة  بتقنيــات  تعمل  وهي 
تقّلل من هدر الطاقة وصديقة 
للبيئــة، وتعمــل احملطة على 
الغــاز الطبيعي مــن حقلي 
في  وكليهما  وبزركان  حلفاية 
في  وتقع  ميســان،  محافظة 
ناحيــة الكحاء جنوب مدينة 

العمارة مبحافظة ميسان.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تسويـق  شركـــة  اعلنـــت 
النفط العراقيـــة« ســومو« 
امــس األحد، أن معدل ســعر 
األردن  إلى  النفط اخلام املصدر 
 107 من  أكثــر  ليبلغ  ارتفــع 
خال  الواحد  للبرميل  دوالرات 
شــهر حزيــران املاضــي بعد 
املباشرة للشــهر الثالث على 
إلى  النفط  بتصديــر  التوالي 
هــذا البلد اجملاور خــال العام 

احلالي.
وبهذا تبيع الشــركة البرميل 
إلى  اخلام  النفــط  الواحد من 
األردن، بستة دوالرات فقط عن 
سعر البيع الرسمي املعلن من 
أكثر  والبالغ  النفط  وزارة  قبل 
من )113.70 ( دوالراً، بحســب 

االحصائية الصادرة عن الوزارة 
بعد ان باعت بســعر 15 دوالرا 
اقل عن السعر الرسمي خال 

شهر آيار.
احصائية  في  ســومو  وقالت 
علــى موقعهــا إن »مجموع 
األردن  إلى  النفطية  الصادرات 
خال شهر حزيران املاضي بلغ 
299 الفاً و 760 برمياً«، مبينة 
أن »معــدل التصديــر بلغ 10 

االف برميل يوميا«.
واضافت الشــركة ان »معدل 
سعر البرميل املباع لألردن بلغ 
ان  مبينــة  دوالرات«،   107.70
الصادرات  من  الواردات  »قيمة 
شــهر  خال  لألردن  النفطية 
و284  32 مليوناً  واحد بلغــت 

الفاً و152 دوالراً«.

تضيف 750 ميغاواط الى المنظومة

الكاظمي: التطور النوعي في 
محطة ميسان عدم اعتمادها 

الغاز المستورد

سومو ترفع سعر النفط
المصّدر إلى األردن

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

حكام البنوك المركزية: تخطي العالم
6صدمة التضخم يتطلب وقتا ليس قليال ميقاتي يقفل باب الحقائب الوزارية

3على قوى سياسية ويرفض فرض الشروط

اللجنة العليا توجه عقوبة 
صارمة للموظف غير الملقح: 

غائب بدون راتب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت االمانــة العامة جمللس 
الــوزراء امس األحــد، ان اللجنة 
العليا للصحة والســامة تعد 
املوظف غيــر امللقح ضد كورونا 

غائباً بدون راتب.
االمانة  باســم  املتحدث  وقــال 
العامة جمللس الوزراء حيدر مجيد 
ان »الفقرة )7( مــن قرار اللجنة 
والســامة  للصحــة  العليــا 
الوطنية )16 لسنة 2021( الواردة 
ضمن توجيهــات رئيس مجلس 
الــوزراء، املتعلقــة باإلجــراءات 
الوقائيــة للحــد مــن فايروس 
كورونا، نصت على عدم السماح 
مبراجعــة املواطنــني للــوزارات 
والدوائــر ذات الطبيعة املكتظة 
البشرية  والتجمعات  باملراجعني 

الكبيــرة، كـــ )دائــرة التقاعد، 
ومديريــات  املــرور،  ومديريــات 
اجلــوازات، ومديريــات األحــوال 

املدنية واجلنسية وغيرها(«. 
تضمنت  »الفقــرة  ان  واضــاف 
ملوظفي  الســماح  عــدم  ايضا 
بالــدوام في حال  الدوائــر  هذه 
يثبــت خلوه من  )عدم وجود ما 
19( بنتيجة  مــرض )كوفيــد – 
فحص سالب بـ )PCR( قد أجري 
أو )عــدم وجود  خال أســبوع(، 
ما يثبت تلقيــه لقاح )كوفيد – 
واجلهات  الــوزارات  وتتحمل   )19
غير املرتبطة بــوزارة واحملافظات 
كافــة، مســؤولية تطبيق هذه 
اإلجراءات ومتابعة منســوبيها، 
وعد املوظــف اخملالف غائباً بدون 

راتب(«.



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

العمل  دائــرة  عــام  حضــر مدير 
والتدريب املهنــي رائد جبار باهض 
امس االحد اجللســة احلوارية التي 
الــذي اقامته  اليها املؤمتــر  دعــا 
الوكالة االميركية للتنمية الدولية 
اخلميس املاضي مع عدد من اصحاب 
العالقة واخلبــراء والوزارات املعنية 
وعدد من املســتثمرين مناقشــة 
ســبل فتح ابواب االســتثمار في 
العراق من اجل تعزيز فرص العمل 

والتوظيف والتشغيل . 
وبني املديــر العام خــالل املؤمتر ان 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
لهــا جتربــة كبيرة في هــذا اجملال 
من خــالل دائرة العمــل والتدريب 
املســؤولة  اجلهة  كونها  املهنــي 
وبشكل مباشــر عن قطاع العمل 
التجربة ساعدت  وهذه  العراق  في 
في  اقسام مهمة  استحداث  على 
الدائــرة ابرزها قســم قروض دعم 
املشاريع الصغيرة وقسم حاضنات 
االعمال لتكون اللبنة االساســية 
املشــاريع  عليها  تعتمــد  التــي 
الصغيرة التي تشكل نسبة عالية 
العاملة  املؤسســات  من مجموع 

في العراق.  
وذكر باهض  تعد حاضنات األعمال 
إحــدى االليــات احلديثــة اخلاصة 
بدعم املشاريع الـصغيرة وتنظيم 
البلد  فــي  االقتصادية  العمليــة 
املســتفيدين  لدى  الثقة  وتعزيــز 
الفردية   املشــاريع  على  باالعتماد 
احلديثة  التكنلوجيــا  واســتغالل 

واالفكار اجلديدة في اعمالهم. 
في  األعمــال  حاضـــنات  وتنــال 
الوقت الراهن اهتمامــاً كبيراً من 
قبــل العديد مــن الــدول ومنها 
العراق، كونها تـوفر مزايـا مهمـة 
تعمل  إذ  الصغيرة،  للمشــروعات 
اخلدمات  تقــدمي جملة مــن  على 

للمـــستثمرين  والتـــسهيالت 
الـصغار الـذين يبادرون  بإنشاء تلك 
املشــاريع. كما وتطرق املدير العام 
في  املشروعات  الى شروط شمول 
احلاضنة وما هي الســبل التي من 
الدائرة  ورؤية  التطوير فيها  شأنها 
ومقترحاتها من خــالل تعزيز رأس 
مــال الصندوق وخلــق بيئة عمل 

الئقة لرواد االعمال .
على صعيد اخر عقدت وزارة العمل 
اجتماعا  االجتماعيــة  والشــؤون 
ترأسه نيابة عن الوزير رئيس هيئة 
رعايــة ذوي االعاقــة واالحتياجات 
ايرينا  بنيه مع  اخلاصة احمد هادي 
فوجوكافــا نائب املبعــوث اخلاص 
لالمني العام لالمم املتحدة اول امس 

السبت بحضور املدير العام لدائرة 
العمل والتدريب املهني ومدير دائرة 
مكتب  ومدير  االجتماعية  احلماية 
منظمة العمل الدولية في العراق 

ومدير برنامج الغذاء العاملي. 
وجرى خــالل االجتماع مناقشــة 
امكانيــة دعــم وزارة العمل جتاه 
تقدمي اخلدمات ملستفيديها خاصة 
النازحني واعادة دمجهم وشــمول 
بخدمــات  منهــم  املســتحقني 
إذ اكد رئيــس هيئة رعاية  الوزارة، 
ذوي االعاقة احمد هــادي بنيه، ان 
العراق واجه ظروف وحتديات صعبة 
بدءا من محاربــة االرهاب ماخلف 
اعدادا كبيرة من االســر املعدومة 
والفقيــرة واالشــخاص مــن ذوي 

االعاقة وهو بحاجة ملســاعدة االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية االخرى 

للنهوض بواقع تلك االسر. 
احلمايــة  قانــون  ان  واوضــح 
االجتماعية رقم 11 لســنة 2014 
للشــمول  قانونية  آليــة  رســم 
تعديل  نحو  توجــه  لديها  والوزارة 
القانون مبا يتالءم مع وصول االعانة 
ملســتحقيهاويتطلب ذلــك دعما 
من االمم املتحدة لتأهيل الشــباب 
االعانة  من  املستفيدين  العاطلني 
دورات  في  وادخالهــم  االجتماعية 
تدريبية  وزجهم في ســوق العمل 
كمنحهم قروضا ميســرة النشاء 

مشاريع مدرة للدخل. 
مــن جانبها اوضحت مديــر دائرة 

ذكــرى  االجتماعيــة  احلمايــة 
و400  مليون  هناك  ان  عبدالرحيم، 
الف اسرة مســتفيدة من االعانة 
تراكمية  اعداد  وهناك  االجتماعية 
مبحوثة وجاهــزة بحدود 300 الف 
اســرة، فضال عن 95 الف اســرة 
لها  اجتماعــي  مطلــوب بحــث 
وجميعها بحاجة الى تخصيصات 
مالية الطالق الشمول لها، مؤكدة 
اســتمارة  تعديل  العمل  ضــرورة 
النازحــني  بخصــوص  البحــث 
بالتعاون مع وزارة التخطيط فضال 
عن حتديــد التخصيصــات لدعم 
بخدمات  لشــمولهم  النازحــني 

الوزارة. 
بــدوره، اكــد املدير العــام لدائرة 

العمل والتدريــب املهني رائد جبار 
باهــض ان احلكومة جادة في انهاء 
الى  النازحني، الفتا  ملف مخيمات 
ان وزارة العمل هي اجلهة الوحيدة 
املســؤولة عن اعادة الدمج ومتتلك 
اكثــر مــن 38 مركــزا تدريبيا في 
عموم العراق وهناك صندوق خاص 
باالقــراض باالمــكان االســتفادة 
منهــم في دعــم العائديــن. من 
اخلاص  املبعوث  نائب  ابدت  جانبها، 
لــالمم املتحدة اســتعداد املنظمة 
االخرى  الدولية  املنظمــات  وباقي 
لدعــم الــوزارة في مجــال اعادة 
االزمة  وانهاء  ودمجهــم  النازحني 
بالعمل  البدء  االنســانية ومن ثم 

التنموي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكتملــت املرحلة األولى من مشــروع 
كبير لتحقيق ارتباط رقمي متطور في 
الرميلة بعد مــد أول 45 كيلومتراً من 
شبكة قابلوات األلياف الضوئية بطول 
2000 كيلومتر. ستكون هذه الشبكة 
هي األساس لزيادة أمتتة حقل الرميلة، 
ممــا يتيح توظيــف أحــدث التقنيات 
الرقمية من أجل حتســني أداء األعمال 
اليومي. وهــذا بدوره ســيعزز اإلنتاج 
املستدام في السنوات القادمة ويجعل 
النفط  أكثر حقول  الرميلة أحد  حقل 
تقدماً من الناحية الرقمية في الشرق 

األوسط.
ستحل قابلوات األلياف الضوئية محل 
شبكة امليكروويف احلالية وهي واحدة 
من أكثر مشاريع تكنولوجيا املعلومات 
طموحــاً التي نفذتها هيأة تشــغيل 

الرميلة. وسيتألف املشروع من حلقة 
أساسية بطول 150 كم تربط احملطات 
احملورية الرئيسية من جنوب احلقل إلى 
شماله، والتي ستصل منها االمتدادات 
الرئيسية. يشكل  إلى جميع املنشآت 
أول 45 كــم، والتــي مت إكمالها ضمن 
املرحلة األولى، اجلــزء اجلنوبي من هذه 
احللقــة وســيتم خالل العــام 2022 
التوســع للوصول إلى جميع محطات 
عزل الغاز ومحطات حقن املاء املتبقية 
وربطهــا بهذه الشــبكة. وبعد ذلك، 
واعتباراً من العام 2023، سيتم توصيل 
وربط مرافق أخرى مثل اآلبار واملضخات 
الكهربائية الغاطســة. وجتدر اإلشارة 
إلى أنَّ الـــ 2000 كيلومتر من قابلوات 
األلياف الضوئية املطلوب مّدها ضمن 
ا تعادل في طولها  هذا املشروع بأسره إنَّ
إسطنبول.  إلى  البصرة  من  املســافة 

ستساعد هذه الشــبكة اجلديدة في 
تطوير وحتويــل حقل الرميلة النفطي. 
وســتمّكن من أمتتة أعمق للعديد من 
جوانب الفعاليات في الرميلة من خالل 
توفير نطاق تــرددي أكبر، وتبادل بيانات 
ومســتويات  أكبر  وموثوقية  أســرع، 
عاليــة من األمــن. ســيؤدي ذلك إلى 
إطالق إمكانات الستخدام طرق جديدة 
في العمــل وحتقيق أدائية أعلى جلميع 

املنشآت في عموم احلقل. 
وبهذا الصدد أفاد مدير الهيأة الســيد 
ماضي عبد الرزاق ســوادي قائالً: “ميثِّل 
هذا املشــروع تطوراً مثيــراً حقاً يأخذ 
ســجلنا في االســتثمار فــي البنية 
املعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة 
جديدة.  مســتويات  إلى  واالتصــاالت 
ويعود الفضل الكبير هنا إلى موظفينا 
الذين يعملون معاً  الفرق  من مختلف 

إلدخال جميع هذه التطويرات بشــكل 
كامل وموّحد”.

وعلق نائب مدير الهيأة الســيد أورهان 
املشــروع  “بفضل هذا  قائالً:  كولييف 
الرميلة  حقــل  ســيصبح  التاريخي، 
واحداً من أكثر احلقول النفطية تقدماً 
مــن الناحيــة الرقمية فــي منطقة 
الشــرق األوســط. إنه مينحنا أساساً 
متيناً للتطوير املســتقبلي فضالً عن 
إرساء األســس للعمليات املستقبلية 

التي تتم عن بُعد “.
وأضــاف النائــب اخلاص ملديــر الهيأة 
الســيد ليو زونداو قائالً: “سيعزز هذا 
املشروع التكامل والتعاون في الرميلة 
وسيؤدي إلى حتســني سرعة االتصال، 
بيانات  توفير اعتمادية وأمن  فضالً عن 
عاليــني مما سيحســن بيئــة العمل 

اليومية للقوى العاملة لدينا “. 

بغداد ـ خاص:
تناغما مع حاجة العائلة العراقية 
واالسواق احمللية، أطلقت شركة إل 
ثالجاتها  أحدث  الكترونيكس  جي 
INSTAVIEW™  DOOR-IN-(
DOOR( مع ابتــكارات جديدة في 
التصميم وميــزات مطورة، حيث 
تقــدم الطرازات اجلديدة أســلوباً 
متطوراً وراحة كبيرة للمستخدم، 
متطور،  أســلوب  توفير  من خالل 
حيــث تتميــز املوديــالت اجلديدة 
باثبات كفاءتهــا لتحقيق أقصى 

قدر من الطعام الطازج.

مت حتســني املنتج اجلديد بشــكل 
أكبر ومســتمر ضمن تشــكيلة 
ثالجات جديدة، حيث تتميز أحدث 
طرازات LG INSTAVIEW بتصميم 
مسطح من الفوالذ املقاوم للصدأ 
بالتوازن  أكبر  إحساساً  يوفر  الذي 
احلواف  وبفضل  والوحدة.  البصري 
السوداء األنيقة التي تعكس تلك 
إل  وميكروويف  أفران  في  املوجودة 
جي اجلديدة، وتتمتع هذه الثالجات 
لهذا العــام مبظهر أكثر أناقة مع 
لوحــة زجاجية ملونــة متتد عبر 
النصف العلوي بالكامل من الباب 

األميــن. كما مت أيضــاً تكبير نافذة 
INSTAVIEW نفسها بحيث ميكن 
للمســتخدمني رؤية املزيد مما يتم 

تخزينه بالداخل. 
املتزايد  املستهلكني  طلب  لتلبية 
على  تركــز  التي  امليــزات  علــى 
النظافة والصحة وحتســني راحة 
املســتخدم، وملزيد من راحة البال، 
 UVNANO ميكن تنشــيط ميــزة
باســتخدام ضغطة  أي وقت  في 
ســريعة على الــزر، حتى يتمكن 
املستخدمون من االستمتاع باملياه 
املفلترة من صنبور نظيف وصحي 

متى احتاجوا إليه.
ألي  األساســية  الوظيفة  تتمثل 
ثالجــة في احلفاظ علــى الطعام 
طازجاً لفتــرة أطول، ومع خاصية 
و   LINEARCOOLINGTM
تتفــوق   ،DOORCOOLING+TM
ناذج LG INSTAVIEW في القيام 
املواد  بذلك؛ حيــث حتافظ علــى 
الغذائية طازجة وهشة ملدة تصل 
إلى سبعة أيام. كما تقلل خاصية 
مــن   LINEARCOOLINGTM
تقلبات درجات احلرارة، وهي السبب 

الرئيسي لتلف الطعام.

اعالم المفوضية 
املستقلة  العليا  املفوضية  شاركت 
لالنتخابــات فــي ورشــة العمــل 
املتحــدة  األمم  ملكتــب  املشــتركة 
)UNOPS( وبعثة  خلدمات املشــاريع 
UN- ياألمم املتحدة ملساعدة العراق )

AMI( - مكتب املساعدة االنتخابية، 
الدوليــة  املراقبــة  بعثــة  بشــأن 
العراقي  النــواب  النتخابات مجلس 

.٢٠٢١
وبغية اإلطالع على التجارب الدولية، 
واآلليات املتبعة في إجراء االنتخابات، 
العليا املســتقلة  املفوضية  عملت 
لالنتخابات بتوجيــه من قبل رئيس 
االدارة االنتخابية ومن خالل قســم 
التطويــر والتدريــب علــى إعــداد 

تقرير بشــأن قانون انتخاب مجلس 
2022 ومقارنة  اجلديد  األردني  النواب 
على  وإعمامه  الســابق  بالقانــون 
الدوائر واألقسام واملكاتب االنتخابية 
االنتخابية،  الثقافــة  نشــر  بهدف 
كمــا ومت إعداد دليل لرصــد البلدان 
والعمل  االنتخابات،  فيها  جتري  التي 
علــى إعــداد دليل إلجــراء البحوث 
االنتخابية  والتقاريــر  والدراســات 
إلى  الشــأن، إضافة  بهــذا  اخلاصة 
العمل على التحضير لتنفيذ ورشة 
بخصوص )دراســة مقارنة للطعون 
االنتخابيــة العراقيــة / األميركية( 
تتعلــق مبشــروع اليــوم االنتخابي 
تستهدف موظفي املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات.

وتأتي هــذه اجلهود خدمــة ملواكبة 
التقدم وتطويــر إجراءات العمل في 

االستحقاقات املقبلة.
وفــي إطــار التوعيــة والتثقيــف 
العليا  املفوضية  نفــذت  االنتخابي، 
طريق  عــن  لالنتخابات  املســتقلة 
دوائرهــا وأقســامها اخملتصة ندوات 
تثقيفيــة فــي مؤسســات الدولة 
إجراء  على  الناخبــني  حلث  اخملتلفة؛ 
التســجيل البايومتــري، وتســّلم 
بطاقة الناخب البايومترية، فضاًل عن 
التواصل مع منظمات اجملتمع املدني؛ 
للمشــاركة في عمليــة التثقيف 
الســاندة  اجلهــات  من  بوصفهــا 
في  واالســتمرار  االنتخابي،  للعمل 
عملية التوعية والتثقيف االنتخابي 

من خالل وســائل اإلعالم ووســائل 
التواصل االجتماعي املتاحة.

الفني، تســتمر  الصعيــد  وعلــى 
التســجيل  عمليتي  في  املفوضية 
وتوزيــع  للناخبــني  البايومتــري 
البايومتريــة، من خالل  البطاقــات 
مراكــز التســجيل املنتشــرة في 
عمــوم أرجــاء العــراق التــي جتري 
بحضــور املراقبــني احملليــني البالغ 
)1.086( مراقًبا فضالً عن  عددهــم  
الذين  السياســية  األحــزاب  وكالء 
بلغ عددهم )163( وكياًل، إذ بلغ عدد 
املسجلني بايومتريا )151.946( ناخًبا 
مســجاًل، كما بلغ عــدد البطاقات 
 )302.845( املوزعــة  البايومتريــة 
بطاقة، وميكن للمهتمني في الشأن 

االنتخابــي اإلطــالع علــى املوقف 
العملياتــي التراكمــي لعمليتــي 
من  البايومتريني  والتوزيع  التسجيل 
خالل املوقــع االلكتروني الرســمي 
.)www.ihec.iq( ملفوضية االنتخابات

 وتستعد املفوضية من خالل مالكها 
التدريبــي وبالتعــاون مــع الوكالة 
 )IFES( االنتخابية  للنظــم  الدولية 
إلقامة ورشة تدريبية تستهدف من 
خاللها فريق متكني املرأة في املكتب 
الوطنــي ومكاتــب احملافظات كافة 
واملهارات  الذاتية  القدرات  رفع  بغية 
التدريبية فــي الفريق؛ لتمكينه من 
)للشــرائح  االنتخابي  الدعم  تقدمي 
من ذوي االحتياجــات اخلاصة، املرأة، 
وحتقيق  الســن(،  كبــار  الشــباب، 

العدالة  التوازن اجلندري مبــا يضمن 
االجتماعية بني فئة الرجال والنساء 
املرأة ومشــاركتها  بواقع  والنهوض 
االســتحقاقات  فــي  الفاعلــة 

االنتخابية املقبلة.
وفي ســياق ثاٍن، تســتمر املفوضية 
اداريًا  لالنتخابات  املســتقلة  العليا 
وشــعبها  دوائرها  طريق  عن  ومالًيا 
اخملتصة في املكتب الوطني ومكاتب 
احملافظــات االنتخابيــة مبتابعة كل 
ما يتعلق مبرشــحي االنتخابات من 
أجل إطالق التأمينات املالية اخلاصة 

باملرشحني الفائزين. 
أمــا جلنــة الســالمة الوقائية في 
املســتقلة  العليــا  املفوضيــة 
مهام  تواصــل  فإنها  لالنتخابــات، 

امليدانية  الزيــارات  عملها من خالل 
ملكاتــب احملافظــات االنتخابية في 
عموم العراق؛ لإلطالع على اإلجراءات 
املتبعــة في توفير بيئــة عمل آمنة 

وسليمة.
املستقلة  العليا  املفوضية  وتواصل 
لالنتخابــات عمليــة إدامة األجهزة 
االنتخابيــة وصيانتها من  واملعدات 
خالل جلــان الصيانة املشــكلة في 
مكاتب احملافظــات االنتخابية كافة 
الوقائية  السالمة  جلان  مع  بالتعاون 
وموظفــي الدفــاع املدنــي، إذ يتم 
العمل  على فحص بطاريات األجهزة 
البيئة  توفيــر  لغــرض  وشــحنها 
املالئمة للخزن مبــا يتوافق وطبيعة 

هذه األجهزة.

العمل والوكالة االميركية للتنمية الدولية
يبحثان تعزيز فرص التوظيف والتشغيل

استعرضت مع االمم المتحدة دعم البالد في اعادة دمج النازحين

تعد حاضنات األعمال 
إحدى االليات الحديثة 

الخاصة بدعم المشاريع 
الـصغيرة وتنظيم 

العملية االقتصادية في 
البالد وتعزيز الثقة لدى 

المستفيدين باالعتماد 
على المشاريع الفردية 
واستغالل التكنولوجيا 

الحديثة واالفكار 
الجديدة في اعمالهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
زارت املهندسة بشرى البرزجني مديرعام الدائرة 
محافظــة ذي قــار برفقة مــالك الدائرة ضم 
رئيس قسم املشــاريع املهندسة أبتسام جواد 
محمــود ورئيس قســم تكنولوجيا املعلومات 
املهندسة هالة وليد عبد اجلليل ورئيس قسم 
الرقابة حمدية أرحيمه صخر أضافة الى املالك 
الفني واالداري الساند ملشــروع أنشاء املدارس 
النموذجية في احملافظة بتنفيذ من الشــركة 

الصينية لصالح وزارة التربية .
وقالت املدير العام خالل زيارتها لالبنية املدرسية 
واطالعها بشكل مباشــر على مراحل تنفيذ 
الفقرات لكل مدرسة وعددها ) 106 ( مدارس أذ 
تتراوح االعمال بني تهيئة االراضي وحدل وحفر 
االساســات وصبها وصوالً الى مرحلة تسليح 
أعمــدة الطابق االرضي مشــيرًة الى أمكانية 
وضع حلول مناسبة وسريعة الجتياز املعوقات 
التــي حتدث عنــد تهيئة االراضــي او عند بدء 
العمل لكن بفضل اهلل وعزمية جميع العاملني 
في هذا املشــروع اخلدمي سنعمل بكل تفاني 
وأخالص لتحقيق الغاية الرئيسية في أجناز هذا 
املشروع الوطني الكبير وتوفير مدارس نوذجية 
تليق مبستوى الطالب العراقي لضمان احلفاض 
على قاعــدة علميــة رصينة بجهــود جميع 

اجلهات الساندة الجناز املشروع.
وبينــت املديــر العــام أن الدورالكبيــر لدائرة 
املهنــدس املقيم في املشــروع املهندس ضياء 
عبد العزيز وجميع العاملني أضافة الى التعاون 
املشترك للحكومة احمللية في احملافظة ودورها 
املتميــز في تســهيل حركة العمــل للكوادر 
العاملة في املشروع وتذليل املعوقات من خالل 
وضــع خطة عمل مشــتركة من قبــل االدارة 
املشرفة على تنفيذ االعمال واجلهات الساندة 

في احملافظة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن أمني بغداد عمار موســى كاظم، إكمال 
االعمال النهائية لتطوير واكســاء شــارع 14 
متوز من ســاحة عدن لغاية بوابة بغداد بطول 
4 كم ودخوله اخلدمة . وقال كاظم خالل جولة 
ميدانية مســائية له لالشــراف على االعمال 
النهائية للمشــروع وادخالــه اخلدمة بكامل 
طاقته االســتيعابية، انه “ ســبق ان شرعت 
أمانة بغداد بتطوير طريق 14 متوز من ســاحة 
عدن لغاية بوابة بغداد ومت اجناز اكساء الطبقة 
التعديلية واليوم نشــرف على اكساء املقطع 
االخير من الشــارع بالطبقة النهائية “. وتابع 
ان “هــذا الطريــق يعد من اهم الشــوارع في 
العاصمة كونه املدخل الشمالي ملدينة بغداد 
باجتاه ســاحة عدن “، الفتا الى انه “بعد اكمال 
اعمال االكســاء هناك اعمال تأثيث وتخطيط 
للشــارع بالعالمــات املروريــة من قبــل دائرة 
املشاريع الى جانب جهود دائرة بلدية الكاظمية 
من خالل االعمــال الزراعية والتنظيف ونصب 

االنارة وتطوير ساحة مالك االشتر “.

مديرعام المباني تشرف 
ميدانيًا على مشروع االبنية 

المدرسية في ذي قار

أمين بغداد يعلن إكمال 
تطوير شارع 14 تموز

الرميلة تخطو الخطوة األولى في مسيرة مد 2000 كم من قابلوات األلياف الضوئية

تكنولوجيا متطورة تستهدف االسواق العراقية 

المفوضية تطلع على التجارب الدولية واالليات المتبعة في االنتخابات 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقدت كوريا الشمالية، امس األحد، الواليات 
واليابان لضغطها  اجلنوبيــة  وكوريا  املتحدة 
من أجل تعزيــز تعاونها العســكري الثالثي 
أن  بيونغيانغ، محــذرة من  الذي يســتهدف 
هذه اخلطــوة تثير دعوات عاجلــة للبالد إلى 
يأتــي بيان امس  تعزيز قدرتها العســكرية. 
األحــد فــي الوقت الــذي يقول فيــه جيران 
كوريا الشــمالية إن البالد مســتعدة إلجراء 
أول جتربة نووية لها منذ خمس ســنوات، في 
إطار جتاربها االســتفزازية هذا العام. ودون أن 
توضح كيفية تعزيز قدرتها العسكرية، قالت 
وزارة اخلارجية الكورية الشــمالية في بيان إن 
“الوضع الســائد يتطلب بشكل أكثر إحلاحا 
بناء دفاع البالد للتعامل بفاعلية مع التدهور 
السريع للبيئة األمنية لشبه اجلزيرة الكورية 
وبقيــة العال. وأثــار البيان مســألة اجتماع 
ثالثي عقد بني زعماء الواليات املتحدة وكوريا 
اجلنوبيــة واليابــان على هامــش قمة حلف 
شــمال األطلسي )الناتو( األســبوع املاضي، 
حيث أكدوا ضرورة تعزيــز تعاونهم للتعامل 
مع التهديدات النووية لكوريا الشمالية. وجاء 
فــي البيان أن “الرؤســاء التنفيذيني للواليات 
املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبية بحثوا ســبل 
مواجهة )كوريا الشمالية( وناقشوا اإلجراءات 
العسكرية املضادة اخلطيرة ضدها مبا في ذلك 
ثالثية مشتركة”.  مناورات عســكرية  إطالق 
العسكرية  التدريبات  الشمالية  تعتبر كوريا 
التــي تقودها الواليات املتحــدة في املنطقة، 
ال ســيما املناورات مع جارتها كوريا اجلنوبية، 
مبثابة تدريب أخير علــى الغزو، بالرغم من أن 
واشــنطن وســول قالتا مرارا إنهما ال تنويان 

مهاجمة كوريا الشمالية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد رئيــس الهيئة الوطنية االستشــارية 
في تونس، الصادق بلعيد، أن “نص الدســتور 
الرسمية واملعروض  الذي نشــر في اجلريدة 
لالستفتاء ال ميت بصلة بنص الدستور الذي 
أعدته الهيئــة” ومت تقدميــه للرئيس قيس 
سعيد. وأوضح بلعيد في رسالة نشرها عبر 
صحيفة الصباح التونسية وأرفقها مبسودة 
الدســتور الــذي أعدته الهيئــة “أن النص 
الصادر عن رئاســة اجلمهورية ينطوي على 

مخاطر ومطبات جسيمة”.
وشدد أن “من مسؤوليته التنديد” باملسودة 
مبينا  الرســمية،  اجلريــدة  التي نشــرتها 
أن الهيئــة “بريئة متاما من املشــروع الذي 
بلعيد  ويلفت  لالســتفتاء”.  الرئيس  طرحه 
والطفيفة مقبولة  اجلزئيــة  “التحويرات  أن 
عموما” لكن “األمــر يختلف كليا في صورة 
إدخــال حتويرات جذرية فــي األصل وفي روح 
النص الــذي قدمناه، كمــا كان احلال بكل 
أســف في املشــروع الذي طرحته الرئاسة 
في اجلريدة الرســمية”. ووضــع بلعيد عددا 
من املالحظات على املسودة التي أعلن عنها 
ســابقا، وقال إنها “تطمر وتشــوه الهوية 
التونســية”، وتعيد البالد إلــى “الفصل 80 
من دســتور 2014 حول اخلطر الداهم الذي 
يضمــن من خالله رئيــس الدولة صالحيات 
واســعة في ظــروف يقررها مبفــرده ما من 
شــأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشــني”. 
وانتقد “انتفاء املسؤولية السياسية لرئيس 
اجلمهورية” مبوجب املسودة التي أعلن عنها، 
واعتبر أنها متهد لـ”نظــام جهوي وإقليمي 
مريــب ومبهم وغامض ينــذر مبفاجآت غير 
حميدة مستقبال”، ناهيك عن “غياب” البعد 
والبيئي  والثقافي  واالجتماعــي  االقتصادي 

عن املسودة اجلديدة.

كوريا الشمالية تهاجم 
التعاون العسكري األميركي 

مع سول وطوكيو

بلعيد »يتبرأ« من مسودة 
سعّيد الدستورية 

المطروحة لالستفتاء

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

بــدا أن اخملاوف التــي لطاملا حذر منها 
استراتيجيون جمهوريون، في طريقها 
لتصبــح حقيقة، مــن عواقب إصدار 
احملكمــة العليــا األميركيــة قرارات 
مثيرة لالنقسام، من شأنها أن تنعش 
انتخابات  في  الدميقراطيني  لدى  األمل 
التجديد النصفي. وشــهدت الواليات 
واجلمهورية،  الدميقراطيــة  األميركية 
العليا  احملكمة  ضــد  مكثفة  حمالت 
ومعهــا، فيمــا انتشــرت املطالبات 
بحرمان مرشــحي ترامب مــن الفوز 
ملنع  املقبلة،  النصفية  االنتخابات  في 
من  الواليات  في  التشــريعية  اجملالس 
احملكمة  قــرارات  تكرس  قوانني  إصدار 

العليا.
 وتصاعــدت تلــك الدعــوات في ظل 
ومن  وليبرالية  دميقراطية  اصطفافات 
اجلمهوريني أنفســهم، الذين يعتبرون 
أن مــا صدر عــن احملكمــة العليا في 
قضايا الســالح واإلجهــاض، وغيرها 
من القوانني اجلاري “إعادة النظر” فيها 
على قدم وســاق، ســيعيد البالد إلى 

حقبات سوداء.
وأعطت استطالعات الرأي، التي أشارت 
جميعها إلى رفض غالبية األميركيني، 
إلغاء قانون اإلجهاض، وتوسيع قوانني 

حيازة الســالح، دفعة ملعارضي قرارات 
احملكمة العليا. وفي جلسة استثنائية 
عقدتها حاكمة الوالية كاثي هوشول، 
بدأت منذ اخلميس، أقر املشــرعون في 
واليــة نيويورك التي يســيطر عليها 
إجراءات من شــأنها  الدميقراطيــون، 
حظر حمل األســلحة اخملفية، وفرض 
قيود كبيرة على حمل املسدسات في 

العديد من األماكن العامة. 
كما أقر املشرعون تعديالً يسمح ليس 
فقط باإلجهاض، وإتاحة وســائل منع 
احلمل للنســاء، بل ويكرس هذا احلق 
التشريعات  وعدت  الوالية.  دستور  في 
التي أقرتهــا نيويورك، في الوقت الذي 
تســتعد فيه واليات أخرى كبرى إلقرار 
قوانــني مماثلة، مقابل واليــات يقودها 
اجلمهوريــون لالجتاه ميينــًا، دليالً على 
تزايد الهوة، ليس فقط بني احلزبني، بل 
وبني الدميقراطيني واحملكمة العليا التي 
يهيمــن عليها احملافظون، الســاعية 
إلى إعــادة تأكيد نفوذهــا على احلياة 

السياسية األميركية.
 وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، 
التي وقعت في وقت الحق من مســاء 
قانون األسلحة،  اجلمعة على مشروع 
“لن نتراجع إلى الــوراء”. “قد يعتقدون 
بجرة  حياتنا  تغيير  يستطيعون  أنهم 
قلم، لكن لدينا أقــالم أيضاً”. ويحظر 
الوالية  قانون األســلحة اجلديد فــي 

حمــل املسدســات فــي العديد من 
األماكن العامة، على رأســها ساحة 
“تامي ســكوير” ومترو األنفاق واحلافالت 
واحلدائــق واملستشــفيات واملالعــب 
ورياض األطفال. كما حتظر األســلحة 
على املمتلكات اخلاصــة ما لم يوافق 

مالك العقار على ذلــك. كما اقتربت 
واليتــا كاليفورنيا وفيرمونت من وضع 
دســاتيرهما.  في  اإلجهــاض  حماية 
املشــرعون في  األســبوع،  وقدم هذا 
كاليفورنيا، تعديالً دستورياً يكرس هذا 
احلق، على أن تصوت الواليتان عليه في 

تشرين الثاني املقبل.
من جهة أخرى، بدا أن الرئيس السابق 
دونالــد ترمب، يســعى إلى تســريع 
إعالن ترشــحه في انتخابــات 2024، 
لتحقيق هدفني: مســاعدة مرشحيه 
فــي االنتخابــات النصفيــة اخلريف 

املقبل، للوقوف في وجه احلمالت التي 
يتعرضون لها، بســبب قرارات احملكمة 
العليا، والدفاع املبكر عن نفســه عبر 
لدرء  الشــعبية،  بقاعدته  االستقواء 
جلنة  جتريها  التــي  التحقيقات  نتائج 
التحقيــق في أحداث كانــون الثاني، 
واحتمال توجيــه اتهامات جرمية له، 
للترويــج بأن تلــك االتهامات حتركها 
تقريــر  حســب  سياســية،  دوافــع 
لصحيفــة “نيويــورك تاميــز”. غير أن 
عدداً من مســاعديه، من بينهم ابنه 
البكر، دونالد جي آر، يخشون أن يكون 
تســريع هذه اخلطوة غير متالئمة مع 
حلملته،  اللوجيســتية  االستعدادات 

التي تعاني الكثير من النواقص. 
اجلمهوريني  مــن  العديــد  أن  ورغــم 
أن  إال  اإلعــالن،  بهــذا  ســيرحبون 
خطوته قد تســاهم أيضــاً في زيادة 
االنقســامات حول مــا إذا كان ترمب 
هو اخليار األفضــل للحزب عام 2024، 
ويرى البعض أن ترشــحه اآلن سيؤدي 
إلى نتائج عكســية. وبــدالً من تعزيز 
حظوظ مرشــحيه، فقــد يؤدي إعالن 
ترشحه اآلن إلى إضعافهم، عبر متكني 
الدميقراطيــني من حتويــل االنتخابات 
النصفية، اخلريف املقبل، إلى استفتاء 
مبكر ضد مرشحي احلزب على قاعدة 
رفــض ترمــب، والتحريض ضــده بأن 
مباشــراً  تهديداً  يكــون  قد  انتخابه 

للدميقراطية. 
فــي املقابل يــرى ترمب أن خســارة 
االنتخابات  املفضلني  مرشحيه  بعض 
التمهيديــة األخيرة، رفــع اآلمال بني 
بأن  احملتملني،  اجلمهوريني  منافســيه 
يبتعدون عنه بســبب  الناخبني قــد 
قبضته احلديدية علــى احلزب. وهو ما 
شجعه على إعادة تأكيد نفسه زعيماً 
املنافسني  االنتباه من  للحزب، وسرقة 
احملتملــني، مبــا في ذلك حاكــم والية 
لدى  املفضل  ديسانتيس،  رون  فلوريدا، 

املانحني والناخبني. 
وســيدخل ترمــب الســباق باعتباره 
املرشــح األول، مع نســبة تأييد تبلغ 
80 في املائة بــني اجلمهوريني،  حوالي 
رغم وجود دالئــل على أن عدداً متزايداً 
من ناخبي احلزب يستكشفون خيارات 
أخــرى. وقالــت هالي باربور، رئيســة 
السابقة  اجلمهورية  الوطنية  اللجنة 
التــي خدمــت ثماني ســنوات أيضاً 
أن  أعتقد  “ال  مليسيســبي،  كحاكمة 
أي شــخص ال ميكن استبداله”. ورغم 
أن توقيت اإلعالن عن ترشــحه ال يزال 
غيــر مؤكد، إال أن الكشــف عن هذه 
الوجهة، قبل عامني مــن االنتخابات، 
عد أمــراً غير عــادي، وقد يــؤدي إلى 
اجلمهوريني  مضاعفات ســلبية على 
الذين يسعون إلعادة سيطرتهم على 

الكونغرس في اخلريف املقبل.

ترامب قد يعلن ترشحه مبكرًا لحماية االنتخابات النصفية 

الديمقراطيون يشنون الحرب على قرارات المحكمة العليا بشأن اإلجهاض والسالح 

متابعة ـ الصباح الجديد:

أقفــل الرئيس املكلف بتشــكيل 
على  الباب  ميقاتي،  احلكومة جنيب 
مطالب القوى السياسية بحقائب 
على  وزارية في حكومتــه، مصوباً 
مطالب ضمنيــة لـ”التيار الوطني 
احلر” باحلصول على حقائب محددة، 
بالقــول إنه “ال ميكن لفريق أن يقول 
أريد هذا وذاك وفرض شــروطه، وهو 
أعلن أنه لم يســّم رئيس احلكومة 
وال يريد املشــاركة في احلكومة، وال 
يريد منحها الثقة”، في إشــارة إلى 
“الوطنــي احلر”، معلنــاً في الوقت 
نفسه أنه يسعى لتأليف احلكومة.

أســبوعني،  قبل  ميقاتي،  وكلــف 
بتشــكيل احلكومة اللبنانية، بعد 
نيابية، ومضى مبساعي  استشارات 
النيابية  االستشارات  بعد  التأليف 
غير امللزمة التــي عقدها مع ممثلي 
األســبوع  في  البرملانيــة  الكتــل 
املاضي، وقدم على أثرها تشــكيلة 
حكومية لرئيس اجلمهورية ميشال 
عون، شــريكه في التأليف، من غير 
أن تســفر عن قبول مباشــر ميهد 
إلعالنهــا، على أن يلتقي عون اليوم 

االثنني الستكمال املباحثات.
املاروني  البطريــرك  ميقاتــي،  وزار 
بشــارة الراعي في املقــر الصيفي 
للبطريركيــة املارونيــة في الدميان 
في الشمال، وعقد معه خلوة جرى 
خاللهــا بحث التطــورات الراهنة. 
وقال ميقاتي بعد الزيارة: “إننا حتدثنا 
عن املوضوعات السياسية وموضوع 
وشــرحت  احلكومــة،  تشــكيل 
للبطريرك الراعي التطورات األخيرة 
تشــكيل  في  اإلســراع  وضــرورة 
أنــه “لهذا  إلى  حكومــة”، الفتــاً 
احلكومية  التشكيلة  قدم  السبب 
فــي اليــوم التالي لالستشــارات 
النيابية غير امللزمة”. وقال ميقاتي: 

“كان البطريــرك الراعــي متفهماً 
لكل األمور، وقد شــكرته على كل 
للحكومة  يقدمــه  الــذي  الدعم 
وإصــراره على تشــكيل احلكومة 
بسرعة، كما شــكرته على الثقة 
التــي مينحنــي إياها دائمــاً وعلى 
عاطفته ومحبته، وتشــديده على 
أنني أشــكل جســر عبور بني كل 

الطوائف”.
وحول تشكيلته التي قدمها لعون، 
قــال ميقاتي: “من حيــث املبدأ أنا 
أرفض احلديث عن أشخاص وحقائب 
محسوبني على فريق محدد، وعلينا 
أن نكون جميعــاً للوطن وحكومة 
وطنية بكل معنى الكلمة، وإال فلن 

ينهض البلد”. 
وعن أســباب اإلبقــاء على حقيبة 
وزارة املــال مــن حصــة الثنائــي 
الشيعي، قال إنه اختار وزيراً جديداً 
“وبقيــت احلقيبــة ضمــن التوزيع 
“في  وأضــاف:  القائم”.  الطائفــي 
ما  اإلعالميــة قلت  لقاءاتــي  أحد 
من حقيبــة ميكن أن تكــون حكراً 
على طائفة محددة، ولكن في هذا 
إن احلكومة  بالذات، حيــث  الظرف 
سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح 
اجملال خلالف يتعلق بوزارة املال. املهم 
بواجبها، ســواء  احلكومة  تقوم  أن 
أو  األعمال  تصريف  حكومة  أكانت 
الوصول  حكومة جديدة مــن أجل 

بسالم وأمان إلى رئاسة اجلمهورية”.
ورّد ميقاتــي على تقديرات إعالمية 
بأنه لن يشــكل احلكومة اجلديدة، 
وقال: “ملن يزعــم القول إنني ال أريد 
تشكيل حكومة، أقول إنني شكلت 
حكومة وأرسلتها إلى الرئيس عون، 
وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو 
شخصني فال مانع لدي، لكن ال ميكن 
لفريق القول )أريد هذا وذاك( وفرض 
شــروطه، وهو أعلن أنه لم يســمِّ 
رئيس احلكومة وال يريد املشــاركة 

فيها، وال يريد منحها الثقة”.
وقال: “هناك مسار دستوري إلزامي، 
عند  احلكومــة  اســتقالة  يفرض 
انتخاب مجلس نواب جديد، ولذلك 

ال ميكننــا القــول لتبــق احلكومة 
األعمال  كما هي. حكومة تصريف 
موجــودة، ولكن ال ميكننا القول إننا 
ال نسعى لتشكيل حكومة جديدة 
بأســرع وقت. لقد قدمت تشكيلة 
أغلبيــة وزرائهــا مــن احلكومــة 
احلالية، لســبب أن الوزراء اجلدد لن 
زمنية  قادرين في مهلــة  يكونــوا 
قصيرة على االطــالع على ملفات 
الشؤون  وزارة  مثال  لنأخذ  وزاراتهم. 
االجتماعيــة، التــي تعالج ملفات 
الوزير جيداً، هل  ويتابعها  أساسية 
ميكن لوزير جديد فهم تفاصيل هذه 
امللفات فــي الوقت الضيق؟”. وقال: 
قائمة  األعمال  تصريــف  “حكومة 

ونحن نسعى لتشــكيل احلكومة، 
ولكن العد العكسي ضيق، ألنه في 
األول من أيلــول تبدأ مهلة انتخاب 
رئيس جديد”. وأبدى ميقاتي تفاؤله 
بانتخاب رئيــس جديد للجمهورية 
في املهلة الدســتورية )60 يوماً بني 
مطلع سبتمبر وأواخر تشرين األول 
املقبلــني(. وقال: “قبــل االنتخابات 
النيابيــة كنــت أرى صعوبــة في 
انتخاب رئيس جديــد للجمهورية، 
لكن املشهدية اجلديدة في مجلس 
النواب، ال توحي بوجــود فريق يريد 
إلى  أن يصار  التعطيل، لذلك أمتنى 
انتخاب رئيس ونكون خالل شهرين 
أو ثالثة أشــهر أمــام رئيس جديد 
وحكومة جديدة، لكي يبدأ التعافي 

املطلوب في البلد”.
وينفي “التيار الوطني احلر” متسكه 
بأي حقيبة. وشــدد عضــو تكتل 
“لبنان القوي” النائب أســعد درغام 
اجلمهورية شــريك  “رئيس  أن  على 
أساسي وفعلي في عملية تشكيل 
طرحت  أفــكار  وهناك  احلكومــة، 
“هناك  وقال:  شــروطاً”.  وليســت 
مشــاورات حول املــداورة بالوزارات، 
احلكومة  توســيع  إلــى  باإلضافة 
بأفرقاء سياسيني، ألننا  وتطعيمها 
االســتحقاقات  من  العديد  أمــام 
لناحية التفاوض مع صندوق النقد 
وخطة التعافي وإجناز االستحقاقات 

االنتخابية املقبلة”.
ونفى في حديث تلفزيوني “متســك 
التيار ببعض احلقائــب”. وقال: “من 
ناحيــة املبدأ، املداورة يجب أن تكون 
واملالحظات  الوزارات،  مختلف  على 
مشــروعة ولكن ال وجود لشــروط 
وشــروط مضادة. لــم نطرح قصة 
املقايضة بل هناك مطالبة باملداورة 
فــي كل الوزارات”. وأضــاف: “التيار 
الوطنــي احلر غير متمســك بوزارة 
الطاقــة، ومــن األفضــل لنا عدم 

القبول بهذه احلقيبة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عن  نقال  “الراي”  كشفت صحيفة 
موقــع “law360” املتخصــص، أن 
احملكمة العليا مبدينة لوس أجنلوس 
بدعوى  النظــر  بدأت  األمريكيــة 
قضائية جديــدة رفعتها حكومة 
الكويت ضد وزير الدفاع األســبق 

خالد اجلراح.
ونقلــت الصحيفــة عــن موقع 
املتخصص  األمريكــي   ”law360“
“بــدء  أن  القضائيــة،  بالشــؤون 
النظر في القضيــة، جاء بعد رفع 

20 مايو املاضي”،  الدعوى بتاريــخ 
في إطار قضيــة “صندوق اجليش”، 
أي بعد أسابيع من صدور حكم من 
محكمة الــوزراء الكويتية بتبرئة 
الســابق،  الوزراء  مجلــس  رئيس 
واجلراح  املبــارك،  جابــر  الشــيخ 
وآخريــن، من تهــم جنائية تتعلق 

باالدعاءات نفسها.
“القضية  أن  إلى  “الراي”  وأشــارت 
مازالــت منظــورة أمــام القضاء 
الكويتــي، إذ صدر حكم محكمة 
الوزراء في 8 مــارس املاضي، فيما 

 27 في  النيابــة عليــه  طعنــت 
التمييز  مارس، وحــددت محكمة 
جلســة في 17 يوليو املقبل لنظر 

القضية”.
وأوصحــت الصحيفــة الكويتية 
c9news.up� “أنه وفق تقرير ملوقع 
األمريكي،  اإلخباري   ”exampaper
فإن الدعوى اجلديــدة التي “رفعت 
رســميا بتاريخ 20 مايــو الفائت 
لدى احملكمة العليا مبقاطعة لوس 
أجنلوس، تركز بشكل أساسي على 
الذي شــغل منصب  اجلراح  خالد 

وزير الدفاع مــن 2013 إلى 2017”، 
الفتة إلى أن “سياق الدعوى رجح أن 
األموال التي مت ضخها في عقارات 
مبدينة  األحياء  أرقــى  بأحد  فاخرة 
لوس أجنلوس األمريكية هي أموال 
عامة كويتية، وعلى هذا األساس، 
فلدولة الكويت احلق في أن تسترد 
املبلغ الذي سُتثبته احملاكمة، ولكن 

ليس أقل من 104 ماليني دوالر”.
وبحســب ما نقلت “الــراي”، فإن 
التقرير أكــد أن “هذه الدعوى متثل 
أحدث تطور في سياق قصة طويلة 

ومعقــدة تتعلق بواحــدة من أبرز 
بيفرلي  في  العقارية  االستثمارات 
هيلز الراقية بجنــوب كاليفورنيا، 
كمــا أنها تعيد تســليط الضوء 
علــى املكانة البــارزة التي حتتلها 
صفقــات العقــارات الفاخرة في 
لوس أجنلوس بــني مكائد النخبة 
إلى  اإلشــارة  العاملية”، حيث متت 
العقاري  االســتثمار  أن هذا هــو 
الذي كان اجلراح قد ضخ فيه نحو 
اكتشــف  لكنه  دوالر  160 مليون 
الحقا أنه قد مت خداعه وبيع الرهن 

العقاري مــن دون علمه، فلجأ إلى 
القضــاء األمريكــي للمطالبــة 
التــي ضخها،  باســترداد األموال 
في حني أنه حتــى اآلن، لم توافق 
احملاكــم األمريكية علــى مزاعم 
اجلــراح، إذ أنه فــي نوفمبر 2020، 
رفض قاٍض فيدرالي طلبه بإرسال 
املمتلكات إلى احلراسة القضائية، 
وحكــم بأنه “لم يقدم أدلة كافية 
لتأييد روايته”. ومن املقرر أن تنعقد 
جلسة اســتماع أخرى حول دعوى 

اجلراح في أكتوبر املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أن  تاميز"  أوردت صحيفــة "صنــداي 
تتســبب  لم  أوكرانيا  فــي  األزمــة 
فــي خالفات بني دول حلــف "الناتو" 
فحســب، بل أدت أيضا إلى تقسيم 

أعضاء احللف إلى ثالثة معسكرات.

ووفقــا لصحيفــة "صنــداي تاميز" 
البريطانية: "املعسكرات الثالثة داخل 
الناتو هي صقور وحمائم ونعام، حيث 
تضم دول الصقور أعضاء احللف الذين 
يعتقــدون أنه من الضــروري حتقيق 
عودة ســيطرة أوكرانيــا على أراضي 

دونباس وشــبه جزيرة القرم، وتوجيه 
ضربة قوية لروســيا بحيث ال ميكنها 
في املستقبل تهديد أي من جيرانها". 
ولــم تذكر الصحيفــة البلدان التي 
أنها "صقور"، مشيرة  على  تصنفها 
إلــى أن دول "احلمائــم" عازمة على 

حتقيق تســوية ســلمية بني روسيا 
وأوكرانيا، وهذه الدول التي ســتوافق 
على انســحاب القوات الروسية إلى 
مواقعها قبل الـــ24 من فبراير، على 
أن تترك لروســيا شــبه جزيرة القرم 

وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك.

دول  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
"النعام"هــي الدول التــي تركز أكثر 
علــى املشــاكل الداخليــة، وتدعم 
وثائــق احللف، لكنها إلــى حد كبير 
تبحث عــن الطريق األقــل مقاومة، 
وأشــارت الصحيفــة إلــى دول في 

a .جنــوب أوروبا ضمن هذا التصنيف
وأشــارت الصحيفة إلى "عدم توافق 
بلدان احللف على فكرة نشــر وحدات 
صغيرة من قوات الناتو في مدن غرب 
أوكرانيا بعيدا عن خط املواجهة لردع 

الضربات الصاروخية" الروسية.

ميقاتي يقفل باب الحقائب الوزارية
على قوى سياسية ويرفض فرض الشروط

الرأي الكويتية:

 الحكومة تالحق وزير الدفاع األسبق مجددا عبر القضاء األمريكي

"صنداي تايمز":

الوضع في أوكرانيا قّسم الناتو لثالثة معسكرات..صقور وحمائم ونعام
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متابعة ـ الصباح الجديد:

فتحت مأســاة مقتــل مهاجرين 
على ســياج مليلية، فصال جديدا 
من التوتر بــن املغرب واجلزائر، بعد 
بـ”التراخي”  جلارتهــا  الرباط  اتهام 
في مراقبة احلدود، في واقعة أثارت 
احتجاجات واســعة في إســبانيا 

واملغرب.
ولم تتــردد الســفارة املغربية في 
إســبانيا باتهــام اجلزائــر، وقالت 
في بيــان إن “املهاجمن تســللوا 
اجلزائر، مســتغلن  احلدود مع  عبر 
التراخــي املتعمــد للبــالد فــي 
السيطرة على حدودها مع املغرب”، 
وفق ما نقلت صحيفة “إلبريديكو” 

اإلسبانية.
وقتــل 23 مهاجرا مــن أصل ألفي 
جنوب  أفريقيــا  دول  مــن  مهاجر 
جيب  اقتحــام  حاولوا  الصحــراء 
مليلية اإلسباني، األسبوع املاضي، 
انطالقا مــن األراضي املغربية، وفق 
للســلطات  الرســمية  احلصيلة 

املغربية.
اتهامات للجزائر بالتراخي األمني 

السياسية  العلوم  أســتاذ  ويقول 
بجامعة اجلزائر، توفيق بوقاعدة، في 
“االتهامات  إن  “احلرة”،  ملوقع  حديث 
تندرج في إطــار الدعاية اإلعالمية 
وفي إطار التخلص من املســؤولية 

األخالقية ملا حدث”.
ويضيف بوقاعدة أن “االتهامات هي 
مراقبة  في  للمغرب وضعفه  إدانة 
للجزائر”،  اتهامــا  وليــس  حدوده 

بحسب تعبيره.
“إن  املغربيــة  الســفارة  وتقــول 
املهاجرين كانوا مسلحن” ولديهم 
“هيكل هرمي مــن القادة املدربن 
امليليشــيات  رجال  مع مالمح من 

ذوي اخلبرة في مناطق النزاع”.
لكن اخلبيــر األمني اجلزائري، أحمد 
أن “املتتبــع لتطور  ميزاب، فيــرى 
مســارات الهجرة غير الشــرعية 
من جنوب الصحــراء الكبرى نحو 

الشــمال، وفــي ظــل املعطيات 
األمنية عــن تزايد االجتار بالبشــر 
واجلرميــة املنظمــة، يــدرك أنه ال 
مجال ألن يكــون هناك اختراق من 
احلدود اجلزائرية جتاه املغرب لقوافل 
الهجــرة غير الشــرعية في ظل 

األزمة املتصاعدة بن البلدين”.
وعــزت الرباط هــذه احلصيلة غير 
املسبوقة من الضحايا إلى حوادث 
الســياج  من  وســقوط  “تدافــع 
احلديدي”، بينما اتهمت األمم املتحدة 
املغرب وإســبانيا “باللجوء املفرط 
إلى القوة” داعيــة إلى “التحقيق” 

فيما جرى.
وبينمــا تعــد مكافحــة الهجرة 
غير النظامية ملفا أساســيا في 

التعاون بن املغرب وإسبانيا، تنتقد 
منظمات حقوقيــة ما تعتبره “دور 
الدركي” الذي يؤديه املغرب لصالح 

االحتاد األوروبي.
املنظمــات عن حق  تلــك  وتدافع 
املهاجريــن باعتبارهم طالبي جلوء 
يســعون حليــاة أفضــل هربا من 

ظروف حروب أو مجاعات أو فقر. 
ويقــول اخلبيــر األمنــي اجلزائري، 
أحمــد ميــزاب “نحــن ال نتحدث 
احلدود  علــى  ارتكبت  جرميــة  عن 
اجلزائرية املغربية، نحن نتحدث عن 
جرمية ارتكبت على احلدود املغربية 
اإلسبانية، ومبنطق العقل علينا أن 
نحسب املسافة بن احلدود املغربية 
املغربية  احلــدود  إلــى  اجلزائريــة 

اجلزائريــة  ألنه إن صحــت الرواية 
املغربية فإن الرباط تعاني من فراغ 

أمني” بحسب تعبيره. 
ورقة الهجرة في التوتر بن البلدين

الدســتورية  العلوم  لكن أســتاذ 
بجامعة ابن طفيل باملغرب، رشيد 
لزرق، اتهم في حديث ملوقع “احلرة” 

اجلزائر باللجوء إلى ورقة الهجرة.
وسياق  “توقيت  حديثه:  في  ويقول 
ومالبسات احلادثة توضح أن النظام 
أنها  ويوضــح  مســؤول،  اجلزائري 
مناورة مكشــوفة من طرف اجلزائر 
هدفها  اللعب على ورقة الهجرة”.

وفــي أول رد رســمي للجزائر على 
االتهامــات املغربيــة، قــال عمار 
يسمى  فيما  اجلزائر  مبعوث  بالني، 

“الصحراء الغربية واملغرب العربي”،  
أن ما وقع فــي مليلية يوم اجلمعة 

املاضي، يالم فيه املغرب. 
وقال بالني في تصريحات صحفية 
لوســائل إعالم جزائريــة، إن “هذه 
األحداث املأســاوية تسلط الضوء 
املنهجــي حلقوق  االنتهاك  علــى 
اإلنســان من قبل دولة اختارت، من 
ناحية، اســتغالل شــبح الهجرة 
حسب  السياسي”،  االبتزاز  لغرض 

تعبيره.
انتقــدت  املشــاهد  هــذه  وإزاء 
والربــاط  مدريــد  املتحــدة  األمم 
بشــكل  “القوة  الســتخدامهما 
مفــرط” خــالل أحــداث اجلمعة 

واصفة ذلك بأنه “غير مقبول”.

املتحدة  األمم  باســم  الناطق  وقال 
صدمنا  “لقد  دوجاريك:  ســتيفان 
الــذي وقع عند  مبشــاهد العنف 
وإســبانيا في  املغرب  بــن  احلدود 
شمال أفريقيا نهاية هذا األسبوع 
والذي أســفر عن مقتل العشرات 

من طالبي جلوء ومهاجرين”.
وقال مكتب املّدعي العام اإلسباني 
في بيــان إّنه “طلــب فتح حتقيق 
لتسليط الضوء على ما حدث” بعد 
ســاعات من مطالبة األمم املتحدة 
بإجــراء حتقيق مســتقل في هذه 
األكثر دموية على اإلطالق  املأساة، 
عند احلــدود بن املغــرب واجليبن 
اإلسبانين ســبتة ومليلية اللذين 
يشــكالن حــدود االحتــاد األوروبي 

الوحيدة مع القارة األفريقية. 
ويرى لزرق إن مــا وقع يحتم “إجراء 
الناحية  “من  وتابــع  دولي”،  حتقيق 
اجلزائريــة،  املغربيــة  العالقــات 
البالغــات واتهام املغرب  فطبيعة 
مبمارسات عدائية كان مبثابة متهيد 
للحرب، لكون العالقات انتقلت من 
احلرب الباردة مــن طرف اجلزائر إلى 

حرب الغاز”.
وجتنبت إســبانيا مســايرة الرواية 
املغربية ملا حدث، ودعا وزير الشؤون 
اخلارجية اإلسباني، خوسيه مانويل 
ألباريس، إلى ضرورة توضيح مقتل 
اإلشارة  الباريس  ورفض  املهاجرين، 
إلى املســؤولن عن ذلك كما فعل 
املغرب، وفــق ما نقلت صحيفة “ذا 

أوبجيكتيف” اإلسبانية.
وخرجــت تظاهرات عــدة في مدن 
الرباط  وفــي  مختلفة  إســبانية 
اجلمعــة املاضيــة احتجاجا على 

املأساة التي شهدتها مليلية.
جــاءت هذه املأســاة في ســياق 
املغرب  بــن  التعــاون  اســتئناف 
وإســبانيا للتصــدي للهجرة غير 
النظامية بعــد تطبيع عالقاتهما 
الدبلوماســية في الفترة األخيرة، 
وهــو مــا تاله تشــديد مطــاردة 
املهاجريــن في املناطــق احلدودية، 

وفق نشطاء حقوقين.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
“الواليــات املتحــدة تلعــب لعبة 
الســعودية  مع  باخملاطر  محفوفة 
وإيــران” عنوان مقال نشــره موقع 
السياســة  عن  يتحدث  هيل”،  “ذا 
التي تتبعها واشنطن جتاه الرياض 

وطهران.
وأوضح املقال الــذي كتبه لورانس 
هــاس، وهــو باحث فــي مجلس 
األميركــي  اخلارجيــة  العالقــات 

البيت  فــي  الســابق  واملســؤول 
الرياض ال تــزال تريد  األبيــض، أن 
الرئيس  تأكيدات من  احلصول على 
األميركي، جو بايدن “أنها شــريك 
موثــوق به فــي مواجه التوســع 
الوقت  اإلقليمــي إليــران”، وفــي 
أميركيون  مســؤولون  التقى  ذاته 
وإيرانيون فــي الدوحة مؤخرا على 
النــووي لعام  االتفاق  أمل إحيــاء 
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وأضاف أن االتفــاق النووي يتعارض 
مع ما تريده الرياض، التي تريد منع 
طهران من تطوير أســلحة نووية 

على املدى الطويل.
ولفت أن واشــنطن أمــام معادلة 
صعبة، فهي تريــد طمأنة “الدولة 
زعيمة الدول العربية السنية التي 
تســعى الحتواء إيران”، وفي الوقت 
ذاته فهي تريد “التوصل لتســوية 

نووية مؤقتة مع إيران”.

واخلطر األكبر أمام الواليات املتحدة، 
أن تخســر املعادلــة بالكامل، بأن 
النووي،  االتفاق  إحياء  تفشــل في 
وتغذي املزيد من اخملاوف في الرياض 
مبا قد يدفعهم إلعــادة النظر في 
لألمن  واشــنطن  على  اعتمادهم 

اإلقليمي.
وأشار إلى أن بايدن يواجه “مشهدا 
معقدا بشــكل غير عادي”، وهو ما 
أجبره على التراجــع عن تعهداته 

“منبوذة” بسبب  السعودية  بجعل 
ملفها في حقوق اإلنســان، إذ أنه 
يأمل فــي إقناع الســعودية ودول 
اخلليج بزيــادة إنتاج النفط خلفض 

األسعار في السوق العاملية.
كانت  السعودية  الرياض  صحيفة 
قد كتبــت في افتتاحيــة لها أنه 
يجب علــى “إدارة بايدن أن تثبت أن 
اهتمامها بدول اخلليج ليس مجرد 
ظرف تفرضــه احلاجة إلى النفط.. 

وأن عليها أن تثبت باألفعال أنها ال 
تزال ملتزمة بأمن اخلليج”.

بايدن  التزام  أن  املقال  ويؤكد كاتب 
في إحيــاء االتفاق النــووي يعتبر 
إشــكالية، ألنه لن يكبح النشاط 
تقويض  ويهــدد  اإليراني،  النــووي 
جهــوده الســتعادة العالقات مع 
أهمية  “ذات  أصبحت  التي  الرياض 
متزايدة للمصالح االســتراتيجية 

األميركية”، وفقا ملا يراه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعتزمون  ممن  كثر  أميركيون  سيجد 
الســفر للقاء عائالتهم في عطلة 
العيد الوطني فــي الرابع من يوليو 
تعديل  إلــى  مضطرين  أنفســهم 
ألغت شركات  مشــاريعهم بعدما 
الطيــران مئــات الرحالت بســبب 

النقص في طواقمها.
وألغيت امس االول السبت نحو 600 

 ،2200 رحلة فيما تأخرت أكثــر من 
وفق املوقــع اإللكترونــي “فاليتاوار” 
الرحالت  تتبع حركة  املتخصص في 
اجلوية، بحســب ما نقلــت “فرانس 
الوضــع صعبا اجلمعة  برس”. وكان 
املاضيــة  أيضا، إذ أعلــن املوقع أنه 
رصد إلغاء 587 رحلة من إجمالي بلغ 
3060 رحلة ملغاة في العالم وتأخير 

نحو ثمانية آالف أخرى.

وأصبحــت هذه املشــاكل تعترض 
بشــكل  األميركيــن  املســافرين 
الطيران  تعمل شــركات  إذ  متزايد، 
أقل  طواقــم  بعديــد  األميركيــة 
15 باملئة مقارنة بفترة ما  بنســبة 
قبل اجلائحــة، وتواجه صعوبات في 
التعامــل مع عودة اإلقبــال الكبير 
للمســافرين على الرحــالت اجلوية. 
وتؤكد شــركات الطيران أنها تعمل 

علــى إيجاد حل للمشــكلة، وتعزز 
حمالتهــا لتوظيف طياريــن وأفراد 
طواقــم، علما بــأن عــدد املقاعد 
املتاحة للمســافرين تقّلص بسبب 
ويتحدث  “كوفيد19-”.  احتواء  تدابير 
خبراء القطاع عــن عوامل خارجية 
أخرى تفاقم األوضاع، خصوصا على 

صعيد املناخ واجلائحة.
وذّكر وزير النقل األميركي امس االول 

الســبت بيت بوتيجيج في تغريدة 
املســافرين بأن من حّقهم استرداد 
قيمة تذاكر الســفر في حال إلغاء 
طيارو  أضــرب  واخلميس  الرحــالت. 
للمطالبة  إيرالينــز”  “دلتا  شــركة 
برفع أجورهم لتعويضهم الساعات 

اإلضافية التي عملوها.
واعتبــر حيســون أمبروســي أحد 
ممثليهــم النقابيــن فــي تصريح 

أن  األميركية  “ســي.إن.إن”  لشبكة 
“اإلفراط في احلجز )بيع تذاكر السفر( 
هو بكل صراحة تصرف غير مسؤول. 
مع اخلروج من اجلائحة يتم إدراج عدد 

رحالت يفوق عدد الطيارين”.
وشدد أمبروســي على أن الطيارين 
املرهقــن ال نيــة لديهــم حلجــز 
أن  املســافرين لكنــه شــدد على 

القضية هي “مسألة سالمة”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
استمرارًا للتقدم العسكري الروسي 
في أوكرانيا، أفــادت وزارة الدفاع بأن 
اجليش حــرر قريــة زولوتاريفكا، ولم 
يتبّق ســوى حترير قرية بيلوغوروفكا 
التي تبعــد 6 كيلومترات عن مدينة 
والتــي  احملاصــرة  ليسيتشانســك 
تســتعد القوات الروسية لتحريرها 

بصورة كاملة خالل ساعات.
وأفادت وكالة “تاس” الروسية لألنباء، 
امــس االول الســبت، بــأن القوات 
الروسية وقوات جمهورية لوغانسك 
املوالية لها تســتعد لـ”حترير مدينة 
من  تامة،  بصورة  ليسيتشانســك” 
جانــب آخر نفت القــوات األوكرانية 

حصار املدينة.
وتعــد ليسيتشانســك آخــر جيب 
منطقــة  فــي  أوكرانيــا  لقــوات 
لوغانســك، شــرقي البــالد، وثالث 
أهم مدينة أوكرانية حســب اخلبراء 

واحملللن.
بَدء االقتحام للجيب األخير

في ســياق املعارك والتقدم الروسي، 
أعلــن الرئيس الشيشــاني رمضان 
قاديروف أن القوات الروســية وقوات 
باقتحام  بدأت  الشعبية  ولوغانسك 

املعقــل  ليسيتشانســك  مدينــة 
األوكراني األخير في لوغانسك.

وقال قاديروف، حســب وسائل إعالم 
روســية، إن “الهجوم على املدينة بدأ 
من قبــل القــوات املتحالفة وقوات 
لوغانســك الشــعبية.. مت إطبــاق 
احلصار علــى املرتزقة فــي املصيدة 
محاصرة  وليسيتشانسك  بالكامل، 
اآلن بالكامل”، مشــيرًا إلى أنه جرى 

إغالق جميع مداخل ومخارج املدينة.
مــن جانبه، يقــول اخلبير الروســي 
العســكري شــاتيلوف مينيكايف، 
الروســية كثفت خالل  القــوات  إن 
مجهوداتهــا  املاضيــة  األســابيع 
احلربية في شــرقي أوكرانيا، وحتديًدا 
سيفرودونيتسك التي متت السيطرة 
عليهــا منذ مــا يقرب من أســبوع 
واملدينة التوأم لها ليسيتشانســك، 
التي تســتعد هي األخرى للسقوط 
أيدي  في  استراتيجية  مدينة  كثالث 

القوات الروسية.
وأوضح اخلبير العســكري شاتيلوف 
مينيكايف، خالل تصريحات صحفية 
، أن عملية ســقوط ليسيتشانسك 
أدنــى  أو  قوســن  بــن  أصبحــت 
والتكثيــف العســكري كان بغرض 

الســيطرة عليها قبل امتداد الغرب 
من األسلحة إلى كييف، والتي تهدف 

إلى عرقلة التمدد الروسي.
كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في 
وقت سابق اليوم: “خالل األيام الثالثة 

املاضية، متت السيطرة على مصفاة 
النفط في ليسيتشانســك ومنجم 
ماتروســكايا ومصنع اجليالتن وقرية 

توبوليفكا”.
إلــى ذلك، أعلن فيتالي كيســيلوف 

الداخلية في جمهورية  وزير  مساعد 
لوغانســك الشــعبية، أن أكثر من 
ألفي مقاتل مــن نازيي قوات كييف 
واملرتزقــة األجانــب محاصــرون في 
مدينة ليسيتشانســك، آخر معقل 

لهم فــي لوغانســك؛ والتــي تعد 
إحــدى مقاطعتي منطقــة دونباس 
الصناعية واللتن تســعى موسكو 

للسيطرة عليهما بالكامل.
استماتة أوكرانية ملنع السقوط

وصلت  امليدانية،  املعطيات  حســب 
قــوات لوغانســك املدعومــة مــن 
موســكو إلــى منتصــف مدينــة 
ليسيتشانســك، بينما مت رفع أعالم 
قوات لوغانســك على مباٍن رسمية 
باملدينة، كما تشــهد شوارع املدينة 
حرب شــوارع بن قوات لوغانســك 
إطالق  األوكرانية، وســط  والقــوات 

كثيف لصواريخ من اجليش الروسي.
وحول االستماتة األوكرانية في القتال 
ليسيتشانسك  مدينة  سقوط  ملنع 
لوغانســك،  منطقة  إلــى  التابعة 
يقول اخلبير العســكري شــاتيلوف 
مينيكايــف، إن تلــك املنطقة تعد 
مدينة صناعية يبلغ عدد ســكانها 
1.5 مليون نســمة، وتقع في حوض 
دونباس املتاخم لروسيا على الشاطئ 
الشمالي للبحر األسود والذي يحتوي 

على احتياطات ضخمة من الفحم.
كما تقع تلك املنطقة أيًضا في قلب 
ثقافية بن كييف وموسكو  معركة 

التي تؤكــد أن هــذه املنطقة، على 
غرار جزء كبير من شــرقي أوكرانيا، 
يســكنها ناطقون بالروسية تنبغي 

حمايتهم من القومية األوكرانية.
ولــم تعتــرف حتــى اآلن أي دولــة 
باســتقالل دونيتســك ولوغانسك، 
اتفاقيات مينســك  اللتــن تنــص 
علــى بقائهمــا ضمــن أوكرانيا مع 
ا يحمي  منحهما وضًعا قانونيًّا خاصًّ
والسياســية  األمنية  مصاحلهمــا 
األساســية، لكن روســيا لم تخف 
تقدميهــا دعًمــا إنســانيًّا ومعنويًّا 
وسياســيًّا واقتصاديًّا للجمهوريتن 
اللتــن حصــل نحــو 700 ألف من 
ســكانهما خالل الســنوات األخيرة 

على اجلنسية الروسية.
القطعة  تُعد  املدينة،  ومع ســقوط 
االســتراتيجية الثالثة بعد ماريوبول 
الروس  قبضة  في  وسيفرودونيتسك 
حيث مت تركيز العملية العســكرية 
األوكراني  واجلنــوب  الشــرق  علــى 
للســيطرة علــى املوانــئ واملناطق 
الصناعيــة والســياحية، كمــا أن 
القوات الروسية تهدف إلى السيطرة 
الكاملة على الشريط الساحلي في 

البحر األسود ألوكرانيا.

المغرب يتنصل من مسؤولية قتل المهاجرين
 على سياج مليلة في اتهام الجزائر بالتراخي

يلعب دور »الدركي« لصالح االتحاد االوربي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت هيئة األركان العامــة األوكرانية، امس 
األحد، إن روســيا كثفت هجماتها وحتركاتها 
العسكرية شــرقي البالد باإلضافة لضربات، 
فــي وقت أكــد حاكــم منطقــة بيلغورود 
الروســية مقتل 3 أشخاص انفجارات يُعتقد 

أنها ناجمة عن هجوم أوكراني.
وأوضحت هيئة األركان العامة األوكرانية في 
بيان أن قواتها صدت هجمات روسية بالقرب 

من خاركيف وسلوفينسك شرقي البالد.
وأضافت أن القوات الروسية تعمل على تأمن 
املواقع بالقرب من ليسيشانســك، آخر جيب 

للقوات األوكرانية في منطقة لوغانسك.
ولفتت إلى روســيا شــنت غارات جوية على 
إيفانيفكا وخيرســون، كمــا وجهت ضربات 
صاروخيــة إلــى منطقة ميكواليــف، وهذه 

املناطق كلها تقع في جنوبي أوكرانيا.
وفي الســياق، قال رئيس بلديــة ميليتوبول، 
جنوبــي أوكرانيا إن قوات بالده قصفت قاعدة 
عسكرية تسيطر عليها القوات الروسية في 

محيط املدينة بأكثر من 30 صاروخا. 
ويأتي هذا التطور بعدما أعلن حاكم منطقة 
بيلغورود الروســية فياتيسالف جالدكوف، أن 
3 أشــخاص على األقل قتلــوا، وحلقت أضرار 
بعشرات املباني السكنية في مدينة بيلورود 
القريبة من احلــدود األوكرانية، وذلك بعد ورود 

أنباء عن وقوع عدة انفجارات في املدينة.
وقــال جالدكوف في منشــور علــى تطبيق 
“تلغرام” إن 11 بناية ســكنية على األقل و39 
منزال خاصا حلقت بهم أضرار مشيرا إلى دمار 

5 منازل بالكامل، وفق “رويترز”.
ويبلغ عدد ســكان مدينة بيلغورود 400 ألف 
شــخص وتقع على بعد 40 كيلومترا تقريبا 
شمالي احلدود مع أوكرانيا وهي املركز اإلداريل 

منطقة بيلغورود.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فيما يتوقع أن تتصاعد حركة االحتجاج خالل 
الساعات املقبلة في ليبيا بعد أن دعت حركة 
بالتريس الشــباب املتظاهرين إلى نصب خيام 
في امليادين وإعالن العصيان املدني، أعربت األمم 
املتحــدة عن دعمها حلق التظاهر إال أنها دعت 

إلى جتنب العنف.
فقد حث املتحدث باســم األمــن العام لألمم 
املتحدة، ستيفان ديجوراك، في بيان نشر على 
موقــع األمم املتحدة، امس األحــد، املتظاهرين 
على جتنب العنف. فيما دعــا اجلهات الليبية 
إلــى التكاتف للتغلب على املأزق السياســي 
املســتمر الذي يعمق االنقسامات ويؤثر سلًبا 
على اقتصــاد البالد. إلى ذلــك، أوضح أن األمم 
املتحــدة واملستشــارة اخلاصة لألمــن العام 
بشأن ليبيا، ســتيفاني ويليامز، جاهزة لتقدمي 
املساعي والوساطة بن األطراف لرسم طريق 
للخــروج من املأزق السياســي عبــر تنظيم 
انتخابات على أســاس إطار دستوري ثابت في 
أقــرب وقت ممكــن، الفتاً إلــى أن االجتماعات 
األخيرة التي عقــدت في القاهرة وجنيف حتت 
رعاية األمم املتحدة حققت تقدما كبيرا ينبغي 
البناء عليه. أتت تلــك الدعوة بعد يومن من 
التظاهرات التي عمت مختلف املدن في البالد، 
وبلغت ذروتها، اجلمعة، باقتحام حشــد مبنى 

البرملان وإحراق أجزاء منه.
األطراف  بتنحــي  املتظاهــرون  فيما طالــب 
السياســية احلاكمة، وخروج كافــة املرتزقة 
واملقاتلن األجانب، فضال عن حتســن األوضاع 

املعيشية واالقتصادية املزرية في البالد.
كما ردد احملتجون الذين نظموا أكبر جتمع لهم 
في طرابلس منذ ســنوات، شعارات مناهضة 
للنخب السياســية املتناحرة. وأغلقوا الطرق 
في بنغازي ومصراتــة، وأضرموا النار في مبان 

حكومية في سبها والقره بوللي.

هجمات مكثفة شرقي 
أوكرانيا.. وكييف ترد 

في عمق روسيا

األمم المتحدة: على 
جميع األطراف في

 ليبيا تجنب العنف

مسؤول أميركي سابق: 

سياسة واشنطن تجاه السعودية وإيران “لعبة محفوفة بالمخاطر”

إلغاء مئات الرحالت الجوية في الواليات المتحدة جراء نقص الطواقم

آخر معركة في لوغانسك

 ليسيتشانسك بوابة بوتين لحوض دونباس
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 7255
التاريخ: 2022/7/3

إعادة إعالن مناقصة رقم )44( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

والحقا بكتاب اإلعالن املرقم بالعدد 2078 في 2022/2/23
تعلن محافظة ميسان/ قســم العقود احلكومية عن إعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء مدرسة جديدة 12 صفا مع التأثيث 
ناحية علي الشــرقي/ حي الســالم( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة البترودوالر التكميلية لسنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارها 

)1,285,260,000( مليار ومائتان وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وستون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوما.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة- بناية محافظة ميسان- الطابق األول- قســم العقود احلكومية(، وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )12,853,000( )اثنا عشــر مليونا وثمامنائة وثالثة وخمســون الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمــان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة 

)120( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ قسم 

العقود احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:
أ. تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة 

بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع 
من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي 
عقد الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال 

انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى قســم 
العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي 

ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/7/20( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2022/7/21( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان 
تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/7/14( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة في حال عدم التزام 

مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ نشر إعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن املناقصة العامة التالية:

فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشركة الكائن في منطقة الشعيبة/ محافظة البصرة للحصول على وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تســليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واسم 
ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيســية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة 
عامة- الشــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2022/8/15 الســاعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيت 
مدينة البصرة احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر اإلعالن الى ما بعد العطلــة ويعتبر اليوم الذي يلي 
العطلة آخر يوم لغلق املناقصة. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة 
عامة- الشــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في 2022/8/15 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة 

احمللي أو اليوم الذي يليه.
3- املبلغ التخميني للمناقصة )140,000$( فقط مائة واربعون الف دوالر أميركي.

4- تقدمي كافة الوثائق املشــار اليها في الوثيقة القياســية املرفقة- )تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء( ابتداء مع 
العطاء مصادقــة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اســتمرار أهلية مقدم العطاء مبوجب االســتمارات 
املدرجة في القســم الرابع من الوثيقة وفي حال عدم توفر أي من الوثائق او البيانات املذكورة ســيتم استبعاد العطاء وال تتحمل 

شركتنا أي مسؤولية بذلك.
5- متطلبــات التأهيل: على مقــدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم الثالث 

)معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة القياسية ابتداًء مع العطاء.
6- تقــدمي العطاءات الفنية والتجارية وفي النماذج واجلداول الكاملة وجداول األســعار املطلوبة في القســم الرابع من الوثيقة 

القياسية ان تكون موقعة ومختومة.
7- حتديــد مــدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )120( يومــاً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطــاء التجاري املقدم بالدوالر 

األميركي أو اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن مصرف عراقي 
معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )2,800($ فقط الفان وثمامنائة دوالر أميركي وألمر شــركتنا ويتضمن اإلشارة فيها 

الى رقم واسم املناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء. 
9 - شمول العمال العراقيني العاملني لدى الشركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

وإلزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11 - جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
12 - جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة:

  WWW.SRC.GOV.IQ
لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي:

 contracts@src.gov.iq
14 - على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.

حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 7253
التاريخ: 2022/7/3

إعادة إعالن مناقصة رقم )73( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

والحقا بكتاب االعالن املرقم 6202 في 2022/6/12.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وفحص وتشغيل محطة 
الفاطمية الثانوية ســعة )2*31،5( ام.في.أي( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة  البترودوالر التكميلية لسنة 2021( وبكلفة تخمينية 
مقدارها )4،839،583،000( أربعة مليارات وثمامنائة وتســعة وثالثون مليونا وخمســمائة وثالثة وثمانون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة 

تنفيذ أمدها )390( يوما.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة/ قسم العقود احلكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا، وللحصول 

على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )48،340،000( )ثمانية وأربعني مليونا وثالثمائة وأربعني ألف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )120( يوما 

من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ قسم 

العقود احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:
أ. تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة 

بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع 
من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي 
عقد الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال 

انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى قســم 
العقود احلكومية لغرض شــراء الوثائق القياســية على ان يتم دفع مبلغ مســتندات املناقصة والبالغ )700,000( )سبعمائة ألف دينار 

عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــا إن آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )األربعاء( املصادف )2022/7/20( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2022/7/21( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان 
تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/7/14( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة في حال عدم التزام 

مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة
شركة سعد العامة 

العدد/ ع 2052/5
التاريخ/ 2022/6/26

إعادة إعالن
الى/ السادة الراغبني باالشتراك باملناقصة املرقمة )2022/7( املعاد إعالنها للمرة األولى

م/ جتهيز ونصب أجهزة وأثاث وزجاجيات مختبرية ومواد كيمياوية وحاويات غاز الكلور ملشروع 
ماء النهروان املركزي

يســر وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة- شركة سعد العامة دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة أعاله 
واملعادة للمرة األولى وبنفس الشروط واملواصفات املذكورة سابقا...مع مالحظة ما يلي: 

على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة- شركة سعد العامة( 
1- )يكون الدوام الرســمي من يوم االحد الى اخلميس ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحا ولغاية الســاعة الثالثة ظهرا( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2- على من ترسو عليه املناقصة تدريب كوادر فنية عدد )4( في موقع العمل ملدة )14( يوما لتشغيل األجهزة اخملتبرية وحاويات الكلور وفحص لنماذج 

من مياه الشرب.
3- متطلبات التأهيل املطلوبة: )شروط االشتراك باملناقصات(.

أ - هوية تصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط زرقاء اللون او هوية غرفة جتارة سارية املفعول.
ب - براء ذمة من الهيئة العامة للضرائب.

ت - تأمينات أولية بنسبة )1%( من قيمة العطاءات على شكل صك مصدق او خطاب ضمان على ان يكون مصدقا من أحد املصارف املعتمدة في بغداد 
حصرا على ان تكون نفاذية خطاب الضمان ملدة ثالثة اشهر من تاريخ تقدمي العطاء وبخالفه يهمل العطاء ويقدم العطاء بالدينار العراقي.

ث - قائمة باالعمال املماثلة ويعتمد في ذلك على الكتب الرســمية الصادرة عن اجلهات احلكومية التي تؤيد القيام باالعمال املماثلة او املنجزة حسب 
حالته. 

ج - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور نشر اإلعالن.
ح - تقدمي هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن والتموينية ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني لصاحب الشركة او املقاول. 

خ - الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها حق استبعاد املقاول املتلكئ في تنفيذ املشاريع احملالة علية سابقا في الشركة.
د - عدم إدراج أي حتفظات او شروط غير مقبولة.

ذ - تقدمي ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني بكشف للسنة املالية السابقة من قبل محاسب قانوني. 
ر - يهمل أي عطاء غير مستوٍف للشروط. 

ز - يحق للشركة استبعاد الشركة او املقاول غير الكفوء.
س - يعتبر هذا اإلعالن جزءا من مستندات املقاولة وجزءا ال يتجزأ من العقد ويكون ملزما للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء.

ش - إرفاق وصل شراء العطاء عند تقدمي )النسخة االصلية(.
ص - قيام الشركات واملقاولني باالستفسار عن بنود املقاولة وجداول الكميات واخملططات وغيرها من قبل اقسام الشركة قبل التقدمي ويكون مسؤوال 

عن مفردات العطاء املقدم.
ض - ال يجوز للمناقصني واملقاولني بيع املقاولة ألي مناقص او مقاول آخر سواًء كان ذلك قبل املباشرة بالعمل أم في أثناء سير العمل وبخالفه يتحمل 

املناقص التبعات القانونية واملالية كافة.
ط - ال يجوز التنازل عن املناقص او املقاول إالَّ بعد املوافقة التحريرية من قبل صاحب العمل وفقا للشروط النافذة.

ظ - عدم قيام الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني او املقاولني إالَّ بعد عذر مشروع وعلى أن ال يؤثر ذلك على سير العمل.
ع - قيام املناقص بتقدمي العطاء بظرفني/ ظرف يشــمل العطاء الفني والوثائق اخلاصة باملناقصة وظرف يشــمل العطاء املالي سعر نهائي غير قابل 

للتفاوض ومبوجب جداول الكميات واملواصفات على ان يكون مدة نفاذية العطاء ال تقل عن ثالثة اشهر.
غ - على أصحاب املكاتب والشــركات تقدمي العنوان الكامل للشركة او املكتب يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والعنوان 

الكامل والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض للشركة او صاحب املكتب وضرورة اإلخبار عن العنوان اجلديد.
ف - تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن صاحب املكتب او الشركة ممن يشملهم احلجب.

ق - قيام الشــركات اجملهزة او املكاتب بتقدمي شــهادة منشــأ وفاتورة البيع ووثيقة التأمني باســم اجملهز ومصادق عليها من قبل امللحقيات التجارية 
العراقية وقبل دخول البضائع الى العراق.

ك - تلتزم الشركة اجملهزة بتقدمي قوائم بأسماء وأعداد ومدة تشغيل العمال من العقود واألجراء اليوميني العراقيني العاملني في الشركة مهما كانت 
مدة اشتغالهم لغرض تسديد مبالغ الضمان اخلاص بهام.

ل - موعد غلق املناقصة الساعة )12( ظهرا بتاريخ 2022/7/11.
م - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )100 الف دينار(
ن - يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شركة ســعد العامة– بغداد كرادة مرمي- تقاطع اخلرطوم- قسم الشؤون املالية واإلدارية الطابق الثاني 
صندوق فتح العطاءات( في املوعد احملدد قبل )2022/7/11( أما العطاءات املتأخرة فســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان املذكور في أعاله.
 صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )335،048،054( دينار 1. مهندس )كهرباء(/ عدد )1(
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني/ عدد )3(.

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10(  سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)1،451،874،900( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )اخلامسة/ كهربائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مدير املشروع/ مهندس )مدني( 
عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )96,394,500( دينار 
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس كهرباء/ عدد )1(.

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10(  سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)385,578,000( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني مالحظ )فني(/ عدد )1(
الدرجة )الثامنة( وإجازة ممارسة مهنة. 
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الصباح الجديد - متابعة:

دخــل العالم مرحلــة تضخم لم 
السبعينيات  منذ  مثلها  يشــهد 
املصارف  والثمانينيات وحذر حكام 
املركزية وخبراء االقتصاد خالل ندوة 
عقدها البنك املركزي األوروبي هذا 
األسبوع في البرتغال بأن تخطيها 

سيتطلب وقتا.
البنك  يرى  لـ”الفرنســية”،  ووفقا 
بالتعامل  املكلف  األوروبي  املركزي 
األســعار فــي منطقة  مع تطور 
اليــورو، أن املرحلــة احلاليــة غير 

مسبوقة.
الجارد  كريســتني  رئيسته  وعدت 
خالل ندوة “ســينترا” في البرتغال، 
أن “مستويات التضخم احلالية في 
واملنتجات  الغذائية  املواد  أســعار 
الصناعيــة بلغت حدا لم نلحظه 

منذ منتصف الثمانينيات”.
ولفتــت إلــى أن “زيادة األســعار 
بالنســبة للطاقة خالل األشــهر 
احلدود  بكثير مــن  أعلــى  األخيرة 
بصورة  ســجلت  التي  القصــوى 
موضعية في الســبعينيات خالل 

الصدمة النفطية األولى.
األستاذ  بالدوين  ريتشــارد  وأوضح 
في معهــد جرادويت فــي جنيف 
في لقــاء في البرتغــال، أن ارتفاع 
األســعار احلالي الذي تخطى 8 في 
املائــة في أيار )مايــو( في منطقة 
في  أحداث  سلسلة  يعقب  اليورو، 

عالم تسوده الفوضى.
“بعد صدمة  الوضع  ملخصا  وقال 
العــرض اآلســيوي 2020 )نتيجة 
تفشــي وباء كوفيد - 19(، تسبب 
االنتقال عام 2021 من الطلب على 
اخلدمات إلى الطلب على املنتجات 
بصدمة ثانية. وبــدل أن يتبدد كل 
ذلــك، بــدأت احلرب الروســية في 
أوكرانيــا، مثيرا ارتفاعــا هائال في 

أسعار الوقود واملواد الغذائية”.
العوامــل ال تقتصر على  أن  وأكد 
أســعار الطاقة، فمــع رفع القيود 
تدريجيا،  الوباء  ملكافحة  الصحية 
ســجل ارتفاع حاد في إنفاق األسر 
علــى اخلدمــات، وهذا مــا يظهر 
بوضــوح مــع ازدهار النشــاطات 
الذي  األمر  والترفيهية،  السياحية 

يحرك بدوره التضخم.
وبلــغ ارتفاع أســعار اخلدمات 3.5 
)مايــو(، وهو  أيــار  املائــة في  في 
أعلــى مســتوى منــذ منتصف 
التســعينيات. والواقــع أن تالقي 

غيــر  هــذا  اخملتلفــة  العوامــل 
أنه  بالدوين  ريتشارد  ورأى  مسبوق، 
“ليــس هناك دليــل مرجعي لهذا 

التضخم”.
وحول بقاء األسعار مرتفعة لفترة 
طويلة، أكــد أنه مــع حتذير ينس 
ســتولتنبرج األمني العام للحلف 
األطلسي بأن احلرب في أوكرانيا قد 
تستمر أعواما، فإن تراجع اإلمدادات 
في  الطاقة  أســعار  يبقــي  قــد 
مستوى مرتفع. مشيرا إلى أنه قد 
يقترن التضخم املســتورد بعوامل 
بلد يكون لها  محلية خاصة بكل 
التضخم.. وفي هذا  دائم في  تأثير 
الســياق، يطالب املوظفون، بإحلاح 
بتعويضات  شــركاتهم  متزايــد، 
ما  الشــرائية،  قدرتهم  تراجع  عن 
قد يســهم في التضخم. كما أن 
البطالة في  متوســط معــدالت 
ســوق العمل ضعيف مقابل نيات 
توظيف مرتفعة، ما يصب لصالح 
زيــادة في األجــور، وبالتالــي زيادة 

التضخم.
ويبقى التواصــل مبدئيا في صلب 

املركزيــة لضبط  املصــارف  حترك 
إيزابيل شــنابيل  أن  إال  األســعار، 
العضو فــي مجلــس إدارة البنك 
أن هذا  أوضحت  األوروبــي  املركزي 
مبواجهة  حاليــا  “صعب  التواصل 
أرقام تضخم مرتفعة” حني “يشعر 
النــاس كل يــوم بوطــأة تضخم 
شديد عندما يشــترون الطعام أو 
يذهبون إلــى محطات الوقود، وفي 
وقت يعاني الكثيــرون تراجع كبير 

في مداخيلهم الفعلية”.
وأكدت “ال يســعنا ســوى القليل 
حيــال التضخــم احلالــي، لكننا 
سنتخذ تدابير حاسمة حتى يعود 
التضخم إلى مستوى الهدف الذي 

حددناه على املدى املتوسط”.
أوزكان  كامللــي  ســبنيم  وحذرت 
األســتاذة في جامعة ماريالند بأنه 
“حني يحل التضخم ويبدأ بتأجيج 
على  األجــور،  وبزيادة  التكهنــات 

السياسة النقدية أن تتحرك”.
وهــذا ما يعتــزم البنــك املركزي 
األوروبــي القيام به مــن خالل رفع 
معــدالت فائدتــه بدءا مــن متوز 

)يوليــو(، مــع احلرص فــي الوقت 
نفســه على عدم القضاء على منو 

اقتصادي يتباطأ باستمرار.
وحذرت كامللي أوزكان بأن “املسألة 
ال تكمن في معرفة مــا إذا كانت 
من  فترة  بعد  ستنخفض  األسعار 
الوقت، ألنها ســتتراجع في نهاية 
املطاف، بل في معرفة ما ســيحل 

بالنمو”.
وتابعت “لذلك قام البعض مبقارنة 
الوضــع مــع الســبعينيات التي 
إذ اقترن  اتسمت بركود تضخمي”، 
التضخــم املرتفع بنمــو ضعيف، 
مؤكدة “في أوروبا هناك خطر ركود 

تضخمي”.
وأكــد ميشــيل هارتنيــت كبير 
مخططي االستثمار في مجموعة 
بنك أوف أمريــكا كورب املصرفية 
األمريكية، إن هناك “صدمة ركود” 
بدأت تهدد أســواق املــال بعد أن 
ســجل مؤشــر إس آند بــي 500 
األمريكية  لألسهم  نطاقا  األوسع 
أســوأ أداء نصف ســنوي له منذ 

أكثر من 50 عاما.

لألنباء  “بلومبيرج”  وكالــة  ونقلت 
عن تقرير أعده هارتنيت القول، إنه 
في حني من املتوقــع إقرار مجلس 
االحتياطــي الفيدرالي زيادة كبيرة 
في أسعار الفائدة، وتراجع توقعات 
التضخم، اســتمر مؤشر بول آند 
بير لبنــك أوف أمريكا لقياس ثقة 
املتعاملني في أسواق املال عند أقل 
الثالث على  مستوياته لألســبوع 

التوالي.
وذكر بنك أوف أمريكا، أن أســواق 
والســندات تعاني خروج  األسهم 
األمــوال خــالل األســبوع احلالي، 
في ظل مخاوف املســتثمرين من 
احتمال انكماش االقتصاد العاملي، 
مع ارتفاع معدل التضخم وتشديد 

السياسات النقدية.
وأضــاف أن نحــو 5.8 مليــار دوالر 
االســتثمار  صناديق  مــن  خرجت 
أسبوع  العاملية خالل  األسهم  في 
املاضي،  )يونيو(  حزيران   29 املنتهي 
في حني دخــل إلى ســوق األوراق 
قليلة  تدفقات  األمريكيــة  املالية 

بقيمة 500 مليون دوالر.

حاليا  األســهم  أســواق  وتتراجع 
نحو  املســتثمرين  اجتــاه  في ظل 
التخلص من األصــول ذات اخملاطر، 
خوفا من ركود اقتصادي وشــيك، 
حيث ما زال التضخم مرتفعا رغم 
تشــديد السياســة النقدية من 

جانب البنوك املركزية.
وسجلت األســهم والسندات في 
العالم تراجعا قياســيا، بحســب 
بيانات “بلومبيــرج”، التي تعود إلى 
1990، حيــث فقد مؤشــر إس آند 
بــي 500 مبفرده أكثر مــن ثمانية 
تريليونــات دوالر مــن قيمته، وهو 
أسوأ أداء له منذ أكثر من 50 عاما.

ارتفــع التضخــم فــي أوروبا إلى 
حزيران  في  جديد  قياسي  مستوى 
)يونيو( على وقع احلرب في أوكرانيا 
موسكو،  على  الغربية  والعقوبات 
ما يثيــر قلق األســر التــي باتت 
تواجه ارتفاعا حادا في أسعار املواد 
الغذائية، فضال عن ارتفاع أســعار 

الطاقة.
وأكد فيليب ويشــتر، رئيس قسم 
االقتصاد في شركة أوستروم إلدارة 
يجدون  باتوا  “األوروبيني  أن  األصول، 

صعوبة في شراء الطعام”.
وقــال “لم نر عبــر التاريــخ رقما 
مرتفعا إلى هــذا احلد فيما يتعلق 
الغذائية، وســيكون  املواد  بحصة 
لذلــك وطأة شــديدة”، مشــيرا 
إلى زيادة أســعار احلبــوب والزيوت 
املستخدمة في املنتجات املصنعة.
أبدى ويشــتر مخاوفــه من خطر 
كبير محدق باالقتصاد مع اضطرار 
األســر إلى احلد من نفقاتها، وقال 
“في مرحلة ما يضطر املســتهلك 
إلى اتخاذ قــرار: هــو بحاجة إلى 
البنزيــن للذهــاب إلــى العمــل 
فيقتطع من نفقات أخرى، ما يولد 

صدمة سلبية للنشاط”.
وبلغت نســبة التضخــم في دول 
اليورو الـ19 في حزيران )يونيو( 8.6 
في املائــة بوتيرة ســنوية، بعدما 
ســجلت 7.4 في املائة في نيسان 
)أبريــل( و8.1 فــي املائة فــي أيار 
)مايو(، وهي أعلى أرقام يســجلها 
يوروســتات منذ بدء صدور املؤشر 

في كانون الثاني )يناير( 1997.
االستهالك  أســعار  ارتفاع  ويصل 
إلى مســتويات شــهرية قياسية 
)نوفمبر(،  الثانــي  تشــرين  منــذ 
املاضــي مبنزلة  العام  بعدما عــد 
ظاهرة مؤقتة ناجمة عن االنتعاش 
االقتصادي بعد صدمة وباء كوفيد 
- 19 وعــن البلبلة في سالســل 

اإلمداد اللوجستية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الوزراء  كتب بوريس جونسون رئيس 
البريطانــي وريشــي ســوناك وزير 
اخلزانة مقاال مشتركا، لإلعالن عما 
وصفــاه بأنه “أكبــر خفض ضريبي 
يتم دفعــة واحدة منــذ عقد”، في 

عــرض للوحدة فــي مواجهة ازمة 
تكلفة املعيشة في بريطانيا.

وقال رئيس الــوزراء ووزير اخلزانة، في 
ذا صن امس األحد  مقال لصحيفة 
التأمني  ترتفع عتبــة  “إنه عندمــا 
األربعاء، ســتوفر ما  يــوم  الوطني 

يصل إلى 330 جنيه استرليني )400 
دوالر( ســنويا لكل مــن 30 مليون 

موظف بريطاني”.
وأضــاف جونســون وســوناك، “أن 
التاريخي سيصل  الضريبي  اخلفض 
إلى ستة  مليارات جنيه استرليني 

من حيث القيمة ويعفي 2.2 مليون 
شــخص من دفع أي تأمني وطني أو 
ضريبة دخل على أرباحهم متاما، مع 
بالنسبة  الوطني  التأمني  انخفاض 

لـ 70 % من املوظفني البريطانيني.
نــادر  رأي مشــترك  وفــي مقــال 

أشــارا  االثنني،  اليوم  للمســؤولني 
إلى املليارات التــي تعتزم احلكومة 
إنفاقها لتخفيــف وطأة التضخم 
مــن خالل توفيــر اإلغاثــة لفواتير 
ضرائب اجملالس احمللية ورسوم الوقود 

وتكاليف الطاقة.

يأتــي هــذا بعــد نفــي احلكومة 
عــن  “راضيــة”  أنهــا  البرطانيــة 
قالت  حيــث  املتزايــد،  التضخــم 
إن “تكلفــة احلرية دائما تســتحق 
التكاليف  ارتفاع  وسط  تسديدها” 
التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 حذر تقرير ريســتاد إنرجــي الدولي، 
املعني بشــؤون الطاقــة، من حدوث 
انخفــاض كبيــر في مــوارد النفط 
القابلة لالســتخراج فيمــا ميكن أن 
يوجــه ضربــة كبيرة ألمــن الطاقة 
العاملي، مشيرا إلى أن إجمالي النفط 
اآلن  العاملــي  لالســتخراج  القابــل 
يبلغ مــا يقدر بـــ1.572 مليار برميل 
بانخفاض قدره 9 في املائة تقريبا عن 
العام املاضــي و152 مليار برميل أقل 

من إجمالي 2021.
وقــدر التقريــر الــذي نشــر أمس، 
االنخفاض فــي االحتياطيات إلى 30 
مليــار برميل من النفــط مت إنتاجها 
انخفاض  إلى  إضافــة  املاضي،  العام 
املكتشــفة  غير  املــوارد  فــي  كبير 
لتصــل إلى 120 مليــار برميل حيث 
أســهم القطاع البحــري األمريكي 
بأكبر إجمالي في هذا االنخفاض مع 
بقاء 20 مليــار برميل من النفط في 
األرض، ويرجع السبب في ذلك إلى حد 
التأجير على األراضي  كبير إلى حظر 

الفيدرالية.
توافر  فــي  االنخفــاض  أن  وأوضــح 
االستثمارات النفطية يهدد مبزيد من 
زعزعة االستقرار في مشهد الطاقة 
احملفوف باخملاطر، وال سيما وأن العالم 
بحاجة إلى مزيد من كل املوارد لتلبية 
الطلب املتزايد علــى النقل، حيث إن 
أي إجراء لكبح العرض ســيؤدي إلى 
نتائج عكسية بســرعة على أسعار 
املضخات في أنحاء العالم مبا في ذلك 

كبار املنتجني مثل الواليات املتحدة.

وأشــار التقريــر إلــى أنــه ميكــن 
حتقيق  واملســتثمرين  للسياســيني 
النجاح من خالل استهداف استهالك 
الطاقة وتشجيع كهربة قطاع النقل 

وحتسني كفاءة الوقود بشكل كبير.
بدوره، ذكر تقرير “أويل برايس” الدولي 
أن هنــاك تزايدا في حالة عدم اليقني 
فــي األســواق بســبب االضطرابات 
قطاع  علــى  والعقوبــات  العامليــة 
الطاقة الروســي، موضحــا أنه على 
على  بالضغوط  توقعــات  من  الرغم 
الطلب، تتزايد املشاعر الصعودية في 

أسواق النفط.
وأشــار التقرير إلى تأثر إنتاج النرويج 
فــي اخلــارج بشــدة باإلضرابات في 
املصافي، حيث يبدو أن ســوق النفط 
حتت احلصــار من جميــع اجلهات من 
املعروض  فــي  األساســي  الضيــق 
إلى  إضافة  االســتثمار،  نقــص  إلى 
في  باحلرب  املتعلقــة  االضطرابــات 

أوكرانيا.
ونوه إلى موافقة حتالف “أوبك +” على 
احلفــاظ على زيادة قدرهــا 648 ألف 
برميل يوميــا في هدفهــا اإلنتاجي 
آلب املقبل مــع احلفاظ على التزامها 
دون تغييــر، علــى الرغم مــن تزايد 
األدلة على أن الطاقة الفائضة داخل 
اجملموعة النفطية قــد تضاءلت إلى 

أدنى مستوى لها منذ أعوام.
مفاوضات  بانهيــار  التقريــر  واهتم 
وأنه  اإليرانيــة،  النوويــة  الصفقــة 
فإن  أمريكيني،  بحســب مســؤولني 
احتماالت إحياء االتفاق النووي اإليراني 
أقل، حتى بعد محادثات الدوحة التي 

عقدت األســبوع املاضي أكثر من ذي 
قبل، واصفني املفاوضات بأنها “تسير 

في املاء”.
وأبرز عــودة االحتاد األوروبي القوية إلى 
االعتماد علــى الوقود األحفوري، وفي 
ضوء إحصاءات أوروبا لعام 2021 التي 
نشرتها “يوروســتات “ أصبح الوقود 
األحفــوري مــرة أخرى أكبــر مصدر 
لتوليــد الطاقة في االحتــاد األوروبي 
مدفوعــا إلى حد كبيــر بزيادة قدرها 
4 في املائة على أســاس ســنوي في 
استخدام الغاز على الرغم من ارتفاع 

سعره.
وأوضــح التقرير أن إنتــاج “أوبك” من 

حزيران  فــي  انخفض  اخلــام  النفط 
مقارنة بأيار بسبب انقطاع اإلمدادات 
في كل مــن ليبيا ونيجيريا وأن الدول 
في  املشاركة  األخرى  املنتجة  العشر 
اتفاقية “أوبك +” رفعت إنتاجها اجملمع 
مبقدار 20 ألف برميل فقط في اليوم 

في الشهر املاضي.
ولفــت إلى أن جميع أعضــاء “أوبك” 
الـ13 - مبا في ذلك ليبيا وإيران وفنزويال 
املســتثناة من االتفاقية ، شــهدت 
انخفاضا في إنتاجها اجلماعي مبقدار 
100 ألــف برميل يوميا على أســاس 
شــهري في حزيران إلى 28.52 مليون 
أنه مبوجب  يوميــا، موضحــا  برميل 

اتفاق “أوبك +” تســتهدف عشر دول 
في “أوبك” زيــادة إنتاجها في حزيران 

مبقدار 275 ألف برميل يوميا.
وأضاف التقرير أنه في الشهر املاضي 
شهدت ليبيا - وهي ليست جزءا من 
اتفــاق “أوبك +” - أكبــر انخفاض في 
اإلنتــاج تليها نيجيريا، حيث تشــير 
التقديــرات إلى انخفــاض اإلنتاج مبا 
يراوح بــني 80 ألف برميل يوميا و100 
ألف برميل يوميا، كمــا تراجع أيضا 
اإلنتــاج والصادرات مــن العراق ثاني 

أكبر منتج في “أوبك”.
ولفت إلــى أن تراجع إنتــاج “أوبك +” 
يرجع إلــى العقوبــات الغربية على 

روســيا وقيود الطاقة لدى عديد من 
املنتجني اآلخرين غيــر القادرين على 
مبرزا  املطلوبــة،  للحصــص  الضخ 
تأكيد “أوبك +” أن قــرار اجملموعة في 
ختام األســبوع املاضي بزيادة اإلنتاج 
648 ألف برميــل يوميا آلب  مبقــدار 
يعد تأكيــدا على التزامها بخططها 
السابقة التدريجية، التي من خاللها 
ستكون قد تراجعت فعليا عن جميع 
أيار   بدأتهــا في  التي  التخفيضــات 

2020 استجابة النهيار الطلب.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
في ختام األسبوع املاضي، انخفضت 
أسعار النفط وسط مخاوف مستمرة 
من ركود الطلب ألقت بظاللها على 
املعنويــات ووضعت اخلام القياســي 
خســارة  ثالث  تكبــد  مســار  على 

أسبوعية على التوالي.
برنت  خلام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 
20 سنتا أو 0.2 في املائة، إلى 108.83 
مكاسب  عن  متخلية  للبرميل،  دوالر 
بأكثر مــن دوالر في وقت ســابق من 
اجللسة. وتراجعت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكســاس الوسيط تسليم آب( 
37 سنتا أو 0.4 في املائة، إلى 105.39 
دوالر للبرميــل، ليتخلى هو أيضا عن 
مكاسب سابقة خالل اجللسة بلغت 
نحو دوالر، وانخفــض اخلامان بنحو 3 

في املائة، اخلميس.
ووافــق تكتل “أوبك +” الذي يشــمل 
للبترول  املصــدرة  البلــدان  منظمة 
“أوبــك” ومنتجني مســتقلني منهم 
اإلنتاج  بسياسة  االلتزام  على  روسيا 
املطبقــة بعد اجتماعات اســتمرت 

يومني، لكن التكتل جتنب مناقشــة 
سياســة اإلنتاج بدءا مــن أيلول وما 
بعده. وكانــت “أوبك +” قد قررت زيادة 
اإلنتاج شهريا مبقدار 648 ألف برميل 
يوميا في متوز وآب في زيادة عن خطة 
سابقة بزيادة اإلنتاج 432 ألف برميل 

يوميا على أساس شهري.
من جانب آخر، انخفض إجمالي عدد 
منصات احلفر النشــطة في الواليات 
املتحدة مبقدار 3 هذا األســبوع، حيث 
تراجع إجمالي عدد احلفارات إلى 750 
هذا األســبوع - 275 منصة أعلى من 

عدد احلفارات هذه املرة في 2021.
وأشــار التقرير األســبوعي لشركة 
املعنية  األمريكيــة  هيــوز”  “بيكــر 
بأنشــطة احلفر إلى ارتفــاع حفارات 
النفط في الواليــات املتحدة بواقع 1 
هذا األسبوع إلى 595، كما انخفضت 
منصات الغاز مبقدار 4 إلى 153، بينما 
ظلت احلفــارات املتنوعة على حالها 

عند 2.
ولفــت التقرير إلى بقاء عدد احلفارات 
في حــوض بيرميان علــى حاله هذا 
األسبوع عند 349، بينما انخفض عدد 
احلفارات فــي إيجل فورد مبقدار 4 إلى 
68 وسجل عدد حفارات النفط والغاز 
في بيرميــان أعلى بـــ112 مما كانت 

عليه هذه املرة من العام املاضي.
ونوه التقرير إلــى ارتفاع إنتاج النفط 
اخلام في الواليــات املتحدة إلى 12.1 
مليــون برميــل يوميا في األســبوع 
24 حزيــران وهو أعلى  املنتهي فــي 
مســتوى منذ نيســان 2020 عندما 

انتشر الوباء.

حكام البنوك المركزية: تخطي العالم
صدمة التضخم يتطلب وقتا ليس قليال

بريطانيا تعلن أكبر خفض ضريبي .. 6 مليارات جنيه دفعة واحدة

األعلى منذ السبعينات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضــت عملة بيتكوين إلى أقل من 19 
ألف دوالر حيث تراجعت 2.2 في املائة خالل 

التعامالت أمس.
وتذبذبت أســعار العملة املشفرة الرقمية 
بنســبة 2.7 في املائة، ليتــم التداول بني 

18981 دوالرا و19491 دوالرا.
املشــفرة  العملة  بيتكوين،  وانخفضــت 
األشهر، اآلن 72 في املائة عن أعلى مستوى 
سجلته في 10 تشــرين الثاني ، الذي بلغ 
68992 دوالرا، وتراجعــت قيمتهــا 59 في 

املائة حتى اآلن هذا العام.
يشار إلى أن فقاعة االنكماش في األصول 
الرقمية كشــفت عن نظام هش لالئتمان 
والرافعــة املاليــة في العمالت املشــفرة 
التي شملت قطاع  االئتمان  مشابه ألزمة 
التمويل التقليدي في 2008. منذ إنشائها، 
وعــد املتحمســون للعمــالت املشــفرة 
الهائلة  الشخصية  الثروات  من  مبستقبل 
أفضل،  جديــد  مالي  لنظام  والتأســيس 
رافضــني رأي النقــاد الذين شــككوا في 
قيمتها وفائدتها التي لم تنشــر ســوى 
اخلوف وعدم اليقني والشــك. غير أن هذه 
املشــاعر باتت اآلن تطارد صناعة العمالت 
املشــفرة الواحدة تلو األخرى، واملشــاريع 
التي غالبا ما تكون مترابطة وحتجز أموال 
العمالء تواجه خســائر مباليــني الدوالرات 
وتتوجه إلى عمالقــة الصناعة طلبا حلزم 

اإلنقاذ.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األمريكية،  الطاقة  معلومات  إدارة  أعلنت 
امس األحد، أن صــادرات العراق النفطية 
تراجعت إلى أمريكا خالل األسبوع املاضي 

لتصل الى متوسط 76 الف برميل يوميا.
وقالت اإلدارة في تقرير لها ، ان “متوســط 
اخلام  النفط  من  األمريكية  االســتيرادات 
خالل االسبوع املاضي من تسع دول بلغت 
5.162 ماليــني برميــل يوميــا منخفضة 
مبقدار 146 الف برميل باليوم عن االسبوع 
الذي سبقه والذي بلغ 5.308 ماليني برميل 

يوميا”.
واضافــت ان “الصادرات العــراق النفطية 
ألمريكا بلغت معدل 76 ألف برميل يوميا 
األســبوع املاضي، منخفضا عن األسبوع 
الذي ســبقه الذي بلغت فيــه الصادرات 
النفطية ألمريــكا معدل 100 الف برميل 

يوميا”.
واشــارت الى ان “اكثر اإليــرادات النفطية 
ألمريكا خالل األســبوع املاضي جاءت من 
كنــدا ومبعدل بلــغ 2.887 مليــون برميل 
يوميا، تلتها املكســيك مبعــدل 743 الف 
برميل يوميا، وبلغت االيرادات النفطية من 
الســعودية مبعدل 701 الف برميل يوميا، 
ومن ثــم كولومبيا مبعدل 215 الف برميل 

يوميا”.
ووفقــا لإلدارة فــان “كمية االســتيرادات 
األمريكيــة من النفط اخلام مــن البرازيل 
بلغت مبعــدل 209 آالف برميل يوميا، ومن 
نيجيريــا مبعدل 201 الف برميــل يوميا، ، 
ومن ترينداد توباغــو مبعدل 71 الف برميل 
يوميا، ومن االكوادور مبعدل 59 الف برميل 
يوميا فيما لم يتم اســتيراد اي كمية من 

روسيا”.

»بيتكوين« تتراجع
إلى أقل من 19 ألف

 دوالر بانخفاض 2.2 %

تراجع صادرات العراق 
النفطية إلى أمريكا

بنمو 4 % على أساس سنوي 

عودة أوروبية قوية لالعتماد على الوقود األحفوري 
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7 آفاق

مايكل يونغ*

ال يــوّد املــرء الوقوع فــي احلتمية 
الثقافيــة، لكن النــزاع األوكراني 
سّلط الضوء على املفاهيم اخملتلفة 
البلدان  فــي  والنصر  للقــوة  ا  جدًّ
الغربية وروســيا. وليس مفاجًئا أن 
بدت  العربية  احلكومات  الكثير من 
أكثر مهارًة في فهم منطق الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني وحساباته، 

من منتقديه الغربيني.
حني قــام الــروس بغــزو أوكرانيا، 
األوكرانيــون، وكانــت  وقاومهــم 
مقاومتهــم ناجحة فــي البداية، 
بدت السردية وكأّنها ُكِتبت لفيلم 
املســتضَعف  كان  هوليــوودي. 
يهزم معتديًا شــّريرًا، وبدا أن نهاية 
ســعيدة تلوح في األفق. في أواخر 
الدفاع  نيســان/أبريل، قــال وزيــر 
األميركي لويد أوســن في اجتماع 
لــوزراء الدفــاع: »مــن الواضح أن 
الفوز،  بإمكانها  أن  تعتقد  أوكرانيا 
أيًضــا جميع  وهذا مــا يعتقــده 
احلاضرين هنا«. تزامن هذا التصريح 
مع إعالن أوســن أن روسيا تفشل 
في غزوها وأن الواليات املتحدة تريد 
أن تــرى اجليش الروســي »ضعيًفا 
بحيث ال ميكنه القيام باألمور التي 
أقدم عليها في اجتياحه ألوكرانيا«. 
حتى إن الرئيس جو بايدن ذهب أبعد 
من ذلك، مشــّددًا على أن بوتني »ال 

ميكنه البقاء في السلطة«.
أما اليوم، فتبدو األمور مختلفة إلى 
حدٍّ كبير، إذ حتّقق القوات الروسية 
مكاسب كبرى في شــرق أوكرانيا 
وتعانــي االقتصــادات الغربية من 
ارتفاع أســعار النفط والغاز، األمر 
الذي يعود بالفائدة على روسيا. وقد 
بايدن، فــي محاولة واضحة  صّرح 
إلبعــاد املالمــة عنــه، أن الرئيس 
زيلينســكي  األوكرانــي فولودميير 
»لم يرد أن يسمع« في مطلع العام 
اجلاري أن روسيا على وشك أن تغزو 
بالده. لقــد كان التلميح الضمني 
أن زيلينســكي، لو أجــرى تقييًما 
أفضل للوضع، لســلك رمبا مسارًا 
مختلًفا، وأنقــذ أوكرانيا مما متّر به 
اآلن. وهذا الــكالم بعيٌد كل البعد 
بوينستون  زيلينسكي  مقارنة  عن 
تشرشل في األسابيع األولى للنزاع. 
فالبلدان الغربية تشــّكك اآلن في 
احتمال أن تخرج أوكرانيا منتصرًة، 
في ظّل تعّمق االنقسام بينها حول 
اخلطوات الالحقة. وعلى الرغم من 
كل ما قيل عن جنون بوتني، روسيا 

هي التي تنتصر.
مما ال شــك فيه أن روسيا ستعاني 
العقوبات  بســبب  طويــل  لوقت 
لدفع  مستعدٌّ  بوتني  لكن  الغربية. 
ا  ولطاملا كان مســتعدًّ الثمن  هذا 

لدفعــه إذا كان البديــل هو هزمية 
بالده فــي أوكرانيــا. الوقت كفيٌل 
الروس  إذا ســينجح  بأن يحســم 
فــي االحتفاظ بســيطرتهم على 
شــرق أوكرانيا، ولكن فــي الوقت 
الراهــن، وّطــدت روســيا قدرتها 
وحرمت  القرم،  إلــى  الوصول  على 
أوكرانيا مــن منطقتها الصناعية، 
وجعلت الغرب يدرك أن جزًءا كبيرًا 
من أوكرانيا ســيبقى على األرجح 
حتت ســيطرة موســكو، وأظهرت 
ثمة حدودًا  أن  لألوكرانيــني  كذلك 
حقيقية للخطــوات التي ميكن أن 
يقدم عليها الغرب ملساعدتهم في 

الدفاع عن أنفسهم.
من وجهة نظر عربية، قد يبدو ذلك 
كّلــه مألوًفا. فما تعتبــره البلدان 
الغربية معايير للنصر والهزمية في 
احلرب يكاد يكون في معظم األحيان 
غير ذي قيمة في الشرق األوسط. ال 
يتمّثل النصر عادًة في فرض القوة 
بشــكل فّعال، حتى لــو كان ذلك 

مهًما، بل يتمّثل في الصمود بوجه 
عدوٍّ أقوى. فقد جنح حزب اهلل نوًعا 
ما بتصوير حربه ضد إســرائيل في 
ل له،  العام 2016 بأنها »نصر« ُسجِّ
على الرغم من أنها لم تستوِف أيًّا 
من املعايير الكالسيكية التي كان 
الغربيون ليستخدموها  املسؤولون 
من أجــل تعريف النصــر. كذلك، 
تخضع إيــران للعقوبات األميركية 
منذ عقود، ما يســّبب لها معاناة 
كبيرة، لكنها لم تبّدل ســلوكها، 
بل ازدادت متّسًكا مبوقفها وحققت 
أنحاء  مختلف  في  كبرى  مكاسب 
الشرق األوسط. ال يعتبر قادة إيران 
أن النصر يقــوم على إحلاق الهزمية 
أيًضا  بل  فحســب،  اآلخر  بالطرف 

على مواصلة املسار اإليديولوجي.
ينطبق األمر نفســه إلى حدٍّ كبير 
على روسيا في مواجهة عالٍم غربي 
أقوى. حني يقول القادة الغربيون إن 
املعاناة  بوطأة  الروس سيشــعرون 
وينقلبون على بوتني، يبدون وكأنهم 

يعيشــون في فّقاعة. ال شــك أن 
الرئيــس الروســي ليس مســرورًا 
برؤيــة مجتمعه يــزداد اســتياًء، 
لكن األمر الوحيد الذي ســيراقبه 
هو ما إذا ســيهّدد ذلك ســلطته. 
لقــد اعتمد القــادة فــي العالم 
العربــي – بدًءا من ســورية ومرورًا 
إلى مصر  ووصواًل  والسودان  بلبنان 
واجلزائر – سلوًكا مماثاًل حني شعرت 
بالضعف.  احلاكمة  األوليغارشيات 
يُجري املسؤولون الغربيون انتخابات 
دميقراطية، لكــن بإمكان األنظمة 
العربي  العالــم  في  الســلطوية 
وروســيا أن تلجأ دوًما إلى التالعب 
بنتائج االنتخابات، وإلى العنف، في 

حال خسرت قبضتها مؤقًتا.
األمر الذي لن يتعاطف معه القادة 
العرب هــو قــراءة األوكرانيني غير 
أمامهم.  املتاحة  للخيــارات  املرنة 
بإمكان  كان  معّينــة،  حلظــة  في 
زيلينســكي أن يلعب لعبة البقاء، 
ما يتيح له هامًشــا للمناورة. في 

شباط/فبراير املاضي، توّجه الرئيس 
الفرنســي إميانويــل ماكــرون إلى 
موســكو وكييف للتفــاوض على 
وعلى من  املتفاقمــة.  لألزمة  حلٍّ 
ماكرون  طرح  روســيا،  إلى  الرحلة 
فكــرة أن أوكرانيــا قــد تنظر في 
»الَفْنلَندة«  لنموذج  مشابه  ترتيٍب 
)Finlandization(، كسبيل للخروج 
من املأزق، وتعّرض لالنتقادات بسبب 
كالمه هــذا. لكن، هل كان ماكرون 
على خطأ؟ ينظــر الفنلنديون إلى 
متذّكرين  بامتعــاض،  »الَفْنلَندة« 
حني كانــت ســيادتهم منقوصة 
بسبب موقع بالدهم في جوار االحتاد 
السوفياتي خالل احلرب الباردة. لكن 
فنلندا بقيت حّرة، وظّلت أيًضا جزًءا 

من أوروبا الغربية.
دمييتري  الســابق  زميلــي  أجــاب 
ل في مقابلة مع  ترينني، حني ُســئِ
»ديوان« عــن إمكانية تطبيق منوذج 
»الَفْنلَندة« فــي أوكرانيا، أن البالد 
تواجه خيارًا قاسًيا: »علينا ببساطة 

اجليوسياســي  الوضــع  معاينــة 
ألوكرانيا.  الفعلي  واالســتراتيجي 
فقد أوضح الرئيــس األميركي جو 
بايدن أن الواليات املتحدة لن تدافع 
عن أوكرانيا، حتى في حال تعّرضت 
إلى الغزو واحُتلَّت أراضيها«. بعبارة 
أخرى، حني يوشــك عدوٌّ أقوى منك 
على شــّن هجوم عليك، قد يكون 
التصّرف األمثل في هذه احلالة إبرام 

صفقة للحفاظ على ما لديك.
ال شــّك أن الكثير من دول الشرق 
تدرك  أفريقيا  وشــمال  األوســط 
جّيًدا حدود ســيادتها، وتتكّيف مع 
ذلك في الكثير مــن األحيان. بقي 
لبنان لفترة طويلة رازًحا حتت نفوذ 
ســوريا، واآلن إيران. ومع أن شرائح 
مــن اللبنانيــني قاومــت ذلك في 
األمر  مراحل مختلفة، يشّكل هذا 
التعايش  الناس  َقِبل معظم  واقًعا 
بنفوذ  السعودية  وقد متّتعت  معه. 
كبير في اليمن لفترة طويل، إلى أن 
وّطدت إيران دورها في البالد. واليوم، 

متــارس طهــران تأثيرًا فــي العراق 
وســورية، فيما تسيطر تركيا على 
مناطق شاسعة في شمال سورية، 
دائرة  إلى توسيع  قريًبا  وقد تسعى 
نفوذها هناك بشكل أكبر. وباملثل، 
لطاملــا كان ملصــر دورٌ نشــط في 

السودان.
واقع احلال أن الســيادة في الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيا ال تزال 
ملتبسة وغير واضحة املعالم. هذا 
الوضع ليس مثالًيا إطالًقا، لكن دول 
املنطقة اضطّرت للتكّيف معه، وإن 
كان ذلك جملّرد كسب الوقت بانتظار 
حلول وضع أفضل. لــو أن أوكرانيا 
بالوســائل  الروســي  الغزو  أّخرت 
بشأن  واملســاومة  الدبلوماســية 
بإمكانها  لكان  مينسك،  اتفاقيات 
رمبــا تفــادي الهجــوم الروســي 
واســتخدام هــذه املهلــة لتعزيز 
األهلية  احلرب  انتهــاء  بعد  قوتها. 
اللبنانية في العــام 1990، فرضت 
االتفاقيات  من  مجموعة  دمشــق 
التي شّكلت عبًئا على لبنان. لكن 
الوضع انقلب بشــكل حاسم في 
العام 2005، حني أرغمت املظاهرات 
احلاشــدة املعاديــة لســورية بعد 
اغتيال رفيق احلريري السوريني على 

سحب قواتهم من لبنان.
إن الدفــاع عن مبــادئ مثل احلرية 
أمٌر مفهوم. وهذه مبادئ  والسيادة 
مهمــة، لكــن فقــط إذا كان من 
املمكــن الدفاع عنها. أمــا إذا لم 
يكن ذلك ممكًنا، فالتعّنت االنتحاري 
البديل  دائًمــا  املقاومــة ليس  في 
األمثــل. فدمار أوكرانيــا قد يدفع 
النظر بســردية  إعادة  إلى  كثيرين 
املواجهــة البطولية التي ســادت 
خالل األســابيع األولى مــن الغزو. 
وقــد تبــدأ خطابات زيلينســكي 
إذا  االمتعاض  بإثارة  »التشرشلية« 
كان الثمن الذي يجــب تكّبده هو 
اجلماعية،  والهجرة  أوكرانيا،  خراب 
واإلفقــار االقتصــادي. وغالًبــا ما 
يكّن التاريخ اعتبــارًا ألولئك الذين 
يتجّنبــون االجنــراف وراء انفعاالت 
اللحظة، ويفّضلــون الترّيث لبلوغ 
فهــم طويــل األمد ملا من شــأنه 
الوطنيـــة  املصلحـــة  حتقـــيق 

العلـيا.
لعّل الــدول العربية يقودها حّكام 
ســلطوّيون عتاة وفاشــلون، لكن 
هــؤالء أثبتــوا أنهم يتقنــون فّن 
بفرض  األمر  يتعلــق  البقاء. فحني 
العوامل  تؤرقهم  لم  ســطوتهم، 
التي تردع نظراءهم الغربيني. لهذا 
إلى حدٍّ كبير عن  امتنعوا  السبب، 
إدانــة الرئيس الروســي الذي يبدو 

أنهم باتوا يعتبرونه واحًدا منهم.

*مدير حترير في مركز مالكوم كير– 
كارنيغي للشرق األوسط.
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بروكســل ــــ تركز املؤسســات 
املاليــة التابعــة لالحتــاد األوروبي 
بشــكل متزايد على فلسطني من 
أجل املســاعدة في حتفيز التنمية 
العمل،  فرص  وخلف  املســتدامة، 
التعافي  ودعــم  النمــو،  وتعزيــز 
الرغم  لكن علــى  اجلائحــة.  بعد 
من  الضخمــة  التدفقــات  مــن 
ـ وأغلبها في هيئة  االســتثماراتـ 
قروض للقطاع اخلاص الفلسطيني 
ــ يواصــل االحتــاد األوروبي جتاهل 
التي حتول دون  البنيويــة  العقبات 
تنمية فلســطني. بــدال من ذلك، 
تعمل مساعداته على دعم النظام 
املصرفي الفلسطيني وإطالة أمد 
بقاء اقتصاد معطل حتت االحتالل.

األوروبي  االحتــاد  ملراجعــة  وفقــا 
األخيرة لالستثمارات في فلسطني 
منذ عــام 2014، فإن املســاهمات 
 Team( »املستمرة من »فريق أوروبا
Europe( ــ االحتاد األوروبي، وبلدانه 
العامة  التنمية  وبنــوك  األعضاء، 
التابعة له، وخاصة بنك االستثمار 
األوروبــي إلعادة  والبنك  األوروبــي 
إلى 1.4  ــــ تصل  والتنمية  البناء 
مليار يورو )1.5 مليار دوالر أميركي(. 
تعهدت األطراف بثالثة أخماس هذا 
املبلغ فــي العامني املاضيني، حيث 
متثل القروض %71 من اإلجمالي، أو 

نحو مليار يورو.
يُـَعـــد بنك االســتثمار األوروبي، 
القــدس مؤخرا  افتتــح في  الذي 
مكتبــا للضفة الغربيــة وقطاع 
غزة، املســتثمر األكبر، حيث ميثل 
372.3 مليون يــورو ــ أكثر من ربع 
التمويل األوروبي لفلســطني. قدم 
االحتاد األوروبي 77.1 مليون يورو من 
خالل أدوات مثل املساعدات الفنية، 
والضمانات، وِمـَنـــح االســتثمار 
من الصنــدوق األوروبــي للتنمية 
كبار  قائمــة  وتضم  املســتدامة. 
املســتثمرين أيضا السويد )279.5 
مليون يورو(، وفرنسا )253.2 مليون 
يورو(، وأملانيا )166 مليون يورو(. وإذا 

التنمية  مســاعدات  أن  علمنا  ما 
االحتاد  قدمهــا  التي  األساســية 
األوروبي لفلســطني في عام 2020 
كانت نحو 241 مليون يورو، فسوف 
يتبني لنــا أن هذه املبالغ ليســت 

بسيطة.
لكن نســبة القروض املتعثرة بني 
الصغيرة  الفلسطينية  الشركات 
آخــذة في  احلجــم  واملتوســطة 
االرتفــاع، كمــا كانــت مديونية 
األسر في ازدياد أيضا، مما يدعو إلى 
التســاؤل حول مــا إذا كان املزيد 
من القروض مــن املمكن أن يدعم 
بدال  املســتدام.  االقتصادي  النمو 
من ذلك، يهدد هذا النهج بسحب 
املساعدات األوروبية من القطاعات 
حيث تشــتد احلاجــة إليها، مثل 
صناديق اجملتمع املدني، أو التحويالت 
النقدية لألسر التي تعيش في فقر 
مدقــع، أو دعم خدمــات القطاع 
والرعاية  التعليــم  مثــل  العــام 

الصحية.
عانت هذه القطاعات بشــدة منذ 
اقترح مفــوض االحتاد األوربي اجملري 
أوليفر فارهيلي جتميد جزء كبير من 
األوروبي  االحتاد  مساعدات  ميزانية 
بسبب ادعاءات حول حتريض بعض 
الكتب املدرســية الفلســطينية 
برغم  ــ  والكراهيــة  العنف  على 
أن دراســة ممولة من االحتاد األوروبي 
تخفــف من هذه املزاعــم. بعد ما 
يقرب من العام من املناقشات ذهابا 
وإيابا حول جعل حزمة املساعدات 
مشــروطة بإصالح التعليم، قررت 
بروكسل اإلفراج عن األموال. بصرف 
النظر عــن هذا، كانــت العواقب 
شــديدة  التجميد  على  املترتبــة 
وواســعة النطاق: إنهاء العالجات 
املنقذة للحيــاة لنحو 500 مريض 
وتعليق  األقــل،  على  بالســرطان 
إلى  يصل  ملــا  النقدية  التحويالت 
120 ألف فلسطيني مستضعف، 

وخفض رواتب القطاع العام.
كانــت زيادة متويل القطــاع العام 
التعافــي  فــي  رئيســيا  عامــال 
اجلائحة،  بعد  أوروبا  في  االقتصادي 
وينبغــي أن تضطلع بدور مماثل في 

إسرائيل  ضم  أن  الواقع  فلسطني. 
الفعلــي لألراضــي فــي الضفة 
القطاع  دعــم  يجعــل  الغربيــة 
العام للشــركات الفلســطينية 
الصغيرة جهدا ال غنى عنه. تفتقر 
والسيطرة  السيادة  إلى  فلسطني 
الطبيعية،  ومواردها  حدودها  على 
وتعمل العقبــات البنيوية ــ التي 
تتراوح من القيــود املفروضة على 
إسرائيل على  إلى سيطرة  التنقل 
ــ  الفلسطينية  اخلارجية  التجارة 
األنشطة  على احلد من مســاحة 
اخلاص  القطــاع  يســتطيع  التي 
أوسلو،  اتفاقيات  مبوجب  مزاولتها. 
أصبح الفلسطينيون عالقني فعليا 
في حالة مــن االعتماد االقتصادي 
على إسرائيل واملساعدات الدولية، 
مع غيــاب احليز املالي الالزم لتلبية 

احتياجات التنمية الوطنية.
ليس من املســتغرب أن تتســبب 
آثــار االحتالل املطول وسياســات 

القصيرة  النيوليبرالية  املساعدات 
العالية  املســتويات  ــــ  النظــر 
مــن البطالة، وفجــوات التفاوت، 
واالستدانة، والفقر املتفاقم ــ في 
زيادة اعتماد السلطة الفلسطينية 
على القــروض املصرفية لتغطية 
العجز املالي. اآلن، تشكل السلطة 
القطاع  وموظفو  الفلســطينية 
االئتمانات  مــن   40% نحــو  العام 

املصرفية.
وهذا يسلط الضوء على مزيد من 
اخملاوف بشأن مليار يورو من القروض 
األوروبيــة، املوجهــة فــي األغلب 
األعم نحو البنوك الفلســطينية 
ومؤسســات التمويــل املتناهــي 
الشفافية  إلى  االفتقار  الـِصـَغـر: 
في ما يتعلق باملســتفيدين وعدم 
بالقدر  التنمية  مكاســب  وضوح 
الكافي. الواقع أن الغالبية العظمى 
موجهة  األوروبية  االستثمارات  من 
الفلسطينية  الشركات  دعم  إلى 

الصغيــرة واملتوســطة احلجــم، 
لكــن هنــاك أيضا متويــل قطاع 
مبا في  الشــركات،  ومتويل  الطاقة 
ذلك الشــركات املتوسطة احلجم 
وشــركات التطوير العقاري. ونظرا 
احملسوبية  ورأســمالية  للفســاد 
فال  الفلســطينية،  السلطة  في 
يجوز لنا أن نتجاهل خطر تهميش 
واملتوسطة  الصغيرة  الشــركات 

احلجم.
مــع ذلك، ليــس مــن الواضح ما 
إذا كانــت املؤسســات املالية في 
بيانات  تطلــب  األوروبــي  االحتــاد 
إقراض مفصلة بالقدر الكافي من 
الوســطاء. في عام 2019، خلصت 
نتائج  أن  إلــى  األوروبية  املفوضية 
األوروبي  االســتثمار  بنك  تدخالت 
خــارج أوروبا تظل غير معلومة في 
األغلب األعم، كمــا يواجه ممولون 
تتعلق  مماثلــة  انتقــادات  آخــرون 

بالشفافية.

صحيح أن االســتثمارات األوروبية 
فــي فلســطني تتضمــن بعض 
العناصــر اإليجابية. على ســبيل 
املثــال، يقــدم مرفــق الضمــان 
اختياريــة  تغطيــة  الســويدي 
 90% بنسبة  السياسية  للمخاطر 
من أصل القرض في غزة واملنطقة 
)ج(. تشكل املنطقة )ج( نحو 61% 
الغربيــة وحتتوي على  الضفة  من 
واألراضي  الطبيعية  املوارد  معظم 
اخلصبة في فلسطني، والتي تُـعتبر 
شــديدة األهمية جلهــود التنمية 

االقتصادية االجتماعية.
الســلطات  ســيطرة  لكــن 
اإلســرائيلية علــى املنطقة متنع 
ومن  األعمــال،  أنشــطة  فعليــا 
غيــر املرجــح أن تفضــل البنوك 
الكارهــة  املاليــة  واملؤسســات 
للمجازفــة املشــاريع هنــاك دون 
حوافز حكوميــة. وعلى هذا فقد 
تعظم الشــركات استفادتها من 
أشــكال إضافية من الدعم العام 
مثل إعانات الدعم وخطط تخفيف 
الديــون. لكن عدد الشــركات في 
املنطقــة )ج( وقطــاع غــزة التي 
السويدي  البرنامج  من  تســتفيد 

غير واضح من البيانات املنشورة.
إذا كانــت أوروبا راغبــة في تعزيز 
فلسطني،  في  املستدامة  التنمية 
فالبد أن يكون إنهاء االحتالل هناك 
على رأس أولوياتها الدبلوماســية. 
إلى ســالم  التوصــل  ولكــن ألن 
إســرائيلي فلســطيني من خالل 

التفــاوض يبــدو احتمــاال بعيدا، 
فيجــب علــى االحتــاد األوروبي أن 
منــوذج جديد  تطوير  إلى  يســارع 
بشكل  يتناســب  للمســاعدات 

أفضل مع احلقائق على األرض.
الواقع أن التمويل امليســر األفضل 
مقترنا  شفافية،  واألكثر  تصميما 
تخفيف  وخطط  املباشــرة  باملنح 
اإلنتاجي  القطاع  عن  الديون  أعباء 
والشــركات الصغيــرة ــ وخاصة 
تلــك التي تتســم بدرجــة أعلى 
من اخملاطر وتلك التــي تقدم مزايا 
ـــ قــادر على  اجتماعيــة أكبــرـ 
دعــم اقتصاد قائم علــى احلقوق 
على  الفلسطينيني  وجود  وحماية 

أراضيهم.
أن يعمل  األوروبــي  بوســع االحتاد 
أيضا على توجيه املســاعدات إلى 
الفلســطينية  العامة  الهيئــات 
املؤهلــة لإلشــراف علــى مثــل 
هذه االســتثمارات. وفــي عملية 
التخطيــط، بدال من االعتماد على 
الســلطة الفلســطينية التــي 
لم تعقــد أي انتخابــات منذ عام 
2006، يجب أن تُـجـــرى املشاورات 
مــع اجملتمع املدني الفلســطيني، 
واجلمعيــات  والنقابــات، 
تلبيــة  لضمــان  الفلســطينية 

االحتياجات احمللية.
»إذا لم تكن معطلة، فال تصلحها«، 
القدمي.  املأثور  القــول  يوصينا  هكذا 
ولكن في ظل الضائقة الشديدة التي 
يعيشــها االقتصاد الفلســطيني، 
يحتاج منــوذج املســاعدات األوروبي 

بشدة إلى اإلصالح الشامل.

ترجمــة: إبراهيــم محمــد علي            
Translated by: Ibrahim M. Ali

جيراسيمتشيكوفا  ألكســندرا 
مستشارة شؤون الشرق األوسط 
لدى منظمــة حتالــف ACT غير 
الربحية التابعــة لالحتاد األوروبي 
والتــي تتخذ من بروكســل مقرا 

لها.
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شعراصدارات

زياد كامل السامرائي *

ال يفوتني أْن أسأُلِك
عّما جعَل ِفتنة َمْن أحّبِك

ككل التماثيل التي تلّوح للهواء
ناسيا أحزاَن عمره، وما شّعَث قلبه

واستأصل بريق عينيه
هل أنِت الهواء الذي هزَم ما رأيت ؟

أحرَق القناديل التي أُحبها 
لفظها خارج البيوت والكتب والدنيا

أوجَع املوسيقى 
هّز خطاياها فواصلْت أسفها 

شتَم األمل  الذي  زرعته احلكمة جهرا 
عند بياض نواصيه

عند خزائن رئتيه
به كانت تتنّزه الغمائم واألطيار

يغازُل رشــاقة النهر وهو يحمُل غبش 
حلمِك 

فيفيض..  
ثم يفيض كلما متّرى القمر فيه

يفيض.. 
بلحِن كالم النجم 

به تعافْت آثامي العليلة.
***

َمْن أحبِك غيري 
وتعّقل إصغاًء ملفاتنِك ؟

َمْن غفى على ابتســامتِك الثرّية وهي 
ترفرُف 

لتخّلصه من قاع الالمباالة ! 
ســألُت كحلِك اجلامــح وراء ما يحدُث 

للفصوِل
وهي تنّفرُج ملزاِج احلديقِة 

لعــّل األيام التي أقبلــْت وهي تُطفىُء 
الوقت

لم تذْق حلظة من شفتيِك !
أبصرُت بها أنا كل العالم
وهو يتشّكل كموسيقى.

* شاعر من العراق

حسن عماد *

هذا ليلي فجٌر مؤجل
كلما حركت نســمة خفيفة ســتارة 

هذه السماء
شق القمر صدر الظالم

تثاءب
وقال انتظر....

ميددني االنتظار على رصيف لهفتي كي 
ال أضجر

من  كاماًل  الســاعات فصــاًل  تعيدني 
النهايات التي تضيق ذاكرتي ببدايتها

أحسبني منت
فأتبع حلمي حافًيا كأني أعرف سر هذه 
األحالم واللحظة التي ميكنني أن أنتزع 
نفسي من تفاصيله ليبقى ناقًصا إياي

أتلمس وجهي
يوقظني إحساسي بشيء من الوجود

أقيس اتساعي بظلي املتمّدد جانبي
حارسي األليف

ويحشو  أكثر  بالضوء  نفســي  أحشو 
نفســه بالليل أكثر كأني أّربي ما يبدد 

وحدتي
وكأنه يساومني على اجتاهي..

* شاعر من سوريا

موقــف  والتحــّرر..  »الفلســطينّيون 
مسيحّي«

خريستو املر

كتــاب  اآلداب  دار  عــن  حديًثــا  صــدر 
موقــف  والتحــّرر..  »الفلســطينّيون 

مسيحّي« للكاتب خريستو املر.
وجاء فــي تقدميه: يجمع الكتــاب رؤيًة 
اّتباعه  الواجب  للموقف  إميانّيًة  إنسانّيًة 
في قضّية حتّرر الشــعب الفلســطينّي 
العنصرّي  الفصــل  ونظام  االحتالل  من 
اإلســرائيلّي فــي فلســطني. وإذ يقّدم 
الكاتب موقًفا من القضّية الفلسطينّية 
من منطلق اإلميان املسيحّي، فإن الكتاب 
ليــس كتابًا دينّيــا بقدر ما هــو كتاٌب 
في الترجمــة احلياتّيــة اليومّية لإلميان 
الفلســطينّية،  القضّية  موضــوع  في 
ولذا، فهو كتاٌب  إنسانّية.  كونها قضّية 
يستطيع امللحد، والالأدرّي، واملؤمن من أّي 
دين، قراءته والتفاعل معه ملا يحتويه من 
رؤى إنسانّيٍة تشّدد على محورّية اإلنسان 
لصدق  كمقيــاٍس  حياته  عــن  والدفاع 
مطلق أّي إميان، وضرورة الوقوف إلى جانب 
املظلوم من دون تــرّدد مهما كانت هوّية 

الظالم، خارجيًّا كان أم داخليًّا.
****

»دراسات تقابلية في صيغ األزمنة..« 
رفيق سليمان وصافية زفنكي

الدميقراطي  املركــز  عــن  صــدر حديًثا 
العربي للدراســات االستراتيجية ببرلني 
فــي أملانيا، كتاب »دراســات تقابلية في 
صيغ األزمنة.. بــني اإلنكليزية والكردية 
رفيق  الدكتــور  للباحثــني  والعربيــة« 

سليمان والدكتورة صافية زفنكي.

وجاء في تقدميه: يُعدُّ الزمن من أهم 
عناصر اللغــة وأعقدها، وهو يرتبط 
بالصيغ الصرفية والتراكيب النحوية 
والعناصــر  الســياقية،  والقرائــن 
عّدة  دراسات  ظهرت  وقد  املعجمية. 
الدراســات  حول هــذا املوضوع في 
التقابليــة في مختلــف اللغات، إال 
أنها كانت تتركز على جانب معني أو 
على تقابالت أو مقارنات ثنائية، وفي 
هذه الدراسة سيتم تطبيق دراسات 
تقابلية ثالثية أي علــى ثالث لغات، 
تربطها صالت ضعيفة، ألنها تنتمي 
إلى أســر وفصائل لغوية مختلفة، 
أو مــن عائلة واحــدة ولكن صالتها 
اللغوية ضعيفة. ويتناول هذا الكتاب 
دراســة تقابلية في صيغ األزمنة بني 
اللغات اإلنكليزية والكردية والعربية، 

نتعرف من خاللها على إمكانات هذه 
األزمنة،  اللغات فيما يخــّص حتديد 
مــن مختلف املســتويات الصرفية 

والنحوية واملعجمية والسياقية.
التقابلي في  البحث املنهج  وينتهج 
التقابالت  اللغوية هذه. تتمُّ  دراسته 
اللغوية الصرفية النحوية من حيث 
 ،Taxis والتنظيم ،Aspects االجتــاه
والزمن، والصوت، واحلاالت، واإلشارات، 
بني  والتقابل  واملقارنــة  والتمثيــل، 
اللغات اإلنكليزية والكردية والعربية. 
إلــى معرفة  الدراســة  تهدف هذه 
أوجه الشبه واخلالف بني هذه اللغات 
الثالث فيما يتعلق بدراســة األزمنة 
وبيان الصعوبات التي تواجه الترجمة 

في هذه اللغات، أو عملية تعلمها.

»الفلسطينّيون والتحّرر.. موقف مسيحّي«
»دراسات تقابلية في صيغ األزمنة..« 

هي الهواء.. فأرتبكت الموسيقى

فجر مؤجل

قراءة

االعتراف اآلخر، بأنها غيــر مترفة، ورمبا 
هــي مترفة ال نعلم، لكنهــا ال تريد أن 
تخدع اآلخريــن، كما يفعــل الكاذبون 
اليوم)أوزع , أمأل(، بأن تعطي لهم أحالما 

مزيفة كاذبــة، يرافقها االنتظار )أمأل 
االنتظــار( صــورة مجازيــة جميلة، 
تقول  ثــم  لالنتظــار جيوبا،  وضعت 
الرغم من ذلك)املفاجئ واملألوف  على 
غرميــان(، لكني قويــة أمارس طقس 
االنفالت علــى حبلهما، ولفظة حبل 

هنا جاءت مجازا وال أقع إال وأنا ثملة:
)لست مترفة مبا يكفي 

حتى أوزع األكاذيب على احلاملني 
حتى أمأل جيوب االنتظار بأفق رحب

املفاجئ واملألوف .. غرميان 
ارقص على حبلهما بطريقة مولوية 

أمارس معهما طقس االنفالت 
وال أقع .. إال وأنا ثملة بالتوقع 

أقشر عني هاجس اليقني 
والبس االحتمال لبا(

رمبــا تكون ضائعــة، ورمبــا ال، لكنها 
لترسم كآبة  ليست طيعة مطيعة، 
احلروب وقسوتها، فهيبتها مثل املدن 
يــدل على  ذلك  ترفض  املســتباحة، 

عنفوانها:
)لست ضائعة مبا يكفي 

حتى ارسم كآبة احلروب على خارطة 
املعدومني 

لست طيعة .. مطيعة 
وأنا نسخة من افتراض لون

وهيبة مدن مستباحة(
تخبرنا الشــاعرة، بكل بســاطة عن 
بالفعل  الفعليــة،  باجلمل  حياتهــا، 
املضــارع الــذي يــدل علــى احلــال 
والتجدد،  احلــدوث  أي:  واالســتقبال، 
بــال توقــف، وأيضا نالحــظ بني هذه 
األفعال تقابل، لكــن كل منهما، له 
معنى مغاير )أتقافز، أحارب(، )اشحن، 
أتصفــح( أتقافــز يدل علــى الفرح، 

يقابله أحارب يدل على القوة،
اشــحن فيه شــيء من اجلهد، يقابله 

أتصفح ليس فيه شيء من اجلهد:
)أنا بكل بساطة أتقافز على سريري 

كلما داهمتني فكرة 
أحارب هاتفي بالنقر على البيانات 
احشرها جميعا في كيس اخلاطر 

املسه بطريقة بربرية 
أقده من جميع الكتروناته 

اشحن دمي بالتلويح 
أتصفح مقدار احلاجة .. التي ال تهدأ 

وأنا اختلي به مبا مينحني من مخدر 
من تيه ال ينفد(

في النهاية تصف لنا الشاعرة، عالقتها 
بالشــعر مخيفة، وتختصرهــا بعبارة 
جميلة )كالنــا ال يفهم اآلخر( وهذا هو 
ســر مصاحبتهما، كل طــرف يريد أن 
يعرف أكثر عن الطرف اآلخر، لكن بدون 
جدوى وســيبقون هكذا، ليست هناك 
لهما نقطــة نهاية، ويعيشــان الندم 
على عالقتهما مع بعضهما، لكن ليس 
الندم الذي نعنيــه نحن، الندم عندهم 
عشق، هو ميســك بالوقت، وهي تهرول 
بــني املواعيد، والشــيء اجلميل فيهما، 

يسخنان سوية فتلهب الكلمات:
)عالقتي بالشعر مريبة 

كالنا ال يفهم اآلخر 
كالنا صبوران على الندم 

هو ميسكني من ياقة الوقت 
وأنا اركض صوب املواعيد بال هدنة 

صراع بني محسوس وملموس 
كالنا نســخن جدا .. كلما ضربنا معنى 

خائب
كلما سكت الليل عن النحيب 

كلما هدأ مد الغواية(.

طالب زعيان

كل االعترافــات ممكن أن تأخــذ بها، إال 
اعترافات الشــعراء، رمبا تكــون صادقة 
أو غيــر صادقة أو جنونية، فيها شــيء 
من الثقــة، واللذة للنفس، بــدأت راوية 
الشاعر، وكأنها في محكمة ال مجاملة 
فيهــا، ال تعرف قضاتها، فكان عليها، أن 
تكــون صلبة ناطقة، ولذلــك مما دفعها 
إلى أســلوب النفي، وهو طريقة اإلنكار، 
باســتخدام إحدى أدواته، الفعل )ليس( 
التي تدخل على اجلمل االسمية، وتكون 
عاملة دائما، ترفــع األول وتنصب الثاني، 
كان )اسم ليس( في هذا النص ثابت، وهو 
الضمير )التاء( الــذي يعود الى املتحدث 
في فعل )لســُت( كــررت النفي بالفعل 
)لســت(، في املقطع األول مرتني، عكس 
املقاطع األخرى، مــرة واحدة، وذلك يعود، 
رمبا لســببني أوال: دائمــا البدايات تكون 
فيها شــيء من القوة، وثانيا ما اقتضته 
)مؤهلــة, صريحة( كالهما  بنفي  احلال، 
والصراحة،  التأهيــل  متالزمتان  صفتان 
عنــد الشــاعر ال ميكــن فصلهمــا، أن 
الشاعرة تشكو من صداع يربكها دائما، 
في كل شــيء، مما جعلهــا تتحرك هنا 
وهناك، من شــدته بني الفراغات، وحتى 

خطها أصبح نحيال غير جيد: 
)لست مؤهلة للشعر

لست صريحة مبا يكفي
حتى ألقن عقلي عافية الصداع

التجــول بــني الفراغات مرهــق لدرجة 
التعري

وشكلي نحيل جدا على السطر(

محكمة الشعر والتجول بين الفراغات.. في »برد الحكايات«لـ«راوية الشاعر«

تخبرنا الشاعرة، بكل 
بساطة عن حياتها، بالجمل 

الفعلية، بالفعل المضارع 
الذي يدل على الحال 

واالستقبال، أي: الحدوث 
والتجدد، بال توقف، وأيضا 

نالحظ بين هذه األفعال 
تقابل، لكن كل منهما، 
له معنى مغاير )أتقافز، 
أحارب(، )اشحن، أتصفح( 

أتقافز يدل على الفرح، 
يقابله أحارب يدل على 

القوة

راوية الشاعر

وقفات

الصباح الجديد ـ متابعة:
تقف هذه الزاوية من خالل أسئلة سريعة 
مع صوت جديد فــي الكتابة العربية، في 
اجليل  وانشــغاالت  لتبنّي مالمح  محاولة 
العربي اجلديــد من الكّتــاب. »أنا بالضّد 
من املنهجيِة والتخطيط في القراءة... ال 
توَضع اخلطط للمتعة، املتعُة تأتي من دون 
سابق إنذار«، يقول الشــاعر العراقي في 

حديث صحافي تابعته الصباح اجلديد«. 

 كيف تفهم الكتابة اجلديدة؟ 
- مفهوُم الكتابِة اجلديدة بالنســبة لي - 
بعيــداً عن التزويقات الّلغويــِة والّتالعب 
البالغّي - هــو أْن يحتوي النصُّ على دماٍغ 

وعيون.

 هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي 
له مالمحه وما هي هذه املالمح؟ 

- أنا غيُر مؤمٍن بتســمية »اجليل األدبي« 
، كلُّنا على مســارٍ واحد جتمعنا الكتابة 
والقراءة والثقافة والرؤية - رغم اختالفاتنا 

- لذلك ال أؤمن بهذه التسمية.

 كيــف هــي عالقتــك مــع األجيــال 
السابقة؟ 

- ذكرُت أّني غيــُر مؤمــٍن بالتجييل، أنا 
بالتجربة«،  ســبقوني  »َمن  أســّميهم 
أتعّلم منهم الكثير، لقد مّروا بطريٍق ال 
يخلو من األلغاِم والفخــاخ، أعرفها من 

خالل نصوصهم.

 كيــف تصــف عالقتــك مــع البيئة 
الثقافية في بلدك؟ 

أصــف عالقتي مــع الوســط الثقافي 
واألدبي في بلدي، كعالقــة نباِت الصّبار 

باملاء.

الكتابُة بلغٍة أُخرى هي
رحلُة اصطياٍد لفكٍر مختلف

 كيــف صــدر كتابــك األول وكم كان 
عمرك؟ 

- صدرَ كتابي األّول منذ ســنة في بيروت، 
وأنا أدخل عامــي الواحد والثالثني. ترّددُت 
كثيراً في الطباعِة، ألسباب يطول ذكرها، 

لكن في آخر املطــاف فعلتها العتقادي 
بأّن هذا هو الوقُت املناسب.

 أين تنشر؟
- بدأُت النشرَ في صحٍف ومجاّلت عراقية، 
وبعدها مجاّلت ومواقَع عربية، وبشــكل 

دائم أنشُر نصوصي على فيسبوك. 

 كيف تقــرأ وكيف تصف عالقتك مع 
القراءة: منهجيــة، مخططة، عفوية، 

عشوائية؟
- ما تقع عليه عيناي أقرؤه، ألّنني بالضّد 
مــن املنهجيِة والتخطيط فــي القراءة، 
لســُت في قاعِة دَرْس، ال مجــاَل لوضِع 
اخلطط من أجِل املتعــة، املتعُة تأتي دون 

سابق إنذار.

 هــل تقــرأ بلغة أُخــرى إلــى جانب 
العربية؟

- أقــرأ باإلنكليزيــة، أخّطــط لتعّلــم 
الفرنسية في الوقت القادم.

 كيف تنظر إلــى الترجمة وهل لديك 
رغبة في أن تترجم أعمالك؟

- الترجمــُة فعٌل هائٌل، إّنــُه محاولٌة حملو 
لبناء  البشر، وهندســٌة  بني  املســافاِت 
الفرنسية  اللغِة  لتعّلم  أخّطُط  األفكار، 
ألترجَم منها وأكتَب فيها، الكتابُة بلغٍة 

أُخرى هي رحلُة اصطيادٍ لفكٍر مختلف.

 مــاذا تكتــب اآلن ومــا هــو إصدارك 
القادم؟

- أعمُل اآلن على مشــروع جديد يبتعُد 
قليالً عن الِشــعر، أنا أكتــب عن جتربتي 
مع مرض تصّلب األعصــاب الذي أُصبُت 
به قبل ثالث ســنوات، أريُد أن أكون راوياً 

جلهازي العصبي.

بطاقة 
شــاعر عراقي من مواليــد مدينة بابل 
عــام 1990. خّريــج كليــة اإلعالم في 
»اجلامعــة املســتنصرية«. يعمــل في 
مجال صناعة األفالم الوثائقّية. صدرت 
له مجموعة شــعريّة واحــدة عن »دار 
النهضــة العربّية« في بيــروت بعنوان 
»عّراف في غابة الدم - نبوءات الســّيد 

أحمر« عام 2021.

صوت جديد: مع علي أصالن

من اعمال الفنان جبر علوان
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
خفافيش تداهم بنكًا بإيرلندا

وتجبره على اإلغالق
اُضُطــرت إدارة أحد الفــروع ببنك »آاليد« اإليرلنــدي إلى اغالقه 
بصفة مؤقتة اعتباراً من أمس األحــد، بعد أن تعرض مقر الفرع 

لغزو مفاجئ من جانب سرب من اخلفافيش قوامه 50 ُخفاشاً.
وبحســب صحيفة »ميرور« البريطانية، فقــد أخلت إدارة الفرع 
مقره متاما من املوظفني والعمــالء بعد هجوم اخلفافيش، إلعادة 
األوضــاع داخل إلى ما كانت عليه قبــل الهجوم. ويقع الفرع في 
مدينة »كورك«، ثاني أكبر املُُدن في ايرلندا، بعد العاصمة »دبلن«.
ونقلت الصحيفة عن أحد موظفي الفــرع تصريحات أفاد فيها 
بأن إدارة الفرع اســتدعت فريق مخصص في التحكم باحليوانات 

األليفة والطيور بعد هجوم اخلفافيش.
وقال املوظف: »كان اخلفافيــش يطيرون في كل مكان داخل مقر 

الفرع، بل كانوا متدليني من السقف أيضاً«.
وأضاف: »تتحدث التقارير اإلخبارية عن 50 خفاشا، إال أنني أعتقد 

أن عددهم كان أكبر من ذلك«.
وذكرت »ميــرور« أن الفريق املتخصص فــي التحكم باحليوانات 
األليفة قد تعامل بإنســانية مع ســرب اخلفافيش التي داهمت 
الفرع، ذلك أنها محمية مبوجــب القانون األيرلندي حلماية احلياة 

البرية.

حلزونات عمالقة تغزو والية أميركية
 تشــهد والية فلوريدا غزوا لنوع عمالق من احللزون، ميكن أن يصل 
حجمه إلى حجم الفأر، وله أضرار بالغة على اإلنســان واحملاصيل 

الزراعية والبيئة.
وأجبر الضيف الثقيل ســلطات فلوريدا علــى اتخاذ قرارات مبنع 
نقل النباتات أو التربة أو نفايات احلقول أو بقايا البناء خارج أماكن 

تواجده، وملدة عامني.
وأكدت السلطات احمللية أن احليوان استقر في مدينة بورت ريتشي 
في 23 يونيو حزيران املاضي، التي »عزلت زراعيا« في اليوم التالي، 

وفقا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ويتغذى احللــزون على أكثر من 500 نبتــة مختلفة، كما يتكاثر 
بســرعة كبيرة حيث يضع الفــرد الواحد حوالــي 1200 بيضة 
ســنويا. ويتميز أفراد هذا احليوان بوجود أعضاء تناسلية مذكرة 
ومؤنثــة، أي أن الفرد الواحد ميكنــه أن يتكاثر مبفرده. وإلى جانب 
أضراره على النباتات، يحمل احللزون دودة طفيلية ميكن أن تنتقل 

إلى البشر وتسبب االلتهاب السحائي.
ورصدت هذه احليوانات ألول مرة جنوبي فلوريدا في الســتينيات، 
واستغرق األمر نحو 10 ســنوات ومليون دوالر لتخليص املنطقة 

منها.

الصين تشن هجوما على حمير العالم
يقدر تعداد احلميــر في العالم بقرابة 44 مليونــا، لكن أعدادها 
شــهدت انخفاضا ملحوظا خالل العقد األخير بســبب الطلب 

الصيني الكبير على مادة الـ«إيجياو«.
 وتشكل الصني السوق االســتهالكية األبرز ملادة الـ«إيجياو«، إذ 
حتتــاج إلى أكثر مــن 10 ماليني حمار ســنويا لتلبية الطلب في 
ســوقها املقدر قيمته مباليني الدوالرات، في حني يقتصر العرض 
العاملي على 1.8 مليون فقط، وفــق إحصائيات ملنظمة »دونكي 

سانكشواري« البريطانية.
ويعد الطــب التقليدي الصيني مــادة »ايجيــاو« مبثابة »عالج 
ســحري« يتمتع بخصائص من أبرزها حتســني الــدورة الدموية 

وإبطاء الشيخوخة وحتفيز الرغبة اجلنسية وزيادة اخلصوبة.

وداد ابراهيم:
 

املدني  اجملتمــع  منظمات  عملــت 
ومنــذ بدايــة انطالقهــا على ان 
حتقــق اهدافهــا االنســانية التي 
يتــم تطبيقها على  مــا يحتاجه 
انســانية  بوصفهـــا  اجملتمــع  
واجتماعيــة وقادرة علــى التعبير 
عن حاجات اجملتمع بنحـــو عـــام 
تعبيـــراً ايجابيــــاً مــن خـــالل 
او  االجتماعيـة  الفعاليـات  اقامـة 
االقتصادية او الدميوغرافيـة، ولعـل 
من اهمـــها »قمة السليمانيـــة 
للسلـــم االجتماعي« التي اقامها 
العراقــي«  الثقافــي  »امللتقــى 
بالتعاون مع شــبكة »ســفراء دار 
الســالم« للفتــرة مــن 28-2 متوز 
فــي بنايــة جامعــة جيهــان في 
الســليمانية وحتت شعار »السلم 
االجتماعي اساس لتحقيق التنمية 
املســتدامة وضمان حقوق االنسان 
وبنــاء الدميقراطيــة – وفقــا لرؤى 
باحثني  ومبشاركة  موحدة«،  وطنية 
وناشــطني وقــادة رأي مــن جميع 

محافظات البالد.

ترسيخ الثقافة 
 ناقــش اجملتمعون ترســخ الثقافة 
العامة ووضع االطار القانوني حلفظ 
الســلم االهلي في البــالد باعتبار 
ان الســالم واالمــن احــد احلقوق 
اساس  ومرتكز  لإلنسان  االساسية 
لتحقيق التنمية املستدامة وصوال 
لصياغــة خارطة طريــق واضحة 
للسلطة  ســلمي  تداول  لتحقيق 
الثغرات وحتكيم  عن طريق معاجلة 
االليات التي تؤدي لتشكيل حكومة 

عراقية فاعلة وقوية.

االختالف قوة وليس ضعف 
وقال مديــر امللتقى »منصور املانع« 
التي  اجلديــد  الصباح  لصحيفــة 
حضرت املؤمتــر: ان امللتقى هو فريد 
من نوعه كونه يســعى للســلم 
االجتماعــي، وكنــا قــد وجهنــا 
الدعــوات لعــدد مــن منظمــات 
مضمار  فــي  تعمل  ومؤسســات 
حقوق االنسان ومنظمات دولية  في 
والسلمانية  مدن كركوك وحلبجة 
معهم  يحملون  والبصرة  والعمارة 
السالم  حتقيق  في  العراقيني  احالم 
العنف  ونبــذ  االجتماعي  واالمــن 
اخترنا هذه  ، وكنا قــد  والطائفية 

السالم  والتي عرفت مبدينة  املدينة 
والتعايــش االجتماعي ومن اجل ان 
ننطلق منها لنشــر مفاهيم احملبة 
والتســامح واإلخاء  مع كل اطياف 
الشــعب العراقــي وتعزيز مفهوم 
ان االختــالف قوة وليس ضعفا ومع 
تعــدد اآلراء والعقائد، والعراق الذي 
عاشت على ارضه اعظم احلضارات 

وحلد االن يرســل رسائل السالم في 
ظل الكم الهائل من مفاهيم احملبة 

والسالم .

بغداد والبصرة ودهوك
واضاف: ســننطلق الى مدن العراق 
االخرى وستكون هناك قمة« دهوك 
وميســان«  والبصرة  وبغداد  واربيل 

للسالم  بكرنفاالت  اشــبه  لتكون 
لــن تتوقف ابدا الن الســالم حالة 
يعيشها االنســان ال تأتي بالرغبة 
بل بالصبــر وقبول االخر وموضوعة 
في  تســهم  االجتماعي  الســالم 
تــداول ســلمي للســلطة علما 
بني  انتخابات  اقمنــا عمليــة  اننا 
املشــاركني قبــل يوم مــن انعقاد 

املؤمتر الختيار رسل وسفراء للسالم 
ميتلكون مواصفات عالية من الوعي 
بثقافة العــراق ليكونوا مؤثرين في 
اجملتمع ويســعون لزرع بذرة السالم 
اقمنا ورش  في كل مــكان. كمــا 
للمشــاركني في القمــة من اجل 
مواضيع  وضمــن  ثقافتهم  صقل 
عدة وهــي »االعــالم وثقافة احلوار 
ونبذ العنف، والســالم االجتماعي 
حــق من حقــوق االنســان وهدف 
من اهــداف التنمية املســتدامة« 
بالتاريخ  شارك فيها كبار اخملتصني 

واالعالم واساتذة جامعيني.

بعيداً عن التجاذبات السياسية 
مهند العيســاوي رئيس مؤسسة 
شبكة دار الســالم قال: املعروف ان 
مدينة الســليمانية تعــرف بأنها 
مديــة الثقافــة والســالم كونها 
احتضنت الكثير من النازحني خالل 
اعتــداء داعش االرهابي على مدينة 
املوصل كانت الســليمانية احلضن 
بعيدون  واملؤمتــرون  لهــم،  الدافئ 
عن التجاذبات السياســية وجنتمع 
حتت ظل االنسانية واحملبة والسالم 
وملتقى السليمانية بداية االنطالق 

ملرحلة قادمة.

»قمة السليمانية للسلم االجتماعي« تفتتح أعمالها
أبرز الملفات.. دور اإلعالم وثقافة الحوار ونبذ العنف

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

بغداد- الصباح الجديد:
الثقافــة  وزارة  أوضحــت 
والسياحة واآلثار، مراحل ترميم 
نصب احلرية بســاحة التحرير 
حددت  وفيما  األمــة،  وحديقة 
العمل  إلجناز  مفترضــاً  موعداً 
واحلديقة،  النصــب  وافتتــاح 
أعلنت الشــروع بتأهيل نصب 
النسور وسط العاصمة بغداد.

وقــال مدير عام دائــرة الفنون 
العامة بــوزارة الثقافة، وعضو 
النصب  على  املشــرف  الفريق 
والســاحات في بغــداد، فاخر 
إن »نصــب  محمــد حســن، 
احلرية لن يتم إنزاله إلى األرض 
وسيتم ترميمه بشكل مباشر 
مبوقعه«، الفتــًا إلى أن »البرونز 
في النصب ســليم وال يواجه 
أي مشــاكل وهنــاك ضــرورة 
لترميم احلائــط احلجري والذي 
واحلرارة  اإلنفجارات  بسبب  تأثر 
ما  واالمطار  واالتربــة  والبرودة 
أدى إلى خلع وسقوط نحو14-

15 قطعة منه«.

أن »هنــاك  وأضــاف حســن، 
اجتماعات عقدت على مستوى 
جلنة في مجلس الوزراء برئاسة 
مصطفــى  الــوزراء  رئيــس 
األمر«،  هذا  ناقشت  الكاظمي 
مشيراً إلى أن »العمل بدأ قبل 
ثالثة أســابيع ويفترض افتتاح 
من  األول  فــي  النصب مجدداً 

أيلول املقبل«.
ولفت إلى أن »البرونز سينظف 

مبــادة مؤكســدة وســتجري 
إلرجاعه  بسيط  تلميع  عملية 
إلى لونــه األصلي«، منوهاً إلى 
أن »عمليــة تطويــر حديقــة 
االمة اجملاورة بوشــر العمل بها 
وسيتم إنشــاء بحيرة صغيرة 
حتديد  مت  قاعــدة  مــع  فيهــا 
ارتفاعهــا 1.60 متر وســيعاد 
وضع نصــب األمومة فيه بعد 

امتام ترميمه«.

وأوضــح، أن »نصــب األمومة 
عندما  نصبــه  إعادة  ســيتم 
تكتمل الســاحة في الكامل، 
وســوف لن يتم إجراء أي تغيير 
عليــه باســتثناء احلجر والذي 

سيكون أفضل من قبل«.
وأكد، أن »نســبة اإلجناز بلغت 
األعمال  إجناز  وسيتم   ،%40 -35
خالل شــهرين ونصف شــهر 
بإشــراف مباشــر مــن رئيس 

الوزراء«.
ونوه حســن، إلــى أن »هنالك 
نصبا آخر مت اإلشراف عليه وهو 
نصب النســور قرب االتصاالت 
في ساحة النسور وسط بغداد، 
إذ تضمن بعــض األضرار والتي 

سيتم العمل على ترميمها«.
»اجتماعاً عقد  أن  إلى  وأشــار 
أمــس، مــع رابطــة املصارف 
العمــل  لبــدء  العراقيــة 
باملشــروع«، مؤكــداً أن »متويل 
املشــروعني أعاله كان فيه دور 
ورئاسة  املصارف  لرابطة  كبير 

الوزراء«.

متابعةـ  الصباح الجديد:
التواصــل  منصــة  بــدأت 
تيك  الصينيــة  االجتماعــي 
تــوك اختبار تعديــل خاصية 
»شوب«  اإللكتروني  التســوق 
للمســتخدمني  تتيح  بحيث 
استعراض وشراء املنتجات من 
عــدد مختلف من الفئات مثل 

املالبس واإللكترونيات.
توك  تيــك  شــركة  وأكــدت 
ما نشــره موقع تــك كرانش 
موضوعات  فــي  املتخصــص 
اختبــار  عــن  التكنولوجيــا 
اخلاصية اجلديدة في إندونيسيا.  
وتعتبر خاصية »شوب« مركزا 
يتم  التــي  املنتجات  لعــرض 
توك  »تيك  عبر قســم  بيعها 
شوب« وهو القسم الذي يتيح 
وبيع  عرض  واملبدعــني  للتجار 
منتجاتهم إلى املســتخدمني 
توك.  تيك  مباشرة عبر منصة 
ويتم توفيــر خدمة »تيك توك 
شــوب« حاليا في عدد محدود 
من األســواق منها إندونيسيا 

وفيتنام وسنغافورة وبريطانيا.
وبحســب صــورة الشاشــة 
التي نشــرها موقع ووتش فول 
تظهر عالمة »شــوب«  أيه.آي 
توك   تيك  منصة  على  اجلديدة 
»فولوينج«  عالمات  جانب  إلى 
الشاشــة  يــو« على  و«فــور 

الرئيسية للمنصة.

كما تتيح هذه العالمة إمكانية 
املنتجات  فئــات  بــني  البحث 
مســتحضرات  مثل  اخملتلفة، 
الســيدات  ومالبس  التجميل 
والكماليــات  واإللكترونيــات 
املطبخ  ومستلزمات  واحلقائب 
واألحذية ومستلزمات األطفال 

وغيرها.

كمــا تتيح خاصية »شــوب« 
اجلانب  على  التسوق  عربة  رمز 
األعلــى األميــن والقائمة التي 
والرسائل  الطلبيات  تشــمل 
والعناوين  الشــراء  قواســم 
وطريقــة الدفــع. ومت تصميم 
صفحة الطلب لكي تســاعد 
املستخدم في متابعة طلبياته 

وشحنها واإلرجاع.
قواســم  صفحــة  أمــا 
الشــراء فتعــرض الكوبونات 
املستخدمة وغير املستخدمة، 
مخصصة  عالمــة  جانب  إلى 
الصاحلــة  للكوبونــات 

لالستخدام. 
كما تســمح صفحــة الدفع 
بإدارة معلومات  للمســتخدم 
بطاقة  أي  وإضافــة  فواتيــره 
ائتمــان أو اقتــراض، لكن لم 
يتضح حتــى اآلن دور صفحة 
الرسائل، لكن ميكن أن تسمح 
رسائل  بإرســال  للمستخدم 
إلى البائعني بشــأن معلومات 

املنتج.

»تيك توك« تختبر تعديل خاصية »شوب« للتسوق اإللكترونيفي أيلول المقبل.. إعادة افتتاح نصب الحرية بعد ترميمه 

بغداد - الصباح الجديد:
ســوق دانيــال واحــد مــن املواقع 
حقبة  حتكي  الشاخصة،  التاريخية 
مهمة مــن تاريخ العــراق، إذ مازال 
مهمة،  بذكريات  يحتفظ  الســوق 
وشــاهد على حقبة من االنسجام 
املسلمني  بني  الســلمي  والتعايش 

واليهود.
  يقــع ســوق دانيال فــي القصبة 
القدميــة لناحيــة الكفــل 30 كم 
جنوبــي املدينــة، وهو من أشــهر 
األســواق التراثية فــي عموم البالد 
الذي تعود ملكيتــه حالياً الى ورثة 
العراقي مناحيــم صالح دانيال من 
الطائفــة اليهودية ويــدار من قبل 

وزارة املالية دائرة عقارات الدولة.
ولتســليط الضــوء علــى أهمية 
الســوق للتعــرف على هــذا األرث 
آثار  مفتشية  مدير  يقول  التاريخي: 
بابل، حســني العماري، إن »أهم ما 

مييز ســوق دانيال هو طرازه املعماري 
على شكل اقواس، والبناء مكون من 
عقود مدببــة يحتوي كل عقد على 

قبوات تخترقها فتحات للتهوية«. 
املعماري  »التصميــم  أن  وأوضــح، 
للسوق على شــكل حرف T ويضم 
81 محالً وبطول 91 متــراً وبارتفاع 
8 أمتــار«، مبينــاً أن »أهــم املــواد 
املســتخدمة في بناء الســوق، هي 
مادة اآلجر واجلــص والنورة، ما جعل 

السوق بارداً في فصل الصيف«.
وأشــار إلى، أن »الســوق شيد في 
حينهــا على ضفــاف نهــر دجلة 
ليكــون مركزاً جتارياً في فترة الدولة 
العثمانية ومينــاًء لنقل البضائع«، 
ر واألقمشــة  منوهــاً بأن »الُســكَّ
أهم  والتمــور،  والتبــغ  والصــوف 
البضائع التي أشتهر بها جتار سوق 

دانيال«.
وأضــاف العماري، أن »ســوق دانيال 

مجاور ملرقــد نبــي اهلل ذو الكفل 
البابلية  احلقبة  خالل  أنشــئ  الذي 
احلديثــة 597 ق.م، من بعدها أصبح 
املكان لتجمعات الطائفة اليهودية، 
أنه مالصق ملســجد  إلى  باإلضافة 

النخيلة«. 
جــادة  الثقافــة  »وزارة  أن  وأكــد، 
بفتح ملــف ادراج مرقد نبي اهلل ذو 

الكفل وســوق دانيال أمام منظمة 
إلى  اإلرث  هــذا  اليونســكو لضم 
الئحــة التــراث العاملــي بعد جناح 

انضمام مدينة بابل االثرية«.
 ولفت إلى »وجود بعض اخملالفات من 
قبل االهالي بعد بناء دور ســكنية 
مالصقة للسوق، باإلضافة إلى رمي 
االنقــاض والنفايات داخل الســوق 

وعلى أســقفه، األمر الذي أنهى اي 
خصوصية للســوق، هذا من جهة، 
ومن جهة اخــرى هناك تدخالت من 
جهات رســمية أســهمت بتغيير 
صنف بعض األراضي العائدة للسوق 

لتنظم إلى مسجد النخيلة«. 
وبني العماري أنه »جرت على السوق 
أعمال صيانة فــي ثمانينيات القرن 
املاضــي، وآخر أعمــال صيانة جرت 
فــي العــام 2008 لصيانــة بعض 
آخر  وقسم  والتشققات،  االنهيارات 
جرت عليه أعمــال وقائية من قبل 

الهيئة العامة لآلثار«.
محمد املوســوي من سكنة مدينة 
الكفل، الذي جتاوز عمره ال60 عاماً، 
و لديه محل داخل سوق دانيال لبيع 
املواد الغذائية، يقول، إن »أحد أسباب 
انهيــار بعض أجزاء الســوق كانت 
بسبب أنابيب املاء التي وضعت حتت 
احملال، وحدوث كسر في تلك االنابيب 

وعدم مالحظتها وتصليحها إال بعد 
فترة طويلة«.

 وذكر أن »ســوق دانيــال له أهمية 
الرئيس  كبيرة حيث يعد الشــريان 
لقضاء الكفل، حيــث يربط الدوائر 
احلكوميــة مثــل مركز الشــرطة 
واحملكمة وبعــض األحياء من جهة 
واملستشفى والبلدية وباقي األحياء 

السكنية من جهة أخرى«. 
وأضاف، أن »الســوق لــم يعد يطل 
على نهر الفرات مباشــرة، بل توجد 
مســافة كبيــرة تفصــل بينهما، 
تكّونت بســبب الترّسبات وتقليص 
النهر«. فيما أكد، محمد جواد وهو 
صاحــب محل داخل الســوق لبيع 
االقمشــة، أن »اجلهات املعنية متنع 
أصحــاب احملال من ترميــم وصيانة 
بعضها  ان  احملــال، خصوصــاً  تلك 
شــهد ســقوط الســقف وتآكل 

اجلدران«.

سوق دانيال.. من الشواخص البابلية يحتفظ بهويته 
»الثقافة« تسعى لضّمه إلى الئحة التراث العالمي 

متابعة ـ الصباح الجديد:
قدرت دراسة جديدة أن اللقاحات 
املضادة لفيروس كورونا ساعدت 
19.8 مليون حالة وفاة  في جتنب 
فــي جميع أنحــاء العالم خالل 
العــام األول بعــد بــدء حمالت 

التطعيم.
وقالت الدراســة التي نشــرتها 
عــدم  إن  »النســيت«  مجلــة 
اللقاحات  توزيــع  في  املســاواة 
أدى إلــى ارتفاع غير متناســب 
في عــدد الوفيــات التي منعها 
التطعيم فــي الدول ذات الدخل 
املرتفع مقارنة بالدول ذات الدخل 

املنخفض.
وبحسب الدراســة التي أجريت 
فــي إمبريــال كوليــدج بلندن، 
ســاعدت اللقاحات فــي تقليل 
عــدد الوفيات العاملية بنســبة 
مــن  األول  العــام  خــالل   63%

إتاحتها.
وأشــارت النتائج إلــى أن الدول 
في  فشــلت  الدخل  منخفضة 
الصحة  منظمــة  هدف  حتقيق 
مــن   40% بتلقيــح  العامليــة 
ســكانها، وكان مــن املمكن أن 

إلى  الهــدف  يؤدي حتقيــق هذا 
مضاعفة عــدد األرواح التي يتم 

إنقاذها في تلك املناطق.
وقــال الدكتور أوليفر واتســون، 
الباحــث في إمبريــال كوليدج: 
األكثر  التقييم  نتائجنــا  »تقدم 
اكتماالً حتى اآلن للتأثير العاملي 
امللحوظ الــذي أحدثه التطعيم 
وتظهر  كوفيد19-.  جائحة  على 
النتائــج أنه مــن احملتمل أن يتم 

إنقــاذ ماليــني األرواح من خالل 
توفير اللقاحــات للناس في كل 
مكان، بغض النظر عن ثرواتهم«.
وأضاف: »مع ذلــك، إذا مت حتقيق 
األهداف التــي حددتها منظمة 
الصحــة العاملية، فإننا نقدر أنه 
كان من املمكــن جتنب ما يقرب 
من 1 من كل 5 من األرواح املقدرة 
التي فقدت بســبب اجلائحة في 

البلدان منخفضة الدخل«.

واستخدم الباحثون مناذج رياضية 
لتقدير  كورونا  فيــروس  النتقال 
عدد األرواح التي كانت ســتفقد 
في سيناريو بديل يتضمن نقص 
اللقاحات. وقامــوا بدمج بيانات 
وتواريخها،  التطعيــم  معدالت 
بلد،  الدميوغرافية لكل  والبيانات 
أبلغت عنها  التي  الوفيات  وعدد 
الــدول، إضافة إلــى تقدير عدد 

الوفيات الزائدة خالل اجلائحة.

اللقاحات أنقذت حياة عشرين مليون إنسان في عام واحد
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لندن ـ وكاالت:

أعلــن ليفربــول رســميا، عــن 
موعد بــدء الفتــرة التحضيرية، 
 ..2023/2022 ملوســم  استعدادا 
وقال ليفربول في بيان عبر موقعه 
الرسمي: »سيبدأ ليفربول برنامج 
التحضير للموسم اجلديد عندما 
يعــود 19 من كبــار الالعبني إلى 
مركز تدريب أكســا، اليوم اإلثنني 
وأضــاف البيــان: »مــن املقرر أن 
تبدأ اســتعدادات الريدز ملوســم 
2022-23 مــع اجللســات األولى 
في كيركبــي، قبل جولة بانكوك 
وســنغافورة التي تبدأ في نهاية 

األسبوع املقبل«.
فابيو  اجلديدان  »الوافــدان  وتابع: 
بني  من  رامزي  وكالفــني  كارفالو 
العمل  ســيبدأوا  الذيــن  أولئك 
ومدربيه  كلوب  يورجن  قيادة  حتت 
البيان:  املقبل«.وأكمل  األســبوع 
»ســيواجه ليفربول مانشســتر 
يونايتــد في 12 متوز وكريســتال 
باالس بعدهــا ب3 أيام، قبل لقاء 
اليبزيــج فــي 21 متوز وريــد بول 
سالزبورج في 27 متوز«.وأمت البيان: 
الفريق  أعضاء  باقي  »ســينضم 
إلى التدريبات التمهيدية في وقت 
الحق من األسبوع بعد التزاماتهم 

الدولية خالل الصيف«.
إلى ذلك، تصــدر الفرعون املصري 
محمــد صــالح، جنــم ليفربول، 
قائمة أغلى جنوم الدوري اإلجنليزي، 
االفتراضي  الواقــع  لعبــة  فــي 
برمييرليج«.وفقــا  »فانتــازي 
ل«فانتازي  الرســمي  للحســاب 
فإن  »تويتــر«،  عبــر  برمييرليــج« 
الالعبني،  على جميع  تفوق  صالح 
هاالند  إيرلينج  مقدمتهــم  وفى 
سيتي.كما  مانشســتر  مهاجم 
تفوق الفرعون املصري على كيفني 
دي بروين جنم مانشســتر سيتي، 
رونالدو،  كريســتيانو  والبرتغالى 

جنم مانشستر يونايتد.
وأعلــن ليفربول رســميا ، جتديد 

عقد محمد صالح، ملدة 3 مواسم، 
350 ألف جنيه إسترليني  مقابل 
أسبوعيا.. وفيما يلي قائمة أسعار 
أهم جنــوم »فانتــازي برمييرليج«: 
محمد صالح )ليفربول( 13 مليون 
جنيه إسترليني، وكيفني دي بروين 
)مانشســتر ســيتي( 12 مليون 
هاالند  وإيرلينج  إسترليني،  جنيه 
)مانشستر ســيتي( 11.5 مليون 
جنيه إســترليني، وكريســتيانو 
 10.5 يونايتد(  )مانشستر  رونالدو 
مليــون جنيه إســترليني، وبرونو 
 10 يونايتد(  )مانشستر  فيرنانديز 
ورياض  إســترليني،  جنيه  ماليني 
محرز )مانشستر سيتي( 8 ماليني 
جنيــه إســترليني، وألكســندر 
أرنولد )ليفربول( 7.5 مليون جنيه 

إسترليني.
محمد  املصــري  النجم  وأنهــى 
صالح، حالة اجلدل التي أثيرت حول 
املاضي،  املوسم  طوال  مستقبله 
بتجديد تعاقده مع ليفربول حتى 
صيف 2025.. ويبــدأ صالح رحلة 
جديدة من التحديات مع »الريدز«، 

نستعرضها في السطور التالية:
يحتل صالح  الهدافــني:  قائمــة 
املركز التاسع في قائمة الهدافني 
التاريخيــني لليفربول برصيد 156 
هدفــا في جميــع املســابقات.. 
التاريخيــة  القائمــة  ويتصــدر 
إيــان راش )346 هدفــا(، ومن ثم 
روجــر هانــت )285(، ويتواجد في 
الثالث جوردون هودوســون  املركز 
(241(، ويحتل بيلــي ليديل املركز 

ويتواجد ســتيفن  الرابــع)228(.. 
جيرارد في املركــز اخلامس )186(، 
ومن ثم روبي فاولر سادسا )183(، 
ويحتــل كينــي داجلليــش املركز 
الســابع )172(، أمــا مايكل أوين 

فيتواجد في املركز الثامن )158(.
وبالتالي إذا سجل صالح 30 هدفا 
في املوســم املقبل، فسيقفز إلى 
املركز اخلامس في قائمة الهدافني 
أن  لليفربول.وبعــد  التاريخيــني 
أصبح »مــو« الهــداف التاريخي 
للريــدز فــي دوري أبطــال أوروبا 
برصيد 34 هدفا، بإمكانه أن ينتزع 
للفريق  التاريخي  الهــداف  عرش 
في البرمييرليج، حيث يحتل املركز 
)118(، وال يتفــوق عليه  الثالــث 
سوى املتصدر فاولر )128( وجيرارد 

.)120)
اجلوائــز الفرديــة: يبقــى الهدف 
الرئيســي فــي اجلوائــز الفردية 
لصــالح هــو التتويــج بالكــرة 
الذهبية، كي يصبــح ثاني العب 
من ليفربول يحصــد اجلائزة بعد 
مايــكل أويــن عــام 2001، وثاني 
وايا  الليبيــري جورج  إفريقي بعد 

عام 1995.
وعلــى صعيــد البرمييرليج، توج 
بجائزة  املاضــي  املوســم  صالح 
أفضل العب في الدوري من رابطة 
الالعبني احملترفني للمرة الثانية في 
تاريخه، ليعــادل كيفني دي بروين 
وجاريث بيل وكريســتيانو رونالدو 
وتيري هنــري وأالن شــيرر ومارك 
هيوز، أكثر مــن توجوا بها، ويأمل 

القياســي. بالرقم  االنفــراد  في 
الدوري  هــداف  جائزة  كما حصد 
للمرة الثالثة في مسيرته املوسم 
املاضي، وحال حصد احلذاء الذهبي 
مرة خــرى فســيعادل إجناز هنري 

أكثر من توج باجلائزة )4(.
قائمــة دوري األبطال: صرح صالح 
عقب جتديد عقده بأنه سيستمر 
مع ليفربــول لرغبته فــي الفوز 
باملزيد من األلقاب، وسبق وأن أشار 
إلى أن اللقب األهم بالنســبة له 
أوروبا.ويتواجد  أبطــال  دوري  هــو 
صالح وســط قائمــة خاصة من 
حصدوا  الذين  األفارقــة  الالعبني 
 3 هناك  لكــن  األوروبي،  اللقــب 
العبني فقط جنحوا في الظفر به 
أكثر من مرة، هم: صامويل إيتو )3( 

وجيرمي وسيدو كيتا )2(.
عرش مانشســتر: يبقــى الدوري 
اإلجنليــزي هــو األقــرب جلماهير 
ليفربول، ومينــون النفس للتتويج 
به مرة أخرى بعد اللقب التاريخي 
 ،2020 الفريــق في  به  الذي ظفر 
بعد غيــاب دام ل30 عاما.ويتطلع 
صالح للفوز باللقب للمرة الثانية 
تاريخية، حيث سيكون  تعد  التي 
اللقب رقم 20 لليفربول، وبالتالي 
يعــادل مانشســتر يونايتد أكثر 

األندية تتويجا بالبطولة.
صالح  سيجد  جديدة:  منافســة 
منافسة شرسة على لقب هداف 
املوســم،  هذا  اإلجنليزي  الــدوري 
ويريد التأكيد على أنه األفضل في 
البطولة من خالل حســم احلذاء 
مانشستر سيتي  الذهبي.وتعاقد 
إيرلنج  النرويجي  هذا الصيف مع 
هاالند، كما بــدأ أنطونيو كونتي 
لدوري  التأهل  بعــد  توتنهام  بناء 
يتألق  أن  املتوقــع  األبطال، ومــن 
حتت قيادتــه كل من هــاري كني 
وهيوجن مني ســون )هداف املوسم 
أخرى  بارزة  أسماء  املاضي(.وهناك 
قادرة على املنافســة مثل النجم 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
وجيمي فــاردي، وهو التحدي الذي 

يريد صالح مواصلة التفوق فيه.

المنامة ـ وكاالت:
كشــف االحتاد البحريني لكرة 
القدم، عــن 11 حكما بحرينيا، 
للمشــاركة في قائمة النخبة 
وأكد   ..2023 للعام  اآلســيوية 
االحتاد في بيــان أن »11 حكما 
فــي  سيشــاركون  بحرينيــا 
ورشــة عمل احلــكام واحلكام 
املوجودين  الدوليني  املساعدين 
فــي قائمة النخبة اآلســيوية 
لعام 2023، والتي ســينظمها 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، عبر 
تقنية االتصــال املرئي، عن بعد 

يومي 5 و6 متوز اجلاري«.
الورشة  في  املشاركون  واحلكام 
هم الدوليون: نواف شــكراهلل، 
عمــار  الســماهيجي،  علــي 
محفــوظ، إســماعيل حبيب، 
الدوليون: محمد  واملســاعدون 
فيصل  صالح،  عبداهلل  جعفر، 
علــوي، نواف شــاهني، ســيد 
جالل محفــوظ، صالح جناحي 

وسلمان طالسي.
ويتضمن جدول أعمال مراجعة 
أداء احلــكام في عامــي 2021 
أخطــاء  مناقشــة  و2022، 
إدارة  التســلل،  اجلزاء،  منطقة 
املباراة، باإلضافة إلى موضوعات 
أخرى.ويعتبــر تواجد 11 حكًما 
بحرينًيــا مــن أصــل 14 فــي 
القائمــة الدوليــة جناًحا الفًتا 
والتي  البحرينيــة،  للصافــرة 
حققت سلسلة من النجاحات 

املســتمرة، بفضل ما حتظى به 
من دعم مــن قبل مجلس إدارة 
القدم  لكــرة  البحريني  االحتاد 
برئاسة الشيخ علي بن خليفة 
إذ يولــي االحتــاد  آل خليفــة، 
اهتماًما بالًغا بسلك التحكيم، 
خصوًصــا مع ما يحظى به من 
املســتويات  ثقة علــى جميع 
التكليفــات  فــي  جتســدت 
مختلـف  في  حلكامنا  املتعددة 

البطـوالت الكبـرى.

11 حكما بحرينيا لقائمة النخبة اآلسيوية

صالح يتفوق على دي بروين ورونالدو

ليفربول يبدأ اليوم االستعدادات للموسم الجديد

نيويورك ـ وكاالت:
كمــا كان متوقعا ستســتمر قصة نيكوال 
يوكيتش مــع فريقه دنفر ناغتس خلمســة 
مواسم أخرى بعد متديد عقده مع الفريق في 
صفقة تاريخية.. وسيستمر الالعب الصربي 
مــع دنفر ناغتس مقابل أعلى عقد في تاريخ 
الـ NBA والذي بلغت قيمته 264 مليون دوالر 

في عقد ميتد خلمسة مواسم.
املتابعــون العقد اجلديــد بالفلكي  ووصف 
بالنظر إلى قيمته املالية لكنه حســب إدارة 
دنفر يعّد منطقيا ويعكس تشبثها بأحسن 
العب في الدوري األميركي هذا املوسم وذلك 
من خالل قدرته على قيادة الفريق نحو اللقب 

املنشود.

روما ـ وكاالت:
أعلن نادي إنتر ميــالن، التعاقد مع األرميني 
هنريك مخيتاريان، العب روما الســابق، في 
صفقة مجانية.. ولم يكشــف إنتر عن مدة 
التعاقد، لكن موقع »فوتبــول إيطاليا« ذكر 

أنه لعامني مقبلني.
ويعــد مخيتاريان رابــع صفقــات إنتر هذا 
الصيف، عقب التعاقد مــع روميلو لوكاكو 
)على سبيل اإلعارة ملدة موسم( وكريستيان 
أصالنــي وأندريه أونانا.. أمضــى مخيتاريان، 
البالــغ من العمــر 33 عاما، 3 ســنوات مع 
روما، وجنح في إحراز 29 هدفا وقدم 28 متريرة 
حاســمة في 117 مباراة مبختلف البطوالت.

وجنــح إنتر فــي حصد لقبــي كأس إيطاليا 
والســوبر احمللي خالل املوســم املنصرم، في 
حني خســر لقب الدوري فــي األمتار األخيرة 

لصالح جاره ميالن.

أنقرة ـ وكاالت:
كشــفت تقارير صحفية تركية عن وصول 
الدولي املصري محمود حسن تريزيجيه العب 
وسط منتخب مصر، واستون فيال اإلجنليزي، 
إلى تركيا اليوم، متهيًدا لالنضمام إلى صفوف 
طرابزون التركي.. وأكدت صحيفة “فاناتيك” 
التركية أن محمود حسن تريزيجيه وصل إلى 
تركيا قادًما من مصر مــن أجل التوقيع إلى 

نادي طرابزون.
وأشارت إلى أن تريزيجيه سيخضع للكشف 
الطبي قبــل توقيع العقود ملدة 4 ســنوات 
مقبلــة.. وكان طرابــزون التركــي قد ضم 
تريزيجيه املوســم املاضي ملدة 6 أشهر على 
سبيل اإلعارة.. ولعب تريزيجيه إلى عدة اندية 
تركية وهي قاسم باشا، وباشاك شهير الذي 
خاض بقميصه 13 مبــاراة، جنح في احراز 6 

أهداف، وصنع 4 أخرى.

الصربي يوكيتش باٍق 
ضمن صفوف دنفر ناغتس

إنتر يعلن التعاقد 
مع مخيتاريان

تريزيجيه يوقع 
لطرابزون التركي

محمد صالح

البحريني نواف شكر اهلل



11رياضة
عدنان الجبوري*

بغداد ـ الصباح الجديد:

رئيس  والرياضة  الَشباب  وزيُر  أكَد 
القدم، عدنان  املركزي لكرِة  االحتاد 
درجال، أن االحتــادات الفرعّية هي 
الداعــُم والســانُد لعمــِل احتاد 
من  إنهم سيكونون  ُمبيناً  الكرة، 
املُساهمني في التهيئِة والَتحضيرِ 
لبطولــِة خليجــي 25 في كانون 

الثاني 2023.
الذي  جاَء ذلــك خالل االجتمــاِع 
عقده درجال مع رؤســاِء االحتاداِت 
احتاد  ُعضــوا  وحضره  الفرعّيــة، 
الكــرة أحمــد املوســوي ورحيم 
لفته، والذي عقَد مساء أول أمس 
فــي فنــدق بغداد.وقــّدَم درجال، 
التهنئَة  في ُمســتهِل االجتماِع، 
إلقرارِ  الفرعّية  االحتادات  لرؤســاِء 
كأس  الحتــادِ  التنفيذي  املكتــِب 
اخلليــج العربــّي لكــرِة القــدم 
استضافة البصرة بُطولة خليجي 
25 في كانون الثاني 2023، واصفاً 
والســانُد  الداعُم  بأنهــم  إياهم 
احلقيقّي لنجاحاِت االحتاد العراقّي 

لكرِة القَدم.
وأوضَح درجال: إن تَضييف البصرة 
اســتحقاٌق   25 خليجي  لبطولِة 
طاَل انتظاره، وهلل احلمد حتقَق بعد 
أن زالت اخملــاوُف والهواجُس، ومتت 
تهيئُة كل املتطلبات التي وضعها 
احتــادُ كأس اخلليــج واللجنتــان 
الفنّية واألمنّية، ولم يكن ليتحقَق 
الوزراء  هذا األمُر لوال جهود رئيس 
مصطفــى الكاظمــي الداعــم 
البصرة  الســتضافِة  واملُســاند 
بطولــة كأس اخلليــج، فضالً عن 
تَسخيرِ جميع اإلمكانات للوصوِل 
إلى ما ننشــدُه، واجلهود الكبيرة 
اخلدمّية  ودوائرها  البصرة  مُلافظِة 

واجلهــد  واألمنّيــة  والصحّيــة 
العيداني،  الكبير ملافظها أسعد 
وزراِء الَشباب  باإلضافِة إلى جهودِ 
والرياضة الســابقني واحتاد الكرة 
والهيــأة التطبيعّيــة لتقدميهم 
وتوفير  واملُســاندة  الدعم واجلهد 
لتحقيق  الالزمة  املُتطلبــاِت  كل 

الهدِف املنشود.
هذا وتَلَقى وزيُر الَشباب والرياضة، 
رئيس االحتاد العراقّي لِكرِة القدم، 
عدنان درجال، اتصــاالً هاتفياً من 
رئيــِس االحتاد البحريني الشــيخ 

علي بــن خليفــة بــن أحمد آل 
خليفــة ، هنــأ فيه اســتضافَة 
مدينــة البصــرة بطولــة كأس 
املقبل.وأبَدى  العام  َمطلع  اخلليج 
بن خليفة، فــي اتصاله الهاتفّي 
مع رئيِس احتاد الكرة، تقدميَ جميع 
اللوجستّي لالحتاد  الدعم  أشكال 
بهــدِف إجنــاح إقامــة الُبطولِة 
وتنظيمها بالشكِل الذي يجعلها 
مكتملــًة مــن  النواحــي كافة.
وَقّدَم رئيس االحتــاد العراقّي لكرة 
القــدم، عدنــان درجال، شــكرُه 

تُشكل  ملا  البحريني  االحتاد  ملبادرِة 
من وقٍع ايجابــي يزيُد من األواصر 
اللحمَة  ويضاعــف  املُشــتركة 
بني أبنــاِء دول اخلليج العربي.وبنّيَ 
درجال: إن مواقف االحتاد البحريني، 
اإلماراتي  االحتادين  مواقف  وقبلها 
والقطري، أكدت أن اجلميع ُمهتٌم 
البصرة  بأن تكون بطولُة خليجي 

مميزًة وهو ما نتمناه أن تكون.
من جانب اخر، فاز املنتخب الوطني 
للشباب مبباراته الودية األولى التي 
خاضها ضد نظيره اللبناني بثالثة 

أهداف من دون رد.. جاءت األهداف 
عن طريــق الالعبــني كاظم رعد 
وعلي شاخوان   ،)19( الدقيقة  في 
فــي الدقيقة )34(، وعبــد القادر 
طارق فــي الدقيقــة)84(.. وواجه 
الشبابي نظيره  العراقي  املنتخب 
اللبناني ودياً، أول أمس، في ملعب 
الشــعب الدولــي في الســاعة 
التاسعة مساًء ضمن استعدادات 
العرب  كأس  لبطولــة  املنتخبني 
التــي ســتقام في الســعودّية.. 
وكانــت املباراة مغلقــة إعالمياً، 

وذلــك التفاق مدربــي املنتخبني.. 
وســيلتقي الفريقان في الساعة 
9 من مســاء يوم غد ضمن مباراة 

ودية ثانية.
ويلعب منتخبنا في بطولة كأس 
العرب حتــت 20 عاماً في اجملموعة 
االولــى التــي تضــم املنتخــب 
املضيف السعودية وموريتانيا، في 
حني تألفت اجملموعــة الثانية من 
اإلمارات واليمــن والرادن، وتكونت 
الثالثة من لبنان وليبيا واجلزائر، أما 
الرابعة فقــد ضمت مصر وعمان 
والصومــال واخلامســة تألفــت 
وجيبوتي  وتونــس  البحريــن  من 
واجملموعة السادســة تكونت من 
منتخبــات املغــرب وفلســطني 

والسودان.
واســتدعى اجلهاز الفني ملنتخب 
محترفــني   4 العــراق،  شــباب 
للمشاركة مع ليوث الرافدين في 
بطولة كأس العرب التي ســتقام 
في السعودية شــهر متوز اجلاري.. 
العراق  وينطلق معسكر شــباب 

في بغداد يوم 20 حزيران اجلاري.
الفنــي عماد محمد  املدير  وضم 
شمعون  شــربل  املترف  الرباعي 
األسترالي(،  يوناتيد  ويسترن  )أوين 
األسترالي(،  )ماملو  اإلمام  ويوسف 
وبلند أزاد )جرافشــاب الهولندي(، 
الســويدي(..  )جوتبيرج  علي  إالي 
ملنتخب  الفني  اجلهــاز  وجه  كما 
شــباب العــراق الدعــوة إلى 32 
الدوري  أنديــة  العبا محليــا من 
املمتاز والدرجة األولى والشــباب، 
للمشــاركة فــي التدريبات التي 
تتواصل في ملعب البرج بجامعة 
فإنه  املعلنة،  األسماء  بغداد.ووفق 
4 العبني من شباب  مت اســتدعاء 
الــزوراء، والعدد ذاتــه من فريقي 
الشباب في نفط ميسان وامليناء.

البحرين يهنئ العراق بتضييف خليجي ٢٥ ودرجال 
يبحث مع االتحادات الفرعية توفير المساندة 

فاز في األولى بثالثية نظيفة .. الشبابي يالقي نظيره اللبناني في ودية ثانية غدا 
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أين برنامج أستوديو 
الرياضة؟

على مدى ثمانية عشرة عاما قطع برنامج أستوديو 
الرياضة الــذي كان يقدمه الزميل املبدع حســام 
حســن من على شاشــة قناة احلرة عراق مســيرة 
رائعة، حيث حقق هــذا البرنامج جناحــاً باهراً في 
تغطية األحداث الرياضية ومنذ أشهر فجأة احتفى 

هذا البرنامج وليومنا هذا.
فقــد كان يغطي االخبــار الرياضيــة داخل العراق 
وخارجــه وكان لديــه مراســلون ينقلــون اخبــار 
ونشــاطات عدة من بغــداد واملافظــات، البرنامج 
لسنوات نال اكثر من شهادة وفاز بلقب االفضل في 

عدة مناسبات وحصل على جوائز تقدير.
نعم ان اســتوديو الرياضة الذي كان برنامجا صادقا 
ومميزا وحظي مبتابعة ومشــاهدة عشــاق الرياضة، 
وال ندري اختفي هذا البرنامج الذي نال اهتمام اهل 
الرياضة لذلك نوجه الدعوة إلى أهل الشأن في قناة 
احلرة عراق بإعادة هــذا البرنامج الذي افتقدناه منذ 
أشــهر وال زال بعيدا عنا، فهي دعوة ملن يهمه األمر 
وخصوصاً إدارة القناة التي احتضنت إعالمياً كفوءاً 
فــي مجال اإلعــالم الرياضي، وهو الزميل حســام 
حســن الذي ميلك امكانات عالية، وهو ليس غريبا 
على الســاحة اإلعالمية، هو على درجة عالية من 
اخللــق الرفيع الرياضي ويتميــز مبواصفات عدة وقد 
حقق برنامجه هذا جناحاً واسعاً، إلى جانب اكثر من 
مراســل رياضي اذكر منهــم د. عدنان لفتة واحمد 
قاسم وعمار ســاطع وكرمي درويش الذين اسهموا 
في تغطية األحــداث الرياضية داخل العراق اضافة 

إلى مراسلي املافظات.
ملنا انب نشاهد استوديو الرياضة الذي يعد واحدا 
من البرامج الرياضيــة الهادفة والبناءة، أملنا كبير 
بإدارة قناة احلرة عراق انــب تقول كلمتها بحق هذا 
البرنامج الرياضي الذي استحق شهادات جناح على 
مدى ثمانية عشرة عاما ونحن ملنتظرون مع التحية 
والتقدير للقناة التــي حققت قفزة كبيرة وال زالت 

انه تساؤل وتذكير للقناة املوقرة وإدارتها الناجحة.

منتخب الشباب في مباراته التجريبية االولى مساء أول أمس امام لبنان

بغداد ـ الصباح الجديد:
التَقى النائــُب األول لرئيِس االحتاد املركزي لكرِة القدم، 
علي جبار، أمس، في مقــرَّ االحتاد، وبُحضور ُعضو احتاد 
كرة القدم املُشــرِف علــى جلنِة احلُــّكام رحيم لفتة، 
واألمــني العاّم لالحتادِ محمد فرحان، عــدداً من احلُّكاِم 
املُتعرضني على عمِل جلنــة احلُكام أمام مقرَّ احتاد كرة 
القدم. وقاَل النائــب األول: إن املَكتب الَتنفيذّي لالحتاد 
يعدُّ احلكاَم املُرتكز األساسّي لنجاِح وتَطويرِ املَنُظومِة 
الكروّية، ويســعى جاهداً لالرتقاِء بواقــِع التحكيم. 
وأضــاَف: إذا كانت هنــاك مشــكالت وتقاطعاٌت بني 
احلُكاِم وجلنتهم فيجب أن حُتل باحلِوارِ من أجل الوصوِل 
إلى أفضل احللول.واســتمَع جبار لعــددٍ من َمطالب 
احلــّكام واعتراضاتهم على آلّيــِة وطبيعِة عمل جلنة 
احلكام، وبدوره وعَد احلُــكاَم املُعترضني بأن َمطالبهم 
ستكون محَط اهتماٍم ودراسٍة، وستعرُض على املَكتِب 
التنفيــذي الحتادِ الكــرِة من أجل الوصــوِل إلى حلوٍل 
ناجعٍة تنهي التقاطعاَت وتسهُم بالنهوِض بالعملّيِة 

التحكيمّيِة من جميِع اجلوانب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد نادي القوة اجلوية تعاقده مع العب املنتخب والعب 
النادي ابراهيم بايش للموســم اخلامس على التوالي 
.. كما جدد العبا املنتخب ونــادي القوة اجلوية محمد 
علي عبود وحســني جبــار لتمثيل كــرة القوة اجلوية 
للموســم املقبل . كما تعاقدت ادارة النادي رسمياً مع 
املدافع التونسي غيث معروفي العب نادي الصفاقسي 
التونسي لينضم لصفوف الصقور وميثله في املوسم 
املقبل .. وكانــت إدارة نادي القــوة اجلوية تعاقدت مع 
العب املنتخب الوطني محمد قاســم واملدافع حمود 

مشعان ملوسم واحد.

اتحاد الكرة يعد بإيجاد حلول 
لمشكالت االسرة التحكيمية

الجوية يجدد لحمادي ويتعاقد 
مع العب صفاقس التونسي

نعمت عباس
على  العراقية  اجلاليــة  نظمت 
مالعب الفيفا في إمارة عجمان 
اســتذكاريه  مباراة  باالمــارات 
للراحل مؤيد البدري وشارك في 
املباراة  ابرز جنوم اجلالية العراقية 
حسن فالح محمد قاسم وسام 
إبراهيم احمد اغا وســيف علي 
خليفه  الوصل  نادي  وحارســي 
محمد وفرج خالــد اضافة الى 
املترف املصري محمد مصطفى 
العب نــادي الرمال احــد انديه 
الدرجة الثالثة في االمارات كما 
الطائي  حسني  االعالمي  شارك 
املدرب  اشــراف  املباراة حتت  في 
علــي البصراوي مــدرب اجلالية 
العراقيــة في االمــارات وحضر 
املباراة كوكبــة من جنوم العراق 
الســابقني االعالمــي املبــوب 
والكابنت  االمــام  عبد  ســامي 

حازم جســام والالعــب الدولي 
الســابق حســن علي والكابنت 
احمــد عبد القيــوم واملهندس 
واملهنــدس  القيســي  فــارس 
مصطفــى علــي جنــل الفنان 
جبر  علي  املعروف  التشــكيلي 
وكان لقنــاة العراقية الرياضية 
املباراة  دورا كبيرا في نقل وقائع 
املرموق  االعالمي  حيث اضافــة 
باسم الفضلي جمالية للمباراة 
حيث اعطــى حافزا لالعبني في 
وفاز  املســتويات.،  افضل  تقدمي 
املباراة  افضل العب فــي  بلقب 
الناشــئ علي احمــد، في حني 
وزع جوائزشــهادات وكؤوس  بني 
الفريقــني املشــاركني والعديد 
من الشــخصيات التي حضرت 
الوطني  املنتخب  املباراة العــب 

السابق حسن علي.
فارس  املهندس  وفاء:   همســه 

الكرم  مطعم  صاحب  القيسي 
العراقي في أماره الشارقة جهز 
البطولة  مســتلزمات  كافــه 
اضافــة الــى ذلك وجــه دعوه 
التي  العراقيــة  للشــخصيات 
لتنــاول وجبه  املبــاراة  حضرت 
العشاء كما ساهم ممثل مخبز 
قصر احلمــرا منــذر حميد في 

توزيع احللويات على احلضور.

ابلغ الكالم 
عادل احلوســني صاحب مالعب 
الفيفا قــام بالضيافة  العربية 
األصيلة جلميع املشاهدين الذين 
حضروا املبــاراة وامتنع عن اخذ 
هذا  وقال  امللعب  تأجير  رســوم 
ابســط شــيء نقدمه للراحل 
ونحــن اخلليجيــني كنــا نتابع 
الراحل حيث كان مدرسة خاصة 

بالتعليق.

متابعة ـ الصباح الجديد:
عقدت اجلمعية العمومية لالحتاد 
العربي للجودو اجتماًعا استثنائًيا 
للمــدة مــن ٢-٣ من شــهر متوز 
اجلــاري فــي العاصمــة االردنية 
عمان ملناقشــة العديد من االمور 
املهمة. واكد عضو االحتاد العربي 
ان  الربيعي  عدي  الدكتور  للجودو 
» االجتماع شهد تواجد ٩ اعضاء 
من اصــل ١٢ عضو مــن الهيئة 
االدارية اجلديدة لالحتاد ومت مناقشة 
النظام االساسي واملصادقة عليه 
الذي من شــانه يضــع اخلطوط 

الرئيســية لعمل االحتــاد العربي 
في دورته اجلديــدة ووضع منهاج 
البطلة  لالندية  العربية  البطولة 
والناشــئني  ولالشــبال  للبراعم 
املقبلة املزمــع اقامتها في تونس 

في شهر ايلول املقبل .
وبني ان االحتاد ناقش خالل االجتماع 
تســمية اللجــان املنضوية حتت 
لوائه اذ حصل العراق على رئاسة 
اللجنة االعالميــة التي آلت الى 
االحتاد  االعالمــي  املكتــب  مدير 
العراقي )علي البهادلي( وعضوية 
اللجنة الفنية ) اسامة السيالوي 

( وعضوية جلنة التعليم والتدريب 
) د. اســعد الســالمي( وعضوية 
جلنــة احلــكام ) احلكــم الدولي 
جلنة  وعضوية  عبدالــرزاق(  حيدر 
حســني   ( واملراســيم  التنظيم 
( وعضويــة جلنة الطبية  مطرود 
) حســنني عيســى( وعضويــة 
املامي حتســني   ( القانونية  جلنة 
الالعبني  ( وعضوية جلنة  الكعبي 
) حســني علي حسني ( وعضوية 
العالقات العامة والتسويق ) علي 
نظار شــريف ( وعضوية اللجنة 

النسوية ) شهالء محيي(.

طيف الفرطوسي*
أختتمت قبل يومني بطولة أندية 
باملالكمة  الشــباب  لفئة  العراق 
التي حملت اســم املدرب الدولي 
الغراوي في   املرحوم شــياع جواد 
مبُشاركة  السليمانية   محافظة 
ومائه  ناديــاً  وخمســون  ثالثــة 
16 حكما  بإدارة  وتسعون مالكماً 

دوليا.
 وحضرَ اخلتام محافظ السليمانية 
املالكمة علي  احتــاد  رئيس  ونائُب 
عبد الزهرة واُعضاء االحتاد املركزي 
للمالكمة  و املُشرف على اللجنِة 
 .. املالكمة  النسوّية رعد خربيط 
وشهَد احلفل، الذي استمرَ ملدة 20 
دقيقًة، اســتعراضاً جميالً بالفن 
تخللتُه  املشــاركِة  التشــكيلي 

عروٌض فنيٌة وموسيقّية.
وســبقت حفل اخلتــام  بحضور 
مكثف من اجلماهير وأبطال الفن 

النبيــل الذي يتراســهم البطل 
العاملي إســماعيل خليل واخرين 

من جنوم رياضة الفن النبيل.  

حضورٌ حتكيمّي
وكانت األجراس  العراقّية حاضرًة 
في غمار  اليوم األول، حيث شارَك 
احلكُم الدولّي 3star محمد عريبي 
بقيادِة النزاالت في احللبة بجامعة 
السليمانية ملســات واضحة في 
تغطية  النــزالت امللية واهتمام 
إداري أكثر من روعه بحســب ما 
قال فراس ســهيل في تصريح له 

قبيل البطولة.
منصــات التتويج شــكلت رقما 
املراكز  نال  حيث  بالبطولة  صعباً 
االولى نــادي االتصــاالت وعنصر 
املفاجــاة الــذي لقــب باحلصان 
املرور  نادي  الثاني  باملركز  االســود 
الرياضي ومن ثــم جاء نادي دجلة 

وقدم  مكــرر  بالثالث  وجالنجــر 
البطولة  في  املشــاركني  املدربني 
االحتاد  الــى  والتقديــر  الشــكر 
العراقــي للمالكمة ملــا بذل من 
جهود مكثفة اسهمت في حتقيق 
التي شــهدت  الكؤوس  النجاح.. 
توزيعها بني ابطــال املراكز االولى 
واالندية الفائزة باللقب، كان بينها 
الفرطوسي  طيف  للزميل  كأساً 
املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة ملا 
قدمه من جهود في نشرومتابعة 
مع  العالي  والتنســيق  البطولة 
والصحف  الفضائيــة  القنــوات 
وجميــع  االخباريــة  والــوكاالت 
وســائل اإلعالم في رفدها بجميع 
مــا تتطلبه التغطية الواســعة 
التي نالتها احداث النزاالت وحفل 

االفتتاح وختام البطولة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

الجالية العراقية في إمارة عجمان تنظم 
مباراة استذكارية للراحل مؤيد البدري

العراق يفوز برئاسة وعضوية تسع لجان
 في االتحاد العربي للجودو 

المالكمة يختتم بطولة »شياع جواد«
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

سمير خليل:
برعاية مشــير محمد بشير قائمقام 
أقامت مؤسســة "هواجس"  زاخــو 
للثقافــة والفنون معــرض )هواجس 
لونية الثالث( فــي زاخو بالتعاون مع 
دائرة الثقافة والفنون في ادارة مدينة 
زاخو املســتقلة على قاعــة الدائرة 
مبشــاركة أكثر من مائة فنان وفنانة 
من شــتى محافظات البــاد واقليم 
كردســتان وبحضور عــدد كبير من 

محبي الفن التشكيلي.
وقــال الفنــان رحيم الســيد رئيس 
مؤسســة هواجس للثقافة والفنون 
ومديرهــا : ان املعرض الذي اقيم حتت 
شــعار )زاخو مدينة الفــن واجلمال( 
نظم بخطــى ثابتة وواثقــة وبتميز 
كبير وتنظيم عال  وتنســيق مدروس 
ومبشاركة فاعلة ألكثر من مائة فنان 
وفنانة مــن جميع أنحــاء الباد من 
لغربه،  شــرقه  ومن  لشماله  جنوبه 
وحظي املعرض بحضــور العديد من 
املســؤولة في دهوك  الشــخصيات 
وزاخو وعدد من الفنانني التشكيليني 
في احملافظة. مديــر الثقافة والفنون 
في زاخو االستاذ دخلازو موسى والفنان 
فارس متر مدير كاليــري زاخو والفنان 
فتاح محمد مدير كاليري دهوك ونقيب 
فناني زاخو،  وجاء املعرض نتيجة دأب  
مؤسســة هواجس للثقافة والفنون 
على اقامة مثل هكذا نشاطات فنية 
مشتركة دعما للفنانني التشكيليني 
مابني  واالخوية  الفنية  الروابط  وزيادة 
أعضاء املؤسسة ،أضافة إلى تشجيع 
الطاقــات الشــابة وزجهــا في هذه 
املعارض لإلطــاع على جتارب الفنانني 

االخرين واكتساب اخلبرة منهم ".
واضاف: هذا التاحم األسري والروابط 
االخوية مابني أعضاء املؤسســة في 
كل ارجاء العراق هو هدف من أهدافها 
اتخذته في مسيرتها كاسلوب متميز 

الستمرار العطاء واالبداع وفي ضيافة 
زاخــو مدينــة الفن واحلــب واجلمال 
احتضــن اهلها وفنانوهــا ضيوفهم 
القادمني مــن باقي احملافظات واحتفو 
بهم بأمســية موســيقية وشعرية 
وثقافية، شكرا لزاخو وأهلها الطيبني 
لكل ما قدموه في ســبيل إجناز هذا 

املعرض الفني ".
فــي ختام املعرض وزعت الشــهادات 
التقديرية ودروع اإلبداع من قبل رئيس 
املشاركني  الفنانني  لكل  املؤسســة 

وجلميع القنوات التي وثقت احلدث. 
مــن مدينــة بلــد شــارك الفنــان 
التشــكيلي املعروف حسني البلداوي 
في املعرض بلوحــة واحدة قياس)50 
×70( ســم وباأللــوان الزيتيــة على 
الكانفاس وهي من أعماله التجريدية 

وبــدون عنــوان، حيث تــرك البلداوي 
العنــوان للمتلقــي إلعطائه فرصة 
والوصول  والتفاعل  والتحليل  التأمل 

إلى املتعة.
البلــداوي عبر عــن ســعادته بهذا 
املعــرض وقال: النه اقيــم في مدينة 
زاخو اجلميلة ومبشــاركة واسعة من 
فناني التشــكيل في العراق واملفرح 
ان فعاليــات ترفيهية رافقت املعرض 
بحضور الفنانــني املبدعني، كنا نحن 
وهواجســنا في زاخــو ملتقى الفن 
والفنانني، مدينة السلم والتعايش ". 
الفنانة احام السلطاني القادمة من 
التي  املثنى حملت لوحتها  محافظة 
تتحدث عن املــرأة وماتعاني من كبت 
احلرية واسكات صوتها برغم ان املرأة 
هــي كل اجملتمع فهــي االم والزوجة 

املوضوع يشغل  واالبنة، وهذا  واالخت 
جل اعمــال هذه الفنانة الســماوية 
التي دأبت على املشاركة الدائمة في 

معارض مؤسسة هواجس.
الســلطاني ايضا حتدثت عن املعرض 
والرحلة الى زاخو فقالت: املعرض كان 
جميا وبهيا وفق انطباعات الضيوف 
االنتهاء  وبعد  افتتاحه،  الذين حضروا 
من املعرض توجه جميع الفنانني الى 
مكان اخر إلقامة امسية جميلة على 
احدى احلدائق، وتخللت تلك االمسية 
مراســم توزيع اجلوائز علــى الفنانني 
تخللتها  املعرض، كما  في  املشاركني 
ايضا حفل لألغاني العربية والكوردية 
اجلميلة، امتنى في االيام القادمة تكرار 
مثل هــذه النشــاطات التي جتمعنا 

بألفة ومحبة ".

بغداد - الصباح الجديد:
تتنبــأ توقعــات األبراج الشــهرية 
2022 بأنه سيوفر  لألسرة في يوليو 
هذا الشــهر البهجــة للحمل من 
وجهة نظر األسرة. سينمو احلب في 
الزهرة  إقامة كوكب  بسبب  األسرة 
في املنزل الثاني فــي النصف األول 
من الشهر. سيتم حل النزاعات التي 

تدور رحاها اآلن في املنزل. ســيكون 
هنــاك الكثير مــن املــودة بينهم، 
ببعضهم  إميانهــم  ينمو  وســوف 
مســاهمتك  ســتكون  البعــض. 
حاسمة في احلفاظ على جو إيجابي 
في املنزل. بباغتك، ســتتمكن من 
إغراء عائلتــك باالنضمام إليك من 
خــال إشــراكهم في األنشــطة. 

سوف تكون قادرًا على حل صعوبات 
الســكن اخلاصة بك دون عناء طوال 

هذه الفترة.
ســتتمكن أيًضا من تعزيز العاقات 
اإليجابيــة بني أفراد األســرة نتيجة 
لذلــك. في اجلزء األول من الشــهر، 
اقتران الشمس وعطارد في  سيؤدي 
املنــزل الثالث إلى تعزيــز العاقات 

اإليجابيــة مع األب واألشــقاء. من 
املهم أن تســتمع إلــى آراء والديك. 
سيكون والدك داعًما متاًما لقراراتك، 
وســتكون قادرًا على اتخاذ القرارات 
بنــاًء على نصيحته. اعنِت مبشــاعر 
إخوتك وأخواتك خــال هذا الوقت. 
العمل  على  وأخواتك  إخوتك  شجع 

مًعا في مشاريعك.

توقعات برج الحمل لشهر تموز 2022

"هواجس" تقيم معرضها اللوني الثالث في زاخو
تضّمن عروضًا فنية وثقافية..

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

الصباح الجديد - خاص:
أصبح للمتاحف نصيب من التطور التكنلوجي املتسارع 

في عصرنا في شتى امليادين وجتلى في املتاحف االفتراضية 
التي بدت تزاحم املتاحف االعتيادية، واملتحف العراقي التابع 

لدائرة االثار والتراث سيكون له نصيبا من هذه التكنلوجيا.
فقد بدأت فكرة انشاء متحف افتراضي عراقي بعد احداث 

عام 2003 من قبل جهات اميريكية معنية باملتاحف 
االفتراضية لكن املشروع توقف واسدل عليه الستار بعد 

تعاقب احلكومات واملدراء العاميني لدائرة االثار والتراث.
اكد ذلك للصباح اجلديد حاكم الشمري مدير اعام دائرة 
االثار والتراث قائاً : بعد زيارة د. حسن ناظم وزير الثقافة 
والسياحة واالثار االخيرة ألمريكا تقرر اكمال املشروع ومت 

تشكيل "جلنة املتحف االفتراضي"، وتتكون من املعنني 
باآلثار ومنهم اآلثاري "محمد املعمار" على ان يكون بالتعاون 

مع متحف "سمثسونيان" االمريكي      
وتابع قوله: انتهت اللجنة من مرحلة اعداد املتحف 

وبدأت مبرحلة التصاميم علما ان االعمال التي سيعرضها 
املتحف سيتم اختيارها من قبل جلنة املتحف ليتسنى 

لكل شخص زيارة املتحف افتراضيا على شبكة التواصل 
االجتماعي، وسيكون بوابة للتواصل مع املؤسسات 
العلمية والبحثية والتاريخية واملعرفية في العالم.

أسدل عليه الستار بعد عشرين عاما.. 
متحف عراقّي افتراضيٍّ على اإلنترنيت

 من روائع املتحف العراقي" فقرة  يقدمها املتحف 
العراقــي تتحدث عن ما يتضمنه املتحف من كنوز 
نادرة، وترســل عبر بريد املتحف الى وسائل االعام، 
مع شرح تفاصيل كاملة عن سنة اجناز االثر والفترة 
التي يعــود لها ومــكان التنقيب  واســم املدينة 
التــي وجد فيها  والى أي حضــارة يعود، ومنذ فترة 
واملتحف يرفدنا بروائع االثار العراقية والتي صنعها 
ابن الرافدين خال فترات تعود للحضارة  االشــورية 
او الســومرية او البابلية او في العهد االســامي 
االخير وانا من املتابعني لهــا عبر بريدي االلكتروني  
فأجدهــا  فقرة  تلفــت االنتبــاه ولنتوقف عندها 
مرة واخرى  وهي فرصة إلعادة ســرد قصة احلضارة 
البشــرية عبر حتف ومنحوتات او رقم او اناء نذري او 
لوح تعليمي او اقتصادي او غيرها  لكن، ماشد وما 
لفت انتباهي وســحرني  جرة بيضوية الشكل من 
الرخام الشمعي على رقبتها كتابات هيروغليفية 
تعود إلى أحد فراعنة مصــر عثر عليها في مدينة 
النمرود شــمال بــاد الرافدين تعود إلــى العصر 
األشــوري احلديــث )911 - 612 ق.م(، وما ســحرني 
وشــد انتباهي  اكثر منحوتة ايضــا فيها مامح 
فرعونية وهي قطعة منحوتة من العاج عثر عليها 
مع قطــع معمولة من العاج مختلفة األشــكال 
واألنواع تستخدم كحشوات لتزيني االثاث والقصور 
امللكيــة ذات مامح مصرية وأشــورية عثر عليها 
في مدينة النمرود وتعود للعصر االشــوري احلديث، 
ومتثال عثر عليه مع مجموعة من القطع العاجية 
في مدينة النمرود تعود لذات العصر آلشوري عبارة 
عن أجزاء من ألواح ورؤوس متثل أشكال نساء ورجال 
ذات مامح مصرية وآشــورية وبعض القطع مزينة 
بالذهب. كم هي عظيمة حضارتنا وما احتوت من 
كنوز تعــود لصناع من العهــد الفرعوني فاجلمال 
الفرعوني وسحره يزين قاعات املتحف واملعروف ان 
املتاحف األثرية هي املرآة العاكسة حلياة احلضارات 
القدمية وشــعوبها مبختلف تفاصيلها، دهشــت 
بهذه التحف التــي تزين اجزاء من املتحف والتاريخ 
يحدثنا ان امللك االشــوري آسرحدون استولى على 
مدينة منــف املصرية عام 671 قبــل املياد، حيث 
أسر العديد من أفراد العائلة املالكة، مبا فيها عائلة 
الفرعــون طهارقا مع ابنه وزوجتــه ومعظم أفراد 

الباط امللكي، الذين أُعيدوا إلى باد آشور كرهائن.
هل هذا هو سبب تواجد هذه الروائع االثارية؟ وملاذا ال 
تأخذ طريقها الى الفضائيات عبر برنامج اسبوعي 
مصور ويحمل عنوان" من روائع املتحف العراقي"؟ 
مــا يعمق ثقافة املشــاهد ويســلط الضوء على 
كنوز حضارتنا العظيمة ويكون واحداً من البرامج 

الثقافية التي تخلو منها الفضائيات العراقية.

فرصة إلعادة سرد قصة

متابعة - الصباح الجديد:
نصح مارتن كوبر مخترع أول هاتف محمول في العالم 
بعدم اإلفراط في استعمال الهاتف، معربا عن دهشته 

للوقت الذي يهدره مستخدموه.
وخال رده على إحدى املشاركات التي قالت عبر قناة "بي 

بي سي"، إنها تقضي ما يزيد عن خمس ساعات يوميا على 
هاتفها، قال كوبر ضاحكا: "هل تقضني حقا خمس ساعات 

في اليوم؟ استفيدي من حياتك".
وطلب كوبر )92 عاما(، من املُشاركة عدم اإلفراط في 

استعمال الهاتف احملمول، وأن "تستمتع وتستفيد من 
وقتها وحياتها بشكل أفضل، بدال من إهداره على الهاتف 
 Motorola DynaTAC 8000X احملمول". واخترع كوبر هاتف

عام 1973، وهو أول هاتف محمول في العالم.
وكان كوبر كان يعمل في شركة "موتوروال" منذ أكثر من 

عشرين، وقال في لقاء تلفزيوني سابق إنه كان محبطا من 
تزايد شعبية هواتف السيارات، والتي كانت تستدعي قضاء 

الكثير من الوقت في السيارة الستخدام الهاتف، وتوصل 
إلى فكرة صنع هاتف محمول ميكن استخدامه داخل 

السيارة أو خارجها وفي أي مكان.

مخترع أول محمول في العالم: ال 
تفرطوا في استعمال الهاتف

وداد ابراهيم

بغداد - الصباح الجديد:
محمود أبو العباس ممثل ومخرج وأكادميي 
وكاتــب مســرحي عراقي ولــد في 27 
أيــار 1956 مبدينة البصــرة في منطقة 
العشار، شــارك في العديد من االعمال 
الفنية في السينما واملسرح والتلفزيون 
كتب ومثل وأخــرج أكثر من ثاثني عما 
مســرحيا، كما قدم العديد من األعمال 
واملسلســات التلفزيونيــة كما وكتب 
وشارك  وأبحاث  ومقاالت  نقدية  دراسات 
في العديــد من املهرجانات املســرحية 
العربيــة والدولية ونال جوائــز تقديرية 
عديدة كأفضــل ممثل عراقي. كان مقيم 
منذ سنوات في اإلمارات العربية املتحدة 

ســاهم في تربيــة جيل مســرحي في 
العباس  أبو  الفنان محمود  اإلمارات كرم 
من قبل حاكم إمارة الشــارقة الشــيخ 
ســلطان بن محمد القاســمي في عام 
2017 كأفضل فنان عربي متميز وقد عاد 

إلى العراق في عام 2017.
وأكد الفنان محمود أبو العباس في آخر 
تصريح، ان الدرامــا العراقية مازالت دون 

مستوى الطموح.
وقال ابــو العباس انه "ال توجد أســباب 
معينــة وراء ابتعاده عن الدراما العراقية 
منذ اخر عمل له كان في مسلسل )أحام 
الســنني( عام 2020، بل حسب اختيارات 
اجلهة املنتجة واخملرج واألمر متروك لهما 

في ظل كثرة األعمال الدرامية األخيرة".
واضاف، انه "من املفــرح ان نرى وفرة من 
األعمــال الدراميــة كونها توفــر خبرة 
للفنانني بشــكل عام"، مبينا: ان "عدم 
الفنية األخيرة  مشــاركتي في األعمال 
ال اعتبرها عيباً بل أمر طبيعي حتســمه 
القناعــات، ولرمبــا ال يوجــد دور فني ما 
يناســبني لتجســيده، لــذا كان مــن 

الضروري التأني في اختياراتي".  
وأشــار الى ان " الدراما العراقية ما زالت 
دون مستوى الطموح كون التجربة حتتاج 
التعبيــر كالنص  أدوات  الى جتويد فــي 
انه  التصويــر"، مؤكداً  وإدارة  واإلخــراج 
"باجململ لم االحظ أعمــال درامية حتى 

من املشــترك فيها على مســتوى عال 
ورفيع ".

واشــار الى ان "التمثيل فــي العراق مير 
مبشكلة كبيرة أسمها )الدراما احمللية( إذ 
مازلنا نراوح في مجال واحد برغم اننا بدأنا 
في التمثيل قبل عدد من البلدان العربية 
لكننــا بقينا في اخر الركب لألســف"، 
موضحا أن "الدراما حتتاج الى بيئة هادئة 
مستقرين  وسياســي  اجتماعي  وظرف 
لتخرج أعمــال فنية رصينــة، كما اننا 
نحتاج في الوقت الراهن الى إنتاج أعمال 
فنية اجتماعية تعالج قضايا مهمة وان 
نبتعد قدر اإلمكان عن املسلســات ذات 
الطابع السياســي التي أصبحت أعمال 

مملة للناس". 
عن  وأعــرب 
حــه  فر "

بظهــور جيل 
جديد من الفنانني 
ونساء  رجال  اجلدد 
ميتلكــون  الذيــن 

مهمــة  طاقــات 
الفنية"،  احلركة  ستعزز 

مبينــاً: "متــى ما حتســنت حالتي 
الصحية ســوف أعود الى املســرح 
مجدداً، وان هناك عملني مســرحيني 
ينتظرانــي األول للمخرج الفنان غامن 

حميد والثاني للصديق حامت عودة".

محمود أبو العباس: الدراما العراقية 
مازالت دون مستوى الطموح

 البصرة - الصباح الجديد:
  كشــفت وزارة الزراعة عــن جناح جتربة 
)الفول  احلقــل  فســتق  محصول  زراعة 
الســوداني( في مــزارع الزبير وســفوان/ 
احملاصيل  من  ويعــد  الصحراوية  األراضي 
احلقلية التي تفيد التربة بغية زيادة املردود 
االقتصادي للمزارعني وكعلف جيد للثروة 

احليوانية في احملافظة.
وذكر بيان للــوزارة ان "مديرية الزراعة في 
احملافظة نفذت ومن خال قســم اإلنتاج 
النباتي التابع لها وبالتنســيق مع قسم 
اإلرشاد والتدريب الزراعي وقسم احملاصيل 
احلقلية في كلية الزراعة / جامعة البصرة 
مشاهدة حقلية للبرنامج العلمي }زراعة 

الصحراوية{  األراضي  في  احلقل  فســتق 
ضمن سلســلة البرامــج العلمية التي 

زراعة  مديــر  وبحضور  املديريــة  تنفذها 
البصرة وعدد من أساتذة قسم احملاصيل 
احلقليــة في الكليــة واخملتصني في هذا 
اجملال، فيما قدم املدير التنفيذي للبرنامج 
شــرحا مفصا عــن جنــاح التجربة في 

املناطق الصحراوية".
الزراعة مســتمرة  وزارة  أن  إلــى  يشــار 
بالتجــارب العلميــة والبحثيــة ومنها 
الذي يستخدم  احلقل  محصول فســتق 
كعلــف جيــد للحيوانــات، ويعــد من 
على  تســاعد  التي  البقولية  احملاصيــل 
تثبيت النتروجني وحتســني صفات التربة 
مــن أجل تطوير النشــاط الزراعي وزيادة 

اإلنتاج الوطني كما ونوعا.

صحراء البصرة تشهد نجاح زراعة "الفول السوداني"
بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت هيئة األنواء اجلوية، أمس األحد، 
عن حالــة الطقس في البــاد لأليام 
املقبلة، فيما ذكر بيان للهيئة تلقته " 
الصباح اجلديد " أن "طقس الباد اليوم 
)االثنني( سيكون صحواً في املنطقتني 
الوسطى والشــمالية، ودرجات احلرارة 
مقاربة لليوم الســابق، فيما سيكون 
الطقس فــي املنطقة اجلنوبية صحواً 
ومغبــراً، ودرجات احلرارة ترتفع قليـــاً 
عـــن اليـــوم السابـــق لتصـل فـي 
محافظـة البصـرة الـى نصـف درجـة 

الغليـان".
وأضــاف البيــان أن "طقــس الثاثاء 

ســيكون صحواً فــي املنطقتني 
ودرجات  والشــمالية،  الوسطى 
احلــرارة مقاربة لليوم الســابق، 
فيمــا ســيكون الطقــس في 
املنطقــة اجلنوبية صحواً مـــع 
غبـار خفيـــف، ودرجـات احلـرارة 
اليـــوم  عـــن  قليـــاً  ترتفـــع 

السابـق".
وبني أن "طقس الباد ليومي األربعاء 

واخلميــس املقبلني ســيكون 
احلرارة  ودرجــات  صحواً، 

لليــوم  مقاربــة 
فــي  الســابق 

عموم الباد".

البصرة تسجل نصف درجة الغليان

متابعة - الصباح الجديد:
فــي أّول جتربــة لــه بعالــم إخراج 
النجم  انتهى  الغنائيــة،  الكليبات 
ســيف نبيل مــن تصويــر أغنيته 
اجلديدة بعنوان "على بالي" في لبنان.

بالي” هــي من كلمات  أغنية “على 
وتولى ســيف  نبيل،  وأحلان ســيف 
الكليب،  الفيديــو  إخراج  بنفســه 

على أن يتم عرضه بالتزامن مع عيد 
األضحى املبارك عبر قناته الرسمية 

مبوقع "يوتيوب". 
اجلمهــور  نبيــل  ســيف  وشــّوق 
لألغنيــة اجلديدة، إذ نشــر صورًا من 
كواليس تصوير الكليب وعّلق قائًا: 
على  اجلديدة  لألغنية  “متحمســني 

بالي من كلماتي واحلاني واخراجي”.

يذكر أن ســيف نبيل طــرح مؤخرًا 
أغنية جديدة بعنوان “ال تلعب وياي”، 
للحملة  الرســمية  األغنيــة  وهي 
 ”PUBG“ الدعائيــة اخلاصة بلعبــة
الشــهيرة فــي الشــرق األوســط 

والعالم.
أغنية “ال تلعــب وياي” هي باللهجة 
العراقية من كلمات محمد الواصف، 

وأحلان سيف نبيل، وتوزيع املؤلف 
املوســيقي املبدع عمــر صباغ، 
والفيديــو كليب حمــل توقيع 
اخملرج حســام احلسيني، وظهر 
نبيل من خاله مبشاهد  سيف 
التشــويق  من  الكثير  حتمــل 
واإلثــارة وتترجــم طابع لعبة 

.PUBG

سيف نبيل يطّل من كواليس كليب "على بالي".. مخرج ألّول مّرة
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