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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

مفردات البطاقة التموينية 
المتبقية في مخازن التجارة 

تكفي حصص أربعة أشهر فقط

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفادت الشركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية بأن ما تبقى في 
مخازنها من مفردات البطاقة 
يكفي  للمواطنني،  التموينية 

حصص أربعة اشهر فقط.
وقالت مدير عام الشــركة ملى 
املوســوي في تصريح رسمي 
امس االربعــاء »لدينا مفردات 
للمواطنني  الغذائية  الســلة 
للشــهرين القادمــني تكفي 
 ،2022 احلالي  العام  نهاية  الى 
مــع وجــود خزين لشــهرين 

اضافيني«.
ان  املوســوي  وأوضحــت 
بتوزيع حصة  »الشركة قامت 
علــى  االول  تشــرين  شــهر 
املواطنني، وبعد االنتهاء سيتم 
تشــرين  شــهر  حصة  توزيع 

الثاني«.
واشــارت مدير عام الشــركة 
الغذائية  املواد  لتجارة  العامة 
تتضمنها  التــي  املواد  ان  الى 
الرز   « هي  التموينية  البطاقة 
واملعجون  والزيــت  والســكر 
والبقوليات بنوعني«، مشــيرة 
ال ان الشركة العامة للحبوب 

هب التي توزع الطحني.
ولفتــت الى ان »رئيــس الوزاء 
وّجه بتحسني مفردات السلة 
النهائي  القرار  لكن  الغذائية، 
لتوفير  الــوزراء  بيد مجلــس 
املالية وحتديد  التخصيصــات 
املواد التي من املمكن اضافتها 
الى املفردات الغذائية«، مبينة 
املقترحات  تقدم  »الشركة  ان 
يتطلب  وذلك  اخلصوص،  بهذا 

موافقة رئيس الوزراء عليها«.

خاص - الصباح الجديد:
تعتزم قوى في اإلطار التنســيقي 
اللجوء الى عدة سيناريوهات بشأن 
االتفاق على حصة اقليم كردستان 
في املوازنــة، إحداها إبقاء حصوله 
علــى دفعات شــهرية لتســديد 
رواتب موظفيه حتى تشريع قانون 
النفط والغــاز، فيما يطالب احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني بالعودة 
%17، مســتدالً  الـــ  إلى نســبة 
ببيانــات وزارة التخطيط عن عدد 

سكان إقليم كردستان.
وقــال عضو ائتــاف النصر عقيل 
»الصباح  إلى  تصريح  في  الرديني، 
ســيناريوهات  »هناك  إن  اجلديد«، 
عدة ســوف يتم اللجوء إليها عند 

التفاوض مع اقليم كردستان«.
الردينــي، أن »االقليم كان  وتابــع 
يحصــل علــى دفع شــهرية مع 
موازنته الداخلية لتســديد رواتب 

املوظفني«.
وأشــار، إلــى أن »هــذه اآللية قد 
تســتمر لغاية مترير قانون النفط 
الكتــل  اتفقــت  الــذي  والغــاز 
متريره خال ستة  السياسية على 
أشهر من تاريخ تشكيل احلكومة«.

وبــني الرديني، أن »احلــل األخر، هو 
أن يســدد االقليم إلــى احلكومة 
الف   250 االحتادية ما هو بقيمــة 
املوازنة،  لقاء حصوله على  برميل، 

وهو اتفاق لم يلتزم به اإلقليم«.
وشــدد، على أن »اجلولــة القادمة 
بني الكتل السياســية في بغداد 

واقليم كردستان سوف تتركز على 
بالتحديد من أجل  النقطــة  هذه 
حسمها وحتديد مقدار احلصة في 

املوازنة«.
وأكــد الردينــي، أن »حتالف النصر 
وهو جــزء من االطار التنســيقي 
أن يكون  يحــرص علــى ضــرورة 
السقف  ضمن  السياسي  االتفاق 

الدستوري وال يتجاوزه بأي حال من 
األحوال«.

ونــوه، إلــى أن »زعيــم التحالف 
يوقــع على  لم  العبــادي  حيــدر 
التي  السياســي  االتفاق  وثيقــة 
في ضوئها مت تشــكيل احلكومة، 
ونعتقد أن هنــاك بعض الفقرات 
لم تكن مقنعة أو إنها خارج اإلطار 

الدستوري«.
العديد  »هناك  أن  الرديني،  وانتهى 
من التجــارب في الســابق كانت 
مبنية على أســس غير دستورية 
لكنها اصطدمــت بعدم تنفيذها 
وتنصل الكتل عنها، وهو ما ساعد 
السياسية  تفاقم املشكات  على 
بــني احلكومة االحتاديــة وحكومة 

اقليم كردستان«.
مــن جانبــه، ذكــر عضــو احلزب 
وفاء  الكردســتاني  الدميقراطــي 
محمد في تصريــح إلى »الصباح 
اجلديــد«، إن »دخولنــا إلى حتالف 
اتفاق تشكيل  الدولة وضمن  إدارة 
احلكومة كان مبنياً على عدداً من 
الشــروط أبرزها ما يتعلق بحصة 

اقليم كردستان في املوازنة«.
االقليم  أن »حصة  وتابع محمــد، 
تكون من خال التعداد العام الذي 
لــم يجر منــذ ســنوات طويلة«، 
االستعانة  »إمكانية  على  مشدداً 
ببيانات وزارة التخطيط أو التمثيل 
النيابي للكــرد في مجلس النواب 

االحتادي«.
وأكد، أن »تقديراتنا تشــير إلى أن 
هو  كردستان  اقليم  عدد ســكان 
أن  6.5 مليون شخص، وهذا يعني 

حصتنا يجب أن تعود إلى 17%«.
ولفــت محمــد، إلــى أن »عــدداً 
االتفاق  امللفــات تضمنهــا  مــن 
بتشــكيل  اخلــاص  السياســي 
احلكومــة وال يقتصــر فقط على 
احلكومة، بل يشــمل تنفيذ املادة 
140 من الدســتور وتشريع قانون 
النفط والغاز ومســتحقات قوات 

البيشمركة«.
ونوه، إلى أن »وفداً كردياً سوف يزور 
بغداد ويجري مفاوضات مع جميع 
القــوى السياســية بشــأن هذه 

امللفات من أجل حسمها«.
وانتهــى محمد، إلــى أن »جميع 
مطالبــات االقليــم ال تتخطــى 
الدســتور، ونحن نريــد أن نحفظ 

حقوقنا الدستورية والقانونية«.
وكان إقليم كردستان يحصل على 
املوازنة حتــى حكومة  %17 مــن 
حيدر العبــادي التي قــررت إعادة 
النظر في هذه النســبة وجعلتها 

. .12.6%

بغداد - الصباح الجديد:
األربعاء،  امس  الزراعة  وزارة  اكدت 
بأن رئيس مجلــس الوزراء محمد 
شياع الســوداني، وجه بتعويض 
مزارعي الشــلب وتصفير جميع 

املستحقات.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد 
العراقية  األنباء  لوكالــة  النايف، 
)واع(، إن »رئيــس مجلــس الوزراء 
أوعز  محمد شــياع الســوداني، 
بتعويض جميع مزارعي الشــلب 
120 مليار دينار،  لهذا العام مببلغ 
التعويضات«،  جميــع  وتصفيــر 
مبيناً أن »خطة الــوزارة القادمة 
ضمن املوازنة هي دفع مستحقات 
الفاحــني أوالً بــأول مــن دون أي 

تأخير«.
»الوزارة دعمت  أن  النايف،  وأضاف 
للبذور   70% بنســبة  الفاحــني 
و%50 لألسمدة وكذلك املبيدات«، 
مشيراً إلى أن »هذا األمر يعد بادرة 
باجتاه  الســوداني  حلكومة  طيبة 

دعم قطاع الزراعة«.
وأكــد، أن »الزراعة من القطاعات 
املهمــة فــي العــراق، و%60 من 
العراقيــني هــم مجتمــع ريفي 
يشــمل قطاع الدواجــن والثروة 
احليوانية واملزارعني واملســتثمرين 
واألطباء البيطريني واملهندســني، 
فضــاً عــن اســتيعاب القطاع 
الزراعــي جميــع هــذه األيــادي 

العاملة«.

بغداد - الصباح الجديد:
شكلت هيئة الـنزاهـــة االحتاديَّة 
هيئــٍة عليــا للتحقيــق بقضايا 
الفساد الكبرى واملهمة املُودعة في 
الهيئة  حتقيق  ومكاتــب  ُمديريَّات 
في بغــداد واحملافظات ومــا يُحاُل 

إليها من قضايا. 
وذكــر بيان أصدرتــه الهيئة امس 
الـنزاهـة  »رئيس هيئة  أن  االربعاء، 
االحتاديَّة حيدر حنون أصدر أمراً وزارياً 
ملُكافحة  العليا  )الهيئــة  بتأليف 
الفساد(؛ للتحقيق بقضايا الفساد 
أنَّ  إلى  واملهمة«، مشــيراً  الكبرى 
»الهيئــة املُؤلَّفــة التي يرأســها 
حنون تضمُّ فــي عضويَّتها ُمديري 
دائرتي التحقيقات واالســترداد في 
مجموعٍة  إلــى  باإلضافة  الهيئة، 
قيهــا يتمُّ اختيارهم من  من ُمحقِّ
للتغير(،  )قابلني  الهيئة  رئيس  قبل 

ـني  بتحريّـِ االســتعانة  وللهيئــة 
فيها«. وإداريِّني من ُموظَّ

 وأوضــح البيــان، أنَّ »تأليف هذه 
الهيئــة يأتي انطاقــاً من واجب 
النزاهة في منع الفســاد  هيئــة 
الطرق  وأسرع  بأيســر  وُمكافحته 
املُتاحــة قانوناً، ومــن أهميَّة إجناز 
الفســاد  التحقيــق فــي قضايا 
املنصــوص عليها فــي قانونها ال 
ســيما قضايــا الفســاد الكبرى 
واملهمة، وضمن الســقف الزمني 
د«، الفتاً إلــى أنَّ »ذلك يرمي  احمُلــدَّ
للحــدِّ مــن الفســاد وتقليــص 
مسالكه ومنع استمراره ومعاقبة 
مرتكبيه، مبا ينســجم مع أهميَّة 
وحجم تلــك القضايا، إذ إنَّ تأليف 
الهيئة يأتي وفــق أحكام املادة )3/

سابعاً( من القانون«.
تفصيالت أوسع ص 6

النزاهة تشكل هيئة للتحقيق بملفات 
الفساد الكبرى المودعة في دوائرها 

السوداني يوجه بتصفير مستحقات 
الفالحين وتعويض مزارعي الشلب

حصة اإلقليم في الموازنة تعود الى المربع األول

الديمقراطي يطالب بنسبة 17 % والتنسيقي يرجح 
بقاء الدفعات الشهرية حتى إقرار قانون النفط

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفــادت املتحدثــة باســم اللجنة 
الدولية للصليــب األحمر في الباد 
هبــة عدنان، بأن املناطــق اجلنوبية، 
هي األكثر تأثــرا بالتغيرات املناخية 
في محافظات الباد، عازية السبب 
الــى ارتفاع درجــات احلــرارة فيها، 
مثل محافظــة البصرة التي عانت 
من تضرر كبير في أشــجار النخيل 

واحلروب التي عاشتها.
وقالــت عدنان في تصريح رســمي 
»العــراق يحتاج  إن  االربعــاء  امس 
فــي مواجهة  تظافــر جهوده  إلى 
التصحر، والتغيــرات املناخية وقلة 
املياه، وإيجاد سبل عيش جديدة الن 
التغير املناخــي أصبح واقعاً ال مفر 
منــه«، مبينة أن »حجــم التأثيرات 
املناخية على البلدان التي متر أو مرت 
بالنزاعات املســلحة يكون أكبر من 

باقي البلدان«.
وأشــارت الى أن »كل احملافظات في 
العــراق تأثرت بالتغيــرات املناخية 
الوضع  هشاشة  بســبب  العاملية، 
فيهــا نتيجــة هشاشــة البنــى 

احلرب  بعد ســنوات مــن  التحتية 
والنزاعات املســلحة، والذي أضعف 
البنى التحتية فــي جميع املناطق 
الصناعــة وقلة دعم  ومنها قطاع 

الزراعة من قبل الدولة«.
بحســب املتحدثة باســم اللجنة 
الدولية للصليــب األحمر في الباد 
واحتمال  اجلنوبيــة  »املناطــق  فإن 
تأثرها هــو أكثر من باقي احملافظات، 
بســبب ارتفاع درجات احلرارة فيها، 

مثل محافظــة البصرة التي عانت 
من تضرر كبير في أشــجار النخيل 
انها  التي عاشتها«، مردفة  واحلروب 
»عوامل أدت الى تغير املناخ وهجرة 
الناس فــي الريف بحثــا عن فرص 

عمل جديدة«.
وحثت عدنان، احلكومة على »توفير 
طرق عيش جديدة للســكان الذين 
فرص  عن  بحثاً  مناطقهم  يهجرون 
عمل جديدة وايجاد حلول للمشاكل 

بشــكل عاجل«، منبهــة الى »تأثر 
املياه  وقطع  املناخي  بالتغير  األهوار 
وبناء الســدود على األنهر من قبل 
دول اجلوار، وارتفاع امللوحة في األرض، 
نتيجة قلة امليــاه، باإلضافة إلى ما 
مرت به في تسعينيات القرن املاضي 
من عملية جتفيفها من قبل النظام 
الســابق. كلهــا عوامــل أدت إلى 
األهوار  من  شاسعة  مناطق  جفاف 
ونفــوق احليوانات، ما دفــع قاطني 

هذه األهوار إلى الهجرة للبحث عن 
مصدر رزق بديل«.

ولفتــت الــى ان »قطــع املياه عن 
نهــري دجلــة والفــرات، أدى إلــى 
جفاف مســاحات شاســعة وعدم 
وصــول امليــاه حتى إلى الســكان 
حياتهم  في  عليها  يعتمدون  الذين 
اليومية وري محاصيلهم، خصوصاً 
التي تشتهر  في منطقة املشخاب 
بزراعــة رز العنبر الــذي يحتاج إلى 
كميــات كبيرة من املياه، مما أثر على 

املساحات املزروعة«.
وكانــت اللجنة الدوليــة للصليب 
اإلثنني  يوم  تقريراً  األحمر قد نشرت 
التصحر  أن  فيــه  أوضحت  املاضي، 
يؤثر على %39 من مساحة األراضي 
في عمــوم العراق، وأن ارتفاع درجات 
إلى جانب  احلرارة أصبح أمراً شائعاً 
تكرار مواسم اجلفاف واشتداد حدة 

العواصف الترابية.
انخفاض معدل  إلى  أشــار  التقرير 
هطــول األمطــار خال الســنوات 
املاضيــة وجفاف العديد من األنهار، 
وهو األمر الذي حــّول آالف الدومنات 

إلى أراٍض جرداء وقاحلة.
احمللية  اجملتمعات  ألفراد  وبالنســبة 
التي  املناطق  يقيمــون فــي  الذين 
تشــتهر بزراعة الرز والقمح، أوضح 
التقرير أنهم يصارعون اآلن من أجل 
وبالنســبة  احلياة،  قيد  على  البقاء 
حملافظة  التابع  املشخاب  قضاء  إلى 
النجف كان واليزال يشــتهر بزراعة 
محصــول الــرز، فقــد انخفضت 
لزراعته  اخملصصة  األراضي  مساحة 
من 230 ألــف دومن إلى 6000-5000 

دومن فقط.
للصليب  الدوليــة  اللجنــة  تقرير 
األحمر عد العراق بلداً زراعياً يعتمد 
الزراعة  علــى  أساســي  بشــكل 
الدميية، لــذا أدى اجلفاف الشــديد 
املائية  املــوارد  والتصحــر وغيــاب 
البديلة إلى انخفاض كبير في زراعة 

محاصيل عدة.
فــإن  اللجنــة  تقريــر  وبحســب 
املواطنني  جانــب  إلى  الســلطات 
يتوقعــون اختفاء زراعة محصول رز 
استمرار  حال  في  الشــهير  العنبر 

هذه الظروف.

مناطق العراق الجنوبية األكثر تأثرا بالتغيرات 
المناخية وتحتاج معالجات سريعة 

الصليب األحمر:  تقريـر

ترامب يدخل السباق إلى البيت األبيض
حظر مرتقب للخام الروسي يزيد الضغوط 3وحملة صعبة متوقعة للجمهوريين

6على موازين النفط العالمية وأسواق الديزل
أورد ان اكثر من مائتي شركة افلست في السليمانية

بافل طالباني: الحزب الديمقراطي يدفع باتجاه نظام االدارتين في اإلقليم  وزارة الخارجية: العراق سيشارك في القمة 
العربية ـ الصينية الشهر المقبل

نعقد في المملكة العربية السعودية

السليمانية - عباس اكوازي:
الوطنــي  االحتــاد  رئيــس  اكــد 
الكردســتاني بافــل طالبانــي، ان 
السياســة التــي ينتهجها احلزب 
الدميقراطــي ممثاً بحكومة االقليم 
ضــد مناطق نفوذ االحتــاد الوطني 
مبحافظة السليمانية، دفعت بحزبه 

الى التفكير بإقامة نظام االدارتني.
وحمل طالبانــي في تصريح تابعته 
الذي  التدهــور  اجلديــد،  الصبــاح 
باحلزب  االحتــاد  تشــهده عاقــات 
الدميقراطــي التي قــال انها القت 
بظالهــا وتبعاتها الســلبية على 
االطراف  بعــض  الــى  املواطنــني، 
ال  انهــا  اكــد  التــي  الداخليــة، 

تريــد تطبيــع العاقة بــني االحتاد 
والدميقراطي.     

واضاف بافــل طالباني،«لقد ذهبت 
إلــى رئيــس احلــزب الدميقراطــي 
مســعود بارزاني 16 مــرة، وأجرينا 
عشــرات االتصاالت الهاتفية، لكن 
مع األسف أشــعر أن األمور ال جتري 
كما يرام، مشيراً الى ان حزبه يريد ان 
تكون حكومــة االقليم قوية، ومتثل 
اســتدرك:  انه  اال  األطراف«،  جميع 
وان سياســة  نراه عكس ذلك،  »ما 
حكومــة االقليم ليســت صائبة، 
وهــي تدفــع باجتاه ترســيخ نظام 

االدارتني في االقليم«.
ولفت طالباني الى ان »اتهام االحتاد 

الوطنــي بالتورط فــي قتل ضابط 
من جهــاز االمن فــي االقليم مثير 
للســخرية وهــو ســيناريو يهدف 
الى تدمير العاقة بــني احلزبني في 

اإلقليم«.
واشــار رئيــس االحتــاد الــى وجود 
ازدواجية في تعامل حكومة االقليم 
االيرادات  توزيــع  في  واضــح  ومتييز 
بني محافظات الســليمانية واربيل 
ودهوك، وان حكومة االقليم تسعى 
لتجفيف منافذ االيــرادات حملافظة 
الســليمانية عبــر افتتــاح منافذ 
ترانزيــت جديدة  حدوديــة وطــرق 
مبحافظة اربيــل منها منفذ حاجي 
عمران، ما ادى الــى تراجع كبير في 

ايــرادات محافظــة الســليمانية، 
موضحاً،«نحــن طالبنا بالامركزية 
االداريــة، ولم نطالب بإدارتني، أما ما 
نشهده فهو ترسيخ لنظام اإلدارتني 

في احلقيقة«.
وبني طالبانــي، ان االحتــاد الوطني 
»انضــم إلــى حكومــة االقليــم 
بشــروط، ووقع على اتفاق مع احلزب 
الدميقراطي، ولــم ينفذ أي جزء من 
هذا االتفاق حلــد االن، كما ان االحتاد 
ما زالت لديه الكثيــر من املناصب 
في احلكومة لكنه يعجز عن إحداث 
تغييرات فيها، او ملئها نظرا لعدم 

موافقة رئيس حكومة االقليم.«
وتابع، ان »هناك 273 شركة أفلست 

في الســليمانية، فضــاً عن وجود 
تبنى  ال  املتوقفــة،  املشــاريع  االف 
بناية وال ميد شارع وال تبنى مدرسة، 
الكل متوقف، حتى املساجد توقف 
بناؤها، هناك 31 ألف شــركة تدفع 
الضرائــب، ســبعة آالف منها في 
الســليمانية، أربعــة آالف منهــا 
ال تعمــل اآلن ألن كل مشــاريعها 

متوقفة«.
واشــار طالباني الــى، ان » حكومة 
االقليــم ترفض دفــع منحة طلبة 
اجلامعــات مبحافظة الســليمانية 
ومتتنع عــن متويل املشــاريع، وحتى 
النفايات ترفض  اجور شركات جمع 

احلكومة دفعها.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
األربعاء،  أمس  اخلارجية  وزارة  أفادت 
مبشــاركة الباد في القمة العربية 
الصينيــة التــي ســتعقد فــي 
الســعودية الشــهر املقبل والتي 
تهدف إلى بناء استراتيجية للتعاون 

االقتصادي بني العرب والصني.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية أحمد الصحاف إن »الوزير 
الصيني  للسفير  أكد  حسني  فؤاد 
بغداد تســوي وي مشــاركة  لدى 

العراق فــي هذه القمــة املهمة« 
أن »اجلانبــني بحثا  إلــى  مشــيرا 
أنها  السيما  لها  الكاملة  التهيئة 
جتري في ظروف اســتثنائية متر بها 

املنطقة والعالم«.
الوزير  أوضــح  املتحدث،  وحســب 
للسفير الصيني رؤية العراق آلّلية 
احّلــل، وإنهاء األزمــات التي تعاني 
منها املنطقة وموقفه من مجمل 
القضايا االقتصاديــة واألمنية في 

املنطقة والعالم.

كما شــدد اجلانبان علــى »أهمية 
توطيد العاقات بــني بغداد وبكني 
في جميع اجملاالت مبــا يعود بالنفع 

على البلدين الصديقني.
الصني  أن  الصــدد،  ويذكر في هذا 
تُعد الشريك التجاري األكبر للدول 
التبادل  إذ وصل حجــم  العربيــة، 
 330 التجاري بــني الطرفــني نحو 
مليار دوالر بزيــادة بلغت 37 % في 
العــام املنصــرم، عن العــام الذي 

سبقه.
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إلى السيد وزير الداخلية احملترم 
حتية طيبة 

انــي املواطنــة ) عروبــة قاســم خورشــيد ( مت 
استشهاد زوجي في عام ١٩٨٧ وبعد استشهاده 
قام اهل زوجــي بأخــذ االوالد وعددهم اثنني ومت 
االســتيالء على راتبه التقاعــدي وقاموا بتزوير 
شــهادة وفــاة لي مما جعــل مــن الصعب جدا 
علي أن أحصل على البطاقــة املوحدة وبطاقة 
الســكن. علما انني اعيش حياة صعبة كوني 
بــدون عمل وقــد تقدمت بطلب إلــى محكمة 
حتقيق البياع بتاريخ 2/ 10/ 2022 إلثبات حقي اال 
انه لم احصــل على رد من قبل احملكمة حلد االن 
.راجية عطفكم األبوي واثبات حقي ومساعدتي 
باحلصول على البطاقة املوحدة وبطاقة السكن 
أختكم/ عروبة قاســم خورشــيد / من سكنة 
منطقة السعدون / بغداد / هاتف 07824663024

2022 /11 /16

مناشدة 

تقرير

بغداد - الصباح الجديد: 

أعلن أمني بغداد عمار موســى كاظم 
انطالقــة جديدة  يوم بغــداد هو  بان 
للنهوض بالواقع اخلدمي ملدينة بغداد 
والشــروع بتنفيذ مشاريع جديدة في 

العاصمة .
وقال كاظــم خالل كلمة له في حفل 
يوم بغداد الســنوي الذي اقيم مبتنزه 
الــزوراء بعد انقطاع دام لســنتني، ان 
“يوم بغداد الذي يقام في اخلامس عشر 
من تشرين الثاني من كل عام هو يوم 
انطــالق التكاتف والعمــل اجلماعي 
المانة بغداد من اجل النهوض بالواقع 
اخلدمــي ملدينة بغداد التي تســتحق 
الكثير فهي صاحبة العراقة واحلضارة 

واالرث والتاريخ “.
وبني ان “زيــارة رئيس مجلــس الوزراء 

االخيرة المانــة بغداد ومــا ابداه من 
دافعاً  ، ستكون  وتوجيهات  مالحظات 
الزمن ونشــمر عن  لنســابق  وحافزاً 
ســواعد العمل اخمللص خلدمة مدينة 

بغداد “.
واشــار كاظــم الــى انــه “وفي ظل 
التوجهــات احلكوميــة وبرنامجهــا 
اليوم عــن انطالقة  احلكومي نعلــن 
بالواقع  للنهوض  بغداد  جديدة المانة 
اخلدمــي للعاصمة ، وااليــام القادمة 
ستشــهد تنفيــذ مشــاريع جديدة 
من شأنها حتسني مســتوى اخلدمات 

البلدية املقدمة للمواطنني”.
ولفت الــى ان “أمانة بغــداد اطلقت 
هذا اليــوم حملة لزراعــة اكثر من ٥ 
آالف شــجرة في قناة اجليش مبناسبة 
يوم بغداد وضمن االنشــطة الزراعية 
التأثير  التي تهــدف لتقليل  اخلريفية 

املناخي وزيادة املسطحات اخلضراء”. 
  علــى صعيد متصل كشــف عضو 

تعرض  النيابيــة،  اخلدمــات  في جلنة 
العاصمة بغداد لتغيير دميغرافي بعد 
2006، فيما اكد احلاجة لهيكلة جديد.
وقــال ثائر عبد اجلليــل في تصريحات 
صحفية ان :”بغداد اليوم مشــاكلها 
امانة  اكبر من  واحلقيقة  مشــخصة 
الوزارات  ومحافظة بغداد بل اكبر من 
جميعهــا، وهي حتتــاج الى مخطط 
هيكلي جديــدة يعتمد على من ينفذ 
على  تقتصر  ال  ومشــكلتها  اخلطط 
املركــز بل االطــراف املترامية والعالج 
يبــدا مــن خــالل امتصــاص الزخم 
احلقيقــي واهــم مشــاريعها تكمن 

بالطريق احللقي الذي لم ينفذ”.
واضــاف “وضع بغداد ال يتناســب مع 
تاريخها الالفــت لالهتمام وحتتاج الى 
تعامل خــاص بعيد عن كل احملافظات 
وواحدة من املشاكل عملية النزوح الى 
املدينة والتي هي الســبب الرئيســي 
في  والتهجير  الدميغرافــي  للتغييــر 

.”2006
“احلاجــة في احلد  واكد عبــد اجلليل 
منها للحفاظ علــى الهوية الوطنية 
يكون بايقاف الهجــرة الى العاصمة، 
اما ازمة الســكن هي من خلفت االف 
العمل  وبغداد حتتــاج  العشــوائيات، 
باحللــول االنية والســتراتيجية تكون 

بالتعامل مع وزنها احلقيقي”. 
واشــار الى “معاناة بغداد من ســوء 
االدارة والتخطيــط وضعــف الرقابة 
وضرورة التعامل مع االستثمار وفقا ملا 
هو يضيف عامل حقيقي لها وحتريرها 
من عقلية االحتكار، وميكن تشــكيل 
مجلــس خبــراء لالفادة مــن الفرص 

االستثمارية ببغداد”.
وختم عبد اجلليل “بغداد خصص لها 
ترليــون و300 مليون دينــار من االمن 
الغذائي وحتركات مجلس النواب جادة 
في تفعيل الــدور الرقابي وداعم بقوة 

لالرتقاع باوضاع العاصمة”.  

األمين في يوم بغداد: األيام المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع خدمية جديدة
العاصمة تعرضت لتغيير ديمغرافي وتحتاج لهيكلة جديدة

بغداد - زينب الحسني: 

يعد االهتمام بالصحة النفســية 
األساســية  القضايا  من  للطالب 
أبداً  أن تنفصــل  ينبغــي  التي ال 
االســتعانة  أو  التعليم  عن جودة 
لعواقب  املناهج، نظــراً  بأفضــل 
علــى  النفســية  االضطرابــات 
بنحو ال ميكن  التعليمية  العملية 
جتاهله، دراســات عديدة اكدت أن 
الفئــة العمرية لطالب املدرســة 
أكثر عرضة للتعرض لالضطرابات 
النفســية وضغــوط االمتحانات 
ومن املمكن أن يؤثر ذلك سلبا على 

الطالب.
وتبعا لبعض من هذه الدراســات 
التي أجريت مؤخــرا تبني أن احلالة 
النفسية مهمة جدا في العملية 
التعليمية، وميكنها أن حتدد مصير 
الطالــب في التفوق أو الفشــل، 
حيث أن الكثير مــن الطالب ذووا 
بكثير  تفوقوا  املتوسطة  القدرات 
العالية،  القــدرات  ذووا  أولئك  من 
والسبب يرجع باألساس إلى توفير 
الظروف النفســية اجليــدة لذووا 
الفئة  بخالف  املتوسطة،  القدرات 
تعانــي من ضغط  التي  الثانيــة 
األســر على نفســيتهم وحثهم 
على الوصول إلى القمة الشــيء 
الــذي ســبب لهم عبئا نفســيا 

كبيرا.
وهنــاك عدة أمــور تــدل على ان 
الطالب يحتاج للعالج النفســي 
منهــا التوتــر املســتمر واإلرهاق 
العقلــي، حيــث يصيبهم اخلوف 
والقلق من عدم الوصول ملا تطمح 
اليه وبالتالي تنعكس هذه املشاعر 
السلبية على التحصيل الدراسي 
حيث يجد الطالب نفسه محبطا 
وغير قــادر على التركيز بســبب 
الضغط النفسي واإلرهاق والتعب 
الذي تكبده في فترة التحضيرات.  
خالد  الدكتور  التربوي  اخلبير  وأكد 
الصحة  أهميــة  العظيــم  عبد 
تهدف  التي  املدارس  في  النفسية 
املتعلقة  اخملــاوف  إلــى معاجلــة 
باملشكالت النفسية واالجتماعية 

التعلم،  في  تؤثر  والتي  والصحية، 
واألداء اخلاص بالطالب بنحو كبير، 
عندما  املشــكالت  هذه  وتتفاقم 
يســتوعب الصغار اآلثــار املدمرة 
املترتبــة على أدائهــم الضعيف 
في املدرســة، ويعاقبون على سوء 

سلوكهم.
يوجد لدى  التربــوي  اخلبيــر  وقال 
معظــم املدارس بعــض البرامج 
املشــكالت  ملعاجلة مجموعة من 
العقليــة  بالصحــة  املتعلقــة 
والنفسية، مثل مشكالت التكيف 

واحلضور في املدارس، والتسرب.
وطالب عبد العظيم بوضع ضوابط 
اختالف  الطلبة على  للتعامل مع 
أمنــاط شــخصياتهم. فالواقــع 

الفعلي الــذي نراه غير ذلك، وال بد 
من وجود آليــات واضحة للتعامل 
ومنهم  بأنواعهــم  الطــالب  مع 
املتنمــر، وعليــه نضــع خطوطا 
املعلمني  من  يتعداهــا  ملن  حمراء 
واملشرفني ليتابع ويسأل عنها في 
تقييم مســتوى األداء، مضيفاً أن 
هناك حاجــة لتطور بعض األدوات 
مسببات  نتفادى  حتى  التعليمية 
االضطرابات النفسية ، من جانبها 
أطلقــت وزارة التربيــة، أول أمس 
الثالثاء، مشروع الصحة النفسية 

في املدارس.
وقالت الــوزارة في بيــان تلقته “ 
الصباح اجلديد “ إنه “من أجل تنفيذ 
حملــٍة وطنيــٍة تعنــى بالصحِة 

املدرســية واإلسعاف  النفســية 
واإلرشاد النفسي، أطلقت التربية 
مشروع الصحة النفسية واإلرشاد 
النفســي بالتعــاون مع رئاســة 
الوزراء وجاء ذلك في إطار التنسيق 
والتعاون املستمر بني وزارة التربية 
ممثلًة مبديرية التطوير املؤسســي 
والتنسيق احلكومي/ قسم حقوق 
اإلنســان، ورئاســة الــوزراء ممثلًة 
اخللية  القومي/  األمن  مبستشارية 

النفسية االستراتيجية”.
وأضافت أن “تنفيذ مشروع الصحة 
النفسية واإلرشــاد النفسي جرى 
في بغداد والذي اســتهدف تدريب 
جلان حقوق اإلنســان في املديريات 
العامــة للتربيــة فــي احملافظات 

كافة، من ممثلي اإلشــراف التربوي 
واالختصاصي، واملرشدين التربويني، 
لغــرض إعدادهم قــادة تدريب في 
مجال اإلرشــاد النفسي والتوجيه 
التربــوي للتالميــذ والطلبــة في 

املراحل كافة”.
وتابعت أن “املشــروع تضمن إعداد 
(100( قائد تدريب موزعني على )20( 
مديرية تربية لكل مديرية )5( قادة”.
وأشــارت الى أن “املشــروع يهدف 
إلى نشــر ثقافة حقوق االنســان 
والعمل  النفســي،  الدعم  وتقدمي 
إلدماج  بيئة ســاندة  توفيــر  على 
الطلبة وتهيئتهم نفسيا وتخطي 
األزمات وممارســة احلرية، من خالل 
مهارات  لتنمية  استراتيجية  وضع 

ومفاهيم حقوق اإلنسان وتوعيتهم 
نحو قيم سلوكية وحياتية مهمة 
كقبــول اآلخر واالختــالف واحترام 
التعدديــة والتعايــش الســلمي 
والعمل  املواطنة  مفهوم  وترسيخ 
األساســية  واملبــادئ  التطوعــي 

للحياة “.
وأكــدت أنه “مت االتفــاق على وضع 
خطــة عمــل اســتراتيجية ملدة 
 )2026  _2022( أعــوام  خمســة 
يتم فيها إعداد املشــروع وتنفيذه 
للتأهيل النفسي، مبينة أن “الوزارة 
تتطلُع إلــى أن يكون هذا البرنامج 
بداية ملشروٍع أكبر يتناسُب وحجم 
التحــدي الــذي يعيُشــه اجملتمُع 

العراقي “.

وزارة التربية تطلق مشروع الصحة 
النفسية في عموم مدارس البالد 

يمكنها أن تحدد مصير الطالب في التفوق أو الفشل

بينت وزارة التربية 
أن الحالة النفسية 

مهمة جدا في 
العملية التعليمية، 
ويمكنها أن تحدد 
مصير الطالب في 
التفوق أو الفشل، 

حيث أن الكثير 
من الطالب ذوو 

القدرات المتوسطة

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التجــارة، عــن مقترحاتهــا 

بخصوص مفردات البطاقة التموينية.
وقال املتحدث باسم الوزارة محمد حنون في 
تصريحات صحفية “هنــاك توجه حكومي 
في دعــم مفردات البطاقــة التموينية وقد 
ُشــكلت جلان لهذا الغرض التي تعمل على 
حتســني نظام البطاقة واضافة مواد جديدة 
وتنظيم جتهيزها” مشــيراً الــى “وضع آلية 
إلقرارهــا فــي االجتماعــات املقبلة جمللس 

الوزراء”.
وبــني “كل ما نخطط له هــو للعام اجلديد 
2023 وخالل 20 يوما مت شــراء 350 الف طن 
من احلنطة لالشهر املقبلة من العام اجلديد 
لتعزيز اخلزين التسراتيجي ولدينا قريبا دعوة 

مباشرة لشراء كميات إضافية”.
وأوضــح حنون ان “التجارة تــرى إضافة مادة 
احلليب للكبار وزيادة مادة الســكر بكمية 2 
كيلو للفرد ونصف كيلو بقوليات وهناك نية 
إللغاء احلمــص اجملروش مع توزيع 1 كغم من 

الطحني الصفر”.
وعد “الوضع الغذائي باجليد جداً مع استقرار 
“األنباء عن  بأســعار املواد الغذائية” نافيــاً 
التموينية على خمســة  البطاقــة  حجب 

ماليني مواطن”.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت مديرية الدفــاع املدني امس االربعاء 
، اســتنفار آلياتها لألمطــار املتوقعة خالل 

اليومني املقبلني.
وقــال مدير قســم العالقــات واإلعالم في 
املديريــة العميد جــودت عبــد الرحمن، إن 
“املديرية أوعزت إلى جميع فروعها باالستنفار 
وجتهيــز اآلليات واملعــدات اخلاصة مبواجهة 
السيول واألمطار ، ســيما في املناطق التي 
أشرت فيها زيادة في كمية األمطار املتوقعة 

خالل اليومني املقبلني”.
وبني عبــد الرحمن أن “املديريــة تعمل وفق 
تنبــؤات هيئة األنواء اجلويــة واالعتماد على 
اإلشــعارات الصادرة منها في تهيئة مراكز 

الدفاع املدني”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
إن عملية حتديد  التخطيــط  وزارة  اوضحت 
النسل متثل حقاً من حقوق األُسرة، وال يوجد 
توجه للســلطات للتدخل في هذه املسألة، 
لكنها تعمل على سياســة سكانية بعيدة 
املــدى من خــالل عمليات تنظيم األســرة 
للحفاظ على النمو الســكاني متاشــياً مع 

الوضع االقتصادي في البالد.  
بدوره، أوضح املتحدث باسم وزارة التخطيط، 
عبد الزهرة الهنداوي، أن “النمو الســكاني 
ما يــزال طبيعياً في العراق وتعــد الزيادات 
السنوية طبيعية أيضاً، ولم نصل إلى مرحلة 
االنفجار السكاني حتى نكون مضطرين إلى 

اتخاذ سياسات حتديد النسل”. 
الهنداوي أردف بالقول “ما نعمل عليه ضمن 
سياساتنا السكانية بعيدة املدى هو عملية 
تنظيم لألســرة، هذه العمليــة تقوم على 
أمريــن اثنني، األول هو تقليــل عدد الوالدات 
والتباعد بني والدة وأخرى، وهذه سوف تضمن 
صحة أفضل للمرأة، واألمر الثاني ســنقلل 
من نســبة النمــو الســنوي وبالتالي نحن 

نتحدث اليوم عن سياسات تنظيم فقط”. 
وجتاوز عدد ســكان العالــم ثمانية مليارات 
نسمة، بحسب تقديرات األمم املتحدة، حيث 
تشــير الــى أن هنالك أكثر مــن 96 مليون 
مولود جديد في كل عــام، يقابلها أكثر من 
50 مليون حالة وفاة ســنوياً، وأن عدد سكان 
الكوكب ســيبلغ أكثر من 9 مليارات نسمة 

عام 2050. 

التجارة: زيادة حصة السكر 
وإضافة مادتين جديدتين 

في البطاقة التموينية

استنفار الدفاع المدني 
ألمطار اليومين المقبلين

التخطيط: العراق لم يصل مرحلة 
االنفجار السكاني وسياساتنا 

السكانية تنظيمية فقط

اعالم المحافظة 
وضع محافظ ميســان علي دواي الزم 
)إنشاء قاعات  حجر األساس ملشــروع 
ومختبــرات فــي قســم الهندســة 
امليكانيكيــة فــي جامعة ميســان( 
والذي سينفذ من قبل شركة )نسيم 

الكحالء للمقاوالت العامة احملدودة( 
)إنشاء قاعات ومختبرات في  ومشروع 
قســم الهندســة املدنية في جامعة 
ميسان( والذي سينفذ من قبل شركة 
العامة  للمقــاوالت  ميســان  )عطاء 
, ضمــن خطــة محافظة  احملــدودة( 

ميسان لعام 2021.
وقــال احملافــظ أن محافظة ميســان 
الســنوية خصصت  وضمن خططها 
مشــاريع لكافــة القطاعــات ومنها 
والقاعات  املبانــي  إنشــاء  مشــاريع 

واملؤسسات  بالدوائر  اخلاصة  واخملتبرات 
احلكومية في احملافظــة بهدف تهيئة 
كافة ســبل جناح عملهم خلدمة أبناء 

احملافظة .
وبني إن محافظة ميسان تولي اهتماماً 

كبيــراْ لقطاع التربيــة والتعليم من 
خالل تنفيذ املشاريع التربوية والعلمية 
وهي عازمــة على االرتقاء باملســتوى 
العلمي لطلبتنا األعزاء وذلك من خالل 
العملية  جناح  كافة مستلزمات  توفير 

التربوية والعلمية في احملافظة .
وأضاف إن هناك مشــاريع أخرى لدعم 
التربية والتعليم سيتم اإلعالن  قطاع 
عنها قريباً ضمن خطة الدعم الطارئ 

لألمن الغذائي والتنمية لعام 2022 .
كذلك قام احملافظ بزيارة عدد من أقسام 
اجلامعة وأوعز بشمولها باملشاريع في 

اخلطط املستقبلية حملافظة ميسان .
من جانبه قدم رئيس جامعة ميســان 
املستمر  للمحافظ على دعمه  شكره 
انشــاء  خالل  مــن  ميســان  جلامعة 
ساهمت  والتي  املشــاريع  من  العديد 
القبول  الكبير خلطــط  التوســع  في 
فــي جميع األقســام والكليات , وأكد 
بأن هذه املشــاريع مهمة كونها تالئم 
حجــم عــدد الطلبــة املقبولني في 

اجلامعة . 

ديالى - الصباح الجديد: 
محافظة  زراعــة  مديرية  أعلنــت 
ديالى أن انتاج التمور في املوســم 

احلالي فاق الـ 88 ألف طن.
وقال مدير اعالم زراعة ديالى محمد 
املندالوي في تصريحات صحفية ان 

“انتاج التمور للموسم احلالي يبشر 
بخير، فقد بلــغ 88 الف طن و911 

كيلوغراماً”.
ان “هنالك  املندالوي  وأوضح محمد 
اكثر مــن 100 صنف مــن اصناف 

التمور في احملافظة”.

وكانــت أعداد أشــجار النخيل في 
العراق، وفــق إحصائيات أجريت في 
ســبعينيات القــرن املاضي، تصل 
إلى حوالي 50 مليــون نخلة، إال أّن 
احلروب والظــروف الصعبة واحلصار 
القرن  تســعينيات  في  االقتصادي 

املاضي تسبب في تراجع العدد إلى 
حوالــي 30 مليون نخلة بحســب 
إحصــاء تقريبي أجري عــام 2002، 
واستمر تناقص أعداد النخيل حتى 
وصل إلى 16 مليون نخلة فقط في 
عموم البالد، وفق إحصاء عام 2014.

“دواي “يضع حجر األساس لمشروعي 
إنشـاء قاعات ومختبرات جامعة ميسان 

زراعة ديالى : انتاج التمور في الموسم الحالي فاق 88 ألف طن
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الصباح الجديد ـ متابعة:

األربعاء حذرين  امــس  الغربيون  بدا 
بشأن التكهن مبصدر الصاروخ الذي 
ســقط في بولندا في ظــل انعقاد 
قمــة مجموعــة العشــرين حيث 
كانوا يعملون على إقناع دول اجلنوب 
التي تشنها روسيا في  بإدانة احلرب 

أوكرانيا.
عزز ســقوط الصــاروخ الذي نفت 
موسكو إطالقه ورجحت بلجيكا أن 
نظام الدفاع اجلوي األوكراني أطلقه، 
اخملاوف مــن تصعيد في النزاع يحذر 
االقتصادات  قــادة  باســتمرار  منه 
العشرين الكبرى اجملتمعني في غياب 

فالدميير بوتني، منذ الثالثاء في بالي.
وفي اجلزيرة االستوائية اإلندونيسية 
األميركيــون  املســؤولون  تشــاور 
والبريطانيون خصوصا  والفرنسيون 
مع نظرائهم البولنديني واألوكرانيني 
في وقت مبكر من صباح األربعاء في 

سلسلة من املكاملات الهاتفية.
وبعــد اجتماع طارئ اســتمر قرابة 
دول وحكومات  رؤساء  أكد  الساعة، 
بلــدان مجموعة الســبع )الواليات 
املتحدة وفرنســا وأملانيــا واململكة 
املتحــدة وإيطاليا وكنــدا واليابان( 
وحلف شــمال األطلسي »دعمهم 
الكامل« لبولنــدا ، ومن دون توجيه 
أي اتهامــات ألي طرف، قرروا »البقاء 
على اتصــال وثيق لتحديد اخلطوات 

التالية بناء على التحقيق«.

وقــال الرئيس األميركــي جو بايدن 
»ســأكون حريًصا علــى معرفة ما 
حدث بالضبط. ... سنحدد بعد ذلك 
بشــكل جماعي التدابير التي يجب 
، وحتدثــت بولندا العضو  اتخاذها«. 
في احللف األطلســي عــن صاروخ 
»روســي الصنــع« واتهمت كييف 
من جانبها موســكو. لكن الرئيس 
األميركــي قال إنه »من غير املرجح« 
أن يكون الصاروخ »أطلق من روسيا«.

وأعلنت وزارة الدفاع الروســية امس 
األربعاء أن ضرباتها الثالثاء لم تصب 
ســوى األراضي األوكرانية، مضيفًة 
أنها متكنت من حتديــد أن الصاروخ 
الذي ســقط في بولندا هو مقذوف 
أطلقه نظــام دفــاع إس300- تابع 

للقوات األوكرانية.
وقالت في بيان إن »الضربات العالية 
الدقــة التي ُشــّنت علــى أراضي 
أوكرانيا كانت على مســافة تتجاوز 
األوكرانية  احلــدود  مــن  كلــم   35
البولندية«. وأضافت أن »خبراء روًسا 
حّددوا بشكل قاطع« طبيعة احلطام 
ُعثر عليه فــي بولندا »كجزء  الذي 
من صاروخ موّجــه مضاد للطائرات 
للدفاع  إس300-  أنظمة  من  )أُطلق( 

اجلّوي التابعة للقوات األوكرانية«.
مــن جهتها، قالــت وزيــرة الدفاع 
ديدونــدر  لوديفــني  البلجيكيــة 
األربعاء إن االنفجار الذي أودى بحياة 
»نتيجة  هو  بولندا  بشرق  شخصني 
مضادة  أوكرانيــة  دفــاع  أنظمــة 
العتــراض  تســتخدم  للطائــرات 

وأضافــت  الروســية«.  الصواريــخ 
أن »التحقيقات  بيــان  الوزيرة فــي 
مســتمرة وال يوجد حاليا ما يشير 

إلى أنه هجوم متعمد«.
قال جــو بايدن إنه ناقش مع حلفائه 
في  الثالثــاء  الروســية  الضربــات 
أوكرانيا. ووصف القصف الروســي 
بأنه  الــذي ضــرب أهداًفا مدنيــة 
»وحشــي«. ، وأضاف آســفا »بينما 
مجموعة  فــي  العالــم  يجتمــع 
العشرين للدعوة إلى وقف التصعيد 

تواصل روسيا اختيار التصعيد«.
ريشي  البريطاني  الوزراء  رئيس  لكن 
ســوناك رأى األربعــاء أن الضربــة 
على بولنــدا أيــا كان منفذها »لم 
الروســي  تكن لتحــدث لوال الغزو 

ألوكرانيا«.
وشدد على أنه »طاملا استمر )الغزو( 
فإنه سيشــكل تهديدا ألمننا وأمن 
حلفائنــا وسيســتمر فــي تدمير 
االقتصاد العاملي«. وأشار إلى أنه »ال 
يوجد شــخص واحد في العالم لم 

يشــعر بتداعيات حــرب بوتني« مع 
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

جتد روسيا نفسها مرة أخرى متهمة 
بتأجيج نزاع يســبب سقوط قتلى 
تتمثل  اقتصادية وخيمة  له عواقب 
خصوصا بارتفاع في أسعار الطاقة 
واملنتجــات الغذائية يصعب حتمله 

خصوصا من قبل بلدان اجلنوب.
وترفــض دول عــدة إدانة موســكو 
وتفضل دعوة الطرفني إلى التفاوض. 
لكــن الضغــط تعزز على روســيا 

مع ســعي الغربيون إلى حشد دول 
اجلنوب مثل الصني والهند.

وعلى الرغم من انقساماتهم، اتفق 
النادي  هذا  في  العشــرون  األعضاء 
الــذي مت إنشــاؤه في األصــل إلدارة 
القضايا االقتصادية، على مســودة 

بيان تتجنب تضارب املواقف.
ويعترف النــص الذي اطلعت وكالة 
فرانــس برس علــى نســخة منه 
بالتداعيات الســلبية لـ »احلرب في 
»غالبية«  أدانتهــا  التي  أوكرانيــا« 

الدول األعضاء.
لم يحضــر الرئيس الروســي الذي 
يواجه جيشه هزائم متتالية ويتراجع 
ومثله  االجتماع  أوكرانيا،  في جنوب 
وزير اخلارجية ســيرغي الفروف الذي 
غادر بالي مساء الثالثاء وبالتالي لم 
يكن هناك للرد بشكل مباشر على 

االنتقادات األربعاء.
هذا احملتوى مت نشــره يوم 08 نوفمبر 
2022 يوليو,08 نوفمبر 2022 احلياد ال 
يفتقر إلى أثر واقعي، لكن مفهومه 
يختلف حسب الوقت والظروف كما 

يحلل املؤرخ كريستوف فاركيت.
الرئيس  من جهة أخــرى، يتحــدث 
زيلينســكي  فولودميير  األوكرانــي 
مــرة أخرى األربعاء أمــام مجموعة 
العشــرين بعد أن أكــد بالفعل لـ 
»مجموعة الـ19« مســتثنًيا روسيا 
في تصريحاتــه، أن »الوقت قد حان 
إلنهاء احلرب الروسية املدمرة. كفى«.
فــي  األوكرانــي  الســفير  وقــال 
إندونيســيا فاســيل غارميانني إنه 

»أمر رمزي ومهم جدا أن نشهد في 
اليوم األول من القمة أســوأ موجة 
إطــالق صواريــخ )ضــد أوكرانيا(«. 
وأضاف »انها إشارة واضحة جملموعة 
العشــرين وإندونيسيا حول كيفية 

تعامل روسيا مع جهود السالم«.
أما الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
الذي رفض إدانة غــزو أوكرانيا، فقد 
وجه انتقــادات مبطنة خالل القمة 
بإدانته »اســتغالل« إمدادات الغذاء 
رفض  صراحة  وتأكيــده  والطاقــة 

اللجوء إلى األسلحة النووية.
وبعد لقائــه جو بايــدن االثنني ثم 
إميانويل ماكرون الثالثاء، كان يفترض 
البريطاني  الــوزراء  رئيس  يلتقي  أن 
ريشــي ســوناك األربعاء فــي اول 
اجتماع بني قادة البلدين الذين تربط 
بينهــم عالقات متوتــرة، منذ نحو 

خمس سنوات.
لكن هذا اللقاء ألغي. وقالت رئاسة 
احلكومــة البريطانيــة أن االجتماع 
»أُلغــي بســبب مشــاكل تتعلق 

بجدول األعمال«.
ذكرت  احلكومــة  رئاســة  وكانــت 
قبل ذلك أن »الصــني دولة لها قيم 
قيمنا  اختالًفا جوهريًا عن  مختلفة 
ومتلك قــوة اســتبدادية تريد إعادة 
تشكيل النظام الدولي«، مؤكدة أن 
القضايا التي نوقشت في مجموعة 
العشــرين »ال ميكــن معاجلتها دون 
عمل منســق مع جميع اقتصادات 
العالــم الرئيســية مبــا فــي ذلك 

الصني«.

تقـرير

موقف حذر في مجموعة العشرين بشأن مصدر صاروخ سقط في بولندا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعرضت ناقلة نفط قبالة ســواحل عمان امس 
األربعاء لهجوم بطائرة مسيرة كانت حتمل قنابل، 

وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وقال املتحدث باسم األسطول اخلامس األميركي 
تيموثي هوكينز ل رويترز امس االربعاء إن األسطول 
على علــم بحادث تعرضــت له اليــوم األربعاء 

سفينة جتارية في خليج ُعمان.
وقال مراســل لوكالة أسوشيتد برس على تويتر، 
األربعاء، نقال عن مســؤول دفاعــي إن ناقة نفط 
أصيبت في هجوم بتفجير طائرة مســيرة قبالة 

ساحل ُعمان.
وأفاد املصدر أن املسيرة التي أصابت ناقلة النفط 
»باســيفيك زيركون«، التي ترفع العلم الليبيري 
وتديرها شــركة »إســترن باســيفك شيبينغ« 

ومقرها سنغافورة، كانت حتمل قنابل.
وقال املســؤول الدفاعي في الشــرق األوسط إن 
الهجوم وقع قبالة سواحل عمان، مشترطا تكتم 

هويته ألنه غير مخول مبناقشة الهجوم علنا.
وقالــت منظمة التجــارة البحريــة البريطانية، 
وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب انشطة 
الشــحن في املنطقة، لالسوشــيتدبرس ”ندرك 

حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا”. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال مركز أبحاث مســتقل امس األربعاء إن روسيا 
حتقــق عائــدات أقل مــن صادراتها مــن الطاقة 
األحفورية بينما أصبحت تركيــا طريقا التفافية 
األوروبي،  باجتاه االحتــاد  الروســي  النفط  لتصدير 
ما يشــكل »ثغرة« في العقوبــات املفروضة على 

موسكو.
أتى هــذا التقرير الصــادر عن مركز »ســنتر فور 
)CREA( »ريســيرتش أوف إنرجي أنــد كلني إيــر
ومقره فــي فنلنــدا بعدما اســتهدفت أوكرانيا 
الثالثاء بقصف روسي مكثف طال منشآت طاقة 

وسقوط صاروخ غير معروف املصدر في بولندا.
وقــال املستشــار االقتصادي للرئيــس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي »هل كان ذلك ليحصل لو 
كان الروس ال يحصلون على التمويل؟ اجلميع يدرك 

أن اجلواب هو ال«.
وأضاف خالل عرض عبــر الفيديو للتقرير في إطار 
مؤمتر األطراف حول املناخ )كوب27( في مصر »من 
غير املقبول أنهم يستمرون باحلصول على حوالى 
700 مليــون )يورو( يوميا مــن الطاقة األحفورية« 
داعيا إلى اعتماد ســقف ألسعار الطاقة الروسية 
واحلظر الفوري لكل املنتجات املكررة التي مصدرها 
روســيا ، وأوضح »يجب أن يحظــر االحتاد األوروبي 
والواليــات املتحدة واململكة املتحــدة ودول أخرى 

بينها تركيا هذا األمر«.
جاء في التقرير أن روســيا حققــت 21 مليار يورو 
من صادرات الطاقة األحفورية في تشــرين األول/
اكتوبر بتراجع نسبته 7 % مقارنة بأيلول/سبتمبر، 

باستثناء الغاز الطبيعي املسال.
وتراجعت العائــدات الناجمة عــن الصادرات إلى 
االحتاد األوروبي من جهتها بنسبة 14 % لتصل إلى 
7,4 مليارات يورو وباتت دون مستويات ما قبل الغزو 

في شباط/فبراير املاضي.
وقرر االحتاد األوروبي فرض حظر تدريجي على واردات 
النفط واملنتجات النفطية الروسية مع استثناءات 
قليلة. وقد أوقف مشترياته من الفحم لكن الغاز 
الروسي الذي يعتمد عليه كثيرا ليس معنيا حتى 
اآلن ، وحــذر املركز من طريــق التفافية جديدة مير 

عبرها النفط الروسي إلى الدول الغربية.
وقال معــدو التقرير الذي عرض فــي كوب27 إنه 
»يظهر طريًقا جديًدا للنفط الروســي إلى االحتاد 
األوروبي عبــر تركيا حيث تُكرر كميات متزايدة من 

اخلام الروسي«.
متثل جنيف الدولية بال ريب مركزا دبلوماسيا مهما 
ملا يُعرف بتعددية األطراف لكنها تُواجه اليوم عدة 

حتديات غير مسبوقة.

إصابة ناقلة نفط بخليج 
عمان جراء تفجير طائرة 

مسيرة تحمل قنابل

تركيا تصير طريقا 
التفافية للنفط الروسي 

إلى أوروبا

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلن الرئيس األميركي الســابق 
للسباق  ترشــحه  ترامب  دونالد 
إلى البيت األبيض مما ينذر بحملة 
صعبة ملعسكر اجلمهوريني الذين 
النصفية  االنتخابات  أضعفتهم 

األخيرة وأدت إلى انقاسمهم.
ووسط تصفيق مدٍو من النشطاء 
االســتقبال  قاعة  في  اجملتمعني 
الكبيرة مبقــر إقامته الفاخر في 
ماراالغــو بواليــة فلوريــدا، قال 
أمس الرئيس الســابق البالغ من 
ترشــحي  »أعلن  عاما   76 العمر 

لالنتخابات الرئاسية«.
بـ«عودة«  ترامــب  دونالــد  ووعد 
أميــركا، ورســم صــورة مثالية 
لفتــرة واليتــه األولــى متحدثا 
عــن دولة تعيش بســالم وإزدهار 

واحترام على الساحة الدولية.
الســابق  الدولة  رئيس  وهاجــم 
الذي كان يرتدي ربطة عنق حمراء 
تقليدية، بقسوة سجل خليفته 

الدميوقراطي جو بايدن.
وحتدث بســخط أمــام صف من 
بلد غارق  األعالم األميركية عــن 
فــي العنــف واجلرميــة، تخنــق 
األسعار املرتفعة األسر األميركية 
فيه ويعبر »ماليني« املهاجرين غير 

الشرعيني حدوده مع املكسيك.
واتهــم رجــل األعمال الســابق 
الذي اســتمر أكثر   , في خطابه 
من ســاعة بقليل جو بايدن بأنه 
اليسار وفساد  »يجسد إخفاقات 
الرئيس  إن  أيضا  وقال  واشنطن«. 
إلى حافة  »يقودنا  الدميوقراطــي 
حرب نووية«، في إشارة إلى الدعم 

األميركي ألوكرانيا.
»في  اجلمهوري  امليلياردير  واضاف 
غضون عامني، دمــرت إدارة بايدن 
وأضاف  األميركــي«.  االقتصــاد 
»بالفوز، ســنبني أفضل اقتصاد 

على اإلطالق«.
واوضــح إن »الشــوارع املعبــدة 
بالدماء فــي مدننــا التي كانت 

ذات يوم عظيمة هي بؤر للجرائم 
العنيفــة«، وتعهد »باســتعادة 

وتأمني حدود أميركا«.
وقبــل حلظات مــن اخلطاب، قدم 
دونالد ترامب ترشيحه لالنتخابات 
إلــى   2024 لعــام  الرئاســية 
األمريكية،  االنتخابية  السلطات 

وهي خطوة رسمية أولى.
هذه  تكــون  »لن  ألنصــاره  وقال 
حملتي ستكون حملتنا«، مكررا 
واشــنطن،  »تطهير«  في  رغبته 
حســب صيغتــه في تســمية 
العاصمة  فــي  املكروهة  النخب 

الفيدرالية.
هذا الترشــيح اجلديد هو الثالث 
البيت  الــى  الســبعيني  للرجل 
دونالد  وصــل  وعندما  األبيــض. 
ترامب إلى الســلطة في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2016 في ما شكل 
أكبر مفاجأة سياســية حديثة، 
العادات  بــكل  ترامب  لم يكترث 

خالل فترة رئاسته.
متثــل جنيــف الدولية بــال ريب 
يُعرف  ملا  دبلوماسيا مهما  مركزا 
تُواجه  بتعددية األطــراف لكنها 

اليوم عدة حتديات غير مسبوقة.
فقد ترك واشــنطن في حالة من 
الفوضى بعد إنتخاب جو بايدن - 

وهي هزمية لم يعترف بها قط.
كما تنذر إعادة ترشــيحه بتكرار 
لالنتخابات الرئاســية التي جرت 
أكد  بعدما  2020 خصوصــا  في 
الترشح  »نيته«  مؤخرا  بايدن  جو 

لوالية ثانية.
التعليق  بايدن فــي  يتأخــر  ولم 
على ترشــح منافسه وقال بايدن 

اثناء ســفره الى اندونيســيا إن 
»ترامب خذل أميركا« خالل توليه 

منصبه.
في  انتشــرت  شــائعات  وكانت 
األســابيع األخيــرة حــول إعالن 
وشيك للترشــح من قبل دونالد 
ترامب، معــوال على النجاح الذي 
في  اجلمهوريــون  يتوقعــه  كان 
انتخابــات الثامــن من تشــرين 
الســتعادة  الثاني/نوفمبــر 
السلطة. لكن »املد الكبير« الذي 
تنبأ به احملافظون بثقة كبيرة لم 

يتحقق.
وال  اجلمهوري،  املعسكر  أداء  وأدى 
املدعومني  املرشــحني  سيما من 
إلى تشــويه  ترامب  دونالــد  من 

سمعته كصانع ملوك.
األصوات  مــن  العديد  دعت  كما 

املؤثــرة فــي املعســكر احملافظ، 
التنحي  إلــى  العقــارات  قطب 
القيــادة اجلمهورية، مما يضر  عن 

بخططه الرئاسية.
احملافظ  املعســكر  حتول جزء من 
بالفعل إلى منافس محتمل آخر 
في الســباق الــى البيت األبيض 
رون  فلوريــدا  حاكــم  ومنهــم 

ديسانتيس.
لليمني  اجلديــد  النجــم  وأكــد 
املتشدد البالغ من العمر 40 عاما، 
وخرج أقوى من انتخابات منتصف 
مجرد  »كانت  معركته  أن  الوالية 

بداية«.
ومع وجود مايك بنس نائب الرئيس 
الســابق لدونالــد ترامــب ووزير 
بومبيو  مايك  الســابق  اخلارجية 
وحاكم فرجينيا غلني يونغكني ... 

يبدو أن املعركة لكســب ترشيح 
احلزب اجلمهوري طاحنة.

لكن دونالد ترامــب ما زال يتمتع 
إنكارها مع  بشــعبية ال ميكــن 
قاعدته في الوقت احلالي. وال تزال 
غالبية اســتطالعات الرأي ترجح 
فوزه في االنتخابــات التمهيدية 

للحزب اجلمهوري.
ومــع ذلك ميكــن أن تعقد عقبة 
البيت  إلى  ترامــب  دونالد  وصول 
األبيض، وهي مشــاكله الكثيرة 
مع القضــاء التي قــد تؤدي في 

النهاية إلى استبعاده.
لعدة  هــدف  الســابق  فالرئيس 
الهجوم على  لدوره في  حتقيقات 
الكونغرس في السادس من  مقر 
إدارته  أو   2021 الثاني/يناير  كانون 

لوثائق البيت األبيض. 

ترامب يدخل السباق إلى البيت األبيض
وحملة صعبة متوقعة للجمهوريين

تحدث بسخط أمام 
صف من األعالم 

األميركية عن بلد 
غارق في العنف 

والجريمة، تخنق 
األسعار المرتفعة 

األسر األميركية فيه 
ويعبر »ماليين« 
المهاجرين غير 

الشرعيين حدوده 
مع المكسيك

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلــن رئيس منظمــة الطاقة 
الذرية اإليرانية محمد إسالمي 
رفض بالده ملشروع قرار تقدمت 
مجلس  أمــام  غربية  دول  بــه 
الدولية  الوكالــة  محافظــي 
طهران  يدين  الذريــة،  للطاقة 
لعــدم تعاونهــا مــع الهيئة 
األممية، وفق ما نقل عنه االعالم 

الرسمي امس األربعاء.
الواليــات  إن  إســالمي  وقــال 
وأملانيــا  وفرنســا  املتحــدة 
وبريطانيا »صاغت مشروع قرار 
إنها  تدرك  وأحضرت مستندات 
مرفوض  وهــذا  صحيحة،  غير 
من قبل اجلمهورية اإلسالمية«، 
بحسب وكالة »إرنا« الرسمية.

سياســة  »اعتماد  إن  واعتبــر 
والترويج  القصــوى  الضغوط 
لالتهامــات مــن قبــل قــوى 
للواليات  إشارة  )في  االستكبار 

والصهاينة،  وحلفائها(  املتحدة 
هــو مــن طبيعــة مدمنــي 
هــذه  ومدمنــي  العقوبــات 

السياسة«.
وأتــى موقــف إســالمي بعد 
ساعات من كشف دبلوماسيني 
غربيــني أن واشــنطن وبرلــني 
مبشروع  تقدمت  ولندن  وباريس 
قــرار جديــد أمــام مجلــس 
محافظي الوكالة الذي ينعقد 
هذا األســبوع، يدين إيران لعدم 
تعاونهــا في قضية املواقع غير 

املعلنة.
تثير هذه القضية توترا بني إيران، 
ودول غربية  الوكالــة  وكل من 
تتقدمهــا الواليــات املتحــدة 
وهي  وأملانيا،  وبريطانيا  وفرنسا 
 2015 أطراف فــي اتفاق عــام 
بشــأن برنامج طهــران النووي 
الذي انســحبت منه واشنطن 

في 2018.

بتوفير  إيران  الوكالــة  وتطالب 
أجوبــة تقنيــة »ذات صدقية« 
مراحل  فــي  العثــور  تفّســر 
سابقة، على آثار لليورانيوم في 
إيرانية لم تصّرح  ثالث منشآت 
طهران بأنها شــهدت أنشطة 

نووية.
محافظــي  مجلــس  واتخــذ 
الوكالة فــي حزيران/يونيو قرارا 
ينتقد إيران لعــدم تعاونها في 
طهران  عليــه  ردت  املســألة، 
بوقف العمل بعدد من كاميرات 
املراقبــة العائــدة للوكالة في 

منشآتها.
اجلديد  القــرار  ويأتي مشــروع 
بعيــد تقــدمي الوكالــة تقريرا 
»أي  عدم حتقيــق  الــى  خلص 
تقدم« في القضية. ويشدد نّص 
املشروع على أنه من »الضروري 
وامللح« أن »تبادر إيران إلى الوفاء 

بالتزاماتها القانونية«.

ومن املقرر أن يتم طرح املشروع 
اجتماع  خــالل  التصويت  على 
فصلي جمللــس احملافظني يعقد 
بــدءا مــن األربعــاء ، وشــدد 
إســالمي على أن الزيــارة التي 
أن يجريها وفد  املتوقع  كان من 
مــن الوكالة الى طهــران هذا 
الشهر، لم تعد مطروحة ، متثل 
جنيف الدولية بــال ريب مركزا 
دبلوماســيا مهمــا ملــا يُعرف 
تُواجه  بتعددية األطراف لكنها 

عدة حتديات غير مسبوقة.
وقال »حاليــا، أي زيارة من قبل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
غيــر مطروحــة علــى جدول 
األعمــال«، مضيفــا »لو كانت 
نواياهــم جيــدة ... ملــا كانوا 

تقدموا مبشروع قرار«.
األسبوع  أفادت  الوكالة  وكانت 
املاضــي أن الزيارة مرجحة قبل 
الثاني/نوفمبر،  تشــرين  نهاية 

وتأمل فــي أن تبدأ خاللها إيران 
»بتقدمي تفســيرات تقنية ذات 
اليورانيوم،  آثــار  صدقية« حول 
و«إتاحــة الوصول إلــى املواقع 
واملــواد وأخذ عّينات بالشــكل 

املناسب«.
نقطة  القضية  هذه  شــّكلت 
مباحثات  خالل  أساسية  تباين 
إحياء اتفاق العام 2015 بشــأن 
برنامــج إيــران النــووي، والتي 
أيلول/ تعثــرت منــذ مطلــع 

الغربيون  وينتقــد   ، ســبتمبر 
طلب إيران إغــالق ملف املواقع 
ويدعونها  االتفــاق،  إحياء  قبل 
للتعــاون مــع الوكالــة حللها 

بشكل تقني.
مــن جهتهــا، تعتبــر طهران 
القضية »مسّيسة« وجزءا من 
اتهامــات ضدهــا ، وأتاح اتفاق 
2015 رفــع عقوبات عن طهران 
النووية  أنشطتها  خفض  لقاء 

وضمان سلمية برنامجها. إال أن 
الواليات املتحدة انسحبت منه 
عام 2018 معيدة فرض عقوبات 
بالتراجع  ردت  التــي  إيران  على 

تدريجا عن معظم التزاماتها.
وخاضت إيــران وأطراف االتفاق، 
بتنســيق من االحتــاد األوروبي 
غيــر  أميركيــة  ومشــاركة 
إلحيائه  مباحثــات  مباشــرة، 
 .2021 نيسان/أبريل  من  اعتبارا 
أيلول/ التفــاوض مطلع  وتعثر 

ســبتمبر 2022، مــع تأكيــد 
األطراف الغربيني أن الرد اإليراني 
على مســودة تفاهم كان »غير 

بّناء«.
تراجع  املاضية،  األسابيع  وخالل 
التركيز علــى امللف النووي في 
العلن بينما تشــهد إيران منذ 
احتجاجات  أيلول/سبتمبر،   16
على وفاة الشابة مهسا أميني، 

تلقى تأييد دول غربية عدة.

إيران ترفض مشروع قرار غربيا يدينها في وكالة الطاقة الذرية 
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الصباح الجديد - وكاالت: 
أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  أعتبر 
الذي  األخيــر  التفجير  األربعــاء،  امــس 
استهدف مدينة أسطنبول وسقط على 
اثره عدد من القتلى والعشرات من اجلرحى 
محاولة من حزب العمال الكوردســتاني 
للتغطية على هزائمه في سوريا والعراق، 

حسب تعبيره.
وقــال اردوعان في مؤمتــر صحفي، عقده 
على هامش مشاركته في قمة مجموعة 
العشــرين بجزيرة بالي اإلندونيســية إن 
“اجلهات التــي تدعم )واي بي جي/ بي كي 
كــي( بحجــة محاربة داعش هــي أيضا 
شريكة في كل قطرة دم أريقت”. ، وأضاف 
أن اإلرهابيني لن يســتطيعوا الهروب من 
النهايــة املؤملــة التــي تنتظرهم مهما 
فعلــوا وأّيا كانت اجلهــات التي يختبئون 
وراءها ، وأردف أردوغان: “أؤكد مجددا أنه ال 
مكان ألي شــكل من أشكال اإلرهاب في 

مستقبل بلدنا ومنطقتنا”.
وأوضح أن حــزب العمال الكوردســتاني 
يحاول التســتر على هزائمه في ســوريا 
التفجير  والعــراق بعمليات غادرة مثــل 
الذي وقع في شارع االستقالل بإسطنبول 

األحد الفائت.
وردا على ســؤال عن احتمــال قيام تركيا 
بعملية عســكرية خــارج حدودها على 
خلفية هجوم إســطنبول ، قال أردوغان: 
الهجوم،  التحقيقات جارية بشــأن  “اآلن 
وعلى ضوء النتائج سنقوم مبا يلزم فعله، 

وعلى العالم أن يدرك ذلك”.
وأسفر التفجير الذي وقع األحد، عن مقتل 
6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان 

في حالة حرجة.
وفجر االثنني، أعلن وزير الداخلية سليمان 
صويلــو، القبض على منفــذي الهجوم، 
بينما أوضحت مديريــة األمن العامة في 
اعترفت  التفجير  منفذة  أن  إســطنبول، 
أثناء التحقيق بانتمائها إلى “بي كي كي/ 

واي بي جي/ بي واي دي”. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
األربعاء،  اعالم روســية امس  أفادت وسائل 
بأنه مت اختبار موقع القيادة اجلوية “إيل80-”، 
املعروف أيًضا باســم “طائرة يوم القيامة”، 

للتواصل مع الغواصات عبر املاء.
الروســية  “ســبوتنيك”  وكالــة  ونقلــت 
عن مصــدر مســؤول: إنه “مت اختبــار إيل-
80 للتواصــل مــع غواصــات الصواريــخ 
االستراتيجية املغمورة. والطائرة قادرة على 
احلفاظ على اتصال مســتقر مع الغواصة 

عبر املاء”.
وأوضح أن االتصال بــني الطائرة والغواصة 
املغمــورة يتــم ضمانه من خــالل موجات 
طويلة جــًدا، من خــالل هوائــي اتصاالت 
الغواصة، بحســب  غاطس ممتد يخرج من 

الوكالة الروسية.
وإيــل80- هي طائرة موقع قيادة مت إنشــاؤه 
على أســاس طائرة الركاب املدنية إيل86-، 
ومصممة للسيطرة على القوات في حرب 
نووية، التي تؤدي إلــى تعطل نقاط املراقبة 
األرضية وخطوط االتصال، وبالتالي فإن مثل 
هذه الطائرات في الغرب تســمى “طائرات 

يوم القيامة”.
ووفًقــا ملصــادر مفتوحة، فأن هنــاك أربع 
طائرات من هذا الطراز فــي القوات اجلوية. 
جميعها قامت بأول رحلة لها في عام 1985.

أردوغان: العمال الكردستاني 
يحاول التستر على هزائمه 

في سوريا والعراق

روسيا تختبر )طائرة 
يوم القيامة) للتواصل 

مع الغواصات
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الصباح الجديد - متابعة: 

اســتهل ولي العهد الســعودي 
احملطات  آســيوية متعددة  جولة 
تهدف الى تعزيز عالقات اململكة 
أســواقها  بأكبــر  اخلليجيــة 
النفطية، في وقت تســعى بالده 
الــى مزيد من االســتقاللية عن 
الواليــات املتحدة وســط خالف 

مرير حول إمدادات اخلام األسود.
وغادر األمير محمد بن سلمان )37 
عاما(، احلاكم الفعلي للسعودية، 
للمشــاركة  الريــاض  اإلثنــني 
العشــرين  قمــة مجموعة  في 
املنعقدة في بالي في إندونيسيا.

الســعودية  األنباء  وأوردت وكالة 
الرسمية أّن األمير محمد سيزور 
“عددا من الدول اآلســيوية”، دون 
اإلشــارة الى مزيد من التفاصيل 
حول مســار جولته ، ومن احملتمل 
اجلنوبية  يتوقــف في كوريــا  أّن 
إنه  احمللــي  اإلعــالم  حيث قــال 
سيلتقي رجال أعمال بارزين، قبل 
أن يتوجــه إلى بانكــوك حلضور 
القمة الســنوية ملنتدى التعاون 

االقتصادي آلسيا واحمليط الهادئ.
وتأتي جولة ولي العهد السعودي 
الرياض  بــني  خــالف  خضم  في 
وواشــنطن حول قرار أوبك بالس 
الشــهر املاضــي خفــض إنتاج 
النفــط بواقــع مليونــي برميل 

يوميا.
وعمــل البيــت األبيــض جاهدا 
الرئيس  زار  إذ  ملنع هذه اخلطــوة، 
األميركي جو بايدن جدة في متوز/
يوليو متراجعا عن تعهده بجعل 
الســعودية بلدا “منبــوذا” على 
خلفية سجلها في مجال حقوق 
مقتل  مــع  خصوصا  اإلنســان، 
الصحافي جمال خاشقجي على 
2018 في  أيدي ســعوديني فــي 

قنصلية بالده في اسطنبول.
واعتبــرت اإلدارة األميركية القرار 
إلى جانب روسيا في  “اصطفافا” 
احلرب في أوكرانيا، محّذرة الرياض 

من “عواقب” لم حتددها.
ورغم تواجد بايدن واألمير محمد 
في بالي حلضــور قمة مجموعة 
العشرين، أفاد البيت األبيض أن ال 

خطط لعقد لقاء ثنائي بينهما.
الســعوديون  املســؤولون  ودافع 
مرارا عن سياســاتهم النفطية، 
مؤكدين أن دوافع اقتصادية بحتة 
حتركهــا، لكّن ذلــك لم يخفض 
منسوب التوتر أو يقّلل التكهنات 
حول ابتعاد الرياض عن واشنطن، 
األمــد في  الطويــل  شــريكها 

مجالي الطاقة واألمن.
ويقــول اخلبيــر في السياســة 

برمنغهام  بجامعة  الســعودية 
إّن اجلولة اآلســيوية  عمر كــرمي 
جتعــل هــذا التحّول يبــدو أكثر 

منطقية.
لزيادة  رحلــة  “هــذه  ويضيــف 
التنســيق مع أسواق الطاقة في 
آسيا، ولكن أيضا إلظهار للعالم 
الغربي األوسع، وبشكل أساسي 
للواليات املتحدة، أن السعودية ال 
إلى اخليارات في ما يتعلق  تفتقر 

بالشراكات”.
العالقات  توصــف  مــا  وغالبــا 
السعودية األميركية التي توثقت 
بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، 
بأنها ترتيب للنفط مقابل األمن.

النفــط  أســواق  أكبــر  لكــّن 
املاضي  العقد  خالل  الســعودي 
ترّكزت في آســيا، الصني واليابان 

وكوريا اجلنوبية والهند.
املســؤولون  قــّرر  وبالتالــي، 
الســعوديون التركيــز بشــكل 
خاص على تنميــة العالقات في 
هذه املنطقة حتى قبل أن يصبح 
األميــر محمد وليــا للعهد قبل 
خمس ســنوات، على مــا يقول 
احملّلل في مجال العالقات اخلارجية 

السعودية عزيز الغشيان.
ويضيف “لكن السياسة اخلارجية 
السوق  يحركها  التي  للسعودية 
واالقتصــاد أعطت زخمــا لهذا 
األمــر، وزادت من كثافة مثل هذه 
الرحالت ومن التركيز على آسيا”.

شــؤون  فــي  اخلبيــر  ويوضــح 
الطاقة في آســيا كاهــو يو من 
مابلكروفت”  “فيرســيك  شركة 
اخملاطر،  ملعلومات  االستشــارية 

أن اجتماعــات األمير محمد مع 
القادة اآلســيويني ستتطّرق على 
املبادرات  مــن  عدد  إلــى  األرجح 
لتسهيل الصادرات إلى املنطقة، 
مبــا في ذلــك مشــاريع التكرير 

ومنشآت التخزين.
ويضيــف “األمــر ال يتعّلق فقط 
بشــراء النفط من الســعودية. 
بل مبحاولة توســيع التعاون على 

طول سلسلة التوريد”.
وميكن للســعودية أيضا الدخول 
في شــراكة مع الدول اآلسيوية 

بشأن بدائل النفط اخلام.
الطاقــة  شــركة  وأعلنــت 
العمالقــة “أرامكو” الســعودية 
احلكومية  والغاز  النفط  وشركة 
األحد  “بيرتامينا”  اإلندونيســية 
“التعاون  عن خطط الستكشاف 

عبر سلســلة قيمة الهيدروجني 
واألمونيا”.

الطاقة  محادثــات  توقيت  ويعد 
حاسما،  اآلسيويني  الشركاء  مع 
إذ يأتــي قبل أســابيع قليلة من 
اجتمــاع أوبك بــالس املقبل في 
الرابع من كانون الثاني/ديســمبر 
والذي من املرجح أن يضع اخلالفات 
الطاقة مجددا في  إمدادات  حول 

صدارة األخبار. 
وتســبق جولــة األميــر محمد 
للرئيس  مرتقبة  زيارة  آســيا  في 
الشهر  جينبينغ  شــي  الصيني 

املقبل إلى السعودية.
ولم يتأكد موعد الزيارة، لكن وزير 
األمير فيصل  السعودي  اخلارجية 
بن فرحان قال الشــهر املاضي إن 
اململكــة “تنهي االســتعدادات” 
شــي  مــع  محادثــات  إلجــراء 

ستشمل أيضا دوال عربية أخرى.
ويرســل تطوير عالقات أقوى مع 
الصني أقوى إشارة ممكنة لتحرك 
الرياض لتحقيق تــوازن أكبر في 
العاملية،  القــوى  مــع  عالقاتها 
واتباع سياسة خارجية تقوم على 

مبدأ “السعودية أوالً”.
توربجــورن  احملّلــل  ويقــول 
سولتفيدت من شركة “فيرسيك 
إّن الســعوديني “ما  مابلكروفت” 
زالــوا يعتمــدون بشــكل كبير 
عندما  املتحــدة  الواليــات  على 
يتعلق األمر باألمــن، لكن يظهر 
أنهــم يستكشــفون عالقــات 
يحاولون  ورمبا  أخرى،  استراتيجية 
بشــكل تدريجي أن يصبحوا أقل 

اعتمادًا عليها”.
ويقول عمر كــرمي “أعتقد أنه من 
املهم جدا للسعوديني أن يوضحوا 
أنهم ال ينحازون إلى أي طرف في 
األمــر”. ، ويتابع “االجتاه احلالي في 
السعودية  اخلارجية  السياســة 
هو اللعب االنفرادي، ال التبعية أو 

خدمة قوة أكبر”. 

ولي العهد السعودي يبدأ جولة اسيوية لتعزيز 
عالقات المملكة بأكبر أسواقها النفطية

تتزامن مع قمة منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ 

الصباح الجديد - وكاالت: 
ُقتل ثالثة إسرائيليني وأصيب آخرون 
بجروح امــس االربعــاء في هجوم 
ودهســا  فلســطيني طعنا  نفذه 
بسيارة قبل أن يقتله عناصر األمن 
فــي منطقة صناعيــة بالقرب من 
مستوطنة إسرائيلية، وفق ما ذكرت 

مصادر اسرائيلية وفلسطينية.
قبل ســاعات على  الهجــوم  نُفذ 
أداء أعضاء الكنيســت اإلسرائيلي 
اليمــني الدســتورية فيمــا يعمل 
نتانياهو على  بنيامني  اليمني  زعيم 
بالتحالف  تشكيل حكومة جديدة 

مع احزاب ميينية متطرفة.
"هجوم  عن  اإلسرائيلي  اجليش  أفاد 
عــن طريــق الطعن" بالقــرب من 
منطقة أرئيل الصناعية في شمال 
الضفة الغربيــة احملتلة وأضاف في 
بيــان أن املهاجم "وصــل الى بوابة 
مدخل املنطقة وقام بطعن مدنيني 

فيها".

اإلسرائيلية  الطوارئ  خدمة  وقالت 
أن إســرائيليا يبلغ مــن العمر 35 
عاًما ُقتــل طعنا فيمــا توفي آخر 
متأثرا بإصابتــه في مكان الهجوم. 
بطعنات  آخران  وأصيب شــخصان 

وجروحهما خطرة.
بعدهــا، قــال اجليــش إن املهاجم 
توجــه إلــى "محطة وقــود قريبة 
وطعن مدنيني آخرين" وسرق سيارة 
وهرب قبل أن "يرتكب حادث سيارة 

متعمدا ويصدم مدنًيا آخر".
اإلسرائيلية  الطوارئ  خدمة  وقالت 
إن رجــاًل يبلغ من العمــر 50 عاما 
لقي حتفه نتيجة صدمه بســيارة. 
ونُقل رجل آخر تعرض للطعن على 
الطريق السريع إلى املستشفى في 

حالة خطرة.
وقــال اجليــش إن جنديًــا متكن من 
"حتييد" املهاجم فيما يشن اجليش 
حملة مطاردة بحًثا عن شخص ثاٍن 

يحتمل انه شارك في الهجوم.

الفلسطينية  الصحة  وزارة  أعلنت 
محمد  الفلسطيني  مقتل  بدورها 
18 عاما(   ( مــراد ســامي صــوف 
برصــاص اجليش اإلســرائيلي وهو 
من قرية حــارس القريبة من أرئيل 
، وداهــم اجليش اإلســرائيلي منزل 
صوف فــي حارس، وفق صحافي في 

فرانس برس.
نابلس  بــني مدينتــي  ارئيل  تقــع 
ورام اهلل، وتعتبــر مــن أكبر الكتل 
االســتيطانية فــي األراضي احملتلة 
التــي تشــهد تصعيًدا منــذ آذار/

مارس عندما بدأ اجليش اإلسرائيلي 
بشــن عمليات دهم واقتحام شبه 
يوميــة بعد هجمات اســتهدفت 

إسرائيليني.
واإلثنني قتلت القوات اإلســرائيلية 
املساملة  فلة  الفلسطينية  الشابة 
عشرة  السادسة  بلوغها  عشــية 
من العمر، وقال اجليش إنها اقتربت 

بسيارتها بسرعة من جنوده.

الصباح الجديد - وكاالت: 
قــال مســؤول تركي كبير مســاء 
الثالثــاء إن تركيــا تعتــزم مالحقة 
أهداف في شــمال ســوريا بعد أن 
تكمل عملية ضد مســلحي حزب 
شــمال  في  الكردســتاني  العمال 
العراق، بعد وقــوع انفجار مميت في 

إسطنبول مطلع األسبوع.
املسلحني  التركية  احلكومة  وتتهم 
األكراد بالضلوع فــي االنفجار الذي 
وقع يوم األحد في شــارع االستقالل 
في إســطنبول وأســفر عن مقتل 

ستة وإصابة أكثر من 80.
وقــال املســؤول إن التهديدات التي 
أو  األكــراد  املســلحون  يشــكلها 
تنظيم الدولة اإلسالمية لتركيا غير 
أنقرة ستقضي  أن  مقبولة، مضيفا 
حدودها  علــى  التهديــدات  علــى 

اجلنوبية “بطريقة أو بأخرى”.
وقال املســؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه “سوريا مشــكلة أمن قومي 

بالنســبة لتركيا. هناك عمل يجري 
القيام به بالفعل في هذا الصدد”.

وأضــاف “هناك عمليــة جارية ضد 
حزب العمال الكردستاني في العراق. 
وهناك أهــداف معينة في ســوريا 
بعد اســتكمال هــذا”. ، ولم يصدر 
تعليــق من وزارة اخلارجيــة التركية 
على الفــور. ولم تعلــن أي جماعة 
مســؤوليتها عن االنفجار الذي وقع 
في شارع مشاة مزدحم، ونفى حزب 
الكردســتاني وقوات سوريا  العمال 
الدميقراطيــة التي يقودهــا األكراد 
ضلوعهما. ونقلــت وكالة األناضول 
وزير  للدولــة عن  اململوكة  لألنبــاء 
العدل بكيــر بوزدج قوله يوم الثالثاء 
إن الشرطة اعتقلت 50 شخصا في 

إطار التحقيق في االنفجار.
واعتقلت املشــتبه بهــا في تنفيذ 
امرأة ســورية تدعى  التفجير، وهي 
أحالم البشير، في ساعة مبكرة من 
صباح أمس االثنني في مداهمة ملنزل 

في إسطنبول.
وقال وزيــر الصحة فخر الدين قوجة 
املستشــفى  58 مصابــا غادروا  إن 
بعد تلقــي العالج، ومــا زال 17 في 
املستشفى، بينما يوجد ستة آخرون 

في العناية املركزة.
ونفــذت تركيا ثــالث عمليات توغل 
حتــى اآلن في شــمال ســوريا ضد 
الكردية  الشــعب  حمايــة  وحدات 
السورية التي تقول أنقرة إنها جناح 
حلزب العمــال الكردســتاني. وكان 
الرئيس رجب طيــب أردوغان قد قال 
في وقت ســابق إن تركيــا قد تقوم 
بعمليــة أخرى ضد وحــدات حماية 

الشعب الكردية.
وتعتبــر تركيــا والواليــات املتحدة 
واالحتــاد األوروبــي حــزب العمــال 
إرهابيــة،  جماعــة  الكردســتاني 
لكن واشــنطن حتالفت مع وحدات 
حماية الشــعب ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية في الصراع في سوريا.

ثالثة قتلى إسرائيليين بهجوم في الضفة 
الغربية ومقتل المهاجم الفلسطيني

تركيا تعتزم مالحقة اهداف في سوريا بعد 
استكمال عملية ضد مسلحين أكراد بالعراق



5 اعالن

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة االولى / مناقصة جتهيز املواد واألدوات الالزمة لتشغيل مخيم الواحة
1st Announcement for Provision of Supplying Materials and Tools for Camp Operation of Al Waha

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)013/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة جتهيز املواد واألدوات الالزمة لتشغيل مخيم 
الواحة فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية والعاملية واملكاتب املتخصصة  مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في املناقصة عبر عناوين 
البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق 

املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع. 
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة تأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. جلب عدم ممانعة غير منتهية الصالحية لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.
1.3. يجب على الشــركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق, وتقدمي عدم ممانعة نافذة  من الهيئة العامه 

للضرائب.
2. علــى الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )2,000 $( بالدوالر األمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر مــن احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 أشهر( 

من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
4. في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.

5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )2,000 دوالر أمريكي(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب 
ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

6. موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 01\12\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور 

او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
8.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في الفقرة رقم )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة نافذه من 

كتاب عدم ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 osama@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 6675/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/16

م/ تبليغ
الى/ املدعى عليه/

 احمد شاطي جاسم
الدعــوى  حســم  ملقتضيــات 
الشــرعية املرقمة أعــاله واملقامة 
مــن قبل املدعيــة )اســماء خلف 
تســليم  دعوى  واملتضمنة  علــي( 
اثــاث  وجملهولية محل اقامتك قررت  
تبليغك اعالما بواسطة صحيفتني 
محليتــني  يوميتــني باحلضور امام 
هذه احملكمة مبوعد املرافعة املصادف 
التاســعة  الســاعة   2022/12/4

صباحا وافهم علنا.
القاضي
جواد حتسني نايف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 8622/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/15

اعالن
الى/ املدعى عليه/ 
كرمي خضير عباس

ملقتضيات حســم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاله واملقامــة مــن قبل 
املدعية )ابتسام عادل ردن( واملتضمنة 
طلبهــا تســليمها االثــاث الزوجية   
وجملهولية محــل اقامتك قرر تبليغك 
اعالنا بواســطة صحيفتني محليتني 
مبوعد  احملكمــة  امــام هذه  باحلضور 
وعند   2022/12/1 املصــادف  املرافعة 
عــدم حضورك او ارســال مــن ينوب 
احملكمة  قانونا سوف تستكمل  عنك 

اجراءاتها بحقك غيابيا.
القاضي
عقيل ستار جابر

 الشركة العامة لتسويق االدوية 
واملستلزمات الطبية

اعالن
تعلــن الشــركة العامــة لتســويق االدويــة 
واملستلزمات الطبية عن اعالن متديد ملدة 14 يوم 
للمناقصة العامــة 87/2022/29 ليكون موعد 
الغلق 2022/12/6 بدال من 2022/11/22 والذي مت 

www.kimadia.iq االعالن عنها على موقعنا

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
محكمة األحوال الشخصية في 

هيت
العدد/ 1183/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/16  

الى/ املدعى عليه )اركان حمود عواد(
م/ اعالن

نصيــف  )هيفــاء  املدعيــة  اقامــت 
جاســم( الدعــوى الشــرعية املرقمة 
1183/ش/2022 امــام محكمة األحوال 
الشخصية في هيت والتي تطلب فيها 
بالتفريق  واحلكــم  للمرافعة  دعوتــك 
للضــرر وقــد وردت الدعوتية غير مبلغ 
كونك مجهول محل اإلقامة وحســب 
ما ورد بشــرح القائــم بالتبليغ واملؤيد 
من قبــل مختار احمللــة عليه فقد عني 
2022/11/29 موعدا للمرافعة وتبليغك 
بصحيفتني محليتــني وعليك احلضور 
في املوعد احملدد او من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب األصول.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
محكمة األحوال الشخصية في 

هيت
العدد/ 1126/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/16  
الى/ املدعى عليه )خالد عابد محمد(

م/ اعالن
فاضــل  )ضحــى  املدعيــة  اقامــت 
علــي( الدعــوى الشــرعية املرقمــة 
1126/ش/2022 امــام محكمة األحوال 
الشخصية في هيت والتي تطلب فيها 
بالتفريق  واحلكــم  للمرافعة  دعوتــك 
للضــرر وقــد وردت الدعوتية غير مبلغ 
كونك مجهول محل اإلقامة وحســب 
ما ورد بشــرح القائــم بالتبليغ واملؤيد 
من قبــل مختار احمللــة عليه فقد عني 
2022/11/29 موعدا للمرافعة وتبليغك 
بصحيفتني محليتــني وعليك احلضور 
في املوعد احملدد او من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب األصول.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 104
التاريخ: 2022/11/14

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات 
ذي قــار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )الغراف( وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )22( 
فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( مــن القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في 
اليــوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلــب هوية االحوال املدنية 

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

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: ج.ص/ 13110
التاريخ: 2022/11/14

إعالن
قّدم املواطن )صدام صالح شــرقاط 
محمد( املســجل في دائــرة احوال 
اللقب  تغييره  يروم  والذي  الشرقاط 
)املعمــاري( بدال  في قيــده وجعله 
من )الشــرقاط( فمن  لديه اعتراض 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوما 
من تاريخ نشــر اإلعالن وبعكســه 
ســيتم النظر فــي الدعــوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

محكمة بداءة قلعة سكر
 العدد: 445/ب/2021

املدعي/سعدون جودة صالح 
املدعى عليه/ سليم حمادي 

حسن
اعالن

الــى املدعى عليه/ ســليم حمادي 
حسن

اصدرت هذه احملكمة قرارها الغيابي 
 2022/11/9 في  445/ب/2021  املرقم 
املتضمن الزامــك بتأديتك للمدعي 
ســعدون جودة صالــح مبلغ قدره 
تســعة عشــر مليون دينار عن اجر 
مثل اتعابــه في الدعــاوى املرقمة 
و  194/ب/2009  و  193/ب/2009 
محل  جملهولية  ونظــرا  50/ب/2013 
إقامتــك تقــرر تبليغك بواســطة 
ولــك حق  صحيفتــني محليتــني 
االعتراض على احلكم الغيابي خالل 
او ارســال من ينوب  املدة القانونية 
يكتســب  وبعكســه  قانونا  عنك 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي/ جاسم محمد عبيس

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

بدرة
العدد/ 120/ش/2013
التاريخ/ 2022/11/7

الى املدعى عليه )ياسني عيسى 
صوفي(

بتاريخ 2013/11/21 اصدرت هذه احملكمة 
حكما غيابيا املتضمن فيه اثبات الزواج 
الواقع بينك وبني املدعية )حوراء ميخان 
يســاس( قرارا قابال لالعتراض والتمييز 
فــي الدعــوى املرقمــة 120/ش/2013 
وجملهولية محل اقامتك حســب شرح 
القائــم بالتبليغ مبوجــب كتاب مركز 
شــرطة بدرة بالعدد 981 في 2014/2/3 
مرفق به اشعار مختار قضاء بدره/ قرية 
العقر تقرر تبليغك بجريدتني رسميتني 
محليتــني وفي حالة عــدم حضورك او 
ارســال من ينوب عنك لالعتراض على 
احلكم اعاله ســوف يكتســب احلكم 
الدرجة القطعية مبضي املدة القانونية.
القاضي
سيف علي مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
دار القضاء في هيت

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 4465
التاريخ/ 2022/11/16
الى/ املفقود/ عدي صالح رزيك صباح

م/ اعالن
حتية طيبة...

)رنا  املدعوه  قدمت   2022/11/16 بتاريخ 
جمال نواف حمود الغلس( طلبا الى هذه 
احملكمة تطلب فيها اصدار حجة احلجر 
والقيمومة عليــك لغرض القيام بإدارة 
شــؤونك حيث ثبت فقدانــك باألوراق 
محكمة  مــن  والصادرة  التحقيقيــة 
حتقيق هيت قررت احملكمة االعالن عنك 
بصحيفتني محليتني وعليك احلضور او 
ارســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ النشــر وفي حالة عدم 
باإلجراءات  احلضور سوف تقوم احملكمة 

القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف

مديرية بلديات واسط / جلنة البيع وااليجار
تنوية

احلاقا باعالننــا املرقم 1085 في 13/ 11 /2022 املنشــورفي 
جريــدة الصباح اجلديد بتاريــخ 2022/11/15  حيث ورد خطا  
عبارة بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجير   والصحيح كسر 

قرار
لذا اقتضى التنوية

 فقدان اجازة فرن النتاج 
الصمون

فقدت اجازة فرن النتاج الصمون   
)افران صمون احلاج رحيم( صادرة 
الشــركة   / التجارة  وزارة  مــن 
العامة لتصنيع احلبوب بإســم 
)رحيم حسن كاظم( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها 

مديرية بلديات واسط / جلنة البيع وااليجار
تنوية

احلاقا باعالننا املرقم 1086 في 13/ 11 /2022 املنشورفي 
جريدة الصبــاح اجلديد بتاريــخ 2022/11/15 مراجعه 

مديرية بلدية احلي و الصحيح مراجعه بلدية جصان
لذا اقتضى التنوية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
العمارة

العدد: 469/ش/2020
التاريخ: 2022/11/15

اعالن
الى/ املدعى عليه :
 )علي شاكر جبر(

هذه  أصــدرت   2020/2/13 بتاريــخ 
الغيابي  احلكم  قرار  بحقك  احملكمة 
وملتضمــن  469/ش/2020  بالعــدد 
)حتديــد حضانــة( أعــاله ولكونك 
تقرر  علية  اقامتــك  مجهول محل 
تبليغك بقرار احلكم أعاله بواسطة 
صحيفتني محليتني وفي حالة عدم 
اعتراضــك على القــرار أعاله خالل 
املــدة القانونية ســوف يكتســب 
املدة  البتات عند مضي  القرار درجة 

القانونية املقررة
القاضي 

إعالن
الى الشريك

 خولة فيصل شاكر
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقــرار  لتثبيت 
قيام شريكك السيد/ )محمد 
غالــي حمــد( بالبنــاء على 
القطعة  املشاعة في  حصته 
املرقمــة )4119/11( )التفيج( 
قــرض  تســليفه  لغــرض 
اقصاها  مدة  وخالل  االسكان 
خمسة عشــر يوما من داخل 
العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نشــر اإلعالن وبعكسه 
ســوف يســقط حقــك في 

االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم الشؤون القانونية
)416(

العدد: 3839
التاريخ: 2022/11/16

إعالن

نظرا حلصول الضم )كســر قرار( على مزايدة بيع مخلفــات بذور احلنطة وبكمية )150( طن قابلة 
للزيادة والنقصــان واخملزونة في معمل تنقية البذور في الصويرة.تعلن  الشــركة العراقية إلنتاج 
البذور )م.م( عن بيع املواد املذكورة أعاله فعلى الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في 
متام الساعة )11( احلادية عشرة من اليوم السابع من اليوم التالي لنشره في اجلريدة مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )14،000،000( اربعة عشــر مليون دينار لغرض املشــاركة في 
املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد 

الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشركة فرض - اجور خزن بنســبة2/1% من كامل بدل البيع  وملدة )30( يوم بعدها يحق للشركة 

بيع املال للمرة الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعالن مع أجور التحميل 

وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض 
د.نزار ممدوح الكبيسي

AL-WAHA Petroleum CO., LTD    

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/39الغراف1

2,000,000 مليونا دينارسنة واحدةحانوت55/47الغراف2

2,500,000 مليونان وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/50الغراف3

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/67الغراف4

4,000,000 أربعة مالين دينارسنة واحدةحانوت55/68الغراف5

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةكشك40/31/11الغراف6

2,000,000 مليونا دينارسنة واحدةمخزن55/1الغراف7

3,000,000 ثالثة ماليني دينارسنة واحدةحانوت55/1/21الغراف8

3,000,000 ثالثة ماليني دينارسنة واحدةحانوت55/2/21الغراف9

3,500,000 ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/3/21الغراف10

2,000,000 مليونا دينارسنة واحدةحانوت55/33الغراف11

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/38الغراف12

6,000,000 ستة ماليني دينارسنة واحدةحانوت55/12الغراف13

10,000,000 عشرة ماليني دينارسنة واحدةحانوت55/13الغراف14

3,500,000 ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/18الغراف15

2,500,000 مليونان وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/1/20الغراف16

2,500,000 مليونان وخمسمائة الف دينارسنة واحدةكشك55/2/20الغراف17

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/69الغراف18

2,500,000 مليونان وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت40/73الغراف19

9,000,000 تسعة ماليني دينارسنة واحدةحانوت55/74الغراف20

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةكشك40/31/8الغراف21

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةكشك976/3/9الغراف22
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة االحتاديَّة امس 
األربعاء، تأليف جلنة عليا للتحقيق 
والهامة”  “الكبرى  الفساد  بقضايا 
ـات ومكاتب  املُودعــة فــي ُمديريَـّ
حتقيق الهيئة في بغداد واحملافظات 
العراقيــة، ومــا يُحــاُل إليها من 

قضايا.
وأكدت الهيئة في بيان أنَّ رئيسها 
القاضي حيدر حنون أصدر أمراً وزارياً 
ملُكافحة  العليا  “الهيئــة  بتأليف 
الفساد”؛ للتحقيق بقضايا الفساد 
الكبــرى والهامة، ُمشــيرًة إلى أنَّ 
رئيس  يرأسها  التي  املُؤلَّفة  الهيئة 
هيئــة النزاهة تضمُّ في عضويَّتها 
التحقيقــات  دائرتــي  ُمديــري 
باإلضافة  الهيئة،  في  واالســترداد 
قيها يتمُّ  إلى مجموعٍة مــن ُمحقِّ
الهيئة  رئيس  قبــل  اختيارهم من 
“قابلني للتغير”، وللهيئة االستعانة 

فيها. بتحريِّني وإداريِّني من ُموظَّ
أنَّ “تأليــف هذه الهيئة  وأوضحت 
يأتــي انطالقــاً من واجــب هيئة 
النزاهة في منع الفساد وُمكافحته 
بأيسر وأسرع الطرق املُتاحة قانوناً، 
ومــن أهميَّــة إجنــاز التحقيق في 
قضايا الفساد املنصوص عليها في 
قانونها وال ســيما قضايا الفساد 
الكبرى والهامة، وضمن الســقف 
د”، الفتــةً إلى أنَّ “ذلك  الزمني احمُلدَّ
يرمي للحدِّ من الفســاد وتقليص 
مسالكه ومنع استمراره ومعاقبة 
مرتكبيه، مبا ينســجم مع أهميَّة 
وحجم تلك القضايــا، ُمنبِّهًة إلى 
أنَّ تأليــف الهيئة يأتي وفق أحكام 

املادة )3/سابعاً( من القانون”.

يُشــارُ إلى أنَّ املادة )3/ســابعاً( من 
تعمل  أنَّها  تنــصُّ  الهيئــة  قانون 
الفساد  منع  في  املســاهمة  على 
ومكافحته عبر أمورٍ، منها: “القيام 
بأي عمٍل يســاهم فــي مكافحة 
بشرطني  منه  الوقاية  أو  الفســاد 
:- أ- أن يكون ذلــك العمل ضرورياً 

ويصبُّ فــي ُمكافحة الفســاد أو 
الوقايــة منه، ب- أن يكــون فاعالً 

ومناسباً لتحقيق أهداف الهيئة”.
قد  حنــون،  حيدر  القاضــي  وكان 
باشــر أمس الثالثــاء، مهام عمله 
إعفاء  بعد  النزاهة  لهيئة  رئيســاً 
الرئيس السابق القاضي )عالء جواد 

الساعدي( من منصبه بطلب منه
للهيئة  اجلديــد  الرئيــس  وأكــد 
ضــرورة “تصعيد وتيــرة ُمكافحة 
الفســاد وُمالحقة كبار ُمرتكبيه”، 
بهذه  االضطــالع  أنَّ  إلى  مشــيرا 
ة اجلسيمة والنجاح بها ُيثُِّل  املهمَّ
مسؤوليَّـًة وطنيًَّة وشرعيَّـًة كبيرًة، 

أبناء  بذلها  التي  للتضحيات  ووفاًء 
العراق الغيارى مبُختلف انتماءاتهم 

ملُواجهة التنظيمات اإلرهابيَّـة”.
وتابــع حنــون “ينبغــي أن يلمس 
املُواطن جهود الهيئة في ُمكافحة 
تقليــص  خــالل  مــن  الفســاد 
من  مرتكبيه  وُمحاسبة  مسالكه 

جهــٍة، وتقدمي اخلدمــات الفضلى 
للمواطنني وإعادة األموال امُلتلسة 
واملُهرَّبة إلى خزينة الدولة من جهٍة 
أخرى”، الفتا الى أنَّ “االضطالع بهذه 
ونصرٌة  للوطن  رفعــةٌ  فيه  ة  املهمَّ
شــني وتوفير  للمظلومــني واملهمَّ

العيش بكرامٍة”.
انَّ “مكافحــة الفســاد  وأضــاف 
اجلميع  تعاون  تتطلَّب  مســؤولية 
ومكاتب  ُمديريَّات  جهــود  وتضافر 
حتقيق الهيئة كافة”، الفتاً إلى “أننا 
ة وسنضطلع بها  املهمَّ قبلنا هذه 
بشرٍف، وسنعمل بحياديٍَّة ومهنيٍَّة 
وفق القانون وحتت مظلة القضاء”، 
عالء  القاضي  بـ”جهــود  ُمشــيداً 
رئاسته  ة  ُمدَّ الساعدي طوال  جواد 
د بإكمال مســيرة  للهيئة، والتعهُّ
من ســبقوه ممَّن تســنَّم رئاســة 

الهيئة”.
يشــار إلى أن القاضي حيدر حنون 
حاصل على شهادة الدبلوم العالي 
في العلــوم القضائية، ســبق أن 
ة مواقع في الســلطة  تســنَّم عدَّ
منصب  آخرهــا  كان  القضائيَّــة، 
رئيس محكمة اســتئناف ميسان 

منذ متوز من العام املنصرم.
ومن اجلدير بالذكــر ان قانون هیئة 
النزاهــة يعــد طفرة فــي ميدان 
القوانيــة العراقيــة ملــا يثله من 
 ، جتســيد فعلي ملكافحة الفساد 
ويثل السبيل املمهد لتنفيذ بعض 
بنود اتفاقیة االمم املتحدة ملكافحة 
الفســاد والتي انضم اليها العراق 
مبوجــب القانون رقم )35( لســنة 
2007،إذْ إّن العــراق بالرغــم مــن 

معاجلته جلرائم الفساد .

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر رئيس الوزراء محمد شــياع 
ارســال  اســتئناف  الســوداني، 
مبلغ الـ 200 مليــار دينار إلقليم 
كوردســتان، في حني لفتت عضو 
اللجنــة املالية النيابيــة، نرمني 
معروف، إلى أن هنــاك أمالً كبيراً 
فــي “التوصل إلى اتفاق شــامل 

وطويل األمد بني أربيل وبغداد”.
وبحســب املعلومــات ، فقد أبلغ 
وزيــر املالية في حكومــة إقليم 
آوات شــيخ جناب،  كوردســتان، 

املدراء في الوزارة، بأن رئيس الوزراء 
العراقي، محمد شياع السوداني، 
قرر استئناف ارسال مبلغ الـ 200 
إقليم كوردستان،  إلى  دينار  مليار 

اعتباراً من بداية العام املقبل. 
من جهتها، قالــت عضو اللجنة 
املاليــة النيابية، نرمــني معروف، 
إن  اإلعالميــة،  رووداو  لشــبكة 
برنامج عمل محمد شياع تضمن 
التوصــل إلــى اتفاق بــني أربيل 
والقضايا  املوازنــة  وبغداد علــى 
األخرى، مشــيرة بشــكل خاص 

إلــى الفقرتني 20 و23 من املنهاج 
الوزاري.

املنهاج  مــن   20 الفقــرة  وتنص 
الوزاري على أن احلكومة العراقية 
تهدف إلى “طرح رؤية ومشروع حلل 
االحتادية  احلكومة  بني  االشكاالت 
وحكومة إقليم كوردســتان وفقا 
لبنود الدستور، وخاصة ما يتعلق 
وضرورة  والغــاز  النفــط  بقانون 
تشــريعه”، فيما تشير الفقرة 23 
إلى إعداد مشــاريع قوانني، منها 
مشــروع قانــون النفــط والغاز، 

ومشروع قانون االحتاد. 
بشــأن اســتئناف ارســال مبلغ 
الـ 200 مليــار دينار إلــى إقليم 
كوردســتان، قالت نرمني معروف، 
إنه بإمكان بغــداد وأربيل االتفاق 
قد  املبلغ  أن  بشأنه، مســتطردة 
يرسل قبل نهاية العام، حسب ما 

علموا من بعض املصادر.
ولفتت إلى أن هنــاك “أمالً كبيراً 
شــامل،  اتفاق  إلــى  بالتوصــل 
محمد  حكومــة  وأن  خصوصــاً 
شياع الســوداني لديها صالحية 

كاملة للتوصل إلى اتفاق”، منّوهة 
إلــى أن األهمية تكمن في “التزام 
أربيل وبغداد باالتفاق بعد التوصل 
اليه”.  النائــب عن االحتاد الوطني 
الكوردستاني، شددت على ضرورة 
أن يكــون أي اتفــاق طويل األمد، 
وليس مؤقتاً، مشيرًة إلى أن اتفاقاً 
كهذا )200 مليار( كان موجوداً في 
عهد الكاظمي، لكن املبلغ ارسل 

مرتني فقط خالل عام واحد. 
وكان محمد شياع السوداني، قد 
أكد يوم )8 تشــرين الثاني 2022(، 

ضرورة حــل القضايا العالقة بني 
إلى أن هناك  أربيل وبغداد، منّوهاً 
رغبة جادة لــدى الطرفني والقوى 
السياسية، حلل املشاكل وتنظيم 
العالقات بني اجلانبني على أساس 

الدستور. 
والغاز،  النفط  مشــكلة  وبشأن 
لفــت رئيــس الــوزراء إلــى أنه 
باإلمــكان حلها عبر إقــرار قانون 
النفط والغاز في البرملان العراقي، 
مشيراً إلى أن احلوار إلعداد القانون 

قد بدأ فعالً.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املســتهلك  أســعار  قفز تضخم 
الســنوي في اململكة املتحدة إلى 
األول  أكتوبر/تشــرين  فــي   11.1%
املاضــي، صعــودا مــن %10.1 في 

سبتمبر/أيلول السابق له.
جاء ذلــك في بيان صادر عن مكتب 

اإلحصاء الوطني باململكة املتحدة 
امــس األربعاء أشــار فيــه إلى أن 
أسعار املستهلك املسجلة الشهر 

املاضي تعتبر األعلى منذ 41 عاما.
وتصاعدت حدة املطالب للحكومة 
في البالد باتخاذ مزيد من اإلجراءات، 
املعيشــة،  تكلفة  أزمة  لتخفيف 

في وقت تواجه األســر نفقات غير 
مســبوقة وتراجعــا فــي القيمة 

احلقيقية لألجور.
ويأتي ارتفاع التضخم في اململكة 
املتحــدة مدفوعــا بزيادة أســعار 
الغذاء والطاقة، وسط مخاوف من 
زيادات أكبر في أســعار املشتقات 

مع دخول فصل الشتاء.
وتواجه احلكومة البريطانية دعوات 
لزيادات في األجور، ملواءمة النفقات 
املتصاعدة الناجتة عن ارتفاع أسعار 

السلع األساسية في البالد.
ويطالب املمرضون وعمال السكك 
احلديدية وعمــال البريد واحملاضرون 

إذ يؤثر  اجلامعيــون بزيادة األجــور، 
التضخم عليهم.

 The( “تايــز”  صحيفــة  ونقلــت 
غرانت  عــن  البريطانيــة   )Times
فيتزنر كبير االقتصاديني في مكتب 
“إن  اليوم  قولــه  الوطني  اإلحصاء 
ارتفاع أســعار الغاز والكهرباء أدى 

الرئيسي ألعلى  التضخم  دفع  إلى 
مستوى له منذ أكثر من 41 عاما”.

ومــع ذلك، مــن املتوقــع أن يظل 
تضخم مؤشر أسعار املستهلكني 
عند نحــو %11 لبقية الربع األخير، 
%10 بداية  قبل أن ينخفض نحــو 

العام املقبل. 

الصباح الجديد - متابعة:
اســتمرت حالة التقلبات في السوق 
النفطية مع ميل إلى هبوط األسعار 
ودعم تقارير دولية أشارت إلى تسجيل 
أدنى مخزونات النفط في االقتصادات 
املتقدمة منذ 2004، ويتزامن ذلك مع 
اقتــراب موعد احلظر املقبل من االحتاد 
األوروبي على واردات النفط الروســية 
مــا يزيد من تشــديد ســوق النفط 

وأسواق الديزل الضيقة بالفعل.
إنه على  ويقول محللــون نفطيــون 
الرغم من توتر األســواق وحالة عدم 
اليقني إال أنه يكن القول إن أســواق 
النفــط ال تــزال متوازنــة بشــكل 
جيد مع اقتراب أشــهر الشــتاء ومع 
التعاون  اجتــاه مخزونــات منظمــة 
االقتصادي والتنمية إلى تسجيل أدنى 

مستوياتها منذ 2004.
وتوقعوا أن يضيف احلظر الذي يفرضه 
االحتاد األوروبي على واردات النفط اخلام 
اخلدمات  وحظر  الروســية  واملنتجات 
البحريــة مزيــدا مــن الضغط على 
موازيــن النفط العامليــة وعلى وجه 
اخلصوص على أســواق الديزل، الفتني 
إلى أن وضع ســقف مقترح ألســعار 
فــي تخفيف  قد يســاعد  النفــط 
التوترات ومع ذلــك ال يزال هناك عدد 
ال يحصى من الشــكوك والتحديات 

اللوجستية.
وأشــاروا إلــى أن تأثيــرات العقوبات 
الغربية على روســيا مــا زال محدودا 
في ضوء استمرار تدفق اخلام الروسي 
الرغــم من الضغط  الهند على  إلى 
األمريكــي بينما تســتمر مطالبات 
اإلدارة األمريكية للمنتجني األمريكيني 
بزيــادة اإلنتــاج فــي محاولة خلفض 
أســعار الوقود خاصة بعدما خففت 

الصني مــن قيود اإلغالق واســتمرت 
“أوبــك +” في تطبيق خفــض اإلنتاج 
مليوني برميل يوميا من الشهر اجلاري.
وفي هذا اإلطار، يقول سيفني شيمل 
مدير شــركة “فــي جي إندســتري” 
األملانية إن هنــاك حالة من الصعوبة 
في توقع مســار األســعار في سوق 
النفط في الفترة املقبلة خاصة بعد 
تأكيد منظمات دولية أن مســتويات 
املرتقب  واحلظر  املنخفضــة  املزونات 
األوروبي  واردات االحتاد  املفروض علــى 
من النفط اخلام واملنتجات الروســية 
اعتبارا من 5 ديســمبر و5 فبراير على 
التوالي سيؤديان إلى اضطراب السوق 

بشكل الفت.
ورجح أن سوق الديزل شديدة الضيق 
واألســعار املرتفعــة ســتؤديان إلى 
معاناة الطلب في العام املقبل بعدما 
أجمعــت هيئات دوليــة على خفض 
تقديرات منو الطلب في 2023 إلى 1.6 
مليون برميل يوميا بدال من 1.7 مليون 
برميــل يوميا موضحــا أن االقتصاد 
العاملي كان في حالة تغير مســتمر 
هذا العــام. ويقول، روبــني نوبل مدير 
شركة أوكسيرا الدولية لالستشارات 
إن ارتباك األســواق ناجــم عن وجود 
إلى  بالنسبة  نظر متضادتني  وجهتي 
وضع السوق حيث يعاني اجلانب األول 
قلقا بشــأن تدمير الطلــب الناجم 
عن الركود في حــني أن اجلانب الثاني 
يتوجس من قلق بشأن فقدان العرض 

واستمرار شح اإلمدادات.
ولفت إلى أن توقعات اتســاع الركود 
وراء قــرار “أوبــك +” بخفــض اإلنتاج 
ولكــن مدى الركود غيــر معلوم وهو 
خاصة  الســوق  موضــع حســابات 
بعــد الرفع املتوالي ألســعار الفائدة 

األمريكية ملكافحة التضخم، مؤكدا 
أن البيانات الصادرة أخيرا عن صندوق 
النقد الدولي تصــف التباطؤ احلالي 
بأنه واســع النطاق وأكثر حدة مما كان 

متوقعا.
أمــا ماركوس كــروج كبيــر محللي 
شــركة “أيه كنترول” ألبحاث النفط 
والغــاز فيــرى، أن وتيرة منــو النفط 
الصخري في الواليات املتحدة وهو أحد 
الرئيســة  القليلة لإلمدادات  املصادر 
ســتتباطأ  املاضي  العام  في  اجلديدة 
على الرغم من أسعار النفط املرتفعة 
التي متثل نحو ضعف تكاليف التعادل 

للمنتجني احملليني.
وأوضح أن التقارير الدولية تشــير إلى 
أنه إذا اســتمر هذا االجتاه فســيحرم 
إضافية  براميل  العاملية من  الســوق 
للمســاعدة في تعويض تخفيضات 
+” وتعطيــل اإلمدادات  “أوبــك  إنتاج 
الغربية  العقوبات  بســبب  الروسية 

املرتبطة باحلرب.
الباحثني  رازيفا كبير  وتضيف جومليرا 
في املركز االســتراتيجي للطاقة في 
أذربيجان أن تركيز املنتجني األمريكيني 
علــى انضبــاط رأس املــال وتعويض 
املســاهمني وتعزيز املراكز املالية بدال 

من زيــادة اإلنتــاج عزز مــن مخاوف 
نقص املعروض النفطي، كما يتحدث 
ارتفاع  عن  أيضا  األمريكيون  املنتجون 
التكاليف إضافــة إلى محدودية اليد 
العاملــة واملعــدات باعتبارها بعض 
املشكالت التي أعاقت جهود منتجي 
املتحدة  الواليات  النفط الصخري في 

لزيادة اإلنتاج.
اســتراتيجية كثير  تغير  إلى  ولفتت 
من شــركات الطاقة العاملية خاصة 
الصخري  النفــط  شــركات  أغلبية 
في الواليات املتحــدة التي عدلت عن 
التركيز على النمو والتوسع نحو مزيد 

من اإلنتاج إلى رفع مســتوى الكفاءة 
واالنضباط اإلنتاجي.

مــن ناحيــة أخــرى، وفيمــا يخص 
األســعار، تراجعت أسعار النفط في 
الســوق األوروبية لتعمق خســائرها 
لليوم الثاني على التوالي، مســجلة 
ثالثة أســابيع،  فــي  أدنى مســتوى 
بفعل مخــاوف الطلــب العاملي، وال 
ســيما الطلب في الصني “ثاني أكبر 
مستهلك للنفط في العالم” في ظل 

تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
املصدرة  الــدول  منظمة  وخفضــت 
للنفــط “أوبــك” توقعــات الطلــب 
بسبب  التوالي،  على  اخلامس  للشهر 
التحديــات االقتصاديــة املتزايدة في 
معظم أنحاء العالم، خاصة معدالت 
الفائدة  وأســعار  املرتفعة  التضخم 

العالية.
بنســبة  األمريكي  اخلــام  وانخفض 
1.4 فــي املائــة إلى مســتوى 84.07 
دوالر للبرميل األدنى منذ 25 تشــرين 
األول )أكتوبــر( املاضي، من مســتوى 
85.29 دوالر، وســجل  االفتتاح عنــد 
أعلى مستوى عند 85.80 دوالر، وتراجع 
خــام برنت بأكثر من 0.9 في املائة إلى 
مســتوى 91.60 دوالر األدنــى منذ 31 
أكتوبر، مــن مســتوى االفتتاح عند 
92.47 دوالر، وســجل أعلى مســتوى 

عند 93.28 دوالر.
وعند تســوية األســعار اإلثنني، فقد 
اخلام األمريكي نســبة 4.2 في املائة، 
وانخفض خام برنت بنســبة 3.5 في 
املائة، في أول خسارة في غضون األيام 
الثالثة األخيرة، بفعل مخاوف الطلب 

الصيني.
بفيروس  اإلصابــة  حــاالت  وارتفعت 
كورونا في الصني بشــكل أكبر أمس، 

مبا في ذلك العاصمة بكني، إضافة إلى 
بيانات أظهرت تباطؤ منو إنتاج املصانع 
في البالد، تطورات صعدت املاوف مرة 
أخرى حيال مستويات الطلب في أكبر 

مستورد للنفط في العالم.
وأشــارت احلكومــة الصينية مطلع 
األســبوع املاضي إلى عــدم تخفيف 
كوفيد،  من سياســة صفر  موقفها 
في وقــت وصلت اإلصابــات فيه إلى 
أعلى مستوى في ستة أشهر، ما أدى 
إلى تراجع توقعــات الطلب من أكبر 

مستورد للنفط في العالم.
وقالت مجموعــة إي إن جي يكننا أن 
نري مزيدا من الضغط الهبوطي على 
أســعار النفط، نتيجــة خيبة األمل 
بعد التأكيد على أن الصني ســتلتزم 

بسياسة صفر كوفيد.
املصدرة  البلــدان  منظمة  وخفضت 
للبتــرول “أوبــك” توقعاتهــا لنمــو 
الطلب العاملي على النفط في 2022 
للمرة اخلامســة منذ أبريــل املاضي، 
اقتصادية  بتحديــات  مستشــهدة 
متزايدة مبا في ذلــك ارتفاع التضخم 

وارتفاع أسعار الفائدة.
من جانــب آخر، تراجعت ســلة خام 
“أوبك” وســجل ســعرها 94.42 دوالر 
للبرميــل اإلثنني مقابــل 94.81 دوالر 
للبرميــل في اليــوم الســابق. وقال 
التقرير اليومي ملنظمة الدول املصدرة 
“أوبك” أمس، إن سعر السلة  للبترول 
التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما 
الدول األعضاء في املنظمة  إنتاج  من 
حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق 
وإن الســلة خسرت نحو ثالثة دوالرات 
مقارنة باليوم نفســه من األســبوع 
97.29 دوالر  املاضي الذي سجلت فيه 

للبرميل.

هيئة النزاهة تشكل لجنة عليا للتحقيق
بقضايا الفساد »الكبرى« المودعة في دوائرها

بعد تسنم رئيسها الجديد منصبه ..

الصباح الجديد - وكاالت:
قال األمني العــام ملنظمة البلــدان املصدرة 
للبتــرول “أوبك” هيثم الغيــص، خالل مؤمتر 
املنــاخ في مصر، إن صناعــة النفط العاملية 
تقوم بدور مهم في معاجلة تغير املناخ، حيث 
إن مصادر الطاقة املتجددة غير كافية لتلبية 

احتياجات العالم من الطاقة.
وذكرت وكالــة “بلومبيرج” لألنبــاء، اليوم، أن 
الغيص قال: “صناعــة النفط جزء من احلل”، 
ويكن أن تساعد في التقاط الكربون وتقنيات 

الهيدروجني.
وأضاف: “االنتقال العادل والشــامل ال يتعلق 
بالطــرح اخلاطئ للتخلي عــن مصدر طاقة 

لصالح آخر”.
وال يزال يتعني استثمار 12.1 تريليون دوالر في 
صناعة النفــط بحلول عــام 2045 من أجل 

توفير إمدادات فورية كافية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت هيئــة اإلحصاء التركية امس االربعاء، 
الثالثة كأكثر  باملرتبــة  العراقيني جــاءوا  ان 
الشــعوب بشــراء العقارات في تركيا خالل 

شهر تشرين األول املاضي.
وقالــت الهيئة في تقريــر ان “مبيعات املنازل 
في تركيا لألجانب انخفضت بنسبة ٪8.8 في 
تشرين األول 2022 مقارنة بالشهر نفسه من 
العام الســابق، وأصبحت 5 االف و377 منزاًل، 
بواقع  االولى  املرتبــة  انطاليــا على  حصلت 
الفي و123 منزال، وجاءت اسطنبول في املرتبة 
الثانية مببيعات الف و658 منزاًل، ثم مرســني 

بواقع  490 منزال “. 
واضافت ان “تركيا باعت خالل عشــرة أشهر 
األولى من العــام احلالي  55 الفــاً و21 منزالً 
لألجانب وبنســبة ارتفاع بلغــت %26.9 عن 

نفس الفترة من العام السابق”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف عضو في جلنة االســتثمار النيابية 
محمــد الزيادي امــس االربعاء ، عن دراســة 

مشاريع قوانني “ستنهض باستثمار البلد”.
وقال محمد الزيــادي في تصريحات صحفية 
:”يجب ان يقوم االســتثمار بــدوره في تقدمي 
مشاريع لدعم اقتصاد البلد من جانب وانهاء 

قضية البطالة”.
وأضاف “في جلنة االســتثمار هنالك دراســة 
ملشاريع القوانني التي تنهض باستثمار البلد 
، وان البحــث يكون عن فــرص عمل ودرجات 

وظيفية”.
ولفــت الزيادي الــى ان “القطاع الســكني 
ربحي ونحن بحاجة النهاء ازمة الســكن اال 
ان حاجتنا الفعلية تكون ملشــاريع بنى حتتية 
لتشغيل االيدي العاملة من اجل تقدمي فرص 

العمل للشباب”. 

أمين عام “أوبك”: صناعة 
النفط مهمة لمعالجة 

تغير المناخ

العراقيون بعد الروس 
وااليرانيين بشراء العقارات 

في تركيا خالل شهر 

االستثمار النيابية: 
دراسة مشاريع قوانين 
للنهوض باقتصاد البالد

رئيس الوزراء يقرر استئناف ارسال مبلغ 200 مليار دينار شهريًا ألقليم كوردستان

التضخم السنوي في المملكة المتحدة يقفز إلى ذروة 41 عاما 

حظر مرتقب للخام الروسي يزيد الضغوط على موازين النفط العالمية وأسواق الديزل
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7 آفاق

حازم األمين *
 

في عرف اجلنرال ال رئيساً غيره، حتى 
لو انتهــت واليته. هــذا ليس هراء 
يصدر عن رئيس يغــادر منصبه، امنا 
هو هراء ميلك فرصة التحقق. فعون 
الذي أعطى حلزب اهلل السيادة لقاء 
املنصب، لن يتحفــظ على إعطائه 
الرئيــس املقبــل مقابــل مواصلة 

ممارسة »الصالحيات« من الرابية.
غادر الرئيس ميشال عون قصر بعبدا 
منهياً سنوات عهده كما كان غادره 
في العــام 1990 بعــد هزميته أمام 
اجليش الســوري في نهاية احلرب، أي 
أنه بــدا كمن يقــول للبنانيني “من 

بعدي الطوفان”! 
هذا الرجل أراد للمرة الثانية أن يودع 
الناس بكارثة، مــن خالل إعالنه في 
ســاعاته األخيرة قبل انتهاء واليته 

أنه “َقِبل استقالة احلكومة”! 
فماذا قصد عون بإعالنه هذا؟

بحســب عون فاحلكومة غير جاهزة 
لتولي صالحيــات الرئيس كما ينص 

الدستور.
هذا يعنــي أن حزب اهلل قرر أن ينقل 
الرابية مقر  إلى  الرئيس  “صالحيات” 
عون بعد خروجه من القصر الرئاسي. 
من هنــاك حيث ســيواصل صهره 
ورئيــس تياره النائب جبران باســيل 
مهامه في تعزيز معادلة “دولة حزب 
اهلل” في مقابل فتات سلطة ينعم 

عليه بها مرشد اجلمهورية. 
قبول عــون اســتقالة احلكومة هو 
متهيد لفراغ لن ميــأه إال حزب اهلل. 
جنيب ميقاتي أضعف من أن يواجهه، 
معطلــة  املســيحية  واملعارضــة 
باحلســابات الـ14 آذاريــة املذهبية، 
ونبيــه بري ليس أكثــر من ذنب حملور 
احلزب، ووليد جنبــالط ينتظر حلظة 
احلقيقــة لينقــل والؤه. إذاً اخلطوة 
جبران  تتويج  هــي  للحزب  املتبقية 
وعلى  الرابية،  من  رئيســاً  باســيل 
نحو ما فعل عمه، ســيكون خادماً 

مطيعاً.

مع محاولة  انتقالية  حاليا حكومة 
رئيــس الــوزراء املكلف منذ ســتة 

أشهر تشكيل حكومة.
اذاً في عرف اجلنرال ال رئيســًا غيره، 

حتى لو انتهت واليته! 
سينقل الصالحيات معه إلى الرابية. 
هذا ليس هراء يصدر عن رئيس يغادر 
منصبــه، امنا هو هــراء ميلك فرصة 
التحقــق. فعون الــذي أعطى حلزب 
اهلل الســيادة لقــاء املنصــب، لن 
يتحفظ على إعطائه الرئيس املقبل 

مقابل مواصلة ممارسة “الصالحيات” 
من الرابية.

اللبنانيني،  املسيحيني  تراجيديا  إنها 
التي ال يوازيها سوى تراجيديا السنة 
في لبنــان والتي بــدأت ميقتل رفيق 
ســعد  ابنه  مبغادرة  وتوجت  احلريري 
إلى منفاه اخلليجــي. ال ميكن للمرء 
في اليــوم األخير مليشــال عون في 
بعبدا، واليوم األول جلبران باسيل في 
الرابية، إال يرى أن أحداً غير حزب اهلل 

لن يحكم من الرابية.
الهرطقة التــي رافقت رحلة العودة 
من بعبــدا إلى الرابيــة جلهة قبول 
االستقالة، وما يعنيه ذلك من عدم 
أهليتها ملمارسة صالحيات الرئيس، 
ليســت إال شــيئاً واحداً. حزب اهلل 
يقول: “األمر ســيبقى لــي في كل 
إدارة هذه  شيء… وجبران ســيتولى 

املعادلة”. 
لم يكن املودعون كثراً، لكن هذا ليس 
مهماً. وظيفة الوداع مشــهد عابر 

يفضي إلى أن “الشــريك املسيحي” 
ليس وهماً. اليــوم ميكن حملطة املنار 
أن تقول: “ها هم املسيحيون يلوحون 
ومن  بأيديهــم”،  حســن  للســيد 
ســيحاول نفي ذلك ال ميلك دليالً وال 
رقماً. هذا حال األنظمة التي جعلنا 
حزب اهلل مثلها. بشــار األسد قتل 
نصف مليون ســوري، وتلفزيون املنار 
املنتخب،  الســوري  الرئيس  يسميه 
ال بــل أن صوره عادت إلى الشــوارع 
اللبنانية في زمن ميشال عون، وهذه 

حال ايران عندما يقول ولي فقيهها 
أن املتظاهرين ليسوا أكثر من حفنة 

عمالء للسفارات.
قبول عــون اســتقالة احلكومة هو 
متهيد لفراغ لن ميــأه إال حزب اهلل. 
جنيب ميقاتي أضعف من أن يواجهه، 
معطلــة  املســيحية  واملعارضــة 
باحلســابات الـ14 آذاريــة املذهبية، 
ونبيــه بري ليس أكثــر من ذنب حملور 
احلزب، ووليد جنبــالط ينتظر حلظة 
احلقيقــة لينقــل والؤه. إذاً اخلطوة 

جبران  تتويج  هــي  للحزب  املتبقية 
وعلى  الرابية،  من  رئيســاً  باســيل 
نحو ما فعل عمه، ســيكون خادماً 

مطيعاً.
أمــا لبنان، فلن يكون بلــداً في زمن 
أن  الفــراغ، فعجز حــزب اهلل على 
يأخذ اجلمل مبا حمل سيتم اإللتفاف 
عليــه مبعادلــة “الســاحة”. لبنان 
ســاحة وليس بلــداً. معاجلة األزمة 
االقتصادية واالنهيار املالي ليس جزء 
من هموم وال حتى من مهام احلكام، 
ســيصبح  املرفأ  بانفجار  التحقيق 
طموحاً غير واقعي، شــروط صندوق 
النقد ال ظروف موضوعية لتلبيتها. 
هذا هو الطوفــان، أي كارثة ما بعد 
املوت سيصبح لها  الكارثة. مراكب 
الذي اختتم  يومياً، والكوليرا  موعداً 
ميشــال عون عهده بها سيضاعف 

اشتغاله.
سيدفع حزب اهلل االختناق إلى أقصاه 
على نحو ما فعل قبل مؤمتر الدوحة، 
إلى أن تأتي اللحظة احلاســمة التي 
العالم ملا تبقى من  ســيقول فيها 
هيــاكل الســلطة، تعالــوا لننتج 
املوجودة.  القوى  موازين  وفق  تسوية 
الغلبة  املوازين ستكون  هذه  وطبعاً 
فيها حلــزب اهلل، فيأتــي لنا برئيس 
يواصل عبره تصــدره، ويضاعف في 

ظله نفوذه.
ظروف كثيــرة ســاعدت حزب اهلل 
في مهمته املتواصلة. املســيحيون 
عبر ميشــال عون، والسعوديون عبر 
خنقهم احلريري، والفرنســيون منذ 
زيــارة اميانويل ماكــرون بعد انفجار 
عبر  األميركيــون  ومؤخــراً  املرفــأ، 
ترسيم  في  احلزب شريكاً  اختيارهم 
احلــدود. لكن على رغــم ذلك، يبقى 
أن احلــزب أمام مهمة مســتحيلة، 
وهــي اإلخضاع الكامــل للبنانيني، 
أمل  نافــذة  وهذا االســتعصاء هو 
للمنتظرين توفر شــروط مختلفة، 

واملنطقة بطن والدة للمفاجآت.

* صحافي وكاتب لبناني
* عن موقع درج

أنغوس ديتون* 

برينســتون- تقول الرواية السائدة 
حاليــاً فــي الواليات املتحــدة أن 
الدميقراطيــة مهــددة مــن طرف 
املتعصبني احلاملني لشعار »لنجعل 
أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى«، 
واجلمهوريني  االنتخابــات،  ومنكري 
الذين يهددون بتجاهل النتائج غير 
املؤاتية )باإلضافة إلى جتنيد املوالني 
لإلشــراف على االنتخابات ومراكز 

اقتراع الشرطة(.
إن هذا السرد صحيح، ولكن فقط 
إلى حد معــني. فهناك قصة أخرى 
أطول أمدا تتحــدث عن مجموعة 
مختلفــة من األشــرار. وهي رواية 
حتكي عن تدهــور حياة األمريكيني 
شــهادات  لديهم  ليــس  الذيــن 
جامعيــة ألكثر مــن 50 عاًما في 
مبا  احلياة  مناحــي  مــن  مجموعة 
والصحية  املاديــة  احليــاة  فيهــا 

واالجتماعية.
الســكان  ثلثي  أن  الرغم من  على 
البالغــني في الواليــات املتحدة ال 
ميلكون شــهادات جامعية تتطلب 
أربع ســنوات من الدراســة، إال أن 
النظام السياسي نادرًا ما يستجيب 
الحتياجاتهم، وقد سن في كثير من 
األحيان سياسات تضر بهم، وتخدم 
ممن  واألمريكيني  الشركات  مصالح 
تلقوا تعليمــا ذي جودة أفضل. وما 
»ُســرق« منهم ليس انتخابات، بل 

احلق في املشــاركة في صنع القرار 
السياســي- وهو حق من املفترض 
وفي ضوء  الدميقراطية.  أن تضمنه 
ذلك، فإن جهودهم للسيطرة على 
تنصاًل  ليســت  التصويت  نظــام 
مــن انتخابات نزيهــة بقدر ما هي 
محاولــة جلعل االنتخابــات حتقق 

بعض ما يريدون.
خذ على سبيل املثال بعض العوامل 
التــي حتفز هــذه اجملموعــة. حتى 
قبــل الوباء، كان متوســط العمر 
للصحة  قوي  مقياس  وهو  املتوقع، 
االجتماعية والفرديــة، يتراجع في 
املســتويات  ذوي  الرجــال  صفوف 
التعليمية املتدنية منذ عام 2010، 
وفي صفوف نظرائهم من النســاء 
منذ عام 1990 أو قبل ذلك. وتعاني 
الفئات العمرية في صفوف  جميع 
األمريكيــني األصغر ســنا من ذوي 
املستويات التعليمية املتدنية أكثر 
مقارنة مع فئات األمريكيني األكبر 

سًنا.
وفضال عن ذلك، على مدى عقود من 
الرجال  مشاركة  انخفضت  الزمن، 
األقل تعليماً في القوى العاملة، أما 
بالنسبة لنظرائهم من النساء فقد 
انخفضت منذ عــام 2000. وتراجع 
)املعدلة  احلقيقية  األجور  متوسط 
حســب التضخم( في فئة الرجال 
غير احلاصلني على شهادة جامعية 
األمريكيون  1970. وشهد  منذ عام 
األقل تعليما انخفاًضا في معدالت 
الزواج، وارتفاًعا في معدالت اإلجناب 

خارج إطار الــزواج. وتراجع معدالت 
احلضور في الكنائس، وال يســتفيد 
العديد من الرجال األقل تعليما من 

أي مؤسسة داعمة.
أجرته  حديــث  اســتطالع  ويقول 
جريدة »نيويــورك تاميز« بتعاون مع 
معهد »ســيينا«، أن ثلثي الناخبني 
يعتقــدون أن احلكومــة »تعمــل 
القوية«.  النخب  لصالح  أساًســا 
وال يقتصر هــذا الرأي على منكري 
االنتخابــات أو اجلمهوريــني أو فئة 
األمريكيــني األقل تعليمــاً؛ ولكن 
هــذه األخيرة هي التــي عانت من 
بها  يســمح  التــي  السياســات 
اإلهمال السياســي. فعلى سبيل 
املثال، لم يخضع احلد األدنى لأجور 

الفيدرالية للزيادة منذ عام 2009.
كذلك، روج السياسيون األمريكيون 
ألمريكا  احلــرة  التجارة  التفاقيــة 
إلى  الصني  الشــمالية، والنضمام 
منظمــة التجــارة العامليــة على 
أنها سياســات مربحــة للجانبني 
األمريكيني،  تساعد  أن  ومن شأنها 
وكذلك املكســيكيني، والصينيني. 
ولكــن، علــى عكس مــا وعد به 
االقتصاديــون ومــا كان ميكــن أن 
يحدث فــي املاضي، فــإن ما حدث 
بعد ذلك من فقــدان للوظائف لم 
ميَكن الناس من حتســني مهاراتهم 
أماكن  إلــى  واالنتقــال  املهنيــة، 
مزدهرة. ويرجع هذا إلى حد ما إلى 
كون هذه األماكن لم تعد ميسورة 
التكلفــة، وإلى حد آخــر إلى كون 

الوظائف األفضــل تتطلب معياراً 
لم تكن الوظائف القدمية تتطلبه: 
شهادة جامعية مدة دراستها أربع 

سنوات. 
اســتثناءات.  أن هنــاك  صحيــح 
إذ قــدم قانــون الرعاية املَيســرة 
كيــر«  أوبامــا   «  )Obamacare(
التأمني الصحي لعشــرات املاليني 
ممن كانوا غير مؤمن عليهم سابًقا. 
ولكن ضمان سن هذا القانون يعني 
ومن  الصحية  الرعاية  قطاع  متويل 
التكاليف.  فــي  التحكم  عدم  ثم 
فبالنســبة ملعظــم األمريكيــني 
العاملــني، تُدفــع تكاليف التأمني 
الصحي من خالل ضريبة ثابتة على 
األجور، مما يقلل من أجور األقل مهارة 
ويشجع الشركات على االستعانة 
مبصادر خارجيــة، وإلغاء الوظائف. 
نظرا لكون التأمــني الصحي مُيول 
من خالل ســوق العمل، فإن ارتفاع 
تكاليف الرعاية الصحية يؤدي إلى 
توليد ضغــوط إضافية على األجور 
والوظائف اجليدة ملن هم أقل مهارة.
ليست  الكونغرس  في  األصوات  إن 
فقط منحازة نحو ناخبني أثرياء؛ بل 
إن القضايا التي تهم غير النخبة- 
مبا في ذلك الرعايــة الصحية ذات 
الدافع الفردي، واخليار العام للتأمني 
لأجور-  األدنى  احلد  وزيادة  الصحي، 
ال تُــدرج أبــًدا في جــدول األعمال 
الضغط  جماعات  إن  التشــريعي. 
أكثر جناًحا من الناخبني فيما يتعلق 

بتحديد جداول األعمال.

لم  )وإن  للغايــة  الصعــب  ومــن 
يكن مــن املســتحيل( أن تُنتخب 
لعضوية الكونغرس دون دعم مالي 
كبير. رغــم أن نظام متويل احلمالت 
االنتخابية في الواليات املتحدة نادرًا 
مــا يؤدي إلى فســاد صريح، إال أنه 
يختار بقوة املشرعني الذين لديهم 
وجهة نظر إيجابية عن الشــركات 
ورأس املــال، وليس العمالــة. لذا، 
خفف ممثلو الكونغرس من القوانني 
لصالــح مصنعي وموزعــي املواد 
األفيونيــة التي كان يتســمم بها 
أعضاؤهــم، وأوقفــوا التحقيقات 
بشــأن هذه القضيــة. وليس من 
املستغرب أن العديد من األشخاص 
الذيــن تعرضــوا لســوء املعاملة 
التي  اللقاحات  قبــول  في  يترددون 
تروج لها مؤسسة غير موثوقة إلى 

حد كبير.
وهنــاك مشــكلة أخــرى وهي أن 
الشــركات كانت تزيــد من ربحها 
على حســاب التكاليــف، ومن ثم 
إعادة توزيع الدخل من العمالة إلى 
رأس املال. واألســوأ من ذلك، أن هذا 
االجتاه قد شــجعه الضعف طويل 
قانــون مكافحة  إنفاذ  فــي  املدى 
االحتــكار، علــى الرغــم من عدم 
وجود دعم شــعبي إلنفاذ ضعيف، 
وعــدم اتخــاذ املشــرعني ملواقف 
تؤيد ذلك. واعُتمــد هذا االجتاه من 
الذين  والقضــاة  املنظمني  طــرف 
اختيروا وفقا ملدى تعرضهم املتوقع 
للضغــط من اجلماعــات املناصرة 

للشركات.
درجة  على  احلاصلني  األمريكيني  إن 
تعليميــة متدنية واملعرضني خلطر 
املــوت املبكر لم يصوتــوا جميًعا 
 2016 لدونالــد ترامب فــي عامي 
و2020؛ لكــن الكثير منهم فعلوا 
التداخل  مالحظــة  وميكــن  ذلك. 
بــني »وفيات اليأس«- مبــا في ذلك 
زائدة من  وتناول جرعــات  االنتحار، 
اخملدرات، ومرض الكبد الكحولي في 
جميع املقاطعــات- وحصة ترامب 
في التصويت من خالل مطابقتهما 

مع بعضهما البعض.
ولكن هناك عالقة أقوى بني الوفيات 
ألقــت  إذ  االنتخابــات.  ومنكــري 
نظرة  تاميــز«  »نيويورك  صحيفــة 
على معدل الوفيات في مقاطعات 
الكونغرس وخلُصت إلى أن الوفيات 
الناجمــة عن اليــأس كانت أعلى 
في مقاطعــات الكونغرس التابعة 
ملمثلــي اجلمهوريــني الذين صوتوا 
»جو  انتخاب  علــى  التصديق  ضد 
النواب  مبقاطعات  مقارنــة  بايدن« 
اجلمهوريني الذيــن صوتوا لصاحله. 
إنهــا حالــة جتســد الدميقراطية 
وإن كانــت دميقراطية  العمل-  في 

غاضبة وعقيمة ومحبطة.
إن الدميقراطية تقوم على املساواة. 
ومــن املفتــرض أن يتمتــع جميع 
للتأثير  متساوية  بفرصة  املواطنني 
وقد  السياســية.  القــرارات  على 
يهــدد الناخبون احلاملون لشــعار 
»لنجعل أمريــكا عظيمة أخرى » 

النظام بصورة لم يسبق لها مثيل، 
لكنهم لم يخرجوا من فراغ.

* أنغوس ديتون، احلائز على جائزة 
نوبل في االقتصاد لعام 2015، هو 
أســتاذ فخري لالقتصاد والشؤون 
الدوليــة في كلية »برينســتون« 
للشؤون العامة والدولية، وأستاذ 
بجامعــة  الرئاســي  االقتصــاد 
جنــوب كاليفورنيا. وهــو املؤلف 
آن كيــس، لكتاب  املشــارك، مع 
 Death of Despair and the Future
of Capitalism  )مطبعــة جامعة 

برينستون، 2020(.
بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org

عون غادر بعبدا.. حزب اهلل سيحكم من الرابية ! 

من دمر الديمقراطية األمريكية ؟
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بيير بوسيل*

يُفتــرَض بقمــة جامعة الــدول العربية 
املنقدة في األول والثاني من تشرين الثاني/
نوفمبر 2022 أن تكون مبثابة اللقاء املرتقب 
الــذي يلتئم فيه شــمل العــرب، إذ أمل 
الرئيس الروســي فالدميير بوتني بأن حتتفي 
القمة احلادية والثالثون بعودة ســوريا إلى 
احلضن العربي بعد إقصائها ملدة عقٍد من 

الزمن.
حتت شــعار »لّم الشــمل«: تســتضيف 
اجلزائــر 01 / 11 / 2022 القمــة العربيــة 
وسط اســتمرار خالفات حادة بشأن عدد 
مــن القضايا اإلقليميــة. ووضعت اجلزائر 
هــذه القمة حتت شــعار »لّم الشــمل« 
لكن عدة دول وازنة، ال سيما بلدان اخلليج 
واألردن واملغرب ولبنان، لن تكون ممثلة بقادة 
دولها. واعتذر ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن ســلمان عن املشاركة في قمة 

اجلزائر رسمًيا بسبب مشكلة صحية في 
األذن. وبحســب الصحافــة العربية، فإن 
رئيس اإلمارات وملك البحرين ســيغيبان 
أيضا. ووصل رئيس االحتاد األفريقي، ماكي 
الســنغال، بصفته ضيف  رئيس  ســال، 
شــرف. كما وصل إلــى اجلزائــر، الرئيس 
ورشــاد  الفلســطيني محمــود عباس، 
محمــد علــي العليمي، رئيــس مجلس 
القيادة الرئاســي للجمهوريــة اليمنية، 
وكان في اســتقبالهما باملطار، عبد اجمليد 
تبون. ووصل اجلزائر أيضا، نائب رئيس وزراء 
مملكة البحرين، الشــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفــة، ونائب رئيس الوزراء لشــؤون 
العالقات والتعــاون الدولي، املمثل اخلاص 
لسلطان ســلطنة عمان، أسعد بن طارق 
آل سعيد، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، 
جنيب ميقاتي، وكان في استقبالهم رئيس 
الوزراء اجلزائري أمين بن عبد الرحمان. وتعقد 

هذه القمة وسط حتديات دولية جديدة.
لكــن ذلك لــن يتحقــق؛ فقــد عمدت 

الســعودية ومصر إلى تعطيــل اخلطوة، 
بحّجة عدم تنفيــذ اخلطة التي وضعتها 
جامعة الــدول العربية منــذ وقت طويل 
ملعاجلة األزمة الســورية، فيما تنذر احلرب 
11 عاًما بسلوك  األهلية املســتمرة منذ 
منحــى تصعيــدي. وقد قــررت احلكومة 
السورية عدم إرســال وفد إلى العاصمة 
لــًة متديــد عزلتها على  اجلزائريــة، مفضِّ

التعرض إلذالل النبذ.
لالســتراتيجية  ضربــًة  هــذا  يُوجــه 
روســيا  تَّتبعهــا  التــي  الدبلوماســية 
واســتثمرت فيها موارد طائلة إلثبات أنها 
شريك موثوق به للبلدان العربية من خالل 
توقيع اتفاقات وإطالق مبادرات دبلوماسية 

أخرى.
لقد تســببت احلرب في أوكرانيا بإفشال 
هذا اجملهود، إذ كشفت أن موسكو ليست 
احلليف الذي تّدعيه. حاليا، تؤّثر أزمة املواد 
الغذائية اعلى الدول األعضاء في اجلامعة 
العربية. في هذا الشــهر فقط، قال املدير 

العام لصندوق النقد الدولي إن 141 مليون 
شــخص في العالم العربي معرضون في 
الوقت الراهن النعدام األمن الغذائي الذي 
تفاقم بشــكل كبير نتيجــة للتضخم 
املتفشي ونقص السلع األساسية بسبب 

األزمة األوكرانية.
أدت هــذه األوضــاع إلى زيــادة، وإن كانت 
طفيفــة، في تهريب الدقيــق عبر احلدود، 
وتســببت في تدهور شــديد في األوضاع 
االجتماعيــة واالقتصادية، وال يُســتبعد، 

تبعا لذلك، احتمال حدوث اضطرابات.
على القمــة العربية النظــر في تخلُّف 
الزراعــة العربيــة في مواجهــة النقص 

العاملي بسبب األزمة األوكرانية
فيما يتعلق بهذه األزمة، ســيتعنّي على 
املشــاركني في قمــة اجلزائــر النظر في 
حقيقَتــني كشــفت األزمــة األوكرانية 
النقاب عنهما. احلقيقة األولى هي تخّلف 
الزراعــة العربيــة في مواجهــة النقص 

العاملي.

إذ فيمــا خــال بعــض املــزارع الصناعية 
اخملصصــة للتصديــر، ال تزال املــزارع في 
املنطقة فقيــرة، وغير مجّهزة كما يجب، 
وعاجزة عن اســتيفاء املتطلبات الغذائية 
للسكان. وفي ذات السياق، تتمثل املسألة 
الثانية باحلاجة امللّحــة إلى إعادة تنظيم 
قنوات إمدادات احلبوب )أحد األمثلة امللفتة 
هو أنه في عام 2020، جاء نحو 80 في املئة 
مــن واردات القمح إلى لبنان من أوكرانيا(، 
كذلك هناك حاجــة إلعادة تصميم طرق 
طاقة جديدة مــزّودة بالتجهيزات الالزمة 
ملواجهــة التحــول املتوقع إلــى مصادر 
الطاقــة املتجددة، إلى جانــب جتارة الغاز 
الطبيعي املسال الذي يظهر بوصفه بديال 

عن الغاز الروسي.
ســتكون هذه القمة أيًضا التجمع األول 
لدول اجلامعة العربيــة منذ إبرام اتفاقات 
أبراهام في عام 2020. هل تساعد األزمات 
املشــتركة الراهنــة علــى التغلب على 
»ظهور نزاعات وخالفات«، بحســب تعبير 

الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون؟ هذا ليس 
العالقات  تطبيــع  نحو  فاالجتــاه  مؤكدا، 
حادًا  انقساًما  أحدث  العربية-اإلسرائيلية 
بني األفرقاء املوّقعني على االتفاقات والدول 
التي رفضت، حتــى اآلن، اإلقدام على هذه 

اخلطوة.
في حني أن املهمة الرئيســة امللقاة على 
عاتق قمــة اجلزائر هي إثبات أن احلوار ميكن 
أن يســود على اخلالف، فإن جامعة الدول 
العربية منقســمة أيًضا بشــأن نزعَتني 
فبعض  النطاق.  واســعَتي  سياســيتني 
األعضــاء يطالبون باحلفاظ على ســيادة 
الدول ووحدة أراضيهــا، من هؤالء الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيســي الذي دعا 
إلى »غلق الباب أمام أي تدخالت خارجية«.

* بيير بوســيل بيير بوسيل، كاتب عمود 
وباحث مشــارك في مؤسسة البحوث 

االستراتيجية FRS في باريس.
* عن موقع قنطرة

قمة عربية ال أمل منها ؟
قمة جامعة الدول العربية 2022 في عاصمة الجزائر

أنغوس ديتون
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شعر قصة قصيرة

شوقي كريم حسن

—٣—
)  الــروح  تعيــش ازمنةغربتهــا، واجمة 
تبصر مــا كانت عليه ،حتــى وان حتولت 
االمكنة الــى رماد،مهمــا حاولت االميان 
بامكنة وجودها.. تعاود رمي شباك احلنني 
علها متســك مبا تبقى من مسرات االيام 
وفواجعها.. تبصر حلظات النســيان علك 
جتد وســط الفراغ مايســد جوع ايامك 
وجودك،واحساسك  لهشاشة  الرافضات 
بالعجز املطحون ببذور فاسدة من الريبة،

تريد،،وااليام  تصبو..ومالــذي  مــاذا  —الى 
اقعدتك  هشــيماً اليلفت انتباه املارة، وال 

يثير شفقتهم واهتمامهم..
،)هشــومه اخلنة( االتية مــن اقصى قرى 
)زجنبــار (مصحوبــة بأم خرســاء تتمتم 
بكلمات جتعــل كل مايحيط بها يتحرك 
مؤديا  اشارات الطاعة ،وأخ يحمل هموم 
الدنيا على كتفيه، الغائرتني الى اســفل 
ظهــره املنحني مثل قوس مشــدود،االم  
غريبــة االطوار،احلــادة املزاج،املنفوشــة 
الشعر مثل دجاجة خرجت  للتو من عراك 
شــرس اســهمت فيه كل ديوك املدينة 
الســائبة بني اكوام النفايات، وملفوظات 
الســوق ، اعتادت مناداته ،بلقب  شــاع 
بني« البيوت ،واالزقة واالسواق ،حتى صا ر 
مضرباً للغرابة،لم يك االباء يعرفون معناه 
وما تريده العجوز الرامية برذاذ القهر اينما 

مرت
)ديرتي عافتني وما عفتها،،،ملاذا يطالبني 
دهــري بــان  اظل عاريــة امــام اناس ال 
اعرف عنهم ســوى طمع بجســد حترقه 
املتوســلني،  آهات  رمــاده  االماني،وتــذر 
واعادة  احلناجر  بلملمــة  املهوس  )طفك( 
تكوينها بحســب ما يرغــب،ال احد منا 
نحــن املتابعني خلطــاه ،العارفني بأهمية 
مايقــول ويفعل  ميكنــه االعتراض،حني 
تتســاقط آهات حنجرته بني االقدام مثل 
حبات عنب اســود، تلوذ انفاســنا باردية 
عتيقة من الصمت،ارديــة ورثناها اباً عن 
جد،النهــا الوحيدة القــادرة على حفظ 
لواعــج نفوســنا،واحالم احلكايات  التي 
جعلتنا نــدوس مدناً طافحــة  بالفجور 
التي  الواهنة  والســعادات  واالمتهــان،  
جعلتنــا نفيض مثــل ميــاه االنهار بني 
مســارب خفية تشــبه كهوفا مهجورة 
النعرفها ، مثل افعى  تتلمس مســارها 
بحذر ينسل بنا امراً االبواب اخلفية بصوته 
الشجي املاطر عذوبة ومسرات بأن تفتح 
االبواب ،ننصت برعــب الى االصوات التي 
انبثقت فجــأة مصحوبة بصهيل خيول، 
بات على  الذي  تتوســل وجودها  ونداءات 
محك ســيوف البقاء ،تخلى) طفك( عن 
وقاره وحشمته،اخذاً برقابنا الى اتون نيران 

مستعرة، صاح ملعلعاً.
—-مدنكم هــذه خذوها من حيث ترغبون 

والى حيث ترغبون!!
—التشبه املدن التي نعرف..إن بها وحشة..

تشبه غيالن تنتظر التهامنا!!
— مالنا وهذه املدن ..دعونا نعود ..

—-اياكم والتوغل بعيداً..خذوا حذركم،!!
ابصرنــا )طفك(بعينــي صقــر ،يحــدق 

التــي لعثمتها  الى فريســته  بعلو 
كانت  االرتباك،.—ومتى  احليرة،واصابها 
لكم مــدن تعرفون.نحــن اوالد طني 
االكاذيب،  مــن  وهذيانات  ومواقــد.. 
..كفوا عن رســم مــا منحتكم اياه 
علمهن  امهاتنا  يابسة..بؤس  حناجر 
اليعرفن عنها شيئاًً… جوب شــوارع 

يرسمن
باتقــان احلنجــرة مايردن مــن صور 

املودليات
الفارهات  االلوان..شعور صفر وعيون 

تسرق
يجلــل  البحر،،وعشق..عشــق  روح 

ليالينا باالهات واجلنون..!!
—-وهــا نحــن النعرف عــن امر هذه 
الشــوارع ما يجعلنا نشعر باالمان…

لهاث فراغ الينتهي!
نهاياتها  التي متســك  —-الفراغــات 
االشــتهاء..  شــبق  التثير  فراغــات 
بحث عن مســتحيل  دورة  الفراغات 

االطياف والرؤى !!
)اوقفنا لســانه املهذار بجرأة معرفة 

السر،

عند بوابة العناد . يجرنا مثل قطيع
نعاج ،مرياعها اعمــى، اجراس رقبته 
الرنني،كنــا نخطو  اصابهــا جــدب 
الى امام..امام اشــعرنا بالســكينة 

واالستسالم..وحده )طفك(
متربعــاً  بالرضا،جلــس  املغســول 
،تشــع مباصــره باحلبــور ،مطلقــاً 
حمائــم حنجرتــه صوب  رؤوســنا 
اخلدرة،الباحثة عن دروب خالص التترك 
اثــراً للخــراب.………………….  طرقــات 
مــدن املــاء اخملتومة بالســر..ال تفك 
احلناجر  ســوى  حكاياتها  طالســم 
الــى علو  التــي تســتطيع الوثوب 
نزف خطاها  تتلمس  النفوس،  لواعج 
،خطــوة تتبعها اخرى اشــد تراخياً 
وفتوراً،تتناســل بلــوى الضياع  منذ 

مهود طفولتنا غير القادرة
على جتــاوز نواحات القلــوب مجللة 

بالسواد،
الداكنة،   نتلفت متفحصني االمكنة 
الغارقة بصمت وجودها الوجل،فال جند 
باجلفاف،والفراغ  حناجرمتخومة  غير 

املدوي بصراخ اليهدأ واليستكني!!

غراٌب ينعق في أغاني المدينة الولد الذي الشيء !!

قراءة

تســاؤالت بالقول) ال تتعجب أن أصبح 
باحلزن  الناس هنا يشعرون  األغلبية من 
والهم فاإلنســان عندمــا يقدم كل ما 
ميلكه لوطنــه وال يحتضنه الوطن، وال 
يقدم له شــيئا يصاب إبن البلد باأللم 
واإلحباط، فمع احلب والعطاء والتضحية 
يقابلــك  وهــو  والنفيــس،  بالغالــي 
بالعنف والقســوة من قبــل احلاكمني، 
املشكلة الكبرى عندما تقدم كل هذه 
التضحيــات ويرد بالقمع واملطاردة، تلك 

الزمان  مبرور  عليه  املتسلطة  احلكومات 
هي ما قيدت الشــرفاء، ولم تستطع أن 
حتوله من حال حلال افضل بسبب غياب 
العدالة، عندها سوف يتحول الوطن إلى 
منفى كبير ذي زنزانة واسعة عبارة عن 
قفص تقمع كل شــريف طالب بحقه 

بصورة سلمية ..( ..
يذكرنا الكاتب عالء الــوردي في روايته) 
العصافيــر حتلــق ثانيــة ( بروائع األدب 
مــن أعمال حتدثت عن حقوق اإلنســان 
واالقتصاديــة  واملدنيــة  السياســية 
وغيرها...ومن  والثقافيــة  واإلجتماعية 
تلــك األعمال رواية) اجلرميــة والعقاب ( 
كوخ  ورواية)  دوستويفســكي  لفيودور 
العم توم( للكاتبة األميركية ستاو وهي 
تتحــدث عن قضية العبوديــة ومعاناة 
اإلنســان كذلك رواية ) عناقيد الغضب 
( وهي مــن افضل الروايــات األميركية 
للكاتب) شــتاينيك( التي درست أحوال 
عائلة أميركية ميزقها الفقر واليأس في 
أعوام الكســاد اإلقتصــادي في اجملتمع 
الروايــة حياة  األميركــي كما تصــور 
املعدمني  وشــرائح  العاملة  الطبقــة 
احملاكمة(  روايــة)  واملهمشــني...كذلك 
لفرانــز كافكا...يذكــر أن العديــد من 
روايــات »كافكا »تتطــرق إلى مواضيع 
متشــابهة وهو مايبدو جليا في رواية » 
احملاكمة« غيــر املكتملة وتقوم القصة 
على إعتقــال البطل جوزيف واخضاعه 
للمحاكمــة علــى نحــو مفاجــىء، 
ويكون غير ملم باألســباب التي اعتقل 
ألجلها وبحســب ما ورد فــي ماكتبه 
الباحث محمــد عبد الرحمن حول اهم 
الروايات آلتي تتحدث عن مأسي البشر 

وقضاياهم اإلنسانية  ..
وممــا تقدم اقول لقد إســتطاع الكاتب 
عالء الــوردي ومن خالل أبطــال روايته 
) العصافير حتلق ثانيــة ( أن ينقلنا إلى 
أجواء اكثر جاذبية وحبكة من تلك آلتي 

غلفها احلزن وشــابت اوصالها بالتعب 
مناظر  لنا  يعيد  والقنوط...فهو  واليأس 
أكثر جمــاال من ســابقتها في وصفه 
مبا  واســتطاعت  إلمرأة دخلــت حياته 

متلكه من ســحر اجلمــال أن تعيده إلى 
ســابق عهده) انها في منتصف العقد 
اخلامس من العمر على اقل تقدير، لرمبا 
هذه املرأة رغم عمرهــا وهدوئها ما بني 

الزحام وحلم املطــر تنقذ ما تبقى من 
أمنيــة كادت أن تــزول لكني غرقت في 
جلة التفكير بتلك السمراء وانا أفكر أين 
شاهدتها، وكأني قد التقيت بها في يوم 
ما. ! أن في عيونها شــوقا وبقايا كالم 

أظنها سوف تنطق به (...
املباشر  بالسرد  املفعمة  بهذه احلكائية 
جملموعة أحاسيس ومشاعر صارت جتوس 
روح الكاتب وتعصر قلبه العاشق حلبات 
املطر النازل والغيوم ولصوت العصافير 
املتناقض  ثانية في عاملــه  وهي حتلــق 
واحملير وما بني قلب عاشــق جلمال احلياة 
وروح متمردة على واقــع دام وتعس في 
زمن غابر يظل يقاتل مبفرده حتت مظلة 
احلب األزلي وعروقه التي مزقتها حروفه 
وعباراته. وهي تستذكر فتاة النور...تلك 
العيناها اعمق من السماء..وبشــعرها 
البحر... كأمواج  املتموج  الكســتنائي 
وعلى الرغــم من ذلك تبقــى قضيته 
الكبرى هي الوطــن. الوطن الذي يحلم 
بأن ينهــض من جديــد ويعانــق تلك 
النــوارس وهي تعلو في الســماء رغم 
مصــد الرياح...وهو مايزال يتذكر وصية 
زوجته ) أن احلياة تشــغل الناس دائما، 
لكن ال جتعلها همك، وأعلم أن كل شيء 
فيها زائــل، فال تشــغل حالك وفكرك 
للغد، وتطل التفكير بيوم مضى، انتظر 

فالقادم افضل..( ..
اقول..لقــد حقق الكاتب عــالء الوردي 
مراده في ما جاءت به روايته من حوارات 
ووصف وسرد حمل ما بني طياته بشائر 
كاتب مقتدر ومتمكن من أدواته الفنية 
فــي كتابة الروايــة الفلســفية التي 
النــاس وهمومهم  تتحدث عن معاناة 

اليومية.

محمود خيون 
تعد رواية »العصافير حتلق ثانية« للكاتب 
عالء الوردي من الروايات الفلسفية التي 
تتحدث وبصورة مباشــرة عــن عذابات 
اإلنسان املعاصر وصراعاته مع قوى الشر 
مبقدراته  تعبث  مافتئت  ،التي  والطغيان 
وتهزأ من استحقاقاته في العيش الكرمي 
وبلوغ الهدف األسمى إال وهو استنشاق 
الهواء النقي املمزوج بســحابات احلرية 

املنشودة..
وميثــل الروائي عــالء الوردي لــون احلرية 
تعبيره  فــي  الكبير  مبذاقها  والشــعور 
تعلو  وهي  النوارس  بالوصف) شــاهدت 
في السماء مع وجود الرياح القوية بعض 
بالتحليق  الطيور تتفنن  اليوم،  الشــيء 
والبحث عــن الطعام الذي يرمى لها من 
قبل املارة،مع بروز ألــوان قوس قزح وهي 
تزين االفــالك، والغريب باألمــر أن هناك 
عصفورا يشــعر بالغربة مــع النوارس، 
حاولت أن اقترب منــه، لكنه أعلن مترده 
ولم يثق بــي وطار عاليا في تلك األجواء، 
أنه اليثق باإلنســان وله احلق في ذلك ألن 

اإلنسان يكثر من اخلداع واملكر..(..
في هذا املقطع يبني الروائي عالء الوردي 
بأن تعقيدات احلياة وظهور عالمات الرياء 
والفســاد على مفاصل كثيرة  والكذب 
من مفاصل احليــاة جعلت حتى الطيور 
وهي حتلق فــي االعالي تخاف وتهاب من 
سطوة اإلنســان في هذا الزمن الغابر.. 
وهذا ما جعلــه يتمرد على كل شــيء 
من حولــه ،مثلما ثار الشــباب املظلوم 
واملضطهــد علــى واقعــه وبــات على 
األرصفة وفي الشــوارع وعلى اجلســور 
ينادي باحلرية وباملســتقبل واحلياة...وهذا 
الشــعور جســده الكاتب فــي حديث 
الزوجة واستفســاراتها عن أحواله في 
ذلك النهــار وهي تؤكد لــه وجتيبه عن 

البنية الحكائية للسرد في »العصافير تحلق ثانية«

في هذا المقطع يبين الروائي 
عالء الوردي بأن تعقيدات الحياة 
وظهور عالمات الرياء والكذب 

والفساد على مفاصل كثيرة 
من مفاصل الحياة جعلت حتى 
الطيور وهي تحلق في االعالي 

تخاف وتهاب من سطوة 
اإلنسان في هذا الزمن الغابر.. 

وهذا ما جعله يتمرد على كل 
شيء من حوله ،مثلما ثار 

الشباب المظلوم والمضطهد 
على واقعه وبات على األرصفة 

وفي الشوارع وعلى الجسور 
ينادي بالحرية وبالمستقبل 

والحياة

غالف الكتاب

علي صالح بلداوي*

من النخلة إلى النخلة
ل غرابَُك املشغول جسدي  يتأمَّ

ص قبرًا شاغرًا في مواعيدِه ويتفحَّ
يصيُح كلَّما باَن شقٌّ في السماء

وانكَسرَت كأٌس عليِها وردٌة لم يكتمل 
رسُمها:

لم ميُت بعد،
املــوت أعرج ويتعثَّــُر بعاقوٍل  أنَّ  غيرَ 

يطلُع من التعاويذ.

كأنَّ عمري مسروٌق منه فال يبرح حّتى 
أخطو 

يتبعني ويطلب موتي على عجالٍة:
تعال أيُّها املوت األعمى

وافتح عيونَك الواسعِة.

غراٌب ينعُق في أغاني املدينة
غراٌب يتوارى برمل البادية

غراٌب ينتحُر في رأسي.

2
فأُس َمن هذه املدهونة بلســاِن أفعًى 

ومشحوذة بأنيابها؟

شــجرُة َمن هذه التــي يتدّلى منها 
مقيَّدون باخلفافيِش 

وينهُب  الــدود  بهم  يُعذِّ ومخطوفون 
أحالمهم؟

من الــذي أســال لعابه بينمــا جتّره 
مالئكٌة من ميينه 

وشياطني من شماله حّتى انشّق
من الذي نقَش بذاكرة احلجرِ وصيَّته 

بينما يجرُّونه إلى أقاصي الغيب!
سوى املوِت الذي يربط اآلن خيوله في 

اإلسطبِل ليستريح
ال أحد يدري.

3
يعقُد املــوُت جلام خيلــِه التي كلَّما 
هبائِه،  فــي  القّش  يقشــعرُّ  تصهُل 

وينقبُض قلب سوسنٍة في اجلوار.

وفي اللحظِة التي يستريُح فيها
تلقي األمُّ بطاســةِ املــاء خلَف الولد 
الذي يتذيَُّل اســُمه القائمة، وترمقه 
بتلويحٍة، دمعًة لم يحن  ميسح عنها 

وقتها بعد.

وبينما يُرخي رأَســِه على جذٍع نحروا 
عليه األضاحي 

وجرى عليه دٌم كثير
يسهو النازل من النخلِة 

الِعنَب  فيســقُط في حضِن عريشِة 
ويقول: 

ُن اآلن سيجارته ولم  ال بدَّ أنَّ املوت يُدخِّ
ينتبه لي.

يغمض عينيِه 

فيعبر اجلندي من الكمني إلى الكمني 
وهو يقرأ وصيَّته، 

وأنفاسهم  القّناصني  أعنُي  فتخطُئه 
محبوسٌة في البندقّية.

يحلُم املوت مباذا إذا غفا!
خلف عينيه ال أحد يدري

غيرَ أنَّه كان يهذي ويتعرَُّق جبيُنه
ينه فرقَّ قلبه على  حني رفع اجلّزار سكِّ

الضحيَّة.

4
في خطوِة كلِّ جاّلدٍ تتناسُل الضحايا،

يضربون أوتادهم في الصراخ
ويقيمون فيه.

في كلِّ يٍد تنمو سوٌط يطول
ولكلِّ سوط ظهورٌ محنيَّة

وعلى كلِّ مقبٍض
بصمُة سّجان.

في كلِّ خطوٍة جاّلدون يتناسلون 
دين. ويهبوَن املدينَة جلالَّ

5
جئتكم بجمجمٍة مخمورٍة باألشالِء

سٍة باخلوف اخملبوِء في السراديب ومغطَّ
جئتكم

بالزعفران  الّذئب  لتكتبوا على جلــِد 
وصيََّة الشارد إلى الشارد

ولتكشــفوا عن قرينــِه املنزوي خلف 
باب الغيب

هل تريدون اسم أّمِه؟
سعاد في دهاليزِ حزنها املريب

اسم أبيه؟
صالح في خراب مفاصله

ويومه الذي هو فيه؟
كلُّها واحدة

يُقيُِّدها نَفٌس عليل
وتتثاءُب فيها عيوٌن ماردة.

جئتكم ألنَّ فيه إنساً ُمتعبني
وِجناً يتكدَّسون موتى.

6
شبٌح يشعل القنديل

شبٌح يطفئه
و«بلٌد« في أزقَّتها القصيرة

موتًى طال ضياعهم.

7
يا صوتَك رنني اجلرِس في عنق املوت

يا وجهَك ذاباًل تلوُك به الوحشــُة في 
مراعيها

يا يدك يد الغريِب يطــرق بها اجملاهَل 
ويفتُح بها غياهَب الليل

يا عمرَك تعدو به في الكمائن وترفعُه 
دامياً في الهزمية

يا اســمَك على الرُّخام يقرأه الغروب 
في املقبرة

يــا نداءاتَك يســمعها الدفَّانوَن وهم 
عون اللُّحود يوسِّ

يا جزَعــَك بــوٌق يوقــُظ الفانني في 
فنائهم

ويا موتَك يشتهيَك اآلن في املطامير.

8
منذورًا تتَبُعَك السكاكني التي تترقَُّب 

الِبشارة على لساٍن كليل
يسيل  السواقي، كي  لدمَك  وتنشرُح 

بها وفي سيالنِه زغرودُة العاجز
ال شــأَن لَك بحوائجهم التي علَّقوها 

بباب الغيب
وال عن أُمنياتهم التي نقشــوها مرارًا 

على مسامع اليائسني
ولم تقــرأ طلباتهم مكتوبًة بالســرِّ 

ومدسوسًة في خفاء النَّهر
ال شأَن لك ســوى أنَّك منذورٌ تاُلِحقه 

األلسنة

واحٌد يتهّجاَك كبًشــا منحورًا تعبره 
األقدام

وآخُر يعبرُك قتياًل فدى بِه قتياًل آخرَ

واحٌد يُبِصرُك جّوابًا ال أرَض له وال ُغزاة
وآخُر ينــذرُ دمَك ليطبعــُه على باِب 

مدينٍة ُمستباحة.

كم سيكفي َجَســُدَك ألهواٍل تَُتمِتُم 
بها شفاههم

وكم سيتقاسمونك
وال تدري ســوى أنََّك مغــدورٌ وحتفَك 

يطوف حولك.

9
هي احلياُة 

فكرٌة في رأِس مهرٍِّج يتوازُن على وجودٍ 
َقلِق

شــتيمُة ثِمٍل سرقوا طريق عودتِه في 
ُظلمة السيرك

ُش في صرخة اجملانني. ضحكٌة تتوحَّ

هي ذاتها
عثرُة الغافِل في حصى األقدار

شهقتُه مجازُ األلم
ودمه السّيال من األثر إلى األثر.

10
هي الرحلُة رحلُتك

يحدو بَك حنــني إبٍل إلى غٍد خفيٍّ في 
غيٍب خفّي

ومنهوبة متاعك
زادَُك حترسه مالئكٌة عميان

وتتناوب على سلبِه األبالسة
والرمل يطويَك يا هبَّة الريح.

هي الرحلة مبدوءٌة من حيث ظلِّ املوت
ومنتهيٌة إلى موٍت أكيد.

* شاعر وتشكيلي عراقي
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وكالــة »شــينخوا« أن الصني جنحت 
بإطالق قمر صناعي جديد الستشعار األرض عن 

بعد.
وجاء في منشــور علــى موقــع الوكالة على 
 Yaogan-34 اإلنترنــت » أطلقت الصني قمــر

اخملصص الستشعار األرض عن بعد«.
وتبعا للمنشــور فإن القمر أرسل على مدارات 
 Long األرض علــى منت صاروخ صيني مــن نوع
March-4C جرى إطالقه من قاعدة جيوتشيوان 
الفضائيــة في مقاطعة قانســو الشــمالية 
الغربيــة، متام الســاعة 09:38 بالتوقيت احمللي 

)04:38 بتوقيت موسكو(.

وأشارت الوكالة إلى أن أقمار Yaogan الصناعية 
الصينية طّورت إلجراء التجارب العلمية، وإجراء 
األبحاث علــى املوارد األرضيــة، وتقييم اإلنتاج 
الزراعي، كما حصلت على تقنيات الستشــعار 
األرض عن بعــد ومراقبة الكــوارث الطبيعية 

والتخفيف من أضرارها.
وتعمل الصني بنشــاط ملحوظ في السنوات 
االخيرة على تطوير برنامجها الفضائي اخلاص، 
واألقمار  الفضائية  والصواريخ  املركبات  وتطوير 
الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على 
مشــروع يهدف لدراســة املريــخ والكويكبات 
واألجرام السماوية، ومن املفترض البدء بدراسة 

سطح املريخ في الفترة ما بني 2020 و2025.

متابعة ـ الصباح الجديد:
علميــة حديثة  دراســة  كشــفت 
عن عالقــة غريبة بني النــوم وتعزيز 

الطموح لدى النساء.
وأوضحت الدراســة أن النساء الالئي 
أكثر  ينمــن بشــكل أفضل يكــن 
طموحاً من أولئك الالئي يعانني األرق 
أو النوم املتقطــع أو انخفاض جودة 
النوم بشــكل عام، وذلك حســبما 
أفاد موقع »الشرق األوسط« نقالً عن 

صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية.
وأجــرى الباحثون التابعــون جلامعة 
اســتمر  مســحاً  واشــنطن  والية 
أسبوعني، لدراسة كيفية تأثير جودة 
النوم في مزاج النساء والرجال وعلى 

تقدمهم الوظيفي.

وشــارك فــي املســح 135 موظفاً 
مت  كامــل، حيث  بــدوام  وموظفــة 
ســؤالهم عن عدد ســاعات نومهم 
إذا  وتوقيت ذهابهم إلى فــراش، وما 

كانوا يعانون األرق أو النوم املتقطع.
كما ســئل املشاركون عن شعورهم 
حيال حتمــل املزيد من املســؤوليات 
فــي العمل وما يطمحــون إليه في 
مجالهم املهني. وأظهرت النتائج أن 
طموح النساء تأثر بشدة بقلة النوم 
ليــالً، على عكس الرجــال الذين لم 

يظهروا أي تأثر بهذا األمر.
ولفت الباحثون إلى أن الســبب في 
ذلك قد يرجع إلى حقيقة أن النساء 
للمشــاعر  يســتجيبون  والرجــال 
بشــكل مختلــف. فبشــكل عام، 

مييل الرجــال إلى إبقــاء عواطفهم 
حتت الســيطرة، لذلك فإنهم غالباً 
مــا يكونون أكثر مهــارة في تنظيم 
عواطفهم واحلفاظ على طموحهم، 
حتــى في األيــام التــي ال يحصلون 
فيها على قــدر كاٍف من النوم. على 
النقيض من ذلك، فإن النســاء غالباً 
ما يكن أكثر حساسية وأكثر تفاعالً 
عاطفياً مع التغيــرات اليومية التي 
مزاجهن  يتأثر  وبالتالــي  لهن،  حتدث 

بشدة بعوامل مثل قلة النوم.
وأوضحت املؤلفة الرئيسية للدراسة، 
ليــا شــيبارد، أن النتائج قــد تدفع 
النســاء الالئي يســعني إلى حتسني 
إلى حتســني جودة  الوظيفي  أدائهن 

نومهن.

البصرة ـ‘الصباح الجديد:
أعلن مديــر قســم الثقافة في 
جنيد،  احمد  اليونسكو  منظمة 
وصول نســبة العمل فــي إعادة 
ترميم ثالثة من بيوت الشناشيل 
املطلة على النهــر حيث وصلت 
الى أكثر مــن %60، بينما وصلت 
نســبة اجناز العمل فــي املرحلة 
األولى من نهر العشــار الى أكثر 

من 80%.
وقــال جنيد بان الزيارة لهذا اليوم 
اللجنة  اطــالع  اجل  كانت مــن 
املكونــة مــن احلكومــة احمللية 
واجملتمعية واملتطوعني على تقدم 
بتنفيذ  اليونسكو  العمل وجدية 
واحياء البيوت التراثية من املنحة 
املقدمــة من قبل االحتــاد األوربي 
والبيــوت التي جــاري العمل بها 

,احتاد  والفنون  الثقافة  )قصر  هي 
االدبــاء , جمعية التشــكيلني(.
وأضاف هناك مرحلة ثانية لترميم 
تسعة من بيوت الشناشيل تبدأ 

في عام 2023.
مدير بلدية البصرة علي املوسوي 
أشار الى أهمية هذا املشروع الذي 
وصفه باملتكامل إلحياء شناشيل 
البصرة القدمية باإلضافة الى نهر 
الشناشيل  لبيوت  احملاذي  العشار 
و العمل مســتمر بوتيــرة عالية 
حيث مت إزالة كافــة األنقاض من 
النهــر وعمــل املــردات اجلانبية 
كونكريتي  بجدار  للنهر  الساندة 
وكذلــك إضافة الطابــع التراثي 
لعدد من جسور املشاة التي تربط 

ما بني البيوت والشارع العام.
وأضاف املوســوي بان دائرة اجملاري 

اليونسكو  متواصلة مع منظمة 
مذبــات مجاري  انهاء  اجــل  من 
املنطقــة وربطها على مشــروع 
اخلطــوط الناقة الــذي ينفذ في 

الوقت احلالي.
مــن جانبه قال معــاون محافظ 
البصــرة وقائمقــام أبو اخلصيب 
التراث  احياء  بان  النجار:  حســن 
ال يقتصر على مركــز املدنية بل 
يجب ان يركز في اقضية ونواحي 
احملافظة وهناك الكثير من البيوت 
التراثيــة موجودة فــي قضاء أبو 

اخلصيب.
وأضــاف النجار: ســتكون هناك 
الختيار  اليونسكو  ملنظمة  دعوة 
بعض من هذه البيوت التراثية في 
ترميها  اخلصيب إلعادة  أبو  قضاء 
بطابــع تراثــي يحاكــي عمرها 

الزمنــي والفلكلــوري مردفا بان 
احياء التراث يعطي طابعا إيجابيا 
عن تــراث البصــرة وهي حتتضن 
خليجــي 25 ونقل صور عن تاريخ 

وتراث البصرة الوفير.
مدير آثار وتراث البصرة مصطفى 
احلصيني كشــف عن تشــكيل 
جلنــة في بداية العمــل من اجل 
املالحظــات  وإعطــاء  املتابعــة 
الفنية للمحافظة على الطرازات 
املعماريــة التراثية للحفاظ على 
لتلك  والتاريخية  التراثية  الهوية 

البيوت.
وأضاف احلصيني نتطلع في العام 
املقبل لترميم تسعة بيوت تراثية 
فــي محلة الباشــا ضمن حدود 
منطقــة البصــرة القدمية تنفذ 
أيضا من قبل منظمة اليونسكو.
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
طوله 19 سينتمترًا.. 

 أغرب أنف في العالم
اشــتهر توماس ويدرس بامتالكه أطول أنف في العالم 
فــي أوائل القرن الـ 18، وبعد مئات الســنني، لم ينجح 

أحد في كسر رقمه القياسي.
ووفًقا ملوقع »يونــالد« األمريكي، قد يظن القارئ أن أنف 
تومــاس هي أنف اعتيادية فقط أكبــر حجم قلياًل ممن 

نراهم في حياتنا العادية، لكن هذا االعتقاد خاطئ.
وذكر املوقع، أنه لسوء احلظ، لم تكن الكاميرات موجودة 
اللتقاط صور ألنف ويدرس بكل مجدها، ولكن يُقال إنها 
كانــت كبيرة جًدا لدرجة أنــه عرضها في جميع أنحاء 

يوركشاير اإلجنليزية ليراها اجلميع.
عاش ويدرس في القرن الثامن عشــر، وبلغ حجم أنفه 

7.5 بوصة، أو 19 سم تقريًبا، على وجه الدقة.
حصل ويدرس أيًضا على رقم قياسي عاملي في موسوعة 
جينيــس بعد وفاته عن أطول أنــف، وأعيد إحياء ذكرى 
 Ripley›sاألنف الهائل مؤخرًا في رســم كاريكاتوري لـ

.Believe It Or Not
وعلى الرغم من أنه ال يُعرف الكثير عن احلياة الشخصية 
لويــدرس، إال أنه يُزعــم أنه عمل كممثــل في عروض 
ســيرك مختلفة قبل وفاته في أوائل اخلمسينيات من 

عمره، وكان يعرض أنفه الغريب كمصدر دخل له.
وذكر املوقع، أنه حتــى اآلن وبعد مرور مئات األعوام، لم 
يتغلب أحد على رقم ويدرس القياســي في موسوعة 

جينيس.
ومع انتشــار صور ويــدرس على اإلنترنــت مؤخرًا، عبر 
مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي عن دهشتهم 

من حجم أنفه الكبير.
وعلق أحدهــم: »ما الذي يحدث هنا؟ هــل هذا ورم؟ أم 
طفرة منو جيني غير طبيعية؟ لدي كثير من األسئلة؟«. 
وقال آخر: »ال أصــدق ما أراه، هذا أغــرب أنف رأيته في 

حياتي«.

مزرعة أسترالية تلجأ لطريقة 
فريدة تنقذ اإلبل من القتل

بعدما كانــت اجلمال الســاعد األمين للمســتعمرين 
األوروبيــني عندما وصلوا إلى القارة األســترالية، حيث 
ساعدتهم، أثناء تنفيذ املشــروعات الكبرى في القارة، 
وذلك بعد جلبها من الهند وأفغانســتان وشبه اجلزيرة 
العربية، منذ بداية األربعينيات من القرن التاسع عشر، 

أصبحت مصدر إزعاج اليوم.
فعندما يكون الطقــس حارا وجافــا، تتوجه األبل في 
الغالب إلى املستوطنات بحثا عن املاء، وتقوم بتحطيم 
األسوار احمليطة في محاولة للوصول إلى املياه املتكثفة، 
الناجتة عن أجهزة تكييف الهواء، مما يسبب أضرارا بالغة
وهذه التصرفات التي تقوم بها اجلمال، دفعت املسؤولني 
إلى السماح للسكان بإطالق الرصاص عليها، بانتظام 
وبأعداد كبيرة. وتشــير التقديرات إلــى أنه يتم قتل ما 
بني 3600 إلى 4000 جمل ســنويا، الســتخدام حلومها 
في تصنيع أعالف احليوانات، كما يتم تصدير 400 جمل 
حي ســنويا، وقتل ألف جمل آخر ألغراض االســتهالك 

البشري.
وحاول بول مارتن الذي أســس عام 2015 مزرعة »سامر 
النــد كاملز« بواليــة كوينزالنــد، إنقاذ األبــل بابتكار 
استخدام ملنتجاتها. ومتثل ذلك في الترويج لتناول اجلنب 
واآليس كــرمي املصنوعني من حليب األبل، أو مشــروب 
القهوة بحليب األبل ويطلق عليه اســم الكاملتشينو 
مبقهى املزرعة، ومن املعروف أن حليب األبل غني باحلديد 

وفيتامني سي.
ويوضح مارتن أن حليب األبل يتمتع بالعديد من الفوائد 
الصحية اإلضافية، مبا في ذلك أن األشــخاص الذين ال 
يســتطيعون هضم مادة الالكتوز الســكرية املوجودة 
في حليب البقر، ميكنهم االســتمتاع به فهو ال يتخثر 
في املعدة، وال يتســبب في حدوث التهابات عند بعض 
األشخاص، مثلما تتســبب فيه أنواع أخرى من احلليب. 
إضافة إلــى منتجات احلليب، تبيع مزرعة »ســمر الند 
كاملز« أيضا كرميات لليدين وغســول للجســم، وأول 
مشــروب فودكا منتج مــن األبل في العالــم، وميكن 
للمستهلكني شــراء املنتجات عبر اإلنترنت في بعض 

الدول اآلسيوية.

البصرة - سعدي السند:

برنامج )تعافي( يعمل مع جمعية 
لتأهيــل  العراقيــة  الفــردوس 
اإلعدادية املركزية في البصرة التي 
تأسســت في عشــرينيات القرن 
بالشــخصيات  والتعريف  املاضي 
التي درســت في هــذه االعدادية 
وتركت بصمًة مميزة خلدمة اجملتمع 
بعد تخرجها وهي خطوة ترى فيها 
جمعية الفــردوس العراقية بأنها 

خطوة الوفاء لالعدادية 
التــي مازالت إشــراقة كبيرة في 
ميــدان العمل التربــوي والعلمي  
ومازالت تســهم  بتعزيز املسيرة 
العريقة   اإلعدادية  فهذه  العلمية 
يشــار لهــا دائمــا بأنهــا صورة 
مشــرقة حققــت للبلــد العزيز 
الفيحاء  الشماء  وللبصرة  العراق 
روعة اإلعداد األمثل لطلبتها حيث 
تخرجت من هذه اإلعدادية اسماء 
معروفة وقــد واصل أصحاب هذه 
األسماء دراستهم وحققوا شهرة 
التي  واســعة في التخصصــات 

درسوها. 
فســجالت هذه اإلعدادية  ضمت 
اســماء عديــدة درســت فيهــا 

وتخرجت منها ومن هذه األسماء 
رائد الشعر احلر الشاعر بدر شاكر 
الســياب والقاص والروائي محمد 
خضير واألديب محمود عبدالوهاب 

الذي  الهاللي  عبداجمليــد  وكذلك 
تبوأ منصــب وزيــر االقتصاد في 
فيصل  والدكتور  عــارف  حكومة 
الســامر مؤلف كتاب ثــورة الزجن 

عباس  خضيــر  الصحــة  ووزيــر 
والشاعر خالد الشواف .

وكان )فهمي ســعيد اجلرموكلي( 
اول مدير لالعدادية فيما كان )عبد 

اجمليــد عبــد الســيد(  اول طالب 
سجل في هذه االعدادية وجاء رقم 
قيده في املدرســة بأنه اول طالب 

سجل في االعدادية.

املركزية  وقد تأسســت اإلعدادية 
عــام 1923  وبســبب قلة األموال 
توقــف العمل ملدة ســنتني األمر 
الذي دفع أهالي البصرة من األثرياء 
واألغنياء واملتمكنني إلى التبرع في 
و اكتملت  املدرســة  بناية  إكمال 
آنــذاك  فيهــا  وكان   1925 عــام 
جنســيات  من  طالبا  خمســون 
واديان مختلفة و كان فيها طالب 
من احملافظــات العراقية ومن دول 

عربية وكذلك من دول اخلليج.
محتفظــة  تــزال  ال  اإلعداديــة 

مبظهرها القدمي
وحتتفــظ اإلعداديــة كمــا يؤكد 
مديرها  بالسجالت القدمية ووثائق 
طلبتهــا كاملة منذ تأسيســها 
من الســجل رقم 1 إلى ســجل 
رقــم 112 كما إن اإلدارة احتفظت 
بجميع ســجالت القيد العام في 
بيوت املدرســني قبل أحداث العام 
2003 بأيام وبهذا أصبحت املدرسة 
أو  التربية  ذات ارشــيف يزود وزارة 
التعليم العالي باي موضوع يتعلق 
بالطالب الذين درســوا فيها  منذ 

تأسيسها حلد اآلن..
وكان الشاعر الكبير محمد مهدي 
اللغة   اجلواهري أحد مدرسي مادة 

العربية فيها.

»تعافي« وجمعية الفردوس تعيدان
تأهيل اإلعدادية المركزية في البصرة 

أعّدت أسماًء المعًة في الوسطين الثقافي والمعرفي

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
الصاخبة  األصــوات  خفض  يُعد 
لآلباء  أساســًيا  مطلًبا  باملنــزل 
واألمهــات، وقد أظهرت دراســة 
جديــدة أّن ذلك قــد يحمي أكثر 
من مليار شخص يتعرضون خلطر 

اإلصابة بفقدان السمع.
وعندمــا يتعّلــق األمــر مبقاطع 
الفيديو واملوسيقى واألفالم، فمن 
املراهقون  يســتمع  أن  الشــائع 
والشــباب لهــا بصــوت مرتفع 
للغايــة ولفتــرة طويلــة، وفًقا 
الدورية  نُشــرت، فــي  لدراســة 
..»BMJ Global Health« العلمية

الدراســة  مؤلفــة  وأوضحــت 
الرئيســية، لوريــن ديــالرد، وهي 
أيَضا مستشارة ملنظمة الصحة 
العاملية، وزميلة ما بعد الدكتوراه 
في اجلامعــة الطبية فــي والية 
أمريكا،  فــي  اجلنوبية  كارولينــا 
أّنهــم قــّدروا أّن« 0.67 إلى 1.35 
مليار فرد، تتراوح أعمارهم بني 12 
و34 عاًما حول العالم، من احملتمل 
أن ينخرطوا في ممارسات استماع 
يتعرضون  وبالتالــي  آمنــة،  غير 

خلطر فقدان السمع«.

وشــرحت ديــالرد أّن »التعــرض 
للصوت مبســتوى مرتفع للغاية، 
والتراكيب  أن يرهق اخلاليــا  ميكن 
احلسية في األذن«، مبينة ان » في 
حال اســتمرار ذلك لفترة طويلة، 
ميكن أن تتضــرر اخلاليا والتراكيب 
احلسية في األذن بشكل دائم، ما 
يؤدي إلى فقدان السمع، أو طنني 

األذن، أو كليهما«.
وبحسب الدراسة، أجرى الباحثون 
حتليالً إحصائًيا للمقاالت العلمية 

املتعلقة مبمارســات االســتماع 
غير اآلمنة التي نُشرت بني عامي 
2000 و2021، عبــر ثــالث قواعد 
بيانات. ومت تتبع ممارسات االستماع 
غيــر اآلمنــة وفًقا الســتخدام 
الرأس وكذلك حضور  ســماعات 
فعاليات ترفيهيــة، مثل احلفالت 
املوســيقية، والذهاب إلى احلانات 

والنوادي، وفقا ملا ذكرته الدراسة.
وحتد املراكــز األمريكية ملكافحة 
األمراض والوقاية منها مستويات 

الضوضــاء اآلمنة عند حوالي 85 
ديسيبل على مدى 40 ساعة في 

األسبوع.
ملدة ساعتني  وإذا كنت تســتمع 
ونصف الســاعة فقط على مدار 
اليوم، فإن هذا يعــادل حوالي 92 
ديسيبل، حسبما ذكرته الدراسة.
وقالــت ديالرد إّنه »حلســن احلظ، 
والشــركات  للسياســات  ميكن 
تدابير لتشــجيع  واألفــراد وضع 
االســتماع اآلمن وحماية السمع 

من الضرر مع مرور الوقت«.
من جهته، قال دي ويت سوانبويل، 
وهــو أســتاذ علم الســمع في 
جامعة بريتوريــا بجنوب أفريقيا، 
ولم يشــارك فــي الدراســة، إّن 
»حتليــل الدراســة كان صارًمــا، 
واألدلــة مقنعة لتجعــل فقدان 
الســمع مــن أولويــات الصحة 

العامة«.
رئيس  وهــو  وأضاف ســوانبويل، 
حترير اجمللة الدولية لعلم السمع: 
»املوســيقى تُعــد مبثابــة هدية 
احلياة،  مدى  بها  االستمتاع  يجب 
والرســالة تتمثل في االستمتاع 

باملوسيقى، ولكن بأمان«.

خّفضوا األصوات الصاخبة.. 

أكثر من مليار شخص معرضون لفقدان السمع

الصين تنجح بإطالق قمر 
صناعي جديد الستشعار األرض

دراسة: النوم يعزز طموح النساء

إعادة وتأهيل شناشيل البصرة القديمة.. مطلع العام المقبل
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الدوحة ـ وكاالت:

خلت تشكيلة منتخب اإلكوادور 
لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 
من املدافع بايرون كاســتيو، بعد 
جدل ونــزاع كبيريــن وصل إلى 
الرياضي  التحكيــم  محكمــة 
»تزويــر« جواز  بتهمــة  »كاس«، 
ســفر الالعب.. واحتجت كل من 
تشــيلي والبيرو علــى صالحية 
اجلنســية اإلكوادورية لكاستيو، 
أن  تؤكد  »أدلة كثيــرة  بســبب 
الالعــب ولد فــي كولومبيا، في 
 1995 25 متوز  مدينة توماكو في 
وليس في 10 تشرين الثاني 1998 
اإلكوادورية«  باليــاس  في مدينة 

بحسب االحتاد التشيلي.
لكّن محكمة التحكيم الرياضي 
أصدرت قرارًا أكّدت فيه »صالحية 
الوان  عــن  )للدفــاع  كاســتيو 
عقوبات  أنزلت  لكنها  اإلكوادور(، 
بحق االحتاد االكــوادوري خملالفته 
قوانني فيفا« حيث يتوجب عليه 
دفع مبلغ قــدره 100 ألف فرنك 
سويســري )100.650 يــورو( ألن 
»تاريخ ومــكان الوالدة« في جواز 
كاستيو خالل تسجيله في فيفا 
»غيــر صحيحــني«، إضافة الى 
حســم »ثالث نقــاط كعقوبة« 
في التصفيــات املقبلة ملونديال 

.2026

وأكــدت محكمــة التحكيــم 
أهلية كاســتيو للمشاركة في 
صفــوف منتخب اإلكــوادور في 
أن  أســاس  العالــم على  كأس 
جنسية الالعب »حتددها القوانني 
الســلطات  وأن  الوطنيــة«، 

باملدافع  »اعترفــت«  اإلكوادورية 
غياب  إكوادوري.ويُعد  كمواطــن 
كاســتيو الــذي خــاض ثماني 
مباريــات في تصفيــات أميركا 
اجلنوبيــة، إضافة الــى عدد من 
املباريــات الوديــة األخيــرة، عن 

التشكيلة باملفاجأة.
هذا  في  اإلكوادوري  االحتاد  وأوضح 
الصــدد اأنه يريد حماية نفســه 
من »العقوبــات غير العادلة« من 
خالل عدم اســتدعاء كاســتيو.
وأفــاد االحتاد االكــوادوري في بيان 

»في مواجهة خطــر املعاناة مرة 
أخرى من عقوبات غير عادلة، فإن 
االحتاد اإلكوادوري لكرة القدم ملزم 
بعدم إدراج الالعب بايرون كاستيو 
ســيغورا في القائمــة النهائية 
التي مت تقدميها إلــى فيفا«.ويأتي 

املســتدعني،  النجوم  في طليعة 
التركــي  فنربهتشــه  مهاجــم 
اخملضــرم إينــر فالنســيا، والعب 
أنخل  املكســيكي  ليون  وســط 
مينــا، وحارس املرمى الكســندر 

دومينغيس. 
مــن جانب اخــر، أعلــن منتخب 
فرنسا رسمًيا،  استبعاد مهاجمه 
كريستوفر نكونكو، العب اليبزيج 
األملاني، مــن قائمة الديوك لكأس 
اإلصابة.. وبحسب  العالم بسبب 
صحيفــة »ليكيب« الفرنســية، 
فقــد تعــرض نكونكــو إلصابة 
بعد  اليســرى  الركبة  بالتواء في 
تدخل قوي من زميله في املنتخب 
الالعب  ليخرج  إدوارد كامافينجا.. 
من املــران بعد عــدم قدرته على 

استكماله بسبب اإلصابة.
وأرســل املنتخب الفرنسي امللف 
الطبي اخلاص بنكونكو إلى االحتاد 
الدولــي لكرة القــدم »فيفا« من 
قبل  آخر،  أجل اســتبداله بالعب 
املقرر   ،2022 العالم  انطالق كأس 
إقامتــه في قطر خــالل املدة من 
20 تشــرين الثاني إلى 18 كانون 
األول.ويعــد نكونكــو ثاني العب 
بسبب  فرنســا  قائمة  من  يخرج 
كيمبيبي،  بريسنيل  بعد  اإلصابة 
مدافع باريس سان جيرمان، والذي 
استبدل بأكسيل ديساسي العب 
فرنســا  منتخب  موناكو.ويلعب 
في اجملموعة الرابعة بجانب تونس 

نيويورك ـ وكاالت:
نقطة   27 تايتوم  سجل جايسون 
وأضــاف جايلني بــروان 26 ليقودا 
بوسطن سلتيكس إلى فوز سابع 
توالًيــا وصعــب 126-122 علــى 
ضيفــه أوكالهوما ســيتي ثاندر 
االثنني، ليرتقي إلى صدارة املنطقة 
الشــرقية في دوري كرة الســلة 
للمحترفني.أضــاف  األميركــي 
وآل هورفرود   22 ماركوس سمارت 
12 مــع 11 متابعة فيما ســاهم 
تايتــوم أيًضــا بعشــر متابعات 

ليحقق سلتيكس انتصاره احلادي 
عشــر هذا املوســم مقابل ثالث 
هزائــم. أنهى بوســطن كل من 
الربعــني الثاثي والثالــث متأخرًا 
تفوق  ولكنه  نقاط،  بفارق ســبع 
أوكالهوما في االخير  37-26 على 
الذي  وايت  ديريك  من  مبســاهمة 
دخل من مقاعد البدالء مســجال 
16 نقطة.قال املــدرب جوز مازوال 
قاموا  االحتياط  أن العبي  »أعتقد 
بعمل رائع وجلبوا الطاقة« بعد أن 
بـ10  ريتشارد  بايتون  أيًضا  ساهم 

نقاط وسرقتني للكرة.
وتابع »كنا بطيئني بعض الشيء 
فــي بدايــة املبــاراة ولكن في 
الشــوط الثاني دخلنا وضغطتا 
علــى الكــرة مــا ســاهم في 
الطرف  في  النقاط  تســجيلنا 
امللعب«.وارتقــى  مــن  االخــر 
الشرقية  صدارة  الى  بوســطن 
باكس  ميلووكي  حســاب  على 
حامل اللقب إثر ســقوطه على 
أرضــه 121-106 أمــام أتالنتــا 
هانتر  أنــدري  دي  هوكــس.كان 

االفضل في صفــوف الفائز مع 
24 نقطة فيما أحــرز تراي يونغ 
21 مع 9 متريــرات.وكان اليوناني 
يانيــس أنتيتوكومبــو االفضل 
في اخلاســر مــع 27 نقطة و8 
حاسمة. متريرات  وأربع  متابعات 

في ميامي، سجل بام أديبايو 30 
نقطة ليقود هيــت الذي وصل 
سبعة من العبيه أقله الى عتبة 
العشــر نقاط لفوز مثير وشاق 
فينيكس  على ضيفه   112-113

صنز. 

فوز سابع تواليًا لسلتيكس
 يضعه في صدارة الشرقية

عمان ـ وكاالت:
النسخة  بلقب  الوحدات  فريق  توج 
ال 41 لبطولــة كأس لكــرة القم 
وللمــرة ال 11 فــي تاريخــه، بعد 
النهائية مســاء  املباراة  تغلبه في 
اول امس على شباب العقبة بهدف 
وحيــد حمل توقيع الفلســطيني 
شــهاب القنبر. وسلم أمني عمان، 
الوحدات  فريق  الشــواربة،  يوسف 
كأس البطولــة وميداليــات املركز 
األول، فيمــا نــال فريــق شــباب 
الثاني،  العقبــة ميداليات املركــز 

بحضور األمني العام لالحتاد ســمر 
نصار، ورئيس نادي الوحدات بشــار 
احلوامدة، ورئيس نادي شباب العقبة 
رجب درويــش. وكان فريق الوحدات 
وصل إلى املشهد اخلتامي بعد فوزه 
على احلصــن 5-0، فــي دور ال 32، 
4-0 في  فيما تغلب على السرحان 
دور ال 16، قبل أن يقصي الفيصلي 
بالركالت  النهائــي  ربــع  الدور  من 
الترجيحيــة 6-5 بعد التعادل 1-1، 
ليتخطــى فريق الرمثــا في نصف 

النهائي بهدف نظيف.

الشواربة يتوج الوحدات 
بكأس األردن

فرنسا تخسر خدمات المهاجم نكونكو في المونديال

اإلكوادور تستبعد كاستيو لحماية نفسها من العقوبات روما ـ وكاالت:
أوقفــت احملكمة الرياضيــة التابعة لرابطة 
دوري الدرجــة األولى اإليطالــي لكرة القدم، 
اول امــس، البرتغالي جوزيــه مورينيو املدير 
الفني لفريق روما ملباراتني.وذكرت الرابطة في 
ميالنو،، أن البرتغالي مورينيو دخل إلى ميدان 
اللعب قبــل وقت قصير مــن إطالق صافرة 
النهاية ملباراة روما أمام ضيفه تورينو، والتي 
انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، إذ احتج ب 
»موقف تهديدي« على قرار حلكم الســاحة 

ووجه له إهانة.
بذلك لن يقــود مورينيو، 59 عاما، فريقه من 
داخل امللعب فــي مباراتي روما املقررتني بعد 
املقبل  الثاني  الشــتوية في كانون  العطلة 
أمام بولونيا على ملعب رومــا وأمام ميالنو 
على ملعــب األخير.. وخــاض روما 15 جولة 
في املسابقة ويحتل املركز السابع في ترتيب 
الــدوري برصيد 27 نقطــة، وبعد تعادله مع 
تورينو وساسولو والهزمية أمام غرميه التسيو، 
أصبح روما يحتاج بصورة ماسة إلى احلصول 
على نقاط حتى ال يفقد فرصة املشاركة في 

املسابقات الدولية.

جدة ـ وكاالت:
توج املنتخب الســعودي بلقب بطولة غربي 
آســيا حتت 23 عاما، بعد فوزه على املنتخب 
القطري بنتيجة 3-1، في املباراة التي جمعت 
املنتخبني مساء اول امس على ملعب اجلوهرة 
املشــعة بجدة. . وافتتح املنتخب السعودي 
التســجيل في الدقيقة التاسعة، عن طريق 
أحمــد الغامدي، وفــي الدقيقة 18 ضاعف 
بتســجيله  النتيجة  الناصر  زميله ســعد 
الهدف الثاني. . وجنــح املنتخب القطري في 
تقليل الفارق مع بداية الشوط الثاني، عندما 
حصل على ركلــة جزاء عنــد الدقيقة 49، 
ترجمها دياب هــارون بنجاح. . وأكد مصعب 
اجلوير تفوق املنتخب السعودي، بعدما أضاف 
الهــدف الثالث من ركلة حرة مباشــرة عند 

الدقيقة 67.
وكان األخضر قد تأهل إلــى النهائي بعدما 
فاز على نظيره العماني بنتيجة 2-1، بالدور 
قبل النهائــي، فيما  جتتاوز املنتخب القطري 
نطيره الســوري بنتيجة 7-6 بفارق الركالت 
الترجيحية، بعد انتهــاء الوقت األصلي من 

املباراة بالتعادل 1-1.

إيقاف جوزيه مورينيو 
بحكم قضائي

األولمبي السعودي يحصد 
لقب بطولة غربي آسيا

جانب من مباراة سابقة بني االكوادور واألرجنتني

العواصم ـ وكاالتت:
صحفيــة  تقاريــر  أّكــدت 
الثالثاء التوجه ملنح الصربي 
نوفاك دجوكوفيتش املصنف 
تأشيرة  عامليا ســابقا  األول 
للمشــاركة فــي بطولــة 
للتنس  املفتوحة  أســتراليا 
مطلع العام املقبل.. ستمنح 
السلطات األسترالية النجم 
الصربي نوفاك دجوكوفيتش 
من  البالد  إلى  دخول  تأشيرة 
بطولة  في  املشــاركة  أجل 
أولى  املفتوحــة،  أســتراليا 
الكبرى  األربــع  البطــوالت 
الثاني،  املقــررة في كانــون 

بحسب تقارير محلية عدة.
»أي  شــبكة  وكشــفت 
بــي ســي« األســترالية أن 
قررت  األسترالية  السلطات 
منــح املصنف أول ســابقاً 
البالد  إلــى  دخول  تأشــيرة 
اللقاح  تلقيــه  عــدم  رغم 
املضــاد لفيــروس كورونــا، 
القرار  عــن  بالتالي  لتعــود 
الذي اتخذ بداية العام احلالي 
مبنع الصربي من دخول البالد 
لثالثــة أعــوام.. وتصــدرت 
دجوكوفيتــش  قضيــة 
العناوين في بداية 2022 حني 
رُِحَل من أســتراليا وُحرَِم من 
محاولة الفوز باللقب للمرة 
العاشــرة في مسيرته على 
خلفية عــدم تلقيه اللقاح 
املضاد لكورونا، مع منعه من 
أعوام..  لثالثــة  البالد  دخول 
وقد يكون هنــاك توجه من 
حكومة يسار الوسط إلزالة 
احلظر بســبب اختالفها في 
الــرأي مع االئتــالف احملافظ 
الــذي كان فــي الســلطة 
عندما مت ترحيل الصربي من 

أستراليا.
وحصلت في األشهر القليلة 

املاضية بعض املؤشرات التي 
تعزز إمكانية رفع احلظر عن 
دجوكوفيتــش، لكن الالعب 
قال عقب فوزه مبباراته األولى 
فــي بطولــة »أيه تــي بي« 
اخلتامية إن »ال شيء رسمياً 

حتى اآلن«.
تورينو »نحن في  وأضاف من 
)منظمو  إنهم  انتظار.  حالة 
مع  يتواصلــون  البطولــة( 
احلكومة األسترالية. هذا كل 
ما بإمكاني قوله«.والشــهر 
املاضي، أفــاد مدير البطولة 
األســترالية كريــغ تايلــي 
دجوكوفيتش  التقى  بعدما 
اليفر،  منافسات كأس  خالل 
أن الصربي الفائز بـ 21 لقباً 
مجدداً  املشاركة  يريد  كبيراً 
فــي أولى بطــوالت الغراند 
ســالم.. وقال لصحيفة »ذي 
إيــدج« إن »مــا نقولــه في 
هــذه املرحلة هــو أن نوفاك 
واحلكومة الفيدرالية بحاجة 
وبعد  املوقــف.  حــل  إلــى 
ذلك ســنتبع أي تعليمات«.
أمضيــت  »لقــد  وأضــاف 
بعض الوقــت مع نوفاك في 

كأس اليفر. حتدثنا بشــكل 
عام. قال بشــكل واضح إنه 
أســتراليا  إلى  العودة  يحب 
القــرار  أن  يعلــم  لكنــه 
للحكومة  سيكون  النهائي 
الفيدرالية«.وأردف »لقد قبل 
هــذا املوقف. إنها مســألة 

خاصة بينهما«.
ذاته، قالت  وضمن الســياق 
كارين  املعارضة  السياسية 
تشــغل  كانت  والتي  أندروز 
الشــؤون  وزيــرة  منصــب 
ترحيل  مت  عندمــا  الداخلية 
دجوكوفيتش إلذاعة »آيه بي 
سي« إنه ال ينبغي أن يعامل 

معاملة خاصة.
وأضافت »ســتكون صفعة 
ألولئــك  الوجــه  علــى 
األشخاص في أستراليا الذين 
فعلــوا الشــيء الصحيح، 
ومت تطعيمهــم، وفعلوا كل 
ما يحتاجون إليه إذا ُســمح 
فجأة  دجوكوفيتش  لنوفاك 
أنه  البــالد جملرد  إلى  بالعودة 
املصنفني في  الالعبــني  من 
ماليني  وميلك  املراكــز  أعلى 

الدوالرات«.

مدريد ـ وكاالت:
أعلنــت جلنــة االنضباط في 
االحتاد اإلســباني لكرة القدم 
رسمًيا، أمس، إيقاف البولندي 
العب  ليفاندوفسكي،  روبرت 
برشلونة، ثالث مباريات.وينص 
قــرار اللجنــة، الــذي رفض 
نادي  قدمهــا  التي  الدفــوع 
برشلونة، على إيقاف املهاجم 
البولندي مباراة واحدة لطرده، 
بسبب حصوله على بطاقتني 
صفراويــن فــي الدقيقتــني 

11 و31 مــن عمــر املبــاراة، 
ومباراتني الزدراء وإهانة احلكم، 
تطبيقا للمادة 124 من قانون 

االنضباط.
وذكر تقرير احلكم خيســوس 
أنــه »مبجرد  جيــل مانزانــو 
طــرده، أثناء مغــادرة امللعب، 
قــام الالعــب مرتــني بإمياءة 
تشــير إلى رفض قرار احلكم، 
متثلــت فــي وضــع إصبعه 
علــى أنفــه، واإلشــارة بعد 
احلكم«. نحــو  باإلبهام  ذلك 

وأضاف التقريــر »عندما كان 
امللعب،  مغادرة  وشــك  على 
ونظر  مجــددا،  اإلميــاءة  كرر 
نحــو احلكم املســاعد األول، 
وأمــام احلكــم الرابع«.وتقرر 
غيــاب ليفاندوفســكي عن 
مباريات إســبانيول وأتليتكو 
مدريــد وريــال بيتيس، عقب 
العالم.ويتصــدر  كأس 
ليفاندوفسكي قائمة هدافي 
الليجا حتــى اآلن برصيد 13 

هدًفا بعد مرور 14 مباراة.

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

دجوكوفيتش سيشارك 
في بطولة أستراليا المفتوحة

دجوكوفيتش
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التنس البارالمبي يشارك 
في بطولة انطاليا الدولية

ثالثة انتصارات في 
بدء دوري الشاطئية 

طائرة السيدات تخسر 
من لبنان في غربي آسيا

حسين الشمري
يغادرنا فجر اليوم اخلميس متوجها إلى مدينة 
انطاليــا التركية وفد منتخبنا الوطني للتنس 
االرضي الباراملبي للمشاركة في بطولة انطاليا 
الدوليه للمده من 18من الشهر احلالي ولغايه 

األول من الشهر املقبل.
وقال رئيس احتاد التنس االرضي على الكراسي  
ماجد جميل العكيلي غادرنــا فجر اليوم وفد 
منتخبنا الوطني للتنس الباراملبي لالشــتراك 
في بطولة انطاليا للمده من 18 من الشــهر 
احلالــي ولغايــة  االول من الشــهر املقبـــل 
مبشاركـة واسعـة مـــن معظـم منتخبـات 

العالـم.
 وهي تعد واحدة مــن البطوالت املهمة صمن 
منهاجنا. الســنوي للعام احلالــي والتي نعول 
عليها فــي رفع الترتيب الدولــي لالعبينا عبر 

حتقيق النتائج املرجوة الحتادنا.
 واضــاف العكيلــي نحن كاحتاد نســعى الى 
حتقيق نتائج ايجابيه من خالل هذه املشــاركة 
املهمة على الرغم من املنافســة القوية التي 
ســيواجهها العبونا  كون هــذه البطولة تعد 
من اهــم البطوالت ضمــن  التصنيف العالي  
على صعيد العالم لالعبــي منتخبات العالم 

ويتواجد فيها أقوى الالعبني العاملي.
 واشــار رئيس االحتاد الى ان وفدنا سيتألف من 
املتحدث رئيســا للوفد والدكتــور بهاء الدين 
مدربا اضافــة الى اربعة العبني وهم حســني 
حامد ومحمد املهدي يوســف وحسني خليل 

ونصر مهدي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت منافســات الدوري املمتاز لكرة القدم 
الشــاطئية، بتحقيق ثالثة انتصــارات للفرق 

املتنافسة في اجلولة األولى.
وذكر االحتاد العراقي لكرة القدم في بيان أن ثالث 
أجريت جملموعة بغداد، وأســفرت نتائجها عن 
فوز فريق نادي مصافي الوســط على مضيفه 

فريق نادي بالدي بنتيجة 1-4.
وفي املباراة الثانية فاز فريق نادي شهربان على 
مضيفه فريق نادي آليات الشرطة بنتيجة 2-6، 
أمــا اللقاء الثالث واالخير فقــد فاز فريق نادي 
اجليش على ضيفه فريق نــادي احلدود بنتيجة 

.2-3

متابعة ـ الصباح الجديد:
خســر منتخب العراق للكرة الطائرة للنساء 
أمس امام نظيره اللبناني بثالثة اشواط مقابل 
الشــيء، ضمن مباريــات بطولة غربي آســيا 
للكـرة الطائـــرة اجلاريـة احداثهـا فـي االردن.
ويلعـب منتخب العراق النسوي لكرة الطائـرة 
فـي اجملموعـــة األولـى الـى جانـب منتخـبات 
ولبنـان  السعوديـــة وسوريـــا  كـــال مـــن 

وفلسطيـن.
أولى  العراق حقــق  وكان منتخــب ســيدات 
االنتصارات امــس األول بعد فوزه على منتخب 
السعودية النسوي بثالثة أشواط من دون رد في 
مستهل مشواره في بطولة غربي اسيا للكرة 

الطائرة.
 وســيلعب اليوم منتخبنا امام فلسطني في 
الســاعة 12 ظهرا على ان يالقي ســوريا في 

الساعة 4 من عصر السبت املقبل.
ويشــارك فــي بطولة احتــاد غربي آســيا 10 
منتخبــات ميثلــون اجلــزء الغربي مــن القارة 

االسيوية.

متابعة ـ الصباح الجديد:

الوزارء تخصيص دعم  قرر مجلس 
مالي ملســاندة وتأمــني متطلبات 
العربــي  اخلليــج  كاس  بطولــة 
بنســختها اخلامســة والعشرين 
التي تســتضيفها مدينة البصرة 
جنوب البالد، للفترة من الســادس 
ولغايــة 19 كانون الثانــي 2023.

وأعلنت احلكومة العراقية، الثالثاء، 
ضمن مقــررات مجلس الوزراء عن 
املالية  التخصيصات  هذه  تضمني 
ضمن املوازنــة العامة للبالد لعام 
البطولة  متطلبات  لســد   ،2023
التي يســتضيفها العــراق للمرة 
الثانية بعد األولى عام 1979 وتوج 
بلقب نســختها اخلامســة التي 

أقيمت في العاصمة بغداد.
وكتبــت وزارة الشــباب والرياضة 
الرســمي  العراقية على موقعها 
»بعــد جهود حثيثة قــام بها وزير 
املبرقع  أحمد  والرياضة  الشــباب 
مع أعضاء اللجنة العليا املشرفة 
علــى بطولــة خليجــي 25 جنح 
باقناع مجلــس الوزراء بإصدار قرار 
املالية  التخصيصات  لتوفير  فوري 

الالزمة إلقامة البطولة«.
بدوره، أعرب االحتــاد العراقي لكرة 
القدم عن شــكره لقــرار مجلس 
الــوزراء املتعلــق بدعــم خليجي 
25 وتوفيــر متطلباتهــا وتضمني 
قانون الدعم املالي ملشــروع قانون 
2023 لتلك  املوازنة العامة لعــام 
 33 بلغت  التــي  التخصيصــات، 

مليون دوالر.
منتخبنــا  يلعــب  ذلــك،  إلــى 
الوطنــّي ُمباراِة وديــة أمام نظيره 
الساعِة  متام  في  الكوســتاريكّي 
اخلامســة مســاًء اليوم اخلميس 

باملَدينِة  النخلــِة  َملعِب جذع  في 
البصرة. ُمحافظِة  فــي  الرياضّيِة 
علماً أن هناك جائــزًة ُمقدمًة من 
ببطاقِة  للفائــز  )تويوتا(  شــركِة 
احلُضور، وهــي عبارٌة عن ســيارة 
ســتجري الســحبُة عليهــا بني 

شوطي املُباراة.
من جانبها، أعلنت وزارة الشــباب 
والرياضة العراقية، إكمال جتهيزها 
مللعب البصرة الدولي، من النواحي 
الفنية واللوجســتية الستضافة 
املباراة الوديــة التي جتمع املنتخب 
العراقــي مع كوســتاريكا، املزمع 
إقامتها اليوم اخلميس.وقال طالب 
املوســوي، مدير عام دائرة األقاليم 

واحملافظــات: »إن العمــل يجــري 
على قدم وســاق في تأهيل ملعب 
امللحقة  واملرافق  الدولــي  البصرة 

به«.
وأضــاف: »وجــه وزيــر الشــباب 
والرياضــة احمد املبرقــع، بتأهيل 
امللعــب واســتنفار اجلهــود قبل 
72 ســاعة من انطالق املبــاراة، إذ 
اعتبرها محطة استعدادية مهمة 
العربي«.وأوضح  اخلليــج  لبطولة 
املوســوي: »يجــري العمل صباحا 
ومســاًء إلظهار امللعــب بالصورة 
يوازي  الــذي  بالشــكل  املطلوبة، 

حجم املباراة«.
وأردف: »كوستاريكا منتخب عاملي 

وسيتواجد في مونديال قطر، كما 
أن املباراة ســتكون محط اهتمام 
من قبل االحتادين اآلسيوي والدولي، 
كونهــا تقع ضمن أيــام الفيفا«.

مكثف  بشــكل  »نعمل  وختــم: 
إجناح  إجناز جميع مستلزمات  على 

املباراة ومتطلباتها«.
إلى ذلــك، زار ممثلي وفــد منتخِب 
البصرة،  ملعِب  إلى  كوســتاريكا 
اخلاّصة  التوقيتاِت  علــى  واالطالع 
التي  الوطنّي  باملباراِة مع منتخبنا 
 )١٧/١١/٢٠٢٢( اخلميس  اليوم  تقام 
في َملعِب البصــرة الدولّي. وأبَدى 
إعجابه  كوستاريكا  منتخب  ممثُل 
في ملعِب البصــرة الدولّي. وكان 

في االستقباِل األمنُي العاّم لالحتاد 
االحتاد  ورئيــس  فرحــان  محمــد 

الفرعّي في البصرة بدر ناصر.
لكرِة  العراقّي  االحتاد  رئيُس  وتفقَد 
القدم »عدنان درجال« أمس ملعَب 
البصرة الدولــّي لالطالِع على آخر 
واالستعداداِت  العمِل  ُمستجداِت 
اجلارية الحتضاِن مبــاراِة منتخبنا 
منتخــب  ونظيــره  الوطنــّي 
كوستاريكا التي تقام اليوم ، ورافَق 
رئيس االحتاد في جولته ُعضو االحتاد 
العاّم محمد  واألمني  ناصر  محمد 
الفرعّي في  فرحان ورئيس االحتــادِ 
البصــرة بــدر ناصر.والتَقى رئيُس 
لتســهيِل  الطوعّي  اجلهَد  االحتاد 

جميع األمور املتعلقــةِ في مباراِة 
منتخبنا وكوســتاريكا، وإظهارها 

بأفضل صورة.
في حني، أكد اإلســباني خيسوس 
للمنتخب  اجلديد  املدرب  كاساس، 
العراقي، أن مشــروعه مع أســود 
األمد.وقــال  طويــل  الرافديــن 
كاساس، في مقابلة مع صحيفة 
»العراقيــون  اإلســبانية:  »آس« 
يأملون في التأهــل لكأس العالم 
نواجهه  الــذي  والتحــدي   ،2026
هو التحســني كل يــوم وتطبيق 
للتقدم«.وأضــاف:  طريقتنــا 
»مشروعي مع العراق طويل األمد، 
وأفضل اتباع فلســفة سيميوني 
)مدرب أتلتيكو مدريد(، إنها األكثر 
مالءمة«.وزاد: »رئيس رابطة الليجا 
رشحني لتدريب العراق، وهو يعرف 
رئيس االحتاد العراقي )درجال( جيدا، 
املســاعدة لتطوير كرة  ويريد منا 
القدم هناك وسنفعل ذلك«.وتابع: 
»في الوقت الراهن اللغة ال تشكل 
عائقا، يفهم جميع الالعبني اللغة 
اإلجنليزيــة، وعندمــا يأتــي العب 
ال يتحــدث اإلجنليزية ســنوفر له 

مترجًما«.
وواصــل: »أردنا تأمني مبــاراة ودية 
هناك  وكانت  وإسبانيا،  العراق  بني 
اتصاالت بــني االحتادين، لكنها لم 
»ما  النهايــة«.وأردف:  في  تتحقق 
االزدحام،  بغداد هو  في  أدهشــني 
ســأحاول التعــرف علــى املدينة 
بشــكل أكثر شــموال، خالل فترة 
وجودي«.وختم: »السفير اإلسباني 
شــجعني على العيش في بغداد، 
وهي مدينة آمنة نسبًيا، وال توجد 
العراقي كرمي  واملواطــن  بها،  قيود 
جــدا، رمبا يكــون مــن املبالغة أن 
أقول إنني ومساعدي مت استقبالنا 

كأبطال«.
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تقرير 

صكبان الربيعي

يوم بعد يوم تتجلى الصورة احلقيقية 
ومحم  القوية  العراقيــة  اإلرادة  عــن 
يبذلون  وشــاباتنا  نشــاهد شــبابنا 
ونفيس  غالي  وكل شــيء  املستحيل 
من اجل حتقيق اإلجنازات املرجوة للعراق 
العظيم في البطولة الدولية املرتقبة 
برغــم الظــروف الصعبــة والقاهرة 
التي تواجههم في مســيرتهم خالل 
واملعســكرات  التدريبيــة  الوحــدات 

اخلارجية.
وفــي الوقت الذي تعــذر على بطالتنا 
املنشودة في  النتائج  االسوياء وحتقيق 
البطوالت الدولية املهمة التي شــارك 
فيهــا العــراق فأننا مند يــد االحترام 
الرياضة  بطالت  لزميالتهــن  والتقدير 
بكرة  الباراملبية خاصة في مســابقة 
الطاولــة التــي كان فيهــا منتخبنا 
للنســاء ومشــاركتها على  الوطني 

املستويني العربي واآلسيوي.

بطوالت وألقاب
وقد لفتــت انتباهي وانا اشــاهد عبر 
قناة الوطــن برنامج )هي( ذلك احلديث 
الذي تناولته البطلة هديل علي بطلة 
العــراق بكــرة الطاولة فــي اللجنة 
3 احلائــزة على بطولة  الباراملبية فئة 
العــرب واملركز الثالث على مســتوى 
قارة آسيا حيث كان حديثها ذا شجون 
كثيرة وعبر تستحق أن تخلد من قبلنا 
نحن العراقيني الذين نحب وطننا، فقد 
اكدت بطلتنا هديل بأنها حرصت على 
االســتمرار في الرياضة برغم حالتها 
الصحية النها تروم ان تكون خير عون 

السرتها التي رعتها كثيرا.

مصاعب احلياة 
وأكدت البطلة هديل علي بأنها كانت 
حتب مســاعدة والدهــا وتعينه على 
معه  وتعمل  احليــاة  وهموم  مصاعب 
في إجنــاز املهام اخملتلفــة داخل البيت 
وخارجــه وفي احد األيــام وحني كانت 
تســاعد الوالد فــي اشــغال املولدة 
فوجئــت بعدم التمكن من أداء املهمة 

حيــث أغمي عليها مرتــني وتبني انها 
مصابة برصاصة عشــواء في منطقة 
الرقبة مــن اخللف وبصــورة تامة في 

العمود الفقري.

اهتمام االطباء
ثم بعدهــا انتقلت إلى املستشــفى 
للعالج واحلمد هلل كانت وقفة األطباء 
محمودة  واخليريــن  املستشــفى  في 
حيث عــادت إلى الدار رفقــة والديها 
بحنانهما الذي يحفز ويغير املشــاعر 
رعاية اسرتها خاصة  ثم استمرت في 
الوالدة احلنونــة بعد انتقال الوالد إلى 

جوار ربه.

التمارين املتواصلة 
وتناولت البطلة هديل علي بأنها كانت 
أداء متارينها  وما تــزال حريصة علــى 
ببطولة  االحتفاظ  في  التي ساعدتها 
العراق لسنوات كثيرة بفضل التزامها 
بارشادات مدربها الذي هو مبنزلة اكثر 
من أخد وقــد زادت خبرتها كثيرا عبر 
املشــاركات احملليــة ووفقــت في نيل 

اللقب العربــي الذي حفزها ملضاعفة 
العطــاء وزيــادة اخلبــرة ثــم بالتالي 
البطولة  العراق في  احلرص على متثيل 
االسيوية التي كانت محطة مناسبة 
نالت  أن  التتويــج بعد  العتالء منصة 
وســام النحاس فيها ورفعت راية اهلل 

أكبر عاليا.

دعم ومساندة
وهــي تكمــل حديثها ذو الشــجون 
الكثيــرة قالت قرب النــاس لي حاليا 
والدتي احلنونة وعمتي وصديقتي جنلة 
ووالدي الذي كان الداعم والسند القوي 
لي دائما فــي كل األوقات ثم اختتمت 
حديثها بأنها في هذه احلالة الصحية 
الصعبة ال تنسى ابدا احلالة اإلنسانية 
الفقراء  وهــي مســاعدة  املطلوبــة 
احملتاجــني طاملــا رب العاملــني عافاني 
الواســعة وهو  برحمتــه  وشــملني 
الرب املعني، مشــيرة إلى أن مسيرتها 
الرياضية ســتكون دروس لكل عراقي 
شهم وغيور واهلل ال ينسى ابدا عباده 

اخمللصني االوفياء.

هديل علي.. نموذج لإلرادة العراقية الصلبة 
العبة منتخب كرة الطاولة البارالمبية

هديل علي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه مباشر من وزير الشباب 
والرياضة أحمد املبرقع، إستقبل 
والرياضة  الشــباب  وزارة  وكيل 
لشــؤون الرياضة الســيد عبد 
الرحمــن اللويزي بعثــة ابطال 
منتخبنــا الوطنــي باملصارعة 
احلــرة والرومانيــة  فــي مطار 
اللويزي  ونقــل  الدولي،  بغــداد 
حتيــات وزير الشــباب والرياضة 
الــى الوفد العراقــي الذي توج 
العرب  مشــاركته في بطولتي 
وابراهيم مصطفى  للمتقدمني 
أختتمــت  التــي  باملصارعــة 
مبدينــة  مؤخــراً  فعالياتهــا 
االســكندرية املصرية مبشاركة 

عربية ودولية واسعة.
واشاد الوكيل باملستوى املشرف 
وتوجوه  ابطالنا  بــه  الذي ظهر 
املركــز االول في  باحلصول على 
والوصيف  العربيــة  البطولــة 
في بطولــة ابراهيم مصطفى، 
مؤكدا ان مثل هذه النتائج التي 

تعيد العراق الى الواجهة وتثلج 
صدور جماهيرنا تؤكد علو كعب 
الفتا  ومتيزها،  العراقية  الرياضة 
النتائج الكبيرة ما  ان مثل هذه 
كان لهــا ان تتحقق لوال كفاءة 
وابداع اجلهازيــن الفني واالداري 

في منظومة احتاد اللعبة 

من جهتــه قدم رئيــس االحتاد 
شــعالن  للمصارعة  العراقــي 
عبد الكاظم  شــكره وتقديره 
الوكيــل  للســيد  الكبيريــن 
لتواجده في االســتقبال احلافل 
ولدعم وزارة الشــباب والرياضة 

بصورة عامة.

احمد حميد عوفي*
واحــدة من اهم اجلزيئــات في كرة 
القــدم انكشــفت باالمــس امام 
وهي  املكسيكي  املنتخب  مواجهة 
»اللعــب حتت الضغــط« وهنا البد 
مــن العودة الى ايقــاع  دورينا الذي 
انكشــف انه ال يســتطيع اللعب 
حتــت الضغط وال يعتمــد مطلقا 
على اســاليب لعب الضغط على 
حامــل الكرة في ملعــب املنافس 
كمــا حصل باالمس مــن املنتخب 
منتخبنا  حصر  الذي  املكســيكي 
املباراة  فــي ملعبه طــوال وقــت 
الالعبني  من  العملية جعلت  وهذه 
انفســهم يقدمون فرص حقيقية 
مع  املكسيكي كما حصل  للفريق 
الالعــب علي فائز التــي منها جاء 

الهدف الثالث.
ومن خــالل هذه املبــاراة » لنتعلم 
االســاليب  من  وننتقل  الــدرس«  
كاســلوب  دورينا  فــي  املعتمــدة 
املنخفــض  والتكتــل  املدافعــة 
واملتوســط الذي قتل كــرة القدم 
في العراق الى الضغط على حامل 
الكرة في ملعــب املنافس لتطوير 
كرتنا وجعل حالــة الدفاع العميق 

اســاليب  واملتوســط  واملنخفض 
انتقاليــة فــي املدافعة وليســت 
متعة  قتلت  ثابتة  اساليب عقيمة 
كرة القــدم وقيدت التطلع لتطوير 
كرتنــا وهــذا النوع من اســاليب 
عندما  ســريعا  ينكشــف  اللعب 
تلعب  انديــة  او  منتخبــات  نالقي 
باســاليب الضغط اخملتلفة خاصة 
الضغط العالي واملتقدم الذي يصل 

الى حد الضغط على حارس املرمى 
وهو االسلوب الذي اعتمده املنتخب 
ظهر  خاللــه  ومــن  املكســيكي 
منتخبنا ضعيف في عملية التمرير 
ونقــل الكرة فــي البنــاء وحتضير 
الهجمــة فضال عن انهاء للهجمة 
وانعدام كامــل للحيازة على الكرة 
، ومن هنا اتضحــت الرؤية وأصبح 

درسا جلميع فرق دورينا .
 فعلــى انديتنا ان تقــوم مبراجعة 
ســريعة لتطوير فرقهــا من االن 
وصاعدا ونهج االســاليب احلديثة 
في كــرة القــدم خاصــة تعويد 
الفرق والالعبني علــى بناء اللعب 
العالــي  الضغــط  باســتخدام 
واملتقدم املضاد في ملعب املنافس 
وايضا التدرب على مواجهة اللعب 
من  واملتقدم  العالي  الضغط  حتت 
خالل الفعاليات الفردية واجلماعية 
وخاصــة عندما  نواجــه فرق في 
املكســيك  من  اقوى  املســتقبل 
وكوســتريكا ســنقع فــي وحل 
الهزائم الثقيلة ونصبح عبارة عن 

بروفة وكومبارس للفرق االخرى .

* مدرب عراقي محترف

الشباب والرياضة تستقبل ابطال المصارعة  
المتوجين بأوسمة العرب وإبراهيم مصطفى

متابعة ـ الصباح الجديد:
الفــرق  بعــض  أصبحــت 
علــى  تعتمــد  الســعودية 
مبباريات  العراقيــات  الالعبات 
للســيدات  املمتــاز  الــدوري 
لينجحــن   ،2022/2023
مع  إظهــار موهبتهــن  فــي 
أنديتهن  حتقيق  في  املساهمة 

فــوز  وســاهم  لالنتصــارات. 
منتخب العــراق بلقب بطولة 
غرب آسيا للسيدات بالصاالت 
2022 مبدينة جدة الســعودية، 
املاضي، في  يونيو/حزيــران  في 
الســعودية  الفرق  أنظار  لفت 
جتاه املواهب العراقية باملنتخب 
قبل  لتتعاقد معهن  النسائي، 

انطالق الدوري السعودي.
املمتاز  دوري  ســاحة  في  ويبرز 
املهاجمــة العراقية شــوخان 
صاحلــي، مــع الهــالل، والتي 
جنحت في تســجيل 7 أهداف 
فــي 3 مباريات، لتتصدر قائمة 
مــع  بالتســاوي  الهدافــات، 
العيســى  حصة  البحرينيــة 

مــن نــادي النصــر، بجانــب 
حصــد  فــي  مساهمتـــها 
فريقها 7 نقاط مـن انتصـارين 

وتعـادل.
الهالل،  صفــوف  فــي  وأيضاً 
تتواجد العبة عراقية أخرى وهي 
العبة الوســط ديرين محمود، 
التــي لعبت كأساســية في 

املاضي،  السبت  األخير،  اللقاء 
الشــرقية،  نادي شــعلة  ضد 

لينتصر فريقها بنتيجة 1-3.
 يعتمــد فريــق اليمامــة على 
العراقية تبارك  العبة الوســط 
مؤيد الغزاوي، والتي تشكل خط 
دفاع قوي لفريقها الذي لم يهتز 
شباكه ســوى هدف وحيد بعد 

3 جــوالت.. وجنحت تبارك،  مرور 
املاضي، في  الســبت  يــوم  في 
بالدوري  أهدافها  أول  تســجيل 
املمتاز، وكان مبرمى فريق ســما، 
اليمامـة  بفـوز  املبـاراة  لتنتهي 
بنتيجـــة كبيرة قوامهـا 0-10، 
ضمـــن منافســـات األسبـوع 

الرابـع.

العراقيات يتألقن في الدوري السعودي للسيدات

كيف نستفيد من تجربة مباراة المكسيك ؟

أحمد حميد عوفي

وفد منتخب املصارعة



متابعة ـ الصباح الجديد:
إنتهى كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات بطال املسلسل 
التركي الشهير "العشق املمنوع " من تصوير مشاهد 
فيلمهما اجلديد "النداء االخير إلى إسطنبول " والذي 
جمعهما ســويا بعد ســنوات طويلة مــن جناحهما 

الدرامي.

وأثناء تواجد بطلة الفيلم بيرين ســات برفقة زوجها 
كينان أوغلو، حاصرتها كاميرات الصحفيني لسؤالها 
عــن الفيلــم الذي تشــارك به عبر شاشــة منصة 
نتفليكس العاملية في جتربــة جديدة مع املنصة بعد 
جناح جتربتها االولى مبسلســل "عطية "، وقالت بيرين 
عــن الفيلم أنه ســيكون فيلماً جيــداً، مؤكدًة أنها 

منذ وقت طويل لم تســتمتع بتجســيد شخصية 
بهذا القدر. أما عند ســؤالها عــن التعاون اجلديد مع 
كيفانش بعد سنوات طويلة من العشق املمنوع الذي 
ما زال يتصدر املشــاهدة مبجرد عرضــه، فقد رفضت 
بيرين احلديث عــن جتربتها اجلديدة معــه وردت قائلة 
"سنتحدث عن هذا الحقاً، إلى اللقاء".  وعلى صعيد 

آخر، ذكرت الصحــف واملواقع التركية 
أن كيفانــش تاتليتوغ وزوجته باشــاك 

ديزر أصيبا قبل أيام بفيروس كورونا؛ وهو 
مــا منعه من حضور حفل نتفليكس الذي 

أقيم قبل أيام في تركيــا وحضره كثير من 
جنوم املنصة.

حاوره - سمير خليل :
حكاية عبد الفتــاح الديوري، الفنان 
في  درســا  تعّد  املغربي،  املســرحي 
مــع  والصــراع  والصبــر  الكفــاح 
مصاعــب احليــاة، ومثاال لإلنســان 
الشــجاع الذي حفر طريقه بأصابع 
من قوة وامل وحلــم العالم الكبير 
الســاحر، املســرح ، حلم حتقق بعد 
الديوري  الفتاح  عقود قاســية، عبد 
يعمــل منذ اكثر من عشــرين عاماً 
مشرفاً على القســم املسرحي في 
مركــز بافيلون الثقافــي في مدينة 
هانوفر وهو أحد أهم املراكز الثقافية 
في والية ساكسونيا السفلى والذي 
يعمل على ثقافة الشعوب من خالل 
املسرح واملوسيقى من العالم الثالث 
، حكاية عبد الفتــاح مع هذا املركز 
بدأت من خالل فرصــة عمل وجدها 
كموظف بسيط لقطع التذاكر على 
باب املسرح لتتغير األمور بعد سنوات 
لصاحله ويصبح هو املشرف على هذا 
الديوري وبجهود  املسرح وفيه يعمل 

على  األملاني  اجلمهور  لتعريف  كبيرة 
والعربية  املغربية  التجربة املسرحية 
من خالل اســتضافة فرق مسرحية 
من املغــرب والــدول العربية لتقدمي 
عروضها على خشبة مركز البافيلون 
من ومهرجانات مســرحية ينظمها 

فيه.
عبــد الفتاح ديوري حــّل ضيفا على 
املســرح العراقي من خالل مهرجان 
بغــداد الدولــي للمســرح، وكانت 
لنلتقيه على هامش  فرصة سانحة 
املهرجان فتحــدث اوال عن هذا املركز 
او امللتقى املسرحي وبداية تأسيسه 
وعملــه فقال: امللتقى تأســس عام 
2011 ، انا كنت في مهرجان بطنجة 
ورأيت ثالثة اعمــال تتحدث عن ثورة 
تونس وعــن احداث فــي مصر الخ،  
فقلت ملــاذا ال نقيم مهرجانا باللغة 
العربيــة لألملــان ومن هنــا ممكن ان 
ننشئ قنطرة للتواصل بني الثقافتني 
العربيــة واالوربيــة الن االوربيــني ال 
الثقافة  يعرفون عن العــرب، ماهية 

العربية ، بنظرهم نحن لســنا سوى 
ارهابيني في ذلــك الوقت، وفعال في 
2012 ادرت اللقــاء االول وكان قنبلة 
ناجحة القت جناحا كبيرا الن االملاني 
كان يعرف ان العرب لديهم شــعراء 
وكتاب ومســرحيون، الدعم من وزارة 
الثقافة االملانية ولدينا اآلن شــراكة 

مع الهيئة العربية للمسرح  ".
الفنانني  *من كان يعمل معك مــن 
العرب؟ وكيف هي عالقتكم باملسارح 

العربية والعاملية؟
القادر غونغاي  " اصدقاء منهم عبد 
عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية 
في بني مســيك باملغرب وعبد اجلبار 
خمــران وهــم كأصدقــاء للتفكير 
واملشــاورة، والعالقــة مع املســرح 
العربي جميلة واستفيد منها كثيرا، 
هناك خليط وهجيج لكني ارى خالل 
العشر سنوات املاضية تقدما وتطورا 
كبيــرا في املغــرب العربــي، املغرب 
واجلزائر وتونس رسموا خطوات كبيرة 
لألمام ، بالنسبة لنا فقد استضفنا 

الكثير من الفرق املســرحية العربية 
في مهرجان او لقاء املســرح العربي 
تشــارك من ثمانية الى عشــرة فرق 
العربية، مرة  الدول  وباقي  العراق  من 
استضفنا الفنان العراقي حامت عودة 
ونقيــب الفنانني الدكتور جبار جودي 
ونحــن في تواصل مســتمر معهم، 
كذلــك من مصــر وتونــس واجلزائر 

واملغرب وليبيا".
العاملي  بالنســبة للمسرح  وأضاف: 
خالل  مسرحية  فرقا  استضيف  فانا 
البرنامج العادي، استضيف التجارب 
البديلة من املســارح الكبرى، عندي 
مســرح بديل مبعنى انه ميتلك نظرة 
وللسياسة  وللوجود  للمسرح  اخرى 

وللثقافة ".
*وماهــي انطباعاتــك عن املســرح 

العراقي؟
" انبهرت في اليوم االول من املهرجان 
بعمــل )طلقــة الرحمــة( للمخرج 
محمد مؤيــد، كان عمال جميال جدا 
وانا اقــول مزيدا من هذا املســرح ، 
اقول للعراق، اقــول لكم هنيئا بهذا 
اجلميل  االيجابي  املســرحي  التطور 
وامتنــى ان تبقــوا على هــذا النهج 
بعيدا عن البكائيات، املســرح اليوم 
في تغير شــامل، في مســرحيتكم 
)طلقة الرحمة( كان )35( ممثال وممثلة 
برشــاقة فوق خشــبة  يتحركــون 

املسرح، بجهد كبير".
*ورأيك باملسرح العربي بشكل عام؟

املسرح العربي يجب ان يتطور، الفنان 
املســرحي العربي يجب ان يكون له 
وقت ملشاهدة عروض لترك كل ما هو 
نازل وساكن بالدماغ، يحرك ما يترك 
اسئلة، يسافر حلضور عروض اجنبية 
في العالم، كل العالم، انا مثال قمت 
بزيارة املكســيك، قمت بجولة فيها، 
هناك مســارح اخرى وعالــم آخر ال 
احلال متفائل  بطبيعة  لكني  نعرفه، 
باملســرح العربي، متفائل بالشباب، 
بالتحوالت االخيرة، االن نعيش واقعا 
آخــر، بناء جديــد، وهذا يعنــي اننا 
ســننتظر المحالة شيئا جميال في 

العراق وللعراقيني".
  اخيــرا حتدث عن بغــداد وهو ضيف 
عليها فقال انه سمع اشياء محزنة 
عــن بغــداد ولكنه عندمــا حل بني 

اهلها وجد عاملا آخر.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

هنيئا للمسرح العراقي تطوره 
وابهرتني "طلقة الرحمة"

عبد الفتاح ديوري رئيس المهرجان العربي في هانوفر:

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اطلق مؤســس نــادي املثقفني العــرب االديب "محمد 
رشيد" مقترحاً لتأسيس مصرفاً للثقافة )البنك املركزي 
للثقافة( حلفــظ نتاجات املثقفني مــن مؤلفات ثقافية 
وادبية لتنميتها واســتمرارها واالستفادة منها لتنمية 

اإلنسان وبناء اجملتمع".
وقال رشيد: ان الثقافة هي عصب مهم في احلياة وعلينا 
أن نؤمن حفظها و اســتمراريتها ، مؤكــداً على ان كل 
شيء ثمني في احلياة يجب ان يخصص له )بنك( للحفاظ 
عليه لكي ينمو ويتم اســتثماره بشــكل افضل جلميع 
فئات اجملتمع ، داعياً كل من لديه القدرة على  ان يؤســس 
)مصرف للثقافة(  للمســاهمة في تنمية اإلنسان وبناء 

اجملتمع. 
واضاف :" ان الثقافة التقل شأناً عن املال الذي خصص له 
آالف البنايات وماليني املوظفني حلفظه وتداوله بني الناس 
بشكل صحيح ومثمر ، مبيناً : يوجد لدينا ارشيف ثمني 
يخص ) دار القصة العراقية و مهرجان العنقاء الذهبية 
الدولي الرحال و برملان الطفل العراقي و اجلمعية العراقية 
للتســامح والالعنــف و مهرجان الهربان الســينمائي 
الدولــي و مؤمتر القمة الثقافــي العراقي و مؤمتر القمة 

الثقافي العربي و نادي املثقفني العرب (".
ونوه : ان هذا االرشيف عبارة عن ثروة وطنية التقدر بثمن 
وقد تعرض جزء منه للحرق في بداية احداث ٢٠٠٣ حينما 
اضرمــوا النار فــي دار القصة العراقية بعدما ســرقت 

ممتلكاتها" .

بغداد- الصباح الجديد:
أهدت الفنانة هند كامل وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكتور أحمد فكاك أحمد البدراني كتاباً يتناول قصة 

حياتها بعنوان )ُمسافر زاده اخليال( يعد مبثابة وثيقة حتكي 
تاريخ الفن في العراق من خالل منجزها الفني.

جاء ذلك خالل لقائه الفنانة هند كامل، في مكتبه 
الرسمي مبقر الوزارة. وأثنى البدراني على الفنانة ورسالتها 

الفنية مبدياً إعجابه مبسيرتها الفنية املميزة.
وأكد على ضرورة دعم الفنانني واملثقفني العراقيني، ألنهم 

منجز البلد احلقيقي وواجهته.

لحفظ النتاجات األدبية..

محمد رشيد يدعو لتأسيس 
"بنك مركزي" للثقافة 

هند كامل تهدي البدراني 
"ُمسافر زاده الخيال"
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اذا كان من الشائع اليوم حمل الكثيرين آلالت 
التصويــر )الكاميرات ( معهــم حيثما حلوا 
ليصوروا املشــاهد التي تعجبهم ، ويلتقطوا 
ألنفسهم ما يريدون من الصور ، فاّن الشعراء 
– ومنذ قدمي األزمان- التقطوا لنا من الصور ما 
جعلنــا نكبر مواكبتهم الدقيقة ملا يجري في 

مسرح احلياة من أحداث ووقائع ...
انهم لم يغفلوا حتى عن تصوير حالة الوالدة 
وحلظة االطاللة على الدنيا ، كما لم ينســوا 
تصوير حالة الوفاة حني يغمض االنسان عينيه 

راحالً عن سطح هذا الكوكب .
وبني اللحظــة األولى واألخيــرة جتتمع الصور 

وتتكاثر لُِتحيط بكل أبعاد املشهد .
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اسمع ما قاله أحدهم في هذا الباب 
وفي قبِض َكفِّ الطفل عند والدٍَة 
دليٌل على احلرِص املُركبِّ في احليِّ 

وفي بسطها عند املمات داللٌة 
على أنه ميضي وحيداً بال شيِّ 
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ويقول آخر :

مِلَا تُؤذُن الدنيا بِِه ِمْن صروفها 
يكون بكاُء الطفل ساعة يُولُد 

ويخاطبك الشاعر حني متتلك التمييز واإلدراك 
ليقول لك :

ال تأمننَّ ِمَن الزماِن تََقلُباً 
إنَّ الزماَن بأهله يتقلُب 

وهو بهذا ميهدك نفســيا لتقبــل الصدمات 
والتحديات املوجعة .
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ويكشــف أحد شــعراء الوالء عن عميق حبه 

لشهداء الطف فيخاطبهم قائال:
عجباً لقلبي وهو يألُف حبكم 

لِْم ال يذوُب بحرقِة االرزاِء 
وعجبُت ِمْن عيني وقد نظرْت الى 

ماِء الفراِت فلم تَِسْل في املاِء 
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ويصف احد الشــعراء انقباضه ووحشته من 
اخلبثاء وأنسه وارتياحه بالنبالء فيقول :

فّي انقباٌض ووحشٌة فاذا 
جاورُت أهَل الوفاِء والكرِم 

أرسلُت نفسي على سجيتها 
وقلُت ما قلْت غيرَ محتشِم 
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ويعتبــر أحد الشــعراء اللجوء الــى املال هو 

الشفيع للولوج الى ما يريد فنقول :
ً اجعْل شفيعك ديناراً تَُفزْ أبدا

إّن الدنانيرَ تُدني ُكّل انسان 
الدنانير تدني االنسان الى بلوغ حاجاته لشدة 
حب الناس للمال وتعلقهم به واســتعدادهم 
الجناز ما يراد منهم فــي مقابل احلصول عليه 

!!..
 - 7 -

واذا كان الشــعُر ديواَن العرب – كما قيل – فاّن 
نصيب العراق منه هــو النصيب األكبر، وكبار 

الشعراء منه كاملتنبي والشريف الرضي ...
حتى تصل النوبة الى اجلواهري وجمال الدين .

غير أنَّ املؤســف واحملزن ُعزوُف معظم شبابنا 
اليــوم عن الشــعر وأفاقه ويأتــي هذا ضمن 

عزوفهم عن امتالك الذائقة األدبية املطلوبة 
وهذا مــاال يصــح إقرارُهم عليــه بحال من 

االحوال .

أهي القوافي أم العدسات؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بيرين سات ترفض الحديث عن "تاتليتوغ" بعد فيملهما األخير

أربيل ـ الصباح الجديد:
يحيي الفنان حــامت العراقي حفــالً غنائياً 
جلمهوره في مدينة أربيل بإقليم كردستان، 

يقدم فيه مجموعة مختارة من أغانيه. 
وقالــت منظمة احلفــل ليلى جمــال، انه 
امليالد ورأس السنة اجلديدة  "ومبناسبة عيد 
سنقيم حفال غنائيا حلامت العراقي في أربيل 

في 25 من شهر كانون األول املقبل".
وأضافت ليلى جمال ان "الفنان حامت العراقي 
لم يحظ بــأي حفالت في العــراق وإقليم 
كردســتان منذ فترة طويلة، ونحن سعداء 
جدا بإقامة حفل غنائي جلمهوره في أربيل، 

والتي سيقدم خالله عدداً من أغانيه".
يشــار الى ان الفنان حامت العراقي، ولد في 
مدينــة الصدر شــرقي العاصمــة بغداد، 
عباس  احلقيقي حامت مشــحوت  واســمه 

العزاوي، وينتمي لعائلة مكونة من ستة 
أوالد وبنتني، وهو أكبر اخوته.

بدأ حامت العراقــي الغناء وهو في 
املدرسة، ثم غنى في املناسبات، 

لكن مشــواره الفني بدأ في 
أواخر عام 1990.

غادر حــامت العراقي البالد 
عــام 2003 بعــد الغزو 

األمريكي، وهو متــزوج من ابنة عمه ولديه 
بنت اســمها نور، وأربعــة أوالد هم أحمد 

وأسعد وعدي وقصي، واالخير احترف الفن.
 2021 عــام  الثاني  كانــون  في 
شــارك كعضــو جلنــة 
برنامج  فــي  حتكيم 
عراقي  املواهــب 
علــى  أيــدول 
بي  إم  شاشة 

سي العراق.

بغداد - الصباح الجديد:
هاشــم  محمــد  الفنــان  يســتعد 
للمشاركة في بطولة عمل فني بدولة 

الكويت مطلع كانون األول املقبل.
وقال هاشم "سأشارك في بطولة عمل 
فنــي بدولة الكويت ملسلســل من 30 
حلقة"، مبينا: "ســأقوم بدور البطولة 

الى جانب جنوم من الفن الكويتي".
وأضاف أن "الفــن الكويتي ميثل عالمة 
فارقة في الثقافة العربية"، موضحاً أن 
"أي فرصة تسنح لفنان عراقي بالعمل 
في دولة الكويت، تعّد إسهامه جادة في 

ترصني مشروعه الفني".
ويعد الفنان محمد هاشم من أملع جنوم 
الدراما العراقيــة املعاصرة، حيث أثبت 
حضوره في الكثير من االعمال الدرامية 
واملســرحية التي تركت بصمة جميلة 
لــدى املتلقــي العراقي وفــي العالم 
العربي، فمن أبــرز أعماله اجلميلة كان 
دوره في مسلســالت "مّناوي باشا، أنا 

واجملنون، التيتي، أعماق األزقة، أوان احلب، 
بنات  كان  واخرهــا  اخلالفة"،  ســقوط 
االعمال  وغيرهــا من عشــرات  صالح 

اجلميلة.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت املطربــة بلقيــس عن 
موقفهــا مــن االنتقــادات التي 
تلقتها عقب املشاركة في أغنية 
"Light The Sky" احتفاال ببطولة 
كأس العالم 2022، بسبب الغناء 

باللغة اإلجنليزية. 
وأوضحــت بلقيس في تصريحات 
لبرنامــج "ET بالعربــي" أنهــا 
اجلمهــور،  انتقــادات  تتفهــم 
ورغبتهــم فــي االســتماع لها 
"اللغة  وأضافت:  العربية.  باللغة 
اإلجنليزيــة عاملية وهــم في قطر 

كانوا حابني األغنية تنتشر".
وأكدت بلقيــس أن انتقاد البعض 
لأللــوان الداكنــة التــي ارتداها 
أهمية  ال   ، واملطربــات  الراقصون 
لها، وقالت: "عادي مش الزم منشي 
في الســائد ونعيد جتارب سابقة، 

شــوفوا اجلديد، ليه مستعجلني 
شوفونا بالنهائي".

وتابعت: "احتمال كبير 80 أو 90% 
نكون موجودين في اخلتام، أنا مش 
في االفتتاح وما عندي علم حتى 

هذه اللحظة".

رياض  رحمة  دافعــت  من جانبها 
عن األغنية قائلــة: "فيفا عاملة 
6 أغاني لكأس العالم، كل أغنية 
بلغة، إحنا اختارونا نغني إجنليزي، 
وإحنا العرب نقــدر نعمل ده، ليه 

ال؟".

أن  إلــى  وأشــارت 
املتعلقــة  االنتقــادات 
بارتــداء املطربات أللوان 
داكنــة غيــر مهمــة، 
"األغانــي  موضحــة: 
ألوان  كلهــا  األخــرى 
ده،  ضــروري  مــش 
الفكــرة كانت إخراج 
وطاقم  قطرية،  امرأة 
نســاء،  كله  العمل 
عمل  أنــه  فأعتقد 

ناجح".
ومزحت رحمة رياض 
معلنة تشــجيعها 
األرجنتني  ملنتخــب 
في منافسات كأس 
ملضايقة  العالــم، 
يحمل  الذي  زوجها 
اجلنسية البرازيلية.

حاتم العراقي يحيي حفاًل غنائيًا في أربيل

محمد هاشم يستعد للمشاركة 
في عمل فني بالكويت

رحمة رياض وبلقيس تردان على انتقادات أغنية 
كأس العالم: اختارونا لنغني باإلنجليزية
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