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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
أدت اخلالفــات علــى التصويــت 
إلى  اخلاصــة  الدرجات  لبعــض 
تأجيــل جلســة البرملــان أمس 
الكتل  تطالــب  حيث  الثالثــاء، 
قبل  مفاوضات  إجراء  السياسية 

املضي بهذا االجراء.
في  الكاظمي  معني  النائب  وقال 
أن  اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح 
»مجلس النواب كان من املفترض 
أن يعقــد أمس الثالثاء جلســة 

سبق أن مت تأجيلها من االثنني«.
األول  »النائب  ان  الكاظمي،  وتابع 
لرئيس اجمللس محســن املندالوي 
أجــل اجللســة لنصف ســاعة 
النصاب  حتقــق  عــدم  بســبب 

القانوني«.
وأشار، إلى أن »املندالوي أتخذ بعد 
ذلك قــراراً أخر بتأجيل اجللســة 
إلى وقت الحــق التي كانت مقرر 
انعقادهــا أمــس بســبب عدم 

اكتمال النصاب أيضاً«.
»جدول  أن  الكاظمــي،  وأضــاف 
االعمال تضمن إدراج فقرة مهمة 
وهــي التصويت على البعض من 
أصحــاب الدرجــات اخلاصة بناء 
على ترشيح من مجلس الوزراء«.

وأشار، إلى أن »هذه الفقرة وعلى 
الرغم من أهميتها، لكن ادراجها 
لم يحصل بالتنســيق مع زعماء 

الكتل السياسية«.
»اتخاذ  عــن  الكاظمي،  وحتــدث 
الكتل السياســية قــراراً بعدم 
األســماء  هذه  على  التصويــت 

التفاهمــات بني هذه  اجراء  حلني 
الكتل«.

وأوضح، أن »مناصب مدير مكتب 
رئيــس مجلس النــواب ونائبيه، 
مت اعتبارها مــن الدرجات اخلاصة 

وبنفس مستوى وكيل وزارة«.

وبني الكاظمي، أن »أصحاب هذه 
املناصــب في الدورات الســابقة 
لم يتــم التصويــت عليهم بل 
دورة  يحصل استبدالهم مع كل 

انتخابية«.
»التصويــت على مدراء  أن  ويرى، 

سيصبح  الرئاسة  هيئة  مكاتب 
ســنة وبالتالــي تــزداد املناصب 
اخلاصة فــي العراق، وتســتنزف 
الدولة تكاليف باهظة وهذا غير 

متفق عليه«.
وانتهى الكاظمي، إلى أن »حتالف 

إدارة الدولــة اتفق على حســم 
أن  ينبغي  ولكن  اخلاصة  الدرجات 
يحصل هذا بناء على اتفاقات بني 

الكتل«.
وذكــرت مصــادر مطلعــة إلى 
»الدرجات  أن  اجلديــد«،  »الصباح 

التــي كان مــن املقرر  اخلاصــة 
أن يصــوت عليهــا البرملــان يوم 
أمس هــي، رئيس ديوان رئاســة 
اجلمهورية، ومديــر مكتب رئيس 
مجلس الــوزراء، فضالً عن مدراء 
النواب  مكاتــب رئيس مجلــس 

ونائبيه«.
رائد  النائــب  ذكــر  جانبــه،  من 
يبق له  »البرملــان لم  أن  املالكي، 
ســوى يومني قبــل الدخول في 

عطلة تشريعية جديدة«.
إمكانية  أن »هناك  املالكي،  وتابع 
لعقد جلســة واحدة فقط، وما 
زالــت املوازنة في عهدة احلكومة 
ولم تصلنــا بعد لغايــة الوقت 

احلالي«.
وبــني، ان »فقرات عديــدة كانت 
على جدول أعمال جلسة األمس 
منها فقــرة التصويت على عدد 
ومناقشــة  اخلاصة  الدرجات  من 
مشــاريع قوانني ومناقشة تقرير 
الشــبهات بشأن ســماد الداب 

الروسي«.
وأكد املالكي، ان »التأجيل حصل 
النصــاب، ولعل  لعــدم اكتمال 
هــو موضوع  ذلك  في  الســبب 
الدرجات اخلاصــة واخلالفات التي 

أثيرت بشأنها«.
يشــار إلى أن مجلس النواب كان 
التشريعي شهراً  قد مدد فصله 
الدســتور  يســمح  وال  واحــداً، 
بتمديد أخر، ما يعني الدخول في 
عطلة تشريعية تبدأ يوم اجلمعة 

حتى الثامن من الشهر املقبل.

سببت خالفا واجلت جلسة البرلمان رغم اقتراب العطلة التشريعية

الكتل السياسية تعرقل التصويت على الدرجات 
الخاصة لحين اجراء »تفاهمات« بينها 

اعباء كبيرة وآالف الموظفين 
6يتقاضون رواتب من دون عمل عزم سعودي على التعامل مع نظام عالمي 

4مستقطب بغض النظر عن موقف الحلفاء

السليمانية - عباس اركوازي:
االميركية  املتحــدة  الواليات  عبرت 
عــن قلقها مــن التوتــر والصراع 
الذي تشــهده العالقــات بني احلزب 
بزعامة  الكردســتاني  الدميقراطي 
الوطني  واالحتــاد  بارزاني  مســعود 
بزعامة بافل طالباني، التي شهدت 
تصعيداً خطيراً مؤخراً، وذلك عقب 
اغتيال ضابط فــي جهاز مكافحة 

االرهاب باربيل.  
اطلعت  تقارير  انباء  وكاالت  ونشرت 
كشــفت  اجلديد،  الصباح  عليهــا 
فيها عن قلق واشنطن، من املنحى 
اخلطير الذي وصلت اليه العالقة بني 
الــذي ينذر باعالن  احلزبني الكرديان، 
نظام  وعــودة  الســليمانية  اقليم 

االدارتني الى االقليم.

وطالبــت الواليــات املتحــدة، عبر 
القنصــل االميركــي فــي االقليم 
احلزبــني بانهــاء حالة التوتــر التي 
تســود العالقة، معربة عن استمرار 
دعمهــا لالقليــم ودعــم احلصول 
العملية  فــي  اســتحقاقاته  على 

السياسية في العراق.
الوطنــي  االحتــاد  رئيــس  وكان 
الكردستاني بافل طالباني قد اعلن 
في تصريــح ادلى به قبــل ايام عن 
الدميقراطي  للحوار مع  اســتعداده 
ملعاجلــة االزمــات التي يشــهدها 
االقليم، في حــال وافق االخير على 

ذلك.
واملح طالباني الى، ان اغلب اخليارات 
متاحة امام حزبه في حال استمرار 
مفاصل  على  الدميقراطــي  هيمنة 

شركائه  وجتاهل  االقليم  في  احلكم 
في احلكومة، مبا فــي ذلك التعامل 
مباشــرة مــع احلكومــة االحتادية، 
او التفكيــر باعالن ادارة مســتقلة 

مبحافظة السليمانية.
واشــار مصــدر رفيــع فــي اإلدارة 
األمريكية الى مخاوف بالده بشــأن 
التوتــرات بني اجلانبــني، قائال »لقد 

ابلغنا احلزبني بذلك«.
وتابــع املصدر، ان التوتــرات أوقفت 
أكبر مشروع حقل  توســيع  جهود 
غاز في إقليم كردســتان، الذي يقع 
ضمن مناطق نفــوذ االحتاد الوطني 
املؤمل تصديره  ومن  الكردســتاني، 

إلى األسواق األوروبية.
باســم  الرســمي  املتحدث  واعلن 
االحتاد الوطني الدكتور سوران جمال 

طاهر في تصريــح للصباح اجلديد، 
اســتعداد حزبه للحــوار مع احلزب 
الدميقراطي ملعاجلة اخلالفات والتباين 
في االراء، مستدركا »اال اننا لم نرى 
اية مبادرة من الدميقراطي حلد االن«.

واضــاف طاهر، ان االحتاد مســتعد 
اليوم قبــل الغد للجلوس مع احلزب 
املشــاكل  ملعاجلــة  الدميقراطــي 
التــي تعتــرض طريق  والعراقيــل 
تطبيع العالقات، مبا في ذلك تطبيق 
نظام الالمركزية، واجراء االنتخابات، 
وامليزانية وملف النفط، والكثير من 
املسائل التي تتطلب اجراء حوار جاد 
وبناء بيننا، يسبقه استعداد اجلانبني 
لتقــدمي تنــازالت متبادلــة، بهدف 
التالقي حول سبل احلل واملعاجلة، مبا 
يصب في صالح املواطنني باالقليم.

اميركا قلقة من الصراع بين الديمقراطي واالتحاد الوطني
طالبت الحزبين الكرديين باحتواء خالفاتهما 

بغداد - الصباح الجديد:
اســتقبل فخامة رئيــس اجلمهورية 
الدكتور عبد اللطيف جمال رشــيد، 
اليوم الثالثاء 6 كانون األول 2022 في 
قصر بغــداد، عدداً من أعضاء اللجنة 
القانونيــة البرملانية برئاســة النائب 
محمد العنوز. وأّكد الســيد الرئيس 
خالل اللقــاء، أن القانونني يخططون 
ويضعون خارطة طريق لنسير وفقها، 
تشــريعية  ثورة  إلى  اليــوم  ونحتاج 
والنفط  والزراعة  امليــاه  مجاالت  في 
إلى  نحتــاج  كما  اخلــاص،  والقطاع 
قوانني وتشــريعات تقوي العالقة بني 
املركز واحملافظــات، مبيناً فخامته أن 
العالم متغيرة والبد من  األوضاع في 

تشريعات تواكب تلك التغيرات.
وأضاف رئيس اجلمهورية أن مشــكلة 

املياه عامــة وال تتعلق بالعراق وحده، 
بالطبيعة  التحكــم  نســتطيع  وال 
ولكن هناك مســائل يجب حلها مع 
دول اجلــوار، كما أن البلــد يعاني من 
مشكلة هدر املياه ونحتاج إلى تشريع 
قانون مينع االستخدام السيئ للمياه، 

مشــيراً إلى ضرورة تشكيل مجلس 
أعلــى للميــاه يضــم متخصصني 

وخبراء ومهتمني بالشأن املائي. 
وأوضح أن الدور الرقابي جمللس النواب 
مهم من أجل مراقبــة األداء والعمل 
ومعاجلة اخللل، ســيما وأن أي منصب 

هو خلدمــة الشــعب واجملتمع وليس 
الستغالله شخصيا او حزبيا او فئويا.

بدورهم، اســتعرض أعضــاء اللجنة 
القانونيــة عمل اللجنــة ومتابعتها 
للقوانني والتشريعات، مؤكدين وجود 
مسعى جدي مع السلطة التنفيذية 

إلكمال مشاريع القوانني.
وفيما يخــص موضوع امليــاه، بّينت 
اللجنــة تطلعها بأن ميســك رئيس 
اجلمهوريــة ملــف املياه ســيما أن 
تخصصه في هذا اجملال وملا يتمتع به 

من خبرة.
وأعرب أعضــاء اللجنة عــن أملهم 
بالتنســيق والتواصــل مع رئاســة 
اجلمهورية بشأن تشريع قانون اجمللس 
األعلــى االحتادي ومبا يحقــق العدالة 

واملساواة بني العراقيني.

 نحتاج ثورة تشريعية في مجاالت المياه والزراعة والنفط والقطاع الخاص
رئيس الجمهورية لدى استقباله اللجنة القانونية البرلمانية:

بغداد - الصباح الجديد: 
الــوزراء  مجلس  رئيــس  أكد 
محمد شــياع الســوداني، أن 
متابعة صغار الفاســدين لن 
كبار  عــن  احلكومة  تشــغل 

الفاسدين من املسؤولني.
وقال السوداني خالل اجتماعه 
باملــالك املتقــدم فــي مبنى 
وقفة  »لدينا  الداخليــة:  وزارة 
خاصة مــع كبار الفاســدين 
من املســؤولني، وسيحاسبون 
مبا يتناســب مع حجم االمانة 

التي فرطوا بها«، مشــيرا الى 
ان »متابعة صغار الفاســدين 

لن تشغلنا عنهم«.
وأضاف رئيــس مجلس الوزراء، 
واملتعبة  املهمشة  »الفئات  أن 
والفقيرة يجــب عدم إرهاقها 
في املعامــالت وتعطيلها في 
السوداني  ، وشدد  املراجعات«. 
علــى ضــرورة، »بــذل اجلهد 
إجابات  وتوفيــر  أجلهــم  من 
وتســهيالت تيسر مطالبهم 

بال تأخير«.

بغداد - الصباح الجديد:
نبيل  االقتصــادي  اخلبيــر  حــذر 
املرسومي امس الثالثاء، من تراجع 
العائــدات املاليــة املتحققة من 
بيع النفط العراقــي إثر تداعيات 

سقف سعر اخلام الروسي
ودخل قرار مجموعة السبع وضع 
حد أقصى لسعر النفط الروسي 
اول  التنفيذ  بحــرا حيــز  احملمول 
امس االثنني في قمة حظر االحتاد 
األوروبي على واردات اخلام الروسي 

عن طريق البحر.
له  مدونة  فــي  املرســومي  وقال 
على مواقــع التواصل االجتماعي 
الســعودية  إن  »فيســبوك«، 
الرسمية  البيع  أســعار  خّفضت 
للخام العربي اخلفيف الذي تبيعه 
إلى آسيا لشهر كانون الثاني إلى 
أدنى مستوى في عشرة أشهر الى 
مســتوى 2.20 دوالر فوق متوسط 
خام عمــان / دبي بــدال من 3.25 
دوالرات في الشــهر احلالي بسبب 
الطلب  تراجــع  بشــأن  اخملــاوف 
الروسية  املنافسة  زيادة  واحتمال 
اذ ان حتديــد ســقف ســعر خام 

األورال الروســي مبستوى 60 دوالراً 
للبرميل ســيؤدي الــى املزيد من 
الشحنات الروسية التي ستتدفق 
إلى آســيا وتتنافس مــع النفط 

السعودي والنفط العراقي.
وأضاف أن روسيا تصدر حاليا نحو 
2.800 مليون برميل يوميا الى كل 
من الصني والهند وهما السوقان 
والســعودية  للعراق  الرئيســان 
اللذان يصدران لهما نحو مليوني 

برميل يوميا.
وتابع املرســومي بالقــول إن، هذا 
التنافس بني النفط الروسي وكل 
والســعودي  العراقي  النفط  من 
ســيؤدي الى انخفــاض أكبر في 
النفطيــة  الشــحنات  أســعار 
املتوجهة الى آسيا مما سينعكس 
النفطية  العائدات  على  ســلبيا 
الطلب  ضوء  في  خاصة  العراقية 
العاملــي الضعيف علــى النفط 
واخملاوف احملتملة من رفع وشــيك 
ألســعار الفائــدة االمريكية وهو 
الــذي أدى الى تهاوي ســعر خام 
الى مستوى  وتراجعه  حاليا  برنت 

83 دوالرا للبرميل.

السوداني: الفاسدون الصغار 
لن يشغلوا الحكومة عن كبار 

المسؤولين الفاسدين

اقتصادي يحذر من تراجع عائدات 
النفط جراء تحديد سقف سعر 

الخام الروسي

بغداد - الصباح الجديد: 
حــذرت حركــة امتــداد مــن 
تغيير قانــون االنتخابات احلالي 
وارجاعــه الــى ســانت ليغو، 
الى  اجلماهيري  بالنزول  ملّوحة 
الشــارع وتدويل القضية بحال 
قامــت االغلبية فــي مجلس 
النواب العراقي بتغيير القانون.

وقال رئيس املكتب السياســي 
الصالح  رائــد  امتــداد  حلركة 
في تصريحــات صحفية امس 
ان »قانــون االنتخابات  الثالثاء، 
احلالي هو نتــاج لثورة عظيمة 
ولتضحيــات جســيمة، حيث 
ســالت دمــاء أكثر مــن 800 
املكتسب  شهيد من أجل هذا 
لثورة تشــرين، وال ميكن  املهم 
ان نســمح لالخريــن التالعب 
بهــذا القانــون، اال مــا دونته 
احملكمة االحتادية من مالحظات، 
بخصوص العــد والفرز اليدوي 
وايضــا مــا يخــص الكوتــا 

النسائية«.
وتــدور في كواليس األوســاط 
مناقشات  حالياً  السياســية 
مســتفيضة، بشــأن قانــون 
االنتخابات، الذي يعتزم مجلس 
النــواب مناقشــته ومــن ثم 
عرض املشــروع قبل التصويت 
عليه، في وقت تشــهد الكتل 
حــول  خالفــات  السياســية 
القانون، فمنها من تؤيد العمل 
بالنظــام الــذي مت العمــل به 
 2019 االخيرة  االنتخابــات  في 
املعتمد علــى الدوائر املتعددة، 
العودة  أخرى  أطراف  تؤيد  فيما 
الــى النظام الســابق املتمثل 

بالدائرة االنتخابية الواحدة.  
الى  »العودة  من  الصالح  وحّذر 
ســانت ليغو مجدداً«، منتقداً 
»فوز من يحصل على 20 صوتاً 
خسارة  مقابل  االنتخابات،  في 
من يحصل على 10 االف صوت، 

على سبيل املثال«.

وأكد الصالح أنــه »ال ميكن ان 
وســنلجأ  القانون،  تغيير  يتم 
الــى ضغــط الشــارع والذي 
القانون  تغييــر  مت  من خاللــه 
في مجلس  عليــه  والتصويت 
النــواب العراقــي«، مؤكداً أنه 
على  االخــرون  أصــر  »بحــال 
هــذه التغييرات ســنلجأ الى 

املتحدة  األمم  الى  رسائل  ارسال 
ومجلس األمــن الدولي واالحتاد 
املؤمتــر  ومنظمــة  االوروبــي 
االســالمي واجلامعــة العربية 
وكل املؤسســات احلقوقيــة«، 
عازيــاً هذه اخلطوة »مســألة 
اخالق سياســية، أما استغالل 
االغلبية املوجودة حالياً لتغيير 

فانه ال ميت  االنتخابــات  قانون 
لهــذه االخــالق السياســية 

بصلة«. 
القانون، وبدالً من اعتماد البالد 
مثلما  واحدة،  انتخابية  كدائرة 
حصــل في انتخابــات 2005 - 
وهي األولى بعد غزو البالد عام 
2003 - أو اعتماد كل محافظة 
مــن محافظات العــراق الـ18 
انتخابيــة، كما حصل  كدائرة 
الالحقة،  الثالث  االنتخابات  في 
فإن القانون األخير قّسم العراق 
83 دائرة انتخابية للوصول  إلى 
البالغ  النيابيــة  املقاعــد  الى 

عددها 329 مقعداً.
جــاء إقرار هــذا القانــون حتت 
ضغــط الشــارع العراقي الذي 
األوســع  هي  تظاهرات  شــهد 
واالبرز فــي تاريخ العراق احلديث، 
والتي طالبت بإصالح سياســي 
واقتصادي شامل، وكانت من أبرز 
األساسية،  املتظاهرين  مطالب 

ســنُّ قانون عــادل لالنتخابات، 
يخّفــف مــن احتــكار األحزاب 
املتنفذة، ويتيح دخول مستقلني 
إلى  وصغيــرة  ناشــئة  وأحزاب 

البرملان.
القانــون الــذي مت العمل به في 
االنتخابات املاضية في عام 2021 
يعد حتــوالً في عملّية حســاب 
األصوات والفوز للمرشــحني، إذ 
يحدد الفائز بأعلى األصوات بدالً 
من اعتماد ُطرق حســابية جتعل 
دخــول املســتقلني إلى مجلس 
مستحيلة،  شبه  ُمهّمة  النواب 
مباشرًة  تذهُب  األصوات  إن  كما 
إلى املرّشــح بدالً مــن القائمة 
مثلمــا كان احلال فــي القوانني 
االنتخابيــة الســابقة، وال يوّزع 
الفائض منها على مرشحني في 
حزٍب مــا، أو القائمة االنتخابية 
ذاتها، األمر الذي ســّهل صعود 
وليس  أحزابهــم  ميثلــون  نواب 

جمهورهم.

»امتداد« تهدد بالتدويل وتأجيج الشارع 
في حال تغيير قانون االنتخابات وفق هوى »األغلبية« 

رافضة العودة الى قانون سانت ليغو تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغت عائدات النفط العراقي 
مــن النفــط اخلام الــذي مت 
تصديره خالل 11 شــهراً من 
العام احلالــي 2022 نحو 107 

مليارات دوالر.
ووفــق احصائيــة لشــركة 
»سومو« ، فإن »إيرادات النفط 
العراقي املصدر خالل األشهر 
احلالي  العام  من  األولى  الـ11 
107 مليــارات  2022 بلغــت 
و336  الفا  و786  مليونا  و877 
دوالرا، مبعــدل شــهري بلغ 9 
مليــارات و807 مليونــا و71 

مليونا و 485 دوالرا«.
واضافــت ان »هــذه اإليرادات 
ارتفعــت عن العــام املاضي 
باملئة حيث   57 بنسبة   2021
بلغت فيهــا العائدات املالية 
68 مليــارا و258 مليونا و861 
الفا و485 دوالرا ومبعدل ستة 
و351  ماليني  و205  مليــارات 

الفا و44 دوالرا«.
إحصائيــة  أشــارت  كمــا 

الشركة الى ان »شهر ايار من 
العام احلالي 2022 شهد فيها 
أعلى ايراداً مالياً من املبيعات 
11 مليارا  النفطية حيث بلغ 
و477 مليونــا و514 الفــا و4 
شــهر  كان  فيمــا  دوالرات، 
كانون الثاني اقل االشهر من 
 8 بلغت  حيث  االيرادات  حيث 
مليارات و322 مليونا 679 الفا 

و526 دوالرا«.
ويعتمــد العــراق بنســبة 
اإليــرادات  على  باملئــة   96
موازنتــه  فــي  النفطيــة 
احلكومة  وتعرضت  العامة، 
الســابقة الــى ضغوطات 
كبيــرة مــع عــدم قدرتها 
املوظفني  رواتــب  دفــع  في 
التشــغيلية  والنفقــات 
انخفاض  نتيجــة  األخــرى 
دون  ما  الى  النفط  اســعار 
بداية  في  للبرميل  دوالرا   30
العام 2020 مع انتشار مرض 
كوفيــد 19 قبــل ان تعاود 

االسعار لالرتفاع مرة اخرى.

ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 57 %

نحو 108 مليارات دوالر إيرادات 
البالد من النفط خالل 11 شهرًا



محليات2

بغداد - الصباح الجديد: 

ينتظــر مشــروع “قنــاة اجليش” 
بالعاصمــة بغــداد، اكماله منذ 
عقــد من الزمان، فــي حني يؤكد 
هادي  النــواب،  عضــو مجلــس 
إجراءات  أن لدى اجمللس  ســامي، 
القضية  هــذه  ملتابعــة  قويــة 
وغيرها من قضايا الفساد، بينها، 

االستجواب. 
رئيس الوزراء الســابق، مصطفى 
الكاظمي، أقر في 15 كانون الثاني 
املاضي أن  “هذا املشــروع أنفقت 
عليه مبالغ طائلة، لكنه لم ينجز 
بسبب الفساد وسوء اإلدارة”، وهو 
منوذج من اآلف املشاريع التي حال 

الفساد دون اكمالها. 
مشــروع القناة الــذي ميتد لـ23 
بغداد،  شــمال  مــن  كيلومتــراً 
الري وحدائق  بناء مشاريِع  يشمل 
لألطفال  ألعاب  ومدينة  ومسابح 
على  األشــجار  وزراعة  ومطاعم، 
طــول املشــروع، وحتويلــه ملوقع 

سياحي.
في عام 2011 أطلقت أمانة بغداد 
جانبي  أراضي  لتطوير  مشــروعا 
قنــاة اجليش بالعاصمــة، بقيمة 
146 مليــون دوالر )نحو 175 مليار 
دينــار عراقــي( يشــمل تنظيف 
التي متتد ملســافة  القناة  مجرى 
22 كيلومتــرا فــي قلــب بغداد، 
وتعبيدها باإلســمنت، وإحاطتها 
واجلســور،  املعبــدة  بالطــرق 

وتشجيرها.
ويتضمن املشروع مناطق للترفيه 
على طول طريــق القناة، وحدائق، 
للــزوارق،  ومرســى  ومســابح، 
متنوعة  أخرى  وخدمات  ومسارح، 
كان  عامليــة  مواصفــات  وفــق 
من شــأنها تغيير واقــع مناطق 
والثانية،  األولى  والصدر  الشعب، 
والبلديات،  والفضيليــة،  واألمني، 
و9 نيســان، والعبيــدي، وحي أور، 
الواقعة شرقي القناة والتي تعرف 

بفقرها وسوء خدماتها.
املوقعــة، كان من  العقــود  وفق 
املفتــرض أن ينجز هذا املشــروع 
خال عام واحــد، لكن وبعد مرور 

10 أعوام وصرف قرابة املليار دوالر 
)تريليــون و200 مليــار دينار( وفق 
تقديرات رئيــس الوزراء مصطفى 
كبيرة  أجــزاء  مازالت  الكاظمي، 
من املشروع مجرد مكب للنفايات 

وساحات خاوية معظمها جرداء.
كان تطويــر قناة اجليــش “حلما” 
انتظــره أبناء العاصمة ســنوات 
دون أن يرى النور، فهذه القناة التي 
مت إجناز مرحلتهــا األولى في عهد 
أول رئيــس وزراء فــي اجلمهورية 
 )1963  1958-( قاسم  الكرمي  عبد 
وافتتحهــا في يوليو/متــوز1961، 
التي لها دالالت  تعد من املشاريع 
اخلدمي  بطابعها  ومعنوية  رمزية 
والترفيهي خصوصا ألبناء شــرق 

القناة من املناطق الفقيرة.
بعد نصف قرن من إجناز مشــروع 
القناة، أطلقــت حكومة املالكي 
مشــروعا جديدا لتطويرها ضمن 
الســتضافة  بغداد  جتميل  خطة 
القمة العربية عــام 2011، لكن، 
وكمــا ذكرنا، فبعد 10 ســنوات 
الضخم  املشروع  على إطاق هذا 
لتطويــر ممر القناة ال يــزال مكبا 
للنفايات بعد أن صرف عليها أكثر 
دوالر، حسب تصريحات  مليار  من 

رئيس الوزراء العراقي احلالي.
يقع مشروع القناة في قلب بغداد 
وعلى امتــداد 22 كلم، وكان من 
املفتــرض أن يتضمن 17 جســرا 
للمشــاة و12 شــاال و46 منفذ 

رّي، إضافة إلى املساحات اخلضراء 
واحلدائق متكاملــة املرافق، لكنه 
ال يــزال مهجورا ومجرد ركام رغم 
مليون   146 مــن  أكثر  تخصيص 
دوالر )قرابة 175 مليار دينار عراقي( 
10 ســنوات صرف  قبل  لتطويره 
منها أكثر من ثلثــي املبلغ، كما 
تثبت وثائق حصرية حصل عليها 

معد التحقيق.
أعلنت أمانة العاصمة عام 2011 
عن توقيع عقد تطوير قناة اجليش 
عبــر أمني بغــداد حينهــا صابر 
العيساوي مع شــركة “املقاولون 
العرب” املصرية وشــركة “الغري” 
جنسيتها  رغم  واألخيرة  األردنية، 
املوثقة فــي العقــد فإنها تعود 

جملموعة “العاصم” وهي مجموعة 
األعمال  لرجــل  تابعة  شــركات 

العراقي املعروف عصام األسدي.
العام  أنه في نفس  الوثائق  أثبتت 
الذي منح فيه املشروع لشركتني 
من القطاع اخلاص مببلغ جتاوز 146 
مليون دوالر )نحو 175 مليار دينار( 
بعرض  املائية  املوارد  وزارة  تقدمت 
إلجناز املشــروع مقابــل ربع هذه 
القيمة، كمــا تؤكد هذه الوثيقة 
التــي رفعت إلى رئاســة مجلس 

الوزراء.
كان العــرض -وفق مــا تضمنته 
الوثيقة- أشبه بالشكوى من قبل 
الوزارة التي أكــدت قيامها وعلى 
مبباحثات  كاملــني  عامــني  مدى 

مع أمانة بغداد لتنفيذ املشــروع 
قياســية  ومواصفات  بشــروط 

تعتمدها احلكومة.
لــم ترد رئاســة مجلــس الوزراء 
تنفيذ  ومت  العرض-الشكوى،  على 
عليه  املتفق  بالســعر  املشــروع 
مــع شــركتي القطــاع اخلاص. 
اخلدمات مبجلس  جلنة  ويرى عضو 
النــواب عاء الربيعــي أن األمانة 
املشــروع  تنفيذ  بإمكانهــا  كان 
باالستثمار بدل صرف هذه املبالغ 
الطائلــة، قائا “إحالة املشــروع 
لشــركات بحد ذاتــه خطأ كبير 
ارتكبته األمانة واحلكومة، باعتبار 
أنه في األساس البد أن يذهب إلى 

مستثمرين ومؤجرين”.

بغداد - الصباح الجديد: 
الشــركة  إدارة  مجلــس  ناقــش 
الضوابط  احلبــوب  لتجــارة  العامة 
و التعليمــات التــي أعدتها اللجنة 
من  واملشــكله  املتخصصة  الفنية 
االقســام ذات العاقــة التي كلفت 
بإعداد ضوابــط وتعليمات للتعامل 
مع حاالت النقائص التي حتصل عند 
العمل  وان  خصوصــاً  اخملــازن  امناء 
متوقف من شــهر اذار االمر الذي ادى 

الى توقف حركة الشركة اخملزنية . 
واوضــح مديــر عام رئيــس مجلس 

احلبوب  لتجارة  العامة  الشركة  إدارة 
الدكتــور حيــدر نــوري الكرعاوي مت 
بإعداد  املكلفة  اللجنة  اســتضافة 
االستماع  ومت  التعليمات  و  الضوابط 
إلــى أهــم احملــاور الرئيســية التي 
أدرجت لتكون منهاج عمل متكامل 
لاقسام اخملتصة وتعاملها مع امناء 
اخملــازن حلني اجراء جتربــة جديدة يتم 

اعتمادها. 
واضاف ناقشــنا اليوم موضوع مهم 
ليكون آلية عمل جديدة في التعامل 
مــع حــاالت النقــص احلاصلة عند 

امناء اخملازن .  وكشــف الكرعاوي أن 
الضوابــط والتعليمــات التي أعدت 
لتكــون آلية عمل فــي التعامل مع 
حاالت النقص، جاءت نتيجة لتغيرات 
املناخ وضرورة عمــل جتارب مختبرية 
من قبل املتخصصني خال املواســم 
التسويقية القادمة حملصولي احلنطة 
والشــلب ونواجتهــا , وليتــم حتديد 
السماحات مبوجب الفقدان الرطوبي 
للحنطة احمللية و احلنطة املســتوردة 
للكميات التي خزنــت في البنزات و 
القبب و املســقفات و الســاحات و 

البناكــر و اجملمعــات اخملزنيه واملراكز 
التسويقية . 

“ الكرعــاوي “ أكــد أن اجمللس ناقش 
آلية توزيع املبلغ الــذي مت اهدائه من 
قبل شــركة رافدي العــراق للتجارة 
ملنتســبي الشــركة جلهودهم التي 

تبذل من أجل تأمني قوت الشعب .
اضافــًة الــى املســاهمة بحملــة 
التنظيــف التــي اطلقهــا مجلس 
ومشــاركة  احلكومي  باجلهد  الوزراء 
بالتنسيق مع  شــاحنات الشــركة 

احلشد الشعبي بهذه احلملة 

مجلس إدارة لتجارة الحبوب يناقش الضوابط والتعليمات الخاصة بالسماحات المخزنية 
سيتم اجراء تجربة جديدة مستقباًل 

ويليام يانغ
تسارعاً  الرقمية  االبتكارات  شــهدت 
العالم  أنحــاء  فــي جميــع  كبيــراً 
على مــدار العامــني املاضيني بفضل 
االستراتيجيات احلديثة املعتمدة والتي 
تعتمد علــى التكنولوجيــا املتطورة 
التغيرات ودفع عجلة التنمية  ملواكبة 
االقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية.

وتركز خطــة العراق لتعزيــز التنمية 
على حتقيــق التحول الرقمي من خال 
االعتماد على التقنيات املبتكرة ووضع 
التكنولوجيا في متناول اجلميع، حيث 
يعتبــر التحول الرقمــي من املقومات 
األساســية إلطــاق اإلمكانــات في 
مختلف القطاعات. وستســهم رؤية 
العــراق فــي تنمية املهــارات الازمة 
وتوفير املزيد من فــرص العمل وتعزيز 
للشــركات  التنافســية  القــدرات 

العراقية على املستوى العاملي.
وحقق العــراق خطــوات مهمة على 
طريق االعتمــاد على تقنية املعلومات 
واالتصــاالت فــي حتديــث العمليات 
اخلدمات  وحتسني  احلكومية  واألنظمة 
للمواطنــني وتنمية االقتصاد الرقمي. 
وفي ظل الطلب املتزايد على اخلدمات 
الرقمية في البــاد، يبقى التعاون بني 
الفاعلة  احلكومة ومختلف األطــراف 
وتعزيز الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص أمــراً ال غنى من أجــل قيادة 
التحول الرقمي واالنتقال إلى اخلدمات 
واحللــول الرقمية بساســة. وتتطلع 
هــواوي إلــى مواصلــة التعــاون مع 
املؤسسات العامة واخلاصة في العراق 
من أجــل دخول العصــر الذكي بثقة 

وكفاءة. 
وسيســهم التحــول الرقمــي الذي 

تشهده مختلف القطاعات في توفير 
املزيــد من الفــرص بفضــل االعتماد 
واملبتكرة  احلديثــة  التقنيــات  علــى 
والذكاء  الســحابية  احلوســبة  مثل 
االصطناعي والبيانات الضخمة، ولكن 
التحول ســيفرض املزيد من التحديات 
ثبــات اخلدمات  الكبيرة مثــل ضمان 
اإللكترونيــة واحلد مــن مخاطر األمن 

السيبراني.
ويعتمــد العالم الرقمــي على األمن 
خصوصيــة  وحمايــة  الســيبراني 
املســتخدمني. ولذلــك، يجــب تعزيز 
هذه القــدرات وضمان ثبــات األعمال 
أجل  اإللكتروني مــن  الفضــاء  فــي 
وتضع  واجملتمعات.  الشــركات  حماية 
احلكومات فــي جميع أنحــاء العالم 
األمن الســيبراني وحماية اخلصوصية 
في مقدمــة أولوياتها، حيث اعتمدت 
القوانــني واألنظمــة الازمة حلوكمة 
الفضاء اإللكترونــي وحماية البيانات 
الكبير  الدور  إلى  ونظراً  الشــخصية. 
الــذي تؤديــه البيانات فــي مختلف 
جوانــب حياتنــا، أصبحــت حمايــة 
البيانات واســتخدامها بشكل مائم 
لتنفيذ  األساســية  املقومــات  مــن 

األعمال واملهام اليومية.
الازمــة  اخلطــط  حتديــد  ويجــب 
لتلبيــة متطلبات االمتثــال للقوانني 
واخلدمات  املنتجات  وتوفير  التنظيمية 
اآلمنة والتي ميكن االعتماد عليها من 
العماء.  جتاه  بالتزاماتنــا  اإليفاء  أجل 
كما ينبغي تبّني نهج دفاعي شــامل 
لتعزيز األمان وضمان مواصلة األعمال 
العماء  وجتربــة  الكفــاءة  وحتســني 

وحماية خصوصية املستخدمني.
ونحتــاج إلى اعتمــاد املعايير العاملية 

على املســتوى الدولــي واتباع أفضل 
املمارسات من أجل مواجهة التهديدات 
اإللكترونيــة بكفــاءة. ولذلــك، تركز 
هواوي علــى تصميــم وتنفيذ نظام 
حماية اخلصوصية واألمن الســيبراني 
على املســتوى العاملي. وتتبنى هواوي 
نظاماً مستداماً وميكن االعتماد عليه 
ويتمتع بالكفاءة لضمان األمن وحماية 
اخلصوصية مبا يتماشــى مــع املعايير 
الدوليــة والقوانني واألنظمة املعتمدة 
التــي تعمل فيها  الدول  في مختلف 
من خال دراســة متطلبــات اجلهات 
واتبــاع أفضل  والعماء  التنظيميــة 

املمارسات اخملصصة.
ويعتبــر األمــن اإللكترونــي وحماية 

اخلصوصية من التحديات املشــتركة 
التــي يتحمــل مســؤوليتها جميع 
األطراف الفاعلة - مبن فيهم احلكومات 
املعاييــر  ومؤسســات  والشــركات 
واملســتهلكني.  التكنولوجيا  وموردي 
وتتعاون هواوي مع احلكومات والعماء 
التحديات  مواجهة  على  والشــركات 
من  اخلصوصيــة  وحمايــة  األمنيــة 
خــال التعامل مع األمن الســيبراني 
كنشــاط جماعي واحلفاظ على بيئة 
مفتوحــة وتعاونيــة تدعــم االبتكار 
وتتســم بالشــفافية إذ ال يقتصر دور 
األمن اإللكترونــي على حماية أصولنا 
الرقمية، بل يسهم في تعزيز األعمال 

كذلك.

جــودة  بتحســني  هــواوي  وتلتــزم 
احليــاة للجميع في العالــم الرقمي 
مــن خال توفيــر املنتجــات واحللول 
االعتماد  والتي ميكن  اآلمنة  واخلدمات 
عليها وحماية البيانات الشــخصية 
وتتمتع  قانوني.  واستخدامها بشكل 
الشركة باخلبرة الازمة لتعزيز التعاون 
مع عمائنــا من أجل مواصلة التطور 
التقني وتوفير حلول الثورة الصناعية 
الرابعة مبا فيها احلوســبة السحابية 
والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء، 
وكذلــك تطويــر املنتجــات واحللول 
ونوفرها من خال االلتزام مببادئ األمان 
حسب التصميم واخلصوصية حسب 
التصميم من أجل متكني عمائنا من 

بناء مستقبل رقمي مزدهر.
التقنية  املهــارات  تنميــة  وتعتبــر 
للشــباب املوهوبــني مــن التحديات 
الرئيسية التي تواجه التحول الرقمي، 
حيث تؤدي مواهــب تقنية املعلومات 
واالتصــاالت دوراً أساســياً في تنفيذ 
وأشــار  الوطنية.  التنموية  اخلطــط 
اليونيســف  تقرير نشــرته منظمة 
إلى أن %59.2 من الشــباب العراقيني 
ال ميتلكون املهــارات الرقمية الازمة 
لدخــول ســوق العمل واملســاهمة 
فــي التنمية االجتماعيــة. وفي ظل 
الكبيــر فــي متخصصي  النقــص 
تقنيــة املعلومات واالتصــاالت على 
املســتوى العاملي، ال ســيما تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة، ستســهم 
تنميــة املواهــب العراقيــة في ردم 
تعزيز  يجب  ولذلك،  الرقمية.  الفجوة 
التعاون بــني القطاعني العام واخلاص 
من أجل متكني اجلامعات والشــركات 
من  التكنولوجيا  ومــوردي  التقنيــة 
جهوداً  هواوي  وتبذل  بكفاءة.  التعاون 
كبيرة في العراق، حيث وفرت األسس 
املتينــة لتمكني الشــباب املوهوبني 
وتشــجيعهم علــى التخصص في 
والهندســة  والتكنولوجيا  العلــوم 
والرياضيات وتوفيــر فرص العمل في 

القطاع التقني.
كمــا تلتزم هــواوي بتوفيــر خبرتها 
العامليــة والتقنيات فائقــة الكفاءة 
للمســاهمة فــي ردم الفجــوة بني 
املناهج الدراســية وسوق العمل من 
أجل دفــع عجلة االقتصــاد الرقمي 
وبناء مســتقبل مزدهر للعراق. وتنفذ 
الشركة العديد من املبادرات والبرامج 
في الباد مثل أكادميية هواوي لتقنية 

املعلومات واالتصــاالت والتي حققت 
إســهامات كبيرة للبــاد. ومن خال 
التعاون مع اجلامعات العراقية، تهدف 
األكادمييــة إلى توفيــر التدريب الازم 
التقنيات  اجلامعيني علــى  للطــاب 
وخبرتهم  مهاراتهم  وحتسني  احلديثة 
العمليــة وتوفيــر فــرص العمل في 
هــواوي والشــهادات املعتمــدة من 

الشركة.
وميتلك العــراق العديد مــن املواهب 
املميــزة، ممــا يتطلب توفيــر الدعم 
والرعاية الازمني. وشــهدت مسابقة 
هواوي لتقنيــة املعلومات واالتصاالت 
2021 مشاركة  في الشرق األوســط 
فريق عراقــي من طاب جامعة صاح 
اللبنانيــة  واجلامعــة  الدين-أربيــل 
األنبار  أربيل وجامعة  الفرنســية في 
وجامعة جيهان في النهائيات العاملية 
بعــد أن حقــق املركز الثالــث على 
مســتوى املنطقة.كما حصد الفريق 
االبتكار  ملنافســات  الكبــرى  اجلائزة 
من مســابقة هواوي العاملية لتقنية 
املعلومــات واالتصــاالت 2021-2022 
والتــي أقيمت نهائياتهــا في مدينة 

شينزن الصينية.
وحقق العــراق خطــوات كبيرة على 
طريق بناء املســتقبل املزدهر بفضل 
وتقنية  االتصــاالت  قطــاع  جهــود 
اإللكتروني  الفضاء  وتوفير  املعلومات 
اآلمن واملواهــب التي تتمتع بالكفاءة 
املفتوح  التعــاون  ويعتبــر  الازمــة. 
بطريقة مسؤولة وتتسم بالشفافية 
من خال االبتكار التقني ومشــاركة 
املعرفــة واتخــاذ اإلجــراءات األمنية 
الازمــة مــن املقومات األساســية 

ملواصلة التحول الرقمي في الباد.

“قناة الجيش” 146 مليون دوالر صرفت
 على مشروع انتهى مكبا للنفايات

ينتظر اكماله منذ عقد من الزمان

كان تطوير قناة 
الجيش “حلما” 

انتظره أبناء 
العاصمة سنوات 

دون أن يرى النور، 
فهذه القناة التي 
تم إنجاز مرحلتها 

األولى في عهد أول 
رئيس وزراء في 
الجمهورية عبد 

الكريم قاسم

بغداد - الصباح الجديد: 
القت مفارز مديرية شؤون االقامة في بغداد امس الثاثاء 
على العشــرات من األجانب اخملالفــني لقانون االقامة 
العراقي. وذكر بيان لشــؤون االقامة أنه “بالتنسيق مع 
جهــاز اخملابرات الوطني، ووكالة االســتخبارات والقوة 
املاســكة لارض، مت القبض علــى )150( مخالفا في 
مناطق الكرادة وزيونة وشارع فلسطني في بغداد على 

مخالفني لقانون اإلقامة رقم 76 لسنة 2017”.
وأشــارت املديريــة إلى أنه “ســيتم اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم وتسفيرهم خارج األراضي العراقية، 
فيما أكدت انها مستمرة مباحقة اخملالفني في مناطق 
بغداد واحملافظــات كافة”، محــذرة املواطنني من إيواء 
األجانــب اخملالفني للقانون واالبــاغ الفوري عن اماكن 

تواجدهم. 

ذي قار - الصباح الجديد: 
أقيمــت في اهــوار اجلبايش حملــة تنظيف كبرى 
نظمتهــا منظمــة اجلبايــش للســياحة البيئية 

بالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية.
وذكــرت منظمة اجلبايش في بيان احلملة شــهدت 
مشاركة عدد كبير من املتطوعني والسكان احملليني 
وشيوخ العشائر وسفراء النظافة في بغداد اضافة 
الى مشــاركة متطوعــني من محافظة ميســان 

والبصرة.
واشــار البيان إلــى أن هدف احلملــة كان يتضمن 
تســليط الضوء على معاناة ســكان األهوار وعلى 
اجلفــاف احلاصل فــي هــذه املنطقــة اضافة الى 
التعريــف بحجم األضرار التي حلقــت باالهوار جراء 
اجلفاف وهــذه دعوة صريحة النقــاذ االهوار واطاق 

املياه باجتاهها. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف عضو اللجنــة املاليــة النيابيــة، معني 
الكاظمي، عن خطة لســحب مليــون مواطن من 

العاصمة بغداد.
وقــال الكاظمي انه :”لدى احلكومــة احلالية خطة 
لبناء 5 مدن سكنية كبيرة جديدة في محيط بغداد 
وســحب مليون مواطن اليها مــع توفير اخلدمات 

كاملة وفرص عمل في هذه املناطق”.
واضــاف “هناك 3 مليــارات دوالر في صندوق االعمار 
والصــني حاضــرة لوضــع 10 مليــارات دوالر اخرى 
التحتيــة، فهناك  البنية  بالعمل فــي  والشــروع 
مســاحات شاســعة من االراضي صاحلة للسكن 
لكنها خالية من البنى التحتية”.   وتابع الكاظمي 
ان “املدن احمليطــة ببغداد من مســؤولية احملافظة 
وامانة بغداد مسؤولة عن 14 بلدية وقانون العاصمة 
يفترض ان يشرع من مجلس النواب ليقرر هذا الشي 
وامني بغداد حاليا يعني من رئيس الوزراء”.  وحول قرار 
متليك االراضــي الزراعية، اوضح الكاظمي “لم تكن 
الزراعي متجذرة ومتوسعة في  مشكلة الســكن 
السنوات املاضية وكانت في بداياتها كما هو عليه 
احلال اليــوم، وقرار متليك االراضــي الزراعية التابعة 
للحكومة حصراً ويكون مبلغ التبليغ حسب قانون 

وبيع وايجار عقارات الدولة دون مزايدات”.
واشــار الى ان “حتويل االراض الزراعية الى ســكنية 
يتطلــب توفير البنى التحتية املناســبة، واملطلوب 
من االجهزة التنفيذية سواء مجلس الوزراء او امانة 
بغــداد ودوائر البلدية في احملافظــات ان يكون هناك 
وضوح في التعامل مع املواطنني بشــان قرار حتويل 

جنس االرض”.

القبض على 150 اجنبيًا 
مخالفين لقانون اإلقامة 

في مناطق بغداد 

انطالق حملة تنظيف 
كبرى الهوار الجبايش 

المالية النيابية : خطة 
لبناء 5 مدن سكنية كبيرة 

جديدة في محيط بغداد

تعزيز التحول الرقمي: بناء مستقبل اقتصادي مزدهر 
باالعتماد على األمن السيبراني والمواهب التقنية في العراق
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
رحب األمــن العام لــأمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش بتوقيع أول اتفاق 
بــن القادة العســكرين واملدنين 
في السودان معربا عن أمله في ان 
“يفتح الطريق” أمــام انتقال البالد 

إلى سلطة مدنية.
وقــال الناطق باســمه ســتيفان 
دوجاريــك فــي بيــان إن غوتيريش 
“يرحب بتوقيع اتفاق إطار بن القوى 
في  واجليش  املدنيــة  السياســية 

السودان”.
وأضاف “هــو يأمــل أن يفتح ذلك 
الطريق أمام عودة إلى انتقال يقوده 

املدنيون في البالد”.
وتابــع أن األمن العــام “يدعو كل 
العمل  إلــى  الســودانية  األطراف 

بــدون تأخير على املرحلــة املقبلة 
من العملية االنتقالية لالستجابة 
للمشاكل املتبقية بهدف التوصل 
إلــى اتفاق دائم وجامع سياســيا” 
وكرر دعــم األمم املتحدة “لتطلعات 
للدميوقراطية  الســوداني  الشعب 

والسالم والتنمية املستدامة”.
وقد وقع اجليش الســوداني والقادة 
املدنيون اتفاقا االثنن ميهد الطريق 
وإنهاء  مدنية  حكومة  لتشــكيل 
بأخرى  مصحوبة  سياســية  أزمة 

اقتصادية تعصفان بالبالد.
وقال ممثل األمم املتحدة في السودان 
فولكــر بيرذيس إن توقيــع االتفاق 
هــو “نتاج جهــود متواصلة قامت 
بها األطراف الســودانية على مدى 
العام املنقضــي إليجاد حل لأزمة 

السياســية والعودة الــى النظام 
الدستوري”.

قوات  وقائد  البرهــان  االتفاق  ووقع 
العسكرية  شــبه  السريع  الدعم 
من  والعديد  دقلــو  محمد حمدان 
القادة املدنيــن وخصوصا من قوى 
احلريــة والتغييــر وهــي الفصيل 
اســُتبعد  الذي  الرئيســي  املدني 
بالســلطة  اجليش  اســتئثار  منذ 
إثر انقالب اخلامس والعشــرين من 

أكتوبر 2021.
وتشهد البالد تظاهرات واحتجاجات 
شبه أســبوعية تعرضت بانتظام 
لقمع قــوات األمن ما أســفر عن 
سقوط 212 قتيال على األقل، فيما 
تزايــدت وتيرة العنــف القبلي في 

مناطق عدة.

3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجرى وزير الدفاع األميركي، لويد أوسنت، امس 
االول االثنن، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء، 
وزير الدفاع األســترالي، ريتشارد مارلس، في 
البنتاغون تركزت علــى تعزيز التحالف بن 

الواليات املتحدة وأستراليا.
 وأكــد الوزيران، بحســب بيــان للبنتاغون، 
التزامهما بتعميق التعاون الدفاعي الثنائي 

السيما في مجال التكنولوجيا الدفاعية.
وجــدد الوزيران تصميمهمــا على مواجهة 
لالستقرار  املزعزعة  العســكرية  األنشطة 

التي تقوم بها جمهورية الصن الشعبية.
كما أكدا على مواصلة التعاون مع الشركاء 
اإلقليمين من أجــل إبقاء منطقة احمليطن 

الهندي والهادئ منطقة حرة ومفتوحة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجــرى رئيــس هيئــة األركان األميركية 
املشــتركة اجلنرال، مارك ميلي، مباحثات 
أركان اجليش  رئيــس  البنتاغــون، مع  في 
اإلسرائيلي اجلديد اجلنرال، هيرتزي هاليفي.
وبحســب بيان هيئة األركان، فقد تناولت 
املباحثات قضايا األمــن اإلقليمي، وتعزيز 

التعاون الثنائي.
كمــا بحث الطرفان تنســيق الدفاع ضد 
التهديدات التي تشكلها إيران في جميع 
أنحاء املنطقة، وغيرهــا من القضايا ذات 

االهتمام االستراتيجي املشترك.
وتتعاون إســرائيل والواليــات املتحدة في 
اجملــاالت األمنية والصناعات العســكرية 
بشكل يدعم مصالح البلدين في اجملاالت 

الدفاعية.
األميركية،  األســلحة  شــركة  وكانــت 
لوكهيد مارتن، وشــركة مقاوالت الدفاع 
االول  امس  أعلنتا،  رافائيل،  اإلســرائيلية، 
االثنن، تعاونهما لتطوير نظام ليزر عالي 
الطاقــة للدفاع في مواجهــة الهجمات 

اجلوية.
ســيكون النظــام مبنيــا على أســاس 
ليزر  دفاع  “الشــعاع احلديدي”، وهو نظام 
صاروخي تطوره رافائيل مــع وزارة الدفاع 

اإلسرائيلية.
وخضع الشــعاع احلديدي لسلســلة من 
االختبــارات الناجحة هذا العــام ويتوقع 

نشره خالل العقد املقبل.
لأســواق  املشــترك  املنتــج  ســيوجه 
إن  الشــركتان  وقالت  وغيرها.  األميركية 
في  والتصنيع ســيتم  واالختبار  التطوير 

الواليات املتحدة وإسرائيل.
وذكــر فرانك ســانت جون، كبيــر مديري 
االتفــاق  أن  العمليــات فــي لوكهيــد، 
“البقاء متقدمن  العمالء على  سيساعد 
على أعدائهم”. وأضاف أن “التزامل األمني” 

مع إسرائيل شرف.
نظام  للدولة،  اململوكة  رافائيل،  وصممت 
الشعاع احلديدي ليستكمل سلسلة من 
أنظمــة الدفاع اجلوي التي تســتخدمها 
القبــة احلديدية،  إســرائيل ومنها نظام 
شــديد الفعاليــةن لكنه أيضــا باهظ 
التكاليــف. وهــو جزء من نظــام دفاعي 
متعدد املستويات تطوره إسرائيل في البر 
والبحر واجلو للحماية ضد أي شــيء، بدءا 
من صواريخ قصيرة املدى، وحتى الصواريخ 
املوجهة بعيدة املدى التي ميتلكها أعداؤها.

وزيرا الدفاع األميركي 
واالسترالي يبحثان التحالف 

بين بلديهما

رئيس هيئة األركان األميركية 
يلتقي نظيره اإلسرائيلي 

الجديد في البنتاغون

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

امس  اإلندونيســي،  البرملــان  أقــر 
الثالثــاء، تعديالت تشــريعية جترم 
ممارســة اجلنس قبل الــزواج وتُدخل 
تغييرات جذريــة أخرى على القانون 
اعتبرهــا  خطــوة  فــي  اجلنائــي، 
حقوقيــون انتكاســة للحريات في 
أكبر دولة مســلمة في العالم من 

حيث عدد السكان.
وخالل التصويت عليها في جلســة 
عامــة، حصلــت هــذه التعديالت 
على  للجــدل  املثيرة  التشــريعية 
نتيجة  في  النــواب،  أصوات  أغلبية 
كرســها نائب رئيس مجلس النواب 
ســوفمي داســكو أحمــد بإعالنه 
أصبحت  التعديــالت  أن  مبطرقتــه 
“قانونيــة”، وفــق ما نقلــت وكالة 

فرانس برس.
وانتقــدت منظمــات حقوقية هذه 
التعديــالت، ونددت بقمــع احلريات 
املدنية والتحــول نحو األصولية في 
أكبر دولة ذات أغلبية مســلمة من 

حيث عدد السكان في العالم. 
وقال وزير القانون وحقوق اإلنســان، 
ياسونا الولي، في كلمة أمام البرملان 
“لقد بذلنا قصارى جهدنا الستيعاب 
القضايا املهمة واآلراء اخملتلفة التي 
فقد  ذلــك،  ومع  مناقشــتها.  متّت 
حان الوقت بالنسبة لنا التخاذ قرار 
تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات 

اجلنائي االســتعماري  القانون  وترك 
الذي ورثناه خلفنا”.

ومــن أكثر املــواد إثــارة للجدل في 
جتّرم  التــي  تلك  اجلديــد  القانــون 
ممارسة اجلنس قبل الزواج، والعالقات 
الــزواج،  إطــار  خــارج  اجلنســية 
واملســاكنة بــن رجل وامــرأة غير 

متزوجن. 
وتخشى املنظمات احلقوقية كذلك 
مــن أن تكــون لهــذه التعديــالت 
تداعيات أيضا على مجتمع امليم في 
التي ال تسمح  الدولة  إندونيســيا، 

بزواج املثلين.
عن مشــروع  احلكومــة  ودافعــت 
القانون اجلديد قبل التصويت عليه، 
مؤكــدة أنه ســيحمي مؤسســة 

الزواج.
أي  التبليغ عن  إن  وقالت احلكومــة 
املتعلّقة  املــواد  ألحــكام  مخالفة 
ال  قانوناً  اجملّرمة  اجلنسية  بالعالقات 
ميكن أن يبلِّغ عنها إال أحد الزوجن أو 
أحــد الوالدين أو أحد األبناء، مما يحّد 

من نطاق هذه التعديالت.
لكــّن منّظمات حقوقيــة انتقدت 
التشــريع اجلديد، معتبرة أّنه يرسي 
األســس القانونية لشــرطة أخالق 
ويقمع احلريات املدنية والسياسية. 

األندونيسي  العقوبات  قانون  ويرجع 
إلى حقبــة االســتعمار الهولندي 
عقوده  منذ  البحــث  ويجري  للبالد، 

مبسألة تعديله.
إّن القانون  وتقول جماعات حقوقية 
اجلديد يؤّكد أّن أندونيسيا، املكّرسة 

أكثر  تنحو  الدستور،  علمانيتها في 
فأكثر نحو األصوليــة بعدما كانت 
بسبب  إشــادة  موضع  عقود  طوال 

تسامحها الديني.

اإلندونيســي يخطط  البرملان  وكان 
إلقــرار هــذا القانون اجلنائــي الذي 
يعاقــب على ممارســة اجلنس خارج 
نطاق الزواج بالسجن ملدة تصل إلى 

عام.
وخطط أيضا حلظر إهانة الرئيس أو 
مؤسســات الدولة والتعبير عن أي 
الدولة  إليديولوجية  معارضــة  آراء 

فــي إندونيســيا، فضــال عن حظر 
املساكنة قبل الزواج.

وقال نائب وزير العدل اإلندونيســي 
إدوارد عمر شــريف حياريــج، بداية 
ديســمبر لرويترز، إن القانون اجلنائي 
اإلعــداد على مدى  اجلديد ظل قيد 
عقود، ومن املتوقع أن يتم إقراره في 

15 ديسمبر.
“نحن  لرويتــرز في مقابلــة  وصرح 
فخــورون بــأن لدينا قانــون جنائي 

يتماشى مع القيم االندونيسية”.
بعض  بدعــم  القانــون  ويحظــى 
تزداد  بلد  في  اإلســالمية  اجلماعات 
فيــه النزعة احملافظــة، رغم بعض 
املعارضــن الذيــن يجادلــون بأنها 
الليبرالية  لإلصالحــات  انتكاســة 
التي مت ســنها بعد سقوط الزعيم 
االســتبدادي ســوهارتو عام 1998، 
وفــق رويتــرز. وكان من املقــرر مترير 
مســودة ســابقة للقانون في عام 
احتجاجات على  أثارت  لكنها   2019
وتظاهر عشــرات  البالد.  مســتوى 
اآلالف في ذلك الوقت ضد مجموعة 
كبيــرة من القوانن، ال ســيما تلك 
التــي يُنظر إليها علــى أنها تنظم 
األخالق وحريــة التعبير، والتي قالوا 

إنها ستحد من احلريات املدنية.
ويقول املنتقدون إن تغييرات طفيفة 
أجريت على القانون منذ ذلك احلن، 
رغم أن احلكومة أجرت في األشــهر 
األخيرة مشــاورات عامة في جميع 
أنحاء البالد لتقــدمي معلومات حول 

التغييرات.

التي  التغييــرات  بعــض  وتتضمن 
أُجريــت حكمــا ميكن أن يســمح 
بتخفيــف عقوبــة اإلعــدام إلــى 
السجن مدى احلياة بعد 10 سنوات 

من ُحسن السلوك.
وال يــزال القانــون اجلنائي يشــمل 
جتــرمي اإلجهاض، باســتثناء ضحايا 
االغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة 

“السحر األسود”.
املؤرخة  األخيرة  املســودة  وبحسب 
في 24 نوفمبر والتي اطلعت عليها 
رويترز، فإن ممارسة اجلنس خارج نطاق 
الزواج، والتي ال ميكن اإلبالغ عنها إال 
من قبل أطراف محدودة مثل األقارب 
املقربن، يعاقب عليها بالسجن ملدة 

عام واحد كحد أقصى.
الرئيس، وهي  وتصل عقوبة إهانــة 
تهمة ال ميكــن إال للرئيــس اإلبالغ 
عنها، إلى الســجن ثالث ســنوات 

كحد أقصى.
وقال أندرياس هارســونو من هيومن 
رايتــس ووتــش إن التغييــرات في 
“انتكاسة كبيرة  القانون ســتكون 

للدميقراطية اإلندونيسية”.
ورفض نائب وزيــر العدل االنتقادات، 
قائــال إن النســخة النهائيــة من 
القوانن  التزام  ســتضمن  املسودة 
اإلقليميــة بالتشــريعات الوطنية، 
وأن القانــون اجلديد لن يهدد احلريات 
الدميقراطية. ومتت مناقشة نسخة 
منقحة مــن القانــون اجلنائي منذ 
إعالن إندونيســيا اســتقاللها عن 

هولندا في عام 1945.

أكبر دولة مسلمة بعدد السكان 

اندونيسيا تجّرم »الجنس قبل الزواج«

متابعة ـ الصباح الجديد :
وضع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس شــروطه إلجــراء املصاحلة 
الفلســطينية الداخليــة، قائــالً 
أمــام اجتمــاع للمجلــس الثوري 
حلركة “فتح”، وهو ثاني أعلى هيئة 
تنظيمية بعــد “اللجنة املركزية”، 
إن احلركــة ســتمضي فــي إجراء 
املصاحلــة، علــى أســاس اعتراف 
“التحرير”  الفصائل مبنظمة  جميع 
كممثل شــرعي ووحيد للشــعب 
بالشرعية  والقبول  الفلســطيني 

الدولية.
االعتــراف مبنظمة “التحرير” متفق 
عليه فــي اتفاق املصاحلــة األخير 
في اجلزائر، لكن مــع التأكيد على 
انضمام حركتي “حماس” و”اجلهاد” 
لهــذا اإلطار، وهي مســألة تواجه 
خالفاً حول كيفيــة حدوث ذلك؛ إذ 
تطلــب “حماس” إمتــام األمر على 
أســاس ترفضه حركــة “فتح” في 
هذا الوقت، وهو إعادة بناء املنظمة 
عبر  وبرنامجها  قيادتهــا  وجتديــد 

االنتخابات.
وتريــد “فتح” أوالً إجــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية إلنهاء االنقسام 
فــي الســلطة حتــى ال ينتقــل 
للمنظمة، ثم بعد ذلك ميكن إجراء 
انتخابــات في املنظمة على قاعدة 
االعتراف بالشــرعية الدولية، وهو 
الطلب القدمي املتجدد الذي ترفضه 
حركتا “حماس” و”اجلهاد اإلسالمي”؛ 
ألنه ينضوي علــى اعتراف ضمني 

بحق إسرائيل بالوجود.
وقبــل طلب عباس مــن الفصائل 
الدوليــة،  بالشــرعية  االعتــراف 
كانت حركــة “فتح” تطلب اعتراف 
أي حكومــة توافــق علــى األقل، 
بالشــرعية، وســّبب هــذا خالفاً. 
بقوله  موقفــه  عبــاس  وأوضــح 
ألعضــاء “الثــوري”، “نريــد حماية 

مصالح شعبنا”.
وجدد عبــاس التأكيد على االلتزام 
بإجراء االنتخابات العامة الرئاسية 
والتشــريعية، باعتبارها األســاس 
لبنــاء منظومة سياســية قائمة 
على تبادل الســلطة عبر صناديق 
أن تشــمل جميع  االقتــراع، على 
األراضــي الفلســطينية مبا فيها 
االتفاقات  حســب  القدس  مدينة 
املوقعة برعايــة دولية كما حصل 
و2006(،  و2005،   ،1996( األعوام  في 

لكنه لم يحدد وقتاً لذلك، كما لم 
يتطرق النتخابات املنظمة.

وجــاء موقف عباس قبــل اجتماع 
مرتقب للفصائل الفلسطينية في 
اجلزائر نهاية الشهر احلالي، إذ تنوي 
اجلزائر دعوة الفصائل لها من أجل 
دفع اتفاق املصاحلة الذي وقع هناك 
املاضي، ولم  األول  13 تشــرين  في 

يبدأ تنفيذه بعد.
وكانــت الفصائل قــد وقعت على 
إعــالن جزائــري متعلــق بتحقيق 
بوثيقة  ُعرف  فلسطينية  مصاحلة 
“إعــالن اجلزائر”، وتضمــن التأكيد 
علــى اتخــاذ اخلطــوات العملية 
لتحقيــق املصاحلــة الوطنية عبر 
دور  وتطوير  وتعزيز  االنقسام،  إنهاء 
الفلســطينية”  “التحرير  منظمة 
مبشــاركة  مؤسســاتها  وتفعيل 

جميــع الفصائل الفلســطينية، 
الوطنــي  اجمللــس  وانتخــاب 
واخلارج  الداخل  في  الفلســطيني 
حيثمــا أمكــن، بنظــام التمثيل 
النســبي الكامل، واإلسراع بإجراء 
وتشريعية  رئاسية  عامة  انتخابات 
في قطــاع غزة والضفــة الغربية 
مبا فيهــا القدس عاصمــة الدولة 
املؤسسات  وتوحيد  الفلسطينية، 

الوطنية الفلسطينية.
وتضمن اإلعالن أن يتولى فريق عمل 
جزائري – عربي اإلشــراف واملتابعة 
لتنفيذ بنود هــذا االتفاق بالتعاون 
وتدير  الفلســطيني،  اجلانــب  مع 

اجلزائر عمل الفريق.
وخالل سنوات طويلة، وقعت حركتا 
اتفاقات  سلسلة  و”حماس”  “فتح” 
اصطدمت جميعها بالتطبيق على 

األرض، مما ســيختبر االتفاق اجلديد 
الــذي يبــدو أن مســألة منظمة 
بالشــرعية  واالعتراف  “التحريــر” 
الدولية، ســتحوالنه إلى اتفاق آخر 

بال تنفيذ.
وقال رئيس دائرة العالقات الوطنية 
في حركة “حماس”، إن إصرار عباس 
على “قبول الفصائل الفلسطينية 
الشــرعية  يســمى  مبا  باالعتراف 
للمصاحلــة  كشــرط  الدوليــة 
الوطنية يتعارض مع )إعالن اجلزائر( 
ويؤخر تنفيذه”. وأضاف: “هذا ال يعزز 

الوحدة الوطنية”.
وكانت “حماس”، على لسان خليل 
احلية نائب رئيس احلركة في قطاع 
غــزة، قــد أوضحــت موقفها من 
املصاحلــة، وكيف ميكــن أن تنجح 
قبــل لقــاء اجلزائر املرتقــب، قائالً 

إن احلركــة تريد اســتعادة الوحدة 
علــى برنامج ورؤيــة مقاومة وبناء 
وطنية  وقيــادة  وطنــي  برنامــج 
موحــدة، وإعــادة تعريــف ماهية 
السلطة الفلســطينية، والتوافق 
على مرحلــة انتقالية يجري فيها 
تشــكيل جلنة تنفيذيــة وبرنامج 
وطني فلسطيني وبرنامج توافقي 

إلعادة بناء املرجعية الوطنية.
وأضاف: “حالتنا الوطنية حتتاج إلى 
قيادة وطنية جامعــة حتمل رؤيتنا 
أن  “نريد  موضحاً:  باملنظمة”،  ممثلة 
جتري االنتخابات ما أمكن، والتوافق 
انتقالية إلعادة  على مرحلة  وطنياً 
وتشــكيل  )التحرير(  منظمة  بناء 
مجلــس وطني بالتوافــق”. وحتدث 
احلية عن احلاجة أيضاً إلى حكومة 
الفلسطيني  للواقع  “تســتجيب 

بعيداً عن الشروط اخلارجية”.
وتشــير رؤية عباس و”حماس” إلى 
أن احلركتن تتمســكان مبواقفهما 
“اجمللس  يتبنى  أن  ويتوقع  السابقة. 
الثــوري” موقــف عباس فــي هذا 

الشأن.
“الثــوري”، امس االول  وقد واصــل 
التي  العاشرة  دورته  أعمال  االثنن، 
افُتتحت في مقر الرئاسة برام اهلل، 

األحد.
ويناقش اجمللس في دورته العاشــرة 
التــي ُعقــدت بعنــوان “مقاومة 
االستيطاني  واالستعمار  االحتالل 
بكل الوســائل املشروعة”، األوضاع 
القضية  السياســية على صعيد 
الفلســطينية، وعدداً من القضايا 

الداخلية املتعلقة باحلركة.
وأثار عباس أمام “الثوري” عدة نقاط 
ستكون محور بيانه اخلتامي. وقال: 
“نحــن فــي مرحلة غايــة بالدقة 
والصعوبــة نتيجــة للمتغيــرات 
يتطلب  مما  والعالــم،  املنطقة  في 
مــن كل أبناء شــعبنا وقيادته في 
الوطــن واخلارج، واألمتــن العربية 
واإلســالمية، وكل مؤيدي القضية 
والوحدة  التكاتف  الفلســطينية، 

ملواجهة هذه املتغيرات”.
وطلــب عباس مناقشــة ما يجب 
القيــام به في مواجهــة احلكومة 
التــي  اجلديــدة  اإلســرائيلية 
املتطرفن  عتــاة  فيهــا  يشــارك 
اإلســرائيلين، ودعــا إلــى تدعيم 
والتمسك  الفلســطينين  صمود 
بالثوابت الوطنية ومواجهة الرواية 
الصهيونية، وحشد الدعم العربي 

والدولي حلماية حقوق القضية.
كما حتدث عن حشــد الدعم لنيل 
املزيد من االعتــراف من قبل الدول 
األوروبيــة بدولة فلســطن، ودعم 
باحلصول  الفلســطيني  الطلــب 
علــى العضوية الكاملــة في األمم 
املتحــدة، وتطبيــق قــرار مجلس 
األمن رقــم )2334( والقرارين )181( 
و)194(، وأيضاً تفعيل شبكة األمان 

العربية.
وقال عباس أيضاً: “إننا ســنواصل 
الدولية  للمنظمــات  االنضمــام 
والتوجه إلى األمم املتحدة للحصول 
ومطالبة  الكاملة،  العضوية  على 
الدول التي لم تعترف بفلســطن 

االعتراف بها”.

»الشرعية الدولية« تهدد »المصالحة الفلسطينية« قبل لقاء الجزائر
عباس يقول إنها أساس االتفاق و«حماس« تتهمه بالعرقلة
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متابعة ـ الصباح الجديد:
من املرتقب أن يصل الرئيس الصيني 
شي جني بينغ إلى السعودية، غدا 
اخلميس، فــي زيارة ملدة يومني، تأتي 
وسط توترات شــديدة بني الواليات 
املتحــدة والبلدين، وفــق ما نقلت 
“سي أن أن” عن مصدر مطلع على 
الرحلة، ومصدر دبلوماســي عربي 

واثنني من كبار املسؤولني العرب.
وذكرت املصادر األربعة أن زيارة شي 
الرياض ستشمل قمة صينية  إلى 

عربية ومؤمتر صيني - خليجي.
ومــن املتوقع أن يحضــر ما ال يقل 
عــن 14 رئيس دولــة عربية القمة 
الصينية العربية، بحســب املصدر 
وصف  الذي  العربي  الدبلوماســي 
فارقــة”  “عالمــة  بأنهــا  الزيــارة 

للعالقات العربية الصينية.
وانتشرت شــائعات عن هذه الزيارة 
حليف  ألكبر  الصينية  الرئاســية 
للواليــات املتحــدة فــي الشــرق 
األوســط منــذ أشــهر، ولكن لم 
تؤكد من قبل حكومتي السعودية 

والصني.
وخالل األســبوع املاضي، أرســلت 
اســتمارات  الســعودية  احلكومة 
لتغطية  للصحافيــني  تســجيل 
القمــة، مــن دون تأكيــد املواعيد 
احلكومــة  ورفضــت  احملــددة. 
الرد على طلب “سي أن  السعودية 
أن” للحصــول على معلومات حول 

زيارة شي واللقاءات اخملطط لها.
وال تزال الواليات املتحدة والسعودية 
على خالف حول إنتاج النفط، والذي 
بلغ ذروته فــي أكتوبر بخطاب قوي 
خفضت  عندما  متبادلة  واتهامات 
منظمة “أوبك بلس” النفطية التي 
مبقدار  اإلنتاج  الســعودية  تقودها 
مليوني برميل يوميــا في محاولة 
الســتقرار األســعار. واتُِخذ القرار 

رغم حملة أميركية ضده.
والصــني العمــالق االقتصادي في 
الشــرق، على خالف مــع الواليات 
التي تعهد  تايوان،  املتحدة بشــأن 
الرئيس األميركــي جو بايدن، مرات 
عــدة، بحمايتها فــي حالة هجوم 
الصــني. إال أنــه كل مــن الصني 

اتخذ مواقف مختلفة  والسعودية 
جتاه الغــرب في مــا يتعلق بحرب 
أوكرانيــا. وامتنع كالهما عن تأييد 
العقوبــات علــى روســيا، وأكدت 
رئيسي  أن موسكو شريك  الرياض 
في إنتاج الطاقة، ويجب استشارته 

بشأن قرارات أوبك بلس.

إلنتاج  الهائــل  التخفيض  وبعــد 
النفط الشهر املاضي، اتهم بعض 
السعودية  األميركيني  املســؤولني 
مبساعدة روســيا والرئيس فالدميير 
بوتــني في حربــه علــى أوكرانيا، 

حسب ما ذكرت “سي أن أن”.
وقال محللون لرويترز إن ولي العهد 

الســعودي، محمــد بن ســلمان، 
الصيني، هذا  الزعيم  يســتضيف 
األســبوع، في حلظة حساسة في 
مما  السعودية،  األميركية  العالقات 
يشير إلى عزم الرياض على التعامل 
مع نظام عاملي مســتقطب بغض 
النظر عن رغبات حلفائها الغربيني، 

وفقا للوكالة.
وفــي اســتعراض للقــوة كزعيم 
ســيجمع  العربي،  للعالم  طموح 
أيضــا حكاما من  األمير محمــد 
األوســط  الشــرق  أنحاء  جميــع 
وشمال أفريقيا حلضور قمة صينية 
عربية خالل زيارة الرئيس، شي جني 
بينغ، املتوقع أن بدأت، امس الثالثاء، 

وفقا للوكالة.
ونقلت رويترز عن، أيهم كامل، رئيس 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
مجموعة أوراسيا قوله إن “الرياض 
استراتيجية  حلسابات  وفقا  تعمل 
يجب أن تستوعب بكني، ألنها اآلن 

شريك اقتصادي ال غنى عنه”.
وقال احملللون للوكالــة إنه رغم أن 
الشــريك  تزال  ال  املتحدة  الواليات 
املفضل لــدول اخلليج التي تعتمد 
عليها فــي أمنهــا، إال أن الرياض 
تخدم  خارجية  سياســة  ترســم 
حيث  الوطني  االقتصــادي  حتولها 
يبتعد العالم عن الهيدروكربونات، 

شريان احلياة للسعودية.
وأضاف كامل “هناك بالتأكيد خطر 
العالقات مع  أن يؤدي توســيع  من 
الصني إلى نتائج عكســية ويؤدي 
العالقات  )إضافي( في  انقسام  إلى 

األميركية السعودية”.
وتأتي زيارة شي في وقت وصلت فيه 
العالقات األميركية السعودية إلى 
أدنى مســتوياتها وتلقي الضبابية 
بظاللهــا علــى أســواق الطاقة 
العامليــة مع فرض الغرب ســقفا 
ألسعار النفط الروسي وفي الوقت 
واشــنطن بحذر  تتطلع فيه  الذي 
إلى نفوذ الصني املتنامي في الشرق 

األوسط.
ولم ترد احلكومة الســعودية على 
زيارة  للتعليــق على  رويترز  طلبات 

شي وجدول أعمالها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أن  البريطانية  الســلطات  أعلنت 
فــرق اإلطفاء في لنــدن أخمدت، 
امــس االول اإلثنني ،حريقــاً اندلع 
قرب مقر ملنظمة “مجاهدي خلق” 
اإليرانية املعارضة، مشــيرة إلى أن 
التحقيــق ال يزال جاريــاً، وال دليل 
في الوقت الراهــن على أن احلريق 

مفتعل.
وقالت شــرطة لندن في بيان إنها 
اإلطفاء  وحدات  من  اتصاالً  “تلقت 
في لندن بعــد ورود أنباء عن حريق 

اندلع في تيمبل رود” )شمال غربي 
لندن( امس االول اإلثنني.

مــن جهتهــا قالــت متحدثــة 
باســم فــرق اإلطفــاء لوكالــة 
وفقاً  إنــه  الفرنســية  الصحافة 
لعناصــر اإلطفاء الذين هرعوا إلى 
مــكان احلادثة في الســاعة 2:15 
)بالتوقيتني احمللــي والعاملي( امس 
االول اإلثنني، فقد أســفرت النيران 
عن “تدمير غرفة مخصصة حلاوية 
القمامة فــي الطابق األرضي” من 
املبنــى الذي يضم مقــر املنظمة 

اإليرانية املعارضة.
وإذ أكدت املتحدثــة أن احلريق لم 
يســفر عن وقوع إصابات، أضافت، 
احلريق  على  الســيطرة  “لقد متت 
في الساعة 2:35 صباحاً”. وفتحت 
الســلطات حتقيقاً ملعرفة أسباب 

احلريق.
ونقل بيان الشــرطة عن املسؤول 
عــن منطقة شــمال غربي لندن 
في الشرطة توني بيليس قوله إن 
احملققني “ال يستبعدون إمكانية أن 
تكون هناك دوافع وراء هذه احلادثة. 

الراهــن ال معلومات  في الوقــت 
الهدف،  إلى هجوم محدد  تشــير 
و)احلادثــة( ال تعتــد إرهابية، لكن 
بالنظــر إلى مكان انــدالع احلريق 
املبنى  في  املتمركــزة  وللمنظمة 
املالصــق فــإن عناصر مــن قيادة 
مكافحة اإلرهاب التابعة لشرطة 

لندن يشاركون في التحقيق”.
الوطني للمقاومة  “اجمللــس  وكان 
اإليرانية” الذي تنتمي إليه منظمة 
“مجاهدي خلق” قد اتهم في بيان 
النظام اإليراني بالوقوف خلف هذا 

احلريق.
وقــال اجمللس في بيانــه إن “عمالء 
وإرهابيــني تابعني لنظــام املاللي 
استخدموا زجاجات حارقة وقنابل 
)مجاهدي  مقــار  أحــد  ملهاجمة 

خلق( في لندن”.
وأكدت املنظمة اإليرانية املعارضة 
أن اتهامهــا هــذا يســتند إلــى 
شهادة أحد اجليران الذي “رأى أحد 

املهاجمني  يفر”.
وتأتي هذه احلادثة بعيد إعالن جهاز 
البريطاني  الداخلية  االستخبارات 

“أم آي 5” أخيــراً أنــه أحبط أكثر 
من 12 مخططــاً من قبل النظام 
اإليراني لقتل أشخاص متمركزين 
في اململكة املتحــدة ويعدون من 

“أعداء النظام”.
“إيــران  قنــاة  تخضــع  كمــا 
بالفارسية  الناطقة  إنترناشونال” 
واملعارضة للنظام اإليراني، ومقرها 
لندن، حلماية معززة من الشــرطة 
بعــد تلقيهــا تهديدات بســبب 
تغطيتهــا للتظاهــرات التي تهز 

إيران منذ أسابيع.

عزم سعودي على التعامل مع نظام عالمي مستقطب 
بغض النظر عن موقف الحلفاء

القمة الصينية العربية تنعقد غدا الخميس

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وكالة “بلومبرغ” بــأن اإلدارة األمريكية 
اقترحــت بيع نحو 100 مــن صواريخ باتريوت 
األكثــر تقدما إلى جانب رادارات ومعدات دعم 
أخرى لتايوان، في صفقــة تبلغ قيمتها نحو 

882 مليون دوالر.
جــاء ذلك فــي إخطار صــدر عــن اخلارجية 
األمريكية قالــت بلومبرغ إنها اطلعت عليه، 
ويفتــرض أن نشــر امس الثالثاء في ســجل 
الكونغرس على أن ينظر فيه املشــرعون في 

غضون مدة تصل إلى 30 يوما.
ومت تقدمي االقتــراح مبوجب أحكام اتفاقية بيع 
عام 2010 للجزيرة، وبالتالي فهو ليس جديدا 
من الناحيــة الفنية. ومت تصنيفــه على أنه 
تعزيــز للصفقة الســابقة، بقيمة إجمالية 

محتملة تبلغ 2.81 مليار دوالر.
ويدعــو االقتراح اجلديد إلــى بيع ما يصل إلى 
PATRIOT PAC-3 MISSILE SEG- 100 مــن

تنتجهــا  التــي   MENT ENHANCEMENT
شركة “لوكهيد مارتن” والتي تعد أكثر تقدما 
من صواريخ باتريوت السابقة التي مت إرسالها 

إلى تايوان.
كما يشمل االقتراح أيضا مجموعات تعديل 
للتدريب  ومعــدات   ،M903 إطــالق  منصــة 
الصواريخ  الســتيعاب  للبرامــج  وترقيــات 

اجلديدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت كوريا الشــمالية، امــس الثالثاء، إنها 
أمــرت وحدات عســكرية بإطــالق مزيد من 
قذائــف املدفعية في البحر، حســبما ذكرت 
الشــمالية  الكورية  املركزية  األنبــاء  وكالة 
الرســمية، وذلك ردا على املناورات اجلارية في 

كوريا اجلنوبية مبشاركة الواليات املتحدة.
ويأتي ذلك غداة إعالن كوريا الشــمالية أنها 
أطلقت أكثر من 130 قذيفة في البحر قبالة 
سواحلها الشرقية والغربية، سقط بعضها 
في منطقة عازلة بالقرب من احلدود البحرية 

بني الكوريتني.
ووصفت ســول ذلك بأنه انتهــاك التفاقية 
2018 بني الكوريتني للحد من التوتر، وفقا ملا 

ذكرته رويترز.
اجلنوبية  والكورية  األميركيــة  القوات  وجتري 
مناورات بالذخيرة احلية بالقرب من احلدود منذ 

أمس االول االثنني.
ويقول احللفاء إن املناورات ضرورية لردع كوريا 
الشمالية املسلحة نوويا، والتي اختبرت عددا 
قياســيا من الصواريخ هذا العام وتســتعد 
الستئناف التجارب النووية ألول مرة منذ عام 

.2017
وانتقدت بيونغيانغ بشدة املناورات املشتركة 
ووصفتهــا بأنهــا اســتفزازية ودليــل على 

سياسات سول وواشنطن العدائية.

“بلومبرغ: واشنطن 
تعتزم بيع 100 صاروخ 
باتريوت متقدمة لتايوان

بيونغيانغ ترد على 
مناورات سول وواشنطن 

بمزيد من القذائف

حريق قرب مقر لمنظمة »مجاهدي خلق« في لندن

شؤون عربية ودولية
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة بداءة الكوت

العدد: 4852/ب/2022
التاريخ: 2022/12/6

الى املدعى عليه
 محمد بشار محمد

اعالن
اقام املدعي حســن علي عبد الدعوى 
املرقمة اعــاه يطلب دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتســديد مبلغ قــدره ثمامنائة 
وخمســون الف دينار عراقــي عن ثمن 
دراجة وجملهولية محل اقامتك حســب 
)سيد  الفاحية  اشعار مختار منطقة 
بالعدد  الفاحية  مركــز  وكتاب  زيدان( 
17584 في 2022/12/6 لذا تقرر تبليغك 
املرقمة  الدعــوى  مبضمــون عريضــة 
بصحيفتــن  ونشــر  4852/ب/2022 
محليتــن لذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/12/15 وفــي حال عدم حضوركم 
سوف يتم الســير في اجراءات الدعوى 

غيابيا بحقكم.
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1187/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/6  

الى/ املدعى عليه )جبير كرمي دحام(
م/ اعالن

)نــور خميس جاســم(  اقامــت املدعية 
الدعــوى املرقمــة 1187/ش/2022 امــام 
محكمــة األحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيهــا احلكــم بحضانة 
األطفال )احمد وعلي( وقد صدر قرار حكم 
يقضي  والذي   2022/11/30 بتاريخ  بحقك 
باحلكم بتأييد حضانة املدعية )نور خميس 
جاســم( ألوالدها القاصرين )احمد و علي( 
ولــدي جبير كــرمي دحام و جملهــول محل 
اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ قررت 
احملكمــة تبليغك بصحيفتــن محليتن 
وعليــك مراجعة هذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم 
الغيابــي مبنزلة احلكم احلضــوري وخال 
ثاثون يوما من تاريخ النشر وفقا للقانون.

القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية )440(
العدد: 4086
التاريخ: 2022/12/6

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية وللمرة الثانية لبيع مخلفات 
بــذور احلنطة والبالغ كميتها )40( طن قابلة للزيادة والنقصــان واخملزونة في معمل تنقية البذور 
في غماس. فعلى الراغبن بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية 
عشر من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/12/21 مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 
)3،000،000( ثاثة ماين لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( 
دينار غير قابلة للــرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترســو 

عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خال مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خال مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشركة فرض - اجور خزن بنســبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

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

وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض 
د.نزار ممدوح جبر

وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
إعالن مزايدة علنية رقم )23( لسنة 2022 

للمرة الثالثة

تعلن شــركة الفاو الهندسية العامة أحدى تشكيات وزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشــغال العامة  الكائنة في 
بغــداد/ التاجيــات/ مقابل معهد النفــط العربي عن إجراء 
مزايدة علنية لبيع )مواد مســتهلكة( في شــعبة مشاريع 
البصرة وذلك في يوم االثنن  املصادف 2022/12/19 الســاعة 
العاشرة صباحا مبوجب احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبن باالشتراك في املزايدة 
مراجعة مقر الشــركة/ جلنة البيع املركزية مســتصحبن 
البالغة )9،290،000( تســعة  القانونية  التأمينــات  معهم 
ماين ومائتان وتســعون الــف دينار والتي متثــل )20%( من 
القيمة التخمينية وعلى شكل صك مصدق حلساب شركة 
الفاو الهندسية العامة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
االعان واخلدمة واملصاريف االخرى بنسبة )2%( من قيمة البيع 
على ان يتم تسديد املبلغ بالكامل ورفع املواد من املوقع خال 
مدة )15( يوم من تاريخ التبليغ باملصادقة وبخافه تســتوفى 
اجور خزن مقدارهــا )2/1%( دينار عن كل يوم تأخير وملدة )30( 

ثاثن يوم بعدها يصبح املشتري ناكا وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq

مديرية شؤون االحوال
العدد/ 3838
التاريخ/ 2022/12/6

إعالن
بنــاًء على طلــب املدعي )عمر 
جبار طعمــه( والذي يطلب من 
خاله تبديل )اسمه( من )عمر( 
الى )محمد( وفق املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 
تقرر نشر طلبه  لســنة 2016 
في اجلريدة الرســمية فمن له 
الطلب  علــى  االعتــراض  حق 
 )15( خــال  املديرية  مراجعــة 
خمســة عشــر يوم من تاريخ 
النشــر وعكسه ســينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد/ 3772
التاريخ/ 2022/11/30

إعالن
بناًء علــى طلب املدعــي )حيدر 
ثامر عبد( والذي يطلب من خاله 
تبديــل اســم ابنه من )حســن 
واستنادا  )حســن(  الى  مجتبى( 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خال )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وخافه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

محكمة قوى االمن الداخلي الثانية
للمنطقة الثالثة

رقم القضية: 1159/ج/2022
التاريخ: 2022/7/21

مقتبس حكم غيابي
1.الرتبة: ش.م

2.اســم املتهم الرباعي واللقــب : احمد عباس هادي 
حمزة السعدي

3.اسم االم الكامل : عليه جاسم
4.وحدة املتهم : قيادة الفرقة الرابعة ش.أ

5.املادة القانونية : )5( من ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 
املعدل

6.خاصة احلكم :-
1. احلبس الشديد ملدة )خمســة سنوات( وفق احكام 
املادة )5( من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل استنادا 
ألحكام املواد )61/أوال و 65( ق.أ.د رقم 17 لســنة 2008 
لغيابــة عن مقر عملــة بتاريــخ 2020/8/13 وال يزال 

مستمر بالغياب الرسمي حلد االن.
2. طرده من اخلدمة كعقوبة تبعية اســتنادا ألحكام 
املادة )38/ثانيا( ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل بعد 

اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
3. اعطاء املوظفن العمومين صاحية القاء القبض 
على املــدان اينما وجد لتنفيذ احلكــم الصادر بحقه 
استنادا ألحكام املادة )69/ثانيا( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

.2008
4. الــزام املواطنــن باألخبار عن محــل اختفاء املدان 
اســتنادا ألحكام املــادة )69/ ثالثا( مــن ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
5. حجــز امــوال املدان املذكــور أعــاه املنقولة وغير 
املنقولة استنادا ألحكام املادة )69/ رابعا( من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
6. احتســاب اتعاب احملامي املنتدب )احمد ماجد هادي( 
مبلــغ قدره )25,000( الف دينــار عراقي تصرف له من 
خزينة الدولة بعد اكتســاب احلكم الدرجة القطعية 
اســتنادا ألحكام املادة )37/ثانيا( ق أ د رقم 17 لســنة 

.2008
حكماً غيابياً صادراً باتفاق اآلراء قابا لاعتراض وافهم 

بتاريخ 2022/7/21
اللواء احلقوقي
مصطفى ذنون يونس

رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثانية 
للمنطقة الثالثة

محكمة قوى االمن الداخلي الثانية
للمنطقة الثالثة

رقم القضية:1690/ج/2022
التاريخ:2022/10/6

عقدت محكمة قــوى االمن الداخلي الثانية للمنطقة 
الثالثــة جلســتها العلنية يــوم )اخلميــس( املوافق 
2022/10/6 برئاســة لواء الشرطة احلقوقي )علي حمود 
عباس( وعضوية كل من لواء الشــرطة احلقوقي ) حيدر 
عبد احلسن عبيد( وعميد الشــرطة الدكتور احلقوقي 
)احمــد جبر محيســن( وبحضور املدعــي العام عميد 
الشــرطة احلقوقــي )عمار كاظم محســن ( واصدرت 

قرارها االتي :-
حكمت احملكمة غيابيا على املدان ش . م )منير عاء ناصر 
حسن الشمري( املنسوب الى )قيادة الفرقة الرابعة ش . 

أ( باسم الشعب مبا يلي 
قرار حكم غيابي

1. تعديــل مادة اإلحالة من املــادة )5( من ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008 املادة )5/أوال( من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل استنادا ألحكام املادة )31( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

2008
2.  احلبس الشــديد ملدة )خمسة ســنوات( وفق احكام 
املــادة )5/اوال( مــن ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل 
اســتنادا ألحكام املواد )61/أوال و 65( ق.أ.د رقم 17 لسنة 
2008 لغيابــة عن مقر عملة بتاريخ 2020/2/25 وال يزال 

مستمر بالغياب الرسمي حلد االن.
3. طرده مــن اخلدمة كعقوبة تبعية اســتنادا ألحكام 
املادة )38/ثانيا( ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل بعد 

اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
4. اعطاء املوظفن العموميــن صاحية القاء القبض 
علــى املدان اينما وجــد لتنفيذ احلكــم الصادر بحقه 
اســتنادا ألحكام املادة )69/ثانيا( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

.2008
5. الزام املواطنن باألخبار عن محل اختفاء املدان استنادا 

ألحكام املادة )69/ ثالثا( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6. حجز اموال املدان املذكور أعاه املنقولة وغير املنقولة 
استنادا ألحكام املادة )69/ رابعا( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

.2008
7. احتســاب اتعاب احملامي املنتدب )علي حســن علي( 
مبلغ قــدره )25,000( الف دينار عراقــي تصرف له من 
خزينة الدولة بعد اكتســاب احلكم الدرجة القطعية 
اســتنادا ألحكام املــادة )37/ثانيا( ق أ د رقم 17 لســنة 

.2008
حكماً غيابياً صــادراً باالتفاق قابــا لاعتراض وافهم 

بتاريخ 2022/10/6
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
 محكمة بداءة الكوت

 العدد: 3222/ ب/2022
التاريخ: 2022/11/24

 املوضوع / إعالن بيع عقار باملزايدة 
املدعي الدائن/ رنا كرمي علي

 املدعــى عليهم  )املدين(/ 1- زهــراء كرمي علي 2- دعاء 
كرمي علي 3- علي كرمي علي 4-فرحة كاظم عمران

5- دالل جابــر رحيم وحســب وصايتها عــن ابنائها 
القاصرين )علي ورقية( ابناء حسن كرمي

تنفيذا لقرار احلكـــم الصـــادر مـن هـــذه احملكمـة 
بالعــدد )3222/ ب/2022( واملتضمــن اعــاه املزايدة 
بالســيارة املرقم )54359 ر/ بصرة نــوع هينو(  وتوزيع 
صافي الثمن بن الشــركاء كا حسب سهامه. فقد 
تقــرر اعان عــن بيعه باملزايــدة العلنية خــال )10( 
يوم اعتبارا مــن اليوم التالي للنشــر في صحيفتن 
محليتن فعلى الراغبن بالشراء مراجعة هذه احملكمة 
مستصحبن معهم التأمينـــات القانونيـة البالغة 
10% من القيمة التقديريــة للعقار بصك معنون الى 
)محكمة بداءة الكوت(  وسوف جتري املزايدة في اليوم 
االخير الساعة الثانية عشــرة ظهرا واذا صادف اليوم 
األخيــر عطلة رســمية فيعتبر اليوم الــذي يليه من 
الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترســو 

عليه املزايدة اجور االعان واملزايدة. 
القاضي
محمد نوري عواد

مواصفات العقار
جنسه/ سيارة هينو حمل 2 طن موديل 1991 خضراء 

اللون املرقمة 54359 ر/ بصره وهي بحالة فنية جيدة 
املساحة/ 200 م2
الشاغل/ اليوجد

القيمة التقديرية/ 15،000،000 خمســة عشر مليون 
دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 1011/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/6  
الى/ املدعى عليه )حذيفة عبد احلميد شاحوذ(

م/ اعالن
اقامت املدعية )مــرمي رياض حامد( الدعوى املرقمة 
1011/ش/2022 امام محكمة األحوال الشخصية 
في هيــت والتي تطلــب فيها احلكــم بالتفريق 
القضائي بينها وبينك للضرر استنادا لقرار مجلس 
قيــادة الثورة املنحــل املرقم 1529 لســنة 1985 
وقد صدر قرار حكم بحقــك بتاريخ 2022/11/29 
والــذي يقضي باحلكــم بالتفريــق القضائي بن 
املدعيــة )مرمي رياض حامد( وزوجهــا املدعى علية 
)حذيفة عبد احلميد شــاحوذ( واعتباره طاقا بائنا 
بينونة صغــرى واقعا للمرة األولــى ال يحق لهما 
العودة الى احليــاة الزوجية ثانيــة اال بعقد ومهر 
جديدين وعلى املدعية االلتزام بالعدة الشــرعية 
والبالغة ثاثــة قروء واعتبارا من تاريخ التفريق في 
2022/11/29 ال يحــق لها الزواج مــن رجل اخر اال 
بعد انتهاء فترة العدة واكتســاب احلكم الدرجة 
القطعية وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
تبليغك بصحيفن  بالتبليغ قررت احملكمة  القائم 
محليتن وعليك مراجعة هذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم الغيابي 
مبنزلة احلكم احلضوري وخال ثاثون يوما من تاريخ 

النشر وفقا للقانون
القاضي 
احمد فرحان يوسف
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أن  العراقية  الصناعــة  وزارة  تؤكد 
31 شركة عامة  شركة واحدة من 
إلنتــاج الصناعات اخملتلفــة، قادرة 
موظفيها،  رواتــب  تغطيــة  على 
وهي الشــركة العامة لألســمدة 
اجلنوبية، بينما تتولى احلكومة دفع 
الشــركات،  باقي  مرتبات موظفي 
وعددها عشرات اآلالف، دون أن يكون 
هنــاك أي إنتاج لتلك الشــركات 
الغزو  عقب  طويلة،  ســنوات  منذ 
األميركي للبــاد، والدمار الذي حلق 

بها.
بتال،  خالد  اجلديــد،  الصناعة  وزير 
أشــار في حديث تلفزيوني مطول 
مطلع األسبوع احلالي، إلى أن هناك 
شــركات ميكن تطويرها والنهوض 
بها خال مدة قصيرة، والشــركات 
بعدد  تتعلــق  مشــاكلها  األخرى 
العاملــن، حيــث تضــم إحــدى 
موظف،  آالف  خمســة  الشركات 
بينمــا احلاجة الفعليــة ال تتجاوز 
2000، أي أنَّ ثاثــة آالف موظــف 
ميثلون زيادة في هذه الشركة فقط.
وأكد أن هناك عماً متواصاً لوضع 
بطبيعة  تتعلق  وسياسات  خطط 
الشــركات واجلدوى  عمــل هــذه 
عن  فضــاً  منهــا،  االقتصاديــة 
الشــركات  النظر في بعض  إعادة 

واملشاريع.
ووصــف بتال بعــض املفاصل في 
الرعاية  أشبه بشبكة  بأنها  وزارته 
االجتماعية، وهناك توجه نحو إغاق 
عدد من املصانع، فضاً عن ســعي 
وزارته إلى وضــع خطة عمل على 
املدى القصير واملتوســط والبعيد 
لتطويــر وزيادة اإلنتــاج، وتعظيم 
العائــدات املاليــة، وإعــادة النظر 
واملشــاريع  الشــركات  بعض  في 
الصناعية، والتفكيــر في جدواها 
معامل  واســتحداث  االقتصادية، 
متقدمة،  بتكنولوجيــا  ومكائــن 

ومغادرة املكائن املتقادمة.
وشــّدد على أنه من بن 31 شركة 
فقط  منها  واحــدة  إنتاج صناعي 

تغطي رواتب موظفيها.
مســؤول بوزارة الصناعــة قال إن 

التحدي احلالي هو كيفية التعامل 
مــع موظفي املعامل والشــركات 
املتوقفــة عــن العمــل، إذ يبلــغ 
وكانوا  اآلالف،  مجموعهم عشرات 
بطبيعة احلال قبل الغزو األميركي 

من األيدي املنتجة.
ذكر  رفض  الــذي  املســؤول،  وتابع 
مدمرة  شــركات  “هناك  اســمه: 
بالكامل وأخرى حتتــاج إلى صيانة 
حتويل  وفكــرة  منتــج،  وحمايــة 
وزارات  إلى  الشركات  تلك  موظفي 
تخصصهم  مــن  قريبــة  أخــرى 
أو  تســريحهم  ألن  مطروحــة، 
غير  املبكــر  التقاعــد  منحهــم 
وارد، ويسبب مشــكلة اجتماعية 

كبيرة”.
املستشــار  أكــد  جهتــه،  مــن 
االقتصادي، سمير النصيري، أن عجز 
الشركات الصناعية احلكومية عن 
تغطية رواتب موظفيها، يشــكل 
العراقي  االقتصــاد  علــى  عبئــاً 

واملوازنة العامة للدولة.
املعامــل  أن  النصيــري  وأوضــح 
اإلنتاجية التابعــة لوزارة الصناعة 
العراقيــة هي 227 شــركة، منها 
140 شــركة إنتاجية متوقفة عن 
العمل بشكل كامل، وتتحمل وزارة 
املاليــة تغطية رواتــب موظفيها 

بشكل كامل.
جميــع  أن  النصيــري  وأضــاف 

الشــركات اإلنتاجيــة والصناعية 
كانت تعمل بشكل كلي قبل غزو 
العراق سنة 2003، وتغطي نفقات 
إنتاجها وتغطــي رواتب موظفيها 
عن طريــق متويلها الذاتــي، إال أن 
الفتــرة التي أعقبت غــزو العراق 
تسببت بإيقاف عدد كبير من هذه 

املصانع.
وشدد على أن غياب الرؤية الوطنية 
واإلرادة الكاملــة خّلف مشــاكل 
اقتصاديــة كبيرة، فــي مقدمتها 
تعطيــل الصناعــة واإلنتــاج، مما 
يتطلــب إعــداد دراســة جــدوى 
اقتصاديــة شــاملة للقطاعــات 
اإلنتاجيــة إلعادتها إلى مســارها 

الصحيح.
وأشــار إلى أنه على الدولة العمل 
اجلاد على إعادة تأهيل هذه املصانع، 
مع  بالشــراكة  إنتاجهــا  ودعــم 
القطاع اخلاص الــذي ميتلك أدواته 
وسياســاته االقتصاديــة في إدارة 
الشــركات في سبيل حتقيق  هذه 

تنمية مستدامة.
مســؤول بوزارة الصناعة العراقية 
قال إن التحــدي احلالي هو كيفية 
التعامــل مــع موظفــي املعامل 

والشركات املتوقفة عن العمل
الباحــث  أكــد  الســياق،  وفــي 
االقتصادي، نبيل العلي، أن شركات 
أعبــاء  تشــكل  الصناعــة  وزارة 

املتعاقبة،  احلكومــات  على  كبيرة 
ألن بياناتها الســنوية تشــير إلى 
تغطية  دون  الدائمــة  خســائرها 

تكاليف اإلنتاج.
وأشــار العلــي إلــى أن محاوالت 
احلكومــات الســابقة إنعاش هذه 
بالفشل،  جميعها  بائت  الشركات 
من خال عوامل عديــدة، منها ما 
يتعلق بطريقة إدارة تلك الشركات، 
يتعلق  مــا  أو  النافذة،  والقوانــن 
باحملاصصــة احلزبية في إدارة الوزارة 
والشــركات من قبل أطراف حزبية، 

ووضع شخصيات غير كفؤة.
وأضاف أن من بن األســباب األخرى 
ما يتعلق بالفســاد املستشري في 
مفاصل الدولة وانتشــاره في تلك 
الشــركات، فضاً عن أسباب أخرى 
والعاملن  املوظفن  بكفاءة  تتعلق 
قدرتهم  ومدى  الشركات،  تلك  في 
علــى حتقيق إنتــاج ينافس اإلنتاج 
املســتورد، مع غياب حماية الدولة 

للمنتج احمللي.
ويرى الباحث االقتصادي، علي عواد، 
التابعة  اإلنتاجيــة  الشــركات  أن 
لــوزارة الصناعــة تشــكل عائقاً 
كبيراً أمام تقــدم عجلة االقتصاد 
العراقــي في جوانــب متعددة، مما 
يتطلب العمل علــى أن متول تلك 
الشركات ذاتياً من خال ما تقدمه 
من عمليات إنتاجية للسوق داخلياً 

وخارجياً.
وأوضــح عواد أن حتويل الشــركات 
الصناعية من التمويل املركزي إلى 
التمويل الذاتي ينبغي أن يجري وفق 
السوق  اقتصاد  ومتطلبات  معايير 

حالياً.
وأشار إلى أنه طوال مدة العقوبات 
كانت مفروضة  التــي  االقتصادية 
علــى العراق قبــل الغــزو، كانت 
موازنة الدولــة تفتقر إلى اإليرادات 
النفطية القــادرة على حتمل أعباء 
انحصرت  ذلــك  وأولوية  اإلنفــاق، 
بشــكل خاص في تلبية متطلبات 
احلاجات األساسية للسكان، وليس 

التنمية الصناعية.

متابعة ـ الصباح الجديد :
فــي محاولة ملكافحــة التصحر 
الشــجري  الغطاء  تدهور  وضبط 
العراق،  كردســتان  إقليــم  فــي 
أعلنت وزارة البلديات والســياحة 
اإلقليمية عــن خطة أولية لزراعة 
100 مليون شجرة خال السنوات 
الثماني املقبلة في محيط مدينة 
أربيل عاصمة اإلقليم، لتشــكيل 
حزام أخضر حولها، بعدما زاد عدد 
ســكانها بنحو عشــرة أضعاف 
املاضية،  العشرين  السنوات  خال 
ومتدد املدنية على حســاب العديد 

من املساحات اخلضراء.
يأتي عبر  التشــجيري   املشــروع 
تعــاون بــن حكومــة اإلقليــم 
ومنظمة “هســار” العاملية، حيث 
قال رئيســها كشــبن إدريس إن 
األهم  ســيكون  املشــروع  هــذا 
على مســتوى العراق، وســيقدم 
مثاالً على إحــداث تغّيرات جذرية 
فــي البيئــة الطبيعيــة للمدن 
الكبرى، في إطــار عملية التنمية 
الشــاملة، ألن عمليات الزراعة لن 
تكون عشــوائية، بــل ضمن رؤية 
اخلضراء  البيئة  كلية، حتول هــذه 
ومساحات  ومشــاريع  حدائق  إلى 

سياحية.
مشروع استراتيجي

يأتي  احلالــي  البيئــي  املشــروع   
ضمن توجه كلــي حلكومة إقليم 
أكثر  زراعة  كردستان، يســتهدف 
من عشرة ماين شجرة كل عام، 
خصوصاً  املثمرة،  باألشــجار  بدءاً 
البيئيــة.  احلراجيــة  أو  الزيتــون، 
وهو مشروع اســتراتيجي ملعاجلة 
اإلقليم،  فــي  البيئية  املشــكلة 
حيــث كانــت مســاحة الغابات 
 2.2 تتجاوز  العراق  في كردســتان 
مليوني فدان )الفدان يساوي 2500 
متر مربــع(، لكنها فقــدت قرابة 
نصفها خــال العقدين املاضين، 
وهو ما أحدث تبدالت بيئية جذرية. 
وحذر تقرير خاص لألمم املتحدة من 
األخضر في  والغطاء  الغابات  زوال 
اإلقليم، مذكراً أن اإلقليم هو أكثر 
مناطــق العالم تأثــراً بالتحوالت 
املناخيــة على مســتوى العالم، 
يضاف إليهــا العديد من الظروف 
التي  احلروب  خصوصاً  السياسية، 
يخوضها اجليشان التركي واإليراني 

على مناطق من إقليم كردستان.
البيئيــة  والناشــطة  الباحثــة   
الكرديــة جلنك غفوري شــرحت 

العوامل  مــن  العديــد  تعاضــد 
التي تؤدي عمليــاً إلى تدهور بيئة 
“تكاد  وقالت:  اإلقليم،  الغابات في 
األرقام أن ال تُصّدق من هولها، ففي 
محافظة دهــوك وحدها، تراجعت 
مســاحة الغابات ضمن احملافظة 
من 28 في املئة إلى أقل من 20 في 
املئة خال أعوام قليلة. األمر الذي 
يعني أن سرطان اجلفاف والتصحر 
يقضــم حتى أكثــر املناطق التي 

كان يُعتقد أنها األكثر حماية. 
وهو أمــر يعود إلى ثاثــة عوامل 
رئيســية: العامل الذاتي، املتمثل 
بنــزوح مئــات اآلالف من ســكان 
األرياف الــذي كانوا يعتمدون على 
االنتــاج والتطويــر الزراعــي في 
مناطق سكنهم، وبالذات الفاحة 
الشــجرية املثمرة في الكثير من 
املناطــق. هذه الهجــرة الداخلية 
تتسبب بتراجع مستويات وفاعلية 

الثروة احليوانية وشبكات املياه”.
وتضيف أنه “إلــى جانب ذلك ثمة 
املتمثل  العمومي،  البيئي  العامل 
واالنبعاث  احلــرارة  درجــات  بزيادة 
األكيــاس  وهجــوم  الكربونــي 
املناطــق  علــى  الباســتيكية 
الشجرية. أما العامل الثالث، فهو 

سياسي - عســكري. فالهجمات 
اجليشان  يشنها  التي  العسكرية 
التركي واإليراني تــؤدي إلى اندالع 
عشــرات احلرائق كل عام، في ظل 
عدم قــدرة هيئات الدفــاع املدني 
على إيقاف تلك احلرائق، ألنها جتري 
في مناطــق املعــارك والعمليات 

العسكرية”. 
وتلفت غفوري إلى أن “ثمة صعوبة 
كاملة ملواجهة هذا التدهور، لكن 
اجلهــات املدنية في اإلقليم تقترح 
منذ سنوات التحول في استخدام 
الطاقــة، للتقليل مــن االنبعاث 
الكربوني في اإلقليم، نحو الطاقة 
جانب  إلــى  والنظيفة،  البديلــة 
زيادة الدعم احلكومي للمشــاريع 
ما  ثمة  ليكون  اخلاصــة،  الزراعية 
الزراعية  االســتراتيجية  يشــبه 
املســتدامة. وفوق األمريــن، زيادة 
االهتمام بالوعي البيئي، خصوصاً 
في املناهج التربوية واملؤسســات 
املشجرة  فاملســاحات  اإلعامية. 
في كردســتان هي مقصد ملاين 
املصطافن ســنوياً، مــن اإلقليم 
البيئي  العراق، والســلوك  وعموم 
لهؤالء له تأثير جوهري على تدهور 
الغطــاء الشــجري والزراعي في 

مختلف مناطق اإلقليم”.
حكومة إقليم كردســتان أعلنت 
عن تعــاون مــع االحتــاد األوروبي 
بشــأن التحول االستراتيجي نحو 
انتاج الطاقــة النظيفة بيئياً في 
إقليم كردســتان. وهــي بدأت من 
وحدات  تنصيــب  مشــروع  خال 
للطاقــة الشمســية مخصصة 
لتشــغيل العشــرات مــن اآلبار 
عمليات  في  املســتخدمة  املائية 
الري ملشاريع التشــجير، مبا يقلل 
 1800 مبعدل  الكربونــي  االنبعاث 
طن من ثاني أوكسيد الكربون في 
أو ما يوازي النشاط  الواحد،  العام 

البيئي لـ 60 ألف شجرة. 
املســؤولون احلكوميون في إقليم 
التوجه  هذا  أن  أعلنوا  كردســتان 
لعمــل  بالنســبة  اســتراتيجي 
إقليم  يحتاجــه  فمــا  احلكومة. 
كردســتان من طاقــة كهربائية 
4500 ميغــاواط يومياً  هو بحدود 
فــي ذروة احلاجــة أثنــاء فصــل 
الصيف، لكــن اإلقليم ال يُنتج إال 
3400 ميغــاواط، وهو ما ســيتم 
تغطيته من خال الطاقة البديلة 
االســتراتيجية  الرؤية  والنظيفة. 
انتاج  لعــرض  تذهــب  لإلقليــم 

الطاقــة املتجــددة عبــر ســبع 
الشمســية،  للطاقة  محطــات 
بحيث يتمكن اإلقليم خال خمس 
قدراته  رفع مســتوى  سنوات من 
الشمســية  الطاقة  في مجــال 
ليصل ملســتوى 750 ميغاواط، مبا 
في ذلك الشــراكة االســتثمارية 
الدولية  املؤسســات  من  عدد  مع 
رأســها  وعلى  اإلقليمية،  والقوى 
دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
اســتعدادها  عــن  أعلنت  التــي 
لاســتثمار فــي مجــال الطاقة 
املعطيات  املتجددة.  الشمســية 
التي تنشــرها املؤسسات اخلاصة 
واجلهــات احلكوميــة فــي إقليم 
كردســتان تشــير إلى أن تكلفة 
انتــاج كل كيلوواط مــن الطاقة 
الكهربائية من األلواح الشمسية 
بحوالى  تُقدر  إقليم كردستان  في 
ألــف دوالر، األمــر الــذي يعني أن 
الدعم احلكومي ملشــاريع الطاقة 
ويدفع  يجذب  ســوف  الشمسية 
القطاع اخلاص لاستثمار في هذا 
اجملال، وتالياً التخلص من أكثر من 
نصف مليون محــّول يعمل على 
الديزل، ويساهم بتدهور البيئة في 

عموم اإلقليم.

متابعة ـ الصباح الجديد :
تراجع الدوالر بشــكل عام أمس بعد 
أسبوع صعب لينزل إلى ما دون سبعة 
يوانــات مع حتســن املعنويــات جتاه 
األصول عالية اخملاطر بعد إشارات على 
تخفيف الصن بعض القيود املتعلقة 

بكوفيد - 19.
وبحسب “رويترز”، أعلن مزيد من املدن 
الصينية، مبــا في ذلــك املركز املالي 
أقصى  في  وأورومتشــي  شــنغهاي 
املفروضة  القيــود  تخفيــف  الغرب، 
ملكافحــة فيروس كورونــا في مطلع 
االحتجاجات  أعقــاب  في  األســبوع 
غير املســبوقة على سياســة “صفر 

كوفيد”.
العمات  ووجن محلل  كريستوفر  وقال 
أنها  يبدو  “قد  “أو.سي.بي.ســي”،  في 
خطــوات صغيــرة، لكنهــا مع ذلك 
عامة قويــة على أن الصــن تتخذ 
خطــوات مدروســة في اجتــاه إعادة 

الفتح”.
وتراجع الــدوالر إلى أقل من ســبعة 
يوانات في التــداوالت اخلارجية بينما 
الداخلية  التعامــات  في  اليوان  قفز 
بنحو 1.4 في املائة إلى 6.9507 للدوالر 

، وهو أقوى مستوى منذ 13 أيلول.
وانخفض مؤشــر الدوالر، الذي يقيس 
ســت  مقابل  األمريكية  العملة  أداء 
عمات رئيسة مبا في ذلك الن واليورو، 
0.18 في املائــة إلى 104.28، وهو أدنى 

مستوى منذ 28 حزيران.
وســينصب تركيز املســتثمرين على 
املستهلكن  أســعار  تضخم  بيانات 
األمريكيــة املقــرر أن تصــدر في 13 
ديســمبر، قبل يوم واحــد من اختتام 
مجلس االحتياطي الفيدرالي اجتماع 

السياسات الذي يستمر يومن.
من ناحية أخرى، تراجــع الن الياباني 
0.04 فــي املائــة مقابل الــدوالر إلى 
 3.5 ارتفع  أن  134.37 للــدوالر، بعــد 
في املائة األســبوع املاضــي مبتعدا 
عن أدنى مســتوى سجله في أكتوبر 
0.38 في  اليــورو  151.94. وصعد  بلغ 
املائة إلــى 1.0578 دوالر، بعد أن بلغت 
مكاســبه 1.3 فــي املائة األســبوع 
املاضي. وكان قد المس في وقت سابق 
أعلى مستوى له في أكثر من خمسة 
وزاد اجلنيه  دوالر.   1.05835 أشهر عند 
االســترليني إلى 1.23450 دوالر، وهو 
أفضل مستوى منذ 17 يونيو، وسجل 

فــي أحــدث تــداوالت 1.2339 دوالر، 
بارتفاع 0.42 في املائة.

وارتفع الــدوالر األســترالي 0.75 في 
املائة إلــى 0.684 دوالر، فــي حن زاد 
الــدوالر النيوزيلنــدي 0.31 في املائة 
إلى ذلك، اســتقرت  دوالر.   0.643 إلى 
أســعار الذهب أمس بعد أن سجلت 
أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر 
في الوقــت الذي تراجع فيــه الدوالر 
بعــد أن خفف عــدد أكبر مــن املدن 
الصينيــة قيود مكافحة كوفيد - 19 
خال عطلة نهاية األسبوع. وبحسب 
“رويترز”، لم يطرأ تغير يذكر على سعر 
الذهب في املعامات الفورية مسجا 
“األونصــة”  لألوقيــة  دوالر   1799.26
خال التعامــات أمس، بعد أن المس 
أعلى مســتوى منذ اخلامس من متوز 
عنــد 1809.91 دوالر. وارتفعت العقود 
األمريكية اآلجلة للذهب 0.1 في املائة 

إلى 1812.10 دوالر.
وجتاهلــت ســوق العمــل األمريكية 
مخــاوف الركــود مع إظهــار بيانات 
صادرة اجلمعة على تعين أرباب العمل 
األمريكين عددا من املوظفن أكبر من 

املتوقع في نوفمبر ورفعوا األجور.

وقــال مــات سيمبســون احمللل في 
“سيتي إندكس”، “ال تزال السوق تتوقع 
من مجلــس االحتياطــي الفيدرالي 
ما  وتيرة تشــديد سياســته،  إبطاء 

يدعم الذهب”.
 91 أن هنــاك فرصة  املتعاملون  ويرى 
في املائة لرفع سعر الفائدة 50 نقطة 
أساس في اجتماع االحتياطي االحتادي 
الفائدة  هذا الشــهر. ومتيل أســعار 
املنخفضة إلى دعم الذهب نظرا ألنها 
تقلل مــن تكلفة التحــوط باملعدن 

النفيس الذي ال يدر عائدا.
وأعلن عــدد أكبر من املدن في الصن، 
أكبر مستهلك للذهب، األحد املاضي 
فيروس  مكافحــة  قيــود  تخفيــف 
كورونــا، فيمــا تســعى الدولة إلى 
جعل سياســتها “صفر كوفيد” أكثر 
استهدافا وأقل إرهاقا بعد احتجاجات 

غير مسبوقة.
وبالنســبة إلــى املعادن النفيســة 
األخرى، ارتفعت الفضة في املعامات 
الفوريــة 0.1 في املائة إلى 23.14 دوالر 
لألوقية، وزاد الباتن 0.2 في املائة إلى 
1016.01 دوالر، والباديوم 0.8 في املائة 

إلى 1914.02 دوالر.

اعباء كبيرة وآالف الموظفين يتقاضون رواتب من دون عمل
شركات وزارة الصناعة الخاسرة..

الصباح اجلديد ــ وكاالت:
االئتماني  للتصنيف  “فيتش”  وكالة  خفضت 
توقعاتها لنمو النــاجت اإلجمالي العاملي لعام 

2023 من 1.7 باملئة إلى 1.4 باملئة.
“مت تعديل توقعات الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 
لعــام 2023 باخلفض مرة أخــرى مع تكثيف 
التضخم،  ملعركتها ضــد  املركزيــة  البنوك 
وســوء التوقعات بشأن ســوق العقارات في 
الصن”، بحســب ما أظهر تقرير فيتش حول 

آفاق االقتصاد العاملي.
كما خفضــت الوكالة مــن توقعاتها لنمو 
االقتصــاد األميركــي لعــام 2023 مــن 0.5 
باملئة إلى 0.2 باملئة “مع زيادة وتيرة سياســة 

التشديد النقدي”.
وخفضــت أيضا توقعاتها لنمــو الناجت احمللي 
اإلجمالي الصيني لعــام 2023 من 4.5 باملئة 
إلى 4.1 باملئة بسبب “ضعف آفاق انتعاش بناء 

األبنية السكنية”.
ومت تعديل توقعات النمــو في منطقة اليورو 
لعــام 2023 بالزيــادة إلــى 0.2 باملئة من 0.1 
باملئة مع انحسار أزمة الغاز األوروبية بشكل 
طفيــف، لكن رفــع البنك املركــزي األوروبي 

لسعر الفائدة سيضغط على الطلب.
وتعتقــد الوكالة أن خطر حــدوث نقص في 
الغــاز الطبيعي فــي أوروبا هذا الشــتاء قد 
انخفض مــع ارتفاع واردات الغــاز الطبيعي 

املسال وانخفاض استهاك الغاز.
وأضافت: “لكن األزمة لــم تنته بعد، وال يزال 
ارتفاع أسعار الغاز باجلملة يلقي بثقله على 

الشركات واألسر األوروبية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املبكرة  التعامات  النفط في  ارتفعت أسعار 
امــس الثاثــاء، بعد أن دخل ســقف حددته 
مجموعة الســبع ألســعار النفط الروسي 
املنقول بحــرا حيز التنفيذ أمس االثنن عاوة 
على حظر االحتاد األوروبي لواردات اخلام الروسي 

عن طريق البحر.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 66 ســنتا 
إلى 83.34 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0108 
بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكســاس 

الوسيط 70 سنتا إلى 77.63 دوالر للبرميل.
وتراجعت العقود اآلجلة بأكثر من ثاثة باملئة 
في اجللســة الســابقة، بعد أن أثارت بيانات 
قطــاع اخلدمــات األميركية اخملــاوف من أن 
املركزي  )البنك  الفيدرالي  مجلس االحتياطي 
األميركي( قد يواصل مسار تشديد سياسته 

النقدية.
يأتي احلد األقصى لسعر النفط الروسي الذي 
فرضته مجموعة الســبع فــي الوقت الذي 
يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موســكو على 
متويل حربها في أوكرانيا، لكن روســيا قالت 
إنها لن تلتزم باإلجراء حتــى لو اضطرت إلى 

خفض اإلنتاج.
ويأتي ســقف السعر، الذي ســتفرضه دول 
مجموعة الســبع واالحتاد األوروبي وأستراليا، 
إلى جانــب احلظر الذي يفرضه االحتاد األوروبي 
على واردات اخلام الروســي عــن طريق البحر 
وتعهدات مماثلة من الواليــات املتحدة وكندا 

واليابان وبريطانيا.
فــي غضون ذلــك، اتفقت منظمــة البلدان 
املصــدرة للبترول )أوبك( وحلفــاء من بينهم 
روســيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، األحد على 
التمســك باتفاقهم في أكتوبر على خفض 
اإلنتــاج مبقدار مليوني برميــل يوميا بدءا من 

نوفمبر 2022.
واتفقــت دول مجموعة الســبع وأســتراليا 
األســبوع املاضي على وضع حد أقصى قدره 
60 دوالرا للبرميل على النفط الروسي املنقول 

بحرا.
وفي الصــن، خفــف املزيد من املــدن قيود 
كوفيد19- خال عطلة نهاية األسبوع، مما أثار 
التفاؤل بشأن زيادة الطلب من أكبر مستورد 

للنفط في العالم.

»فيتش« تخفض 
توقعاتها لنمو االقتصاد 

العالمي في 2023

النفط يختبر تأثير سقف 
سعر الخام الروسي.. برنت 

فوق 83 دوالرا

»حزام أخضر« حول أربيل وطاقة شمسية

إقليم كردستان ينتصر للبيئة بمشاريع طموح

بعد أسبوع صعب ..

الدوالر دون سبعة يوان مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة

اقتصاد
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ال يعدو إلغاء دورية “شرطة األخالق” 
الغامض وامللتبــس، في إيران، كونه 
تكتيكيــة، جلهة  مــن حيلة  أكثر 
التي  االحتجاجات  سقف  تخفيض 
تتجه إلى إضراب شــامل، وتصريف 

األزمات عن احلكومة. 
إلغاء أو رمبا، جتميد مؤقت لشــرطة 
األخــالق بإيــران، مبا يجعــل فرصة 
العودة ممكنة، يؤكد على أّن املوقف 
أمني. لكنه، في  األخير محض قرار 
اآلن ذاته، يؤشر إلى إذعان اضطراري 
لألمر الواقع اجلديد الذي يبعث حالة 
مترد واســعة على هياكل السلطة 
الدينيــة، ونبــذ للقيــم الثقافية 

واجملتمعية للماللي.   
تصريحــات املدعي العــام اإليراني 
محمد جعفر منتظري، التي تزامنت 
واالحتجــاج الشــعبي الهائل، في 
غالبية مــدن وأقاليم طهران، ألكثر 
مــن شــهرين متواصلني، ليســت 
جديــدة. وثمة ســوابق مماثلة على 
واملقصود  إيرانيني.  مسؤولني  لسان 
هو اإليعاز بــأّن احلكومة في طهران 
الشــعب  اهتماماً ملطالب  “تولــي 
احلقيقية”، حســبما نقلت وسائل 

اإلعالم احلكومية والرسمية.
قــال جعفــر منتظري، إّن شــرطة 
دون مزيــد مــن  “أغلقــت”،  اآلداب 
تفاصيل. وفــي لقاء بعنوان: “اجلهاد 
التفســيري” عرج املدعي العام عن 
اإلرشاد  دورية  عن  التخلي  أســباب 
وقال: “ليس ثّمة عالقة بني القضاء 
ودورية شرطة األخالق )غست إرشاد(. 
كما أوضح، في صيغة غامضة، أّنه 
قد مت جتميد عمل الشــرطة املعنية 
بـــحجاب النســاء من قبل اجلهة 
امللحقة )لم يذكر اســمها(. وتابع: 
“بالطبــع يواصل القضــاء مراقبة 
التصرفات السلوكية على مستوى 

اجملتمع”.
انعطافة النظــام لهذا اخليار، الذي 
يبدو مرنــاً وشــكلياً بينما ال ميس 
تنحية  تتحــرى  الســلطة،  جوهر 
وتيرة  تزايــد  عن  املســؤولة  القوى 
االحتجاجات، دون أن يعني ذلك عدم 
إتاحة الفرصة ألطــراف أخرى تقوم 
باملهمــة ذاتها، كما هــو احلال في 
القرن  فترات سابقة. ففي ستينات 
املاضــي، كانت هنــاك دوريات جلان 
الثورة اإلسالمية، وكذا دوريات “جند 
اهلل” امللحقة بقوات الدرك. ثم جرى 
دمــج القوتني في قوات الشــرطة، 
واألمــر ذاته مــع دوريات “ثــار اهلل” 
التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع 

قوات الباسيج.
املاضي، سبقت   وفي آب/أغسطس 
نائبة الرئيس اإليراني لشــؤون املرأة 
واألســرة، أنســيه اخلزعلي، املدعي 
“ليس  إّنه  وقالــت  اإليرانــي،  العام 
مطلقاً”.  إرشــادية  دوريــة  لدينــا 
وتابعت: “هؤالء هم شرطة الضمان 

االجتماعي”.
فيما زعــم النائــب البرملاني نظام 
الدين موسوي، أّن هذا القرار يهدف 
تشــدداً  أقل  مقاربــة  إيجــاد  إلى 
“أصرت  وقــال:  احملتجني.  ملواجهــة 
اإلدارة والبرملــان علــى أّن االهتمام 
االقتصــادي،  الشــعب  مبطلــب 
أفضل طريقة  هو  أساسي،  بشكل 
لتحقيق االستقرار ومواجهة أعمال 

الشغب”. 
اإليرانية  أنباء الطلبة  ونقلت وكالة 
)إيســنا(، عــن منتظري قولــه إّن 
تراجــع قانــون احلجاب  احلكومــة 

اإللزامي.
وقال منتظري: “نحن نعمل بسرعة 
ونبذل قصارى  احلجاب  على مسألة 
جهدنــا للتوصل إلــى حل مدروس 
للتعامل مع هذه الظاهرة التي تؤذي 

قلوب اجلميع”.
احلجاب اإللزامي، فــي كل األحوال، 
الذي جرى إقراره في ثمانينات القرن 
املاضــي، يحــدد قانــون العقوبات 
اإلســالمي في املــادة 638، عقوبة 

“احلبس من عشرة أيام إلى شهرين، 
أو حتــى )74( جلدة” فــي حال عدم 
ارتدائــه أو االلتزام به وفق شــروط 
احلكومــة اإليرانية. ووفــق القانون 
اللواتي يظهرن بدون  فإّن “النســاء 
حجاب إســالمي في الشوارع وفي 
األماكن العامة، يعاقنب باحلبس من 
عشرة أيام إلى شــهرين، أو بغرامة 
إلى خمسمائة  ألف  من خمســني 

ألف ريال”. 
وتبــدل األطراف  القانون  بقــاء  إذاً، 
إّنا بهدف  املســؤولة عن تنفيــذه 
تخفيــف الضغوط عــن احلكومة. 
بحيث يكون إلغاء شــرطة األخالق 
ضــرورة إلنهــاء االحتجاجــات. مع 
األخذ في االعتبار أّن هناك قرابة 25 
مؤسسة رســمية في إيران معنية 
على  احلجاب قســراً  بقضية فرض 
الفتيات، حسبما ذكرت وكالة أنباء 

“فارس” اإليرانية، عام 2019. 
والالفــت أنه في مدينــة همدان، متّ 
اســتدعاء مدير أحــد املتاجر على 
خدمات  تقــدمي  اكتشــاف  خلفية 

دون حجاب، بحســب  لنســاء من 
منصة “األمــر باملعروف والنهي عن 
يوم،  بعد  وذلــك  اإليرانية،  املنكــر” 
فقط، من اإلعالن عــن جتميد دورية 

“شرطة األخالق”. 
ونقــل موقع “جمــاران” اإليراني عن 
باملعروف  األمر  بلسان هيئة  الناطق 
والنهــي عــن املنكــر، علــي خان 
محمــدي، قوله إن “مهمــة دوريات 
أنه يتعني  انتهت، غير  اإلرشــاد قد 

النظر في بدائل لها”.
ووفق خان محمــدي فمن الضروري 
البحــث عن “إطــار أكثــر حداثة، 
في  املوجودة  التقنيات  باســتخدام 
هــذا اجملال وفــي بيئة غيــر أحادية 
احلجاب  لفــرض  وذلــك  اجلانــب”. 

اإللزامي.
كمــا ذكرت وكالة األنبــاء اإليرانية 
الثوري  للحرس  التابعة  “تســنيم” 
اإليرانــي، أّن هنــاك حديقة أطفال 
داخل مول جتاري قــد مت إغالقها في 
طهران، مؤخــراً، بأمر وقرار قضائي، 
بدعوى نشر صور ملوظفيها من دون 

“احترام احلجاب الديني”. 
وبالتزامن مع هذه احلوادث التي جاءت 
منتظري،  تصريحــات  أعقــاب  في 
انتقدت منصة “جــام جام أونالين”، 
التابعة للتلفزيون الرسمي اإليراني، 
“إزالــة الفتات” الدعايــة للحجاب 
اإللزامي في بعــض اخلطوط اجلوية 
أســماء شركات  ذكر  دون  اإليرانية، 
الطيران املقصــودة. ودان املوقع، في 
تقرير له، قبل أيام، موقف املضيفات 
واملسؤولني في رحالت الطيران الذي 
يتفــادى توجيه )حتذير( املســافرين 

بضرورة االلتزام باحلجاب.
وعليه، نفت قناة “العالم” اإليرانية، 
احتماليــة غلــق مكاتــب دوريات 
“حاولت  وقالــت:  األخالق.  شــرطة 
وســائل إعالم أجنبية تفسير كالم 
النائــب )املدعــي( العام علــى أّنه 
اإلسالمية  للجمهورية  انســحاب 
حول موضوع احلجاب والعفة وتأثرت 

بأحداث الشغب األخيرة”.
وعمد وزير اخلارجية اإليراني، حسني 
أميــر عبــد اللهيان، إلــى املراوغة 

عندما باغته سؤال في بلغراد بصدد 
تصريحات منتظــري. وقال: “تأكدوا 
أّن في إيران، في إطــار الدميقراطية 
واحلرية، التي توجد بوضوح شــديد 
في إيران، كل شــيء يسير على ما 

يرام”.
ضمن خطط واســتراتيجية تنمية 
ثقافــة “العفة واحلجــاب” و”تعزيز 
دشــنه  الذي  االجتماعي”،  الضمان 
مجلس الثقافة العامة التابع جمللس 
الثورة الثقافية )يتبع املرشد اإليراني 
جرى   ،2004 عــام  خامنئــي(،  علي 
تعيني 21 مهمة لعناصر الشــرطة 
والسلوكيات  النساء  تتصل مبالبس 
الشخصية. ومنذ ذلك التاريخ، برزت 
دوريات عديدة معنية بضبط “اآلداب 
الشــرطة  قوات  العامة”. وحصلت 
إثر إقرار هذا املشــروع على ميزانية 
ضخمة بلغت نحو ألف مليار تومان، 
أّي ضعــف ميزانية مركــز التنمية 
مرتني،  واملراهقني  لألطفال  الفكرية 
الشــريف  ميزانية جامعة  وضعف 

للتكنولوجيا مرة ونصف.

وفي نهاية حكم الرئيس اإلصالحي، 
محمــد خامتي، متّــت املوافقة على 
قوات “شــرطة اآلداب واألخالق”، عام 

2005، بصورتها الراهنة.
وفي احملصلة، هــذه اخلطوة األخيرة 
قد تبدو تراجعاً من الســلطة بعد 
ثالثة شهور من مقتل مهسا أميني، 
وذلك في محاولة جديدة المتصاص 
الغضــب الشــعبي املتنامي، الذي 
يبدو األكثــر تأثيراً منــذ  جناح ثورة 
اخلميني في إيران، عــام 1979، وفق 
الباحــث املتخصــص في الشــأن 
اإليراني محمود حمدي أبو القاسم.

لكــن هذه اخلطوة، رمبــا، فات اآلوان 
علــى تطبيقهــا، كما يقــول أبو 
“كانت  ويتابــع:  لـ”درج”.  القاســم 
خطوة مهمة لــو حدثت عند بداية 
األحداث قبــل أن تصل إلى محطة 

رفض النظام السياسي، برمته”.
فبعدما فشــلت كافة احملاوالت، مبا 
فيها القمع والعنف واالعتقال، فإّن 
الســلطة حتاول أن تقدم استجابة 
مع وجود احملتجني في شــوارع إيران. 
غيــر أّنها خطــوة جــاءت متأخرة؛ 
فمطالــب اجلماهير جتــاوزت احلدود 
الفئويــة وأمســت االحتجاجــات 
تطــاول رموز النظام، وشــرعيتهم 

املتآكلة.
املتدهــورة  االقتصاديــة  األوضــاع 
تفاقم األعباء على احلكومة، حتديداً 
إبراهيم  حكومــة  إخفاقــات  بعد 
رئيســي فــي الوفــاء بوعودها في 
معاجلــة املعضــالت االقتصاديــة. 
باإلضافة إلى ذلك، فإّن إلغاء شرطة 
األخــالق يعطي دفعــة للمحتجني 
إلى  ويدفعهم  بل  ويعزز مطالبهم، 

مواصلة االحتجاجات.
ووفق تقارير رسمية، فإنه مع إضراب 
العمــال واملتاجر، انخفض املؤشــر 
اإلجمالــي لبورصة طهــران مبقدار 
4235 نقطة إلــى مليون و413 ألف 
نقطــة. وقالــت وكالة “تســنيم” 
لألنباء إن “أكبر انخفاض لألســهم 
في البورصة، كان ألســهم شركات 
والصناعة،  للتعديــن  كهــر”  “كل 
املناجــم  لتطويــر  و”خاورميانــه” 
و”فوالد  التعدينيــة،  والصناعــات 

مباركه” في أصفهان”.
لكــن أّي احتجاجات ما تزال معرضة 
ملواجهة “حملة أشــد عنفاً وقمعاً”، 

يقول حمدي أبو القاسم.
يتفــق والــرأي ذاتــه، الباحــث في 
في  العربيــة  اخلليــج  دول  معهــد 
واشــنطن، علي ألفونــه، والذي قال 
لـ”أسوشــييتد بــرس” إن “الطبقة 
الوســطى العلمانية تكره املنظمة 
احلريات  لتقييدها  األخالق(  )شــرطة 
الشخصية”. وتابع: “الطبقة احملرومة 
واحملافظة اجتماعياً تستاء من كيفية 
عدم تطبيقها تشــريع احلجاب” في 
املناطق األكثر ثراء في املدن اإليرانية.

* عن موقع درج
**  صحفي مصري

النظام اإليراني يراوغ المحتجين*
غموض حول حقيقة إلغاء )شرطة األخالق):
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شيكاغوـ بعد تســعة أشهر من 
غزو روسيا ألوكرانيا، بدأ األوكرانيون 
ويعطون  أراضيهــم  يســتعيدون 
شــعبهم األمل فــي حتقيق نصر 
يتعلق  عندمــا  ولكن  عســكري. 
األمر بالســالم واالزدهار على املدى 
الطويل، فإن االنتصار العســكري 
لن يكون سوى نهاية املرحلة األولى 
نحو حتقيق ذلك. وستكون املرحلة 
اإلعمار،  إعادة  املتمثلة في  التالية، 
أطول وأصعب بكثير؛ وســتتطلب 
دعماً اقتصادياً مســتمراً ومكثفاً 

من أصدقاء وحلفاء البالد.
ومن املتوقــع أن ينكمش االقتصاد 
األوكرانــي مبقدار الثلــث في عام 
2022. فقد فقــد الناس منازلهم 
ووظائفهــم العادية جــراء احلرب، 
ونــزح ما يقــارب 13 مليون مدني، 
700000 أوكراني )معظمهم  وترك 
مــن الشــباب( القــوة العاملــة 
لالنضمام للقوات املسلحة. ودُمرت 
املصانــع واملنازل؛ وتفيــد تقديرات 
كلية »كييف« لالقتصاد أن خسائر 
بلغت  أوكرانيا  في  التحتية  البنية 

115 مليار دوالر.
وســُتحل بعــض هذه املشــاكل 
تنتهي  عندمــا  بصــورة طبيعية 
احلرب، لكن األمــر لن يكون كذلك 
بالنســبة ملعظمهــا. إذ لن يكون 
لدى العديد مــن النازحني منازل أو 
وظائف؛ وسينجم عن إعادة اإلعمار 
باجلملــة للمســاكن، واملــدارس، 
التحتية  والبنية  واملستشــفيات، 
األخــرى الالزمــة لبــدء االنتعاش 
االقتصادي تكاليف باهظة. إذ تفيد 
تقديرات االقتصاديني األوكرانيني أن 
املفقودة  التحتية  البنية  استعادة 
على  دوالر  مليــار   200 ســتكلف 
األقــل- وكلمــا طال أمــد احلرب، 

ارتفعت الفاتورة.

ونظــرًا ألن هــذه املبالــغ تعــادل 
اإلجمالــي ألوكرانيا  احمللــي  الناجت 
قبل احلرب، ال ميكــن أن ننتظر من 
إعادة  تكاليــف  دفع  األوكرانيــني 
اإلعمار لوحدهم. وسينبغي جليران 
أوكرانيا األوروبيني ان يقدموا التزاما 
ماليا كبيرا للمســاعدة في إعادة 
بناء اقتصادها. وحلســن احلظ، فإن 
يخــدم مصاحلهم  بذلك  القيــام 
اخلاصة. فعدم االستقرار االقتصادي 
في املنطقة يشــكل مرتعا خصبا 
لعدم االســتقرار السياســي. وال 
ميكــن ألوكرانيا غير املســتقرة أن 

تكون حليًفا قويًا.
بهذه  األمريكيون  القــادة  واعترف 
املســألة في حقبة ما بعد احلرب 
العامليــة الثانية، عندما خصصت 
خطــة مارشــال مــا يقــرب من 
130 مليــار دوالر )بالــدوالر 2010) 
لتســهيل إعادة اإلعمار في أوروبا. 
وكما هو احلال فــي أوكرانيا اليوم، 
التحتية في جميع  البنيــة  عانت 
احلديدية،  )الســكك  القارة  أنحاء 
واملرافق الكهربائية، ومرافق املوانئ، 
من  واملطارات(  واجلســور،  والطرق، 
أضــرار جســيمة جــراء القصف 
اإلنتــاج  اضطــراب  وأدى  اجلــوي، 
العديد  تعرض  إلى  والنقل  الزراعي 

من الناس خلطر اجملاعة. 
هدفــان:  مارشــال  خلطــة  وكان 
االنتعــاش االقتصــادي األوروبــي 
واحتواء االحتاد الســوفيتي. إذ كان 
يُنظــر إلى االســتقرار االقتصادي 
في أوروبا على أنه شــرط أساسي 
من  مســتقرة  مؤسســات  لبناء 
شــأنها تعزيز نو الدخل وترسيخ 

الدميقراطية الليبرالية.
وكانــت اخلطــة ناجحــة إلى حد 
كبير. ففــي إيطاليا، حفزت النمو 
وعززت التنمية الصناعية من خالل 
البناء الســريع للبنيــة التحتية، 
مما أدى إلى خلق الظروف املناســبة 
القــوي  االقتصــادي  للتوســع 

لعقود ما بعد احلــرب. وفي أملانيا، 
أدت اخلطــة إلى وضع سياســات 
تنشــيط  وأعادت  صناعية جديدة 
أوروبا  أنحاء  وفي مختلــف  النمو. 
الغربية، اضطلعت بدور حاسم في 
استعادة االســتقرار املالي، والدفع 
و)باعتدال(  االقتصاد،  بتحرير  قدما 
التخفيــف من حــدة النقص في 

املوارد.
وبحلول ستينيات القرن العشرين، 
كانت جميــع الدول الـــ 17 التي 
قبلت املساعدة ، مبا فيها النمسا، 
وفرنســا،  والدنــارك،  وبلجيــكا، 
وأملانيا الغربية، واليونان، وأيسلندا، 
وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكســمبورغ، 
وهولنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، 
وتركيــا،  وسويســرا،  والســويد، 

واململكة املتحدة – قد انتعشــت 
دميقراطيات  وأصبحــت  اقتصاديًا 

ليبرالية مستقرة.
وتقــدم خطــة مارشــال العديد 
مــن الــدروس املهمــة التي ميكن 
تطبيقها اليــوم. أوالً، ميكن للضخ 
النقدي الكبير إلعــادة بناء البنية 
التحتية أن يحقق مكاسب كبيرة. 
إذ في املتوســط، مثلــت حتويالت 
خطة مارشال من 1948 إلى 1952 
أقل من 3 في املائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي في البلدان املســتقبلة. 
ولكن، نظــرًا ألن عمليــات احلقن 
املاليــة كانت فــي املقدمة، فقد 
ساعدت في حتفيز النمو املستدام. 
فعلى ســبيل املثال، تلقت إيطاليا 
مســاعدة تعادل 11.5 فــي املائة 

من ناجتها احمللي اإلجمالي في عام 
.1948

ثانًيــا، علــى الرغم مــن أن تقدمي 
إعادة  وحزمة  ملموسة  مساعدات 
اإلعمار ألوكرانيا ســيكون مكلًفا، 
إال أنــه مجــدي متاًما. ففــي عام 
1948، كان النــاجت احمللي اإلجمالي 
للواليــات املتحدة أكبر 3.5 مرة من 
لفرنســا،  اإلجمالي  احمللــي  الناجت 
واليوم،  وإيطاليا مجتمعة.  وأملانيا، 
الناجت احمللــي اإلجمالي لدول االحتاد 
األوروبي أكبر بأكثر من 85 مرة من 

نظيره في أوكرانيا.
اختالفات مهمة  وبالطبع، هنــاك 
احلرب  بعــد  الغربية  أوروبــا  بــني 
وروسيا،  وأوكرانيا،  الثانية،  العاملية 
متلقو  وكان  اليــوم.  وبيالروســيا 

االقتصادات  خطة مارشال من بني 
األكثر تقدًما في العالم آنذاك، في 
حني عانت اجلمهوريات السوفيتية 
الســابقة من مشــاكل أساسية 
ونظامية حتــى قبل احلرب. فخالل 
13 عاًما من ال30 عاًما املمتدة من 
1990 إلى 2020، ســجلت أوكرانيا 
نًوا سلبًيا في الناجت احمللي اإلجمالي. 
وتشير هذه الظروف األولية إلى أن 
االســتقرار االقتصادي سيستغرق 
وقًتا أطول بكثير مما كان عليه في 
أوروبا بعد احلــرب العاملية الثانية. 
ولكن هذا سبب إضافي يدعو لبدء 
التخطيط اآلن لضخ كميات هائلة 

من املساعدات.
ثالًثا، مــن اجملدي أحيانًــا أن تكون 
كرميًا جتاه األعداء السابقني وكذلك 
جتــاه األصدقــاء. فقــد خصصت 
للدول  مبالغ كبيرة  مارشال  خطة 
التــي حاربــت الواليــات املتحدة 
أثنــاء احلرب. وكان الــكل يدرك أن 
االستقرار املستمر في دول احللفاء 
اجلوار  االســتقرار في  ســيتطلب 
فرنسا،  وحصلت  نطاقا.  األوســع 
التي كانت حتكمها جزئًيا حكومة 
فيشي، على النصيب األكبر )20.8 
في املائــة(، تليها أملانيــا الغربية 
)10.9 في املائة(، وإيطاليا )10.6 في 
املائة(. واملعنى الضمني لهذا اليوم 

هو أنه في ظل الظروف السياسية 
واالســتراتيجية املناسبة، ميكن أن 
يكون لالســتثمار في االقتصادات 
الروســية والبيالروســية فائــدة 
جيوسياسية طويلة املدى. وال يزال 
هذا ميسور التكلفة مقارنة بخطة 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  ألن  مارشال، 
لالحتاد األوروبــي أكبر بثماني مرات 
من الناجت احمللي اإلجمالي ألوكرانيا، 

وروسيا، وبيالروسيا مجتمعة.
وبغض النظر عمــا إذا كان الغرب 
أو  ألوكرانيــا  املســاعدة  يقــدم 
يقدمها أيًضا لروســيا وبيالروسيا، 
للتعافي  الكاملة  التكاليــف  فإن 
التي  املباشرة  التكاليف  ستتجاوز 
وإجمــاالً، مثلت  احلرب.  ســببتها 
خطــة مارشــال 5 فــي املائة من 
عام  ألمريكا  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
1948. وإذا كانت دول االحتاد األوروبي 
ســتخصص 5 في املائة من ناجتها 
اإلعمار  إلعــادة  اإلجمالي  احمللــي 
بعد احلــرب، فيمكنها متويل حزمة 
870 مليار دوالر.  مساعدات بقيمة 
األمريكية  للمســاهمات  وميكــن 

زيادة حزمة املساعدات.
جناح  ســيعتمد  النهايــة،  وفــي 
على  الطويل  املــدى  على  أوكرانيا 
اقتصادها.  بإنعاش  التزام حلفائها 
وبــدون دعــم اقتصادي مســتمر 
وتنفيــذ مــدروس، فإن أي ســالم 
يتحقــق من خالل نصر عســكري 

سيكون على األرجح عابرًا.
االقتصاد  نانسي تشيان، أســتاذة 
اإلداري وعلــوم القــرار فــي كلية 
»كيلــوغ« لــإدارة بجامعة »نورث 
مديرة مشــاركة  وهي  وســترن«، 
خملتبر أبحاث الفقر العاملي بجامعة 
»نورث وســترن« واملديرة املؤسسة 

خملتبر االقتصاد الصيني.

بروجيكــت  النشــر:  حقــوق 
سنديكيت، 2022.

www.project-syndicate.org

إعادة اإلعمار بعد الحرب استثمار جيد
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معرض

شعراصدارات

متابعة ـ الصباح الجديد:
تنطلــق، اليــوم األربعاء، فــي »أرض املعارض 
الدولّية«، وسط بغداد، فعاليات الدورة الثالثة 
من املعرض، وتســتمّر حتى السابع عشر من 
كانــون األّول/ ديســمبر اجلــاري، بالتعاون مع 

»جمعية الناشرين واملكتبّيني« في البالد.
وتُشــارك فــي التظاهرة قرابة 440 دار نشــر 
عراقية وعربية، من عشــرين بلــداً، إلى جانب 
ســات ثقافّية وفنّية، من بينها: »اجملمع  مؤسَّ
العلمــي العراقي«، و«احتاد األدبــاء والكّتاب«، 
و«دار الشؤون الثقافّية«. وتُقام على هامشها 
قرابة ثمانني جلســًة حوارّية ونقدّية، يشارك 
فيهــا كّتــاٌب وأكادميّيون وباحثــون في األدب 
والفلســفة وعلم االجتمــاع ومجاالت أُخرى، 

إضافة إلى أمسيات شعرّية وموسيقية.
ومن الكّتاب املشــاركني: محسن الرملي من 
الســّواح من سورية، ومحّمد  العراق، وفراس 
النّعاس من ليبيا، وبثينة العيسى من الكويت، 
وبشــرى خلفان من البحرين، وهانا دوبغن من 
أملانيا، وبيدرو إنريكيث من إســبانيا، واتسومو 

إوكادا من اليابان، وكزافير لوفن من بلجيكا.
وحتمــل الدورة اســم املفّكــر العراقي هادي 

العلوي )1932 - 1998(. وفي هذا الســياق، 
ص عدٌد من اجللسات ملناقشة سيرته  يُخصَّ
وفكره ومنجــزه الثقافي، كما يجري نصب 
منحوتٍة لــه داخل املعرض الذي ســبقت 
انطالَقه حملٌة ترويجية بدأت قبل أسابيع؛ 
حيث ُعّلقت في عددٍ من شوارع بغداد ُصَور 
للعلوي باألبيض واألســود لـ«للتعريف به 
ولفت االنتباه إلى الدور الكبير الذي قام به 

خالل مسيرته الفكرية«، وفق املنّظمني.
ومتّيزت احلملــة بطابع كالســيكي؛ حيث 
واألسود  باألبيض  املنَجزة  جاءت ملصقاتها 
ُمحاكيــًة لتصاميــم القــرن املاضي، في 
إحالة إلى فتــرة ذهبيــة بنتاجها املعرفي 
وشــخصّياتها املؤّثرة، واســتعادت معالم 
تراثية مــن بغــداد وعناصر مــن تاريخها 
الــوزراء في  الثقافي؛ مثــل: كتاب »دوحة 
تأريخ وقائــع بغداد الزوراء« ملؤّلفه رســول 
حاوي الكركوكلي، والذي يُعدُّ أقدم مطبوع 
ُعثر عليــه في العراق؛ حيــث ُطبع باللغة 
التركية في زمن الوالي داود باشا في مدينة 
الكاظمية سنة 1821، وأّول مطبعة حجرية 
أُّسست في بغداد عام 1816، وكانت تطبع 

»جورنال العراق«؛ أول صحيفة عراقية.
»ابن الشرق«؛  واســتعادت امللصقات أيضاً 
وهــو أّول فيلــم عراقي أُنتج ســنة 1945، 

ويروي قّصة شاب عراقي يسافر إلى القاهرة 
الستكمال دراســته في الطّب، إضافًة إلى 
كتاتيب بغداد في القرن املاضي، ومكتباتها 

القدميــة؛ مثــل »مكتبة النهضــة« التي 
الرحمن صاحب حياوي في  أّسســها عبد 
»شارع املتنّبي« عام 1957، و«مكتبة املثّنى« 

التي أّسســها قاســم محّمد الرجب في 
»سوق السراي« عام 1935.

جديــر بالذكر أن« خالفــاٍت دارت بني »احتاد 
الناشــرين العراقّيــني« ومجموعة من دور 
في  أُعلن  الثقافية،  ســات  واملؤسَّ النشــر 
عام 2020 عن إطالق معرض ســنوّي جديد 
للكتــاب باســم »معرض العــراق الدولي 
املدى  ســة  »مؤسَّ بتنظيم من  للكتــاب« 
للثقافــة والفنــون واإلعــالم«، وهــو غيُر 
»معرض بغــداد الدولي للكتاب« الذي يُقام 
في العاصمة منذ ثالثة وعشــرين ســنة 

بتنظيم من »احتاد الناشرين«.
مة،  ســة املنظِّ وبدعــم حكومــّي للمؤسَّ
انطلقت الدورة األولى مــن املعرض اجلديد 
في التاسع من كانون األّول/ ديسمبر 2020. 
وقــد حملــت التظاُهرة، فــي دورتها تلك، 
اسَم الشاعر العراقي مظّفر النّواب )1934 
- 2022(، ثّم اســم الروائــي العراقي غائب 
طعمــة فرمــان )1927 - 1990(، في دورتها 
الثانية التي أُقيمت العام املاضي. شــهدت 
الدورتان مشــاركة عراقية وعربية واسعة. 
ور  الدُّ وفي مقابل ذلك، قاطعتهمــا بعُض 
العراقية بسبب اخلالفات السابقة واختالف 

هاتها عن توجهات املنّظمني. توجُّ

1
»بحٌر أبيض«

»بحٌر أبيض« عنواُن روايــة الكاتب النرويجي 
رُوي ياكوبســن، وقد صدرت نسختها العربية 
عــن دارَي »ســرد« و«ممدوح عــدوان« بترجمة 
محّمد حبيب. يحكي العمل قّصة حّب جتمع 
بني شاب ناٍج من غرق سفينة شمال النرويج، 
كانت تنقل جنوداً أملانيني ومساجني روسيني، 
خالل احلرب العاملية الثانية )1944(، وبني فتاة 
تلتقيه في جزيرة وتخّبئه عن أعني اجلنود الذين 
يبحثون عنه. من أعمال ياكوبسن التي سبق 
أن نُقلت إلى العربية: »الالمرئّيون« )نشــرتها 
أيضاً »سرد« و«ممدوح عدوان« بترجمة محمد 
حبيب( و«صيف بارد جّداً« )ت. عمرو سيد، دار 

»العربي«(.

2
انثروبولوجيا األسماء والعوامل املؤثرة بها«

عن »دار الــرواد املزدهــرة للطباعة والنشــر 
والتوزيع »صدر كتاب »انثروبولوجيا األســماء 
والعوامل املؤثرة بها« للكاتب صالح الســيد 

جاســم، ويقع الكتاب في 76 صفحة من 
القطع املتوســط ، وفيــه يتصدى الكاتب 
لظاهــرة االســماء والبحث عــن دالالتها 
االجتماعية والتاريخية والدينية والنفسية، 
فكل اســم يخفي بني طيات حروفه قصة 

السيد  صالح  االســتاذ  الباحث  يســردها 
امليدانية، حيث  والدراسة  بالتوثيق  ويعززها 
جتنب اخلوض في املفردات الشعبية واحلروف 
املعجمة واالســماء التي اتت من احلضارات 
القدمية، متســائال: هل هي حروف لصيقة 

على اللهجة العراقيــة ام انها اصيلة، وما 
لهذه األســئلة من اجابــات وبحوث دخل 
فيها اهل اللغة ولدت كثيرا من السجاالت 

لغرض ان يثبت كل باحث رايه بذلك.
واقتصر الباحث على التسمية فقط واثرها 

علــى النواحــي البيئية والديــن والعادات 
عليها،  املدينــة  واثر  واخلرافات  والتقاليــد 
وكذلك اثر الثقافــة واالنفتاح على العالم 
بوســائل االعالم كافة، كذلك اثر االسماء 

على اصحابها.

3
»من ميتلك احلّق في اجلسد؟: قراءة في 

احلياة السجنية«
للباحث املصري أحمــد عبد احلليم،  صدر 
و«منتدى  واألبحــاث«  للتوثيــق  »أمُم  عــن 
املشرق واملغرب للشؤون السجنية«، كتاب 
»مــن ميتلك احلّق في اجلســد؟: قــراءة في 
احلياة الســجنية«، وفيه يرصد السياسات 
الِعقابيــة في الســجون املصرية، ويقيم 
حوارات مع معتقلني ومعتقالت، كاشــفاً 
ل مفهوم الســيادة على اجلســد،  عن تأصُّ
معاقبيها.  لــه  الســلطات  تُخِضع  الذي 
يتكــّون الكتاب من ثالثة فصــول: »احلياة 
املرئية داخل السجن«، و«اجلنس والسجن«، 
املقاومة«.  اإلنســان،  العمــران،  و«حــول 
من مؤّلفــات عبد احلليم األُخــرى: »احلارة 
العربية« )2018(، و«أجساد راقصة« )2021(.

عبد الكريم الطبال*

َحديٌث عن الصمْت

كان بيني والصمت
عهٌد

أن ال يَكشف سّري 
أن ال أكشف سّره
هكذا مّرْت أحقاٌب

جمعتنا فيها آصرُة
األلفِة

حتى جاء الزمن احلادُس
َف لي خلٌل في فيِه تكشَّ

العْهْد
تأّكد لي أّنه يُفشي سّري

أحياناٌ
في الفلْتِة غيرِ املرغوبِة

فيها
أحياناً

في احللِم الذي يغشاني في الليِل
بال إذني

أحياناً
في أنساغ الكلمات احملجوبْة

وأنا ما زلُت على العهِد
ال أُفشي أّي سرٍّ يُخفيْه

أنا ال أقرؤُه
ال أُفشيْه.

األصدقاء الثالثة

جسٌد
ميشي في الشارِع

وحدْه
وأنا في اخللوِة

أسأل عنه الكلماِت
التي ما زالْت في أسّرتها

مستغرقًة في احللْم
وأخيراً

مع الصبِح يحضُر
وأنا في املتاهِة
أمشي وحدي

فمتى نستعيد الصداقة
نتوّحد

نحن الثالثْة 
نحيا معاً في خلوتنا

البيضاْء؟

* شاعر من املغرب

ملصقات األبيض واألسود تحاكي القرن الماضي

إنطالق فعاليات »معرض العراق للكتاب«.. بمشاركة محلية وعربية

 »بحٌر أبيض«.. »انثروبولوجيا األسماء»..  »من يمتلك الحّق في الجسد؟..

قراءة

 مزاج احلاكم
برصيفتها  تذكرني  املتوسط(  )شرق  رواية 
الغواتيمالي  للروائــي  الرئيس(  )الســيد 
ميكل آنخل استورياس، وقد طبعت عندنا 
للسبب اآلنف ذكره، فهي ضاجة بالعنف 
اإلنسان  والقسوة ومحاولة سحق كرامة 
وإرادته، ولنا في العراق إرث ضخم في هذا 
اجملال، منها ما كتبه املعماري رفعة كامل 
اجلادرجي وعقيلته بلقيس شرارة في )جدار 
بني ظلمتني( املكتوب وفق مفهوم التناص، 
والســرد متعدد األصوات، فضالً عن رواية 

)كوكب املســرات. سيرة ذاتية من يوميات 
ســجني( للقاص والروائي العراقي محمد 
برواية )القلعة  سعدون الســباهي، مروراً 
اخلامســة( لألديب العراقي املغترب فاضل 
العزاوي، كذلك ما كتبه الشاعر واملسرحي 
الراحل يوســف الصائــغ، والروائي حميد 
اخملتار، ونصيف فلــك في روايته )خضر قد 

والعصر الزيتوني).
محاوالت  املتوســط(  )شــرق  روايــة  في 
بالترهيب  السياســي  السجني  إلسقاط 
والترغيــب، فهــو ســيظل ماكثــاً في 
السجن ســنوات ستطول، حتى لو أكمل 
مدة ســجنه، فال وجود للقانــون في دول 
الراديكاليــات الثوريــة، بل ملــزاج احلاكم 
وخدمه، ومن خالل شــعار: ال حرية ألعداء 
الشــعب؟! يســحق الشــعب وقادتــه 
ومفكروه وسياسيوه، الذين ال يتفقون مع 
احلاكم بأمره، وفي ظل شعارات )الشرعية 
الثوريــة!( تداس الشــرعية الدســتورية 
والقانونيــة، لذا فإن )رجب( الشــخصية 
الذي  رواية )شــرق املتوسط(  املركزية في 
يحكم عليه بالســجن مدة إحدى عشرة 
ســنة، يتعرض لشــتى أنــواع التعذيب 
النفسي واجلســدي، والترهيب والترغيب، 
سجانوه يســاومونه أن سيظل قابعاً في 
ســجنه إن لم يقدم ورقــة تعهد، بعدم 
مزاولة أي نشــاط سياسي، ويظل )رجب( 
رافضاً هذه املساومات كلها  أبياً  متوهجاً 
سنوات عدة، لكنه في ساعة يأس ونحس، 
في ســاعة ضعف بشــري، زاد في وطأته 
املرض الذي بدأ ينهش جسده، فيقرر تقدمي 
هــذه الورقة، لتكون هــذه احلادثة فاصلة 
ممضة مؤملة بني سلوكني، سلوك السجني 
األبــي الرافض لكل مغريات الســجانني، 
وامللتــزم بنصيحة رفاقه، فضالً عن وصية 
أمه التي تشــحذ مقاومتــه، مؤكدة له: 
إن الدنيا حيــاة وموت يا رجب، وصيتي لك 
أن ال تضر أحــداً.. حتمل يا ولــدي، ص 28، 
وسلوك الهزمية والتخاذل الذي سقط في 

مستنقعه.
في هذه احلادثة التــي كانت نهاية لعهد 
الرغم من  وإيجابياتهــا على  بالذات  واثق 
قســوة الســجن وعذاباته، وبداية لزمن 

انهزامــي متخاذل، وقد نضــا عنه رفاقه 
احترامهم له، ال بل غضبوا عليه ألنهم رأوا 
فيه تنكراً لقضيتهم، حتى انه بدأ يخشى 
أن ميضي ليلته األخيــرة هذه معهم، وقد 
علــم زمالؤه بتخاذله وتقدميــه ورقة الذل 
والهوان، خشــي أن يجهز عليه )عصمت( 

وهو املعروف بصالبتــه ومبدأيته، مناجياً 
نفســه: لو أطبقــت يــدا عصمت حول 
رقبتي خلرجت الصرخات اخلافتة من فمي 
مثل طائر مخنوق، سيدوم األمر حلظة ثم 
تلتوي رقبتي وأســقط، يداه قويتان )...( إن 
إحساساً يخيم على جو السجن، بانتظار 

نهاية إنسان، هل تكون نهايتي؟« ص23.

عذاب الوجدان
عبد الرحمن منيــف الذي يؤكد إيجابيات 
احليــاة، واحلاث على عناصــر اخلير والعدل 
واجلمال فيها، وإن ساعات اخليبة والضعف 
الــى زوال، وأن البــد أن يعــود املناضــل 
السياســي، الذي يراه النــاس قدوة لهم 
ومثاالً، البد لهذا اإلنســان )رجب( أن يعود 
الى ذاته، والــى اخملبوء الطيب فيها، فيقرر 
هو الــذي ذهب الى فرنســة، مرســيليا 
حتديداً لغــرض العالج والتطبيب، ومحاوالً 
فضح الدولــة القمعية، هناك في عوالم 
احلريــة والصحافة احلرة، يقــرر العودة ال 
بناء على رغبة شــقيقته )أنيســة( التي 
اعتقــل زوجها)حامد( الــذي كفل )رجب( 
عنــد مغادرته بلــده نحو الغــرب، وقدم 
تعهــداً بإحضاره، عند انتهــاء املدة التي 
حددها له ســجانوه على الرغم من أنهم 
أطلقوا ســراحه بعد تقدميــه ورقة الذل 
تلك، وتعهده بترك العمل السياسي، فال 
قانون يردع هــؤالء في دول الثوريات، بل قرر 
)رجب( العــودة بناء على قــرار اتخذه في 
دخيلته، ومناجاة مع ذاته املعذبة، أن يعود 
الى بلده، وهو يعرف مــا الذي ينتظره، ما 
الذي سيدفعه من ثمن باهظ، يقرر العودة  
تخلصاً من عذاب الضمير والوجدان، عذاب 
الضعف واخلذالن، وتلك الورقة التي صّيرت 
حياتــه جحيماً، عاد، وعاد إليه ســجانوه 
بحجة نشره وثائق تدين الدولة القمعية، 
يعود إليه زوار الفجر، ال بل كانوا زوار املساء 
ليقتادوه الى الســجن الذي سيموت فيه 

حتت وطأة التعذيب.
عبد الرحمن منيف في روايته هذه )شــرق 
املتوســط( يحاول تقبيح الضعف وخيانة 
النفس وزمالء الســجن، فصــور لنا نحن 
املتلقني والقــراء معاناة )رجــب( فجعله 
يدفــع ضريبة باهظة، أماته حتت ســياط 
أنــه حاول تأكيد إنســانية  جالديه، كما 
اإلنسان، وصور النبل والصالبة فيه، فجعل 
)رجب( ينتفض على واقعه السيء، فيقرر 
العودة الى وطنه، هــو العارف مبا ينتظره 

فيه!.

شكيب كاظم
الروائية  رواية )شرق املتوسط( من األعمال 
الكبير  العربــي  والباحث  للروائــي  األولى 
الدكتــور عبــد الرحمــن منيــف، )توفي 
2004(، الذي دشــن جهــده الروائي بروايته 
)األشــجار واغتيال مرزوق(، والروائي منيف 
الذي جاء األدَب والثقافة، والســيما الرواية، 
مــن النفــط، واقتصادياته حتديــداً، التي 
درســها في يوغسالفية الســابقة، وجاء 
احلزبية،  واملنظمــة  السياســة  من  األدَب 
فلم يجد نفســه في أحدهمــا، ال النفط 
وال السياسة، ألن السياســة فن املمكن، 
وهو املبدئي احلــر املتطابق مع فكره وذاته، 
آثر اإلرمتاس في عوالم األدب آخذاً بنصيحة 
صديقه الدبلوماســي والروائــي اللبناني 
توفيق يوسف عواد )توفي 1989(، الذي رأى 
فيه بذرة األدب والكتابة، وحثه على الكتابة 
التي ستنتشــل مجتمعاتنا  األدبية فهي 
العربيــة من وهــدة التخلــف والتعصب 
واالحتراب، أو تعمل على انتشالها، بخالف 
السياســة التي عملت على تفرقة الناس 
وتعصبهم وحتزبهم، لــذا- كما قلت آنفاً- 
قدم لنا باكــورة عمله الروائي )األشــجار 

واغتيال مرزوق( سنة 1974.
رواية )شــرق املتوســط( من أوائل الروايات 
التي تناولت قضية الســجن السياســي 
في الوطن العربي، والســجني السياسي، 
وقضايا التعذيب وانتهاك كرامة اإلنســان 
فيها، وحتول اإلنســان الى رقــم، رقم بديل 
عن االســم، اســم الســجني السياسي، 
ومنيــف ال يحدد بلــداً جتري فيــه حوادث 
روايتــه كــي ال يكون ذلك ســبباً في منع 
نشــرها، أو منع دخولها البلد املعني، وقد 
قرأت منذ عقــود، يوم صــدرت الرواية في 
العراق ســنة 1978، أنها نشرت في عديد 
البلدان العربية وتدوولت فيها، محاولة من 
هذه احلكومات تبرئة ذمتها، وأنها ليســت 
املعنية واملقصودة، وإال ما سمحت بنشرها 
أو تداولها، ووضع وزرهــا على بلدان أخر، أو 

بلد آخر!

من أدب السجون
عبد الرحمن منيف في روايته »شرق المتوسط«

في رواية )شرق المتوسط( 
محاوالت إلسقاط السجين 

السياسي بالترهيب 
والترغيب، فهو سيظل 

ماكثًا في السجن 
سنوات ستطول، حتى لو 

أكمل مدة سجنه، فال 
وجود للقانون في دول 
الراديكاليات الثورية، بل 

غالف الروايةلمزاج الحاكم وخدمه

جسٌد يمشي
 في الشارع وحده



متابعة ـ الصباح الجديد: 
يفتقــد املشــاهد الســينمائي 
العراقيــة  لألفــام  العراقــي 
التــي كانــت غزيــرة اإلنتاج في 
الثمانينيات من القرن املاضي أما 
اليوم فاملشــاهد لم يعد يشاهد 
منذ سنوات فلماً من إنتاج عراقي 
خالص لذلك اجته عشاق السينما 

نحو األفام العاملية.
وقال الفنــان طال هادي: »العراق 
مر مبرحلتني املرحلة األولى مرحلة 
والشركات  الدولة  لذلك  اإلرهاب، 
همها كان اجلانــب األمني فقط، 
املرحلــة الثانية مرحلــة اإلغراق 
بضائقة  مير  فالبلد  الفســاد  في 
وظرف عصيب هنالك فساد إداري 
كل  اقتصادي  وفســاد  مستشر 
الترهل  إلى  قــادت  الظروف  هذه 
الذي أصاب ليس فقط الســينما 

إمنا املسرح والتلفزيون واإلذاعة«.
مــن جانبه، قال الفنان محســن 
ســالم: »كل مجتمع يحتاج إلى 
طريقة جلذبه، هناك عروض لفيلم 
دائرة الســينما  قصيــر تنتجها 
واملســرح ولكن مقتصــرة على 
مهرجانات مغلقة، هناك جتربة أو 
جتربتان روائيتان ألفام طويلة لكن 
لألســف كصناع سينما يدركون 
أن شــباك التذاكــر خاســر في 

العراق ألسباب يطول شرحها.
التابعة  واملسرح  الســينما  دائرة 
لــوزارة الثقافــة وفــي محاولة 
منهــا إلعــادة الروح إلــى احلياة 
ثاثة  إنتاج  دعمت  الســينمائية 
عشــر فلما ما بــني فيلم قصير 
لكن  متحركة  ورســوم  وروائــي 
العديد من الفنانني يرون أن خطة 
وموسمية  منقوصة  هذه  الدعم 

ال ميكن لها أن ترسم آفاقا واسعة 
لسينما عراقية جديدة خصوصا 
لــدى جيل الشــباب ســواء من 

الفنانني أو اخملرجني أو املتابعني.
حال السينما العراقية التي يرثى 

لها ومع دخول وســائل التواصل 
االجتماعــي إلى العراق بشــكل 
واســع دفعت الكثيرين إلى خلق 
أفــكار جديــدة جلذب املشــاهد 

العراقي العاشق للفن السابع.

وفــي مختلف األزمنــة واألوقات 
متابعة  على  العراقيــون  يحرص 
التذاكر  أحدث اإلصدارات لشباك 
العامليــة كتعويــض معنوي عن 
غيــاب ســينما بادهــم بفعل 
عوامــل كثيرة بل هــم يخلقون 
األفــكار اجلديــدة للوصــول إلى 
الســينمائية  املشــاهدة  متعة 
أو  العرض  ســواء داخل صــاالت 

خارجها.
هنا جند واحدة مــن تلك األفكار، 
إنها سينما السيارات التي تعرض 
آخر اإلصــدارات العاملية من أفام 
مختلفة تتصدر شــباك التذاكر 
وهو أمر اســتقطب فئة واسعة 
من عشــاق الســينما ودفعهم 
إلى اخلروج من منازلهم ملشاهدة 

األفام احلديثة.
بــدوره قــال املشــاهد حســام 

األفضل في سينما  امليزة  عارف:« 
الشــخص  أن  هــي  الســيارات 
يستطيع أن يأخذ خصوصيته في 
سينما الســيارة واألسر أصحاب 
األطفــال الصغــار ال ميكــن أن 
يزعجوا غيرهــم ألنهم في داخل 
الســيارة، يستطيع رب األسرة إن 
حصل أي إزعاج من الطفل يغلق 
زجاج الســيارة ويكمل مشاهدة 

الفلم.
أما ســينما املــوالت فهي املنفذ 
األوســع الــذي وجــده اجلمهور 
العرض  دور  العراقي كبديل عــن 
ال  باتــت  والتــي  الكاســيكية 
تتماشــى مــع التطــور احلاصل 
خصوصا وأن سينما املوالت تتميز 
بحداثة عروضها واألجواء اخلاصة 
مبشــاهدة األفام التي غابت عن 

دور العرض الكاسيكية.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
ولكن  البريطانيــني،  مــن  أقلية 
كبيرة جــدا، تقبــل بالعيش مع 
أكثر من زوجة أو شريكة، إذا كان 
ذلــك قانونيا وتوافقيا، بحســب 
ما كشفت دراســة لباحثني من 
 Swansea University جامعــة 
فــي إقليم ويلــز، ســألوا 1000 
عن  املتحدة  اململكة  في  شخص 

موقفهم من مشاركة شريكهم 
مع شــخص آخر، أو مشاركتهم 
هم أنفسهم معه، واتضح منها 
أن %32 من الرجال منفتحون على 
التي لم ترحب بها سوى  الفكرة 

%5 من النساء.
اســتند البحث إلى نتائج سؤال 
مت توجيهه في القســم األول من 
وامرأة  393 رجــاً  الدراســة إلى 

عن عاقة تشــبه تعدد الزوجات 
للرجال، فاتضح بحسب صحيفة 
“التاميز” البريطانية، الصادرة امس 
االثنني للدراسة، أن الرجال اهتموا 

بتعدد الزوجات فعاً.
وللتحقــق مما إذا كانــت النتائج 
صدفــة، فقــد أجــرى الباحثون 
دراســة اســتقصائية أخرى مع 
735 رجــا وامرأة أكبر ســنا من 

الفئــة األولى، أي ممن متوســط 
عمــر الواحد منهــم 33 مقارنة 
مبعدل 25 في القسم األول، فقال 
%39 مــن الرجال إنهم منفتحون 
على التعدد، فيمــا قبلت به 5% 
من النســاء فقــط. لذلك كتب 
الباحثــون أن االهتمــام بتعــدد 
الزوجات “يبدو حاضرا برغم القوى 
الثقافيــة التي متنعه، ما يشــير 

إلــى أن مثــل هــذه االهتمامات 
قد تكــون جزءا مــن علم نفس 
التــزاوج املتطــور وليــس نتاًجا 
قالوا  للثقافة” بحسب حتليلهم. 
في الدراســة أيضــا، إن اهتمام 
الرجــال األكبر بتعدد الزوجات قد 
تطــور، في حني قــد تعاني املرأة 
من االضطرار إلى مشاركة موارد 
شــريكها مــع زوجــات أخريات.

بالدراسة  القائمون  يتجاهل  ولم 
أمرا مهما هــذه النتيجة فاجأت 
 Andrew Thomas الدكتــور 
والذي  للدراسة،  الرئيسي  املؤلف 
بني  الفروق  “إن  للصحيفــة:  قال 
أثار  مــا  أكثر  اجلنســني كانــت 
اهتمامي. مع ذلك، هناك فرق كبير 
بني االنفتــاح واالهتمام واملتابعة 

الفعلية لتلك االهتمامات”.
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ملونشريط
اللوز يساعدك 
بتخفيف الوزن

كشــفت دراســة حديثة أن تناول اللوز ميكن 
أن يســاعد الناس على تخفيف أوزانهم.ووجد 
الباحثــون أن تنــاول 30-50 غراما مــن اللوز 

يساعد في تقليل الشهية.
وبحســب الدراســة، فإن أولئك الذين تناولوا 
اللوز بدالً من وجبة خفيفة من الكربوهيدرات 
قللوا ما مقداره 72 ســعرة حرارية في الوجبة 

التالية.
وبحســب »ذا صن«، قالت الدكتورة، شــراية 
كارتــر، من جامعة جنــوب أســتراليا: »تعد 
معدالت زيادة الوزن والسمنة مصدر قلق كبير 
للصحة العامة، وقد يكون تعديل الشهية من 
خال االستجابة الهرمونية هو املفتاح لتعزيز 

إدارة الوزن«.
وأضافــت: »درس بحثنا الهرمونات التي تنظم 
الشــهية، وكيف ميكن للمكســرات، خاصة 

اللوز، أن تساهم في التحكم في الشهية«.
وتابعــت: »وجدنا أن األشــخاص الذين تناولوا 
اللــوز قد عانوا مــن تغيرات فــي الهرمونات 
املنظمة للشهية، والتي رمبا تكون قد ساهمت 

في تقليل تناول الطعام«.

   رصد »زهرة الجثة« في 
إندونيسيا.. أضخم زهرة في العالم 
رُصدت زهرة نبات “الرافليسيا األرنولدية” التي 

تعرف بزهرة اجلثة” في إحدى قرى إندونيسيا.
وباتت زهرة مــن هذا النوع ظهــرت في قرية 
“بالوبــواه” التابعة ملدينة “أجــام” قبلة للزوار 

املهتمني.
ويتميــز هذا النبات بأنه ينتج أضخم زهرة في 
العالم حيث يصل قطــر الزهرة ملتر ووزنها لـ 
11 كغم، وتفوح منهــا رائحة اللحم املتحلل 
ولذلك يطلق عليها األهالي اسم “زهرة اجلثة”.
وتعد زهرة رافليســيا واحدة من أندر النباتات 
في العالم لصعوبة عمليــة التلقيح، وليس 
من الســهل العثور عليها ورؤيتها مزهرة في 

الغابات املطيرة حيث تستوطن.

متطوعون يطلقون حملة 
لمكافحة الوحدة بالكريسماس

تنظم منظمــة تطوعية أملانية مجددا حملة 
على مستوى الباد ملكافحة الشعور بالوحدة 
فــي مؤسســات الرعايــة االجتماعية خال 

موسم عيد املياد »الكريسماس«.
وتسهل حملة »بريد مع قلب« اإلرسال اجملهول 
للبطاقات البريدية والرســائل إلى األشخاص 
في مؤسســات مثل دور املســنني ودور األيتام 

وماجئ املشردين.
وقالــت املنظمة التــي تتخذ مــن هامبورج 
مقــرا لها: »يواجه الكثير من الناس مرة أخرى 
موســم أعياد ميــاد منعزل، يتســم بقيود 
بسبب اجلائحة ويخيم عليه عدم يقني إضافي 

بسبب األحداث العاملية احلالية«.
وابتــداء مــن )كانــون األول(، ميكــن للكّتاب 
املتطوعــني التســجيل مجاناً علــى املوقع 
وسيقوم   .www.postmitherz.org اإللكتروني 
املنظمون بعد ذلك بإرسال البطاقات والرسائل 

إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية.
وبدأت املبادرة في )كانون األول( 2020 وحتى اآلن 
نقلت احلملة رسائل إلى ما يقرب من 200 ألف 

شخص.
وكتبــت املنظمة أن أكثر مــن 90 ألف كاتب 
إلى  ابتكروا بطاقات ورســائل حب وأرسلوها 
أكثــر من 2000 مؤسســة في جميــع أنحاء 

أملانيا.

البصرة ـ سعدي السند:

الهندســية  مع تواصل األعمال 
تأهيل واعمار  والفنية في حملة 
عدد من البيوت التراثية في شارع 
البصرة  مبنطقــة  الشناشــيل 
القدمية والتــي تنفذها منظمة 
األحتاد  من  وبتمويل  اليونســكو 
املنفذة  الشركة  بادرت   ... األوربي 
ألعمال التأهيل بأهداء عدد كبير 
مــن أحدث اجملاميــع القصصية 
والتي صدرت  باألطفــال  اخلاصة 
في البصرة الى عدد من املكتبات 
املدرســية في املــدارس الواقعة 

ضمن منطقة عمل اليونسكو.
وشــارك في زيارة املدارس ألهداء 
القصــص عدد من مهندســي 
ومهندسات شركة الوتد املتحدة 
لتأهيل  اليونسكو  مع  املتعاقدة 
ومبشــاركة  التراثيــة  البيــوت 
وبحضور مكتب )الصباح اجلديد( 

في البصرة.
شملتها  التي  املدرسية  اإلدارات 
هذه املبادرة عّبــرت عن امتنانها 
لرفد مكتباتهــا بهذه القصص 
التي وجدنا فيهــا  حكايات من 
ووجدنا  العراقي  الشعبي  التراث 
ورصانة فــي مواضيعها،  أصالة 
وأهميتهــا فــي عكــس ثقافة 
الطفل العراقي ، وحتمل مضامني 
أخاقيــة وتربويــة هادفة حيث 
القصص  في  التاميذ  ســيجد 
متعــة مميزة مع انســجام كبير 
التي  و  العراقي  بالتراث الشعبي 
حــرص مؤلفها علــى أن تكون 
األطفال  نفــوس  من  جدا  قريبة 
مــن خــال كتابتها بالشــكل 

التوجه اجلميل  الذي يضمن هذا 
واملمتع حيــث ان التراث الثقافي 
الذي ميتاز بــه العراق فخر وعمق 
أصالــة ذلــك التراث الشــعبي 
الفكري في العصور االســامية 
مثل قصــص الف ليلــة وليلة 
جحا  وحكايات  احلريري  ومقامات 
ومغامرات  الســحري  والبساط 

ان  والشــك  وغيرها  الســندباد 
شــعبا ميتلك كل هــذا العمق 
يكــون لــه تــراث شــعبي مميز 
بل متفــوق على نتاجــات باقي 

الشعوب .
وعلــى هامــش هــذه املبــادرة 
الســت ســمية  قالت  اجلميلة 
مســؤولة مكتبة احدى املدارس 

التــي شــملتها هذه املبــادرة :  
لقد ملســنا بأن التعلق بالكتاب 
وحب القــراءة كما يقول الكاتب 
موم  سومرست  العاملي  والروائي 
والذي يعّد من اشهر كّتاب بداية 
عادة  اكتساب  و  العشرين  القرن 
بالكتب  أنفسنا  وإحاطة  القراءة 
اجليــدة هــو مبثابة بنــاء ملجأ 

نفسي يحمينا من أغلب مٓاسي 
احلياة. ...ومــن هنا نريد لتاميذنا 
أن يتعلقوا بالقراءة وحب الكتاب 
ونبــذل جهــودا طيبــة لتهيئة 
الكتــب التي تنفعهــم وتنمي 
فيهم روعة التحلــي باملزيد من 
الثقافــة التــي تنعكــس على 
املنهاج  مع  وتواصلهم  تعلقهم 

الدراسي حيث 
تعتبــر املكتبة املدرســية مركز 
إشعاع ثقافي وعلمي،  وهو جزء 
وأداة  التربوية  العملية  من  مهم 
فاعلة تســاعد في إثراء املناهج 
العامة  الثقافة  ونشر  الدراسية 
تزود  إلى ذلك فهي  لهم وإضافة 
الطلبة باخلبــرات واملهارات التي 
أفقهم  توسيع  على  تساعدهم 
وتنمي لديهــم العادات القرائية 
و  املباشــر  وتعرفهم مبحيطهم 
بيئتهم احملليــة واجملتمع احمللي و 
العملية التربوية احلديثة لم تعد 
تعتمــد على الكتب املدرســية 
وحدها بل أصبحت تهتم باملراجع 
املتنوعة  والوســائل  اإلضافيــة 
التــي توفرهــا املكتبــة لتعزيز 
املنهــج املدرســي وتبســيطه 
وتيسير محتواه وباألخص مرحلة 
املكتبة  تتحمــل  اذ  االبتدائيــة 
في  املسؤوليات  أكبر  املدرســية 
منوه بشكل  وحتقيق  الفرد،  إعداد 
اجلســدية  اجلوانب  مــن  متوازن 
والعلمية،  واألخاقية  والنفسية 
وتزوده بالقدر الــازم من املعارف 
من  متكنــه  التــي  واالجتاهــات 
شــق طريقه في مياديــن احلياة 
العلمية، وإعداده ملتابعة دراسته 

اجلامعية. 
وتعــد املكتبــة املدرســية في 
الطالــب  مراحــل  مختلــف 
الدراسية عاماً فعاالً في ترجمة 
هذه األهداف واملبادئ إلى حقائق 
ألنها املكان الذي تتكون فيه عادة 
املطالعة وحب البحث وينمو فيه 
امليل إلى القــراءة اجلادة الواعية 
والرغبة في الرجــوع إلى املراجع 

واملصادر.

الشركة المنفذة ألعمال تأهيل البيوت التراثية 
ترفد مكتبات مدرسية بقصص لألطفال 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
متابعة ـ الصباح الجديد : 

ال شك أن بطولة كأس العالم هذا 
العام في قطر تزخر باإلثارة واملتعة، 
وســواء كنت من مشــجعي كرة 
القــدم أو ال، فإنك تشــعر بالقطع 
باحلماســة وأنت ترى منتخب بادك 
إلى  وصوال  التصفيــات  في  يتقدم 
األدوار النهائيــة، أو ينتابك شــعور 
باحلسرة عندما ترى فريقك املفضل 
يخرج من املونديال إثر هزمية مفاجأة 
في اللحظــات األخيرة من املباراة أو 
حتى بفارق األهداف بفعل حسابات 
أدوار  ختام  في  واخلســارة  املكسب 

اجملموعات.
وبرغــم أن الســفر آالف األميــال 
ملشــاهدة مباريــات املونديــال من 
املدرجات مســألة بالغة الصعوبة 
بالنســبة للغالبيــة العظمى من 
البشــر، يؤكد خبــراء طب النفس 
أن هنــاك أســبابا علميــة جيدة 
تدعوك إلى مشاهدة مباريات كأس 
التليفزيون،  العالم على شاشــات 
بل ويســردون العديد مــن الفوائد 
الصحية التي تنجم عن تشــجيع 

فريقك املفضل في البطولة.
وتقــول كاري ويانــد أســتاذ علم 
النفس االجتماعــي بجامعة توالن 
في والية نيــو أورليانز األمريكية إن 
البشر بطبعهم كائنات اجتماعية، 

وبطولــة كأس العالــم هي فرصة 
رائعة للتواصــل مع اآلخرين وإيجاد 
مشــتركة.  اجتماعيــة  أرضيــة 
للموقع  فــي تصريحــات  وتوضح، 
اإللكترونــي »بوبيــوالر ســاينس« 
األمريكي املتخصــص في األبحاث 
العلمية أن تشــجيع منتخب كرة 
قدم يجعلك تشعر باالرتباط بشيء 
أكبر منك، كما يخلق لدى اإلنسان 

شعورا بالهوية.
وتشــير خبيــرة طــب النفس إلى 
أهمية الفرح اجلماعي الذي يشــعر 
به اإلنســان أثناء مشاهدة مباريات 

كأس العالم سواء مع أفراد العائلة 
أو حتى برفقة أشــخاص غرباء في 
مــكان عام مثل املقهــى أو غيرها، 
السيما إذا ما ســجل الفريق الذي 
تشجعه هدفا أو أكثر خال املباراة، 
هذه  في  تتشــارك  »عندما  وتقول: 
االنفعاالت اإليجابية مع آخرين، فإن 
ذلك يؤدي إلى تعزيز هذه املشــاعر 
انفعالية  جتربــة  وخوض  اجلماعية 
أفضــل«. بل أن مشــاهدة حلظات 
الهزمية تعتبــر أيضا جتربة جماعية 
مع  االجتماعيــة  الروابــط  تعــزز 
اآلخرين، على حــد قول وياند، التي 

تــرى أن الصات االجتماعية تتوطد 
كذلــك أثناء التعليق علــى املباراة 
بعد انتهائهــا على مواقع التواصل 
التي  األســباب  وحتليل  االجتماعي 

أدت إلى الهزمية.
وخلصت دراســة نشــرتها الدورية 
أنــد  »كوميونيكشــن  العلميــة 
ســبورت« املتخصصــة فــي طب 
النفس الرياضي عــام 2019 إلى أن 
تشــجيع الفرق الرياضيــة الفائزة 
يرفــع من درجــة احتــرام أو تقدير 
الذات للمشــجعني ملدة يومني بعد 
املبــاراة، ورغــم أن هــذه املعلومة 
حتتاج إلى مزيد من التوثيق العلمي، 
تؤكــد وياند وجود مفهوم في طب 
النفــس يســمى »االنغمــاس في 
اآلخرين«،  اجنــازات  الناجم عن  اجملد 
ويقصد به أن »يرتبط شــخص ما 
بانتصــار غيره على اعتبــار أنهما 
ينتميان إلى نفس اجملموعة«، وتقول 
يجعل  التشجيع  في  االستغراق  إن 
اجلمهور يشعر كما لو كان جزءا من 
الفوز. وتسرى  الفريق ومشاركا في 
هذه القاعــدة على حد قولها على 
أنصار  أو  املوسيقية  الفرق  جماهير 
األحزاب السياســية أو مشــجعي 
الرياضية، حيث يشــعرون  الفــرق 
أن تشجيعهم ســاعد في انتصار 

الفريق الذي يناصرونه.

علماء نفس: مشاهدة مباريات كأس العالم تطيل العمر

السينما العراقية.. تاريخ عريق وواقع صعب

ثلث البريطانيين يرحبون بالعيش مع أكثر من زوجة
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نيويورك ـ وكاالت:

سّجل جايســون تايتوم 17 من نقاطه 
الـ31 في الربع الثالث، وقاد بوســطن 
سلتيكس إلى فوز الفت على مضيفه 
116-110، في دوري كرة  تورونتو رابتورز 
الســلة األميركي للمحترفني »أن بي 

ايه«.
وبعد تخلفه 56-62 بني الشــوطني، رّد 
ســلتيكس بقوة في الربعــني الثالث 
ليرفــع رصيده فــي صدارة  والرابــع، 
الــدوري إلى 20 فوزا مقابــل 5 هزائم، 
ويُلحق برابتورز خســارته الثالثة على 
أرضه.وأضاف جايلن بــراون 22 نقطة، 
ليحقق الفريق األخضر فوزه الســابع 
في ثماني مباريات، رغم غياب املصابني 
بروغدون.وصّرح  ومالكولم  هورفورد  آل 
تايتوم أن زمالءه قالوا ألنفســهم بني 
الشــوطني، بأنه يتعني عليهم »إيجاد 

احللول«.
وأضاف: »ليلــة ثانية خارج األرض أمام 
فريق يلعــب جيدا علــى ملعبه. كنا 
بطيئــني جــدا وقلقني مــن القرارات 
ذلك«.ورأى  تغييــر  وأردنا  التحكيمية، 

تايتوم أن هذا النوع من االنتصارات هو 
الــذي يريده ســلتيكس إذا أراد العودة 
إلــى األدوار النهائيــة وانتــزاع اللقب 
الذي حرمه منه جولدن ستايت ووريرز 

املوسم املاضي.
نرّكز على شــيء ما،  وتابع: »عندمــا 
مبقدورنا الفوز على أي كان«.وفي الفريق 
اخلاســر، كان الكاميرونــي باســكال 
سياكام أفضل مسجل بـ29 نقطة و8 

متابعات و7 متريرات حاسمة.
وفي مباراة أخرى، فاز ميلووكي باكس 
على أورالندو ماجيك 109-102، بفضل 
34 نقطة و13 متابعة لنجمه اليوناني 
العــب  أنتيتوكومنبو.وعــاد  يانيــس 
جيمس  سيكسرز،  سفنتي  فيالدلفيا 
هاردن، مــن اإلصابــة مبواجهة فريقه 
السابق اجلريح هيوسنت روكتس، الذي 

أفسد ليلته 132-123 بعد التمديد.
وكان هــاردن غــاب عــن 14 مبــاراة 
قدمه،  في  إصابة  بســبب  لفيالدلفيا 
فــي محاولــة لترتيب نتائــج فريقه 
الذي خســر مبارتني خارج ملعبه.لكن 
الهــداف بــدا بعيدا عن مســتوياته، 
4 محــاوالت من  فاكتفى بتســجيل 
أصــل 19 فــي طريقه لتســجيل 21 

نقطة، و7 متريرات حاســمة وخسارة 7 
كرات.وقــاد الكاميروني العمالق جويل 
أمبيد فيالدلفيا إلى الفوز بتســجيله 
كواهي  النجمان  عــاد  نقطة.كما   39
لينارد وبــول جورد مــن اإلصابة، وقادا 
لــوس أجنلوس كليبرز إلــى الفوز على 
.117-119 هورنتس  تشارلوت  مضيفه 

وقاد جورج، الغائــب 7 مباريات إلصابة 
عضليــة بفخــذه، الئحة مســجلي 

فريقه مع 19 نقطة.
وفي داالس، تقدم مافريكس 33-15 في 
الربع األول وســار بقــوة ليحقق الفوز 
على متصدر ترتيــب املنطقة الغربية 
فينيكس صنز 130-111.سجل النجم 
الســلوفيني لــوكا دونتشــيتش 33 
نقطة، وأضاف سبنســر دينويدي 21، 
20 نقطة  بينما ســجل دياندي أيتون 
للفريق اخلاســر، واكتفــى ديفن بوكر، 
صاحب معــدل 39 نقطة فــي آخر 4 
نقطة.وعانى   11 بتســجيل  مباريات، 
جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب، من 
إنديانا بايسرز  خسارة على أرضه أمام 
104-112، هي الثانية له هذا املوســم 
على ملعب تشــايس ســنتر في سان 

فرانسيسكو

أنطوني ديفيز  في مباراة أخرى، سجل 
17 متابعة، ليقود  55 نقطة وأضــاف 
فريقه لــوس أجنليس ليكرز للفوز على 
واشــنطن ويــزاردز 119/130، وبعد أن 
املاضية  املباراة  44 نقطة في  ســجل 
أمام ميلواكــي بكس، كان ديفيز قريبا 
من الوصول ألعلى معدل نقاط، سجله 
في مباراة واحدة خالل مسيرته، عندما 
ديترويت بيستونز  أمام  59 نقطة  أحرز 
في 2016.كما ســجل ليبرون جيمس 
29 نقطة، ليحقق ليكرز انتصاره الرابع 
ليكرز  اآلن، حقق  التوالي.وحتــى  على 
الفوز في ثماني مباريات وخسر اثنتني 

فقط، خالل آخر 10 مواجهات.
فــي املقابــل، ســجل كريســتابس 
27 نقطة لويزاردز، وأضاف  بروزينجيس 
كيلــي كوزمــا 26 نقطة.وفــي بقية 
املباريــات، فــاز نيويــورك نيكس على 
وممفيس   ،81/92 كافالييــرز  كليفالند 
جريزليــس علــى ديترويت بيســتونز 
على  وبوســطن سلتيكس   ،112/122
أيضا  فاز  92/103.كمــا  نتس  بروكلني 
ساكرامانتو كينجز على شيكاغو بولز 
بليزرز على  ترايــل  وبورتالند   ،101/110

إنديانا بيسرز 100/116.

تايتوم يقود سلتيكس لقهر رابتورز في عقر داره
في دوري السلة للمحترفين

لقطة من مباريات دوري سلة احملترفني

الدوحة ـ وكاالت:

بلــغ املنتخــب  املغربــي   دور ربع 
النهائي ملونديــال قطر 2022 أمس 
املنتخب االســباني    على حســاب 
عندما فاز بثالثــة اهداف من دون رد  
بركالت الترجيح  فــي املباراة التي 
جــرت أمس حلســاب دور الـ 16 في 
ملعب اســتاد املدينــة التعليمية، 
وتالق فيها احلارس بونــو الذي رد 3 
ركالت اســبانية وقد انتهت املباراة 
بالتعادل  والثاني  األول  بشــوطيها 
الســلبي، في حــني مت اللجوء إلى 
األشــواط اإلضافية،  وكذلك بقت 
النتيجة على حالها لتختتم املباراة 

بالركالت الترجيحية.
وســجلت اجلماهيــر املغربية رقما 
نادرا خالل املباراة اجلارية بني أســود 
األطلس ومنتخب إســبانيا، مساء 
التعليمية،  املدينة  امس في ملعب 
ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، 
.»2022 العالم »قطــر  فــي كأس 

وأعلن املذيع الداخلــي للملعب أن 
عدد احلضور بلغ الســعة القصوى 
أن  يســبق  مشــجعا.ولم   44667
امتــأت مدرجــات ملعــب املدينة 
التعليميــة عن آخرهــا، على هذا 
انطالق منافسات كأس  النحو منذ 
العالم.وتســيطر اجلماهير املغربية 
علــى حوالــي %90 مــن مدرجات 
امللعب اليــوم، حيث حضرت بأعداد 
كبيــرة. وكان االحتــاد املغربي لكرة 
القدم قــد أعلن أمــس تخصيص 
5 آالف تذكــرة جلماهيــر األســود، 
مت طرحهــا عبر املوقــع اإللكتروني 
الرســمي اخلاص ببيع تذاكر املباراة.

كما خصص االحتاد عددا من التذاكر 
اجملانية جلماهير املغرب فقط حلضور 
املباراة، من أجل تعزيز الدعم املعنوي 
لكتيبة املدرب وليد الركراكي.جدير 
بالذكــر أنه ســيتم تخفيض عدد 

التعليمية  املدينــة  ملعب  مقاعد 
إلى 25 ألفا فقــط بنهاية املونديال 
التبــرع بباقي  إذ ســيتم  اجلــاري، 

املقاعد لعدد من الدول النامية.
باريس ســان جيرمان  ثنائي  وخاض 
اإلجنليزي،  وتشيلســي  الفرنســي 
املباراة السابعة لكل منهما بكأس 
حكيمي  الثانــي،  العالم.وأصبــح 
متثياًل  املغاربة  الالعبني  أكثر  وزياش، 
األطلس في بطوالت  أسود  ملنتخب 
املونديال.ولــم يســبق الثنائي إلى 

ذلــك األمر أي من الالعبني مع تقدم 
حكيم زياش على مستوى الدقائق، 
كأكثر العب شــارك مع األسود في 
كأس العالم ليترك الوصافة لزميله 
أشــرف حكيمي.وتخطــى العبــو 
اجليل احلالي عددا من جنوم األســود 
الســابقني وهــم مصطفى حجي 
والطاهر  حضريــوي  الكــرمي  وعبد 
خللج الذين شــاركوا في 6 مباريات 
1994 وفرنسا  أمريكا  بني مونديالي 
العبي  من  عــددا  ميتلك  1998.كما 

اجليل احلالي وبينهم رومان ســايس 
ويوســف النصيري، الرصيد نفسه 
من املباريات وهــو 6، ليصبح زياش 
رســميا عميدا لالعبي األسود في 
املونديال. وتأهل أســود األطلس من 
دور اجملموعات في صــدارة اجملموعة 
السادســة، برصيــد 7 نقــاط، من 
تعادل أمام كرواتيا )0-0(، وانتصارين 
أمام بلجيكا وكندا )2-0( و2-1، على 

الترتيب.
ســيرجيو  حقــق  جانبــه،  مــن 

بوسكيتس قائد املنتخب اإلسباني، 
رقما مميزا، مبشــاركته أساسيا ضد 
املغرب، وبحســب شــبكة »أوبتا« 
املباراة حتمل  فإن هذه  لإلحصائيات، 
الرقم 17 لسيرجيو بوسكيتس في 
يتعادل جنم  الرقم  املونديال.وبهــذا 
برشــلونة مع حــارس مرمى الروخا 
واملدافع  إيكر كاســياس  األســبق 
اخملضرم ســيرجيو رامــوس كأكثر 
الالعبــني اإلســبان مشــاركة في 

بطولة كأس العالم.

في حني، كرر جافي العب خط وسط 
املنتخب اإلســباني، رقم األسطورة 
مشــاركته  خالل  بيليه،  البرازيلية 
العالم  كأس  ببطولــة  املاتادور  مع 
قطر 2022.وحقق العب خط وسط 
قياسيا  رقما  اإلســباني،  برشلونة 
مبشــاركته أساســيا ضد منتخب 
املغرب، وبحســب شــبكة »أوبتا« 
 18 بعمر  فــإن جافي  لإلحصائيات، 
يوما أصبح أصغر العب  و123  عاما 
يبدأ أساســيا في مباراة بدور خروج 
املغلــوب فــي كأس العالــم، منذ 
مشاركة األسطورة البرازيلية بيليه 
17 عاما  1958، بعمر  في النهائــي 

و249 يوما.
إلى ذلــك، تبدأ مباريــات الدور ربع 
النهائــي بعد غد اجلمعــة، بإقامة 
مباراتني، األولى بني البرازيل وكرواتيا 
فــي الســاعة 6 مســاء مبلعــب 
اســتاد املدينة التعليمية، ويتواجه 
االرجنتني وهولندا في املباراة الثانية 
في الساعة 10 مساء مبلعب استاد 

لوسيل.
ويتجــدد الصــراع بــني العمالقني 
الهولنــدي واألرجنتينــي، عندمــا 
مونديال  نهائي  ربــع  في  يتواجهان 
قطــر 2022، على ملعب لوســيل 
اجلمعة املقبــل.. ويعيد ذلك اللقاء 
إلى األذهــان، العديد من املواجهات 
في كأس  الفريقني  بــني  التاريخية 
العالــم، وكان آخرهــا فــي نصف 

نهائي مونديال البرازيل 2014.
احلــارس ســيرجيو  كان  وحينهــا 
روميــرو هو جنم املبــاراة، بعدما قاد 
الترجيح  بــركالت  للفوز  األرجنتني 
األصلي  الوقتني  انتهاء  (4-2(، عقب 
واإلضافي بالتعادل السلبي.. وعادت 
األرجنتــني بفضل تلــك املباراة إلى 
نهائي املونديال، منذ آخر وصول في 
نســخة 1990.. لكن من تبقى من 
هذه املواجهة التاريخية في صفوف 

املنتخبني؟

األرجنتين تالقي هولندا والبرازيل امام كرواتيا.. الجمعة

بونو يقصي الماتادور األسباني ويرتقي 
بالمغرب إلى ربع نهائي المونديال

الدوحة ـ وكاالت:
حقق منتخــب البرازيل رقما قياســًيا يحدث 
ألول مرة في تاريخ كأس العالم، خالل مواجهة 
كوريا اجلنوبية.. واكتســح منتخــب البرازيل، 
نظيره الكوري اجلنوبي، بنتيجة )4-1(، مســاء 
أول أمــس، على ملعــب 974، فــي دور الـ16 

ملونديال قطر 2022.
وشهدت مباراة كوريا اجلنوبية، مشاركة احلارس 
البرازيلــي الثالث ويفرتون، بدال من أليســون، 
في الدقائق العشــر األخيرة، ليسجل منتخب 
السليســاو رقًما قياســًيا تاريخًيا.. إذ بات أول 
منتخب يُشــرك 26 العًبا )القائمــة كاملة(، 
خالل نسخة واحدة من كأس العالم.. وهذه أول 
بطولة كأس عالم في التاريخ، يُســمح فيها 
للمنتخبات بضم 26 العًبــا بدال من 23، نظرًا 
لظروف جائحة كورونا، وبالتالي لم تشــهد أي 
نسخة من قبل مشاركة 26 العًبا من منتخب 
واحد.وخــاض منتخب البرازيل 4 مواجهات في 
مونديال قطر حتى اآلن أمام صربيا وسويســرا 
القائمة كاملة. والكاميرون، وشــارك خاللها 
يشــار إلى أن البرازيل ستلتقي كرواتيا في ربع 
نهائي املونديال، بعد أن أطاحت األخيرة باليابان 

بركالت الترجيح.

ميونيخ ـ وكاالت:
أنهى االحتاد األملاني لكرة القدم مســاء أول أمس 
عقد املديــر الرياضي أوليفر بيرهوف.. ويأتي إنهاء 
عقد بيرهــوف بعد إخفاق املنتخــب األملاني في 
كأس العالم FIFA قطر 2022™وخروجه من الدور 

األول لكأس العالم للمرة الثانية توالياً.
وخســرت أملانيا فــي املباراة األولى أمــام اليابان 
(1-2( ثم تعادلت مع إســبانيا )1-1( قبل أن تفوز 
على كوســتاريكا )4-2( إال أن ذلك لم يكن كافياً 
لعبورهــا إلى ثمــن النهائي بعد تصــدر اليابان 
للمجموعة اخلامســة أمام إسبانيا التي تفوقت 

على أملانيا بفارق األهداف.

تونس - وكاالت:
حقق اجلولف التونســي، تتويجا تاريخيا مزدوجا 
في البطولة العربية 41 للجولف التي احتضنتها 
مدينة طبرقة  التونســية، حيــث توجت تونس 
بلقبي منافســات الفردي والفرق.. ووقع منتخب 
تونس للجولف على مسار موفق دون أخطاء خالل 
اجلوالت األربع للمنافسة ، واحتل صدارة الترتيب 
منذ اجلولة الثانية وحافــظ على صدارة الترتيب 
حتى نهاية املسابقة متقدما على منتخب مصر  
صاحب املركــز الثاني..  أما حامل اللقب منتخب 
السعودية  فقد اكتفى باملركز الثالث  في الدورة 
احلالية.. ومثل تونس في هــذه البطولة كل من 
بهاء بوالكمني وعزيز الدردوري  ورابح بدوي  وإلياس 

برهومي.
أما على املســتوى الفردي فقد تألق التونســي  
إلياس برهومي وتفوق على أبرز منافســيه على 
غرار ، السعودي سعود الشريف  واملصري عيسى 
أبو العيلة ليتوج برهومي بلقب البطولة العربية 

في الفردي.

ويفرتون يمنح البرازيل رقما 
قياسيا في كأس العالم

االتحاد األلماني ينهي 
عقد بيرهوف

إنجاز تاريخي لتونس
 في الجولف

بونو يرد احى الركالت االسبانية

مدريد ـ وكاالت:
دياز،  فليكس  كشــف خوســيه 
رئيــس حتريــر صحيفــة مــاركا 
اإلســبانية، عــن كواليس عرض 
للبرتغالــي  الســعودي  النصــر 
كريســتيانو رونالدو.. وقــال دياز، 
 SBC في تصريــح لبرنامج ملعب
الســعودية: "كريســتيانو ناقش 
والعقد  أيام،  عدة  منذ  مستقبله 
الذي أتاه من الســعودية، بحسب 
مصــادر مقربة مــن الالعب، كان 
مهما جدا".وأضاف: "رونالدو وافق 

على قبول عرض النصر دون تردد".
وزاد: "النصر حاول الصيف املاضي 
هذه  لكن  البرتغالي،  الالعب  ضم 
املرة االهتمام كان كبيرا ونهائيا".
وتابــع: "قائد البرتغــال رأى أنه ال 
مكان له في أوروبا، وال يوجد أفضل 
من السعودية، حيث تطورت كثيرا 

كرة القدم بها".
الــدوري  "ســيصبح  وواصــل: 
الســعودي حتــت أنظــار العالم 
بقدوم كريســتيانو، إذ ســيجلب 
انتباه كل وسائل اإلعالم العاملية، 

وســتكون قفــزة نوعيــة للكرة 
الســعودية والعربية واآلسيوية".
وأردف: "على اجلمهور الســعودي 
االســتمتاع بالعــب كبيــر مثل 
كريســتيانو رونالدو، في محطته 
إمكانيــة  األخيرة".وبخصــوص 
انتقال األرجنتيني ليونيل ميسي، 
جنم باريس ســان جيرمان، للدوري 
الســعودي، علق: "ال، أراه بالدوري 
األمريكي، رغم أن عقده ســارٍ مع 
الذي يريد متديده  النادي الفرنسي 

ملوسم آخر".

الدوحة ـ وكاالت:
وّدع ملعب 974، املونديال بشكل 
رســمي، بعدما اســتضاف آخر 
مبارياتــه بــني البرازيــل وكوريا 
اجلنوبيــة، أول أمس في دور الـ16 
من كأس العالــم، لتبدأ عملية 
بعد  كامــل  بشــكل  تفكيكه 
املنتخب  وحقق  البطولة..  نهاية 
البرازيلي فوزا كبيرا على حساب 
نظيره الكــوري اجلنوبي بنتيجة 
السليساو  لتتأهل كتيبة   ،)1-4)
وتلتقي  النهائــي  ربــع  للــدور 

كرواتيا.
وســتاد 974، مت بناؤه من حاويات 
974 حاوية،  وحتديًدا من  السفن، 
كمــا أنه يرمز إلــى مفتاح خط 
قطر،  لدولــة  الدولي  الهاتــف 
ولهذا أطلق عليه هذا االســم.. 
واســتضاف امللعب الذي افتتح 
فــي 30 نوفمبر/تشــرين الثاني 
عام 2021، بعض مباريات بطولة 
كأس العــرب، بجانــب بعــض 
مباريــات كأس العالــم وأبرزها 
مباريات فرنسا والدمنارك، البرازيل 

وسويسرا، بولندا واألرجنتني.
ومن املقرر أن أن يُعاد اســتخدام 
احلاويات التي استخدمت بالفعل 
فــي عمليــة البناء واملســاحة 
املقــام عليها امللعــب، من أجل 
إنشاء مرافق تطل على الواجهة 
املائيــة، باإلضافــة ملركز حيوي 
تفكيك  ســيتم  كما  لأعمال.. 
التي  واملقاعد  الشــحن  حاويات 
يستخدمها االســتاد، لتقدميها 
كمساعدة للبلدان األقل منوا في 

العالم.

رونالدو يتخذ قرارا »دون تردد« بشأن 
النصر السعودي

تفكيك بشكل كامل.. ستاد
 974 يودع المونديال
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتح مباريات اجلولة التاســعة 
مــن املرحلة األولى لــدوري الكرة 
املمتاز يوم اجلمعة املقبل املوافق 9 
كانون األول اجلاري بإقامة خمسة 
الزوراء  ملعب  فيحتضن  مباريات، 
مباراتــان، األولى في الســاعة 2 
ظهرا بني نوروز والكهرباء تعقبها 
في الســاعة السادسة والنصف 
مســاء مباراة الزوراء والقاســم، 
وفي ملعب الكــوت األوملبي تقام 
في الســاعة الثانية ظهرا مباراة 
النجف  واجلوية.ويضيف  الديوانية 
ديربي  في ملعبه فريق كربالء في 
الفــرات األوســط في الســاعة 
الرابعة والربع مساء وفي التوقيت 
ذاته تقام في ملعب دهوك مباراة 

أهل الدار والكرخ.
وتســتكمل مباريــات اجلولة في 
اليوم التالي بإقامة خمس مباريات 
الصناعة ســيكون  ملعب  أيضا، 
مســرحا ملباراة الصناعة واحلدود 
في الســاعة 2 ظهرا، وفي ملعب 
املدينة الدولي بالتوقيت ذاته جترى 
مبــاراة الطلبة والنفــط، ويلعب 
نفط الوســط واربيل في الساعة 
2 ظهرا في ملعب النجف الدولي 
الســاعة  زاخو في  وفي ملعــب 
اخلامسة األربع مساء تقام مباراة 
زاخو ونفط ميســان، وفي ملعب 
الشــعب الدولي يلتقي الشرطة 
الســاعة  في  البصــرة  ونفــط 

السادسة والنصف مساء.
ويقف اجلوية فــي صدارة الترتيب 

وله 18 نقطة يليه الكهرباء بـ 17 
متفوقا على النجف ثالث الالئحة 
رابعا  الزوراء  ويأتي  األهداف،  بفارق 
بـــ 16 نقطة ثم الطلبة بالرصيد 
ذاته بيد أنه يتأخر بفارق األهداف.. 

وفي مقدمة الهدافني يقف الغاني 
احملترف في نادي النفط ديني أنتوي 
وله 5 أهداف ثم اليمني احملترف في 
نادي نفط الوسط ناصر محموده 

ثانيا برصيد 4 أهداف.

كشــف مصدر مقرب من االحتاد 
العراقي لكــرة القــدم، أن املدير 
خيســوس  اإلســباني  الفنــي 
متوجها  بغــداد  غادر  كاســاس، 
إلى العاصمة اإلســبانية مدريد.

أن كاســاس  إلى  وأشــار املصدر 
طالــب جهــازه املعــاون مبراقبة 
الالعبني احملليني قبل بدء حتضيرات 
أســود الرافدين لبطولة خليجي 
التــي ســتقام بالبصرة في   ،25

املقبل.وأضاف  الثانــي  كانــون   6
الرحيل  فضل  كاساس  أن  املصدر 
إلى إســبانيا في الفتــرة احلالية 
لقضــاء إجازته األولى مبناســبة 
أعياد امليــالد«.وزاد: »اجلهاز املعاون 
ســيتابع مباريات الدوري العراقي، 
من أجــل اختيار األبرز قبل بطولة 
خليجــي 25«.وأوضح: »ســيعود 
كاساس إلى مدينة البصرة في 26 
من الشــهر اجلاري، قبل مواجهة 
العراق والكويت الودية املقررة في 
اجلاري«.وختم:  األول  30 من كانون 
»سيتم اإلعالن عن قائمة املنتخب 
اجلولة  نهاية  األولية بعد  العراقي 

12 من الدوري املمتاز«.
املنتخــب  ويســتضيف  هــذا 
العراقــي شــقيقه الكويتي في 
ال 30 مــن كانون األول املقبل، في 
مباراة وديــة ألفتتاح ملعب امليناء 
األوملبي قبل انطــالق خليجي 25 
بالبصرة.وستكون مواجهة العراق 
والكويــت ، فرصة ملعرفة جاهزية 
مبنافسات  الدخول  قبل  املنتخبني 
التي  العربــي  اخلليــج  بطولــة 
6 كانون  بالبصرة في  ســتنطلق 

الثاني املقبل.
وتعد هذه املبــاراة األولى للمدرب 
اإلســباني خيسوس كاساس مع 
أســود الرافديــن بعد اســتالمه 
املهمــة بشــكل رســمي فــي 
منتصف الشــهر اجلاري.وســبق 
للمنتخب الكويتي أن لعب مباراة 
العراقي  ودية مــع مســتضيفه 
مبدينة البصرة فــي العام املاضي 
وجرت مبلعب جذع النخلة وانتهت 

عراقية بنتيجة )1-2(.

الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز تفتتح الجمعة بخمس مباريات 
الجوية في صدارة الترتيب والغاني أنتوي بمقدمة الهدافين

جانب من الدوري املمتاز

العراق ثالثا في بطولة 
العالم بالباغوت

مركز تدريبي لبراعم 
واشبال اليد بنادي المسيب

غاز الجنوب يحرز كأس 
السوبر بالكرة الطائرة 

الرماية يشارك في 
اجتماع االتحاد الدولي

طه الجنابي
 حصل العراق على املركز الثالث في بطولة العالم 
بفعاليــة الباغوت التــي اختتمت مؤخــر بتركيا 
مبســاركة ٢٤ دوله اوروبيه وآسيوية وافريقية و احرز 
أبطالنــا ١٤ مدالية ذهبيــة و٢٣ مدالية فضية و ٦ 
مداليات برونزية حيث حصل فريق الناشئات لنظام 
الكارشــاخ املركز  االول فرقيا وحصل فريق الرجال 
لنظام الكارشــاخ املركز الثاني فرقيا وحصل فريق 

الرجال لنظام اإليبارا املركز الثالث فرقي. 
ويذكر أن هــذه البطولــة الثالثــة للباغوت على 
مســتوى العالم وأصبح لها شــعبية واسعة في 
جميــع احملافظات تســعى لالعتراف بهــا من قبل 
اللجنة األوملبية أسوة بباقي اللجان القتالية أجريت 
انتخابات رسمية لها مؤخرا فاز برئاسة االحتاد اللواء 

سعد معن.

حسام عبد الرضا* 
اعلــن نادي املســيب الرياضي عن تشــكيل مركز 
تدريبي لفئتي البراعم واالشبال لكرة اليد بإشراف 
الكابنت إســماعيل حســني شــنان وبرفقة املالك 
التدريبي املكون من علي عبد الستار وعلي اجلاروش، 
حيث ضم التجمع األولي 40 العب مبختلف األعمار 
تــدرب الالعبني على ملعب النــادي اخلارجي، خاض 
خاللها الالعبني اليوم اولى الوحدات التدريبية حيث 
بدت على اجلميع االندفــاع والهمه العالية.. ويأمل 
النــادي الداعم للعبــة كرة اليد خللــق قاعدة من 

الالعبني املوهوبني تخدم النادي واللعبة مستقبال.

*  املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز فريق نادي غاز اجلنوب لقب كأس الســوبر بالكرة 
الطائرة بفوزه أمس على حســاب فريق اجليش بثالثة 
أشواط لشــوط واحد، وضيفت محافظة أربيل/ قاعة 

عينكاوا اللقاء الذي شهد حضور رسمي ورياضي.
إلى ذلك، تنطلق منافســات دوري الدرجة املمتازة يوم 
اجلمعة املقبل املوافق 9 كانون األول بعد تقسيم الفرق 
املشــاركة إلى مجموعتني، ضمت األولى التي ستقام 
في محافظة البصــرة/ قاعة الزبير، اندية »غاز اجلنوب 
والبحري والشرطة واربيل وحديثة وسنجار والقاسم«.

في حــني تضيــف محافظــة الســليمانية بقاعة 
البيشــمركة مباريات اجملموعة الثانيــة التي ضمت 
» البيشــمركة واجليش والصناعــة والصمود وهيت 

ومصافي الشمال«.

إعالم اتحاد الرماية
شــارك وفد االحتاد املركزي للرماية برئاســة الســيد 
صبيح مراد كاظم رئيس االحتاد برفقة الدكتور مندوب 
مكي الســعد نائب رئيس االحتاد في أجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتاد الدولي للرماية )ISSF ( في االنتخابات 

التى أجريت  بشرم الشيخ.
واستضافت  مصر خالل االيام املاضية اجتماعات االحتاد 
الدولي للرماية )ISSF ( والذي مت خالله إجراء االنتخابات 
العامة لالحتاد الدولي للرماية الختيار منصب الرئيس 
ونوابه وأعضاء مجلس االدارة واملكتب التنفيذي لالحتاد 
ورؤســاء اللجان الفنية واالدارية .و الذي سبقها عقد 
اجتماعاً هاماً  لالحتاد االسيوي )ASC( للرماية برئاسة 
الشــيخ ســلمان حمود الصباح  واألمني العام لالحتاد 
االسيوي ورئيس االحتاد العربي للرماية املهندس دعيج 
خلف العتيبي ، إضافة إلى لقاء الوفد العراقى برئاسة 
صبيــح البديري بالســيد اللواء حازم حســني رئيس 
اإلحتاد األفريقي واملصــري للرماية . وعقد على هامش 
االجتمــاع جملة لقاءات ثانوية مع الوفود املشــاركة 
ورؤســاء االحتادات الوطنية والعربية واالسيوية للعبة 
الرماية.. وشــهدت اجتماعات االحتــاد الدولي واإلحتاد 
اآلسيوي للرماية في مصر مناقشة العديد من امللفات 
اخلاصــة بالبطوالت الدوليــة خالل الفتــرة القادمة 
ومناقشــة تطوير اللعبة في العالم وموقف كل قارة 

من تنظيم البطوالت وتطوير لعبة الرماية. 

بغداد ـ فالح الناصر:

أنهى احلكم، عدنان عزم ،مشاركته 
فــي بطولــة كأس العالــم لتنس 
كرة القــدم لفئــة التقدمني التي 
بنجاح،  التشيك  في  مؤخرا  اقيمت 
اذ اشترك عزم في إدارة اربع مباريات 
حكمــا أول » أميــركا والدمنــارك، 
وإيطاليا،  أميركا  إيطاليا وأستراليا، 
أميــركا وإســبانيا«.. والعدد مثله 
حكما للطاولــة »إيطاليا وبلغاريا، 
وفرنسا،  أميركا  والدمنارك،  أستراليا 

كوريا اجلنوبية وإيطاليا«.
والبطولــة التــي اشــتركت فيها 
24 دولة، شــهدت ايضا مشــاركة 
منتخبنا العراقي الذي حل خامسا 
للمنافســات  النهائي  الترتيب  في 
بقيادة املدرب اسعد الساعدي، وتوج 

املنتخب الســلوفيني بلقبها تاركا 
التشــيك  املضيف  للبلد  الوصافة 

وسط ندية واثارة كبيرة.
واشــار احلكم عدنان عــزم إلى انه 
كان بــني 11 حكما اشــتركوا في 
التصفيات  ضمــن  املباريــات  إدارة 
اقيمت  التي  للبطولــة  والنهائيات 
في براغ، وثمن جهود احتاد تنس كرة 
في  للمشاركة  لترشــيحه  القدم 
البطولــة التي تعــد فرصة ثمينة 
احلكم  ومقــدرة  جــدارة  لتأكيــد 
العراقي في قيــادة افضل املباريات 
وفــي اكبــر البطــوالت مثل كأس 

العالم.
وتابع ان تنس كــرة القدم العراقية 
حققت قفزات عالية في املستويات 
املنتخبــات  ومتكنــت  اخلارجيــة، 
الوقوف فــي مواقع  الوطنية مــن 
متقدمة جدا بفضل حسن القيادة 

لرئيس االحتاد الدكتور صفاء صاحب 
وجميع العاملني فــي االحتاد الفتي 
الذي فرض نفسه بقوة ليكون رقما 
العــراق رقما صعبا في اللعبة على 

الصعد كافة.
وقال عزم انه يشكر جلنة احلكام في 
احتاد تنس كرة القدم، ممثلة برئيسها 
احلكــم الدولي عبــاس عبد الكرمي 
ونائبه احلكم الدولي ضياء جاســم 
الدولي عباس حسن مرعي  واحلكم 
ممثال عــن وزارة التربية الذين منحوه 
اللعبة  احتــاد  بالتعــاون مع  الثقة 
إلى  البطولة،  املشــاركة بهذه  في 
جانب 11 حكما كانوا عند حســن 
العراقي  احلكم  صورة  واكدوا  الظن 

املشرقة في احملفل الدولي.
وأشــار إلى ان هذه املشــاركة هي 
باسرة حتكيم  التحاقه  الثالثة منذ 
تنس كرة القدم، فسبقها املشاركة 

فــي بطولتــني اقيمتا فــي تركيا 
واإلمــارات، وقدم فيهن مســتويات 
فنية مشجعة باشــادة احتاد تنس 

كرة القدم املركزي وجلنة احلكام.
وأوضــح انه سيشــترك فــي دورة 
حتكيمية ســتقام في دولة اإلمارات 
كانون  نهاية شهر  املتحدة  العربية 
أول اجلــاري بدعم احتــاد تنس كرة 

القدم املركزي.
اجلديــر بالذكر ان عدنــان عزم، بدأ 
منطقة  فــي  القدم  كرة  ممارســة 
الكســرة الشــهيرة بتخريج جنوم 
كرة القدم ببغداد، واختار التحكيم 
ميدانا ليصل إلى الدرجة االولى، ثم 
اختار االنضمام إلى اسرة التحكيم 
فــي احتاد تنس كــرة القدم ليكمل 
مســيرته الرياضية التي عرف فيها 
وتعاونه  بدماثــة اخالقه وحرصــه 

واخالصه للصفارة.

عدنان عزم ينهي مشاركة ناجحة في تحكيم كأس العالم لتنس كرة القدم بالتشيك
يحزم حقائبه لالنتظام بدورة متقدمة في اإلمارات نهاية الشهر 

عدنان عزميدير احدى مباريات البطولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقف فريــق نادي النفــط بكرة 
الســلة بقيــادة مدربــه خالد 
فرق  ترتيب  فــي صــدارة  يحيى 
بانتهاء  املمتــاز  الدرجــة  أندية 
املرحلة األولى بعــد ان لعب 12 
مباراة فاز في 11 وخســر واحدة 
جامعا 25 نقطة، وباملركز الثاني 
الشــرطة ولــه 23 نقطــة ثم 

احلشد الشعبي وله 22 فالدفاع 
اجلوي بـ 21 نقطة ودجلة اجلامعة 
وله 20 نقطة وهــو رصيد زاخو 
ولغاز  السادس،  الترتيب  صاحب 
الشــمال 18 نقطة ثــم الكرخ 
ذاته  بالرصيد  والكهربــاء   17 بـ 
العاشر  الالئحة وباملركز  تاســع 
نفط الشمال بـ 17 نقطة أيضا 
احلادي  باملركز  نقطة   14 وللحلة 

12 نقطة  عشــر ثم اجلوية وله 
فالتضامن بـــ 12 نقطة باملركز 

الثالث عشر األخير.
يذكر ان نــادي النفط احرز لقب 
الدوري خلمس سنوات تواليا وهو 
يحظى بدعم إدارة النادي ويضم 
مجموعة من ابرز األســماء التي 
تلعب بكرة الســلة إضافة إلى 

العبني محترفني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عبد  موفــق  الدكتــور  تســنم 
الوهــاب أمــس منصبــه مديرا 
لدائرة التربيــة البدنية في وزارة 
الشــباب والرياضة بالوكالة ملدة 
3 أشــهر، والدكتــور موفق كان 
احد جنوم الكــرة الزورائية ولعب 
للمنتخبات الوطنية وفي السلم 

الوظيفي كان ضمن مكتب الوزير 
اإلعالمي  للمكتب  وبعدها مديرا 
ثم معاونا لدائرة التربية البدنية.

اســرة »الصباح اجلديــد« تبارك 
للدكتــور موفــق عبــد الوهاب 
مهمتــه اجلديــدة وتتمنــى له 
النجــاح فــي خدمــة الرياضة 

والرياضيني.

إعالم الشباب والرياضة
اختتمت علــى قاعة مركز رعاية 
املوهبــة الرياضية لكرة الطاولة 
في مقر وزارة الشــباب والرياضة 
بطولــة العراق املدرســية بكرة 
قســم  نظمها  التي  الطاولــة 
الرياضة النسوية في دائرة التربية 
مع  بالتعاون  والرياضــة  البدنية 
في  املدرســية  الرياضة  قســم 
املديرية العامة للتربية الرياضية 
التربية  بوزارة  املدرسي  والنشاط 
مبشاركة )٦( فرق ميثلون مديريات 
التربيــة في ) الرصــاف الثانية ، 
الرصافة االولــى ، الكرخ االولى ، 

ذي قار ، صالح الدين ، ديالى ( .
الرياضة   وقالــت رئيس قســم 
يســعى  طارق:  انوار  النســوية 
قسم الرياضة النسوية في وزارة 
الشباب والرياضة من خالل اقامة 
هذه البطوالت الى تفعيل وتطوير 
اداء  املدرســية وحتسني  الرياضة 
الطالبات املشاركات فيها فضالً 
وصوال  املواهــب  اكتشــاف  عن 
ألفضل النتائج التي تؤهلهم الى 
متثيل العراق فــي احملافل العربية 

والدولية . 
انتهــت البطولة بفــوز مديرية 
تربيــة ذي قار باملركــز االول على 
االبتدائيــة  املــدارس  مســتوى 
وتربيــة الرصافة االولــى باملركز 
الثانــي وتربية الرصافــة الثانية 

مستوى  على  اما  الثالث،  باملركز 
الثانويــة احرزت مديرية  املدارس 
املركز  الثانيــة  الرصافة  تربيــة 
االول، ومديرية تربية ذي قار املركز 
الثاني، ومديرية تربية ديالى املركز 

الثالث.
من جانب اخر وبحضور رســمي 
وجماهيــري تقدمــه وكيل وزارة 
لشــؤون  والرياضــة  الشــباب 
الرياضة الســيد عبــد الرحمن 
اللويــزي ممثال عن الســيد الوزير 
أحمــد املبرقع  و ممثــل منظمة 
اليونيسف في العراق و مدير عام 
دائرة التنسيق في الوزارة الدكتور 
اكرم عطوان، احيت وزارة الشباب 
والرياضة علــى حدائق ابي نؤاس 
فعاليــات اليــوم العاملي للعمل 
التطوعــي كمناســبة دوليــة 
واســعة يقع العــراق في موقع 
الريادة منها لتنوع اساليب وفرق 

العمل التطوعي فيه. 
وبني الوزير فــي كلمة افتتاحية 
السيد  نيابة  القاها  باملناســبة 
الوكيل ، ان التطوع كمناســبة 
ســنوية خصصتها االمم املتحدة 
لالحتفاء باملتطوعني وبجهودهم 
الرفاه  حتقيــق  في  وخدماتهــم 
والتنميــة لبلدانهم هو مفهوم 
يقوم على مبدأ  أصيل  اجتماعي 
التضامن بــني االفراد بهدف اجناز 
اعمال من شــأنها أن تصب في 

املصلحــة العامــة وتوجد حالة 
من التعاون واالستقرار اجملتمعي، 
كما انه يرفع مستوى الوعي لدى 
الشــباب والنشء اجلديــد باجتاه 

تبني القضايا اإلنسانية. 
 واضاف ان للشباب  دورا اساسيا 
رأس  التطوعي ألنهم  العمل  في 
املال احلقيقي واحملرك املتجدد له، 
األساســية  القاعدة  هم  مثلما 
التنميــة  أهــداف  لتنفيــذ 
املســتدامة لعام ٢٠٣٠ بحسب 
توصيــات األمم املتحدة، الفتا، اننا 
رسمنا في وزارة الشباب والرياضة 
منهجنــا الواضح من أجل تعزيز 
بهدفني  التضامني  املفهوم  هذا 

رئيسيني:
الشــباب  أعــداد  زيــادة  االول: 
املتطوعــني فــي العــراق مــن 
بأهمية  الوعــي  تكثيــف  خالل 
بوصفه  وفهمــه  العمــل،  هذا 
البلد،  تطــور  في  عامال مهمــا 
ورافدا اساســيا لدور املؤسسات 
اجملتمع  ومنظمــات  احلكوميــة 
املدني والقطاع اخلاص عموما في 
والتطور.والهدف  البنــاء  عملية 
الثانــي: تنويع الفرص التطوعية 
مبــا يضمن ان تكون لكل شــاب 
يرغب في املشــاركة في األعمال 
التطوعية فرصة تناسبه وتتوافق 
مع مدركاته وامكانياته من حيث 

العمر واملهارات العملية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
املبــارزة حامد  حصل مــدرب 
التدريب  كاظم على شــهادة 
بعــد  باللعبــة  اآلســيوية 
مشاركته في الدورة التدريبية 
القاري  االحتــاد  اقامهــا  التي 
للعبة في كازاخستان وحاضر 
الروماني  الدولــي  اخلبير  فيها 

بيدرو كوكي.
اشترك  التي  التدريبية  والدورة 
25 مشــاركا من  فيها نحــو 
دول عدة، شــهدت محاضرات 
املبارزة احلديث  تدريب  في علم 
، اذ اكد املدرب الشــاب حامد 
كاظم علــى فائدتــه الفنية 
الكبيــرة من جراء املشــاركة 
واحلصول على احدث معلومات 
علم التدريب ســالح الشيش 
في رياضتــه التي ميضي فيها 
سنوات تألق فيها العباً وحصل 
على العديد من االوســمة ثم 
اجته للتدريب ليعمل حاليا في 
اضافة  الرياضي  اجليــش  نادي 
الوطنية  املنتخبات  تدريب  إلى 

للفئات العمرية.
اللعبة  احتــاد  وثمــن جهــود 
على  حســن  زيــاد  برئاســة 
تشجيعه املســتمر للمدربني 
من أجل تطوير قدراتهم الفنية 

مبا يصــب في صالــح اللعبة 
االفضل  نحــو  بها  واالرتقــاء 
خدمــة للرياضــة العراقيــة 
اخلارجية..  في االســتحقاقات 
وذكر ان املشــاركة في الدورات 
التدريبية املتقدمة تسهم في 
وتكون  املدربني  امكانات  تعزيز 
قدراتهم  لتطــور  مهم  عامل 

في عملهم التدريبي.
وكان املــدرب حامــد كاظــم 
املاجستير  حصل على شهادة 
بتقدير امتياز من كلية التربية 
البدنيــة وعلــوم الرياضــة / 

جامعــة ســامراء لرســالته 
املوسومة »مترينات خاصة وفقا 
لتصنيف البان على تطوير عدد 
وتعلم  احلركية  القــدرات  من 
في سالح  البســيط  الهجوم 

الشيش«..
 وقــد تألفت جلنة مناقشــته 
للرسالة من » أ. د أحمد حامد 
أ.د عالء  رئيسا وعضوية  أحمد 
عبــد اهلل وأ.م.د طــارق ضايع 
الرحمن  عبــد  وأ.م.د  محمــد 
الكــرمي عضوا  عبد  إبراهيــم 

ومشرفا.

النفط في صدارة دوري السلة 
بانتهاء المرحلـة األولى

د. موفق عبد الوهاب مديرا 
لدائرة التربية البدنية 

وزارتا الشباب والرياضة والتربية تنظمان 
بطولة العراق المدرسية بكرة الطاولة

حامد كاظم يحصل على شهادة
 التدريب اآلسيوبة بالمبارزة 

مدربنا الشاب مع اخلبير كوكي

د. موفق عبد الوهاب



بغداد - سمير خليل: 
فنانة طاملا تردد اســمها في عناوين 
وأســماء طواقم عمل املسلسالت 
التلفازيــة، فــي تخصــص متميز 
املالبــس  هــو تصميــم واختيــار 
واالكسسوارات وهي مهنة ال تخلو 
من الصعوبة ألنهــا حتتاج الى فكر 
تتوفر  وابداع وتركيز، ملسات فنية ال 

عند اجلميع.
انهــا صبيحــة عبد الســتار التي 
الفنــان  زوجهــا  مــع  شــكلت 
التشــكيلي حســن كــرمي نعمة 
والذي تخصــص هو ايضا بتصميم 
الديكورات التلفزيونية، ثنائيا جميال 
مرت عليهما السنون وهما يعمالن 

بكل جد وابداع.
صبيحة عبــد الســتار التي حتمل 
شــهادة البكالوريوس فــي التربية 
الفنية حتدثت عــن عالقتها باألزياء 
قائلة: االزياء ومــا يتعلق بها مهنة 
عائليــة متوارثــة، والــدي املرحوم 
عبد الســتار السامرائي كان أشهر 

خياط في بغداد وجاءت شهرته من 
خالل براعته فــي خياطة الصايات 
اجلنوب،  ألهل  خصوصــا  والعباءات 
انتقلت املهنة الى اخي حيث أصبح 
لدينا معامل للخياطة، مت تعيني في 
كمصممة  والتلفزيون  االذاعة  دائرة 
ازيــاء واختيار االكسســوارات وبدأ 
مشــوارنا الفني وكان يسير بصورة 
طبيعية على يد اساتذة اكفاء مثل 
شميم رسام واألستاذ سامي البازي 
كان عملي  رياض جمال،  واألســتاذ 
األول تصميم واختيار االكسسوارات 
وعلى ضوء ذلك عملت في العشرات 
مــن املسلســالت التلفزيونية مع 
تصميــم ديكــورات برامــج عالم 
املوســيقى للفنان حســن قدوري 
وبرنامج مــن الريف للمخرج فرحان 
حمادي وبرنامج الطالئع في املسيرة 

للمخرج صبحي اخلزعلي".
وعن اهمية االزياء واالكسســوارات 
ترويــض  اســتطاعت  وكيــف 
مفــردات عملهــا اضافــت: لالزياء 

في  كبيرة  اهمية  واالكسســوارات 
العمل الفني التلفزيوني واملسرحي 
والســينمائي، اذ ال يكتمل أي عمل 
بدون وجود هــذه الركائز املهمة في 

تنفيذه، 
اما ترويض االشــياء فيتم من خالل 
اضافة ملســاتنا االبداعيــة وتغيير 
الكثير مــن مالمحها إلى شــكل 
جديد، اما مــا دفعني الختيار عالم 
االكسســوار واالزيــاء كاختصاص 
راقيا  فذلــك يعــود لكونه عمــال 

بالدرجة االولى".
*برأيــك، مالذي تغير اليوم في عالم 

الدراما؟
تغيــر فيها ما يتعلــق بالتطور في 
التقنيــات، في تصميــم وصناعة 
الديكــور واالزياء واالكسســوارات، 
ســابقا كانت أكثــر األعمال تصور 
كانت  بداية   ، االســتديوهات  داخل 
الديكــورات تبنى داخل االســتديو 
يتــم  واالكسســوارات  واالزيــاء 
تصنيعها داخل قســم الديكور في 

من  وخياطتها  التلفزيــون  محطة 
قبل خياطن في نفــس احملطة، اما 
االن فأكثر األعمال تصور في مواقع 
خارجيــة واالزياء يحضرهــا املمثل 

ويراها املصمم وهو الذي يختارها".
*وهل عملت في املسرح؟

نعــم عملت في املســرح من خالل 
تصميمــي لكثير من املســرحيات 
التي اقامها النشــاط املدرسي في 
وزارة التربية وفزت بكثير من اجلوائز 
ومنها عن مسرحية )غابة اليوتوبيا( 
للمخــرج جمعة زغيــر، كما فزت 
بجائزة  الدولي  البصرة  في مهرجان 

أفضل أزياء".
*هــال تذكريــن لنا ابــرز محطاتك 
لالزيــاء  كمصممــة  الدراميــة 

واالكسسوارات؟
محطات كثيرة. عملنا بها ســوية 
الفنان حســن كرمي  وزوجــي  انــا 
نعمــة الــذي كان فيهــا مصمما 
للديكور وكنــا احدنا مكمل لألخر، 
اولهــا مسلســل )بيتنــا وبيــوت 
فالح  الكبيــر  للمخــرج  اجليــران( 
تاريخية  وثيقة  واعتبرالعمــل  زكي 
عند  )بضاعه  ثم  البغدادية،  للحياة 
الطلب( للمخرج حســن حســني، 
ومسلســل )امال( للمخرج الراحل 
حسن التكريتي، ومسلسل )ظرفاء 
ولكن( للمخرج الدكتور علي حنون 
للمخرج  بغداد(  )فوبيا  ومسلســل 
حســن حســني وصــورت احداث 
املسلســل في ســوريا، ومسلسل 
)العدلن( للمخرج حســن حسني 

اضافة ألعمال اخرى".
العربيــة  باخلبــرات  *االســتعانة 
الدرامية،  اعمالنــا  واالجنبية فــي 

ماتأثير ذلك على الفنان احمللي؟
ال ضيــر مــن االســتعانة باخلبرات 
العربيــة واالجنبيــة للعمــل في 
مسلســالتنا وافالمنا شرط مراعاة 
وجودنــا نحن واال يكــون ذلك على 
حسابنا وحساب عملنا فمن اخملجل 
ان يكون ابن البلــد يتفرج والغريب 
يعمل، وكل مايحصل اليوم في هذه 
العملية فهو على حسابنا حيث ال 

وزاره تدافع عنا والنقابة".

يومية سياسية مستقلة

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

ينبغي ترويض االزياء واالكسسوارات أحيانا 
لتأمين اكتمال العمل الفني 

المصممة صبيحة عبد الستار:

متابعة – الصباح اجلديد: 
منذ أزمتها األخيرة بعد احتجازها في مطار 
الواليــات املتحدة  القاهرة وهــي عائدة من 
بتهمة حيازة مواد مخدرة، ما تزال تتردد أنباء 
حول خروج مسلســل الفنانة منة شلبي 
اجلديد من املنافسة الرمضانية لعام 2023، 
خاصة بعد اعتذار املؤلف محمد هشــام 

عبية عن عدم كتابة املسلسل.

املنتجة للمسلسل، ال صحة  الشــركة  وأكدت 
لكل ما يتردد عن تأجيل مسلســل النجمة منة 
شــلبي، وأن اخملــرج يواصل جلســات العمل مع 
أبطال املسلســل بنحو مكثف، وأن فريق العمل 
سوف يغادر القاهرة قريباً متوجهاً إلى لبنان لبدء 
التصوير حتى يكون املسلسل جاهزاً للعرض في 

موعده.
من ناحية أخرى، كشــف الدكتور أشــرف زكي، 

نقيب املهــن التمثيلية، حقيقة اســتبعاد منة 
شلبي، بعد أزمتها األخيرة، من مسرحية "ساعة 
احلــظ"، واملقــرر عرضها في "موســم الرياض" 
باململكة العربية الســعودية، وحلول غادة عادل 

بديلًة لها.
وقال نقيب املمثلن إنه مت تأجيل املســرحية، إلى 
أن تعود منة من بيروت حيث تســتعد للســفر 
أن  لتصوير مسلسلها الرمضاني اجلديد، مؤكداً 

تعاونه مع غادة عادل سيكون في عمل مسرحي 
مختلف عن مسرحية منة شلبي، وحتمل عنوان 

"فرصة سعيدة".
يُذكر أن مســرحية "ســاعة احلــظ" من تأليف 
وإخراج أشرف زكي، وتعود من خاللها منة شلبي 
إلى خشــبة املســرح، بعد ســنوات طويلة من 
الغياب، وتشارك في تقدميها مع الفنانن: شريف 

سالمة، محمد شاهن، وسماء إبراهيم.

ميسان ـ الصباح الجديد: 
استطاعت أنامل األستاذ التربوي، محمد لطيف علي، 
بفرشاته الذهبية نقل نصب احلرية من بغداد ملدرسته 

في مدينة العمارة.
ففرشــاته أجادت برســم لوحة احترافيــة عن نصب 
احلرية وجعلتها نسخة مماثلة عن نصب احلرية بساحة 

التحرير في بغداد. 
وقــال محمد لطيف علي، "قمت برســم نصب احلرية 
على جدار مدرسة الزيتون االبتدائية الواقعة في قطاع 

أبو رمانة". 
وأضاف: "رسمت لوحة نصب احلرية مبواد زيتية تدوم ملدة 
50 عامــاً، وهي مواد مقاومة للظروف البيئية اخلارجية، 

حيث عملت على تخطيط النصب بطريقة املربعات".
وأشار إلى أن فرشاته رسمت العديد من اللوحات التي 
عرضت في العاصمة بغداد، مثمناً بدور "مدير عام تربية 
ميســان رياض الســاعدي مبتابعة األعمال التطوعية 

التي تشهدها مدارس احملافظة".

بغداد- الصباح الجديد: 
أعلــن وزيــر الثقافة والســياحة واآلثــار أحمد فكاك 
البدراني، أن" منتدى احلضــارات العريقة يتضمن عقد 
اتفاقيــات للحفاظ على اآلثار واســترداد املســروقة، 
فيما أشــار إلى أن اململكة املتحدة ســتعيد قريبا آثارا 

استعارتها بهدف الدراسة.
وقال البدراني: إن "انعقاد منتدى احلضارات العريقة في 
بغداد مهم للــدول الرائدة في العمق احلضاري"، مبيناً، 
أن "لهذه الــدول حضارات كبيرة، وأهميــة هذا  املؤمتر 
 ليســت لتاريخ الدول العريقة فقط، وإمنا نتطلع لعقد 
اتفاقات تهدف للحفاظ على اآلثار واسترداد املسروقة".
وأضــاف، أنــه "مت اســترجاع كميات كبيرة مــن اآلثار 
املســروقة"، مشيرا إلى أن "هناك مجموعات أخرى من 
اآلثار سيتم استردادها قريبا، ووزارة الثقافة والسياحة 
واآلثــار مهتمة بذلك ". وتابــع، أن "هناك توجها إلعادة 
بعض اآلثار من اململكة املتحدة قريبا التي اســتعارتها 
بهدف الدراســة"، الفتا إلى أن "التفاهمات السياسية 

لها دور كبير في استعادة اآلثار".

تربوي يجّسد نصب الحرية بلوحة 
فنية إلحدى مدارس ميسان

"الثقافة" تعلن قرب استردادها 
آثارا بعضها في المملكة المتحدة
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اكتفى شــاب باجللوس على جانب الطريق في حالة 
يرثى لها بعد ان دخل يصلــي في اجلامع وقت صالة 
الظهر بحسب الروايات املتداولة، تاركاً دراجته النارية 
خارجاً كونه يعمل في خدمة توصيل الطلبات وعند 
اكمال صالته وخروجه من املسجد لم يجد دراجته، 

حيث سرقت من قبل ضعاف النفوس.
الشــاب الكردي لم يعلم ان هناك من قام بتصويره 
ونشــر حالته في مواقع التواصل االجتماعي حتى 
أنهالت عند نشــر " مقطع الفيديــو " الكثير من 
التعليقات معبرين عن دعمهــم وتعويضهم لهذا 

الشاب املكافح.
ان قصة الشــاب اخذت صدى كبيرا ليس فقط في 
العراق وامنا في انحــاء العالم العربي كافة، حتى ان 
العديد طالب بعنوانه من اجل ارسال دراجة جديدة 
له، الن دراجته التي ســرقت لم يســدد قســطها 

الشهري بعد.
ما بن حلظة وأخرى يبن لنــا العالم االفتراضي انه 
ســالح ذو حدين فطاملا تكلمنا عن سلبيات املواقع 
االجتماعية وما تســببت به من مشــكالت داخل 
االسر حتى إطالق البعض عليه " التباعد االجتماعي 
وليــس التواصل االجتماعي " قصص يشــيب لها 
الرأس تســببت بحرمــان الكثير مــن الفتيات من 
الدراســة وعــدم ممارســة حياتها بنحــو طبيعي 
كقريناتها، لسوء استعمال مواقع التواصل وكذلك 
االختيار الســيء للصديقة واهمال االهل مما جعلها 
ضحية التقدم االلكتروني حتى ان البعض أقدم على 
االنتحار، وهذه مشــكلة من املشكالت التي تعرض 

لها البعض. 
ولو أردنا ان نتكلم عن الســلبيات وااليجابيات لهذه 
املواقــع فهي كثيرة جداً حتى انها ال تعد وال حتصى، 
فكل يوم حكاية ومــا بن حكاية وحكاية أخرى فرق 
ما بن السماء واألرض فما بن مشهد الفزعة الذي 
انتشــرت مؤخراً واخذت صدى كبيرا جداً في العراق 
والعالم حيث تعرضت سيارة الى حادث سير مما أدى 
الى انقالب هذه الســيارة ،وما ان شاهدوا الناس هذا 
املنظر بالشارع حتى تسارعوا إلنقاذ من داخل سيارة 
ولم يتوان أي شخص عن تقدمي املساعدة وهي صورة 
تعكس شهامة أبناء الرافدين ونخوتهم واطلق على 
مقطع الفيديو "الفزعــة العراقية  " ، هذا الفيديو 
جعلنا نحب انفســنا ألننــا ننتمــي لبلد مضرب 

لألمثال في النخوة واملروءة والشهامة . 
ومرة أخرى جند الشهامة العراقية في فيديو الشاب 
الــذي فقد دراجته إذ تســارع العديد من الشــباب 
واملؤسســات والشــركات للوقوف الــى جانب هذا 
الشــاب الذي حظي بحب واحترام ودعم العديد من 

نشطاء التواصل االجتماعي.

الفزعة العراقية 

زينب الحسني

بعد واقعة مطار القاهرة..

منة شلبي تعود إلى خشبة المسرح

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلنت دار ثقافة األطفــال، أمس الثالثاء، عن 
اعتمادهــا منهاجــاً جديداً مــن الفعاليات 

واألنشطة في العام املقبل.
وقالــت مديــر عــام الــدار ابتهال 

خاجيــك، إن "دار ثقافة األطفال 
لها تاريخ مــن املنجزات ميتد 
الــى الســتينيات وحققت 
الكثير من النتاجات الفنية 
أن  مبينــة  والثقافيــة"، 
"أجيــال تربت على عطاء 

دار ثقافة األطفال".
وأضافت أنه "منذ تسلمها منصب مدير عام 
الدار، رصدت أسسا وركائز قوية غير مفعلة"، 
مشــيرة الى أن "العمل بحاجة للتعريف به 
إعالمياً وتصديره الى الفئات املستهدفة 
وهم األطفال في املدن والقرى، كما 
كان معموالً به في السبعينيات 
يوصل  عندما  والثمانينيــات، 
الى  الدار  البريد مطبوعــات 
وعلى  األهــوار  في  األطفال 
عمق  وفــي  اجلبال  قمــم 

الصحاري". وأردفــت، أن "املدة املاضية عملت 
الــدار على إعــادة تفعيل منصاتهــا ترويجاً 
التفاف  للثقافة ونتاجاتها، فضالً عــن إعادة 
مبدعي األطفــال من أدبــاء وفنانن وباحثن 
مــن العاصمة بغداد واحملافظــات كافة ودول 
العالم، باإلضافة الى دورات مجانية لألطفال 
في مســرح الفانوس الســحري مجاور مول 
املنصور، أناشــيد وموسيقى ورسوم وقصص 
وشــعر وابتكارات علمية ومسابقات رياضية 

ومسرح، استقطبت األطفال وذويهم".
وتابعــت أن "تلك اخلطوات جنحت في رســم 

تصور عما يجب التوجه اليه بشكل يتضافر 
مع املتحقق ويضيف إليه"، منوهة بأن "الدار 
االنفتاح على مالكاتها من منتسبن  تواصل 
وكتاب ورسامن وموظفن، وبناء أنشطة على 
عطاء محترفي العمل في ثقافة األطفال من 

غير منتسبي الدار".
ولفتت الى "املســاعي للتفعيــل منذ العام 
املقبــل مبنهاج فعاليات جديد بالتشــاور مع 
امليادين  خبراء متخصصــن بالطفولة فــي 
األكادمييــة والفنيــة واألدبيــة واإلعالميــة 

والرياضية".

منهاج جديد لنشاطات دار ثقافة األطفال العام المقبل

متابعةـ  الصباح الجديد:
بــدأت ماكينة صرف آلــي لبيع 
عمالت ذهبية بأموال من بطاقات 
مصرفية بالعمل وتقدمي اخلدمات 
آباد  للعمالء فــي مدينة حيــدر 

الهندية بوالية تلينجان.
وذكــرت صحيفة "ذا إيكونوميك 
تاميــز"، أمــس الثالثــاء، أن هذه 
املاكينة تعد األولى من نوعها في 

العالم وليس فقط في الهند.
شــركة  إنتــاج  مــن  واجلهــاز 

Goldsikka Pvt Ltd الهندية، التي 
طورت تقنية مبتكرة لبيع الذهب 
ويحتوي  اآللــة،  هــذه  خالل  من 
اجلهــاز علــى 5 كيلوغرامات من 
العيار  ذات  الذهبيــة  العمــالت 
24 قيراطــا. ويتيح اجلهاز شــراء 
العمالت الذهبيــة في 8 خيارات 
من 0.5 غــرام إلى 100 غرام، ومن 
ميزات املهمة للجهاز هو أن سعر 
على  بنــاء  يتــم حتديثه  الذهب 
تغيرات أسعار املعدن النفيس في 

بورصة لندن.
يتمتع جهاز الصراف اآللي بنظام 
حماية عال ضد عمليات القرصنة 
كمــا أنه مجهز بكاميــرا فيديو 
مدمجــة وإنذار صوتــي، واجلهاز 

لديه خط اتصال مع الشرطة.
وفي اليــوم األول من عمل اجلهاز 
قــدم خدماتــه لـــ 20 عميــاًل، 
 Goldsikka شــركة  وتخطــط 
لتثبيت 3000 جهاز من هذا النوع 
في الهند ودخول السوق العاملية.

الصبــاح  ـ  متابعــة 
الجديد: 

تواصــل إيطاليــا احتفاالت 
إقليم  في  بيــزا،  مدينة  في 
توســكانا )وسط إيطاليا(، 
مبناســبة الذكرى الـ 850 
مليالد عالم الرياضيات 
ليوناردو  اإليطالــي 
الذي  فيبوناتشــي 
اجلزائر  فــي  عــاش 

أيضاً.
وتقــام االحتفــاالت في 
مدينة بيــزا التي ولــد فيها 
خالل   ،1170 عام  فيبوناتشي 

الفترة املمتدة من 23 تشرين الثاني 
املاضي إلى 13 كانون الثاني املقبل، 
وفــي معرض يضــم مجموعة من 
الذي  الرسام جورجيو بيكايا  أعمال 
تربطــه عالقــات وطيدة بشــمال 

أفريقيا ومصر على وجه اخلصوص.
بيزا  الســياحة في  وقال مستشار 
انضم  “في صغره  بيشانتيني  باولو 
ليونــاردو بيزانــو، املعروف باســم 
منطقة  في  والده  إلى  فيبوناتشي، 

بجاية الغنية واملزدهرة في اجلزائر.
بالثقافة  اتصــل  “عندما  وأضــاف 
الرياضية  التقنيات  تعلــم  العربية 
التي لــم يكن قد مت استكشــاف 
إمكانية اســتخدامها بنحو كامل 

في الغــرب، خاصة تلــك املتعلقة 
باألرقام العربية الشرقية”.

بــأن  بيشــانتيني  باولــو  ونــوه 
االحتفاالت مبناســبة ذكــرى ميالد 
ليوناردو فيبوناتشــي بدأت في عام 
تذكاري  طابــع  أول  بإصــدار   2020
ثم  إيطاليــا،  فــي  لفيبوناتشــي 
2021 مع التركيز  استمرت في عام 
الرســام  وقال  املوســيقى.  علــى 
أعماال  يعرض  الذي  بيكايا،  جورجيو 
التاريخية  املبانــي  واجهــات  على 
“أستخدم بشكل  بيزا،  واجلدران في 
فني تسلسل عالم الرياضيات الذي 
أعيد اكتشافه مبســاعدة صديقه 

الراهب غريغوري سينايت.

بغداد- الصباح الجديد: 
أكد وزير الثقافة والســياحة واآلثار 
البدراني،  فــكاك  أحمــد  الدكتور 
تأســيس  وزارتــه عازمــة على  ان 
الغنائية  بالقصيــدة  خاصة  جائزة 
األغنية  لفناني  تخصص  العراقية، 

وكتاب النص الغنائي العراقي.
بالفنانة  البدراني، خالل لقائه  وقال 
شذى حســون، مبكتبة مبقر الوزارة، 
لبحــث دعم الــوزارة لعمــل فني 
مشــترك، ان" العــراق يعد منجما 
والثقافيــة  الفنيــة  للتفاصيــل 
والشعرية واالبداعية املميزة، منوهاً 
الى عدة اسباب أبرزها التأثر مبرثيات 
التي  السالم(،  )عليه  احلسن  اإلمام 
والشعور  الصادق  الوجدان  تنبع من 
الى  اضافة  واملظلوميــة،  بالغــن 
قســوة املناخ الذي يلعب دوراً مهماً 

في تأثر اإلنسان به.

وبن البدراني ان الفنانن هم سفراء 
الثقافــة العراقية في خارج العراق، 
الــذي يحققه  النجاح  ان  مؤكــداً 
الفنان خارج بلده هو رافد آخر يصب 

في مصلحة وســمعة العراق. ودعا 
الى ضرورة فتح ســاحة االحتفاالت 
اخذ  بعد  اجلمهور،  امام  ومسارحها 

موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ساهم بنشر األرقام العربية في أوروبا

إيطاليا تحتفل بعاِلم نهل
الرياضيات من العرب

أول صراف آلي لبيع الذهب بالعالم

البدراني: عازمون على تأسيس جائزة
خاصة بالقصيدة الغنائية 
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