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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
افاد محمد شياع السوداني رئيس 
مجلس الوزراء امــس االثنني، بأن 
البــالد حتتاج في الوقــت احلاضر 
الى ثمانية االف مبنى مدرســي، 
مشــيرا في كلمــة القاها خالل 
افتتاح مدرســة متوســطة في 
الكرخ الــى ان التنمية احلقيقية 
التربوية  العملية  اصالح  تبدأ من 

في البالد.
وذكــر املكتب اإلعالمــي لرئيس 
مجلــس الــوزراء في بيــان، ان » 
السوداني افتتح متوسطة النبالء 
في مديرية تربيــة الكرخ الثانية، 
ضمن احتفالية شملت افتتاح 42 
مبنى مدرسياً، في عموم مديريات 

التربية في محافظة بغداد«.
البيان:« رفع  وحّيا السوداني، وفق 
علم العــراق في ســاحة املبنى، 
وبدء الدوام الرسمي في املدرسة، 
التي تُعد واحدة من 42 مدرســة 
جديدة مت افتتاحها اليوم في وقت 
واحد في عموم أقضية محافظة 
بغداد ونواحيها، وقد جرى إمتام 87 
اخرى وبدأت الدراســة فيها خالل 
هذا العام كما أعلن عن املباشرة 
بتنفيذ 250 مدرســة خالل العام 
املقبــل ضمن خطــة محافظة 

بغداد« 
ونقل البيان عن السوداني تأكيده 
إمكانية  عــدم  لــه:«  كلمة  في 
البلد  إحداث نهضة جذريــة في 
وحتقيــق تنميــة حقيقيــة في 
اخلدمــات ما لم يكــن البدء من 

إصــالح العمليــة التربوية، التي 
تواجه إشكالية كبيرة تتمثل في 
شحة املباني املدرســية، والدوام 
الثالثي والرباعي، إضافة إلى وجود 
مدارس كرفانية وطينية في بعض 
املناطــق، لذلك وضــع البرنامج 
للنهوض  خاصة  اولوية  احلكومي 

بواقع التربية والتعليم«.
وأوضح أن »قانــون املوازنة القادم 
العراق  صندوق  إنشاء  سيتضمن 
للتنميــة، وفيــه صناديق فرعية 
تُخصص للسكن والتربية«. وأكد 
إلى  زال بحاجة  أن »العــراق مــا 

ثمانية آالف مبنى مدرسي«.

ووجــه الســوداني وزيــر التربية 
باملــالكات  االهتمــام  بضــرورة 
وإشراكهم  والتعليمية،  التربوية 
بالــدورات التطويريــة احلقيقية 
املســتمرة  احلاجة  عــن  فضــال 
ملراجعــة املناهــج، ومبــا يتوافق 
ومنظمة  التحديــث  معايير  مع 

اليونسكو.
بّث  على  االحتفــال  خالل  واطلع 
األخرى،  املدارس  الفتتاح  مباشــر 
بحضــور وزير التربيــة ومحافظ 
أعضاء مجلس  وعدد مــن  بغداد 

النواب.
وأشار بيان مكتب السوداني، إلى 

أن » متوســطة النبالء كانت من 
املــدارس الكرفانية التي ُهّدت ومت 
تشييد مبنى مدرسي نظامي بدالً 

عنها باملواصفات النموذجية«.
ويذكــر في هذا الصــدد، ان وزارة 
التربية كانــت أفادت في اخلامس 
املاضي  للعام  الثانــي  كانون  من 
2021، مــن خــالل مديــر األبنية 
املدرســية، محمد عبد الكرمي، ان 
التربية  لــوزارة  الفعلية  »احلاجة 
هي  حاليا  املدرســية  األبنية  من 
٨٠٠٠ مدرسة، وبحلول عام ٢٠٢٥ 

سنحتاج إلى ١٣ الف مدرسة«.
وتعانــي محافظــات البالد على 
اختالفها، نقص األبنية املدرسية، 
مــع االنفجار الســكاني الكبير، 
الذي جعــل صفوف املدارس حتى 
في املناطق الريفية، تضيق بأعداد 
آخر،  بعد  عامــا  املتزايد  التالميذ 
اســوة مبدارس املدن، وعلى الرغم 
من هــذا الضغــط الكبير على 
املــدارس، وقفت وزارة التربية ومن 
خلفها احلكومــة املركزية عاجزة 
عن املبادرة بحلول دائمة واكتفت 
منها  ترقيعيــة،  وقتيــة  بحلول 
وهي  الكرفانية،  املدارس  انشــاء 
عبارة عن غرف مصنعة من احلديد 
مع مــواد عازلة، وتســمى أيضاً 
املؤقت، استخدمت  اجلاهز  بالبناء 
فــي العــراق كحل مؤقــت إلى 
إنشــاء مــدارس تتضمن  حــني 
قاعات دراســية بحسب األصول، 
التقدم  يالئــم  الذي  وبالشــكل 

احلاصل في اجملال العمراني.

بعد افتتاح 42 مدرسة في بغداد خالل يوم واحد...السوداني: 

البالد بحاجة الى ثمانية آالف مبنى مدرسي 
والعملية التربوية أساس التنمية

توجه حكومي لزراعة 750 الف 
6هكتار من القمح الهجمات التركية واالقتصاد المتدهور 

3واالضطرابات تدفع أكراد سوريا نحو أوروبا

بغداد - الصباح الجديد:
عد عضو مجلس النواب رائـــــد 
تـحـويـل  االثنني،  املــالــكــــي، 
احلكومة االحتادية لنحو 400 مليار 
دينار إلى حكومة إقليم كردستان 
كرواتب ملوظفيها بأنه قرار خاضع 
لألعــراف السياســية اخلاطئــة 
الســائدة وبعيــد عن الدســتور 

والقانون.
وقــال املالكي خالل حــوار تابعته 
الصباح اجلديد، إن »إرســـال هذه 
املبالــغ يعــد مخالفــة قانونية 
دسـتـوريـــة،  غير  وخــطــــوة 
لكونها بال ســند قانوني، فالعراق 
 2021 متتالني  لعامني  موازنات  بال 

و2022 ،وبالتالي ال يوجد نص يؤكد 
هذا التحويل«.

 وأضاف، أن »موازنة 2020 ال تنص 
على إرسال مبالغ وإمنا تلزم اإلقليم 
بتســليم عوائده النفطية وإجراء 
التســوية على ذلك وللســنوات 
الســابقة أيضاً، أما اآلن فال يوجد 
نــص يجيز تـقـديـم تخصيصات 
لإلقليم في ذمة احلكومة االحتادية، 

لكون اإلقليم لم يسلم عوائده«.
وأشار املالكي الى ان »قانون اإلدارة 
وجـمـيـــع  اإلقليم  يلــزم  املالية 
كل   بتســليم  املـحـافـظـــات 
املوارد االحتاديــة من نفط وضرائب 

وغيرها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف وكيــل وزارة الكهرباء عادل 
كرمي، امس االثنني، عن ســعي العراق 
املتجددة  الطاقــة  مشــاريع  لزيادة 
بطاقــة ســبعة غيغــا واط خالل 
املرحلة املقبلة، مشــيرا الى ان انتاج 
البالد من الكهرباء ســيرتفع الى 25 

الف ميجاواط في الصيف.
 وقال كرمي خــالل كلمة مؤمتر العراق 
الثامــن للنفط والغــاز والطاقة ان 
»قطاع الطاقــة من أكثر القطاعات 
الكهرباء  وان  العالــم  فــي  تأثيــرا 
حتتاج الى تخصيصات مالية وســد 
الكهرباء  لتوفير  الطلب  الفجوة مع 
علــى مــدار الســاعة«.  واضاف ان 

»الوزارة تسعى لرفع كفاءة محطات 
الكهرباء من املســتوى البسيط الى 
املركب ونسعى  الضافة تسعة االف 

ميغاواط الى املنظومة الوطنية«.
 واشــار كرمي الى ان »الوزارة تخطط 
املتجددة  الطاقــة  مشــاريع  لزيادة 
بطاقة ســبعة غيغاواط ومت التعاقد  
على انتاج 3.5 غيغــاواط في الوقت 
الراهــن لتنويــع مصــادر الطاقــة 

الكهربائية«.
واالستعداد  الكهرباء  انتاج  وبشــأن 
وكيل  أكد  املقبل،  الصيف  ملوســم 
الوزارة ان »انتــاج العراق من الطاقة 
ســيرتفع الى 25 ألف ميكاواط في 

الصيف املقبل«.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت مديرية املــرور العامة امس 
لدراســة  جلنة  تشــكيل  االثنــني، 
املركبات  تســجيل  رسوم  تخفيض 

ومنح االجازات.
وذكرت املديرية في بيان اطلعت عليه 
الصباح اجلديد: »حســب توجيهات 
القائــد العــام للقوات املســلحة 

وبأشــراف وزير الداخلية، أعلن مدير 
املرور العام طارق الربيعي تشــكيل 
جلنة فورية لدراسة تخفيض الرسوم 

املفروضة على املواطن«.
ســتختص  »اللجنة  ان  وأضافــت، 
في مجال تســجيل املركبات ومنح 
إجازات السياقة وذلك للتخفيف عن 

كاهل املواطن«.

المرور تدرس تخفيض الرسوم الخاصة 
بتسجيل المركبات ومنح االجازة

نائب: تحويل 400 مليار دينار 
الى إقليم كردستان ليس قانونيا

الكهرباء تعتزم رفع انتاج الطاقة الى 
25 الف ميجاواط في الصيف المقبل

بغداد - الصباح الجديد: 
دعا املستشــار املالي لرئيس 
مظهــر  الــوزراء  مجلــس 
االثنني،  امــس  محمد صالح 
دبلوماســية  تأســيس  الى 
تتولى  والتصحــر،  للمنــاخ 
الدفاع عن حقــوق البالد في 
احملافــل الدولية، جراء تلقيها 
التي  الكربونية  لالنبعاثــات 
الصناعية،  البلــدان  تولدها 
مشــيرا الــى ان مــن حقها 
مالية  بتعويضــات  املطالبة 
جراء التضرر الذي تتعرض له.

»التنمية  إن  صالــح،  وقــال 
ملواجهة  املستدامة  اخلضراء 
ومواجهة  املنــاخ  تكيفــات 
احلرارة  درجــات  ارتفــاع  عدم 
عــن طريــق  العالــم  فــي 
الكربونية  االنبعاثات  خفض 
 ،2030 العام  لغاية  والتصحر 
ســتكلف مبالــغ تقدرهــا 
أوســاط األمم املتحــدة بنحو 

ستة ترليونات دوالر«.
الدول  من  »العراق  أن  وأضاف، 
املتأثــرة بالتغيــرات املناخية 
التصحر  ألســباب  واملتلقية 
)املؤثــرة(  وليــس  والتلــوث 
لســببني: األول ألنــه يعاني 
من  مائية  من شبه حصارات 

وتقليل  املنبع  دول  مشــاريع 
مستمر حلصة بالدنا من املياه 
ما زاد من معــدالت التصحر 
مناطق  وتوليــد  )اإلجبــاري( 
متصحرة مثيــرة للتلوث من 
تؤثر  والتي  األتربة املســتمرة 
نفســه،  واجلوار  العراق  على 

والثاني فان بالدنا هي متلقية 
احلراري  االحتباس  ملشــكالت 
كظاهرة  الكربوني  والتلــوث 
صناعية عابــرة للحدود تأتي 
من دول العالم األول الكثيفة 

الصناعة«.
تقدم،  ما  »وبناء علــى  وتابع: 

فإن العراق ميتلك حقوقاً عامة 
الدولي مبسألتني:  جتاه اجملتمع 
األولــى تعويضه عــن أضرار 
البيئة بســبب نقــص املياه 
احلالي، فضــاًل عن دور اجملتمع 
الدولــي في تأمــني حصص 
القانون  مبوجب  املائية  العراق 
سياســات  ومقاومة  الدولي 
والثانية  )اإلجبارية(،  التصحر 
تعويضه مالياً بكونه متلقياً 
التي  الكربونية  لالنبعاثــات 

تولدها البلدان الصناعية«.
املذكورة  املبالغ  »إن  وأكمــل: 
في تقرير البنــك الدولي في 
موضوع االســتدامة اخلضراء 
والتصــدي للتصحر اإلجباري 
والتلــوث هي تقــع بالغالب 
الدولي في  اجملتمع  على عاتق 
جانب كبير منها، لذلك يجب 
)دبلوماسية  بالدنا  تؤسس  أن 
عن  تدافع  والتصحر(  للمناخ 
حقوق العراق املائية واملناخية 

ملشكالت  متلقياً  بلداً  بكونه 
املناخ أوالً، والعمل على توفير 
بيئة وطنية ســليمة خالية 
الكربونية  االنبعاثــات  مــن 
والتصحــر اإلجباري املفروض 

على العراق ثانيا«.
وكان البنــك الدولــي، ذكــر 
بتقرير له في وقت ســابق، أن 
مناخياً  حتديــاً  يواجه  العراق 
مواجهته،  أجــل  ومن  طارئاً، 
عليــه التوجــه نحــو منوذج 
تنمية »أكثر اخضراراً ومراعاة 
للبيئة«، ال ســيما عبر تنويع 
اقتصاده وتقليل اعتماده على 

الكربون.
ووفقا للتقريــر، فإنه وبحلول 
العام 2040، ســيكون العراق 
233 مليار دوالر  إلــى  بحاجة 
إلى  لالستجابة  كاستثمارات 
حاجاته التنموية األكثر إحلاحاً 
بينما هو بصدد الشــروع في 

مجال منو أخضر وشامل. 

يحق للعراق المطالبة بتعويضات مالية عن أضرار
 البيئة واالنبعاثات الكربونية الدولية

داعيًا الى تأسيس »دبلوماسية المناخ والتصحر«...المستشار المالي لرئيس الوزراء:  تقريـر

العمليات المشتركة تتعهد تكثيف
 مالحقة داعش في كركوك

قالت إن المحافظة آمنة واإلرهابيون يتواجدون في المناطق الجبلية

خاص - الصباح الجديد:
العمليــات  قيــادة  تعهــدت 
االثنــني،  أمــس  املشــتركة، 
عن  املســؤولني  من  بالقصاص 
هجمــات كركــوك، مؤكدة أن 
لكنها  أمــن،  احملافظة  مركــز 
تواجد بعض عناصر  حتدثت عن 
تنظيــم داعــش اإلرهابــي في 
األطراف الســيما فــي املناطق 

اجلبلية والوعرة.
وقــال املتحدث باســم القيادة 
تصريح  في  اخلفاجي،  حتســني 
إلى »الصباح اجلديد«، أن »عمالً 

كبيراً قامت بــه قواتنا األمنية 
املاضية شــكل  املــدة  خــالل 
داعش  تنظيــم  على  ضغطــاً 
االرهابي وأدى إلى مقتل العديد 

من عناصره«.
»هــذه  أن  اخلفاجــي،  وتابــع 
العمليــات جرت أمــا بضربات 
اســتباقي«،  أو جهــد  جويــة 
ان »داعش يســتغل  موضحــاً 
احياناً تواجد القوات األمنية بني 
ارهابية  أعمال  لتنفذ  املواطنني 
كمــا حصل مؤخــراً في قاطع 

كركوك«.

وأشار، إلى أن »الهجوم اإلرهابي 
األخير لم يعر أهمية للمواطنني 
في  تنفيذه  وجــرى  وحمايتهم 
منطقة الرياض التابعة حملافظة 
كركوك«، مؤكــداً أن »عدداً من 
الشهداء قد سقطوا، وقام احد 
ابطال الشــرطة االحتادية بقتل 
أحد املهاجمني الذي كان يرتدي 

حزاماً ناسفاً«.
ولفت اخلفاجي، إلى أن »القوات 
بالرد  العراقيني  تعد  العسكرية 
علــى الهجوم األخيــرة وإيقاع 
العادل بحــق مرتكبيه  اجلــزاء 

أو  التهيئة  أو  سواء بالتخطيط 
التنفيذ أو توفير املالذ«.

ونوه، إلى أن »كركوك محافظة 
آمنة ومركز املدينة لم يشــهد 
داعش  وعناصر  أمنــي،  أي خرق 
متواجدون في مناطق وادي شاي 

ومناطق أخرى وعرة«.
أن  إلــى  اخلفاجــي،  وانتهــى 
»مناطــق أخرى تتواجــد فيها 
البشــير  لداعش، مثل  مفــارز 
والرياض، لكن قواتنا عازمة على 
عليهم  والقضاء  مواجهتهــم 

بنحو تام«.

145 الف مواطنا هاجروا من العراق واقليم كردستان خالل عامين
في احدث حصيلة لمؤسسة القمة 

السليمانية - عباس اركوازي:
لشؤون  القمة  أعلنت مؤسســة 
تســجيل  واملهاجرين  الالجئــني 
ارتفاع كبير في اعــداد املهاجرين 
إلى  االقليــم،  محافظــات  فــي 
التدهور السياسي  اخلارج في ظل 
الذي  واالجتماعــي  واالقتصــادي 

تشهده كردستان.
واكــدت املؤسســة أن املهاجرين 
اوضاعــا  يواجهــون  العراقيــني 
املعتقالت  فــي  صعبة  نفســية 
ومخيمــات األجــواء وهم بحاجة 
إلى  معاجلات عاجلة، كاشفة عن 
هجرة 145 الف مواطن عراقي من 
محافظــات االقليم والعراق خالل 

الدول  في  اللجــوء  طلبوا  عامني، 
االجنبية.

وكشــفت مؤسســة القمة في 
مؤمتر صحفــي عقدته مبحافظة 
السليمانية مبناسبة اليوم العاملي 
للمهاجريــن حضرتــه الصبــاح 
اجلديد عــن احصاءات وارقام اعداد 
إلى  قانوني  بنحو غيــر  املهاجرين 

اخلارج.
القمة  واشــار ممثــل مؤسســة 
باهوز  والالجئني  املهاجرين  لشؤون 
برزان الى ارتفاع اعــداد املهاجرين 
والعراق  اقليــم كردســتان  فــي 
على نحو ســواء جراء عدم وجود 
واالقتصاديه  السياسي  اإلستقرار 

الذي تعاني منه هذه  واالجتماعي 
املنطقة، مؤكدا تســجيل ارتفاع 
ملحوظ في نسبة املهاجرين الذين 
تركــوا العراق واقليم كردســتان 

خالل العامني االخيران.
 واوضح برزان أن األعوام الســبعة 
األخيــرة كانــت صعبــة علــى 
واقليم  العــراق  فــي  املواطنــني 
املاليني،  هجرة  إلى  وادت  كردستان 
ومقتــل االف آخرين من املهاجرين 
جراء سلوكهم طرقا ووسائل غير 
قانونيــة والتهريب الــذي ادى الى 
حصول كــوارث إنســانية، فضال 
عن تعــرض املهاجرين في اخمليمات 
تدهــور  صحي  الى  واملعتقــالت 

ونفسي.
وكشفت عن تقدمي 82 الف مواطن 
طلبــات جلــوء إلى إحــدى الدول 
االجنبية خالل العام احلالي 2022، 

تتراوح أعمارهم بني 18 و35 عاما.
و320 مهاجرا  الفا  أن  إلى  واشــار 
تلقوا  الثبوتيــة  اوراقهم  فقــدوا 
القمة  من مؤسسة  مســاعدات 

لضمان عودتهم إلى العراق.
واكــدت املنظمة عن بلــوغ عدد 
والعامة  احلالي  للعــام  املهاجرين 
املنصــرم 145 الف مهاجرا عراقيا 
بضمنهم محافظات االقليم، قدم 
أغلبهــم طلبات جلــوء إلى إحدى 

الدول االوربية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
النفط  أســعار  استعادت 
قوتها، امــس االثنني، بعد 
أن هــوت بأكثر من دوالرين 
للبرميــل فــي اجللســة 
تفــاؤل  مــع  الســابقة، 
بإعادة فتح الصني وتعافي 
طغى  النفط  على  الطلب 
على اخملاوف من ركود عاملي.

اآلجلة  العقــود  وارتفعت 
خلــام برنــت 77 ســنتا أو 
 79.81 إلــى  باملئــة   0.97
بحلــول  للبرميــل  دوالر 
بتوقيت   03:30 الســاعة 
جرينتش، بينما سجل خام 
الوسيط  تكســاس  غرب 
دوالراً   75.01 األمريكــي 

للبرميل بارتفاع 72 سنتاً.
 COVID حاالت  زيادة  ورغم 
في الصني، أكبر مســتورد 
العالم  فــي  اخلام  للنفط 
واملســتهلك، فإن التفاؤل 
التيســيرية  والسياســة 

حتســني  علــى  تعمــالن 
توقعــات الطلــب علــى 

النفط.
وغــرب  برنــت  وارتفــع 
تكساس الوســيط بأكثر 
مــن ٪3 األســبوع املاضي 
أنابيب  خــط  ظــل  حيث 
الواليات  إلــى  كنــدا  من 
إغالق  أدى  مغلًقا.  املتحدة 
تبلغ  الذي  األنابيــب،  خط 
قدرتــه على إرســال 622 
ألــف برميــل يومًيــا من 
مصافي  إلى  الكندي  اخلام 
التكريــر األمريكيــة، إلى 
اخلام  درجات  أســعار  دعم 

األمريكية الثقيلة.
كمــا دعــم إعــالن وزارة 
الطاقة األمريكية، اجلمعة 
في  أنها ســتبدأ  املاضية، 
اخلام  النفط  شــراء  إعادة 
البترولــي  لالحتياطــي 
توقعــات  االســتراتيجي، 

ارتفاع األسعار.

اسعار النفط تستعيد قوتها 
مع انتعاش الطلب في الصين 

وتحرك أميركي لشرائه
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الصباح الجديد - متابعة: 

تصاعــدت أزمة امليــاه في البالد 
خالل السنوات املاضية مع تراجع 
وقلة  األمطــار،  هطول  معدالت 
مناسيب املياه من دول اجلوار التي 
باملياه،  والفــرات  متد نهري دجلة 
ما أدى إلى تفاقــم اجلفاف ، إلى 
“اخلامس  البلــد  العــراق  بات  أن 
في العالم” األكثــر تأثراً بالتغير 

املناخي، بحسب األمم املتحدة.
الرزازة  بحيــرة  كانــت  أن  فبعد 
حتوي علــى “أطيب ســمك في 
قاحلة،  أرضاً  اآلن  باتــت  العالم” 
فيما حتــّول صيادوهــا من صيد 
األســماك والطيور إلى “بيع املوز 

والطماطة”.
الرزازة  بحيــرة  مســاحة  وتقدر 
مربعــة  كيلومتــرات  بـــ1810 
وبســعة مخزون تصــل إلى 26 
مليار متر مكعــب، وكانت خالل 
العقــود املاضية مصــدراً مهماً 
للثــروة الســمكية إضافة إلى 
سياحياً  ومعلماً  البيئي،  تنوعها 
مهماً قبل أن تزداد نسبة امللوحة 
فيها بشــكل كبير، مــا أدى إلى 
نفوق عــدد كبير من األســماك 
نتيجة قلة امليــاه املتدفقة نحو 

البحيرة من نهر الفرات.
ولــدى العــراق نحــو 22 بحيرة، 
أبرزها،  األحجــام، لكن  مختلفة 
هــي: الــرزازة فــي محافظــة 
محافظة  فــي  وســاوة  كربالء، 
مبحافظــة  واحلبانيــة  املثنــى، 
األنبــار، وحمرين فــي محافظة 
ديالى، ودربندخــان في محافظة 
الســليمانية، حيث تتغذى على 

أنهار البالد.
ويقول الصياد اسماعيل العامري 
مــن محافظة كربالء ، إن “بحيرة 
الرزازة كانت مــن أكبر البحيرات 
وكانت حتوي على اسماك متنوعة 
والشبوط،  والبني  القطان  منها 

اضافة إلى الطيور املهاجرة، وكان 
اآلالف مــن الصياديــن والعوائل 
يعيشــون عليها من خالل صيد 

األسماك والطيور”.
ويضيــف: “بعد عام 2003 حتولت 
هــذه البحيرة إلــى أرض قاحلة 
نتيجة عــدم توفير املياه لها، وما 
يأتي حاليا هــو عبارة عن مجاري 
ثقيلة من محافظة كربالء، وعلى 
الرغــم من املناشــدات املتكررة 
املياه  توفير  بضــرورة  للحكومة 
للــرزازة لكن ال توجد اســتجابة 

حتى اآلن”.
إلى  الســمك،  صيــاد  ويشــير 
أطيب  كان  الــرزازة  “ســمك  ان 
ســمك في العالم، وبعد أن كان 
الصيادون يعيشــون حياة كرمية 
والطيور،  األسماك  وراء صيد  من 
باتوا االن يبيعون املوز والطماطم 

وغيرهــا، وبعضهم يعمل حماال 
أو اشــترى عربانــة يتجول فيها 

باألسواق”
وبحيرة الــرزازة هــي “عبارة عن 
جتميع مليــاه املبازل ضمن مناطق 
املناطق  وبعض  كربالء  محافظة 
بحيرة  بذلــك  فهــي  االخــرى، 
طبيعية وليســت خزنية لدعم 
تستخدم  بل  االروائية،  املنظومة 
فــي ظروف الفيضــان لتصريف 
املياه عندما ترتفع بشــكل كبير 
في بحيرة احلبانية”، وفق املتحدث 
باســم وزارة املــوارد املائية، علي 

راضي.
ويشير راضي خالل حديثه لوكالة 
شــفق نيوز، إلى أن “بحيرة ساوة 
تأثرت أيضا فــي الفترة املاضية، 
بسبب التجاوز احلاصل على املياه 
اجلوفيــة وحفر املئات مــن اآلبار 

اســتنزاف  إلى  ادى  ما  املتجاوزة، 
اجلوفية،  امليــاه  مناطــق  بعض 
وكذلك أثرت على مناسيب املياه 
في بحيرة الرزازة، وملعاجلة ذلك، مت 
اطالق حملــة إلغالق اآلبار وانهاء 
هــذه التجــاوزات، ونتيجة لتلك 
املياه  مناســيب  عــادت  احلملة 

للبحيرة”.
وعــن بحيرتي الثرثــار واحلبانية، 
أوضح املتحدث باسم وزارة املوارد 
املنظومة  ضمن  “من  أنها  املائية 
اخلزنية لشــبكة املــوارد املائية، 
وانخفضت مناســيب مياههما 
لقلة اإليــرادات املائية والتغيرات 
املوســمني  في  خاصة  املناخية، 

املاضيني”.
ولفت إلــى أن “الــوزارة تخطط 
النشــاء العديــد من الســدود 
الصغيــرة ليتم االســتفادة من 

والســيول  األمطار  مياه  إيرادات 
واملناطق  القــرى  الرواء  القادمة، 
اجلفــاف،  مــن  عانــت  التــي 
اســتيطان  على  وللمحافظــة 
الســدود  أن  كمــا  ســكانها، 
ستســاهم فــي تغذيــة املياه 

اجلوفية في تلك املناطق”.
تعرض العراق الى اجلفاف بسبب 
“قلــة هطــول األمطــار نتيجة 
التغير املناخي واالحتباس احلراري، 
فضال عن قلــة االطالقات املائية 
مــن دول املنبــع، وانتهاك قوانني 
الدول املتشــاطئة من قبل إيران 
الواردة  الكميات  ان  وتركيا، حيث 
إلى العراق على خالف ما مت االتفاق 
عليــه، ما ادى إلى زيــادة اجلفاف 
وفق  امللحي”،  واللسان  والتصحر 
اخلبيرة اجليولوجية، إقبال لطيف.

“احلكومات  أن  لطيــف،  وتضيف 

املتعاقبة بعد عام 2003 لم حتمل 
ملف املياه االقليمية محمل اجلد 
إلى األمم املتحدة ملناقشــة تقرير 
مصير العــراق املائــي، ودوره في 
ان قلة  الغذائي، حيث  دعم األمن 
الواردات املائية سوف حتول العراق 
إلى دولــة صحراوية بعد أن كانت 

تسمى بالد النهرين”.
ومن االســباب االخــرى للجفاف 
اآلبار  “حفر  بحســب لطيف، هو 
االرتوازية بصورة غير قانونية وهو 
ما الحظته شــخصيا في االنبار 
وهيت وحديثــة وكربالء والنجف، 
باإلضافــة إلــى انشــاء بحيرات 
بشــكل  لالســماك  صناعيــة 
متجــاوز علــى نهر الفــرات، ما 
تسبب بانخفاض مناسيب النهر، 
وانخفاض مناسيب املياه اجلوفية 

في ظل قلة هطول األمطار”. 

الجفاف يفرض واقعًا “مؤلمًا” على بحيرات البالد ويحّول الصيادين لبائعي موز
العراق البلد “الخامس في العالم” األكثر تأثرًا بالتغير المناخي بحسب األمم المتحدة

لدى العراق 22 بحيرة 
أبرزها : الرزازة في 
كربالء، وساوة في 

المثنى، والحبانية 
باألنبار، وحمرين في 

ديالى، ودربندخان 
في السليمانية، حيث 

تتغذى على أنهار 
البالد

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن مدير املرور العام اللواء طارق الربيعي، 
عودة العمــل بالنظام املروري والذي توقف 

بسبب الصيانة والتوسعة.
ودعــا الربيعي فــي بيــان “املواطنني الى 
التوجــه الــى مواقع التســجيل الكمال 
ان الدوام سيكون صباحاً  املعامالت، علماً 

ومساًء”.
وتقدمــت املــرور العامة “باالعتــذار الى 
املواطنــني لهــذا التوقف والــذي كانت 
الغاية االساسية منه اصـــالح وتوسعـة 

النظـام”.

بغداد - الصباح الجديد: 
أفادت جلنة التربية النيابية بأن أعدادا كبيرة 
من احملاضرين ســتعمل على سد النقص 
احلاصل في املدارس التي تعاني نقصا في 
املالكات التدريســية، خاصة بعد أن وعد 
رئيس الوزراء بحسم ملف محاضري 2020 

ضمن موازنة العام املقبـل.
وأوضحت رئيســة اللجنة زيتون الدليمي 
في تصريح صحفي امس االثنني أن :”أعداد 
احملاضرين تعد كبيرة جدا، لذا ســيتم سد 
النقــص احلاصل في املــدارس التي تعاني 
نقصا فــي املالكات التدريســية وخاصة 
أن  العلمية بهم، الســيما  االختصاصات 
أغلبهم باتوا يتمتعــون بخبرات تعليمية 
جيدة وميكن االســتفادة منها في معاجلة 

النقص املذكور”.
وكشــفت عن أنها تستبشر خيرا مبوازنة 
2023 مبــا يخص هذا امللــف، مؤكدة عدم 
وجود أي مشــاكل ميكن لها إعاقة حسم 
هذا املوضوع، ســواء بتحويــل محاضري 
2020 على قرار 315 أو تثبيت الســابقني 
منهم ممن لديه أوامــر إدارية، خاصة بعد 
أن وعدت وزارة املالية بذلك وعدم وجود أي 

عائق قانوني”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، قــد دعــا جميــع احملاضرين 
العـــودة ملـدارسهـم،  إلـــى  اجملانييـــن 
التوجـه حلسـم ملفهـم ضمـن  مؤكـدا 

موازنـة 2023.
وعقــد اول أمس اجتماع بــني وزيرة املالية 
ووزير التربيــة ورئيس جلنة التربية النيابية 
زيتــون الدليمــي بشــأن ملــف تثبيت 

احملاضرين. 

بغداد - الصباح الجديد: 
لليوم الثانــي تواصل الفــرق التلقيحية 
في املراكز الصحيــة في قطاعات الرعاية 
الصحيــة التابعــة لدائرة صحــة بغداد 
الكرخ  حمالت التوعية والتلقيح امليدانية 
واخلاصة بتلقيح االطفال املتسربني والتي 
شهدت اقباال كبيرا من االهالي وباالخص 
فــي مناطق األطراف والعشــوائيات على 
تلقيح االطفال املتســربني من اللقاحات 
الروتينية والتي تبشــر على ســير خطة 
الدائرة في تنفيذ جــدول اللقاحات ضمن 

احلملة .
ويعود الفضل في اخلطة احلملة اإلعالمية 
التي نفذتها شــعبة االعالم  والتثقيفية 
ومالكات تعزيز الصحــة التي كان لها أثر 
واضح في حث و تشــجيع املواطنني على 
اليوم األول النطالق احلملة  اللقاحات منذ 
من خــالل بــث التوجيهات واالرشــادات 
والرســائل الصحية في موقع الرســمي 
الصوت  مكبــرات  واســتخدام  للدائــرة 
ميدانيـا خـالل انطـــالق احلملـة واجـراء 
النـدوات  وعقـــد  الفرديـــة  اللقـــاءات 
التثقيفيـة وتوزيـع الفولـدرات والرسائـل 

الصحيـة.

المرور تعلن إعادة العمل 
بنظام تسجيل المركبات

 التربية النيابية تكشف عن 
اعداد كبيرة من المحاضرين 

لسد النقص في المدارس

تواصل حمالت تلقيح األطفال 
المتسربين تشهد استجابة 

كبيرة من المواطنين

بغداد - الصباح الجديد:

نأت وزارة التجارة، بنفسها عن الرد 
عما ينشــر من فيديوهات مسربة 
الهدف منها تضليــل الراي العام 
الوزارة في  العراقي حول نشاطات 
التموينية  البطاقة  مفردات  تأمني 
في ظل االزمة االقتصادية العاملية 

واحلرب االوكرانية الروسية.
ان  بيــان  فــي  الــوزارة  وذكــرت 
“حملــة التضليل التي متارســها 
جهات بعينها من خالل تســريب 
فيديوهــات لتضليل الــرأي العام 
والــوزارة في  مبا اجنزتــه احلكومة 
اصدار قانون االمن الغذائي وجتهيز 
مفردات البطاقــة التموينية على 

مدى 11 وجبة”.

وأشــارت إلى، أنها “تنأى بنفسها 
عــن الرد وحتمــل املســؤولية ملن 
العام من  الــراي  يحاول تضليــل 
مســربة  الفيديوهــات  خــالل 
احلقائق  وتشويه  التضليل  هدفها 
وافشــال دور الــوزارة فــي تأمني 
التموينيـــة  البطاقـــة  مفردات 

للمواطنيـن”.
ورأت الوزارة “انها جنحت في تأمني 
بعد  للعراقيني  الغذائــي  االمــن 
إقرارا القانون الغذائي الذي ساهم 
بتوفير مفردات البطاقة التموينية 
وعدم وقوع العــراق في تأثيرات ما 
يحصل بالعالم مــن ارتفاع كبير 

بأسعار املواد الغذائية”.
وبينــت، ان “ديــوان الرقابة املالية 
الرقابية  واجلهــات  النزاهة  وهيئة 
بالوزارة تعمل على مدى 24 ساعة 
التي  التعاقدات  كل.  في  للتدقيق 

اجرتها الوزارة فــي تامني مفردات 
تقارير  وان  التموينيــة  البطاقــة 
الديوان تؤخذ بشــكل جدي ويتم 
فوري”،  بشــكل  معها  التعامــل 
مشرعة  “ابوابها  ان  الى  مشــيرة 
الســتقبال كل اجلهــات الرقابية 
لتدقيق مبا ورد من معلومات وارقام 
اغلبها غير دقيق هدفها التشهير 

وتضليل الراي العام”.
وأكــدت الــوزارة “ تعرضهــا إلى 
هجمة من جهات معروفة هدفها 
النيل من جهــود الوزارة واحلكومة 
فــي توفير مواد الســلة الغذائية 
والبطاقة التموينية ألبناء الشعب 

العراقي”. 
من جهــة اخرى أكدت الشــركة 
العامــة لتجــارة احلبــوب احدى 
تشكيالت وزارة التجارة عن مناقلة 
باحلنطة  ثمان شــاحنات محملة 

األسترالية الى فرع ذي قار .
العامة  الشــركة  عام  مدير  وقال 
لتجــارة احلبــوب الدكتــور حيدر 
صومعــة  أن  الكرعــاوي  نــوري 
الرصافة جهــزت املطاحن االهلية 
الرصافــة احلكومية  و مطحنــة 
باحلصص املقررة من مادة احلنطة ، 
مضيفـا ان عـدد السيـارات التـي 
مت جتهيزهـــا بلغـــت ٤٦ سيـارة 

متنوعـة األوزان.
وبني املدير العام ان صومعة الدورة 
واصلت اســتالم احلنطــة احمللية 
بيجي  مم مجمع حبــوب  الــواردة 
وجتهيزها ملطحنة الدوره احلكومية  
باحلصــص املقررة  ، وكشــف ان 
مالكات صومعة خان بني ســعد 
جهزت املطاحن اخملصصه بتســع 
الثالثه  الوجبه  من  عشر ســيارة 

للحصة ألسابعة.  

التجارة تكشف عن فيديوهات مسربة الفشال دورها في تأمين مفردات التموينية للمواطنين

اعالم الشركة 
أطلقت كوادر الشــركة العامة 
لتعبئــة وخدمات الغــاز / فرع 
البصــرة مــادة الغاز الســائل 
(LPG( فــي مجمــع النرجــس 
املنظومة حيز  وإدخال  السكني 

العمل.
شــبكة  في  الغاز  إطالق  عملية 
االنابيب متت بنجــاح تام بحضور 
جلنة من قسم شبكات الغاز في 
مقر الشركة وكذلك اجلهات ذات 
العالقــة مبقر الفــرع البصرة ومت 
خالله متابعة عملية تفريغ الغاز 
مــن احلوضية وصوالً الــى املنازل 

السكنية في اجملمع .
اللجنة اخملتصة أثناء عملية ادخال 
الغاز قامت بإعطــاء التوجيهات 
واملالحظات للمسؤولني عن اجملمع 
وبيان الشروط الالزم أتباعها عند 
تفريغ الغار باخلزانات حتى وصوله 
اجملمع  بداخــل  املواطنني  ملنــازل 

السكني.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن رئيس جلنة الهجرة واملهجرين 
في مجلــس النواب أن مواد غذائية 
منتهية الصالحيــة جرى توزيعها 
على النازحني املقيمني في اخمليمات، 
وأن اللجنــة ستســتدعي وزيــرة 
ما  ملناقشــة  واملهجرين  الهجــرة 

جرى.
الهجــرة  جلنــة  رئيــس  وصــرح 
النواب،  مجلــس  فــي  واملهجرين 
شريف ســليمان علي امس االثنني 

بأن متابعــات ميدانية في اخمليمات 
لهم  كشــفت  اللجنة  بها  قامت 
عن توزيع مــواد غذائيــة منتهية 
الصالحية علــى النازحني املقيمني 
فــي مخيمــات النــزوح، ولهــذا 
طالبت اللجنة بتوضيحات وأجوبة 
الهجرة  وزيــرة  من  اخلصوص  بهذا 

واملهجرين وهي بانتظار الرد.
وأشار رئيس جلنة الهجرة واملهجرين 
في مجلــس النواب إلــى أن على 
بتوضيحاتها  اللجنة  تزود  أن  الوزير 

وأجوبتها خــالل فترة 15 يوماً التي 
لم يبق منها ســوى خمســة أيام 
في حني لم تتلق اللجنة أي شــيء 

رسمي حتى اآلن.
وأوضح شــريف ســليمان علي أن 
من املقرر أن تستدعي جلنة الهجرة 
واملهجريــن فــي مجلــس النواب 
العراقي وبناء على طلب من النائب 
األول لرئيس مجلس النواب العراقي 
وزيرة  املندالوي وحضوره،  محســن 
الهجــرة واملهجرين العراقية إيفان 

فائق جابرو لبحــث ملف النازحني 
والتحقيق فيه.

وزارت وزيــرة الهجــرة واملهجريــن 
العراقيــة في )1 كانون األول 2022( 
إقليم كوردســتان حيث اجتمعت 
مع وزير داخلية إقليم كوردســتان 
ريبــر أحمــد وبحثت معــه أحوال 
في  النازحني  مخيمــات  وأوضــاع 

إقليم كوردستان.
وأشــار بيان صدر عن وزارة الهجرة 
واملهجريــن حــول االجتمــاع، إلى 

وزارة  خطــط  بحث  االجتمــاع  أن 
الهجرة واملهجرين لدمج مخيمات 
النزوح في محافظة الســليمانية 
واالســتمرار فــي عمليــة الدمج 
وإغــالق مخيمــات النازحــني في 
محافظات إقليم كوردستان وإعادة 

النازحني طوعاً إلى ديارهم.
من جانبه، أعلن مدير عام تنســيق 
إقليم  داخليــة  وزارة  فــي  األزمات 
كوردستان، حسني كالري أن اخملطط 
له هــو دمــج اخمليمــات وتقليص 

عددها نتيجة تراجع أعداد النازحني 
وتراجــع حجم  املقيمــني فيهــا، 
املساعدات التي تقدمها املنظمات 
، مضيفــاً: توجــد فــي محافظة 
مخيمــات  أربعــة  الســليمانية 
وســيتم  العراقيــني،  للنازحــني 
دمجهما في مخيمني اثنني، وتوجد 
في محافظة أربيل ستة مخيمات 
سيتم دمجها في أربعة لكون عدد 

النازحني في أربيل أكبر.

الهجرة تكشف عن توزيع مواد غذائية منتهية الصالحية في مخيمات النازحين

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي 
والبحث العلمــي التصويت على 
قــرارات عدة بينهــا حتديد معدل 
ال يقل عــن %70 للطالب الراغب 
باحلصــول على شــهادة الدبلوم 
والصحية  الطبية  بالتخصصات 

من خارج العراق.
وقالت الــوزارة في بيان صدر امس 
االثنــني إن “وزيــر التعليم العالي 
العبودي  العلمــي نعيم  والبحث 
تــرأس االجتماع العاشــر لهيئة 
الرأي بحضور املالك املتقدم ورؤساء 

اجلامعات احلكومية كافة”.
وناقش اجملتمعون بحســب البيان 
“احملــاور املدرجة على جدول أعمال 
الرأي  لهيئة  العاشــرة  اجللســة 

وصوتوا على القرارات اآلتية”.
وصوت اجملتمعون على “تشــكيل 
جلنــة وزاريــة لدراســة وصياغة 

املناســبة  واملقترحات  التوصيات 
لتطبيــق نظــام املقــررات فــي 
اجلامعات ابتداء من العام الدراسي 
القــادم، وتغيير تســمية جامعة 
جابر بن حيان الطبية الى جامعة 
جابر بــن حيان للعلــوم الطبية 

والصيدالنية”.
كمــا صوتــوا على “اســتحداث 
الدراســة املســائية فــي فــرع 
اقتصاديات النفط والغاز/ قســم 
اإلدارة  كليــة  فــي  االقتصــاد/ 
ميســان  ب جامعــة  واالقتصــاد 
وقســم تقنيــات احملاســبة في 
ب اجلامعة  اإلدارية  التقنية  الكلية 
واملوافقة  الشــمالية،  التقنيــة 
علــى أن يكون الســقف الزمني 
امللزمــة ألطروحــة  للتعديــالت 
الدكتوراه ورسالة املاجستير خارج 

املدة الدراسية”.
ووافقت هيئة الرأي على “ضوابط 

البرامجــي  االعتمــاد  مجالــس 
وافقــت  كمــا  املتخصصــة”، 
على “مشــروع قانــون اجلمعيات 
بـ”اإليجاب  وصوتــت   ، العلمية”. 
على عدم التأثير على عمل عضو 
هيئــة التدريس فيما يتعلق مبلف 
خفــارات الدفاع املدنــي وتخويل 
أو  الهيــاة  أو  اجلامعــة  رئيــس 
اجمللس تنظيم هذا امللف حســب 

الصالحيات اخملولة”.
 70% يقــل عن  وحددت “معدل ال 
للطالــب الراغــب باحلصول على 
بالتخصصات  الدبلــوم  شــهادة 
الطبية والصحية من خارج العراق 
ومينــح ثالث محــاوالت امتحانية 
املعادلة  الســتكمال متطلبــات 
ويحال إلــى اجلامعــات العراقية 
اخملتصة ألداء سنة دراسية كاملة 
فــي حال عدم اجتيــازه االمتحان 

املطلوب”. 

إطالق مادة الغاز السائل بمجمع 
التعليم تحدد معدال ال يقل عن 70 % للطالب النرجس السكني في البصرة 

الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم 

بالتخصصات الطبية والصحية من خارج العراق 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد - وكاالت
تعتزم بريطانيا االعــام عن تزويد أوكرانيا 
بحزمة جديدة من ذخائــر املدفعية خال 
لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا 

والبلطيق إضافة الى هولندا.
ووصل ســوناك إلى التفيــا، امس االثنني، 
حلضور اجتماع الــدول األعضاء في حتالف 
“قوة االســتطاع املشتركة” )جيف( الذي 
تقوده بريطانيا، حيث ســتتم مناقشــة 

جهود مواجهة العدوان الروسي.
وقــال بيان صادر عن مكتــب رئيس الوزراء 
البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا 
التحالف إلى اإلبقاء على مســتويات عام 
2022 من الدعم ألوكرانيــا أو زيادتها عام 
2023.  وأضاف أن سوناك سيعلن أيضا عن 
تزويد باده كييف “مئات اآلالف من قذائف 
املدفعية العام املقبل مبوجب عقد بقيمة 
250 مليون جنيه اســترليني )304 مايني 
دوالر(، مبا يضمن التدفق املســتمر للذخائر 
االساسية لســاح املدفعية إلى أوكرانيا 

طوال عام 2023”.
وأشار البيان إلى أن بريطانيا كانت أول من 
“قدم مســاعدات دفاعية ألوكرانيا مبا في 
ذلك إرسال أنظمة إطاق صواريخ متعددة 

ومؤخرا 125 مضاد للطائرات”.
وتابع “قدمنا أيضا أكثر من 100 ألف طلقة 
ذخيرة منــذ فبراير، حيث ارتبطت عمليات 
التســليم مباشــرة بالعمليات الناجحة 

الستعادة األراضي في أوكرانيا”.
وزار سوناك الشهر املاضي كييف متعهدا 
تقدمي املزيد من الدعم لها في حربها ضد 
القــوات الروســية في أعقــاب الغزو في 

فبراير. 
ولفــت ســوناك في البيــان إلــى “ثبات 
طموحنا من أجل الســام فــي أوروبا مرة 
أخــرى”، مضيفا “لكن لتحقيق الســام 

يجب ردع العدوان”. 
الرئيس، فولودميير زيلينسكي،  وســيلقي 
كلمة خال اجتماع التحالف الذي يشارك 
وفنلندا  وإســتونيا  الدمنــارك  قــادة  فيه 
وأيسلندا والتفيا وليتوانيا وهولندا والنروج 

والسويد وبريطانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجــرت كوريا الشــمالية جتربة “مهمة 
وفي مرحلة نهائية” لتطوير قمر صناعي 
للتجسس تســعى الستكماله بحلول 

نيسان 2023.
وأُجريــت التجربــة في موقع ســوهاي 
إلطاق األقمــار الصناعية في بلدة دوجن 
تشاجن-ري في شمال غرب الباد، بحسب 
ما ذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية، 

امس االثنني.
وتهــدف التجربــة إلى مراجعــة قدرة 
باألقمار  التصوير  الشــمالية في  كوريا 
وأنظمة  البيانــات  ونقــل  الصناعيــة 

التحكم األرضية.
يأتــي التقرير بعد يوم واحــد من إعان 
جيشــي كوريا اجلنوبيــة واليابان إطاق 
باليستيني  صاروخني  الشــمالية  كوريا 
متوسطي املدى باجتاه ساحلها الشرقي.
وأجرت كوريا الشمالية عددا ال سابق له 
من التجارب الصاروخيــة هذا العام، مبا 
في ذلك صاروخ باليســتي عابر للقارات 
بهــدف الوصــول إلــى البر الرئيســي 
للواليات املتحدة، غير مكترثة بالعقوبات 

الدولية.

بريطانيا ستزود أوكرانيا 
بذخائر مخصصة لسالح 

المدفعية

كوريا الشمالية تجري 
تجربة “مهمة” لتطوير 

قمر صناعي للتجسس

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

أظهر مؤشر اإلرهاب في أوروبا، الصادر 
عن املركز األوروبي لدراسات مكافحة 
أرقامــا  واالســتخبارات،  اإلرهــاب 
عكست تهديدات قوية بشأن تنامي 
النشاط املتطرف جلماعات ما يسمى 
واليمــني  اجلهاديــة”،  بـ”الســلفية 
املتطرف، مع استمرار وتكثيف جهود 
مواجهة اإلخوان اإلرهابية في غالبية 

الدول األوروبية.
وفق التقرير الســنوي للمركز ، ميكن 
تفنيد التهديدات اإلرهابية في الدول 

األوروبية كاآلتي: 
الســلفية  تشــكل  فرنســا،  وفي 
املتطرفة التهديد األكبر للســلطات 
أنشــطة  تتنامــى  إذ  الفرنســية، 
املساجد.  داخل  اجلهادية  الســلفية 
وتتصاعــد اخملاوف داخل فرنســا من 
تأثيرات جماعات اإلســام السياسي 
فــي إطــار العمليــة الدميقراطية. 
وتواجه فرنســا تهديــدا متزايدا من 
العنيفــني،  اليمينيــني  املتطرفــني 
حيث يهدفون إلى خلق توتر وفوضى 
سياسية، وتســعى جماعات اليمني 

املتطرف في فرنسا إلى تغيير النظام 
العام.

وفي بريطانيا، متثــل جماعة اإلخوان 
اخلطــر األكبــر داخل الدولــة، حيث 
ميثــل التطــرف خطرا داهمــا على 
بريطانيــا، وتظــل ما يطلــق عليها 
وجماعات  “اجلهادية”  السلفية  اسم 
اإلسام السياسي كجماعة اإلخوان 
املسلمني لديها متاسك وتغلغل أكبر 

داخل اجملتمع البريطاني.
التهديدات جراء  تتزايد  السويد،  وفي 
تنامي نشــاط التنظيمات اإلرهابية 
في البــاد، وفق مــا رصدته األجهزة 
جماعة  حتاول  كما  االســتخباراتية، 
اإلخوان استغال عاقتها بتنظيمات 
التطرف في الداخل واخلارج إلنشــاء 
الســويد.كما  فــي  مــوازٍ  مجتمع 
تســتغل جماعات اليمــني املتطرف 
املظاهرات واالحتجاجات في السويد 
ملمارســة العنف وحتقيق مكاســب 
األمــر في بعض  سياســية، ووصل 
والتعدي  القتل  إلى محاوالت  احلاالت 

على سلطات إنفاذ القانون. 
احلكومة  تغيرت سياسة  أملانيا،  وفي 
السياســي  اإلســام  تيــارات  جتاه 
والسلفية املتشددة. باشرت احلكومة 
األملانيــة بالتحرك نحو التشــريع، ال 

سيما البحث عن تقييد مصادر متويل 
اجلماعات اإلساموية املتطرفة. شنت 
حمات  األملانيــة  األمنية  األجهــزة 
ومداهمات ضد مســاجد ومنظمات 

ومراكــز تابعــة لتيــارات اإلســام 
السياســي. وما زالــت أملانيا تعيش 
على وقع اليمني املتطرف بالتوازي مع 
املتطرفة،  اإلساموية  اجلماعات  وقع 

وفي أعقاب احلرب في أوكرانيا صعدت 
التيارات الشعبوية من أنشطتها.

وفي النمســا، األكثــر مواجهة مع 
مدار  على  اإلرهابــي  اإلخوان  تنظيم 

الســنوات املاضية، أتاحــت القوانني 
أقرتها  التي  واإلجراءات  التشــريعات 
فيينا تشديد العقوبات على البيئات 
املتطرفــة  للجماعــات  احلاضنــة 
سيما  ال  املراقبة،  عملية  وتســهيل 
والتطرف  الكراهية  خطابات  مراقبة 
واستغال شــبكة اإلنترنت في احلد 

من أنشطة اجلماعات املتطرفة.
وفق الدكتور جاســم محمد، رئيس 
املركز األوروبي، لـ”سكاي نيوز عربية”، 
ميثــل اإلرهاب في 2022 حتديا متطورا 
ومعقدا. جاء التهديد بشكل أساسي 
من تنظيم القاعدة باعتبارها شبكة 
ذات دوافع أيديولوجية في أفغانستان. 
السياسي،  اإلسام  جماعات  وحتتكر 
والسلفيني  اإلخوان  ال سيما جماعة 
داخل  الدعــوي  املتطرفــني، اخلطاب 

املساجد في أوروبا. 
وال تزال هنــاك قصور في فهم الفرق 
السياســي  اإلســام  جمعيات  بني 

واإلسام بصفة عامة. 
أن تعتمــد احلكومات  املتوقــع  ومن 
خــال عام 2023 قوانني وتشــريعات 
جديدة ضد جماعات وأنشطة اليمني 
بشــأن  القوانني  وتشــديد  املتطرف 
ارتكبوا  الذين  عملية ترحيل األجانب 
أعمــاال إرهابيــة، وفــي ُمقدمتهم 

ينتمون للســلفية  الذين  املتطرفون 
وفي تنظيم اإلخوان. 

وما ينبغي العمل عليه، اتخاذ حزمة 
من القوانني والتشــريعات خصوصا 
األسلحة في  قوانني حيازة  تشــديد 
محاولة ملنع املتطرفني من حيازة تلك 
األسلحة، كذلك تشــديد اإلجراءات 
وجهود  مســاعي  لتطويق  والتدابير 
التطرف اليميني واإلســاموي لنشر 

األفكار املتطرفة. 
كبير  تهديد  اإلرهاب مصــدر  ويبقى 
2023 مــع وجود مصادر  العام  خال 
جديدة لنشــر التطرف، لذلك ينبغي 
التي تشكلها جماعات  اخملاطر  إدراك 
التطرف اإلســاموي واليميني وسد 
األمنية:  القــدرات  وتعزيز  الثغــرات 
املــوارد البشــرية واملاليــة واخلبرات 
والتدريــب وعــدم توفيــر الفــرص 
للمتطرفــني للتخطيــط لهجمات 
جديــدة، وإبعــاد املتطرفــني األكثر 
نفوذا عن الســجناء اآلخرين، كذلك 
حظر أنشــطة التنظيمات املتطرفة 
وتغليظ  التمويــل  منابــع  وجتفيف 
احلاضنة  البيئــات  علــى  العقوبات 
مراجعــات  وإجــراء  للمتطرفــني 
وقوانني  استراتيجيات  على  وحتديثات 

وتشريعات مكافحة اإلرهاب.

في مؤشر اإلرهاب

 اإلخوان والسلفية الجهادية المتطرفة أكبر تهديد تواجهه اوروبا

متابعة ـ الصباح الجديد:
كان، باران رمضان مســكو، مختبئا 
مــع مهاجرين آخرين ألســابيع في 
الســاحلية،  اجلزائرية  وهران  مدينة 
في انتظــار فرصة لركوب قارب عبر 

البحر األبيض املتوسط إلى أوروبا.
قبــل أيام من بدء الكردي الســوري 
38 عاما الرحلة،  البالغ من العمــر 
تلقى نبأ غرق قــارب تهريب يحمل 
بعــض أصدقائه بعــد وقت قصير 
من مغادرته الساحل اجلزائري، وغرق 

معظم الركاب.
كان األمــر مبثابة صدمــة، بعد أن 
أمضى أســابيع للوصول إلى اجلزائر 
من ســوريا ثــم انتظر ملدة شــهر 
حتى يضعــه أحد املهربني على منت 

القارب.
ولكن بعد أن أنفق آالف الدوالرات في 
الرحلة، ومــع اعتماد زوجته وابنتيه 
اربعة و ثاثة  البالغتني من العمــر 
سنوات عليه لتأمني حياة آمنة من 
الصراع، استقل املهندس قارب صيد 
صغيرا مع عشــرات الرجال اآلخرين 
والتقــط صورة ســيلفي جماعية 
إلرســالها إلــى عائاتهــم قبل أن 

يتوقف اتصال الهاتف عن العمل.
وبعد رحلــة ليلية اســتغرقت 12 
ساعة، شــق مســكو طريقه إلى 
15 أكتوبر، ثم  أمليريا بإســبانيا في 
سافر إلى أملانيا بعد أربعة أيام، حيث 
أصبح اآلن طالب جلــوء في مخيم 

للمهاجرين بالقرب من بيليفيلد.
وفيمــا ال يزال يعتــاد على الطقس 
البــارد، ويســتخدم تطبيق ترجمة 
التنقل  على  هاتفه ملساعدته  على 
أثناء تعلم اللغــة األملانية، قال إنه 
يأمــل أن تتم تســوية أوراقه قريبا 
حتى تتمكــن عائلته من االنضمام 

إليه.

أسباب الزيادة
الصــراع  مــن  ســنوات  تركــت 
بصماتها  االقتصادية  واالضطرابات 
على املناطق الشــمالية من سوريا، 
التــي تضــم حوالي ثاثــة مايني 
شــخص حتت الســيطرة الكردية 

الفعلية.
واســتهدفت املنطقــة مــن قبل 
والقوات  داعش  تنظيم  متشــددي 
املعارضــة  وجماعــات  التركيــة 
تسيطر  الذي  اجليب  من  الســورية 

املعارضة في شــمال غرب  عليــه 
الباد.

كما أدى تغير املنــاخ وتفاقم الفقر 
إلى تفشــي الكوليرا في األشــهر 

األخيرة.
ومثــل مســكو يأتــي كثيــر من 
املهاجريــن مــن مدينــة كوبانــي 
الســورية التــي تصــدرت عناوين 
الصحف قبل ســبع سنوات عندما 
صمد املقاتلــون األكراد أمام حصار 

وحشي من تنظيم داعش.
وقــال، جوزيــف ظاهــر، األســتاذ 
في معهــد اجلامعــة األوروبية في 
فلورنســا بإيطاليا، إن املدينة تركت 
في حالة خراب، ومنذ ذلك احلني، “لم 
يحدث الكثير” حملاولــة إعادة البناء، 
التنمية  أن معظم متويــل  مضيفا 

ذهب إلى املدن الواقعة في الشرق.
وأعطت األحداث األخيرة في شمال 
إضافيا  حافزا  شرق سوريا سكانها 

للمغادرة.
وصعــدت تركيــا هجماتهــا على 
الكردية في ســوريا بعد  املناطــق 
نوفمبر  تفجير في اســطنبول في 

أســفر عن مقتل ســتة أشخاص 
وإصابة أكثر من 80 آخرين.

وتلقــي أنقرة باللوم فــي التفجير 
على حزب العمــال الكردي احملظور، 
والقــوات الكرديــة املدعومــة من 
الواليــات املتحــدة، وحــدة حماية 
الشعب في سوريا، وقد نفى كاهما 

مسؤوليته.
ومنــذ ذلك احلني، قصفــت الغارات 
اجلوية التركية مناطق في شــمال 
شــرق ســوريا، مبا في ذلك كوباني، 
مما أدى إلــى مزيد من الضرب للبنية 
التحتية املدمــرة بالفعل، وتعهدت 

أنقرة بغزو بري.
يتذكر بوزان شــاهني، وهو مهندس 
مــن كوباني، غــارة جويــة تركية 

الشهر املاضي.
قال شــاهني: “رأيــت والدتي ترجتف 
من اخلوف، وحتمل أختي البالغة من 
العمر اربعة ســنوات للحفاظ على 

هدوئها.
وهو يريد اآلن االنضمــام إلى تدفق 
إلى  املتجهني من ســوريا  األكــراد 

أوروبا.

الذين  األصدقاء  بعــض  “لدي  وقال: 
وجــدوا طريقة للوصــول إلى لبنان 
عبر مهرب والذهــاب إلى مكان ما 
عبر ليبيــا”، مضيفا “لســت على 
دراية بكل التفاصيل ، لكنني أحاول 
القيام بهذه  أرى كيف ميكننــي  أن 

الرحلة بأمان.”

اختفاء مهاجرين
اختفى ما ال يقــل عن 246 مهاجرا 
أثناء محاولتهم عبــور غرب البحر 
في  أوروبا  إلــى  املتوســط  األبيض 
عام 2022، حســبما ذكرت املنظمة 

الدولية للهجرة.
وفي السنوات القليلة املاضية، لقي 
آالف آخرون حتفهــم أثناء قيامهم 

بالرحلة البحرية اخلطرة.
ومســكو هو من بني عــدد متزايد 
يقومون  الذين  السوريني  األكراد  من 
بالرحلة إلى أوروبا في مسار متعرج 
والطائرة  بالســيارة  السفر  يشمل 
عبر لبنــان ومصر وليبيا واجلزائر، ثم 

أخيرا بالقارب إلى إسبانيا.
ويقولون إنهم يختارون هذا الطريق 

الدائري ألنهم يخشون االعتقال من 
قبل القوات التركية أو املســلحني 
املدعومني من تركيا في ســوريا إذا 
حاولوا التســلل إلى تركيا، الطريق 

األكثر مباشرة إلى أوروبا.
التابعة  لبيانات وكالة احلدود  ووفقا 
لاحتاد األوروبي فرونتكس، عبر ما ال 
يقل عن 591 ســوريا البحر األبيض 
املتوســط من اجلزائــر واملغرب إلى 
إســبانيا في عام 2022، أي ســتة 

أضعاف إجمالي العام املاضي.
وقال مهرب كردي ســوري في اجلزائر 
إن عشرات األكراد من سوريا يصلون 
إلى مدينة وهران الساحلية اجلزائرية 

كل أسبوع في رحلة بحرية.
وقال املهرب لوكالة أسوشيتد برس 
“لم يكن لدي أرقام بهذا االرتفاع من 

قبل”.

رشاوى للجنود السوريني
وقال مهاجرون ومهربون إن العملية، 
آالف  وتكلف  أسابيع  تستغرق  التي 
الــدوالرات، تديرها شــبكة مهربني 
الســوريني  للجنود  رشــاوى  تقدم 

إلدخال الناس عبــر نقاط التفتيش 
حيــث ميكــن احتجازهم بســبب 
التهرب مــن التجنيد أو النشــاط 
املناهــض للحكومة، ثم عبر احلدود 

التي يسهل اختراقها إلى لبنان.
هناك، يقيــم املهاجــرون عادة في 
شــقق مزدحمــة في بيــروت ملدة 
أســبوع تقريبا في انتظــار جوازات 
السورية  السفارة  من  عاجلة  سفر 

عن طريق وسيط املهربني.
ومع جوازات السفر في متناول اليد، 
إلى مصــر، حيث ميكن  يســافرون 
للسوريني الدخول بدون تأشيرة، ثم 
بنغازي  إلى  أخرى  رحلة  يســتقلون 
فــي ليبيا التي مزقتهــا احلرب قبل 
الشــروع في الرحلة إلى اجلزائر عبر 

شبكة أخرى من املهربني.

ظروف قاسية
قال مســكو “ذهبنا في شــاحنات 
صغيــرة وســيارات جيــب ونقلونا 
عبر ليبيــا عبر طرابلــس والطريق 
السيارات كل  نبدل  وكنا  الساحلي 

500 كيلومتر أو نحو ذلك”.
وخــال الرحلــة عبــر الصحــراء، 
اضطروا إلى عبــور نقاط التفتيش 
اجلماعات  مختلــف  تديرهــا  التي 

املسلحة الليبية.
وقــال: “عاملنا بعــض احلراس عند 
نقــاط التفتيــش بشــكل فظيع 
وأخذوا  أننا ســوريني،  عندما عرفوا 
نقودنــا وهواتفنــا، أو أجبرونا على 
الوقوف في اخلارج في احلر لساعات”.
إن جماعة مسلحة  وقال مســكو 
املهاجرين  مجموعــة  اختطفــت 
الذين غادروا قبله وطالبت مببلغ 36 

ألف دوالر إلطاق سراحهم.
وبحلــول الوقت الــذي وصلوا فيه 
إلــى مدينة وهران اجلزائرية، شــعر 
إلى شقة  للجوء  باالرتياح  ميسكو 

يديرها املهربون.
ألســابيع،  ينتظرون  كانــوا  وبينما 
اآلخرون  واملهاجــرون  هــو  قضــى 

معظم وقتهم في الداخل.
وقال مسكو “لم نتمكن من التحرك 
بحريــة في وهــران، ألن قوات األمن 
منتشــرة في كل مــكان ولم نعبر 
إلى الباد بشــكل قانوني”، مضيفا 
“كانت هنــاك أيضــا عصابات في 
املدينة أو حتى على الســاحل حتاول 

تهريب املهاجرين وأخذ أموالهم”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل خمسة  أشــخاص بالرصاص 
على يد مسلح داخل وحدة سكنية 
في ضاحية مبدينة تورونتو الكندية، 
وقت  السلطاتفي  أعلنت  حسبما 

متاخر امس االثنني .
الكندية  األمنية  السلطات  وقالت 

إن املسلح لقى حتفه على يد قوات 
الشرطة.

وأوضح قائد شرطة منطقة يورك، 
جيمس ماك سوين، أن أحد الضباط 
أطلق النار على املشــتبه به وقتله 
داخــل شــقة ســكنية بضاحية 

فوجان في مقاطعة أونتاريو.

هناك  مروعا،  املشهد  “كان  وأضاف 
ستة قتلى. أحدهم مرتكب اجلرمية، 
مشيرا  ضحايا”،  اآلخرون  واخلمسة 
إلــى أن الشــخص الســابع الذي 
أطلق عليه املســلح النار نقل إلى 

مستشفى، ومن املتوقع أن ينجو.
وذكــر ماك ســوين أنــه ال ميتلك 

تفاصيل عمــا إذا كان مطلق النار 
من سكان املبنى، بحسب ما ذكرت 

األسوشيتد برس.
اخلاصة  التحقيقات  وحدة  أطلقت 
في أونتاريو حتقيقا في احلادث، فيما 
لم حتدد الشرطة هوية املشتبه به، 

ولم تذكر أسماء القتلى.

ومع أن الشرطة أخلت املبنى، لكن 
ماك سوين قال إنه ال يوجد تهديد 
يأمل في  وأنه  آخر على الســكان، 
في  وحداتهم  إلى  الســكان  عودة 

غضون ساعات.
يشــار إلى أن عمليــات إطاق النار 
اجلماعية تنــدر في كندا، وافتخرت 

تورنتو منذ فترة طويلة بأنها واحدة 
مــن أكثر املــدن الكبــرى أمنا في 

العالم.
غير أن الكنديني يشــعرون بالقلق 
حيــال أي شــيء قــد يشــير إلى 
اقترابهم من جتارب الواليات املتحدة 

مع العنف املسلح.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العاصمة  هزت  قوية  انفجارات  بعد 
األوكراني  اجليــش  أعلــن  كييــف، 
إسقاط تسعة مســّيرات أطلقتها 
القوات الروسية في أجواء العاصمة 

امس االثنني.
اإلدارة  أعلنــت  التفاصيــل،  فــي 
العســكرية للعاصمــة األوكرانية 
كييــف إســقاط تســعة طائرات 

إيرانية الصنع امس  االثنني  مسيرة 
أثناء حتليقها في اجملال اجلوي لكييف، 
وذلك في أحدث هجوم تشنه روسيا 

على املنطقة.
كما أفاد شــهود بســماع دوي عدة 
انفجارات فــي املدينة، وفي املنطقة 

احمليطة بالعاصمة.
وقالت اإلدارة على تطبيق   تليغرام، إن 
روسيا هاجمت العاصمة بعدد كبير 

من املســّيرات من طراز شاهد، في 
إشارة إلى املسّيرات اإليرانية الصنع. 

وتشــن روســيا منذ أكتوبر الفائت 
ضربات على البنى التحتية للطاقة 
فــي أوكرانيــا، تســببت بانقطاع 
مايني  عــن  والتدفئــة  الكهربــاء 

األشخاص.
إن روسيا أطلقت  أما كييف فتقول 
مئــات الطائرات املســيرة من طراز 

شاهد136- على أهداف في أوكرانيا، 
داعية إلى فرض عقوبات دولية أكثر 

صرامة على إيران رداً على ذلك.
الغربية طهران  القوى  تتهم  وبينما 
بتزويد موســكو بطائرات مســّيرة 
تستعملها في عمليتها العسكرية 
بأوكرانيا، اعترفت إيران فعاً بإرسال 
طائرات مســّيرة إلى روسيا، لكنها 
قالــت إنها زودتهــا بها قبــل بدء 

عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
بالفعل  في حني تستخدم موسكو 
مئات من الطائرات املسّيرة “شاهد-
أنها  غيــر  الصنــع،  إيرانيــة   ”136
تنفي اســتخدام ما تسمى طائرات 

“كاميكازاي” املسيرة.
إلى  أمــا اخلدمــات، فقــد عــادت 
األوكرانية من شــبكة  العاصمــة 
املياه  إمــدادات  توصيل  امليترو حتى 

جلميع الســكان، وذلك بعد يوم من 
املوجة األخيرة مــن الضربات اجلوية 
التحتية  البنيــة  الروســية علــى 
احليوية، حيث أطلقت روســيا أكثر 
من 70 صاروخاً، اجلمعة املاضية، في 
واحدة من أكبــر هجماتها منذ بدء 
عمليتها العســكرية في 24 فبراير، 
مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي 
بشكل طارئ في جميع أنحاء الباد.

الهجمات التركية واالقتصاد المتدهور واالضطرابات تدفع 
أكراد سوريا نحو أوروبا

خمسة قتلى جراء إطالق نار على شقة في تورونتو

الجيش األوكراني: أسقطنا تسعة مسيرات أطلقتها روسيا في كييف
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متابعة ـ الصباح الجديد :
بشــدة،  اجلزائرية  احلكومة  رفضت 
انتقــادات وّجهتها لها واشــنطن 
الدينية”،  بشــأن “ممارســة احلريات 
فــي إطــار تقريرها الســنوي الذي 
عبر  واالنتهاكات”  “التجاوزات  يرصد 
العالم، بحّق املعتقدات والشــعائر 

الدينية.
وقال وزير الشــؤون الدينية واألوقاف 
إن  لإلذاعــة،  بلمهــدي،  يوســف 
“التقارير التي تنتقد مســألة حرية 
في  الدينية  واملمارســة  االعتقــاد 
الدســتور،  يكّرســها  التي  اجلزائر، 
تستند إلى معلومات غير دقيقة وال 
تقترب من اخلطاب الرسمي الصادر 
من وزارة اخلارجيــة أو الداخلية ، أو 

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف”.
اجلزائري،  الدستور  أن  بلمهدي  وأكد 
 ،2020 لة عــام  املعدَّ في نســخته 
“يحمي  التي ســبقتها،  والنسخة 
ويراعــي حريــة ممارســة العبــادة 
متارَس  بحيث  ويجعلها مضمونــة، 
في إطار احترام القانون، الذي ينظم 
الشــعائر الدينية لغير املسلمني”، 
مبرزاً أن وزارته “تعمل على تسليط 
الضوء علــى احلقائق، خصوصاً بعد 
أن أصبح لديها مقعد على مستوى 
)يتبع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
الرئاسة(، وبأن التقارير التي تقدمها 
إيجابية،  املتحــدة(  )لــأمم  اجلزائــر 
واجلميع أثنوا على جهودها في هذا 
اجملال” دون ذكر من يقصد بـ”اجلميع”.

ووفقــاً لعضــو احلكومــة، تضمن 
الدولــة “حمايــة أماكــن العبادة، 
وقد أســهمت فــي إعــادة ترميم 

عدد من الكنائــس التاريخية، على 
غرار كنيســة ســانت أوغســتني 
بعنابة )شــرق(، وسانتا كروز بوهران 
األفريقية  الســيدة  وكذلك  )غرب(، 
بالعاصمة”، مشيراً إلى أن حكومته 
املتواجدين  الدين  رجال  رواتب  “تدفع 
باجلزائر، من ميزانيــة الدولة، طبقاً 
لقوانينها املنظمة للشــأن الديني 

لغير املسلمني”.
املســيحيون،  يتعرض  “لم  وأضاف: 
أليــة  كنائــس،  أو  أفــراداً  ســواء 
مضايقــات مــن ِقبل الســلطات 
أوالشعب اجلزائري. لم جترِ مضايقة 

أو غلق أية كنيسة كاثوليكية”.
لبعض  “أســفه  بلمهدي عن  وعّبر 
املمارســات الدينية لغير املسلمني 

التي  البروتستانتية  الكنيسة  مثل 
لم تنسجم مع قوانني اجلمهورية”، 
مشــدداً على أن بالده “لم تغلق أية 
كنيســة كمــا جرى إشــاعته، بل 
قامت بغلق محاّل غير مؤهلة لكي 
تكون كنائس متــارَس فيها العبادة، 
أيضاً  يطبَّــق  الذي  للقانــون  وفقاً 
على املــدارس القرآنية واملســاجد 

غير املؤهلة ليجري ممارسة الشعائر 
فيها”، في إشــارة ضمناً إلى تقارير 
صحفية تناولت إغالق أماكن عبادة 
باجلزائر،  مناطق  في  للمســيحيني 
وهــي فــي األصــل بيــوت ومحاّل 
للتجــارة، من دون طلب ترخيص من 
الســلطات احمللية بهــذه املناطق، 
كما يشترط قانون ممارسة الشعائر 

العمل  جارٍ  املسلمني،  لغير  الدينية 
به منذ 2006.

ومطلــع الشــهر احلالــي، أعلنت 
الواليــات املتحــدة األميركية أنها 
أدرجــت اجلزائر وجمهوريــة أفريقيا 
الوســطى وجــزر القمــر وفيتنام 
“ترتكب  دوالً  على الئحة تصنِّفهــا 
انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو 

التغاضي عنها”.
وقال وزيــر خارجيتها أنتوني بلنكن، 
فــي بيان صحفي، “سنســتمر في 
مراقبة حالة حرية الدين أو املعتَقد 
عن كثب، فــي كل بلد حول العالم 
والدفاع عن أولئــك الذين يواجهون 
الدينــي،  التمييــز  أو  االضطهــاد 
االجتماع مع جميع  بفرصة  ونرحب 
القوانــني  ملناقشــة  احلكومــات، 
واملمارســات التي ال تفــي باملعايير 
ولتحديــد  الدوليــة،  وااللتزامــات 
خطوات ملموســة للشــطب من 
هذه الالئحة”. وشــملت االنتقادات 
األميركية “حكومات وجهات فاعلة 
غير حكومية تقــوم في الكثير من 
األفــراد وتهديدهم  الدول مبضايقة 
بسبب  قتلهم  وحتى  وســجنهم، 
معتقداتهــم. وفي بعــض احلاالت 
يجري خنق حرية األفــراد في الدين 
مكاســب  لتحقيــق  املعتقــد  أو 
تزرع  األعمــال  وهــذه  سياســية، 
االقتصادي  األمن  وتقوِّض  االنقسام 
السياســي  االســتقرار  وتهــدد 

والسالم”.
كما جاء فيهــا أن الواليات املتحدة 
في  األيــدي  تقــف مكتوفة  “لــن 

مواجهة هذه االنتهاكات”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة األمــن اإليرانية امس 
شــبكة  تفكيــك  األحــد،  االول 
جتسس عميلة جلهاز االستخبارات 

اإلسرائيلي )املوساد(.
وأفادت وكالة “إرنا” بأن عناصر هذه 
الشــبكة كانوا يعتزمــون تنفيذ 
عمليــات تخريــب فــي الصناعة 
الدفاعيــة اإليرانية عبر تأســيس 

شركات صورية وتسويق أمني.

وذكــرت أن اجلهات األمنية اإليرانية 
نحو  توجه  املوســاد  أن  كشــفت 
الشركات املعرفية التي تتعاون مع 
الصناعات الدفاعيــة اإليرانية من 

أجل احلصول على املعلومات.
وقالت إن إســرائيل كلفت ضابطا 
“فرانــك” وهو  املوســاد يدعى  في 
هذه  لتنفيذ  للمعلومات،  سمسار 
املهمة، حيث قام باتصاالت مع عدد 
واألشخاص  اإليرانية  الشركات  من 

العاملــني فيها، حتــت غطاء مدير 
تســويق أحــد الشــركات املوفرة 

لأجهزة.
وأضافــت أن هــذا الضابــط دعا 
موظفيــه إلى مؤمتر فــي ماليزيا، 
وعرفهــم على شــخص هو أيضا 
ضابط باملوســاد، ولكن له شركة 
مســجلة في ســنغافورة في عام 
2017، وكان يجــري اتصاالت ويبني 
اإليرانية  الشــركات  مــع  عالقات 

الناشطة في مجال ألياف الكاربون 
وســائر الســبائك املعدنيــة ذات 
يقوم  فيمــا  اخلاص،  االســتخدام 
باملشــاركة  إيران  في  مســاعدوه 
في املعــارض الداخليــة ويرصدون 
امللتقيات العلمية وآخر االحتياجات 
العسكرية والدفاعية، وفي املرحلة 
الالحقة يراجعون مكاتب الشركات 
للتعــرف علــى املديــر التنفيذي 
واألشخاص  التســويق  ومسؤولي 

املؤثرين فيها.
وتابعــت قائلــة: “ثم يتــم توجيه 
الدعوة إليهم للقاءات مباشرة في 
للتغطية،  وامللتقيات  الندوات  إطار 
وتايلند  تركيــا  فــي  تقام  والتــي 
وبلغاريا وعمان وجورجيا، للحصول 
علــى معلوماتهــم في نــوع من 

التسويق األمني.
وأشــارت إلى أنه من أســاليبهم 
إجراء اللقاءات في الفنادق الفخمة 

بدال من مكاتب الشركات، وتسديد 
فواتير الضيوف.

وأكــدا الوكالة الرســمية أن وزارة 
األمــن اإليرانية ومن خالل التغلغل 
الشبكة رصدت حتركاتها  في هذه 
طيلة هــذه الفترة، وبادرت باعتقال 
العمــالء احملليني الذين كانوا بصدد 
توجيه ضربات لأماكن العسكرية 
احلساسة، وذلك لدى وصولهم إلى 

إيران.

الجزائر ترفض انتقادات بلينكن بشأن »انتهاك الحريات الدينية«
نفت بشدة تعرض المسيحيين لمضايقات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصيب 11 شخصاً على األقل في انفجار على 
منت عبارة، امس االول األحد احلالي، في رانغون، 
العاصمة االقتصادية مليامنار، وفق مصدر أمني 

ووسائل إعالم محلية.
ووقــع االنفجار في عبارة تقــل ركاباً عبر نهر 
يانغون الــذي يروي املنطقة باجتــاه بلدة داال، 
بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة 
الفرنســية. وأوضح املصدر أن 11 شــخصاً 
أصيبوا في حني أفادت وســائل اإلعالم احمللية 
بإصابة 13 شــخصاً. وأظهــرت الصور التي 
نشرتها وســائل اإلعالم دماًء وأنقاضاً متناثرة 
على أرضية خشبية. ورداً على سؤال لم يصدر 

املتحدث باسم اجمللس العسكري أي تعليق.
وتشهد ميامنار اضطرابات منذ استيالء اجليش 

على السلطة في انقالب العام املاضي.
وكل يوم تقريباً يقتل موظفون تابعون للنظام 
أو مقاتلــون معارضون  البــالد  احلاكم فــي 

للمجلس العسكري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها 
الكامل مــع البحرين في رفضهــا للقرار 
الصــادر عن البرملــان األوروبــي، حول وضع 

حقوق اإلنسان في اململكة.
وقالت األمانة العامة للجامعة العربي في 
بيان إنه “ومن خالل متابعتها عبر السنوات 
لتطور أوضــاع حقوق اإلنســان في مملكة 
البحرين، تســجل الكثير مــن اإليجابيات 
علــى هذا الصعيد، وبخاصــة فيما يتعلق 
باملبادرات احلقوقية، ودعم البحرين إلنشــاء 
احملكمة العربية حلقوق اإلنسان، ومصادقتها 
علــى امليثاق العربي حلقوق اإلنســان، وغير 
ذلك من املبادرات اإليجابية على الصعيدين 

السياسي واحلقوقي”.
العامــة رفضها “من حيث  وأكدت األمانة 
املبدأ لتسييس القضايا احلقوقية، وملعاجلة 
هــذه القضايا على نحو منحاز ينحصر في 
الهجوم واالنتقاد املســتمر، اســتناداً إلى 
معلومــات غير دقيقــة أو موثقة ومن دون 
النظر للتطورات التي جتــري على األرض أو 
السياسي  التطور  لعملية  املعقد  للسياق 
واحلقوقي، ســواء في البحرين أو في غيرها 

من الدول العربية”.

مقتل 11 شخصا بانفجار 
على متن عبارة في ميانمار

الجامعة العربية تتضامن 
مع البحرين ضد قرار البرلمان 
األوروبي بشأن حقوق اإلنسان 

تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد اإلسرائيلي في ايران
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مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

بيجي
العدد: 854/ش/2022
التاريخ: 2022/12/18

اعالن
الى املدعى عليه

)خميس حمادي كرمي(
املدعيــة )هدى نعمــة كرمي(  اقامــت 
امــام هذه احملكمــة الدعــوى املرقمة 
احلكم  فيهــا  تطلــب  )854/ش/2022( 
)بالتفريــق للضــرر( وجملهوليــة محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
وتأييد اخملتــار لذا قررت احملكمة تبليغك 
 )2022/12/27( املوافــق  املرافعة  مبوعد 
بالنشــر فــي صحيفتــن محليتــن 
يوميتن وفي حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا فســوف جتري بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير

القاضي
مهند علي حسني

 فقدان اجازة الفرن  
فقــدت منــي اجــازة فرن 
)6551( صادرة من  املرقمــة 
الشــركة   / التجــارة  وزارة 
احلبوب  لتصنيــع  العامــة 
بإســم )طه يــاس خضير( 
تسليمها  عليها  يعثر  فمن 

ملصدرها 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرة تنفيذ/ الرصافة

تنفيذ/30
رقم االضبارة : 2022/3428
التاريخ: 2022/12/18

الى/ املنفذ عليه/ شاكر حميد يوسف
العنوان / 621 ز/4 د/7

لقد حتقق لهذه املديرية من اشــعار من مركز 
شرطة السالم بالعدد 20975 في 2022/12/15 
وختم مختار محلــة 643 محمد ماجد حيدر 
انك مجهول محــل االقامة وليس لك موطن 
دائــم او مؤقت او مختار ميكــن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقــرر تبليغك اعالنــا باحلضور فــي مديرية 
تنفيذ الرصافة خالل خمسة عشر يوما تبدا 
من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة املعامالت 
التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك 
ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ اجلبري 

وفق القانون:
املنفذ العدل
اوصاف احملرر: قرار محكمة االحوال الشخصية 
فــي االعظمية بالعــدد / 5853/ش/2022 في 
2022/11/23 املتضمنــة بالــزام املدعى عليه 
)شاكر حميد يوسف( بتاديته نفقة مستمرة 
للطفل )محمد( بواقع مائة الف دينار شهريا 
من تاريخ املطالبة القضائية في 2022/10/30.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 2234/ش/2022
التاريخ: 2022/12/13

اعالن
جنيب  عصــام  عليــه/  املدعــى  الــى/ 

مصطفى
احمد(  يوســف  )اســماء  املدعية  اقام 
الدعوى الشرعية املرقمة 2234/ش/2022 
في هــذه احملكمة يطالــب فيها احلكم 
بتأييد احلضانة ولعدم وجود محل اقامة 
معلومة لك عليه قررت احملكمة تبليغك 
مبوعد املرافعة يوم 2023/1/22 عن طريق 
النشر بالصحف احمللية وفي حالة عدم 
حضورك ســوف جتــري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
 خيراهلل خليل كلش
قاضي اول محكمة االحوال 
الشخصية في تكريت

إعالن
الى الشريك/ فرح عبد 

اخلضر عبيد
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقرارك  لتثبيت 
قيام شريكك السيد )فاطمه 
حبيــب فجــر( بالبنــاء على 
القطعة  املشاعة في  حصته 
املرقمة )904/7( رقم القطعة 
)( اســم املقاطعة )الشاميه( 
قــرض  تســليفه  لغــرض 
اقصاها  مدة  وخالل  االسكان 
داخل  يوما  عشــر  خمســة 
العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نشــر اإلعالن وبعكسه 
ســوف يســقط حقــك في 

االعتراض مستقبال

م/ متديد فترة غلق مناقصة
احلاقا بنشر اعالن مناقصة )تاهيل 
احلبيبية(  محطة ضخ مجــاري 
، متديــد فترة تقــدمي العطاءات 
للمشــروع املذكور اعاله، ويكون 
العطاءات في  لتقدمي  اخر موعد 
الساعة 11:00 صباح يوم االربعاء 
املصــادف 2023/1/18، بــدال من 

.2022/2/21

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واليجار االولى 

تنوية
احلاقا باعالننا 404 في 2022/11/17  املنشور في جريدة الصباح 
اجلديد بالعدد5017  في 2022/11/20  اعالن بيع قطع ســكنية 
العائــدة الى مديرية بلديــة الكوت  تقرر الغــاء بيع القطعة 

املرقمة 9853/3 مساحة 200 م2 اخلاجية 
لذا اقتضى التنوية

مديرية شؤون االحوال 
العدد: 4033
التاريخ: 2022/12/18

إعالن
)حسن  املدعي  طلب  على  بناًء 
علــي ذياب( والــذي يطلب من 
خالله تسجيل لقب من )فراغ( 
الى )السعيدي( وفق املادة )24( 
الوطنية  البطاقــة  قانون  من 
رقم )3( لسنة 2016 تقرر نشر 
طلبه فــي اجلريدة الرســمية 
فمن لــه حق االعتــراض على 
خالل  املديرية  مراجعة  الطلب 
)15( خمســة عشــر يوما من 
سينظر  وبخالفه  النشر  تاريخ 

في الطلب وفق القانون.
العميد
حيدر يحيى عكله

مديرية شؤون االحوال املدنية 
في ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 2151/ش/2022
التاريخ: 2022/12/13

اعالن
الى/ املدعى عليه/ سيف محمد هزاع
اقام املدعية )خالدة حسن هزاع( الدعوى 
2151/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
في هذه احملكمة يطالــب فيها احلكم 
بالتفريــق للضرر ولعــدم وجود محل 
اقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعــة يوم 2023/1/5 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
 خيراهلل خليل كلش
قاضي اول محكمة االحوال 
الشخصية في تكريت

إعالن
الى الشريك/ فائز عوده عبار

صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك السيد )زهراء 
رحيــم فرعــون( بالبناء على 
القطعة  املشاعة في  حصته 
املرقمــة )24544/110( رقــم 
املقاطعة  اســم   )( القطعة 
)جزيرة( لغرض تسليفه قرض 
اقصاها  مدة  وخالل  االسكان 
داخل  يوما  عشــر  خمســة 
العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نشــر اإلعالن وبعكسه 
ســوف يســقط حقــك في 

االعتراض مستقبال

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 27783/54
التأريخ: 2022/12/15

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )سنة واحدة( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبن معهم التأمينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا 
في )قاعة محافظة البصرة / املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية 
يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحسب 

كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( في 2022/11/16.
- يشترط االشترك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة

- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينن لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 
آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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متابعة ـ الصباح الجديد :
تعتزم ســلطات البــاد الى زيادة 
القمح  بزراعة  اخلاصة  املســاحة 
 2022-2023 اجلديد  املوســم  في 
إلى 750 ألــف هكتار في محاولة 
أزمة  احمللي، وســط  اإلنتاج  لزيادة 
االستراتيجية  اخملزونات  في  نقص 
على خلفية انخفــاض اإلنتاجية 

احمللية نتيجة نقص األمطار.
العراقية عن  األنباء  وكالة  ونقلت 
مدير عام الشركة العامة لتجارة 
احلبوب بــوزارة التجارة حيدر نوري 
قوله إن مشــتريات الباد احلالية 
شــهرين،  ملدة  تكفي  القمح  من 
مضيفاً أن االســتهاك احمللي من 
القمــح يصل إلــى 460 ألف طن 

شهرياً.
وكانت الســلطات اتخذت حزمة 
األمن  لتحقيــق  القــرارات  مــن 
الغذائي ومواجهة ارتفاع أســعار 
السلع الغذائية نتيجة التداعيات 
االقتصادية لألزمة األوكرانية، كما 
حصتني  إطاق  احلكومــة  أعلنت 
البطاقة  فــي  الغذائية  للمــواد 
التموينية وشــن حمات لضبط 
واتخاذ  األســواق  فــي  األســعار 

اإلجراءت القانونية بحق اخملالفني.
وتعرف منظمــة األغذية والزراعة 
الدولية )فاو( األمــن الغذائي بأنه 
“توفير الغــذاء جلميع أفراد اجملتمع 
بالكميــة والنوعيــة الازمتــني 
لتأمني حاجاتهم بصورة مستمرة 
من أجل حياة صحية ونشــيطة”، 
هو  الغذائي  األمن  فأساس حتقيق 

دميومة وجود املواد الغذائية.
االقتصــادي  املستشــار  ويــرى 
ال  العراق  أن  البــزركان  مصطفى 
ميلك خطة اســتراتيجية لضمان 

“بعدم وجود  األمن الغذائي، مندداً 
ملواجهة  طــوارئ  ومخــزون  وفرة 
أي أزمــة أو زيادة غيــر معتادة في 
الطلب، على سبيل املثال ال يوجد 
تخزين اســتراتيجي مــن القمح 
أو احلبــوب وكذلــك من الســلع 

الغذائية املطلوبة”.
ويوضــح أن احلــرب فــي أوكرانيا 
مهــدت الفــرص أمــام التجــار 
للمضاربة برفع أســعار الســلع 
والســكر  )الطحني  األساســية 
والزيوت(، معتقداً بأن العوامل التي 

يروج لها كأسباب أدت إلى ارتفاع 
األســعار في العراق، هي “أسباب 
واهيــة” كــون الباد ال تســتورد 
القمــح من أوكرانيا وروســيا، بل 
إنها تعتمد على القمح املستورد 
مــن أســتراليا وكنــدا والواليات 

املتحدة األميركية.
ويتخذ العراق، وهــو من بني أكبر 
العالم،  فــي  احلبوب  مســتوردي 
إجراءات لتأمني مخزون استراتيجي 
من القمح واملواد الغذائية منذ أن 
ارتفعت األسعار بشكل كبير بعد 

الغزو الروســي ألوكرانيا. وأعلنت 
وزارة التجــارة ، في بيــان أصدرته 
نهاية شــهر متوز املاضي، شــراء 
1.5 مليون طن مــن القمح لزيادة 
االحتياطيات االستراتيجية وتلبية 
احلاجــة حتى األشــهر األولى من 
احلكومة  أن  ولوحظ  املقبل.  العام 
قــد خصصــت 200 مليــون من 

التمويل لهذا الغرض.
الــوزارة بعمليات  وبينما لم تقم 
شراء في مناقصة القمح األخيرة 
فــي شــهر آب، قالــت مصــادر 
حكومية لرويتــرز أنه يتم التوجه 
املباشــر.  الشــراء  عمليات  نحو 
الوزارة  إن  وقالت مصادر حكومية 
ال تعتزم فرض حظر باجلملة على 
واردات الدقيــق. فــي حــني يدفع 
العراق حالياً مــا بني 35-31 دوالراً 
مقابل شوال من الدقيق املستورد 

يبلغ وزنه 50 كيلو.
في البلد التي يزيد عدد سكانه عن 
40 مليون نســمة، يتم استهاك 
ما معدله ســبعة مايني طن من 
القمح سنوياً. ويستورد العراق ما 
بــني 2.5 و3 مايني طن من الدقيق 

سنوياً، كلها تقريباً من تركيا.
العالم في  تركيــا، بطلــة  تقوم 
تصديــر الدقيق، بتصدير ما يقرب 
الدقيق  من نصف صادراتهــا من 
إلى العــراق. حيث تنتــج حوالي 
تركيا  فــي  دقيق  مطحنــة   100
ومع  فقــط.  العراقــي  للســوق 
ذلك، في العراق، وهو أكبر ســوق 
للدقيق التركي، مت إنشــاء العديد 
السنوات  في  الطحن  من مصانع 
األخيــرة. لذلك، هناك مخاوف من 
أن يتعرض صانعو الدقيق التركي 

خلسائر في هذا السوق املهم.

الصباح اجلديد ــ وكاالت:
رغبتها  اليونانية  احلكومة  أعلنت 
لليونانيني  العــون  يــد  تقدمي  في 
ابتداء من شــباط بسبب الزيادات 

احلادة في أسعار املواد الغذائية.
ميتسوتاكيس  كيرياكوس  وأعلن 
رئيس الــوزراء اليوناني في البرملان 
اليوناني أمس، أن الدولة سترد 10 
شراء  مقابل  للمواطنني  املائة  في 
املواد الغذائية حتــى مبلغ معني، 
وذلك سيطبق في األشهر الستة 

من فبراير.
وفقــا لـ”األملانية”، يتم ســداد 10 

املائة للشخص األعزب لشراء  في 
إلى  تصل  بقيمة  الغذائيــة  املواد 
220 يورو “233 دوالرا” شهريا، ولكل 
فــرد إضافي من العائلة، ســيزيد 
احلد مبقدار 100 يــورو بحد أقصى 
الطعام  يورو من مشــتريات  ألف 

شهريا.
وأوضح زعيــم احلكومة احملافظة، 
 ،2023 موازنة  على  التصويت  قبل 
“نحن نحاول مســاعدة أكبر عدد 
ممكن من األسر، البرنامج الذي تبلغ 
يورو ســيتم  مليون   650 تكلفته 
على  الضرائب  فائــض  من  متويله 

مصافي التكرير في الباد. وال يلزم 
أن يوافــق البرملان على هذا اإلجراء 
احلكومــي، كما يســتفيد األزواج 
الذين يبلغ دخلهــم ما يصل إلى 
24 ألف يورو ســنويا من البرنامج، 
ولكل طفل، سيتم إضافة خمسة 

آالف يورو.
وقــدر ميتســوتاكيس أنه ينبغي 
مساعدة أكثر من 85 في املائة من 
دافعي الضرائب في الباد في هذا 

البرنامج.
استمرار  ميتسوتاكيس  أكد  كما 
دعم الكهرباء والغاز، قائا “سيتم 

تخصيص أكثر من ثمانية مليارات 
يورو على املستوى الوطني”.

وصــادق البرملــان اليونانــي على 
السبت   2023 لعام  الدولة  موازنة 
املاضي بأغلبية 156 صوتا من أصل 
299، وهذه هي املرة األولى منذ 12 
عاما التي يتــم فيها وضع موازنة 

خارج إطار خطة اإلنقاذ.
اليونان من خطط اإلنقاذ  وخرجت 
املاليــة 2018، لكنهــا حتى وقت 
تزال  العام كانــت ال  ســابق هذا 
حتت رقابة دائنيهــا االحتاد األوروبي 
اللذين  الدولــي  النقد  وصنــدوق 

أشــرفا عن كثب على اإلصاحات 
وشؤون الباد املالية.

قال االحتاد األوروبي في وقت سابق، 
إن اليونان اتخذت اإلجراءات الازمة 
التي  بالتزاماتها في الفترة  للوفاء 
أعقبت مرحلــة اإلنقاذ، وهي متهد 
بذلــك الطريــق لتنفيــذ احلزمة 
األخيرة من إجراءات تخفيف الديون 
املتفــق عليها للباد فــي 2018. 
نشــرت الــذراع التنفيذية لاحتاد 
األوروبــي “املفوضيــة األوروبيــة” 
تقريرهــا األول حــول اليونان بعد 
خــروج الدولة من وضــع املراقبة 

املعززة فــي آب املاضي، مؤكدة أن 
الوثيقة قد تكون أساســا تتخذه 
اجملموعة األوروبيــة لتقرير اإلفراج 
عن حزمة نهائية من تدابير الديون 
بتنفيــذ سياســات  املشــروطة 
معينــة، التــي اتفــق عليها في 

حزيران 2018.
وأضاف االحتاد األوروبي أن اإلجراءات 
دائما  أيضــا تخفيضــا  تشــمل 
ابتداء من  املتزايد  الفائدة  لهامش 
2023 حتى 2049، مــع قيمة غير 
مخصومــة تبلغ 5.2 مليــار يورو 

“5.35 مليار دوالر”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصلت أســعار العقــود اآلجلة 
ارتفاعها، بســبب  النخيل  لزيت 
على  اإلنتاج  اضطراب  من  اخملاوف 
خلفية األمطار املوسمية الغزيرة 
التي تهطل على دول جنوب شرق 
آسيا وهي أهم منتجي الزيت في 

العالم وعلى رأســها إندونيسيا 
أن  “بلومبيرج”  وذكــرت  وماليزيا. 
سعر عقود تسليم مارس املقبل 
زاد 1.5 في املائــة اليوم إلى 900 
أعلى  نحو  متجهــا  للطن،  دوالر 
مســتوى لــه منذ 9 ديســمبر 
احلالي، مشــيرة إلى أن سعر زيت 

تراجعه  بعد  االرتفاع  بدأ  النخيل 
خال الشــهرين املاضيني بسبب 
اخملاوف من اضطــراب اإلنتاج في 
منتجي  أكبــر  أحد  إندونيســيا 
زيــت النخيل في العالم مما يقلل 
وقــال عبداحلميد  الصادرات.  من 
مدير املبيعات في شركة منصور 

تريدجن في باكســتان إن انخفاض 
إندونيســيا  مــن  الشــحنات 
اإلنتــاج  ونقص  أرقــام  وضعف 
اإلمــدادات مــن ماليزيــا دفعت 
األســعار إلى االرتفاع وســيظل 
ســعر زيت النخيل فوق مستوى 
3800 رينجت للطــن. وأضاف أن 

“الطقس الســيء  فــي ماليزيا 
يضــرب العديد مــن الواليات ما 
إلى اضطراب تشــغيل  قد يؤدي 
الكثير من منشــآت إنتاج الزيت 
وهو ما ســيؤدي إلى تراجع أرقام 
اإلنتاج... األمر نفســه قد يحدث 

في إندونيسيا”.

وحذرت األرصاد اجلوية في ماليزيا 
مــن اســتمرار هطــول األمطار 
املوســمية حتــى يــوم األربعاء 
املقبل في العديــد من الواليات، 
مبا في ذلك باهاجن وجوهور وبيراك 
إنتــاج زيت النخيل  أهم مناطق 

في الباد.

متابعة ـ الصباح الجديد :
نفطيون  ومحللون  توقع مختصون 
استمرار تقلبات أسعار النفط اخلام 
خال األســبوع اجلــاري بعد إغاق 
أول مكاسب  املاضي على  األسبوع 
أســبوعية منذ أكتوبر املاضي، مع 
صعود خام برنت 3.8 في املائة واخلام 

األمريكي 4.6 في املائة.
وأوضح اخملتصون أن التقلبات ما زالت 
هي السمة املسيطرة على السوق، 
حيث ارتفعت أسعار النفط لبعض 
الصعودي  الزخــم  ولكن  الوقــت، 
مرة  االقتصادية  اخملــاوف  خنقتــه 
أخرى، موضحني أن تعزيز األســعار 
جاء بسبب خوف التجار من اتساع 
الشــح في اإلمدادات بعد تسريب 
في خط أنابيب “كيستون” الكندي 

األمريكي، والعقوبات على روسيا.
وذكروا فــي تصريحات صحفية أنه 
فــي املقابل أدت الزيــادات الكبيرة 
التأثير  إلى  النفطيــة  في اخملزونات 
االجتاه  ودعم  السوق  على معنويات 
الهبوطــي لألســعار بعــد تغلب 
الســلبية  االقتصاديــة  النظــرة 
الفائدة،  املرتبطة بسياسة ســعر 
االحتياطي  مجلس  يســتمر  التي 

الفيدرالي األمريكي في زيادتها.
وفي هذا اإلطار، يقول روس كيندي، 
العضــو املنتــدب لشــركة “كيو 
إتش إيــه” خلدمات الطاقة إن غياب 
اخلام  النفــط  أســواق  عن  اليقني 
يعــزز التذبذبات الســعرية خاصة 
في وجود عــدد من العوامل القوية 
في الســوق واملتضادة التأثير على 
األســعار، الفتا إلى توقعات وكالة 
الطاقة الدولية أن أســعار النفط 
قد ترتفع العــام املقبل مع ضغط 

العقوبات على اإلمدادات الروســية 
ومع جتاوز الطلب التوقعات احلالية.

وأشــار إلــى أن مخــاوف التباطؤ 
أصبحــت  العاملــي  االقتصــادي 
مســيطرة بعــد الرفــع املتكــرر 
واتباع  األمريكية  الفائدة  ألســعار 
النهج نفسه في عديد من البنوك 
املركزيــة األخرى حــول العالم، وال 
سيما أن التباطؤ يقود دون شك إلى 
انخفاض الطلــب العاملي، بالتزامن 
مع انخفاض الطلــب على البنزين 
األســبوع املاضي إلى أدنى مستوى 
له فــي 22 شــهرا، بينمــا هبط 
استهاك الديزل 13 في املائة خال 
الوقت  في  أســابيع، مقارنة  أربعة 

نفسه من 2021.
تنمية  دامير تســبرات، مدير  ويرى، 
األعمــال فــي شــركة “تكنيــك 
جــروب” الدولية أن االســتقرار في 
الســوق غائب، ولكن هناك عوامل 
تقاوم االجتاهــات الهبوطية ومنها 
األمريكي  الدوالر  انخفاض مؤشــر 
إلى أدنى مستوى له في 16 أسبوعا، 
ارتفاع أسعار  ما ساعد كثيرا على 

النفط.
تأثر السوق سلبا بإعان  إلى  وأشار 
مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي 
األمريكي عن خططه ملواصلة رفع 
معدالت الفائدة حتى الربيع املقبل، 
ما أدى إلى تنامي مخاوف من الركود، 
كما انخفــض كل من اإلنفاق على 
التجزئة واإلنتاج الصناعي لشــهر 

نوفمبر، ما زاد من قلق السوق.
االقتصادي  احمللــل  باخر،  بيتــر  أما 
ومختص الشؤون القانونية للطاقة 
فيشير إلى أن منو اخملزونات النفطية 
الطلب،  داللة ســلبية بشــأن  له 

ولكــن له وجه إيجابــي آخر، حيث 
يعمل على حتســني وضع اخملزونات 
بشــكل كبير في موسم الشتاء، 
في  قياسية  ارتفاعات  يشهد  الذي 
االســتهاك، خاصة مع احتمال أن 
تواجه الواليات املتحدة طقسا أكثر 

برودة لفترة طويلة قادمة مع وضع 
مخزونات نفطيــة أفضل بكثير مما 

كان عليه قبل 30 يوما فقط.
األمريكي  اإلنتــاج  منــو  أن  وأوضح 
ما زال حذرا رغم األســعار املغرية، 
التي تفــوق بكثير ســعر التعادل، 
وذلك رغبة من املنتجني األمريكيني 

في عدم االنصيــاع لضغوط اإلدارة 
تعويــض  وتفضيــل  األمريكيــة 
املســاهمني واحلفاظ على مستوى 
أســعار جيد ومائم لاستثمارات، 
الفتا إلى أنــه ال يوجد في األفق أي 
مؤشرات على عودة منو إنتاج النفط 
األمريكــي إلى مســتويات ما قبل 

كوفيــد البالغــة 13 مليون برميل 
يوميا.

بدورها، تقول أرفــي ناهار، مختص 
شــؤون النفط والغاز في شــركة 
“أفريــكان ليدرشــيب” الدولية، إن 
سياســات الطاقة األمريكية على 
مدى ما يقرب مــن عامني لم تكن 
موفقة وتسببت في كثير من اآلثار 
حيث  الصناعــة،  على  الســلبية 
عمدت إلى احلد من االستكشــاف 
واإلنتاج في الواليــات املتحدة حتت 
غطــاء تغير املنــاخ ودعما للطاقة 

املتجددة.
وأضافت أنه مع تفجر أزمة الطاقة 
العامليــة بعــد اندالع احلــرب في 
أوكرانيا واشتعال أسعار الغاز تغير 
األمريكية  اإلدارة  وأصبحت  املوقف 
تناشــد املنتجني األمريكيني لزيادة 
أدركوا  بعدما  استجابة  دون  اإلنتاج 
أهميــة وضــرورة التــزام احلذر في 
التعامــل مــع متغيرات الســوق 
الركود  مخــاوف  خاصة  الراهنــة، 
وضعف الطلب نتيجة الرفع املتكرر 
ألسعار الفائدة ملكافحة التضخم.

وفيما يخص  أخــرى،  ناحيــة  ومن 
املاضي،  األسبوع  األسعار في ختام 
انخفضت أســعار النفط في ختام 
تعامات اجلمعــة املاضية، بضغط 
مــن اخملــاوف املتزايدة مــن الركود 
االقتصادي، الذي ســينعكس على 
مســتويات الطلب علــى اخلام في 

النهاية بالسلب.
وعند التســوية، انخفضت العقود 
اآلجلة خلام برنــت بنحو 2.17 دوالر 
أو 2.6 فــي املائة إلــى 79.04 دوالر 
مكاسب  سجلت  لكنها  للبرميل، 
أســبوعية بنحو 3.8 في املائة هي 

األكبر منذ مطلع أكتوبر.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس 
 1.82 بنحــو  األمريكية  الوســيط 
دوالر أو 2.4 فــي املائــة إلى 74.29 
دوالر للبرميل، وســجل مكاســب 
أســبوعية أيضــا بنحــو 4.6 في 
املائة، وتشهد األسواق بشكل عام 
اضطرابات بســبب مخاوف الركود، 
خاصة بعدما قالت البنوك املركزية 
في أوروبا وأمريكا إنها ستواصل رفع 

أسعار الفائدة ملكافحة التضخم.
ومن جانب آخــر، انخفض إجمالي 
عــدد منصات احلفر النشــطة في 
املتحدة مــرة أخرى، حيث  الواليات 
احلفارات مبقدار  إجمالي عدد  تراجع 
أربع مرات أخرى إلى 776 األســبوع 
أعلى من عدد  197 منصة  املاضي- 
احلفارات هــذه املرة في 2021، و299 
أقل من عــدد احلفارات في  منصة 

بداية 2019، قبل انتشار الوباء.
“بيكــر هيوز”  وذكر تقرير شــركة 
األمريكية املعنية بأنشــطة احلفر 
أن حفــارات النفــط فــي الواليات 
املتحدة انخفضت مبقدار خمســة 
هذا األســبوع عنــد 620 وارتفعت 
منصات الغــاز مبقدار 1، لتصل إلى 
154 بينمــا ظلت احلفارات املتنوعة 
على حالها عند 2، مشيرا إلى بقاء 
عــدد احلفارات في حــوض بيرميان 
على حاله عند 350. وانخفض عدد 

احلفارات في إيجل فورد 1 إلى 71.
ونــوه التقريــر إلــى تراجــع إنتاج 
املتحدة  الواليات  اخلام فــي  النفط 
إلى مســتوى 12.1 مليــون برميل 
في اليوم في األســبوع املنتهي في 
تســعة  ديســمبر، حيث بقي ملدة 
أربعة أسابيع قبل أن يرتفع إلى 12.2 

توجه حكومي لزراعة 750 الف هكتار من القمح 
مشتريات الحنطة الخارجية تكفي شهرين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت مجلة “ميد” البريطانية، امس االثنني، 
أن قيمة سوق املشروعات في العراق تراجعت 
بنســبة 31.6 % خال عام واحد ابتداء من 2 
كانــون األول 2021 ولغاية 2 من كانون األول 

.2022
وقالت اجمللة في تقرير لها ، إن مؤشــر “ميد 
بروجكتس” بني أن قيمة ســوق املشروعات 
في منطقة الشــرق األوسط، تراجعت على 
مدى عام ليفقــد الســوق 139 مليار دوالر 
من قيمته بعد تراجع ســوق املشروعات في 
العراق بنسبة 31.9 باملئة، مشيراً إلى تراجع 
حجم أســواق الكويت وُعمــان وقطر على 
املؤشــر على مدار العام، بنسبة 2 و5.6 و1.6 
في املئة على التوالي، لتخسر الدول الثاثة 

17.4 مليار دوالر مجتمعة.

بغداد ـ الصباح الجديد :
عاودت أســعار صرف الدوالر األمريكي االرتفاع 
مقابــل الدينــار العراقــي، امــس االثنني، في 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم 

كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصتــّي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتني في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم ســعر صرف بلغ 151850 دينــاراً عراقياً 
مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت االســعار 
امس االول االحد 151300 دينار مقابل 100 دوالر. 
وأشار املصدر إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت 
في محال الصيرفة باألســواق احمللية في بغداد، 
حيث بلغ سعر البيع  152250 دينارا عراقيا لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار الشراء 
151250 دينارا عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي. 
وفي اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار 
الدوالر في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث 
بلغ سعر الدوالر البيع 151750 ديناراً لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ ســعر الشراء 151650 ديناراً 

لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن ســوق العراق لألوراق املالية “البورصة”، 
امس االثنني، عن إيقاف نشاطه ملدة يوم واحد.                             
وقال الســوق في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، 
انه “اســتنادا لقــرار مجلس الــوزراء بإعان 
عطلة رســمية ملدة يوم واحد بــدءا من يوم 
االحد املصادف 25 كانون األول ملناســبة مولد 
الســيد املســيح )ع( فإنه لن ينظم السوق 

جلسة التداول باألسهم “.
واضاف انه “ســيتم ممارســة النشــاط بعد 
العطلة الرســمية وابتداء مــن امس االثنني 
توقيتاتها  األول وحســب  26 كانون  املصادف 
الرســمية”. يذكر ان ينظم خمس جلســات 
تداول أسبوعيا من األحد إلى اخلميس، ومدرج 
فيــه 103 شــركات مســاهمة عراقية متثل 
قطاعــات املصــارف واالتصــاالت والصناعة 
والزراعة والتأمني واالستثمار املالي والسياحة 

والفنادق واخلدمات.

تقرير بريطاني يرصد 
تراجع قيمة المشاريع 

في العراق بنسبة 31.6 %

الدوالر يعاود االرتفاع
 في بغداد وكردستان

البورصة العراقية 
تتوقف يوما واحدا

برنامج يوناني لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء بـ 650 مليون يورو

ارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب مخاوف تراجع اإلنتاج

توقعات باستمرار تقلبات السوق

المخاوف االقتصادية تخنق الزخم الصعودي ألسعار النفط 
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7 اعالن

اعالن
)املفوض حسني مجيد  الغائب/  الى املتهم 

خليفة حسن الدراجي(
املنســوب الى/ مديرية شــرطة محافظة 

ميسان واملنشات
العمارة/  ميســان/  محافظــة  العنــوان/ 

البتيرة/ قرب ناظم البتيرة
مبــا انك متهم وفــق املــادة /32/ اوال وثانيا 
مــن ق.ع.د رقــم 14 لســنة 2008 املعدل 
الختالســك الهوية الوزاريــة التي بذمتك 
واملرقمــة )1584302( الصــادرة مــن وزارة 
والتي اســتصحبتها معك عند  الداخلية 
غيابك بتاريــخ 2022/5/13  وجملهولية محل 
اقامتــك اقتضى تبليغك بهذا االعالن على 
ان حتضر امام محكمة قوى االمن الداخلي 
االولى/ املنطقة اخلامسة البصرة خالل مدة 
ثالثون يومــاً من تاريخ تعليــق هذا االعالن 
في محل اقامتك ومقــر عملك وجتيب عن 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
ســوف جتــري محاكمتك غيابيا اســتنادا 
ألحكام املواد )65 و68 و69( من قانون اصول 
احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في راوه
العدد: 60/ش/2022

التاريخ: 2022/12/19  
الى/ املدعى عليه

 )محمود محي محمد(
م/ تبليغ قرار حكم غيابي

نظرا لصدور حكــم بالعدد 60/ش/2022 
بتاريــخ 2022/11/21 بحقــك غيابيا في 
الدعوى املرقمة أعــاله واملتضمن احلكم 
بسلب واليتك على أوالدك القاصرين)بكر 
وسجاد( ونصب والدتهم املدعية )صابرين 
ناصر عبد العزيــز( وصية مؤقتة عليهم 
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائــم بالتبليغ تقــرر تبليغك باحلكم 
بصحيفتني  اعالنــا  املذكــور  الغيابــي 
محليتني استنادا الى املادة 1/21 من قانون 
املرافعات املدنية وفي حال عدم حضورك 
او ارسال وكيال عنك للطعن باحلكم خالل 
املدة القانونية ســوف يعتبر مكتســب 

الدرجة القطعية
القاضي 
صالح عزالدين سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد: 3235/ب/2022
التأريخ: 2022/12/19

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ حسن محمد دلي

املدعى عليهم )املدين( / 1.وضحه محمد دلي
 الشخص الثالث / حسنه محسن عبيد

تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)3235/ب/2022( فــي 2022/9/21 واملتضمــن اعــالن املزايدة 
إلزالة شــيوع العقار املرقم )2992/2 م 44 الســفحه( وتوزيع 
صافي الثمن بني الشــركاء كال حســب ســهامه فقد تقرر 
اعالن عن  بيعــه باملزايدة العلنية خــالل )30( يوم اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر في صحيفتني محليتني ، فعلى الراغبني 
بالشراء مراجعة هذه احملكمة مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة 10% من القيمــة التقديرية للعقار بصك 
معنــون الى )محكمة بداءة الكوت( وســوف جترى املزايدة في 
اليوم األخير الســاعة الثانية عشــر ظهــراً وإذا صادف اليوم 
األخير عطلة رســمية فيعتبــر اليوم الذي يليــه من الدوام 
الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترســوا عليه املزايدة 

أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي
حيدر شعيوط سدخان

مواصفات العقار/
يتكون من مشــتمالت عدد اثنان املشــتمل األول يتكون من 
ســاحة أمامية وتواليت خارجية واستقبال ومطبخ وكليدور 
وهول وغرفة نوم وبيتونه مستقله كغرفة مشيدة من البلوك 
واملشــتمل الثاني يتكون من تواليت واستقبال ومطبخ وهول 
وغرفة نــوم وحمام وبيتونــه األرضية مبلطة بالســيراميك 
ومسقف باحلديد املسلح ودرجة عمرانه متوسطة يقع العقار 

في حي اجلهاد قرب مدرسة 14 رمضان
املساحة / 200 م2

الشاغل:/ املشتمل األول شاغل من قبل املدعي حسن محمد 
دلي واملشتمل الثاني شاغل من قبل الشخص الثالث حسينه 

محسن
القيمة التقديرية / 80,000,000  ثمانون مليون دينار عراقي

صندوق  االسكان  العراقي
في ميسان

 اعالن
الى الشركاء فاطمةعبد عوده 
وهديل  عاشــور  بنيــان  وهند 
الهــدى  عاشــورونور  بنيــان 
بنيــان عاشــور وزهــراء بنيان 
للعقــار1830/2  في  عاشــور 
الكبيــر  اجملــى  الكشاشــية 
مناصفة مع الشريك املقترض  
ة  حمز ) ر لعقا ا كة ر مشــا (
يسرعصمان الذي يروم التقدمي 
الى الصندوق االسكان العراقي 
في ميســان لغرض التسليف 
والبناء لذى مت التبليغ خالل مدة 
خمسة عشر يوما داخل العراق 
كان  النشراذا  تاريخ  من  وشهر 
خارج العراق  وبعكســه يسق 
حقكم في االعتراض مستقبال

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

العدد : 119
التاريخ : 2022/12/19

م/ تنويه 
احلاقاً بإعالننا املرقم )105( في 2022/11/17 املنشــور بجريــدة الصباح اجلديد بعددها املرقم 
)5017( في 2022/11/20 وبناًء على ما جاء بكتاب مديرية بلدية قلعة ســكر املرقم 17920 في 
2022/12/11 واملتضمن ) لقد مت تقدير احلانوت املرقم )1/18/252( والذي يحمل التسلسل رقم 

24 سهواً لذا اقتضى التنويه
م.ر.مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 2065/ش/2022
التاريخ: 2022/12/13

اعالن
الى/ املدعى عليه/ عمر خطاب صخر

اقام املدعية )ازهار صلبي صخر( الدعوى 
2065/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
في هذه احملكمة يطالــب فيها احلكم 
بتثبيت الــزواج اخلارجــي ولعدم وجود 
محــل اقامة معلومة لــك عليه قررت 
احملكمــة تبليغك مبوعــد املرافعة يوم 
2023/1/10 عن طريق النشر بالصحف 
احمللية وفي حالة عدم حضورك ســوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول 

القانونية.
مع التقدير

القاضي
 خيراهلل خليل كلش

قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 8437/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/18

م/ تبليغ
الى/ املدعى عليه/ حسني هاني 

زيدان
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاله واملقامــة من قبل 
املدعي )زينب جاسم براء( واملتضمنة 
طلبها تأييد حضانة وجملهولية محل 
اقامتك قرر تبليغك اعالناً بواسطة 
صحيفتني محليتــني باحلضور امام 
هذه احملكمة مبوعد املرافعة املصادف 
التاســعة  الســاعة   2022/12/27

صباحاً .
القاضي
حسن والي حسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد: 1529/ب/2022
التأريخ: 2022/12/19

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ ذو الفقار كفاح شرشرقي

املدعى عليهم )املدين( / 1.رياض ناصر محيل 2.محمد 
ناصر محيل

3.ضياء ناصر محيل  4.الهام ناصر محيل
تنفيــذاً لقرار احلكم الصادر من هــذه احملكمة بالعدد 
)1529/ب/2022( فــي 2022/7/19 واملتضمــن اعــالن 
املزايدة إلزالة شــيوع العقار املرقــم )2779/2 م 45 ام 
حالنه( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء كال حسب 
ســهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعــه باملزايدة العلنية 
خــالل )30( يوم اعتبــارا من اليوم التالي للنشــر في 
صحيفتني محليتني ، فعلى الراغبني بالشراء مراجعة 
هذه احملكمة مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة 10% من القيمــة التقديريــة للعقار بصك 
معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جترى املزايدة 
في اليوم األخير الساعة الثانية عشر ظهراً وإذا صادف 
اليوم األخير عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من 
الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسوا 

عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
ملك صرف قطعة خالية من املشيدات

املساحة / 200 م2
الشاغل:/ ال يوجد

القيمة التقديرية / 60,000,000  ســتون مليون دينار 
عراقي

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  بداءة خانقني

العدد/ 324/ب/2022
التاريخ/ 2022/12/19

م/ اعالن 
تنفيذا للحكــم الصادر من هــذه احملكمة بالعدد 
324/ب/2022 بتاريــخ 2022/8/23 واملتضمــن ازالة 
شــيوع العقار املرقم )5/276( املزرعة  الواقعة في 
قضاء خانقــني/ املزرعة، واملوصوف ادنــاه باملزايدة 
العلنيــة ملدة )30( ثالثــون يوما اعتبــارا من اليوم 
بالشــراء مراجعة  الراغبني  التالي للنشــر فعلى 
هــذه احملكمة  مســتصحبني معهــم التأمينات 
القانونيــة البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة 
)180،218،000(  مائة وثمانــون مليون دينار مائتان 
وثمانية عشــر الف دينار،  ان لم يكن شريكا وعند 
انتهاء املــدة املذكورة ســتجري االحالة القطعية 
وفقــا لألصول والداللية ورســم التســجيل على 
املشــتري ، اذا صــادف يوم املزايدة عطلة رســمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة.
القاضي االول/ايار خيرالدين خالد

االوصــاف:-  1- دار ســكن مســاحتها )434 م2( . 
2- جنــس العقــار وصنفه ) ارض الــدار مع بنائها 
مفــرزة الى اربع دور . 3- رقم العقار ) 276\5( املزرعة 
. 4- املشــتمالت اربع دور مفرزة بصورة غير رسمية 
. 5- درجــة العمران ) دون املتوســطة (. 6- القيمة 
االرض  قيمة   )180،218،000( للعقــار  العموميــة 
 )60،000،000( )120،218،000( وقيمــة املشــيدات 
ســتون مليون دينار . 7- املنفعة الســنوية للعقار 
بواقع )600،000( ســتمائة الف دينار . 8- الشاغل 
احلالي للعقار من قبل الشريك )ابراهيم عبد األمير 

شكر(.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم : - جلنة البيع وااليجار األولى
 العدد : 27771/54 
التاريخ : 2022/12/15

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى بلدية البصرة 
وملدة ايجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باإلشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ) %50( 
من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في ( قاعة ديوان محافظة البصرة / املعقل( لليوم االخير من مدة نشر 

االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى.
ويشترط االشتراك باملزايد

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة .
-  يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف بلدية البصرة

-  ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطاً ولم يحن موعد السداد .
 - جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير 
ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً .

- الشروط الفنية والقانونية للوحات االعالنية والشاشات وفقا لقانون بيع وايجار الدولة رقم 21 لسنة 2013
1-  يلتزم من ترسو عليه املزايدة بنصب اللوحات االعالنية بقياسات مختلفة في االماكن احملددة من قبل البلدية

وكما موضح باجلداول املرفقة وفقاً ملا مبني ادناه :-
* اعالنات مرئية على شكل شاشات بالزما بقياسات مختلفة وبأرتفاع ال يقل عن 2,5 م

*لوحات اعالنية بقياسات مختلفة تثبت في اجلزرات الوسطية واالرصفة والساحات وبأرتفاع ال يقل عن 2,5 م
 * اعالنات ضوئية ) فلكسات بقياسات مناسبة وبارتفاع مناسب(

2 - يلتزم من ترسو عليه املزايدة بتثبيت اللوحات االعالنية اعاله وبشكل محكم التؤثر فيه الرياح والعواصف ومبوجب التصماميم واخملططات املقدمة من قبل
املستأجر واملصادق عليها من قبل البلدية

3- يشترط من يشترك باملزايدة ان تكون له اعمال مماثلة في مجال االعالنات
4 - يلتزم من ترسو عليه املزايدة بتخصيص فترة محددة ألعالنات البلدية مجاناً وملدة ساعة يومياً ويحدد وقتها من قبل البلدية .

5- يلتزم من ترسو عليه املزايدة بصيانة اللوحات االعالنية وايصال التيار الكهربائي ودفع اجور الكهرباء وانارتها وحراستها .
6-  يلتزم من ترسو عليه املزايدة بأصالح كافة االضرار التي حتدث في البنى التحتية كأنابيب املاء واجملاري واملنهوالت واعمدة الهاتف واالنارة والقابالت والتبليط 

واالرصفة وغيرها الناجتة عن نصب الشاشات أو اللوحات االعالنية .
7- يلتزم من ترســو عليه املزايدة بنشر االعالنات التي تتناســب مع االداب العامة والتقاليد واالعراف وبعكسه يتحمل املسؤولية القانونية في حال نشر امور 

مخالفة للقانون واالداب العامة .
8- يتحمل من ترســو عليه املزايدة غرامات تأخيرية قدرها )10000( عشــرة االف دينار عن كل يوم تأخير في نصب االعالنات وفقاً للمدة احملددة في العقد على 
ان التزيد نســبة الغرامات عن )10%( من القيمة املقدرة وبعكسه يحق للبلدية فســخ العقد دون احلاجة الى انذار او اللجوء الى القضاء وتعود كافة اللوحات 

االعالنية الى مديرية بلدية البصرة دون عوض .
9 - تعود كافة اللوحات االعالنية والهياكل التي يقوم املستأجر بنصبها الى مديرية البلدية بعد انتهاء فترة العقد .

10 - تشكل جلنة في مديرية بلدية البصرة مهمتها االشراف على اعمال نصب اللوحات االعالنية وحتديد كافة اخملالفات احلاصلة
11 - يلتزم املســتأجر بنصب اللوحات االعالنية والشاشات خالل فترة ثالث اشهر من تاريخ توقيع العقد وتكون ضمن مدة العقد والبالغة ثالث سنوات وتكون 

مدفوعة البدل ويكون تأجير املواقع دفعة واحدة استناداً الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل.
12 - يلتزم من يرغب الدخول باملزايدة دفع امانات اشتراك باملزايدة مبقدار )50%( من القيمة التقديرية لكامل مدة العقد .
13 - يلتزم من ترسو عليه املزايدة بتسليم نسخ اخملططات والتصاميم التفصيلية لألعالنات بكافة انواعها الى البلدية

14 - تعتبر كافة التصاميم واخملططات املصادقة عليها من قبل البلدية جزء ال يتجزء من العقد .
15 - يلتزم من ترســو عليه املزايدة بتنفيذ كافة االعمال مبوجب الشــروط واملواصفات الفنية وتوجيهات اللجنة املشرفة وان تكون املواد املستعملة من اجود 

االنواع .
16- على من ترســو عليه املزايدة اخبار البلدية في حالة نصب لوحات اعالنية من قبل جهــات اخرى لغرض اتخاذ االجراءات القانونية بأزالة اللوحات االعالنية 

اخملالفة
17 - في حال مخالفة من ترســو عليه املزايدة للشــروط الفنية والقانونية فلمديرية بلدية البصرة احلق في فســخ العقد دون احلاجة الى انذار او اللجوء الى 

احملاكم وتعود كافة اللوحات االعالنية والشاشات الذي قام املستأجر بنصبها الى مديرية بلدية البصرة مع مطالبة املستأجرين بتعويض .
18 - تعتبر الشروط الفنية والقانونية أعاله جزء ال يتجزء من العقد

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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فنون

اصدارسينما

سامر محمد إسماعيل*  
   

ال ميكــن القول إن هــذا االســتعراض العالي 
للطاقة البشــرية في لعبة كــرة القدم مجرد 
نوع مــن الرياضة البدنية وحســب، بل ميكننا 
قراءة هذه اللعبة األكثر شعبية في العالم عبر 
مســتويات متعددة. وكــي ال نغالي في خضم 
هذه املقاربة بني كرة القدم والعرض املســرحي، 
جنــد أن هناك أكثر من مســرب من مســارب 
املقارنة. فــال غرابة أن ينجــح البريطانيون في 
»مأسسة« هذه »املســرحية« وحتديد قواعدها 
وإبرامها كامتداد لنصوص شكسبير وصراعات 
شخصياته اخلالدة، بل كأبرز مظهر من مظاهر 
التي  الروح اجلماعية في بالدهــم. فالتراجيديا 
تنبــأت مبوت »أخيل« من كعبيــه عادت لتظهر 
احتفــاء خاصــاً بقدميــه عبر رهافــة خاصة 
هيمنت فيهــا األقدام على مصائــر ال تنتهي، 
لنكون أمام نوع آخر من كتابة درامية أزاحت ما 
يعرف بـ«اخلطأ التراجيدي« في املسرح لتحيله 
إلى نوع فني عال مــن الدراما قوامه البانتومامي 

في أعلى جتلياته احلركية.
تقوم »مسرحية« كرة القدم هذه على فضاءات 
متنوعــة أهمهــا الفضاء اللعبي- املســرحي 

الــذي يجعل من تناقل الكرة باألقدام شــرطاً 
من شــروط اللعــب. وهنا يبرز أيضــاً مفهوم 
مايرخولد عن املســرح، »البيوميكانيكا« التي 
تنوط كل أفعال املمثلــني- الالعبني. فبوصف 
»البيوميكانيكا« علماً من العلوم التي تدرس 
اخلاصية امليكانيكية لألنسجة احلية لألعضاء، 
يصير من املشروع أن نرى تلك العالقة بني كرة 
القدم كلعبة بدنية لهــا قواعدها وقوانينها 
الصارمة، واملســرح وفق مايرخولد الذي يعلي 
من شــأن اإلعداد الفيزيقي للممثل املسرحي، 
بــل ويعتبره آلــة حية مــن آالت ضبط الزمن 

واإليقاع.
هكذا نرى متازجاً تاماً بني الالعب الذي يشــكل 
أحــد أهم جتليــات اآللــة اجلســدية، واحللم 
اجلســدي الذي يشــكله هذا املمثل- الالعب، 
عندما يتوق من خالل احلركة إلحراز أعلى درجة 
من جســديته املنوطة واملضبوطة، اآلخذة من 
الكرة املقادة باألرجــل- وباألرجل فقط- داخل 
خطوط التماس مأثرة حركية ال ميكن إنكارها 

عند العب الكرة.
ويعتبر الفضاء األهم أيضاً في هذه »املسرحية- 
املباراة« هو اجلمهور باعتباره شــرطاً أساسياً 
من شروط العرض، بالتالي مينح لنا هذا مقارنة 
مشجعي نادي برشلونة بجمهور مسرح باريس 

على سبيل املثال. فجمهور كرة القدم يصنفه 
النوع  الـــ12، وهذا  بالالعب  الرياضيون  النقاد 
من اجلمهور يتحلى مبستوى عال من املشاركة 
التي تتفــوق في معناها على جمهور العروض 
املسرحية، فهي عند جمهور امللعب تأتي كنوع 
من املشــاركة السياســية املؤثرة في أحداث 
العرض الدائر على مســاحة اللعب، وهو هنا 
»املباراة«، أي إنها مشــاركة علمانية محضة. 
أما املشاركة التي نتوقعها من جمهور املسرح 
فهي مشاركة طقسية منبعها امليثيولوجيا، 
بحيث ال تتيح هذه الطقسية الفرصة ملشاهد 
املســرح باملشــاركة إال من خالل ما متنحه له 
من خداع وإيهام، متارســهما الشعائر والرهبة 
والفخامــة اخلطابية التي حتــرم اجلمهور من 
إبداء الرأي أو التصويت على أداء ممثل يغالي في 
أدائه وإخالصه  تكلفه وعنجهيته حتى نهاية 

للطقس املسرحي.
أجل. يصرخ جمهور كرة القدم، ولطاملا تدخل 
عبر أعمال الشــغب إليقاف أكثر املسرحيات- 
املباريــات انزياحــاً عــن أصــول »املشــاهدة 
الدميقراطية« التي ميارســها مباشرة ومن دون 
أي تدخل أو وســاطة من موظفــي الصالة- 
امللعــب، وذلك إما عبر الهتاف والتشــجيع أو 
عبر ترديد الصيحات واألهازيج التشــجيعية، 

وأحياناً باحلجارة والبيض والبندورة!
وعلــى الرغــم من كل ما يشــاع عــن الروح 
الرياضية فإن كرة القدم تقدم نوعاً جديداً من 
الصراع الذي ميحو أي أثر للمغزى الذي تتصارع 
من أجله »الشخصيات- الالعبون«. وهذا بدوره 
يجعل من احلكم شخصية كاريكاتيرية، فهو 
غير منفعل مع عبثيــة الصراع، مع أنه يراقب 
ويركــض ويصفر ويوجــه البطاقــات احلمراء 
والصفراء، لكنه حيــادي على نحو يبعث على 
الريبة. إنه باختصار صدى للشخصية الدينية 
»عراف العميــان« أو »تريزياس األعمى«، لكنه 
مر أخيراً مبحنة العوملة، وامتثل لالئحة حقوق 
اإلنسان وكوارث احلربني العامليتني، إلى أن أصبح 
منطــاً عجيباً مــن أمناط الهيئــات القضائية 
الدولية، واملسؤولة عن »إحقاق احلق«. لقد بات 
حكم املباراة شــظايا مهشمة من الكهنوت 
الذي متثله منظمــة »الفيفا« لفض النزاعات، 
ومنح الثواب والعقاب بركالت اجلزاء وســواها 

من أساليب العقاب األبوي.
إن شــخصية حــارس املرمــى أيضــاً تقارب 
شخصية حامي احلمى »كريون«، في مسرحية 
ســوفكليس الشــهيرة. احلكيم املتفاني في 
ذوده عن عذرية شــباكه، الــذي يفضل موت 
للعائلة  إخالصها  بســبب  ونفيها  »أنتيغون« 

على حســاب الدولــة. من هنا نســتطيع أن 
نفهم تلك اإلصابات البليغة التي يتعرض لها 
حــراس املرمى، مبا ميزتهم به شــروط اللعبة 
مثل استخدام األيدي، على عكس زمالئهم من 
العبي األقدام الذين يتعرضون لشلل كلي في 
أيديهم التي يتركونها في غرف تبديل املالبس 

قبل خروجهم إلى امللعب.
لذلك ميكن أن تكون شخصية كل من »قلب« 
الهجوم أو »قلب« الدفاع، من الشخصيات التي 
تكتسب مســتويات عالية من التعاطف لدى 
جمهور يعلو زئيره عندما يتعرض هؤالء إلصابة 
أو عقوبة أو حتى إلى تنبيه بســيط. إال أن ذلك 

ال يعني أن شــخصيتي قلبي الدفاع والهجوم 
متاثالن أبطــال التراجيديا، فالبطل املأســاوي 
ماض إلى حتفه ســواء أراد ذلك أم لم يرده، أو 
ســواء أكان يعي ذلك أم لم يعه. فالتراجيديا 
ذات طبيعة حتمية، وتتمتع بســلطة واسعة 
على أبطالها، بل هي الســلطة في أقســى 
جتلياتها وأغربها، لكن الالعبني في كرة القدم- 
ال ســيما جنوم الكرة- ال يتبعــون لهذا النوع 
من السلطة، بل تشــكل الكرة وأهواء أقدام 
الالعبني املعيار األول واألخير، في تقرير مصائر 
ماليني عشــاق اللعبة، وذرفهــم الدموع على 

فريقهم منتصراً كان أو خاسراً.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حقــق فيلــم )أفاتــار: ذا واي أوف ووتر( 
»أفاتــار: طريق املاء«، وهــو اجلزء الثاني 
الباهظ الذي تأجل كثيرا للفيلم األكثر 
حتقيقا لإليرادات على مر التاريخ، إيرادات 
أقل مــن التوقعات مع بــدء عرضه، إذ 
بلغت مبيعــات التذاكر فــي الواليات 

املتحدة وكندا 134 مليون دوالر.
 140 بقيمة  إيــرادات  وتوقع محللــون 
مليون دوالر على األقــل في األيام التي 
تســبق عطلة نهاية األسبوع للفيلم 
الذي ميثل عودة اخملرج جيمس كاميرون، 
التي ظلت قيــد اإلعداد ألكثر من عقد 
من الزمن، إلى قصة شــعب أزرق اللون 

على قمر يُدعى باندورا.
وقالت شــركة والــت ديزنــي املوزعة 

للفيلم إن في األســواق خارج الواليات 
املتحدة، أضاف الفيلم 301 مليون دوالر 
لإلجمالــي العاملي البالــغ 435 مليون 

دوالر حتى األحد املاضي.
وتتقاسم الشــركات املنتجة اإليرادات 
مع دور العرض، وقال كاميرون إن الفيلم 
سيكون بحاجة إلى حتقيق ملياري دوالر 
خالل فتــرة عرضه ليغطــي تكاليف 

صنعه.
ويُعرض فيلــم )ذا واي أوف ووتر( بعد 13 
عاما من اجلــزء األول الذي أبهر اجلمهور 

بتقنيات العرض ثالثي األبعاد الرائدة.
الفيلم  »أفاتــار«  األول  اجلــزء  ويظــل 
األعلى حتقيقا لإليرادات على مر التاريخ 
مببيعات تذاكر عامليــة بلغت 2.9 مليار 

دوالر.

صــدرت حديًثا عن »دار جليس« في الكويت ترجمة 
عربية لكتاب »حني التقى املســيحيون باملسلمني 
أول مــرة: مرجع أقــدم الكتابات الســريانية عن 
اإلسالم«، وهو من تأليف مايكل فيليب بن، وترجمة 

عبد املقصود عبد الكرمي.
يرصد الكتاب، وفًقا للناشــر، التحــول املهم في 
دراســة تاريخ ما قبــل احلداثة، ويضــم مقدمات، 
وترجمات جديدة، وبيبلوغرافيا لكل نص ســرياني 
معــروف تقريًبــا عن اإلســالم كتب قبــل الثورة 
750، حتى بالنسبة للمتخصصني  العباسية عام 

في الدراسات السريانية.
وأكد الناشــر أنه من املالئم احلصول على كل هذه 

الترجمات وبيبليوغرافيــا محدثة في مكان واحد. 
وبالنســبة للعلمــاء املتخصصني في دراســات 
اإلسالم املبكر، فإن مثل هذا التجميع أكثر أهمية 
بكثير. وأضاف: يتوجه الكتاب إلى غير املتخصصني، 
سواء كانوا علماء من مكان أو فترة زمنية أخرى، أو 
طالب دراسات عليا، أو طالبًا جامعيني، أو قراء أكثر 
عمومية، ألن أهمية هذه النصوص متتد إلى ما هو 

أبعد من حدود أي تخصص أكادميي مفرد.
لم يكن املسيحيون األوائل الذين التقوا باملسلمني 
من املســيحيني الناطقــني بالالتينيــة من غرب 
املتوسط، أو املســيحيني الناطقني باليونانية من 
القســطنطينية، بل كانوا مسيحيني من شمال 

بالد مــا بني النهريــن، وحتدثوا باللهجــة اآلرامية 
للسريانية، وعاش املسيحيون السريان حتت حكم 
املسلمني من القرن الســابع حتى الوقت احلاضر، 
وكتبوا أول تقارير وأشــملها عن اإلسالم، واصفني 
والثقافية  الدينية  العالقات  مجموعة معقدة من 
التي ال ميكن اختزالها فــي اخلصومة وحدها. ومن 
خالل مقدماته النقديــة والترجمات اجلديدة لهذه 
املــادة التاريخية التي ال تقدر بثمــن، يوفر الكتاب 
للعلمــاء والطــالب وعامــة الناس استكشــاف 
التفاعالت املبكرة بني ما أصبحتا في النهاية أكبر 
ديانتني في العالم، مما يلقي ضوًءا جديًدا على تاريخ 

العالقات املسيحية- اإلسالمية.

الملعب مسرح مفتوح والالعبون ممثلون

المونديال في وداع درامي تلتقي فيه األحالم والجماهير

ترجمة عربية لـ«حين التقى المسيحيون إيرادات فيلم »أفاتار« تخالف التوقعات
بالمسلمين أول مرة...«

قراءة

بعبارة رقيقة شفيفة إلى حضرة صاحب 
الدولة، عبد اخلالق ثروة باشا هذا نصها:« 
كنت قبــل اليوم أكتب في السياســة، 
وكنت أجد في ذكرك واإلشــادة بفضلك، 
راحة نفس حتــب احلق، ورضا ضمير يحب 
الوفــاء، وقــد انصرفت عن السياســة 
وفرغــت للجامعــة، وإذا أنــا أراك فــي 
مجلســها كما كنت أراك من قبل، قوي 
الروح، ذكي القلــب، بعيد النظر، موفقاً 
في تأييد املصالح العلمية، توفيقك في 

تأييد املصالح السياسية. 
فهل تأذن لــي أن أقدم إليك هذا الكتاب، 

مع التحية اخلالصة واإلجالل العظيم؟ 
واإلهداء مؤرخ في ٢٢ من مارس ١٩٢٦م.

وإذ أثيرت بشأن الكتاب ضجة واسعة من 
أضطر  فقد  والدينية،  الثقافية  األوساط 
طه حســني إلى حذف بعــض الفصول، 
حيث ذكر في مقدمة الطبعة الثانية من 
الكتاب، املؤرخة في ١١مايو )مايس(١٩٢٧م 
ما يأتي:« هذا كتاب السنة املاضية، حذف 
منه فصل، وأُثِْبت مكانه فصل، وأضيفت 
التغيير.  إليه فصول، وغّير عنوانه بعض 
وأنــا أرجــو أن أكون قد وفقــت في هذه 
الطبعــة الثانية إلى حاجة الذين يريدون 

أن يدرســوا األدب العربي عامة، واجلاهلي 
خاصــة مــن مناهــج البحث وســبل 

التحقيق في األدب وتاريخه«.
فلقد أصــدر الدكتور طه حســني، في 
بداية سنة ١٩٢٦م كتابا سماه )في األدب 
املوضوعات  لبعض  فيه  تعرض  اجلاهلي(، 
أثار حفيظة الكثير  احلساســة جداً، مما 
من الناس، وذهب األمر ببعضهم إلى رفع 
شــكوى، بل رفعت شــكاوى إلى النيابة 
العامة لغرض تقــدمي مؤلف الكتاب إلى 
احملاكمة، كما اثار ثائرة العديد من الكتاب 
ورجــال الدين، فألفوا كتبــا بعينها للرد 

عليه.
بكتاب  يذكرنــي  الكتاب  هــذا  موضوع 
)اإلسالم وأصول احلكم. بحث في اخلالفة 
واحلكومة في اإلســالم( لألستاذ الشيخ 
علي عبــد الرازق، الصادر ســنة ١٩٢٥م، 
الــذي أثار هــو اآلخر صخبــاً وضجيجاً، 
ذاكــراً أن نظام اخلالفــة، جاءت به ظروف 
احلياة العامة، التي استجدت ُعقْيب وفاة 
الرسول األعظم صلى اهلل عليه وسلم، 

ولم يكن أصال من أصول احلكم. 
إن كتاب )في الشــعر اجلاهلــي( قد أثار 
ثائرة النــاس، فتصدى للرد عليه عدد من 
الكتاب منهم: محمــد فريد وجدي في 
كتابه )نقد كتاب في الشــعر اجلاهلي(، 
ولقد ذكر لنا أحد أســاتذتنا، أيام الطلب 
في كلية اآلداب باجلامعة املســتنصرية؛ 
قسمها املســائي، في النصف األول من 
أن  العشرين،  القرن  الســبعني من  عقد 
املرحوم محمد فريد وجــدي، رتب كتابه 
ذاك، بأن يورد صفحة من كتاب )في الشعر 
اجلاهلي( وفي الصفحة املقابلة رد وجدي 
عليه! فضال عــن كتاب )نقض كتاب في 
للمرحوم محمد اخلضر  اجلاهلي(  الشعر 
حسني، وكتاب )الشــهاب الراصد( حملمد 

لطفي جمعة وغيرها كثير.
وإذا كانــت هيئــة من علمــاء األزهر قد 
تولت النظر في كتاب )اإلســالم وأصول 
احلكم( للشيخ علي عبد الرازق، وأصدرت 
جملــة من القرارات بشــأنه منها جتريد 
عبــد الرازق مــن شــهادة العاملية التي 
مينحها األزهر للمتخرجني فيه، وقد تولى 
الدكتــور محمد عمــارة حتقيق نصوص 
املتهم،  ،ودفــاع  ومجرياتهــا  احملاكمــة 
للدراسات  العربية  املؤسســة  ونشرتها 
والنشر في بيروت، بطبعتها األولى سنة 
١٩٧٢، فإن قضية الدكتور طه حســني، 
رفعت إلــى النيابة العامــة مبصر، ولقد 
قرأت حيثيات القرار الصــادر عن النيابة 
العامــة ممثلة بالقاضي املثقــف املتنّور 
محمد نور؛ رئيس نيابة مصر،  ألذي تولى 
حتقيــق القــرار والتعليق عليــه الروائي 

املصري خيري شــلبي، ونشره في كتاب 
عنوانه)محاكمة طه حسني( تولت نشره 
املؤسســة العربية للدراســات والنشر، 

سنة ١٩٧١.
لقــد دل القرار، على ما ميتــاز به محمد 
نور من فكر نيــر ورأي حصيف، وابان أنه 
قارئ جيد، إطلع على الكثير من املعارف 
والعلــوم، لذلك ناقش طه حســني في 
آرائه التي أوردها في كتابه، فأفحمه في 
مواضع متعــددة، ال بل في املواضع كلها 
املُتجادَل فيها، وإنه رجع في مناقشــاته 
إلى املصادر العديدة، منها كتاب )طبقات 
الشعراء( ألبي عبد اهلل محمد بن سالم 
اجلَُمحي)ت٢٣١هــج( إذ أورد الدكتور طه 
حســني، أورد قوال مشهورا ألبي عمرو بن 
العالء مفاده:« ما لســان حمير بلساننا 
وال لغتهــم بلغتنا«. فــي محاولة منه 
للداللة على أن الشــعر اجلاهلي ال ميثل 

احلياة الدينيــة والعقلية لعرب اجلاهلية، 
وإن هذا الشــعر بعيــد كل البعد عن أن 
ميثــل اللغــة العربية فــي العصر الذي 
يزعم الرواة أنه قيل فيه، إال أن األســتاذ 
محمد نور يصحح الذي ذكره طه حسني، 
من خالل رجوعــه - كما قلت- إلى كتاب 
)طبقات الشعراء( فينص على أن ما قاله 
أبو عمرو بن العالء هو:« ما لســان حمير 
وأقاصي اليمــن بلســاننا وال عربيتهم 
بعربيتنا«. وال يخفى على الباحثني أن أبا 
عمرو بن العالء)ت،١٥٤هج( هو أحد القراء 
الســبعة للقرآن الكرمي، إلى جانب عبد 
اهلل بن عامر الشــامي)ت،١١٨هج( وعبد 
اهلل بن كثيــر املكي)١٢٠هج( وعاصم بن 
أبي النجــود الكوفي)١٢٧هج( وحمزة بن 
حبيب الزيات الكوفــي )١٥٦ هج( ونافع 
املدني)١٦٩هج( وعلي بن حمزة الكسائي 

الكوفي)ت.١٨٧هج(.

ولــم يقف رئيس النيابة عنــد هذا احلد، 
وهو القــارىء املدقق ملا في بطون الكتب، 
وصوال إلى احلقيقة التي هي رائده، فيقول 
» وقد يكون للمؤلف مأرب من وراء تغيير 
النص، علــى أن ألذي نريد أن نالحظه هو 
أن ابن ســالم، ذكر قبيل هذه الرواية في 
الصفحة نفسها ما يأتي واخبرني يونس 
]ويبدو أنه يعني يونس بن حبيب النحوي، 
ألــذي يعد من أوائل من درس نحو العرب[ 
قــال: العــرب كلهم ولد إســماعيل إال  
حمير وبقايــا جرهم »وللدقة فإنه يحيل 
من يهمــه األمر إلى الصفحــة الثامنة 
من كتــاب) طبقات الشــعراء(. مطبعة 

السعادة. 
ذروتها ليقــول: »فواجب  وتبلغ احملاجــة 
على املؤلف إذن وقد اعتمد صحة العبارة 
األولى، أن يســلم بصحة العبارة الثانية، 
ألن الراوي واحد، واملروي عنه واحد، وتكون 
نتيجة ذلك، إنه فسر ما اعتمد عليه من 
أقوال أبي عمرو بن العــالء بغير ما أراده، 
بل فسره بعكس ما أراده ويتعني إسقاط 

الدليل«.
ويتألق القاضــي املصري محمد نور، لدى 
مناقشــته لطه حســني فــي موضوع 
القراءات السبع الواردة في الكتاب، األمر 
الذي يدل على علو كعبه في هذا العلم 
الدقيــق، ألذي ال يتأتى إال للمتخصصني، 
فيرجع إلى أمات املظان واملصادر واملراجع، 
يورد ما جاء فيها، وآراء القراء؛ قراء القرآن 
الكــرمي، وأهل العلم في ذلــك، إذ أن طه 
حســني يرى أن هذه القــراءات، إمنا قرأت 
بها العرب، موافقة أللســنتهم، ال كما 
أوحى اهلل إلى نبيه، مع أن املسلمني يرون 
أنها هكذا وردت من اهلل على لسان نبيه 

صلى اهلل عليه وسلم. 
ولــوال اإلطالة لعرجت علــى املوضوعني 
الثالــث والرابــع وهما؛ الديــن وانتحال 
الشعر، والرابع عدم أولية اإلسالم في بالد 
العرب، وإنه دين إبراهيم، وهي املوضوعات 
التي ناقش فيها األستاذ محمد نور، ناقش 
طه حسني فأفحمه وأسكته في مواضع 
كثيرة، هو املتأثر بآراء أستاذه املستشرق) 
ديفيد  صموئيل  مركليوث-١٨٥٨-١٩٤٠( 
،غير أن محمد نور لشــدة احترامه الرأي 
اآلخر، وعدم تشــدده وتزمته، فإنه يصل 
إلى أن املؤلــف:« وإن كان قد أخطأ فيما 
كتــب، إال إن اخلطأ املصحــوب باعتقاد 
املصحوب  اخلطأ  وتعمد  الصواب شيىء، 
بنية التعدي شــيىء آخــر)..( لذا حتفظ 

األوراق إداريا«.
ومنذ أكثر من عشر مئات من األعوام قال 
العرب: للمجتهد أجر إن أخطأ، وأجران إن 

أصاب .

شكيب كاظم 
تطلق دور النشــر واملطابع يوميا عشرات 
العنوانات من الكتــب، إال أن ما يبقى في 
الذاكرة منها  هو القليل، إذ أن خط البدء 
والشــروع- غالباً- واحد لدى اجلميع، لكن 
تأتــي، لعمق املوهبــة ورصانة  املفاضلة 
الكاتب واتساع ثقافته، فليس كل الكتاب 
على وتيرة واحدة، موهبة ورصانة وســعة 
إطــالع، وهذا من طبائع احلياة واألشــياء، 
فالناس متفاوتون في كل شــيىء تقريباً، 
وإذا كانت ثمة كتب تولد ميتة ألســباب 
عــدة منهــا، مواهب املنشــىء وثقافته 
وحيوية املوضوع املبحوث، وبعده عن أذواق 
الناس، فإن هناك كتبا تبقى تصارع الزمن 
ألذي يســقط  الدقيق  النقــدي  وغرباله 
الكثير من األعمال في جلة النســيان، في 
حني يحتفــظ باملتألق والرصني، وإذا كانت 
اهتمت  قد  الثقافية،  املؤسســات  بعض 
بإبداعــات املنشــئني، ومحاولــة جعلها 
تبقى في أذهان املتلقــني، من خالل إعادة 
نشــر بعض املوضوعات الرصينة، من ما 
سبق نشره، وهو ما فعلته مجلة)العربي( 
الدراسات،  بإعادة نشــر بعض  الكويتية، 
التــي ســبق نشــرها ومنذ ربع قــرن، إذ 
)العربي من  زاوية عنوانهــا  اســتحدثت 
ربع قرن(، فضالً عن اســتحداثها سلسلة 
)كتاب العربي( لنشر ما سبق نشره فيها، 
أجيال  العربيــة:  كتاب)القصة  وأمامــي 
وآفــاق( حيث أعادت نشــر قصص حملمود 
تيمور، وعباس محمــود العقاد، والطبيب 
وجمال  العجيلي،  الســالم  عبد  السوري 
الغيطانــي وغيرهــم، كمــا دأبت مجلة 
إعادة نشــر بعض  )الهالل( املصرية على 
املنتقيــات، ففــي العدد املاســي منها، 
الصادر ملناسبة مرور خمس وسبعني سنة 
على بدء صدورها )عدد شــهر كانون األول 
ســنة ١٩٦٧( أعادت اجمللة نشــر قصائد 
ومقاالت لعدد من املنشئني منهم: جبران 
خليل جبران، وخليل مطران، وإســماعيل 
مظهر، وأحمد لطفي الســيد، والدكتور 
محمد حسني هيكل، وأمني اخلولي، وعبد 
العزيز الِبْشــري، وجميل صدقي الزهاوي، 

وغيرهم كثير.
من الكتب التــي بقيت متألقة في غربال 
اجلاهلي(  الشعر  النقدي؛ كتاب)في  الزمن 
للدكتور طه حسني؛ أستاذ اآلداب العربية 
بكلية اآلداب باجلامعة املصرية، وقد صدرت 
الطبعة األولى منه عام ١٣٤٤هج=١٩٢٦م، 
وطبع فــي مطبعة دار الكتــب املصرية 
بالقاهــرة، ويقع في مئة وثــالث وثمانني 
وأهداه  املتوســط،  القطــع  في  صفحة 

)في الشعر الجاهلي( للدكتور طه حسين

لقد أصدر الدكتور طه حسين، 
في بداية سنة ١٩٢٦م 
كتابا سماه )في األدب 

الجاهلي(، تعرض فيه لبعض 
الموضوعات الحساسة جدًا، 
مما أثار حفيظة الكثير من 

الناس، وذهب األمر ببعضهم 
إلى رفع شكوى، بل رفعت 
شكاوى إلى النيابة العامة 

لغرض تقديم مؤلف الكتاب 
إلى المحاكمة، كما اثار ثائرة 

العديد من الكتاب ورجال 
الدين، فألفوا كتبا بعينها للرد 

عليه

غالف الكتاب

مشهد مسرحي بريشة سيرج لوكور



شاب يعثرعلى شيك بقيمة خمسة ماليين 
دوالر ويعيده لصاحبه 

أعاد شاب أملاني خمسة ماليني دوالر إلى صاحبها بعد عثوره 
عليها في إحدى الطرق.

ووجد الشــاب املبلغ الضائع في صورة شــيك ملقى على 
األرض، ليكتشف أنه خاص مبتجر حلويات هاريبو، التي تعد 

من أفضل سلسلة احملالت التجارية في أملانيا،
وأوضح أنه أثناء سيره إلى املنزل بعد زيارة والدته، رأى قطعة 
من الــورق فالتقطها، فتبــنيَّ له أنها شــيك مت دفعه حملل 

احللويات.
وقال إنه أصيب بصدمة بالغة عندما قرأ الرقم الكبير على 
الشيك، إلى درجة أنه لم يستطع نطقه من فرط الدهشة.
وذكر أنه اتصل مبحل احللويات، وتواصل معه محاميه، وطلب 
منه أن يتلف الشيك، وذلك ما فعله، ثم أرسل صورة الشيك 
دليالً على ذلك. لكنَّ املفاجــأة احلقيقية كانت هي املكافأة 

التي حصل عليها الشاب اخمللص من متجر »هاريبو«.
فقد أرســل إليه املتجر 6 عبوات من احللوى خاصة مبنتجات 
الشــركة، التي تشــتهر بحلوى الدب املطاطية، وتباع في 
كيس ذهبي. ولم يخِف الشــاب استياءه من ذلك، قائالً: »إن 

ذلك رخيص بعض الشيء«.

اكتشاف مقبرة أثرية بغزة تعود للقرن 
األول الميالدي

اكتشــفت في قطاع غزة مقبرة أثرية رومانية تعود للقرن 
األول امليالدي، أي قبل نحو 2000 عام، وذلك خالل أعمال حفر 

وبناء شمال غربي القطاع.
وقد عثــر فريق من الباحثني احملليني والدوليني في هذا املوقع 
املكتشف على عشــرات القبور الرومانية وعدد من القطع 

األثرية واألواني الزجاجية.
وقــال رئيس فريق التنقيب، فضل العطــل: »أول مرة تظهر 
معنــا قبور رومانية بهذا الشــكل وهي تعــود للقرن األول 
امليالدي، اليوم وصلنا خلمســني قبرا واألهمية األكبر أنه من 

املمكن أن تزداد أعداد القبور واملساحة أكثر فأكثر«.
وتنوعت القبور بني الهرمية والفردية واجلماعية، فضالً عما 
ضمته من قطع أثرية وجرار فخارية وبعض األواني الزجاجية 
املســتخدمة خالل الطقوس اجلنائزية في العهد الروماني، 
فيما تســعى أعمال التنقيب ملعرفة عدد األشــخاص في 

القبور وأسباب الوفاة.

أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو بمرفأ 
بيروت

رست ســفينة logos hope أكبر مكتبة عائمة في العالم 
في مرفأ بيروت حاملة على متنها 5000 كتاب، و400 متطوع 
من 70 جنسية هدفهم مشاركة املعرفة، واملساعدة وبعث 
األمل في النفوس. يشار إلى أن هذه الباخرة املكتبة تشكل 
أكبر معرض عائــم للكتب في العالم، وهي إحدى ســفن 
األســطول التابع ملنظمة »GBA« اخليرية، وقد بدأت رحالت 
األسطول منذ عام 1970، وعلى مدار نصف قرن استضافت 
املنظمة على منت ســفنها، أكثر من 45 مليون زائر في أكثر 

من 150 دولة وإقليم حول العالم.
وســتكون أبوابها مفتوحة أمام اللبنانيني، طالبا ومثقفني 
ومحبي املطالعة من الســاعة 9 صباحا ولغاية 10.00 ليال، 
وذلك لغاية 3 يناير 2023، لتشــكل جســرا إلــى بر العلم 
واملعرفة. يذكر أنها ليســت املرة األولى التي تزور فيها هذه 
الســفينة لبنان، إذ سبق أن رست في مرفأ بيروت في العام 
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بغداد - الصباج الجديد: 

 فــي مختبر يجاور املتحف الوطني 
العراقي، تقطع موظفة ورقا رقيقا 
لتــرمم نصا دينيا فارســيا يعود إلى 
القرن السابع عشر، في إطار عمل 
شاق يواكب التحّدي العراقي حلفظ 
47 ألــف مخطوطة وكتاب عمرها 

قرون.
العراقية  اخملطوطات  دار  وشــرعت 
في هذه املهمــة بدعم من خبرات 
التحويل  تشــمل  والتي  أوروبيــة، 
الرقمــي جملموعتها من اخملطوطات، 
إضافة إلى ترميم كتب عمرها مئات 
عن مخطوطات  الســنوات، فضال 
ولوحات خط عربــي تضررت بفعل 
الرطوبة واحلشــرات واالســتخدام 

البشري على مدى قرون من الزمن.
ويقول مديــر عــام دار اخملطوطات 
أحمد العلياوي في تصريح صحفي 
تابعته الصبــاح اجلديد، إن« بعض 
اخملطوطات “يصل عمرها إلى 1000 

عام”.
مخطوطات  “وجــود  إلى  ويشــير 
والفارســية  العربيــة  باللغــات 
والتركية والعبريــة والكردية” متثل 
هائــال”، فضال عن  ثقافيا  “تنوعــا 
“الرقع اخلطيــة واللوحات املكتوبة 
العرب  اخلطاطــني  كبــار  بأيــدي 

واألجانب”.
فــي موقع ملحق باملتحــف، يتابع 
فريــق مــن ســبع متخصصــات 
عراقيــات مــن قســم الصيانــة 
والترميم فــي دار اخملطوطات، وهن 
تدريبية  بيضاء، جولة  يرتدين سترا 
حتت إشــراف املرمم اإليطالي ماركو 

دي بيال.
وفي غرفة مجاورة، تســتند مرممة 
عراقيــة على مكتبها، وبفرشــاة 

صغيرة تزيل بتــأٍن الغبار عن لوحة 
األطــراف، قبل  خطيــة محّدبــة 

مسحها برفق مبمحاة.
تقــوم مرممة أخــرى قريبــة منها 
تقليــدي  يابانــي  ورق  بتقطيــع 
القطع  تلصق  ثّم  قلم،  بواســطة 
الدقيقة التي قّصتها على فراغات 
وثقوب في صفحــات كتاب باللغة 
الفارســية يعود إلى القرن السابع 
عشر، يتحدث عن مراسم عاشوراء.
وتؤكد طيبة أحمد البالغة 30 عاما، 
اخملطوطات  ترميم  في  تعمل  والتي 
منذ ثالث سنوات، أن “العمل صعب 
وخطير، ألنه ال بد من احملافظة على 
اخملطــوط وعلى شــكله األثري وال 
ينبغي أن نغيــره”. وأضافت “نحاول 

أن نقلــل من الضــرر حتى نعطي 
وتابعت  اخملطوطــة عمرا أطــول”. 
“ميكن أن نعمل على مخطوط ثالثة 
أشــهر أو أكثر، رمبا يكون بال غالف 
وأوراقه مفككة. نخيطه ثم جنلده”، 
بعدها “نشعر بالفرح طبعا عندما 

نرى النتيجة النهائية”.
ويوضح اخلبيــر اإليطالي دي بيال أن 
األمر ال يتعلق بإدخال تقنيات ومواد 
أيضا  ينبغي  لكن  فحسب،  جديدة 
التركيــز على “منهــج العمل في 

مهنة الترميم”.
ويضيــف “األصعــب هــو حتديــد 
كيفيــة التعامل مــع اخملطوطة… 
ينبغــي احترام تاريخ اخملطوطة قدر 

اإلمكان”.

ويتم ذلك، وفــق دي بيال، عبر “إعادة 
إدخال” بعض املواد كالنشــاء، وهي 
“مادة الصقــة تقليدية أهملت في 
مجال احلفظ لكن يعاد استخدامها 

من جديد”.
ورغم عقــود من احلروب وتعرض آثار 
العراق للنهب، جنــت مجموعة دار 
الضرر، حتى عندما  اخملطوطات من 
تعرض املتحف الوطني للسرقة إثر 
العراق بعد  التي اجتاحت  الفوضى 

الغزو األميركي عام 2003 .
الفترة  تلــك  العلياوي  واســتذكر 
قائالً “قبل احلــرب عام 2003، نُقلت 
اخملطوطات إلى ملجأ خاص محصن 
حتت األرض في إحدى ضواحي بغداد.
رغم ذلــك حاولــت مجموعة من 

اللصوص فتح امللجأ وكسر البوابة 
لســرقة اخملطوطات، لكــن أهالي 
املنطقة ومجموعــة من املوظفني 

تصّدوا لهم”.
ومن بني محتويــات دار اخملطوطات، 
رقع خطية تعود إلــى “القرن األول 
للهجرة )الســابع امليــالدي( كتبت 
باخلط الكوفــي القدمي غير املنقط، 
دار  الــورق”، وفق مدير  قبل صناعة 

اخملطوطات.
من  “مجموعــة  توجــد  كذلــك، 
اخملطوطات املكتوبة على ورق صنع 
في بغداد يعــود البعض منها إلى 
1000 عــام أو يزيد علــى ذلك، رمبا 
1250 سنة، نحن نتحدث عن بدايات 

العصر العباسي”.

وإضافــة إلــى أعمــال التحويــل 
التي حتصل باســتخدام  الرقمــي 
يعرب  أربع ماسحات ضوئية فقط، 
العليــاوي عن أمله فــي أن تتمكن 
الكوادر من “ترميم 100 مخطوطة 

في العام، وهو رقم كبير جدا”.
ويأســف لغياب التمويــل الكافي 
الذي مينع زيادة الكوادر املتخصصة 

وشراء املزيد من املعدات.
ووّقعت دار اخملطوطــات في أكتوبر 
الوطنية  املكتبــة  مــع  شــراكة 
بدعــم مالــي مــن  الفرنســية، 
التراث في  الدولي حلماية  التحالف 

مناطق النزاع، “ألِف”.
وسيســمح هذا التعاون بـ”تبادل 
مجاالت:  ثالثــة  فــي  املهــارات” 
الترميم، املســاعدة في التحويل 
الرقمــي، ولكــن أيًضــا حتديــد 
يقول  كما  وفهرستها،  اجملموعات 
زكرياء حفار مدير مشــروع العراق 
في املكتبة الوطنية الفرنســية، 

لوكالة فرانس برس.
دار  “مجموعــة  أن  ويضيــف 
اخملطوطــات هي مــن األكبر في 
العراق واملنطقة”، مشيرا من باب 
املقارنة، إلــى أن املكتبة الوطنية 
الفرنســية متلك حوالي ســبعة 
آالف مخطوطــة في مجموعتها 

العربية.
وتعمل ســهير زكي في هذا اجملال 
منــذ 27 عاما، ومــرت حتت يديها 
القّيمة.  اخملطوطــات  من  العديد 
عــن شــعورها عندمــا تنهمك 
فــي العمــل، تقول زكــي “أفرح 
أو رقعة  عندما أمسك مخطوطا 
أو فرمانــا )مرســوم عثمانــي(”. 
وتضيف “أتأملــه وأنظر إليه فترة 
إذا كان مخطوطــا  وأتصفحــه. 
بالعمل  مزخرفا ومذهبا، أستمتع 

به وأفكر كيف أبدأ بصيانته”.

متابعة - الصباح الجديد: 
البشر  أن أسالف  إلى  باحثون  خلص 
رمبا بدأوا في التحرك على قدمني من 
أجل البحث عن طعام فوق األشجار 
فــي املوائــل املفتوحة، األمــر الذي 
يتعارض مع فكرة أن هذا الســلوك 
نشــأ فــي خضم ســعي البشــر 
التكيف مع قضائهم وقتاً أكبر على 
»الغارديان«  صحيفة  حسب  األرض، 

البريطانية.
ويذكر أنه ســاد اعتقاد على امتداد 
فترة طويلة بأن الســير على قدمني 
بني أسالف البشــر بدأ منذ قرابة 7 
ماليني عام، وجاء نتيجة حدوث حتول 
في البيئــة احمليطة، عندما تراجعت 
الغابات الكثيفة لتفسح اجملال أمام 

املزيد من موائل الغابات واملراعي.
أنه  الســائدة حول  الفكــرة  ودارت 

فــي ظل مثل هــذه الظروف، قضى 
أسالفنا مزيداً من الوقت على األرض 
مقارنة باألشجار، األمر الذي مكنهم 
من السير بكفاءة أكثر على قدمني.

إال أنــه اليوم يــرى باحثون يعكفون 
مــن  مجموعــة  دراســة  علــى 
أن هذا  تنزانيــا،  الشــمبانزي فــي 
السلوك رمبا يرتبط بجذور مختلفة. 
في هذا السياق، قال د. أليكس بيل، 

العالم املتخصص في األنثروبولوجيا 
لندن،  كوليدج  بجامعة  البيولوجية 
الذي شــارك فــي وضع الدراســة: 
التي تبدو  »أعتقد أن هذه القصــة 
منطقية للغايــة قد قيلت لنا على 
مــدار فتــرة طويلة، ومــع ذلك فإن 

بياناتنا، على األقل، ال تدعمها«.
وفي مقال نشــروه بدورية »ساينس 
أدفانســيز«، شــرح الباحثون كيف 

أنهــم عكفوا على مدار 15 شــهراً 
على دراسة 13 نوعاً من الشمبانزي 
تعيش في وادي عيسى بغرب تنزانيا، 
في بيئة تشــبه تلك التي عايشها 
نتائج  وكشفت  القدماء.  أســالفنا 
الدراســة أن أفــراد هــذه اجملموعة 
من الشــمبانزي قضت جــزءاً أكبر 
مــن وقتهــا علــى األرض، وكذلك 
أثناء احلركــة، عندما تكون في بيئة 

مفتوحــة مــن الغابــات واألراضي 
العشــبية، وليــس األجزاء األشــد 

كثافة من الغابات باملنطقة ذاتها.
ومــع ذلك، فإنــه حتى داخــل بيئة 
مفتوحــة، فإن نســبة الوقت الذي 
قضتــه حيوانات الشــمبانزي على 
األرض كان مشابهاً ملا جرى تسجيله 
التــي تعيش في  القردة  أفــراد  بني 

مناطق كثيفة من الغابات.

أسالف البشر ساروا على قدمين منذ سبعة ماليين سنة

دار المخطوطات العراقية تشرع في التحويل الرقمي لمجموعتها
»رقع خطية« تعود إلى القرن األول للهجرة 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد: 
تقاس سرعة الكتابة بعدد الكلمات 
التي يكتبها الشــخص على لوحة 
مفاتيــح الكمبيوتر فــي الدقيقة. 
لكن هــذا املقياس يقتــرب على ما 
يبدو من نهايته، فقد أظهرت دراسة 
أن الكتابة على شاشــة الهاتف في 
طريقها إلحــداث طفرة في الكتابة 
الســريعة. وتتنبــأ الدراســة بــأن 
يصبح قياس ســرعة الكتابة بعدد 
الكلمــات التي يكتبها الشــخص 
على لوحة املفاتيح شيئا من املاضي 
وأن املســتقبل هو للهواتف الذكية 
وتســتخدم  بالكلمات  تتنبــأ  التي 

التصحيح التلقائي.
في جتربة علــى هاتفه احملمول، متكن 
شــخص من كتابــة 85 كلمة في 
دقيقــة واحــدة. وعلــى الرغم من 
عدم كتابة جميع الكلمات بشــكل 
مذهلة،  نتيجــة  أنها  إال  صحيــح، 
مقارنة مع متوســط عدد الكلمات 
على لوحة املفاتيح التقليدية والذي 

يبلغ 52 كلمة في الدقيقة.
وتشــير هذه النتيجــة، التي كانت 
في إطار دراســة عامليــة إلى أنه في 
املســتقبل القريب ســنكتب على 
الذكية بالســرعة نفسها  هواتفنا 
التي نكتــب بها على لوحة املفاتيح 
القدمية املعتادة. وقد قام بالدراســة 
احلاســوب  علماء  من  بحثــي  فريق 
البريطانية  كامبريــدج  جامعة  من 
وجامعــة آلتو فــي فنلنــدا، ألقوا 
خاللها نظــرة فاحصة على مهارات 
الكتابة ألكثر مــن 37 ألف متطوع 
من 160 دولة، بحسب ما ذكر موقع 
فايت،  أنــا  وقالت  األملانــي.  “فيلت” 
املؤلفة املشاركة في الدراسة وعاملة 
احلاســوب بـــاملعهد السويســري 
للتكنولوجيا في زيورخ “لقد أظهرنا 
أن األشخاص الذين يكتبون بإصبعي 
اإلبهام أســرع بكثير من األشخاص 
واحًدا  الذين يســتخدمون إصبًعــا 
فقط”. مع ذلك، فإن قضاء املزيد من 
يفسر  الذكية  الهواتف  على  الوقت 

األشخاص  زيادة سرعة  جزئًيا سبب 
عند الكتابة على الشاشة.

األجهزة  يتــم حتســني  ما  وغالًبــا 
احملمولة باحليل التقنية التي تسمح 
التصحيح  لكتابــة أســرع، مثــل 

التلقائي والتنبؤ بالكلمات.
ورأى الباحثون أن األشــخاص، الذين 
احملمولة  هواتفهــم  يســتخدمون 
وأحيانا  الهاتفية  للمكاملــات  فقط 

لكتابة الرسائل النصية فقط كانوا 
أبطأ بكثير من املستخدمني األصغر 
الرسائل  يكتبون  فالشــبان  ســًنا. 
بسرعة تبلغ في املتوسط 40 كلمة 
في الدقيقة، بينما األشخاص بني 40 
وحتى 50 عاما، يكتبون بني 26 وحتى 
29 كلمة في الدقيقة، بحســب ما 

نقل موقع “فيلت”.
التصحيــح  أن  الباحثــون  ووجــد 
ســرعة  حتســني  إلى  أدى  التلقائي 
الكتابــة بنحــو تســع كلمات في 
بالكلمات  التنبــؤ  لكــن  الدقيقة، 
أبطأها مبقدار 14 كلمة في الدقيقة. 
والســبب هو أن التنبؤ بالكالم يؤدي 
إلى التشــتيت، مما يدفع الكاتب إلى 
اختيار كلمــة بني املقترحات. ولذلك 
تنصح أنا فايت من يريد الكتابة على 
هاتفه الذكي بســرعة مثلما يكتب 
على لوحة مفاتيــح الكمبيوتر، بأن 
يستخدم إصبعي اإلبهام االثنني مع 
وظيفة التصحيح التلقائي؛ حتى لو 

كانت مزعجة أحيانا.

دراسة: الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر والهاتف  
تقترب من نهايتها

تسونامي وانفجار نووي.. 

متابعة - الصباح الجديد:  
دمييتروفا،  بانديفــا  فانغيليا  ولــدت 
التي اشــتهرت بلقب بابا فانغا، في 
بلغاريا عند ســفح سلســلة جبال 
بركانيــة فيمــا كان يُعــرف آنذاك 
وتوفيت  العثمانية،  باإلمبراطوريــة 
في 11 أغســطس/آب 1996 عن عمر 
يناهز 85 عاًما، وفقا لصحيفة ذا صن 

البريطانية.
عاشت بابا فانغا حياة عادية في ذلك 
الوقــت، حتى ســن 12 عاًما عندما 
فقدت بصرها أثنــاء عاصفة هوجاء 
حملتها بعيدا عــن منزلها، وعندما 
وجدتها أســرتها على وشــك املوت 
أيام. وقالت إنها اكتشفت  بعد عدة 
هــذه القدرة علــى التنبؤ خالل تلك 

العاصفة.
وبعد اكتســابها لقدرتها الغامضة 
بابا  التنبؤ والشــفاء، أصبحت  على 
فانغا شــخصية وشــيكة في دول 

شرق أوروبا السوفياتية.
وبرغم حياتها البســيطة كانت بابا 
فانغا موضع تقدير مــن قبل القادة 
الســوفيايت مثل ليونيد بريجنيف، 
وســكان القــرى اجملــاورة. ويقال إن 
بوريس الثالث ملك بلغاريا عام 1942 

قام بزيارة فانغا.
أهم تنبؤات بابا فانغا التي حتققت؟

باألحداث في  احلافلــة  خالل حياتها 

لقــاء القــادة الســوفيايت واألفراد 
العاديــني، أطلقــت بالكثيــر مــن 
سيبدو  الذي  الشكل  حول  التنبؤات 

عليه مستقبل العالم.
ســواء كانت مصادفة أم مجرد حظ، 

فإن بعض تنبؤات بابا حتققت.
عن كارثة غواصة كورســك النووية: 
في عام 1980، قالت بابا إن كورسك 
العالم  يبكي  وسوف  باملاء  »سُتغمر 
كلــه عليها« وقد غرقــت الغواصة 
2000، مما  الروسية في أغسطس/آب 
أسفر عن مقتل جميع البحارة الذين 

كانوا على متنها.
األوروبي،  االحتــاد  بريطانيا من  خروج 
رغم زعــم بعض أصحــاب نظريات 
املؤامرة أن بابا توقعت خروج بريطانيا 

من االحتــاد األوروبي، لكن تلك النبؤة 
كانت غير صحيحة، إذا قالت أن أوروبا 
»ســتزول من الوجــود« بحلول عام 

2017، وهو أمر لم يحدث.
الرابع  وزعمت أن الرئيــس األمريكي 
واألربعني سيكون أسود، لكنها قالت 
أيًضا إنه سيكون آخر رئيس، وهو ما 

لم يحدث مرة أخرى.
في عــام 1989، زعمــت أن »اإلخوة 
األمريكيني ســوف يســقطون بعد 
الطيور  تعرضهم لهجوم مــن قبل 
دماء  تتدفــق  وســوف  الفوالذيــة.. 
األبريــاء«. يعتقــد البعــض أن هذه 
إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر على 

الواليات املتحدة في عام 2001.
فوز فالدميير بوتني في انتخابات 2018. 

في عام 1979، خالل لقاء مع الكاتب 
فالنتــني ســيدوروف، قالــت فانغا: 
»ســيذوب كل شــيء، كما لو كان 
كاجلليد، واحًدا فقط لن ميسه، مجد 

فالدميير، مجد روسيا«.
ماذا توقعت بابا فانغا لعام 2023؟

مــع تقدمنــا فــي القــرن احلــادي 
واملزيد من  املزيد  والعشــرين، تظهر 

تنبؤات بابا.
لم تسجل بابا فاجنا مطلقا رؤاها أو 
أفكارها، لكن بعض نبوءاتها ارتبطت 

بشكل خاص بعام 2023.
بعض تنبؤاتهــا ال تلقى رواجا كبيرا، 

أحدها هو تسونامي شمسي.
العواصف  أو  الشمسي  التسونامي 
الشمســية هي دفعــات من طاقة 
الشمس. ميكن أن تكون بقوة ماليني 

القنابل النووية.
بابا  قالت  البيولوجيــة:  األســلحة 
فانغا ســتجري »دولة كبيرة« أبحاثا 
عــن األســلحة البيولوجيــة على 
البشر. انفجار محطة نووية: انفجار 
يلوح في األفق حملطة الطاقة النووية، 
يُعتقد أيًضــا أن فانغا تنبأت بكارثة 

تشيرنوبيل عام 1986.
نهايــة الــوالدات، يُعتقــد أن التنبؤ 
األخير لبابــا فانغا لعــام 2023 هو 
حظر املواليد، وأن الناس سينمون في 

اخملتبرات.

تنبؤات نوستراداموس لعام 2023

متابعة - الصباح الجديد: 
األرجنتينية  الشــرطة  ألقت 
القبض على مشجع كرة قدم 
بعد قيامــه باختطاف حافلة 
مليئــة باألشــخاص من أجل 
الوقت  في  املنــزل  إلى  العودة 
املناســب ملشــاهدة منتخب 
بالده يلعب فــي نصف نهائي 

كأس العالم.
وقــاد الرجل احلافلة ملســافة 
يتركها  أن  قبــل  أميال،  أربعة 
بالقــرب مــن منزلــه وواصل 
طريقه ســيرا على األقدام إال 
أن األمر انتهــى به أن غاب عن 
مشاهدة مباراة األرجنتني ضد 

كرواتيا بأكملها.
»املتفانــي«  املشــجع  وأدرك 
والبالــغ 53 عامــا أنه ال توجد 
طريقــة متكنــه مــن اللحاق 

ببداية املباراة بسرعة أكثر من 
قيادة احلافلة بنفسه.

عند  احلافلة  توقفــت  وعندما 
إحــدى إشــارات املــرور وخرج 

الســائق لشراء شــيء ما من 
الرجل  قفز  قريب،  بقالة  محل 
إلى خلف املقود وقام بقيادتها 

نحو منزله.

إال أن الســائق »املرتبــك« قام 
باالتصــال بالشــرطة واإلبالغ 
عن اختطاف احلافلة، وبالفعل 
مت إرســال العديد من سيارات 
الشــرطة لتعقــب احلافلــة 

اخملتطفة.
اإلعــالم  وســائل  وقالــت 
األرجنتينية وفقا لروسيا اليوم 
في  الشــرطة  مخفر  أفراد  إن 
سان ميغيل متكنوا من القبض 
عليه بعد عــدة دقائق وقاموا 

باقتياده لالستجواب.
أنه  للمشجع  السيئة  األخبار 
مت القبــض عليه ووجهت إليه 
تهمــة اختطاف ســيارة نقل 
النبأ الســار هو  أن  عام، فيما 
أن األرجنتــني بقيــادة ليونيل 
ميســي اكتسحت كرواتيـــا 

.0-3

القبض على مشجع ارجنتيني خطف حافلة بركابها 
لمشاهدة مباراة بكأس العالم من منزله..
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الدوحة ـ وكاالت:

قــال ليونيل ســكالوني املدير 
الفنــي ملنتخــب األرجنتني، إن 
مباراته أمام فرنســا كان يجب 
الفوز فيها خالل الدقائق ال90.. 
إذ حقق انتصــاره )4-3( بركالت 
الترجيــح، بعــد انتهــاء وقت 
املباراة األصلي واإلضافي )3-3(.. 
املؤمتر  خالل  سكالوني،  وأوضح 
الصحفي عقــب نهاية املباراة، 
إلــى أن فريقــه كان مكافًحا، 
بالســهلة،  تكن  لم  واملبــاراة 
قائــال: »لن يغيــر طريقته في 
يلعبون  هؤالء  األمور،  تســمية 
من أجــل وطنهــم األرجنتني.. 
هذا ما أريد أن أقوله للجمهور، 
باإلجناز  وفخورين  سعداء  ونحن 

وبتشجيعكم«.
اإلجناز  هذا  »نســتحق  وأضاف: 
برغم أن فرنســا صعبوا علينا 
بعــض األمــور فــي املبــاراة.. 
يتعني عليــه أحيانًا الفوز على 
املنتخبــات األقــوى، وهــذا ال 
الالتينية  املنتخبــات  أن  يعني 
مع  »حتدثت  قوية«.وأكــد:  غير 
دي ماريــا في وقت ســابق من 
الذي  بطريقتــه  اللعــب  أجل 
يريــد.. بعــض التفاصيــل قد 
لعبــت دورًا إيجابًيــا فــي فوز 
األرجنتني، فقد متتعنا ببســالة 
كبيرة«.وتابــع: »قلــت لالعبني 
إنهم قدموا مبــاراة جيدة قبل 
حتلوا  الالعبون  الترجيح،  ركالت 
بالصبــر والتركيز وســط ثقة 
احلــارس مارتينيز«.وشــدد: »إذا 
أراد ميســي أن يلعب في كأس 
العالم املقبل، فهو فخر عظيم 
العطاء  يقــدم  وهو  لألرجنتني 
لزمالئــه.. ليو منحنــي الثقة 
املباراة،  قبل  اإليجابية  والطاقة 
العالية  بالثقــة  كان يتحلــى 
والكبيــرة.. وأعتبــر أن الكــرة 

األرجنتينية ولود باملواهب«.
وأمضى قائالً: »أود أن أستمع إلى 
يحتفلوا  أن  عليهــم  الالعبني، 
اآلن، وفــي غضون األيام املقبلة 
ســوف أســتوعب مــا حصل 
وكيــف حــدث الفوز«.واختتم 
»منتخب  قائــالً:  تصريحاتــه 
األرجنتني استطاع حتقيق حلم 

مارادونا، ولو كان على قيد احلياة 
لكان استمتع مع فريقه بالفوز 
للجهاز  شــكرًا  املبــاراة..  في 
اجلبارة،  جهــوده  علــى  الفني 
وأنهم جزء من هذا اإلجناز.. لقد 
من  مليسي  قدراتنا  كل  سّخرنا 
أجل حتقيق هدفنا وأهدي كأس 

العالم للشعب وعائلتي«.
األرجنتيني  النجــم  وحصــل 
جائزة  علــى  ميســي  ليونيل 
أفضــل العــب فــي مونديال 
قطر، مســاء أول أمــس، بعد 
تتويج  القوية في  مســاهمته 
منتخب بــالده بلقب املونديال، 
للمرة الثالثة في تاريخها.. وفاز 
باللقب،  األرجنتينــي  املنتخب 
بانتصــاره على فرنســا )2-4( 
بضربات الترجيــح، بعد نهاية 
الوقتــني األصلــي واإلضافــي 

بالتعادل )3-3(.
في  هدفني  ميســي  وســجل 
النهائي، باإلضافة إلى 5 أهداف 
أخــرى علــى مــدار البطولة، 
ترتيب  في  الثاني  املركز  ليحتل 
أفضل  بجائزة  ويتوج  الهدافني، 
العــب فــي املونديــال.. وجنح 
الشــباك،  زيارة  »البرغوث« في 
.2022 أدوار نســخة  فــي كل 

مرحلة  خــالل  ميســي  وأحرز 
اجملموعات في شباك السعودية 
ثمن  في  ثم سجل  واملكسيك، 
النهائي أمام أستراليا، وفي ربع 
النهائــي ضد هولنــدا، قبل أن 
يهز شــباك كرواتيا في نصف 
الوســط  العب  ونال  النهائي.. 
األرجنتيني، إنزو فرنانديز، جائزة 
أفضل العب صاعــد في كأس 

العالم 2022.

»أوبتــا«  شــبكة  وذكــرت 
لإلحصائيات، أن ميســي بعمر 
(35 عامــا و177 يومــا(، أصبح 
ثانــي أكبر العــب يتمكن من 
كأس  نهائــي  في  التســجيل 
»الســويدي  وأضافت:  العالم.. 
نيلــس ليدهولــم، أكبــر من 
سجل في نهائي مونديال، حني 
هز شــباك البرازيل في نسخة 
1958، بعمــر )35 عامــا و264 

يوما(«. 
قالت شبكة »سكواكا«:  فيما 
»هنــاك العبــان فقــط متكنا 
من تســجيل 25 هدفا أو أكثر 
فــي )املونديــال، اليــورو، كوبا 
األفريقية(«. األمم  وكأس  أمريكا 
وأشارت الشــبكة »سكواكا«: 
»األرجنتينــي ليونيل ميســي، 
البرازيلي  الظاهــرة  على  تفوق 

رونالدو، الذي ســجل 25 هدفا، 
بتســجيله 26 هدفــا.. ومــن 
ناحية أخرى، أوضحت شــبكة 
أول  أن ميسي سجل   ،»ESPN«
هدفني لــه مــع األرجنتني في 
هز  بعدما  بطولة كبرى،  نهائي 

شباك الديوك.
األرجنتيني  األســطورة  وأكــد 
ليونيل ميســي أنه ســيواصل 
قاد  أن  بعــد  الدولية  مســيرته 
بالده إلى لقبها الثالث في كأس 
1986، على  منــذ  واألول  العالم 
الترجيح  بركالت  فرنسا  حساب 
 FIFA فــي نهائــي كأس العالم
صاحــب  2022™.وقــال  قطــر 
الـــ35 عاًمــا الذي فــاز بجائزة 
أفضــل العب فــي البطولة في 
حديث مــع قناة أرجنتينية »أريد 
االســتمرار فــي خــوض بعض 

للعالم«. بطالً  بصفتي  املباريات 
لكن ميسي اعترف بأن مسيرته 
أوشكت على االنتهاء بعد أن رفع 
أخيرًا الكأس التي طال انتظارها 
وحمل عبء عدم الفوز بها طيلة 
مســيرته لالرتقــاء الى مصاف 
مهاجم  مارادونا.وســجل  دييغو 
الفرنسي  جيرمان  ســان  باريس 
الدراماتيكي  النهائي  هدفني في 
الــذي انتهى بنتيجــة 3-3 بعد 
الوقتني االصلــي واالضافي، قبل 
أن يسجل الفائز بالكرة الذهبية 
ســبع مرات محاولته في ركالت 
الترجيح التي فازت بها األرجنتني 

.2-4
أنني  الواضح  »من  ميسي:  وقال 
بهذا  إنهاء مســيرتي  أرغب في 
)اللقــب(، ال ميكنني طلب املزيد. 
مســيرتي أوشكت على النهاية 
ألن هذه هي ســنواتي األخيرة«.

بعــد العديد من خيبــات األمل 
التي  السابقة  األربع  النسخ  في 
شارك فيها، بينها خسارة نهائي 
2014 أمــام أملانيا فــي البرازيل، 
قال ميســي إنه شــعر دائًما أن 
وقته ســيأتي.أضاف »من اجلنون 
أن ذلك حــدث، لكنه مذهل. إنه 
ألمر مدهــش أن تنتهــي بهذه 
الطريقــة. لقد قلت ســابًقا إن 
اهلل سوف مينحني هذا )اللقب(، 
ال أعرف ملاذا ولكني شعرت أنها 
بالنسبة  املرة«.أما  هذه  ستكون 
للمباراة، قال ميسي إنه كان من 
الصعب تفســير السيناريو بعد 
أن تخلــت األرجنتني عن تقدمها 
كيليان  عــادل  عندما  بهدفــني 
مبابــي في الدقيقتــني 80 و81 

ويأخذ املواجهة الى التمديد.
تقدمــت األرجنتني مجــددًا عبر 
ميســي )108(، بعد أن ســجل 
الهــدف األول فــي املبــاراة من 
ركلة جزاء في الشــوط األول، إال 
الـ«هاتريك« في  أكمل  أن مبابي 
الدقيقة 118 لتذهب املباراة الى 
ركالت الترجيح.وقــال ميســي: 
للغاية،  غريبــة  مبــاراة  »كانت 
مثل األخرى ضد هولندا )في ربع 
النهائــي(، وعندمــا تقدمنا في 
الوقــت اإلضافي، حدث ذلك مرة 
مضيًفا  فرنسا(«،  )معادلة  أخرى 
أن مجّسم كأس العالم »جميل 

جًدا«.

ميسي أفضل العب في مونديال 2022

سكالوني مزهوا باإلنجاز: حققنا حلم مارادونا
الدوحة ـ وكاالت:

أسند االحتاد اآلســيوي لكرة اليد، إلى قطر، 
مهمــة اســتضافة التصفيات اآلســيوية 
األوملبية  األلعــاب  لــدورة  املؤهلة  للرجــال 
الصيفية فــي باريس 2024، وذلك خالل املدة 
مــن 18 وحتى 28 تشــرين األول مــن العام 

املقبل 2023.
وســوف تكون هــذه هي املــرة الثالثة على 
التوالــي التــي تســتضيف فيهــا قطــر 
التصفيات اآلسيوية لكرة اليد املؤهلة لدورة 
األلعاب األوملبية، حيث كانت قد استضافت 
في عام 2015 تصفيات أوملبيــاد )ريو 2016( 
والتي تأهــل منها املنتخب القطري إلى دورة 
األلعاب األوملبيــة للمرة األولى في تاريخ كرة 
اليد القطرية، كما استضافت في عام 2019 

تصفيات أوملبياد )طوكيو 2020(.
وسيتأهل منتخب واحد من هذه التصفيات 
إلــى أوملبياد )باريــس 2024(، على أن يخوض 
صاحب املركــز الثاني ملحقاً.. كما أســند 
االحتــاد اآلســيوي لكرة اليــد إلــى اليابان 
اســتضافة التصفيات اآلسيوية للسيدات 

املؤهلة لدورة األلعاب األوملبية املقبلة.

أبو ظبي ـ وكاالت:
شــهدت منافســات بطولة جائزة أبوظبي 
الكبــرى للجوجيتســو بدون بدلــة، والتي 
للجوجيتســو  اإلمــارات  احتــاد  ينظمهــا 
بالتعاون مــع رابطة أبوظبي الدولية حملترفي 
اجلوجيتســو، فــي صالة جوجيتســو أرينا 
مبدينة زايد الرياضية، أداء قويا ونزاالت حامية 
جمعــت نخبة الالعبني مــن مختلف أنحاء 

العالم.
واختتمــت املنافســات بتتويــج أكادمييــة 
»إيفنت« باللقب، وحلــت »كوماندو جروب« 
في املركز الثاني، و«باملز الرياضية« في املركز 
الثالث، وعلى صعيد الــدول، تبوأت اإلمارات 
الصــدارة، متفوقة علــى البرازيل في املركز 

الثاني، وروسيا في املركز الثالث.
وتدخل البطولة، ضمن التصنيف الســنوي 
املعتمــد لــدى رابطــة أبوظبــي حملترفــي 
اجلوجيتســو، حيث متنح للفائز باملركز األول 
2000 نقطــة تصنيفية عــن كل فئة، األمر 
بالنســبة  الذي يعزز من قيمتها وأهميتها 

لالعبني املشاركني.

قطر تضيف تصفيات 
أولمبياد باريس لكرة اليد

اإلمارات بطال لجائزة 
أبوظبي الكبرى للجوجيتسو

سكالوني وميسي
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بغداد ـ فالح الناصر:

املوهبة  الوطني لرعاية  املركز  شكل 
للسيدات  فريقا  باملالكمة  الرياضية 
ضم 6 العبات هــن » مديحة وهاب 
جاسم 2009 وآمنة واثق 2006 ورقية 
عمــر 2013 والشــقيقات بنني علي 
2008 وزهراء علــي 2009 ورقية علي 
2011«.. باشــراف املدربان رسول جبر 
والدكتور واثق جمــال حطاب بدعم 
واشــراف مباشــر من مديــر مركز 
الدكتور  باملالكمة  الرياضية  املوهبة 

موسى جواد.
وقال الدكتور موســى جواد ان فريق 
املالكمة للســيدات مت تشكيله منذ 
الالعبات  لبعض  شــهرين، وســبق 
ان تدربــن مع العبي مركــز املوهبة 
باملالكمــة، فأرتــأى املركــز ان يتم 
تشــكيل فريق للســيدات في ضوء 
التشــجيع الكبير والدعم املتواصل 
لالعبات من ذويهــن الذين يحضرون 
ملؤازرة  التدريبات  في  يومي  بشــكل 

املالكمات الواعدات.

تعزيز اجلانب الفني

وأشاد الدكتور موسى جواد بانضباط 
املالكمات واصرارهن على تعزيز اجلانب 
الفني بفضل االنتظام واملواظبة في 
التدريبات باشــراف املدربان رســول 
جبــر والدكتور واثق جمــال حطاب، 
وهذا يسهم في امكان صناعة جيل 
جديد لسيدات رياضة الفن النبيل، اذ 
املالكمة  احتاد  امام  اخملرجات  سيكون 
لغرض أحلاقهن بتشــكيلة املنتخب 
في  للمشاركة  للســيدات  الوطني 
االستحقاقات املقبلة، اذ نضع ثقتنا 
الكبيــرة في امــكان حتقيق العبات 
أفضل  الرياضيــة  املوهبــة  مركــز 
النتائج في البطوالت املقبلة ســواء 
كانت على الصعيد احمللي او اخلارجي.
وتابع ان مالكمة السيدات تتميز بها 
دول قلة على صعيد القارة االسيوية 
منها كازاخستان وأذربيجان، في حني 
سيكون للعراق كلمته في البطوالت 
اخلارجية لو توفرت فرصة املشــاركة 
للســيدات،  اخلارجية  البطوالت  في 
ونراهن على إمكانات العباتنا بشكل 
كبير فــي اعتالء منصــات التتويج 

والهيمنة على مراكز املقدمة. 
وأوضــح ان الالعبــات مت جتهيزهــن 
بشــكل صحيــح بــادوات رياضــة 

املالكمة، واحللبــة موجودة في مركز 
املوهبــة الرياضية في دائرة شــؤون 
الشــباب  وزارة  واحملافظات/  األقاليم 
اذ طاملا كان مركز املوهبة  والرياضة، 
رافدا لالحتاد املركزي للمالكمة، ونرى 
حاليا إصــرار الالعبات في التدريبات 
وااللتــزام كبيــرا وهذا يســهم في 
زيادة التفاؤل بإمكان صناعة العبات 

متقدمات فنيا في رياضة املالكمة.

تعاون مع احتاد اللعبة 
الكبير بني مركز  التعاون  وثمن جواد 
املوهبــة وبني احتاد اللعبــة املركزي، 
ســيما ضم املالكمــني االبطال إلى 
صفــوف املنتخبات الوطنية لتمثيل 
العراق في االســتحقاقات اخلارجية، 
 23 مبينا ان املنتخــب الوطني حتت 
الذي يســتعد للمشاركة في  عاما 
يضم  املقبل،  الشــهر  آسيا  بطولة 
العديــد مــن الالعبني مــن صناعة 
مركز املوهبــة الرياضية، منوها إلى 
ان العديــد من املنتخبــات الوطني 
حصدت ألقاب ومراكز متقدمة وكان 
بني صناع إجنازاتها في تلك البطوالت 
العبني من مركز املالكمة للموهوبني.
وأشار إلى ان مركز املوهبة الرياضية 

باملالكمــة حاليا يعتمد أربعة مراكز 
تدريبية الكتشاف الالعبني الواعدين 
والعامرية  الصدر  مدينة  مناطق  في 
واحلرية واالسطان إضافة إلى فروعه 
وميســان  البصرة  محافظــات  في 

وواسط والناصرية.

ثقافة رياضية 
وأضــاف: حققنا تقدمــا كبيرا في 
لالعبني  رياضيــة  ثقافــة  اعتمــاد 
املوهوبني، فنحن فــي مركز املوهبة 
نحرص على قراءة النشــيد الوطني 
التدريبية  الوحــدات  افتتــاح  فــي 
وكذلك بعد انتهاء الوحدة التدريبية 
يتــم ترديد »عاش العــراق« من أجل 
غرس ثقافة حب الوطن لدى الالعبني 
املوهوبــني، وهــذا يعد أســاس بناء 

الرياضي البطل للمستقبل.
كما لدينا مناهــج خاصة بالتغذية 
واحلفاظ علــى أوزان الالعبني، وإقامة 
الوحدات  قبــل  التثقيفية  الــورش 
التدريبية، أكدنا على عدم االعتراض 
على قرارات احلكام واحلفاظ على عدم 
التعصــب ابدا، بل يختــم مالكمنا 
النزال فائزا او خاســرا بالقاء التحية 

للحكام واملدرب والالعب املنافس.

المركز الوطني للموهبة الرياضية يشكل فريقا للسيدات بالمالكمة 
خطوة مهمة لتأكيد جدارة حواء في الفن النبيل

فريق املالكمة للسيدات ضمن مركز املوهبة الرياضية

متابعة ـ الصباح الجديد:

قررت الســلطات العراقية، أمس 
األول، أن يكون منح سمة الدخول 
ملتابعة بطولة خليجي 25 بشكل 
مجاني ومباشر.. وقال مدير اإلعالم 
والعالقــات فــي وزارة الداخليــة 
العراقيــة اللواء ســعد معن في 
بيــان صحفي«تنفيذاً لتوجيهات 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقــوات املســلحة ومبتابعة من 
قبل وزير الداخلية، تقرر بأن تكون 
ملتابعة  العراق  إلى  الدخول  سمة 
بطولة خليجي 25 بشكل مجاني 

ومباشر«.
العراقية  الداخليــة  وزارة  وكانت 
أعلنت مسبقاً فرض رسوم بقيمة 
200 دوالر علــى تأشــيرة الدخول 
للراغبني بحضور بطولة )خليجي 
في  منافساتها  انطالق  املقرر   )25
يناير  من  الســادس  في  )البصرة( 
املقبل، وهــو أمر أثار جــدالً لدى 

مواطنني خليجيني.
العراقية  الداخلية  وزارة  وأطلقت 
موقــع إلكتروني لتقــدمي طلبات 
دخول  تأشــيرة  علــى  للحصول 
العراق خــالل بطولة خليجي 25، 
والتــي تنطلق في الســادس من 
ينايــر 2023 في محافظة البصرة 

العراقية.
مــن جانب اخــر، اجتمعت،أمس، 
 )٢٥( خلليجي  التنظيمّية  اللجنُة 
النائب  الُبطولــِة  ُمديرِ  برئاســِة 
جبار  علــي  االحتاد  لرئيــِس  األول 
ناصر  اللجنِة محمد  رئيس  ونائِب 
وأعضاء االحتادِ غامن عريبي وكوفند 
املوســوي  وأحمد  اخلالــق  عبــد 

ورحيم لفتــة وخلف جالل، واملُدير 
التنفيذّي للُبطولــِة األمني العاّم 
لالحتادِ محمد فرحان، وعبر املنصِة 
االلكترونّيــِة ُمدير تنمية األقاليم 
واحمُلافظــاِت فــي وزارِة الشــباب 
والرياضة طالب املوســوي، فضالً 
عن ُمديري ملعبي البصرة وامليناء، 
الوزارِة  العالقاِت في  ومعاون مدير 

فاضل ثامر.
وتنــاوَل االجتماُع ُمناقشــَة اخر 
االستعدادات  في تنظيِم خليجي 
٢٥ في البصرة التــي تنطلق في 
٦/١/٢٠٢٣ ، وكذلــك عمل اللجاِن 
في الُبطولِة.. وفي بدايِة االجتماع، 
حتدَث النائــُب األول لرئيِس االحتاد 
علي جبار، قائــاًل: نعمُل بِجٍد من 

أجــل أن تكون الُبطولــُة ناجحًة 
وتليُق  املقاييــس،  بكل  وُمنظمًة 
باســم العراق الذي ســبَق له أن 
في   ١٩٧٩ عــام  الُبطولَة  نظــَم 
بغداد.  وأضاَف: نرحُب باألشــقاِء 
والكــرم، وبُطولُة  في بصرة اخليرِ 
اخلليــج لهــا ميــزٌة تختلُف عن 
أي بُطولــٍة أخــرى، ونتطلُع بثقٍة 

الالئق  باملظهرِ  وإظهارها  للنجاِح 
واحلسن، وثقتنا عاليٌة مبالكاتنا.

في حــني أوضَح املُديــُر التنفيذّي 
علينا  فرحــان:  محمد  للُبطولِة، 
العمــُل بطريقــٍة ُمختلفــٍة مع 
التنسيِق العالي بني جميع اللجاِن 
العاملــة فــي الُبطولــِة، وذلك 
بتهيئِة كل ُمســتلزماِت النجاِح 

اإلقامِة  مــن  الُبطولة  ملفاصــل 
واالســتقباِل  واملالعب  والضيافِة 
وُحضورِ اجلمهور. . من جهته، قاَل 
رئيُس اللجنــة اإلعالمّية خلليجي 
٢٥، أحمــد املوســوي: نعمُل ألن 
تكــوَن الُبطولُة ناجحــًة إعالمياً 
التعــاوِن والتكاتِف بني  من خالل 

األطراِف كافة.
من جانبه، أشارَ نائُب رئيس اللجنة 
إن  إلى:  ناصر،  التنظيمّية، محمد 
تاريٌخ  ولها  اخلليج مهمٌة،  بُطولَة 
حافٌل ووقٌع مؤثٌر، وعلينا تَســخيُر 
أيضاً  وعلينــا  اجلُهــود،  أقصــى 
اجلزئياِت إلظهارِ  بأبسط  االهتماُم 
الُبطولِة بُصــورٍة رائعٍة وُميزة. أما 
ُعضو االحتاد، غامن عريبي، فقد بنّيَ: 
وفرنا جميَع ُمســتلزماِت النجاح 
اإلدارّيِة  النواحــي  مــن  للُبطولِة 
والتنظيمّيِة واللوجستّيِة، وعلينا 
االســتفادُة مــن إقامــِة بُطولِة 
اخلليج لتنظيــِم بطوالٍت قاريٍة أو 

عربّيٍة ُمستقبال.
وأوضــَح ُعضــو االحتــاد، كوفند 
عبد اخلالق: إن التهيئَة املُناســبة 
والتفاهــم بني اللجاِن فــي احتادِ 
الكــرة ومثيالتهــا فــي االحتــادِ 
اخلليجــّي من أهــّم مالمح جناِح 
الُبطولة. وأكَد ُعضو االحتاد، رحيم 
لفتــة: إن مالعــَب التدريــب في 
ملعبي البصــرة وامليناء أصبحت 
بــأمتّ اجلاهزّيِة الحتضــاٍن تدريبات 
املُنتخباِت املُشــاركِة في خليجي 

. ٢٥
ونوَه ُعضو االحتاد، خلف جالل: إننا 
منتلُك الُقــدرَة على النجاِح الباهرِ 
بَتنظيــِم خليجي ٢٥ في البصرة، 
واحلرص على  الرغبة  اجلميع  ولدى 

أداِء املهمات بأعلى درجاِت الدقة.

العراق يقرر منح سمة الدخول لمتابعة
 خليجي 25 بشكل مجاني ومباشر

اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة آخر استعدادات تنظيم البطولة

احتاد الكرة يناقش حتضيراته خلليجي 25

سلة النفط يدشن تحضيراته 
لمواجهة الكرامة

الشباب تبارك انجازات أبطال 
أثقال البارلمبية بدبي

الكرخ والدفاع الجوي والحشد 
يفوزون بدوري السلة 

متابعة ـ الصباح الجديد:
دشــن فريق النفط لكرة السلة، حتضيراته في 
السوري  الكرامة  ملواجهة  اســتعداداً  دمشق، 
يوم 21 من كانون األول اجلاري، ضمن مســتهل 
مشواره ببطولة دوري الســوبر الغرب آسيوي 
“ WASL” .   وفضل اجلهاز الفني ملمثل ســلة 
العراق، احلضور بوقت مبكر للعاصمة السورية 
، قبل مالقاة أصحاب األرض الكرامة ، في مباراة 
تعــد صعبة لطرفــي اللقاء. ويلعــب النفط  
باجملموعة الثانيــة إلى جانب شــاردار اإليراني 
والكرامة الســوري والرياضي اللبناني.وســبق 
لكتيبة املــدرب خالد يحيى ، لعب مباراتني في 
مرحلة اإلياب من الدوري العراقي املمتاز ، وجنح 
في التغلــب فيهما على غاز الشــمال ونفط 
الشمال، ليقفز لصدارة الترتيب.يذكر أن قائمة 
حامل لقب الدوري العراقي تضم 3 محترفني : 
انتوين  ، واألمريكيني  »الدومنيكي إيدجار سوزا 
وينجيز وتوني ميتشــيل«.كما ضمت القائمة 
8 العبني محليني هم : كرار جاســم ، جاســم 
محمــد ، حيدر جمعة ، عبــاس هادي ، محمد 
فالــح ، خالد كــرمي ، محمد زيــاد ، أحمد جنم 

الديـن.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بــارك وزير الشــباب والرياضة الســيد أحمد 
املبرقع، اجنازات أبطال اثقال البارملبية في بطولة 
العالــم التي جرت في دبــي، مثمناً حصولهم 
على النتائج الباهرة وامليداليات امللونة للرجال 
والنساء في اكبر جتمع عاملي بلعبة رفع األثقال 
للمعاقــني وبواقع اثني عشــر وســاما ملونا 
طرز صدور االبطال واســعد جماهيرنا الكبيرة 
بفوزهم املستحق وضمان بطاقات التاهل الى 

باراملبياد باريس 2024. 
وأضاف املبرقــع أن أبطال احتــاد االثقال ضمن 
اللجنــة الباراملبيــة عودونــا علــى نتائجهم 
الكبيرة املشرفة في احملافل الدولية وكانوا بحق 
خير ســفراء لرياضة الوطــن، فألف حتية لهم 
وإلدارتهم وجميع من اجتهد ألجل اسم الوطن 

والدفاع عن ألوان الرياضة فيه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققت أنديــة الكرخ والدفاع اجلوي واحلشــد 
الشــعبي أمس الفوز في منافسات دوري كرة 
الســلة املمتاز، اذ فاز الكرخ على غاز الشمال 
بنتيجة 87 مقابل 78 نقطة، وحقق فريق الدفاع 
اجلوي الفوز على احللة بنتيجة 115 مقابل 106 
نقطة، وفاز احلشــد الشــعبي على التضامن 
بنتيجة 76 مقابل 65 نقطة..وفي دوري الشباب 
املصاحب فاز الكرخ على غاز الشــمال بنتيجة 

56 مقابل 50 نقطة.
مــن جانب اخــر، التقى رئيس االحتــاد املركزي 
لكرة الســلة ورئيس احتاد غربي اسيا الدكتور 
حسني العميدي مع الســيد هاكوب خاجريان 
املدير التنفيذي ملكتب االحتاد الدولي في اســيا 
واالمني العــام لالحتاد االســيوي في العاصمة 
اللبنانية بيروت للتباحث في جميع االمور التي 
تخص تطور كرة الســلة في العراق وناقشــا 
بعض االمور من اهمها تنظيم هيكلية جديدة 
تسمح باملشاركة للجميع اضافة الى مناقشة 
منهاج احتاد غربي اسيا لسنة 2023 و من املؤمل 
ان يعود الدكتور حسني العميدي من اجتماعه 
خارج العراق محمالً بوعــود الدعم الالمحدود 

للكرة البرتقالية خدمة للصالح العام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلب النجف على ضيفه نفط 
أمس،   ،)2-5( بنتيجة  ميســان 
علــى ملعب النجــف الدولي، 
ضمــن افتتاح اجلولــة 11 من 
الضيوف  املمتاز.تقــدم  الدوري 
النيجيــري  طريــق  عــن  أوال 
 ،30 الدقيقة  أكور في  بينيامني 
ومتكن البرازيلي كليمرسون من 
معادلة النتيجــة في الدقيقة 

.31
سامية  ياسني  الســوري  وجنح 
من إضافة الهدف الثاني لنفط 
ميسان من ركلة جزاء بالدقيقة 
37، وعــاد النجف التعديل عبر 
مهدي كامل بالدقيقة 52.وعزز 
فريقه  تقــدم  أحمــد  معــني 
 ،60 الدقيقة  فــي  ثالث  بهدف 
وأضــاف البديل محمــد زامل 
الهــدف الرابع لفريــق النجف 
طاهر  74.وخطف  الدقيقة  في 
للنجف  اخلامس  الهدف  حميد 
املباراة  زمن  من   2+90 بالدقيقة 
اجلماهير،  عنهــا  غابــت  التي 
املفروضة على  العقوبة  بسبب 
رفع  االنتصــار،  الفريق.وبهــذا 
النجف رصيــده إلى 23 نقطة، 
إلــى صدارة  ليرتقــي مؤقتــا 
الترتيــب، في حــني ظل نفط 
ميسان باملركز السادس برصيد 

18 نقطة.

فريق  أخــرى، حقق  مباراة  وفي 
القاســم فوزا مهما على فريق 
الكهرباء بهدفني لهدف، وبرغم 
ان الكهرباء بكر التسجيل عن 
في  طريق مهيمن سليم مالخ 
الدقيقــة 22، اال ان القاســم 
تســجيل  من  ومتكن  اجتهــد 
هدفي الفوز عن طريق الالعبان 
رضــا محمد فــي الدقيقة 47 
وفالح عبــد الكرمي في الدقيقة 

.52
اجلولة  مباريــات  وتســتكمل 
اليــوم الثالثاء ، اذ يلعب النفط 
البصــرة فــي ملعب  ونفــط 
 2 الدولي في الســاعة  املدينة 
ظهرا، وفــي التوقيت ذاته تقام 
في ملعب كربالء الدولي مباراة 
الديوانيــة والكرخ، وفي ملعب 
الزوراء يتواجه نوروز امام احلدود 

في الساعة 2 ظهرا.
بفريق  ملعبه  في  زاخو  ويلتقي 
الرابعة  الســاعة  فــي  دهوك 
أربيل  ويلعب  والنصف مســاء 
والطلبــة فــي التوقيــت ذاته 
مبلعب فرانســوا حريري ويلعب 
الزوراء في ملعبــه امام كربالء 
في الســاعة 7 وفــي التوقيت 
نفســه يلتقي نفط الوســط 
واجلويــة فــي ملعــب النجف 

الدولي.

هاتريك عبد اهلل عمار يفود 
للدفاع املدني للتألق في 

اجلولة السابعة للدرجة األولى
من جانب اخر قــاد الالعب عبد 
اهلل عمار فريقــه الدفاع املدني 
لتحقيق الفوز الكبير على فريق 
دون  أهداف من  بثالثة  االتصاالت 
مقابل أول أمس حلســاب اجلولة 
الســابعة من اجملموعــة األولى 
لدوري الدرجة األولى بكرة القدم، 
واســتطاع الالعب عبد اهلل من 
تســجيل األهداف الثالثة ليقود 
فريقه لفوز مستحق، وفي بقية 
مباريــات اجملموعة فاز ميســان 
على ســامراء بهدف من دون رد 
والرمادي علــى احلويجة بهدفني 
مصافي  على  والبحــري  لهدف 
اجلنــوب بهدف مقابل الشــيء 
الكهربائية  الصناعــات  وتعادل 
امام بيشــمركة الســليمانية 

بهدفني ملثلهما.
اما اجملموعة الثانية فقد اسفرت 
نتائجها عن حتقيق احلسني لفوز 
بهدفني  الســماوة  علــى  ثمني 
الصليخ  علــى  وديالى  لهــدف 
واملــرور علــى عفــك  بهــدف 
الناصرية  وتعادل  بهدفني لهدف 
والشــرقاط بهدف لكل منهما 
انتهت  التي  ذاتها  النتيجة  وهي 
واملصافي  اجلــوالن  مبــاراة  بها 

وتعادل امليناء والكوفة سلبا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدُعو اللجنُة النسوّية في االحتادِ 
املركــزي لُكــرِة القــدم  األنديَة 
املُشــاركة في الدوري النســوّي 

للُحضورِ  املكشــوفِة  للساحاِت 
الثالثاء  اليــوم  االحتاد  مقــّر  إلى 
املوافــق )٢٠/١٢( فــي الســاعِة 
الثانية عشرة ظهراً، وذلك إلجراِء 

ُقرعِة الــدوري، واألنديُة هي )فتاة 
بغــداد والتجارة والــزوراء ونفط 
نينوى وشــباب  وفتاة  الشــمال 

الوطن(.

النجف يضرب نفط ميسان بخماسية 
والقاسم يعطب الكهرباء

اليوم.. قرعة دوري النساء في افتتاح الجولة 11 لدوري الكرة الممتاز 

نادي االتصاالت يتوج بكأس بطولة الراحلة 
سلمى الجميلي بالمبارزة البارالمبية

اسامة السيالوي*
اختتمت أول أمــس على قاعة املركز 
التدريبي للجنة الباراملبية في مجمع 
وزارة الشباب والرياضة بطولة العراق 
للمبــارزة الباراملبي التي اطلق عليها 
االحتاد اســم الراحلة الالعبة واحلكم 
اجلميلي  ســلمى  باللعبة  الســابق 
وماتركته  الرياضية  ملسيرتها  تثميناً 

من اثر طيب داخل نفوس زمالئها.
وبحضــور رئيس اللجنــة الباراملبية 
الدكتــور عقيل حميد والنائب الثاني 
فرســت شــالي واالمني املالي عبيد 
املكتب  الغزي وعدد من اعضاء  عنيد 
الباراملبية  االحتادات  ورؤساء  التنفيذي 
وعدد مــن اعضــاء االنديــة وعائلة 
الراحلة ســلمى اجلميلــي توج بفئة  
باملركز االول  نادي االتصــاالت  الرجال 
الثاني  باملركز  نادي وســام اجملد  وجاء 
وكان املركز الثالث مــن نصيب نادي 
الذرى وكانت نتائج النســاء حصول 
جلنة بابل علــى املركز االول وحل نادي 
وســام اجملد باملركز الثاني.. وقبل بدء 
مراســيم التتويج حتدث رئيس االحتاد 

الراحلة سلمى  علي حميد عن حياة 
اجلميلي في لعبــة املبارزة وطلب من 
احلضور قــراءة ســورة الفاحتة وقدم 
الســيد  تذكاري قدمه  درع  لعائلتها 

رئيس اللجنة الباراملبية. 
واعلن رئيس اللجنــة الدكتور عقيل 
حميــد ان بطولة املبــارزة هي كانت 
مســك ختام البطــوالت لهذا العام  
وكانت كل البطوالت التي نظمت هذا 

العام ناجحة وافــرزت عناصر جديدة 
لزجهــا ضمــن صفــوف املنتخبات 
الوطنية وهذه الســنة كانت مليئة 
باالجنازات العامليــة والدولية البطالنا 
الباراملبيــني وهذا حصيلة التخطيط 
الصحيــح الــذي يكلــل بالنجــاح 

واالجنازات.

* إعالم اللجنة الباراملبية

جانب من التتويج



بغداد ـ سمير خليل: 
قاعة  احتضنت  يومــن  على مدى 
مؤسســة احملطة ببغداد "مهرجان 
التســجيلية  لافــام  بغــداد 
الذي نظمته منظمة  النســائية" 
البرملان األملانيــة -املعنية بالثقافة 
مــع  بالتعــاون   - الدميقراطيــة 
عشتار  وشــركة  احملطة  مؤسسة 
العراق لانتاج الســينمائي وبدعم 

من وزارة اخلارجية االملانية.
ويعد املهرجان اســتمرارا ملشــروع 
)نساء يصنعن افاما( والذي استمر 
ســنتن ونفذته منظمــة البرملان 
بتمويل مــن وزارة اخلارجية االملانية 
لكونه جزءا من مشــروع )ممارسات 
التحوالت  علــى  تشــهد  فنيــة( 
االجتماعية بهدف توحيد الطاقات 
دورهن  وتعزيز  العراقية  النســائية 

في املشهد الثقافي العراقي.
الذي خلت  وخال يومي املهرجــان 
فقراته مــن التنافس ومنح اجلوائز، 
عرضت اربعة افام خملرجات شابات، 
للمخرجة  أيام(  )خمسة  فيلم  هي 

شــهد الطائي، وفيلم )مرة اخرى( 
للمخرجــة رغد قاســم، وفيلم)ن 
البياتي،  رانيــة  للمخرجــة  رقية( 
برناديت  للمخرجة  )سميل(  وفيلم 

اسطيفان.
خملرجــات  نــدوة  اقيمــت  كمــا 
ســينمائيات حتدثــن فيهــا عــن 
زهراء  وهن  الســينمائية،  جتربتهن 
غندور ودلباك مجيد من العراق، رند 
بيروتي مــن االردن، وماال راينهاردت 
ولينــدا باغانيلي مــن املانيا، ادارت 
النــدوة اخملرجة العراقيــة االملانية 

فرات اجلميل،
اللبنانية  كما دارحوار بــن اخملرجة 
والناشــطة  والكاتبة  عطيــة  ربا 
العراقيــة ارادة اجلبوري حول حقوق 

املرأة ومجال التعبير عن الرأي.
املهرجان  هامــش  علــى  وعــرض 
فيلم وثائقي )نســاء فــي املنفى( 
وهــو اول فيلم وثائقــي للمخرجة 
ميسون الباجه جي، وفيلم )حقول 
احلرية( للمخرجــة العراقية نزيهة 
للحضور،  مداخات  تلتهما  عريبي، 

اضافة لعــرض فيلم ) منزل متلكه( 
للمخرجة اللبنانية ربا عطية والذي 

تلته جلسة نقاشية عن الفيلم.
جلســة  أيضا  املهرجــان  شــهد 
نقاشــية عن التحديــات والفرص 
املعاصرة لصناعة االفام الوثائقية 
في منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيــا ، كمــا ناقشــت اخملرجة 
العراقيــة زهراء غنــدور مخرجات 
االفــام االربعة املشــاركة بنفس 

احملور.
اخملرجة الشابة شهد الطائي والتي 
يشارك فيلمها )خمسة أيام( ضمن 
االفام االربعــة حتدثت عن فيلمها 
فقالت: الفيلم وثائقي قصير وزمنه 
ست دقائق يتحدث عن جندي بقي 
حتت ركام احدى العمارات في مدينة 
ايام، اجلميع  الرمادي ملدة خمســة 
اعتقــد انه استشــهد لكنه ظل 
ومتمسك  مقاومة  ميتلك  النه  حيا 
باحلياة، ولكن مــا بعد احلادث عرف 
بطلنا كيــف يتعامل مــع احلادث 
املــوت احلتمي وفي  بعد مواجهته 

النهاية متكن من العودة الى احلياة 
والى عائلتــه، والفيلم يعتبر االول 
في مسيرتي االخراجية رغم ان لدي 
فيلمــا جتريبيا آخــر عنوانه )ليلى( 

معروض على اليوتيوب".
فيلم خمسة  فريق عمل  واضافت: 
أيــام كان مــن الفتيــات، صورنــا 
مشاهد الفيلم في اجواء مشابهة 
في بغداد وسط عمارات مهدمة الن 
فكرة الفيلم تقوم على بقاء البطل 
حتت الــركام، لدي جتارب ملدة خمس 
ومساعد  منتج  كمساعد  سنوات 
مخرج، عملت في عدة افام طويلة 
كنت  وروائيــة،  وثائقية  وقصيــرة 
)جنائن  فيلم  في  مســاعد مخرج 

معلقة ". 
اخملرجة اللبنانية ربى عطية ضيفة 
املهرجان ذكــرت ان لديها انطباعا 
عامــا عــن الســينما العراقيــة 
انطباعا  ســجلت  اليوم  واضافت: 
عن مخرجــات عراقيــات الول مرة 
يعملــن افــام وكانــت املقاربات 
مختلفة كثيــرا وخاصة جدا وهي 
جتــارب صادقة  النها  جيدة  عموما 
وحتى ال تتوافر اخلبــرة في صناعة 
االفام فــكل واحدة منهن متأكدة 
مما تريــد ان تفصح عنه وكيف تريد 
ان تعبر عنه بطريقتها وهذا شيء 
جميل جدا واعتقد انهن سيواصلن 
فــي صناعة  التجــارب  املشــوار، 
السينما احيانا تكون صعبة بوجود 
يتجاوزن  ان  مضايقات لكن ممكــن 
ويثبــن مكانتهــن بجانب  ذلــك 

التجربة والقوة ".
واضافت : التقليد الســينمائي في 
لبنان اقدم قليــا النه ميتلك حرية 
انــا امتلك  ومســاحة حترك اكثر، 
فيلمي  جتربة سينمائية وسيعرض 
)بيت اثنن ثاثة(  في هذا املهرجان 
وهو فيلم طويــل زمنه 80 دقيقة، 
يتحدث عن جتربتي الشخصية مع 
والدتي بعد ان عشنا غربة قسرية 
بســبب احلرب، انا كنت محظوظة 
في لبنــان لوجود ثقافــة تعاونية 
بالعمل الســينمائي فانت ميكنك 
يعملون  اناس محترفن  مع  العمل 
معــك النهم يحبون هــذا العمل، 
فريق كامل تعــاون معي في انتاج 

هذا الفيلم".   
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

في مهرجان بغداد لالفالم التسجيلية النسائية

عيون ناعمة تلتقط هموم االنسان

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشفت الفنانة نيللي كرمي في لقائها 
مع برنامــج “The Insider بالعربي”،عن 
األمر الذي تخشاه خال رمضان املقبل، 
حيث أكدت في تصريحاتها أنها تخاف 
من انتقادات اجلمهــور وخاصة املوجود 
في الصعيد ملسلســلها “عملة نادرة”، 
امرأة صعيدية  تقّدم شــخصية  ألنها 

للمرة األولى في مشوارها الفني.
وقالت نيللي: “ربنا يســتر طبعاً قلقانة 
جــداً عاوزيــن نعمل حاجة كويســة 
ومحترمة ومعمولــة بأصول صح، من 

مابس وتقاليد ولغة”.
وأضافت: “مقابلتش شخصية زي اللي 
بقدمها، القصــة كتابة دكتور مدحت 

العدل وهو أفكاره مميزة ومختلفة”.

وكانــت نيللــي كرمي قد كشــفت عن 
تلقيها دروســاً مكثفة للتــدّرب على 
اللهجــة الصعيديــة علــى يــد أحد 
املتخصصــن في هــذا اجملــال، وذلك 
اســتعداداً لتقدمي دورها في املسلسل، 
الذي تعود من خاله للتعاون مع الكاتب 
مدحت العــدل بعد غياب دام ألكثر من 
أربع سنوات، منذ أن قّدما معاً مسلسل 

“ألعلى سعر”، عام 2017.
ومسلســل “عملة نادرة” من 
بطولة: جمال سليمان وفريدة 
ســيف النصر وكمال أبو رية 
وهشــام عاشور، وآخرين، وهو 
تأليف مدحت العدل، وإخراج 
ماندو العــدل، وإنتاج جمال 

العدل.

الصباح الجديد ـ خاص: 
افتتح الفنــان ضياء العــزاوي معرضه الــذي يحمل 
اســم "رســم الشــعر" في متحف أشــموليان في 
جامعة أوكســفورد العريقة فــي اململكة املتحدة في 

18/12/2202 والذي سيستمر لغاية 11. حزيران.2023..
وتخصص هذا املعرض، الذي يعد االول من نوعه لعرض 
مجموعــة مختارة من أكثر من مائة دفتر للفنان ضياء 
العــزاوي والتي امتدت من ثمانينيات القرن العشــرين 
إلى عشرينات القرن احلادي والعشرين، حيث دمج فيها 
الشعر بالرسم اذ وضع اشعار سعدي يوسف وأدونيس 
اللذين تعاونا معه وشــعراء اخرين مثل مظفر النواب 

وأمل دنقل ويوسف الصائغ وغيرهم..
وضمــت دفاتــره موضوعــات عــدة، منهــا النضال 

الفلسطيني .. َحربَي اخلليج واإلرهاب الذي صاحبها.

الصباح الجديد ـ خاص: 
تســتعد جمعية الفنانن التشــكيلين العراقين إلقامة 
املعرض الســنوي للرسم حتت عنوان  "رســامون عراقيون 
٢٠٢٣” ودعت الفنانن للمشاركة في املعرض املقبل على ان 
يكون اخر موعد لتسليم االعمال اخلميس املقبل ١-١-٢٠٢٣   
ووضعت اللجنة املكلفة باختيــار وفحص االعمال الفنية 
عدد من الشــروط من اجل ان يكون العمــل الفني جديرا 
باملشــاركة، ومنها ان تكون املشــاركة ألعضــاء اجلمعية 
ومــن لهم بصمة في احلركــة التشــكيلية العراقية وان 
يكون العمــل قد مت اجنــازه خــال "2021-2022" ومؤطراً 
بشكل الئق ومثبتاً خلفه كافة التفاصيل، ولم يشارك في 
معارض ســابقة، وشددت اجلمعية على ان ال تقبل االعمال 
املقتبسة واملنقولة من اعمال فنانن اخرين او مستنسخة 
او مطبوعة. واملعروف ان جلنة تقييم االعمال الفنية تتكون 

من كبار الفنانن ومن اساتذة الفن التشكيلي .

متابعة ـ الصباح الجديد:
رجح علماء، أن فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة التذوق، 
خال اإلصابــة بـ"كوفيــد19-"، قد يكون عامــة تنبؤية 

لاستجابة املناعية القوية.
وأفادت دراسة توصل إليها العلماء، بأن مرضى "كوفيد19-"، 
الذين عانوا من أعراض فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة 
التــذوق، كان لديهــم احتماالً مضاعفاً لوجود األجســام 
املضادة بعد فترة طويلة من اإلصابة". لكن أبحاث ســابقة 
أفــادت بأن االســتجابة املناعية القوية تقتــل اخلايا التي 
تعيش في األنف، مســببة األعراض، ولكــن ميكن أيضاً أن 
تكون عامة حتذير على نوبة ســيئة من "كوفيد19-"، ألن 

هذه اخلايا متيل إلى أن تكون أول ما يصاب بالفيروس.

دفاتر ضياء العزاوي في 
متحف بالمملكة المتحدة

"الفنانين التشكيليين" تدعو 
للمشاركة في معرضها السنوي

دراسة: فقدان الشم والتذوق 
بعد "كورونا" مؤشر جيد

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

- 1 -
من يقــرأ تاريخ اخللفــاء من بنــي امية وبني 
العباس يجــد انهم َحوَّلوا اخلافــة الى ُملٍك 

عضوض  ،
ويجد اجلواري والغلمان واحلشــم واخلدم َطْوَع 

أمرهم .
ويجد القصور الفارهة التي بالغوا في زخرفتها 
وسعتها وجتهيزها بكل ما يضمن لهم املتعة 

والراحة، ونسوا ما يعانيه اجلياع والفقراء ..!!
 - 2 -

ويجــد أْن الســّياف كان حاضــراً وعلى اهبة 
االســتعداد لقطع أعناق َمْن يأمرون بقتله با 

هوادة ودون محاكمة أمام القضاء .
وهذا مــا فتح البــاب أمام حّكام املســلمن 
في العصــور الاحقة للتفرعن واالســتحواذ 
،واغتصاب  وابتزازهم  املواطنــن  على مقدرات 

حرياتهم وحقوقهم .
 - 3 -

وما زال الاهثون وراء املناصب الســلطوية في 
اندفاع شــديد، وحركة دائبة، الســيما بعد أْن 
لبعض  السياســية أســعاراً  البورصة  أفرزت 

احلقائب واملناصب ..!!
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ان املنصب ليس تشريفاً وامنا هو تكليف .
وتقع على عاتق السلطوين مسؤوليات كبرى 
في احلفاظ علــى الثوابت الدينيــة والوطنية 

واالخاقية وصيانة الدماء واحلقوق واحلريات .
ولكن جــرت العادة علــى أْن يكــون املنصب 
فرصة الســتثمار ما ميكن استثماره من مغامن 
ومكاسب على حســاب املواطنن عند الكثير 

ممن تسنموا تلك املواقع املهمة
 - 5 -

والى الاهثن وراء السلطة ننقل حكاية )عبد 
امللك بن مروان( حن دنت وفاته، حيث أشرف من 
قصره املُِطِل على نهر )بردى ( وملح رجاً يغسل 

الثياب، يلوي بيده ثوباً فقال :
" وددُت اني كنُت غّســاال مثل هــذا أعيش مبا 

اكتسب يوماً فيوماً ولم أِل اخلافة .
ومتثل بقول أمية بن ابي الصلت :

كلُّ حٍي وإْن تطاوَل دهراً 
آيٌِل أمُرُه الى أْن يزوال 

ليَتِني كنُت قبل ما قد بدا لي 
في رؤوِس اجلِباِل أرعى الوعوال 
غير ان التمني ال يجدي نفعا .

اّنه ُمحاَســٌب على كل قطرة دم أريقت من دون 
وجه حق .

وُمحاَسٌب على ُكّل ظامة وقعْت في أيامه .
وَقتُل انســاٍن بريء واحد يعدل قتل البشــرية 

جمعاء في ميزان العدل االلهي.
فكيف مبن ســّلط احلّجاج علــى رقاب الناس 
يســومهم ســوء العذاب ويزهق أرواحهم وال 

يبالي ؟ 
اّنك سوف حُتاسب على كل صغيرة وكبيرة .

والرصــُد االلهي في غاية الدقة ولن يفلت منه 
قوٌل او ِفعل .

وماذا سيكون اجلواب يوم ينادي املنادي :
" وقفوهم انهم مسؤولون "

اننــا  نذكر عشــاَق الســلطة والاهثن وراء 
املناصب مبا ينتظرهم من حساب اهلل .

كما اننا نُّذكر السلطوين املعاصرين مبا يجب 
ان ال يغيــب عن بالهم في حلظة من اللحظات 

ونقول :
انكم محاســبون عن كل مــا تقترفونه بحق 
لقدرتكم  اجراءاتُكــم طبقا  ولتكن  املواطنن 

على الصبر في أتون اجلحيم .
فلن يدوم لكم منصب .

ولن تنسى منكم خطيئة او تقصير .
وهنا تكمن العظة .

الى عشاق المناصب فقط 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

خالل تحضيرها لمسلسل رمضاني..

نيللي كريم تخشى إنتقادات جمهورها في الصعيد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكتشــف عالــم األعصــاب املعرفــي 
العراقي، الدكتور عادل الصاحلي، بصمة 

التوحد في الدماغ.
وبعــد بحوث وجتــارب دامــت ألكثر من 
خمس سنوات اكتشــف الصاحلي وهو 

رئيس قسم الصحة النفسية في مركز 
التعليم  لوزارة  التابع  النفسية  البحوث 
منفردة  بصمة  العلمي  والبحث  العالي 
للتوحد في ادمغة األطفال باســتعمال 
تقنيات غاية في التعقيد، تختلف متاماً 

عما مت اكتشافه سابقاً في هذا األمر

ويساعد هذا االكتشاف بنحو كبير في 
تشخيص اضطرابات طيف التوحد لدى 
األطفال في ســن مبكرة ومن عمر ثاثة 
أشهر ولغاية ســنتن، ومن عمر سنتن 
فأكثر، مما سيساهم بشكل كبير أيضاً 
في وضــع اخلطط العاجيــة والتدخل 

املبكر لهؤالء األطفــال، وأيضاً في فتح 
آفــاق البحــوث املســتقبلية التي من 
شأنها إيجاد عاج شــاف للتوحد بإذنه 
تعالى.. وقد مت نشــر نتائج بحثه األصيل 

في مجلة علمية محكمة.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
تعد حياة املشاهير وباألخص الفنانن شبه مكشوفة 
وال يخفى منها إال الشــيء القليــل والذي قد ال يثير 
اهتمام معجبيهــم، والبعض منهــم أو أغلبهم ال 
يتمكنون مــن احلفاظ حتى علــى تفاصيل حياتهم 
الشــخصية، ومن بينهم ورمبــا أبرزهم الفنان كاظم 
الســاهر. في رصيد الســاهر، عدد هائل من األعمال 

الفنية الناجحــة، مبختلف اجملاالت، واحلفات الغنائية 
بأعداد كاملة، لكن لديه أيضــاً رصيد آخر ميثل ثروته 

التي جناها خال مسيرته الفنية.
وبحســب تقرير نشــرته مجلة "أريبيان بزنس" تبلغ 
ثــروة كاظم الســاهر حتــى اآلن نحــو 22.8 مليون 
دوالر أميركــي. وكان أول إدراٍك لــه ملواهب الســاهر 
العديدة مــن غناء وكتابة وتلحن، وهو بعمر 12 عاماً، 

حســن  أخيه  مع  كان  في عندمــا 
للفنان  يســتمعان  سيارة 

محمد عبد الوهاب ويردد 
أن  حينها  فأدرك  معه، 
صوتــه اجلميل القوي 
رمبا يكون مصدر متّيزه 
فقره  مــن  وخروجه 

وأزماته.
لهذا الســبب اجته كاظم الساهر لدراسة املوسيقى 
ملدة ست سنوات في معهد الدراسات املوسيقية 
ببغداد، واشتهر بن زمائه بلقب "ملك العود"، 
بسبب موهبته االستثنائية في العزف عليه، 
وفي أول سنة له في املعهد، أّلف أول أغنية 

له وهي "أين أنت".

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت شــركة "غوغــل" األمريكية عن 
إضافتهــا ميزة التشــفير "من طرف إلى 
طرف"، إلى نســخة الويب مــن خدمتها 

 للبريد اإللكتروني "جيميل". 
ملســتخدمي  اجلديدة  امليزة  وستســمح 
"Google Workplace" املسجلن بإرسال 
واستقبال رســائل بريد إلكتروني مشفرة 
داخــل نطاقهــم وخارجــه، وفقــا ملوقع 
"Mint". ومبجــرد تفعيل امليزة ســيضمن 
تشفير "جيميل" من جانب املستخدم أن 

أي بيانات حساســة يتم تسليمها كجزء 
من نص البريد اإللكترونــي واملرفقات )مبا 
في ذلك الصــور املضمنــة(، ال ميكن فك 

تشفيرها بواسطة خوادم "غوغل".
يشار إلى أن "غوغل" فعلت ميز "التشفير 
التــام بن األطراف" ملســتخدمي "غوغل 
درايف"، و"غوغل دوكس، و"غوغل شيت"، 
و"غوغل سايدز"، و"غوغل ميت"، و"غوغل 

كالندر".
ويتوفــر اإلصــدار التجريبي من تشــفير 
خدمــة "جيميــل" من طــرف إلى طرف 

 Google Workspace" لعماء  حاليا 
 "Education Plus"و "Enterprise Plus

."Education Standard"و
وفي إمكان هــؤالء العماء 

على  للحصول  التقدم 
اإلصــدار التجريبي 

حتى  امليــزة  من 
ينايــر/   20

كانون الثاني 
.2023

عالم أعصاب عراقي يكتشف بصمة التوحد في الدماغ

تقرير: أكثر من 22 مليون دوالر..ثروة كاظم الساهر

 "gmail" غوغل" تطبق "التشفير التام بين األطراف" على بريدها اإللكتروني" 
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