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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
بأن  املشــتركة  العمليــات  أفــادت 
تخوض  العراقية  املســلحة  القوات 
داعش  تنظيم  ضد  حاسمة  معركة 
االرهابي، مؤكــدة أن اخلروق احلاصلة 
في بعض احملافظات يريد العدو منها 
اثبات وجوده، الفتــة إلى عدم قدرته 

على ذلك.
أبرزها كركوك  وكانت مناطق عــدة 
وديالى وشــمالي بغــداد ونينوى قد 
عدداً  أوقعت  أمنية  خروقا  شــهدت 
واجلرحى في صفوف  الشــهداء  من 

العسكريني واملدنيني.
لقيادة  الرســمي  املتحــدث  وقــال 
العمليــات حتســني اخلفاجــي، في 
تصريح إلــى »الصبــاح اجلديد«، إن 
قد  االرهابــي كان  داعــش  »تنظيم 
إلى  املاضية  األســابيع  تعرض خالل 
ضربات قوية السيما في محافظتي 

ديالى وكركوك«.
وتابــع اخلفاجي، ان »هــذه الضربات 
جــاءت أما مــن خالل ســالح اجلو، 
للقوات  االســتباقية  العمليــات  أو 

املسلحة«.
وأشــار، إلــى »مقتــل أغلــب قادة 
القيادة  تدمير مقــر  مــع  التنظيم 
علــى  واالســتيالء  والســيطرة 
مــن  وجتريدهــم  إمكانيتهــم 

مقدراتهم«.
وشــدد اخلفاجي، علــى أن »القوات 
املســلحة العراقيــة بــدأت مبراحل 
حاســمة إلنهاء هــذا التنظيم، في 

محافظتي ديالى وكركوك«.
وأوضــح، أن »التنظيم االرهابي كان 

يعتقــد أن تواجده في بعض مناطق 
ديالــى وكركــوك، هو مــالذ أمن له 
معوالً على جغرافية األرض الصعبة 

والتضاريس«.
ويواصــل اخلفاجي، أن »مــا قمنا به 
هو جهد كبير من خالل تدمير أغلب 
املضافــات«، مبينــاً أن »التنظيــم 
ونتيجة هذا الضغط جلأ إلى أساليب 
نصب العبوات الناســفة أو الهجوم 

على املواطنني بأسلوب العصابات«.
اخلائبــة  احملــاوالت  »هــذه  أن  ورأى، 
اثبات  مــن خاللها  يحاول  للتنظيم 
وجوده«، الفتاً إلــى أن »التنظيم لم 
يعد ميتلك القدرة على مسك األرض 

وهذه احملاوالت، فاشلة«.
وانتهــى اخلفاجي، إلــى أن »القوات 
املسلحة مستمرة في متابعة خاليا 
هــذا التنظيم وســوف تقتص من 

املسؤولني عن الهجمات التي وقعت 
مؤخراً ســواء في محافظــة ديالى 
او محافظــة كركوك«. مــن جانبه، 
ذكــر اخلبير األمني ســرمد البياتي، 
في حديث مــع »الصباح اجلديد«، أن 
»ما حصل مؤخراً مــن هجمات في 
كركوك وديالــى يعكس تراخياً أمنياً 
واضحاً«. وأضــاف البياتي، أن »داعش 
عندما كان يسيطر على ثلث العراق، 

لم نعط خسائر كتلك التي قدمناها 
خالل شهر واحد فقط«.

بنحو  اخللــل  »تشــخص  إلى  ودعا، 
واضح«، وأقّر بــأن »لداعش عمليات 
مؤثــرة تكلفنا ســقوط عــدد من 
أن  البياتــي،  وأوضــح  الشــهداء«. 
»الواجــب املفــروض علــى القوات 
املســلحة العراقية، هــو معرفة ما 
يخطط لــه التنظيم االرهابي حالياً 

وقدرته، وهــل أن اختيار زعيم جديد 
له، هو أبو احلسني احلسيني السبب 
في هذه النشــاطات األخيرة«. وبني، 
أن »نشــاط التنظيــم اإلرهابي بات 
وقد وصل  القواطع،  يشــمل جميع 
إلــى بغــداد، عندما مت اســتهداف 
القوات األمنية في منطقة الطارمية 
بـ  البياتي،  ايضاً«. ونصــح  أيام  قبل 
»توفيــر الدعم السياســي للقوات 
املســلحة من خــالل التخصيصات 
املالية لشــراء طائرات مسيرة ورصد 
كل حتــركات داعــش وزيــادة أعداد 
الكاميــرات احلرارية«. وشــدد، على 
»ضرورة تكثيف اجلهد االســتخباري 
التي  املناطق  واالستعانة مبصادر من 

تشهد خروقا أمنية متكررة«.
»التنظيم  أن  إلــى  البياتــي،  ولفت 
تكتيكي  اسلوب  يستخدم  االرهابي 
ســريع، من خالل االســتعانة مبفارز 
صغيــرة قــد تكون من شــخصني 
أو ثالثــة يباغتــون القــوات األمنية 

بهجمات يلوذون بعدها بالفرار«.
وزاد، أن »املعركة ضد االرهاب ما زالت 
صعبة، كون العدو يستغل الطبيعة 
اجلغرافيــة للمناطق التــي يتواجد 
والهجوم  واملشاغلة  باالختباء  فيها، 

املفاجئ«.
وانتهــى البياتــي، إلــى أن »العراق 
القوات  أعــداد  زيادة  إلــى  ال يحتاج 
تشهد  التي  املناطق  في  املســلحة 
خروقــا أمنيــة، حيــث ان العدو ال 
يهاجــم مبقاتلــني كثر، إمنــا ينبغي 
االستخبارية  املعلومة  على  التركيز 

واجلهد التقني«.

اوردت أن التنظيم االرهابي تعرض إلى خسائر كبيرة 

العمليات المشتركة: نخوض معارك 
حاسمة في كركوك وديالى إلنهاء بقايا داعش 
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االنبار - الصباح الجديد: 
أفــاد قائممقــام الرمــادي، مركز 
العوسج  ابراهيم  االنبار  محافظة 
امس األربعاء ، بازالة نحو %85 من 
اخمللفــات احلربية املوجودة في غرب 

وجنوب غرب املدينة.
»اخمللفــات  ان  العوســج  وقــال 
اجلنوبية  املناطق  في  توجد  احلربية 
واجلنوبيــة الغربيــة مــن املدينة، 
املالصقة  الصحراوية  املناطــق  أي 
والتي كانت خطوط صد  للمدينة 
في الســابق«، مبينــاً أن »تنظيم 
داعــش كان يتخــوف مــن دخول 
القوات االمنية التي كانت تأتي عن 
طريق كربــالء والنخيب وعن طريق 
هيــت، لذلك وضعوا على شــكل 
حــرف )L( العبوات الناســفة في 
هذه املناطق بنحــو 53 الف عبوة 

ناسفة«.
واضاف بأنه متت »إزالة نحو %85 من 
الناســفة واخمللفات  العبوات  هذه 
الــى أن »بعض  احلربيــة«، الفتــاً 
املناطــق البعيــدة عن الســكان 
وبدأنا  ناسفة،  عبوات  فيها  الزالت 
العمــل علــى رفعها مــن خالل 
وهي  معنــا،  العاملة  الشــركات 

أميركية ونرويجية وبريطانية«.
العوسج، أشار الى »العمل بشكل 
يومــي على رفــع هــذه اخمللفات 
االشهر  »في  انه  مضيفاً  احلربية«، 
املقبلة ســيتم االعــالن عن خلو 
املدينة بشــكل كامل من االلغام 
»عدم  مؤكداً  احلربيــة«،  واخمللفات 
وجــود عبوات ناســفة ومخلفات 
حربية داخل املدينة، بل في أطراف 

املدينة«.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديات واألشغال العامة امس 
تنفيذ مشــاريع  عزمها  األربعاء، 
املرورية وأخرى  لَِفكِّ االختناقــات 
تهدف لتحريــك االقتصاد وتوفير 
فرص عمــل، وفيما حددت موعد 
املباشــرة بالطريق احللقي الرابع، 
كشفت عن وجود مشاريع كبيرة 
السنوات  وواعدة ســتنجز خالل 

الثالث املقبلة.
وقال وكيل الوزارة جابر احلساني إن 
التي ستتكفل  اجلديدة  »األعمال 
اجنازها  إلى  وتســعى  الوزارة  بها 
خالل الســنوات الثــالث املقبلة، 
كبيرة وواعــدة وتصب في صلب 
التنمية«، مبيناً أن »هذه األعمال 
هي مشروع إكمال وتنفيذ البنى 
14 مدينة جديدة،  التحتية فــي 
حيث إن مبالغها كبيرة وستكون 

على مراحل«.
»هنــاك  أن  احلســاني  وأضــاف 

االختناقات  بفك  خاصة  مشاريع 
املروريــة ومنها الطــرق احللقية 
وهي األول والثاني والثالث، إضافة 
إلى شوارع جديدة«، مشيراً إلى أن 
»بعض الشوارع تتضمن التوسيع 
والبعــض اآلخر حتتــاج إلى عمل 
مجســرات للحد من االزدحامات 
بالتنسيق بني الوزارة وأمانة بغداد 

ومحافظة بغداد«.
وتابع أن »العام املقبل سيشــهد 
املباشــرة بتنفيذ الطريق احللقي 
»هنــاك  أن  موضحــاً  الرابــع«، 
أعمال  إلى  إضافــة  أخرى  أعماالً 
املشــاريع املتعلقة بالوزارة، منها 
أعمال اجملاري واملاء وأعمال الطرق 

واجلسور في كل مناطق العراق«.
ولفــت إلــى أن »هذه املشــاريع 
تهدف إلــى حتقيق فــرص عمل 
مشدداً  اقتصاد«،  حملركات  وفرص 
على »ضــرورة احلاجة إلى األموال 
لوجود مشــاريع مستشــفيات 

وإسكان وغيرها«. 

اإلعمار تعتزم تنفيذ مشاريع لفكِّ 
االختناقات والمباشرة بالطريق 

الحلقي الرابع العام المقبل

الرمادي تزيل 85 % من العبوات 
الناسفة ومخلفات داعش الحربية 

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد عضو تيــار احلكمة احمد 
ان  األربعــاء،  امس  العيســاوي 
يســتغلون  احملافظــني  بعــض 
حملافظاتهم،  اخملصصــة  األموال 
وتكتالت  أحــزاب  في تشــكيل 
سياسية، مشــيرا الى أن تغيير 
اجلميع،  سيشــمل  احملافظــني 
وكل مــن يثبت قصوره في االداء 

الوظيفي املوكل اليه.
»تغييــر  ان  العيســاوي  وقــال 
احملافظــني يشــمل اي محافظ 
وأضاف  احلكومة«،  بنظر  مقصر 
أن »اخلدمات تقدم من احملافظات، 
وحل املشاكل يتم من احملافظات، 
الــى احلكومة  ثــم تذهب  ومن 
املركزيــة على وفــق الفيدرالية 
التي كتبت في الدستور، في ظل 
متتع بعض احملافظات بصالحيات 
كاملة«، مؤكــداً »ضرورة أن يتم 
حل بعض املشاكل في احملافظات 

مثل موضوع اخلدمات«.
احلكمة بعض  تيار  وانتقد عضو 
احملافظــني، بالقــول انهــم »ال 

احملافظة،  الــى  اخلدمة  يقدمون 
وال الى االهالــي في احملافظة، ما 
ينعكس ســلبياً على احلكومة، 
ان  املواطــن  يعتبــر  وبالتالــي 
احلكومــة هــي املقصــرة بهذا 
الشــأن، بينما فــي احلقيقة ان 

احملافظني مقصرون في واجبهم«، 
الفتــاً الى أن »بعــض احملافظني 
يســتغلون أمــوال احملافظة في 
انشــاء كتل سياســية واحزاب 
سياســية وتكتالت سياســية، 
وهذا ال يصب في مصلحة العراق 

ابداً، ويبدو ان احملافظ ينشغل عن 
العمل الــذي مت تكليفه به الى 
السياسية  بكتلته  االنشــغال 
ووضعه السياسي وامتداد حزبه 

السياسي«.
وأورد ان »احملافظات التي يؤشــر 

عليهــا التقصيــر هــي التــي 
محافظيها،  استبدال  ستشهد 
وكل احملافظني هم حتت االختبار«، 
ونوه الى ان »هنالك جلنة مكونة 
والهيئة  احملافظــات  من هيئــة 
احملافظــات  بــني  التنســيقية 
ومن  الــوزراء  من مجلس  وايضاً 
البرملان، من خالل اللجان التابعة 
هــذا  للمحافظــات، ســتتابع 
استبدال  هنالك  وسيكون  االمر 
بأدائهم،  املقصرين  للمحافظني 
وهــي ال تؤثــر علــى اي كتلــة 

سياسية«.
وبــنّي: »حتــى وإن مت اســتبدال 
الكتلة  تخيير  ســيتم  احملافظ، 
السياسية التي يتبع لها باختيار 
شــخصية أفضل مــن احملافظ 
لتقدمي اخلدمة الى الناس، واالهم 
في هذه العملية تصحيح مسار 

احملافظني«.
العيســاوي، أردف انــه »قد يتم 
تقييمهــم، ورمبــا ال يتغيــر أي 
محافظ بحال عملهم بشــكل 
جاد، مثــل احملافظــات اجلنوبية 

والشــمالية التي بــدأت العمل 
تشــكيل  بعد  عاليــة  بهمــة 
على  مشدداً  اجلديدة«،  احلكومة 
ضرورة أن »يكون احملافظ على قدر 

املسؤولية«.
يأتــي التوجه نحو اســتبدال 
االستعدادات  ضمن  احملافظني، 
احلالية إلجراء انتخابات محلية 
من املفترض أن جترى في شــهر 
تشــرين األول املقبــل، وهو ما 
تعّول عليه القوى السياســية 
ادارة  فــي  نفوذهــا  لزيــادة 

احملافظات.
أنه  أعلن  قد  الســوداني  وكان 
بصــدد إجــراء تقييــم لكبار 
املســؤولني، بــدءاً من أصحاب 
إلى  وصوالً  اخلاصــة،  الدرجات 
الوزراء، ومــن بينهم احملافظون 
الذين هم من أصحاب الدرجات 
اخلاصة، ميتد بني شــهرين إلى 
بعدها  يُجري  شــهور،  ســتة 
املطلوبة  التغييرات  سلســلة 
من أجل اإلســراع فــي تنفيذ 

برنامجه احلكومي. 

المحافظات التي يؤشر عليها التقصير ستشهد استبدال محافظيها وكلهم تحت االختبار
تقريـر اكد ان منهم من يستغل أموال الدولة لتشكيل أحزاب وتكتالت سياسية..عضو بالحكمة:

األحزاب المتنفذة تستولي على 80 % 
من إيرادات منافذ االقليم الحدودية

السليمانية - عباس اركوازي:
كشفت كتل سياسية في مجلس 
النــواب العراقــي وبرملــان اقليم 
وتربح  فساد  وجود  عن  كردســتان 
احلدودية  املنافذ  ايــرادات  كبير في 

باقليم كردستان.
وقال أعضاء عن كتلة اجليل اجلديد 
وبرملان  العراقي  النواب  في مجلس 
كردستان في مؤمتر صحفي عقدوه 
مبحافظــة الســليمانية حضرته 
الصباح اجلديد، ان هناك ثالثة طرق 
واجلمارك،  املنافذ  أموال  فيها  جتمع 
أيــرادا هــي الطريقة  وان اقلهــا 
القانونية، مؤكديــن أن اغلب تلك 
األموال ال تعود الى خزائن حكومة 

االقليم.

الكتلة  املتحــدث باســم  واكــد 
النائــب ريبــوار عبــد الرحمن، ان 
منفــذ ابراهيم اخلليــل مبحافظة 
دهوك شــهد خالل العام املنصرم 
أكبر عــدد من االعفاءات اجلمركية 
بواقع 104 مليار دينار، مشــيرا إلى 
أن اغلب املبالغ التي تستحصل من 
السائقني واصحاب مركبات احلمل 
تذهب الى شــركات حزبية، وليس 

الى خزينة احلكومة.
وقالت الكتلة أن اجلمارك و األموال 
والكســبة  التجار  من  تؤخذ  التي 
فــي املنافذ احلدودية تســتحصل 
حتت مســميات وعناوين مختلفة، 
80 باملئــة منها تذهب الى االحزاب 
والعشــرين املتبقيــة منها تدخل 

خزينة حكومة االقليم.
التهريب  ان  الرحمــن  عبــد  واكد 
األبرز  الســمة  أصبــح  والتربــح 
اغلــب  وان  احلدوديــة  للمنافــذ 
املســتوردين يتفقــون مــع بعض 
الذين يدخلون الســلع  اخمللصــني 
والبضائــع إلــى داخــل االقليــم 
مببالغ أقــل من التعرفة الگمركية 
الى  تذهب  والتــي  لهــا،  األصلية 
األحزاب  داخــل  متنفذين  جيــوب 

الكبيرة في االقليم.
واكــد أن ايــرادات منفــذ ابراهيم 
العليا تصل ســنويا إلى ســبعة 
مليــارات دوالر تدخــل نصفها في 
جيــوب االحزاب، وال يعــود إال جزء 

قليل منها إلى خزينة احلكومة.

واوضح أن أكثر مــن 12 مليار دينار 
ايــرادات فحص كورونــا في منفذ 
ســميلكا احلدودي تذهب 80 باملئة 
منهــا إلى جيــوب االحــزاب، وفي 
 10 محافظة دهوك يتم اســتيراد 
االف طن من احملروقات اال ان ايراداته 

ال تعود الى حكومة االقليم.
واضــاف أن الفســاد األعظم يتم 
في ملف النفط الــذي يفتقر إلى 
الشــفافية وال تســمح االحــزاب 
باالطالع  االقليم  لبرملــان  املتنفذة 
على نوع وشــكل العقــود التي مت 
توقيعها مع تركيا وشركات النفط 
العاملية، وهي تتعارض مع الدستور 
وقوانني شــركة النفــط الوطنية 

سومو.

مجلس األمن يدعو دول العالم الى التعاون
 مع البالد لمواجهة تهديدات داعش

بغداد - الصباح الجديد:
أدان مجلس األمن الدولي التابع 
لــأمم املتحدة »بشــدة« امس 
الهجومني  بيــان،  في  األربعاء 
األخيرين اللذين شنهما داعش 
مؤخراً في محافظتي كركوك 
 19 أوقعــا  واللذيــن  وديالــى 
ضحية علــى األقل بينهم 11 
من عناصر الشــرطة االحتادية 

العراقي.
ووصف مجلــس األمن الدولي 
فــي بيانه الهجومــني اللذين 
مســؤوليته  داعــش  أعلــن 
عن  بـ«اجلبانني«، معبراً  عنهما 

مع  الضحايا  ذوي  مع  تعاطفه 
رجاء الشفاء العاجل للجرحى.
األمن  مجلــس  بيان  وأضــاف 
اجمللــس  أعضــاء  أن  الدولــي 
يجددون التعبيــر عن دعمهم 
الســتقالل وســيادة ووحــدة 
الدميقراطية  والعملية  العراق 

وحتقيق الرفاهية لشعبه.
وكان رتل تابع لقوات الشرطة 
تعرض  قد  العراقيــة  االحتادية 
يــوم 18 كانــون األول اجلــاري 
لكمني نصبه داعش بالقرب من 
حملافظة  التابعة  الصفرة  قرية 
كركوك، أدى الى استشهاد 11 

عنصراً في الشــرطة االحتادية 
وجرح اثنني آخرين منهم.

وفــي ليلــة 19 كانــون األول، 
على  هجوماً  شن مســلحون 
لناحية  التابعة  البوبالي  قرية 
اخلالــص مبحافظــة ديالى ما 
ثمانية  أسفر عن استشــهاد 
أشخاص من عشــيرة الدليم 
وجرح ثالثة، ومع أن التحقيقات 
املصادر  فإن  تزال مســتمرة  ال 
األمنية تشــير إلى أن الهجوم 

املسلح نفذه داعش.
األمن،  أعضــاء مجلس  واتفق 
أن  علــى  البيــان،  حســب 

»اإلرهاب بكل صوره ميثل أكثر 
للســلم  جدية  التهديــدات 

واألمن الدوليني«.
وأشــار البيان إلــى أن أعضاء 
أن  رأوا  الدولــي  األمن  مجلس 
منفذي  معاقبــة  املهــم  من 
هــذه  وممولــي  ومنظمــي 
وتقدميهم  املسلحة  العمليات 
للقضــاء، ودعوا كل الدول إلى 
احلكومة  مع  الفعال  »التعاون 
املعنية  اجلهات  وكل  العراقية 
بهذا امللــف« وفقاً ملقتضيات 
القانون الدولي وقرارات مجلس 

األمن.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت وزارة اخلزانة األمريكية، 
امس األربعاء، عــن تقدم العراق 
أكبر  بــني  من  واحــدة  مرتبــة 

احلائزين األجانب لسنداتها.
وجاء في أحــدث جدول للخزانة، 
ان »العراق صعــد مرتبة واحدة 
ليصــل الى املرتبــة 31 من بني 
الــدول األكبر حيازة لســندات 
اخلزانــة االمريكية البالغ عددها 
38 دولة مدرجــة باجلدول ضمن 
الدول التي يبلــغ حيازتها ألكثر 

من 30 مليار دوالر«.
من  العراق  »حيــازة  ان  واضافت 
هذه الســندات بلغــت 37.968 

مليار دوالر لشــهر تشرين االول، 
باملائة   2.71 مرتفعــة بنســبة 
عن شــهر ايلول من عام 2022، 
باملئة   85.78 بنســبة  ومرتفعة 
عــن نفس الشــهر مــن العام 

املاضي 2021«.
رابع  ان »العراق جاء  الى  واشارت 
أكبر دولة عربية بعد السعودية 
واإلمــارات والكويت، فيما جاءت 
اليابان علــى رأس الدول باألكبر 
حيــازة لهذه الســندات، تليها 
املتحدة  واململكة  ثانيــا  الصني 
مجمــوع  ان  مبينــا   ،« ثالثــا 
الســندات لدول العالم بلغت 7 

ترليونا و185 مليارا دوالرا«.

العراق يحتل مرتبة جديدة 
اعلى بين أكبر الحائزين األجانب 

لسندات الخزانة األمريكية
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بغداد - الصباح الجديد:

شــارك العــراق فــي االجتماع 
قوانني  إنفــاذ  ألجهزة  الــوزاري 
مكافحة الفساد بدول منظمة 
التعــاون اإلســامي، فيما دعا 
دول املنظمة إلى مساعدته في 

استرداد أمواله املنهوبة.
والقى ممثل العراق في اتفاقيتي 
األمم املتحــدة والعربية ملكافحة 
الفســاد القاضي حيــدر حنون 
كلمــة خال أعمــال االجتماع 
إنفــاذ  األول ألجهــزة  الــوزاري 
قوانــني مكافحة الفســاد في 
التعاون  مبنظمة  األعضاء  الدول 
اإلســامي الذي اختتم اعماله 
امــس االربعاء مبدينــة جدة في 
اململكة العربية السعودية اكد 
فيها إن “الفســاد آفــة فتاكة 
تنخر مؤسســات الدول وتعبث 
واملالية  االقتصاديــة  مبقدراتها 
وبناهــا وقيمهــا االجتماعية”، 
أن “مكافحته حتتاج  إلــى  الفتا 
إلى تضافر جميع األجهزة احمللية 
والدولية، وعقــد وإبرام اتفاقات 
صكوك  وإصــدار  ومعاهــدات 

ولوائح ووثائق في سبيل ذلك”.
وأعــرب عــن تفاؤلــه “مبقررات 
االجتماع إلقـــرار )اتفاقية مكة 
في  األعضاء  للــدول  املكرمــة 
اإلســامي  التعاون  منظمــة 
للتعاون في مجــال إنفاذ قانون 
أن  الفساد(”، موضحا،  مكافحة 
“االجتماع حتت مظلة اإلسام و 
خيمة القرآن وظال نبي اإلسام 
)ص(  املصطفى  محمــد  اخلالد 
الشــريفني،  احلرمني  رحاب  وفي 
يجعــل من يوقع علــى صك أو 
اتفــاق وتعــاون أو معاهدة في 

رحابها كأنــه حامل ألمانة تنوء 
واألرض،  الســماوات  بحملهــا 
ودافعه الذي يدفعه نحو االلتزام 
املقدســــة  النصــوص  بهــا 

لإلسام”.
“تنفيذ ما  إلــى  ودعــا حنــون 
الرياض  اشــتملت عليه مبادرة 
العاملية  العمليــات  - شــبكة 
القانــون  إنفــاذ  لســلطات 
GLOBENet-  ومكافحة الفساد
work  التــي انضم إليها العراق 
التأسيســي،  مؤمترها  وحضــر 
أداة  إلــى تطويــر  التــي ترمي 
سريعة وفعالة ملكافحة جرائم 
وتعزيز  للحدود،  العابرة  الفساد 

التعاون بني الســلطات املعنية 
وإنشــاء  الفســاد،  مبكافحــة 
لتســهيل  آمنة  عاملية  منصة 
ســلطات  بني  املعلومات  تبادل 
إنفاذ القانــون املعنية مبكافحة 
األموال  استرداد  وتعزيز  الفساد، 
للدول  ميكــن  والتي  املنهوبــة، 
اعتمادها  االتفاقية  األطراف في 
فــي التعامل فيمــا بينها في 
القانونية  املساعدة  إبداء  مجال 
املتبادلــة، واســترداد األمــوال 

والعوائد الناجتة عن الفساد”.
وجــدد تأكيد “العــراق على ما 
متخض عن مؤمتر بغداد السترداد 
األموال املنهوبــة املنعقد العام 

املنصرم كإنشــاء قضــاء دولي 
الفســاد  بقضايا  متخصــص 
وإيجــاد   ، األمــوال  واســترداد 
وسائل غير تقليدية في مسألة 
اســترداد األمــوال ومكافحــة 
الفســاد كاملصادرة غير املبنية 
على إدانة جزائية ، وإصدار نشرة 
عن الــدول املمتنعة عــن إبداء 
املســاعدة، فضا عــن التأكيد 
على مبدأ حسن النية في تنفيذ 
االلتزامــات القانونيــة الدولية 
فــي مجــال اســترداد األموال، 
وما يقتضيه مــن إعادة األموال 
مشروعة  غير  بطرق  املتحصلة 

للدولة طالبة االسترداد”.

العراقية  أن “احلكومــة  وذكــر، 
برئاســة رئيس الــوزراء محمد 
شــياع الســوداني وضعت في 
مكافحة  احلكومــي  برنامجها 
ومعاقبة  انتشاره  ومنع  الفساد 
مرتكبيــه واســترداد األمــوال 
أولويات  في  واملنهوبة  املسروقة 
أهدافها”، مشيرا إلى أن “لهيئة 
في  رئيسا  دورا  االحتادية  النزاهة 
وحتت  تشــريعي  بدعم  تنفيذه 

مظلة القضاء العادل”.
وبــني، أن “احلكومــة أسســت 
ســتودع  الذي  التنمية  صندوق 
فيه أموال الفســاد املســتردة؛ 
املشــاريع  على  إنفاقها  لغرض 

التنمويــة، وتوفير فرص العيش 
الفتا  الشــعب”،  ألبنــاء  الكرمي 
إلــى أن “جمهوريــة العراق من 
البلدان التــي تضررت كثيرا من 
آفة الفساد، إذ تسبب هدر املال 
على  بالتأثير  وتهريبــه  العــام 
وإعاقة  الدولة  مؤسســات  أداء 
والتنميــة  اإلعمــار  عمليــات 

االقتصادية واالستثـمار”.
ودعا حنــون “الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلســامي إلى 
التعاون مع العراق ومســاعدته 
فــي اســترداد املدانــني وإعادة 
الفســاد  املتحصلة من  أمواله 

املهربة إلى تلك البلدان”. 

العراق يشارك في االجتماع الوزاري الجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد 
دعا منظمة التعاون اإلسالمي لمساعدته في استرداد أمواله المنهوبة

وضعت الحكومة 
العراقية في 

برنامجها الحكومي 
مكافحة الفساد ومنع 

انتشاره ومعاقبة 
مرتكبيه واسترداد 
األموال المسروقة 

والمنهوبة في 
أولويات أهدافها” 

بغداد - الصباح الجديد: 
أفتتح وزير الصحة صالح احلسناوي امس 
االربعاء، 6 صاالت للعمليات ومصرف للدم 

في مستشفى الزعفرانية.
وذكر مراســل وكالة األنباء العراقية )واع(، 
أن “وزير الصحة، صالح احلســناوي، أفتتح 
امس  6 صــاالت للعمليات ومصرف للدم 
ومختبر فــي مستشــفى الزعفرانية”. ، 
وأضاف ان “ذلك جاء بعد اجناز اعمال تأهيل 

املستشفى”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
امس  العراقية  اجلويــة  اخلطــوط  أعلنت 
GENER-  االربعــاء اتفاقهــا مع شــركة

AL ELECTRIC  األمريكيــة على صيانة 
محركات طائرات الناقل الوطني.

وقالــت اخلطوط اجلوية في بيان إســتناداً 
رزاق محيبس  النقــل  وزيــر  لتوجيهــات 
الســعداوي بالتوجه الى الشــركات األم 
العامليــة والرصينة فــي التعاقدات، فقد 
أجرى مدير عام الشركة العامة للخطوط 
اجلويــة العراقيــة كــرمي كاظم حســني 
يرافقه فريــق فني متخصص من ماكات 
الشــركة زيارة الى دولة اإلمارات العربية 
GENERAL ELEC-  للتباحث مع شــركة

TRIC AEROSPACE حول ســبل التعاون 
املشترك لصيانة محركات طائرات الناقل 

الوطني.
ونقل البيان، عن مدير عام شركة اخلطوط، 
أن إدارة الشركة جادة في خطواتها إلعادة 
الطائرات املتوقفة الــى اخلدمة مرة أخرى 
، مؤكــداً علــى أن نتائج اللقــاء خرجت 
بنتائج مهمة ومنها وضع خطة متكاملة 

لصيانة جميع احملركات و بوقت قياسي.
وأضــاف، مت اإلتفــاق أيضــاً مع شــركة 
املطلوبة  الفنية  األمــور  (GE( على كافة 
األمور  الصيانة وكذلك  بأعمال  للمباشرة 
املالية وطرق تســديد الدفوعات و تقليل 
األســعار على أن ال يؤثر ذلــك على جودة 

العمل.
وفي الرابع من الشــهر اجلاري، أفادت إدارة 
مطــار بغداد الدولي،   بوقــوع حادث عند 
عمليــة إقاع إحدى الطائــرات من مدرج 
مطار بغداد، حني انفجرت احدى االطارات، 
تســبب بتوقف الطائرة عند نهاية املدرج، 
االمر الــذي اجبر الطائــرات القادمة الى 

املطار لغرض الهبوط باالنتظار في اجلو. 

بغداد - الصباح  الجديد: 
االربعاء اخلطة  النفط امس  وزارة  ناقشــت 
الوقودية الطارئة لصيف 2023  وآليات نقله 
وتوزيعه مبا يؤمن احلاجة الفعلية للمواطنني.
وقــال بيان للــوزارة إن” وكيــل وزارة النفط 
يونس  حامد  والتوزيــع  التصفية  لشــؤون 
تــرأس اجتماعا ضم عــددا من  الزوبعــي 
الشــركات النفطية ودوائر مقر الوزارة ذات 
العاقة ملناقشــة االســتعدادات املسبقة 
للخطــة الوقودية الطارئــة لصيف 2023 
لتوفير مخزون كاف من املشتقات النفطية 
وبحث آليات نقلــه وتوزيعه مبا يؤمن احلاجة 
الفعليــة للمواطنــني ومنشــآت الطاقة 
والقطاع  الدولــة  ومختلــف مؤسســات 

اخلاص”. 
وأضــاف البيان أن” االجتماع تناول بشــكل 
موســع تأمني الوقود الازم حملطــات توليد 
الكهربــاء حتســبا ألي طارئ خــال فصل 
الصيــف ولضمــان اســتمرار جتهيز تلك 

احملطات باحتياجها من الوقود”. 
واكــد الزوبعي وفقــا للبيان علــى ضرورة 
التنســيق املشترك بني تشــكيات الوزارة 
والــوزارات واجلهــات ذات العاقــة لتذليل 
املعوقات التــي قد تعتــرض تنفيذ اخلطة 

الوقودية”. 

افتتاح 6 صاالت 
للعمليات ومصرف للدم 
في مستشفى الزعفرانية

الخطوط العراقية تتفق 
مع شركة أمريكية 

لصيانة محركات الطائرات

النفط تناقش الخطة 
الوقودية الطارئة 

لصيف 2023

بغداد - الصباح الجديد: 

التجــارة تأمني اخلزين  وزارة  أكدت 
من مــادة احلنطــة والعمل على 
إجــراء تعاقــدات جديــدة عبــر 
الغذائي،  األمن  قانون  تخصيصات 
الوقت نفسه حاجة  موضحة في 
البطاقــة التموينية شــهريا من 

مادة الطحني.
العامة  الشــركة  عام  مدير  وقال 
لتجارة احلبوب فــي وزارة التجارة، 
باشرت  “الشــركة  إن  نوري،  حيدر 
بتجهيــز احلصــة الســابعة من 
الســلة الغذائية للعــام احلالي”، 
الفتا إلــى أنه “بعد هــذه احلصة 

هناك كميات مــن احلنطة احمللية 
بعــد أن مت اســتام مليونني و200 
ألف طن منها خال هذا املوسم”.

وأضاف نوري، أن “الشركة استوردت 
100 ألــف طن حنطــة أميركية 
وصلت إلى اخملازن قبل نحو 5 أيام”، 
بانتظار  “الشــركة  أن  إلــى  الفتاً 
باخرة محملة بكميات من احلنطة 
ســتصل في األيام املقبلة تتبعها 

باخرة أخرى”.
وتابــع، أن “خطــة وزارة التجــارة 
احلاليــة هي التوجه إلــى عملية 
االستيراد لتأمني متطلبات السلة 
الغذائيــة مــن مــادة الطحني”، 
املستلمة من  “الكميات  أن  مبيناً، 
احلنطة خال املوســم التسويقي 
ال تغطي احلاجة إلى نهاية السنة، 

لذلك مت الشــروع بشــراء كميات 
جديدة حســب توجيهــات رئيس 
الوزراء باعتبار أن احلنطة هي املادة 

االستراتيجية األولى في البلد”.
وأشــار إلى أنه “مت بداية اســتيراد 
200 ألف طن من الواليات املتحدة 
إضافة إلى 150 الفا كانت موجودة 
ألــف طن   400 وشــراء  ســابقاً 
أخرى من كندا وأســتراليا وأصبح 
مجمــوع املشــتريات التي دخلت 
اخملــازن حوالي 750 ألــف طن من 

احلنطة مستوردة”.
ودعا نــوري وزارة املالية إلى “صرف 
جميــع املبالغ اخملصصــة للوزارة 
من األمــن الغذائي”، مؤكــداً، أن 
“جميــع املشــتريات خــال هذه 
الفترة مت تسديدها من قانون األمن 

الغذائي”. ، وذكر، أن “هناك مداوالت 
مــع وزارة املالية لرصــد مبلغ من 
الغذائي لتكملة استيرادات  األمن 
الشركة من أجل اإليفاء مبتطلبات 

املواطن”.
ولفت إلى أن “اإلحصائيات تشــير 
إلى أن عــدد العراقيني جتاوز الـ 40 
الواحد  املواطن  وأن  نسمة،  مليون 
يســتلم 9 كغم من الطحني في 
إلى  حاجة  هناك  مبعنى  الشــهر، 
460 ألف طن حنطة في الشهر”، 
مبيناً، أن “جميع املشتريات احلالية 
تكفــي لشــهرين”. ، وأن “احلنطة 
احملليــة املســوقة شــارفت على 
االنتهــاء، والكميــات التــي يتم 
اســتيرادها مت خلطها مع احلنطة 

احمللية بنسبة  %50 

التجارة تحدد حاجة البطاقة التموينية من خزين الحنطة شهريا

بغداد - الصباح الجديد
علي  زيــاد  الكهرباء  وزيــر  بحث 
فاضل، مــع وفد شــركة ادريكا 
تطوير  سبل  للطاقة  البريطانية 
ان  الطاقة الكهربائية، فيما أكد 
مراكز احلمل في بغداد واحملافظات 

حتتاج لزيادة باإلنتاج.
وذكر بيــان لــوزارة الكهرباء أنه 
رئيس مجلس  توجيهــات  “بإطار 
الوزراء محمد شــياع السوداني ، 
بتحقيق شراكات ستراتيجية مع 
الشركات العاملية املعنية بتطوير 
مع  ، خصوصاً  الطاقــة  قطــاع 
يشهد  الذي  واالنفتاح  التحديات 
العالم بســوق الطاقة ومصادره 
، التقــى الوزير وفداً من شــركة 

ادريكا البريطانية للطاقة” .
ان  بيانها  فــي  الــوزارة  واضافت 
“الوزيــر أوعز ان تقدم الشــركة 

عرضاً فنياً عــن امكانيتها وبيان 
كفائتهــا وأعمالهــا املماثلــة ، 
وماهية االعمال التي عملت على 
تنفيذها ، في حني بنََيَ الوفد الزائر 
بشرح تفصيلي ان الشركة تعمل 
 ، والكهرباء  النفط  قطاعي  على 
وانها تســتغل )شعل اللهب في 
املصافي النفطية وحتولها لطاقة 
، ومن خال مشــاريع  كهربائية( 
لن تكلف الدولــة وال املوازنات اال 
مبقــدار ما حتتاجــه الكهرباء من 
طاقة وشراءها وبأسعار تنافسية 

وحسب طلب وماءمة الوزارة” .
وأكد الوفد للوزير، بحسب البيان، 
ان للشركة مشاريع واعمال مماثلة 
في دول الشــرق األوسط، واقليم 
كردستان ، وهي داخلة حيز العمل 
االن والقت االستحســان ،ونرغب 

باالطاع عليها من قبلكم .

وتابــع البيــان، أن “ وبعد اطاعه 
على العرض الفني املقدم ، اوضح 
الوزير “اننا امــام حتديات مواكبة 
،وان  االســتهاك  علــى  الطلب 
مراكز احلمل في بغداد واحملافظات 
حتتــاج لزيــادة باالنتــاج ، واننــا 
مهتمني بــكل ما يطور الكهرباء 
ابتداًء  عرضتموه  ما  ان  ،خصوصاً 
ســيكون بحاجة ألثرائه نقاشــاً 
فنياً ،وان هذا النوع من املشــاريع 
سيكون مدعاة للحد من التلوث 
الغاز  احتــراق  نتيجــة  البيئــي 

املصاحب” .
وزارة  مع  “سنهتم  الوزير،  وأضاف 
النفــط مبــا عرضته الشــركة، 
جتاربها  من  االستفادة  وسنحاول 
بهذا الشــأن بعد دراستها وبيان 
اســتحصال  قبل  الفني  الــرأي 

املوافقات” . 

بابل - الصباح الجديد: 
محافظة  زراعــة  مديرية  أفادت 
بابــل، بــأن انتــاج املفاقس في 
يبلغ  املائدة  بيــض  من  احملافظة 
ســنوياً أكثــر مــن 107 مايني 

بيضة. 
اخلفاجي  ثامر  بابــل  زراعة  مدير 
نفى توقــف املفاقس عن العمل، 
مؤكــداً انه “ال يوجــد أي توقف 
للمفاقــس عــن العمــل فــي 

محافظة بابل”.
واوضــح اخلفاجــي انــه “يوجد 
في محافظة بابل 13 مفقســاً 
حيث  متفاوتة،  بطاقــات  تعمل 
تنتج املفاقس سنوياً 107 مايني 
و200 ألف بيضــة”، الفتاً الى أن 
“املســتورد يبلــغ مليونني و150 
الفاً و548 بيضــة، بينما يغطي 

البيض احمللي أكثر من ربع احلاجة 
في االســواق احمللية”. ، مشــيرا 
الى “تأمني 543850 فرخاً سنوياً، 
بينما مــن املســتورد 1704594 

فرخاً مستورداً”.
يذكــر انه في شــهر اذار املاضي، 
أعلنــت وزارة الزراعــة فــي بيان 
تصديــر بيــض املائدة الــى دول 
هذا  ان  الــى  مشــيرة  اخلليــج، 
التوجيــه جاء من اجل تشــجيع 
املنتجــني على زيــادة انتاج بيض 
املشاريع  اجناز  بعد  املائدة وخاصة 

اخلاصة بانتاج البيض.
يشــار إلى أن العراق شهد خال 
إنتاج  في  أزمة  املاضية  األشــهر 
بيض املائــدة، حيث أثرت عمليات 
االســتيراد علــى اإلنتــاج احمللي 
بسبب تفاوت األسعار بني الداخل 

واخلارج، ما جعل وزارة الزراعة تقرر 
ارتفاع  وبالتالي  االستيراد،  إيقاف 
أسعار البيض في االسواق احمللية.
وســبق ان شــهد بيــض املائدة 
ارتفاعاً ملحوظاً باالســعار، جراء 
ارتفــاع التكلفة علــى اصحاب 
املفاقس ومربي الدجاج، لذا تقوم 
احلكومة بني فترة واخرى باملساح 
البيض من دول اجلوار،  الســتيراد 

سيما من ايران وتركيا.
دائرة الثــروة احليوانيــة في وزارة 
الزراعــة، ســبق أن اعلنــت عن 
وجــود توجه بتحقيــق االكتفاء 
الذاتي من خــال تنمية الدواجن 
ســواء في إنتاج البيض أو تربية 
الدواجن، مشيرة الى العمل على 
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للوصول إلى االكتفاء الذاتي. 

بغداد - الصباح الجديد: 
حــدد وزيــر العمل والشــؤون 
األســدي  أحمد  االجتماعيــة، 
امــس االربعاء موعــداً إلطاق 
للشــباب  امليســرة  القــروض 
العاطلــني دعمــاً للمشــاريع 
أكـــد  فيما  املنتجة،  الصغيرة 
استحصـــال موافقـة مجلس 
الوزراء ملضاعـــفة رأس مـــال 
للمشاريـع  االقتـراض،  صنـدوق 

الـمدرة للدخـل.
وقال األســدي فــي تصريحات 
صحفية إن “أهم ما ستتضمنه 
موازنــة عــام 2023 بخصوص 
وزارة العمل، ســيركز على زيادة 

التخصيصات املالية، لشــمول 
األســر املســتحقة باحلمايــة 
إلـى  إضافـــة  االجتماعيـــة، 
املقدمة  اإلعانة  سقف  زيـــادة 
باحلماية  املشــمولة  لألســـر 
االجتماعيـة، فضا عن  شمول 
ذوي اإلعاقـــة وذوي االحتياجات 
املتفرغ  املعيـن  براتـب  اخلاصـة 
االحتياجـــات  ذوي  وراتـــب 

اخلاصـة”.
“الرواتب تبدأ من  أن  الوزير  وتابع 
فرد إلى أربعة أفراد كحد أقصى، 
لكــن على وفق قانــون احلماية 
يكون  أن  يفتــرض  االجتماعية 
ألف   420 أقصــى  الراتب كحد 

دينار، وسنحاول تطبيق القانون 
في موازنة العام املقبل”. 

“الــوزارة  أن  الوزيــر  وأضــاف 
مجلس  موافقة  اســتحصلت 
الــوزراء ملضاعفــة رأس مــال 
صنــدوق االقتراض للمشــاريع 
املــدرة للدخل”، مؤكــدا “متويل 
األيـــام  خـــال  الصندوق  هذا 

املقبلـة”.
“الــوزارة  أن  األســدي  وأكــد 
العــام املقبل  ستباشــر خال 
بإطاق اآلالف مـــن القـــروض 
العـاطلـني  للشبـاب  امليسـرة 
عـن العمـــل لدعـم املشاريـع 

الصغيـرة املنتجـة”. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
وعلى  بغداد،  العاصمة  تشــهد 
بني  املمتــدة  جســورها  امتداد 
زحامات  والرصافة  الكرخ  جانبي 
شــديدة خصوصــا فــي أوقات 
الذروة، ما جعل املواطن البغدادي 
يلجأ الى حلول بديل عبر اللجوء 
إلى الــزوارق النهريــة كطريقة 
باتــت “تختصر” الوقــت واجلهد 
واملال علــى املواطن الذي ضاقت 
به جســور عاصمتــه فلجأ إلى 
نهرهــا وزوارقــه حلل مشــكلة 

االزدحامات املزمنة.
نيوز  وكالة شفق  ووثقت كاميرا 
التي جتولت في بغداد، االزدحامات 
واكتظاظ السيارات على جسور 
العاصمة وتنقــل املواطنني عبر 
الــزوارق النهرية للعبور من وإلى 
جانبي بغداد لقضاء مشاويرهم 

وأعمالهم اليومية.

وقــال أحد املواطنــني الذي كان 
يهم بعبور النهر عبر أحد الزوارق 
البغداديني  املواطنني  إن”  النهرية 
أصبحوا وفي ظل هذه االزدحامات 
يتركون سياراتهم بجانب الكرخ 
طريق  عن  ويعبــرون  الرصافة  أو 

الزورق املعروف بـ)البلم(”
وكنوع مــن التأكيد على كامه 
جلســور  بيده  املواطن  “يؤشــر” 
مرمى  مــن  القريبة  العاصمــة 
بصره ويقول” انظــر الى تكدس 
وفيما  اجلســور،  على  السيارات 
يستغرق العبور من اجلسر فقط 
أكثر من نصف ساعة، فان العبور 
من حتته )نهرياً( ال يستغرق سوى 
دقيقتــني فقط ومببلــغ زهيد ال 

يتعدى الـ 1000 دينار فقط”.
قوم  “مصائب  مقولة  تصح  ورمبا 
عند قــوم فوائد”، علــى الفائدة 
الــزوارق  ألصحــاب  املتحققــة 

وهــم يســتفيدون مــن محنة 
أصحاب الســيارات على اجلسور 
من  الفارين  علــى  ويســترزقون 

“زحام اجلسور” الى زوارق دجلة.
الزوارق  إذ يؤكد عدد من أصحاب 
النهرية العاملة من شارع النهر 
الــى اجلهة املقابلــة وصوالً الى 
لوكالة  أيضاً  وبالعكس  التقاعد 
شــفق نيوز إن “قيــادة عمليات 
بزيادة  بغــداد ســمحت لهــم 
املســافة للتنقل في نهر دجلة 
وبالتالي إمكانية نقل الســكان 
الراغبــني بالعبــور عبــر جانبي 

بغداد”.
أنه  الــزوارق  أصحــاب  ويضيف 
“مت الســماح لهــم مــن بداية 
الى جسر  وصوالً  االحرار  جســر 
كان  مــا  عكــس  الصرافيــة، 
حتديد  من  ســابقا  الوضع  عليه 

حركتهم أمنيا”.

وزير الكهرباء: مراكز الحمل في بغداد 
والمحافظات تحتاج لزيادة باإلنتاج

وزير العمل يحدد موعد إطالقبابل تنتج أكثر من 107 ماليين بيضة سنويًا
 القروض الميسرة للعاطلين 

بسبب الزحام..بغداديون يتنقلون بين جانبي 
العاصمة بالزوارق النهرية في دقيقتين 

استغالل )شعل اللهب في المصافي النفطية وتحويلها لطاقة كهربائية(



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، 
إنه يتحمل املســؤولية  الثالثاء،  األول  امس 
كاملة عن أحداث عــام 1989 التي أوصلته 
إلى سدة احلكم في الســودان، وذلك خالل 
محاكمة يواجه فيها اتهامات بقيادة انقالب 

عسكري.
وال يزال البشير في السجن منذ أن أطاح به 
ضباط اجليش خالل انتفاضة في أبريل 2019، 

بعد حكم دام ثالثة عقود.
ويرفــض فريقه القانونــي احملاكمة اخلاصة 
بانقــالب 30 يونيــو 1989 ويصفونها بأنها 

موضوع سياسي بحت.
وقال البشــير الذي كان يرتدي عباءة بيضاء 
ويبــدو بصحة جيــدة أمــام محكمة في 
اخلرطوم “أحتمل كل املسؤولية عما مت في 30 

يونيو، وأعلم أن االعتراف هو سيد األدلة”.
وأضاف “كنت أتابع محــاوالت هيئة االتهام 
بتقــدمي فيديوهات  التهمــة  بإثبات هــذه 

وشهود اتهام وأسمع واستمتع”.
وقال البشــير أيضا إن املدنيــن الذين تولوا 
مناصب رســمية بعد أن أطــاح هو وضباط 
آخرون باحلكومة عام 1989 متت االســتعانة 
بهم ملساعدة الســودان في فترة عصيبة، 

لكنهم لم يخططوا لالنقالب أو ينفذوه.
ونقلــت عنــه وكالة األنبــاء الســودانية 
الرســمية )ســونا( قوله “لم يكــن همنا 
السلطة بل كنا نحتاج إلى كفاءات وفتحنا 

حوارا مع كل القوى السياسية”.
بــدأت احملاكمة في عــام 2020 ومن املتوقع 
أن تســتمر لعدة أشــهر أخرى على األقل. 
ونفى بعض املتهمن الذيــن كانوا من كبار 

املسؤولن في عهد البشير مسؤوليتهم.

الصباح اجلديد ــ وكاالت:
وصف السياســي األمريكي املرشح السابق 
في انتخابــات مجلس النــواب جيفري يانغ، 
وكالة اخملابرات املركزية األمريكية بأنها “أسوأ 

منظمة إرهابية في العالم”، داعيا إللغائها.
وكتب يانــغ عبر “تويتر” أمــس األول الثالثاء: 
“كانت وكالة اخملابرات املركزية أسوأ منظمة 
إرهابيــة فــي العالم منذ أن تأسســت عام 

1947. يجب إلغاؤها اآلن”.
اتفق متابعو حســابه مع هــذا الرأي، حيث 
كتــب املســتخدم Tradingnauta  “والناتو 

أيضا”.
 )CIA( لقد تسببت“ :Patric_Do7979 وكتب
فــي العديد من املشــاكل، ليــس في اجملال 
اجليوسياسة  وفي  بل  فحســب،  االقتصادي 
أيضا، فضــال عن ارتكابهــا جرائم حرب في 
L.Muzang�  جميع أنحاء العالم”. كما كتب

wa: “أصابعها القذرة فــي كل مكان”، فيما 
ذكــر NthCountryMaid: “وعود كينيدي بحل 
وكالة اخملابــرات املركزية، فضــال عن دعواته 
من أجل الســالم ووضع حد لسباق التسلح، 
كلفتــه احلياة”. وفي وقت ســابق هذا العام 
انتخابية لعضوية مجلس  يانغ حملة  خاض 
النواب عن والية كنتاكي، ووصف نفسه بأنه 
للحرب”.  املناهض  الوحيــد  الدميقراطي  “رمبا 
وأوضح في تصريحات صحفية وقتها أن “منع 
احلرب النووية كان شــاغلي الرئيسي منذ 40 
أو 45 عاما”، وأضاف: “من املرجح جدا أن حتدث 
)هذه احلــرب(، بالنظر إلى الوضع احلالي، الذي 
يشــهد توتــرات، ورمبا حربا جاريــة، مثل أمر 
أوكرانيا”، محذرا من أن “احتماالت وقوع حرب 

نووية عرضية هناك هي األعلى”.

السودان.. البشير يعترف 
بالمسؤولية الكاملة عن 

انقالب 1989

 CIA :سياسي أمريكي
أسوأ منظمة إرهابية 

ويجب حلها

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

كانــت الفتيــات فــي أفغانســتان 
مدارســهن  إلى  للذهاب  يتحضــرن 
أصدرت  حينما  واجلامعــات،  الثانوية 
طالبــان، احلركــة املتشــددة التــي 
تســيطر على البالد، قرارا مبنع تعليم 
الفتيات في املراحل التي تلي الدراسة 
االبتدائيــة، فــي أحــدث خطوة من 

سلسلة قرارات استهدفت النساء.
وقالت رســالة نشرتها وزارة التعليم 
األفغانيــة إن القرار اتخذ في اجتماع 
جمللس الوزراء وأن األمر ســيدخل حيز 

التنفيذ على الفور.
ومنعــت الفتيــات من العــودة إلى 
املــدارس الثانوية في مــارس، بعد أن 
أمرت طالبــان بإغالق مدارس الفتيات 
بعد ســاعات فقط من املوعد املقرر 
إلعادة فتحها بعد أشــهر من اإلغالق 
الذي فرض بعد استيالء طالبان على 

السلطة في أغسطس 2021.
ودانــت الواليات الواليات املتحدة “قرار 
طالبــان الــذي ال ميكن الدفــاع عنه 
بحظر النساء من اجلامعات”، وفق ما 
قــال املتحدث باســم وزارة اخلارجية، 
نيد برايس، خالل مؤمتر صحفي، امس 

األول الثالثاء.
وقال إن قرار طالبان األخير “سيكون له 
عواقب وخيمة على طالبان وســيزيد 
من نفور طالبان مــن اجملتمع الدولي 

ويحرمها من الشرعية التي تريدها”.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش 
احلظــر ، الثالثاء، ووصفتــه بأنه “قرار 
مخجل ينتهك حق النساء والفتيات 

في التعليم في أفغانستان”.
“طالبان  بيــان  في  املنظمــة  وقالت 
توضح كل يوم أنهــا ال حتترم احلقوق 

األساسية لألفغان وخاصة النساء”.
رسائل طالبان

في  األميركية  املستشــارة  وتقــول 
الشــؤون اجليوسياســية حلكومــة 
الواليــات املتحــدة، وخبيرة شــؤون 
الشرق األوسط وغرب آسيا، باتريشيا 
ديجينــارو، إن طالبان “حتاول إرســال 
رسائل معينة” من خالل قرارها األخير.

وتضيــف ديجينارو فــي حديث ملوقع 
“احلــرة” أن طالبان “تبحث عن اهتمام 
اجملتمــع الدولي، وحتــاول لفت نظره، 
ونظر الواليات املتحدة” من خالل مثل 

هذه القرارات.
وتقتــرح املستشــارة طريقتن ميكن 
التعامل  خاللهمــا  من  لواشــنطن 
مــع هذا القرار، األولــى هي أن “حتاول 
واشــنطن أن البــدء بعمــل عالقات 
لكن  طالبــان،  مــع  الدبلوماســية 
بخطــوات صغيــرة، وليــس اعترافا 

كامال”.
وتضيف أن “التفاهمات الدبلوماسية 
مهما  املباشــر ســيكون  احلديث  أو 

للوصول إلى فهم أفضل”.
والطريقة الثانية، بحســب ديجينارو 
هــي “إيجاد طريقــة لتحرير جزء من 
األرصــدة األفغانيــة التــي جمدتها 

واشنطن”.
التجميد  إن هذا  املستشــارة  وتقول 
“يــؤذي األفغان، وهنــاك جوع ونقص 
كبير في املــوارد”، مضيفة “أعتقد أن 
هاتن الطريقتن ستمكنان واشنطن 
رمبا من التأثير على جزء من منظومة 

صناعة القرار األفغاني”.
وتتابع ديجينارو أنه “بدون أفضلية ما، 

ال ميكنــك التأثير كثيــرا على قرارات 
متتلك  املتحــدة  والواليات  اآلخريــن، 
أفضليــة اقتصاديــة ومالية في هذا 

الصدد”.
وتضيف أن “هذا ما أعتقد أن طالبان 
تريده، ألن هذه الرســائل من طالبان 
تعني رسائل من طالبان بأنهم يريدون 
انتباه اجملتمع الدولي، والرسالة الثانية 

تقول إنهــم منفتحون علــى إيجاد 
تفاهم”.

أفرجت  التعليم،  قــرار  وبالتزامن مع 
أميركين  عن  الثالثاء،  طالبان،  حركة 
أفغانستان،  اثنن كانا محتجزين في 
أحدهمــا إيفور شــيرر، وهــو مخرج 
أفالم مســتقل كان محتجــزا منذ 
أغسطس، وفقا لشخص مطلع على 

اإلفراج حتدث لصحيفة نيويورك تاميز.
ولم تؤكــد إدارة بايدن اســم أي من 
األميركين، لكن مســؤوال في اإلدارة، 
عدم  للصحيفــة شــريطة  حتــدث 
الكشف عن هويته، قال إن االثنن نقال 
بأمان إلى قطر وكانــا في طريقهما 

إلى لم شملهما مع عائلتيهما.
وقال نيد برايس، املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية، إن اإلفراج لم يكن جزءا من 
تبادل للســجناء، وأنه لم يتم دفع أي 
وقال  األميركين.  لإلفراج عــن  أموال 
إنها تبدو “بادرة حسن نية” من جانب 

طالبان.
وألقي القبض على شيرر مع منتجه 
فايزبخش، خالل  اهلل  األفغاني، فيض 
بالقرب  الصيف بينما كانا يصــوران 
من موقع غــارة بطائرة بــدون طيار 
الظواهري،  أمين  القاعدة،  زعيم  قتلت 
وفقا للجنة حماية الصحفين، وهي 

هيئة ملراقبة وسائل اإلعالم.
وقالت اجملموعة إنها ال متلك معلومات 
حول ما إذا كان الســيد فايزبخش ال 

يزال محتجزا.
طالبان واجملتمع الدولي

قالــت وزارة اخلارجيــة األميركية في 
مارس أن إغــالق املدارس الثانوية أمام 
الفتيات في مارس كان له “تأثير كبير” 
املتحدة مع  الواليات  على مشــاركة 

ممثلي طالبان.
وكرر الســفير األميركــي، روبرت وود، 
السياسية  للشــؤون  املناوب  املمثل 
اخلاصــة، فــي وقــت ســابق تلــك 

االنتقــادات، وقال فــي مؤمتر صحفي 
جمللــس األمن التابع لــألمم املتحدة إن 
“طالبــان ال ميكن أن تتوقــع أن تكون 
عضوا شرعيا في اجملتمع الدولي حتى 
حتترم حقوق جميــع األفغان، وخاصة 
األساسية  واحلريات  اإلنســان  حقوق 

للنساء والفتيات”.
التــي حكمت  وتعاملــت طالبــان، 
أفغانســتان من عام 1996 حتى عام 
2001، عندما أجبرها الغزو الذي قادته 
الواليات املتحدة على ترك الســلطة، 
من  كمواطنــات  تاريخيــا  النســاء 
للعنف  وعرضتهن  الثانيــة،  الدرجة 
والزواج القســري ووجود شــبه غير 

مرئي في البالد.
هل تنتفض نساء أفغانستان؟

وأدت قيــود علــى حركــة النســاء 
وملبســهن في إيران إلــى تظاهرات 
لكن  النســاء،  قادتهــا  مســتمرة، 
األوضاع فــي أفغانســتان تبدو أكثر 

قتامة حتى اآلن.
وتقول املستشارة األميركية ديجينارو 
إن “الوضعية في إيران مختلفة، حيث 
النساء لديهن مستويات مختلفة من 

القوة ال متتلكها النساء االفغانيات”.
وأضافت قولها: “تذهب االيرانيات إلى 
املدرســة والعمل ويقدن الســيارات 
بينما األفغانيــات وضعهن مختلف، 
ومــع هــذا كان الوضع خطــرا على 
اإليرانيات واعتقد أن الوضع ســيكون 
أكثر خطورة على األفغانيات” إذا قررن 

اخلروج لالحتجاج.

حرمان األفغانيات من التعليم الجامعي..
 طالبان تستخدم النساء للضغط على العالم

متابعة ـ الصباح الجديد :
وسط غياب املؤشرات على احتمال 
تنفيذها في وقت قريب واســتمرار 
والضغــوط  الروســية  احملــاوالت 
األميركية للتراجــع عنها... أكدت 
أنها لن تستأذن أحداً  تركيا مجدداً 
لتنفيــذ عمليــة عســكرية برية 
هددت قبل أسابيع بالقيام بها، ضد 
مواقع “قوات ســوريا الدميقراطية” 

)قسد( في شمال سوريا.
وقال وزير الدفــاع التركي خلوصي 
أكار، إن بالده ال حتتــاج إلى إذن من 
أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية 
وحدات  بـ”تنظيم  ما وصفــه  ضد 
حماية الشــعب الكردية اإلرهابي” 
والتي  “قســد”  مكونــات  )أكبــر 
تعّدها أنقرة امتــداداً حلزب العمال 
الكردستاني احملظور في سوريا( في 

شمال سوريا.
ونقلت وكالة “األناضول” الرسمية، 
أدلى  امس األول الثالثــاء، تصريحاً 
بــه أكار لصحيفة “املاســاجيرو” 
اإليطاليــة، ذكــر فيــه، أن وحدات 
الكردية تستهدف  الشعب  حماية 
التركية،  األراضــي  وســالمة  أمن 
وأن عمليات تركيا العســكرية في 
املادة  إلى  تستند  السوري  الشمال 
51 مــن ميثاق األمم املتحــدة التي 

تخولها حق الدفاع عن نفسها.
وأضــاف الوزيــر التركــي، أن حزب 
املدرج على  الكردســتاني،  العمال 
لدى  اإلرهابية  التنظيمــات  قوائم 
والواليات  األوروبي  واالحتــاد  “الناتو” 
املتحــدة، يعمــل علــى مغالطة 
اجملتمــع الدولــي من خــالل تبني 
“وحدات  مثــل  مختلفة،  أســماء 

حماية الشعب الكردية” و”قسد”.
وأضاف، أن “العمال الكردســتاني” 
“الوحــدات  الســوري  وامتــداده 
الكرديــة” تنظيــم واحــد وال فرق 
بينهما، داعيــاً جميع حلفاء تركيا 
إلى وقف دعم “التنظيم اإلرهابي”، 

مكافحته،  فــي  معها  والتضامن 
مشــدداً على أن تركيا تســتهدف 
فقط التنظيم اإلرهابي في شمال 
سوريا، وليس لديها أي مشاكل مع 

األكراد أو أي إثنية أخرى.
ولفت أكار إلى أن تركيا حتترم سيادة 
سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف 
الفارين  السورين  كبيرة من  أعداداً 

من احلرب.
في الســياق ذاته، حتدثت تقارير في 

وســائل إعالم كرديــة عن ضغوط 
أميركيــة دفعت تركيا إلى التراجع 
عــن العمليــة العســكرية التي 
هددت بها بعــد التفجير اإلرهابي، 
االســتقالل  وقع في شــارع  الذي 
مبنطقة تقســيم في إســطنبول 
في 13 تشرين الثاني املاضي، والذي 
أوقع 6 قتلى و81 مصاباً ونســبته 
أنقرة إلى وحدات حماية الشــعب 
بعــده عملية  ونفــذت  الكرديــة 

جوية باسم “اخمللب – السيف” في 
شمالي سوريا والعراق.

وأفــادت التقاريــر، بأن واشــنطن 
تعتزم إعــادة قواتها إلــى املناطق 
التي انســحبت منها في شــمال 
شرقي ســوريا قبل 3 سنوات، في 
الوقــت الذي يبدو فيه أن “قســد” 
لم تبد بعد موافقــة على املقترح 
الروســي بســحب قواتهــا مــع 
أســلحتها من منبج وعن العرب 

للنظــام  وتســليمها  )كوبانــي( 
الســوري، لتحقق بذلــك مطالب 
تركيا بســحب عناصــر الوحدات 
الكردية بعيداً عن حدودها اجلنوبية 
بعمــق 30 كيلومتراً داخل األراضي 

السورية.
إلى مواقع  وبحسب مصادر حتدثت 
وتركيا  وإيران  روسيا  تواصل  كردية، 
“قســد”  على  الشــديد  الضغط 
لتســليم عــن العــرب )كوباني( 

ومنبج للنظام السوري، وأن “قسد” 
تطالب بضمانات بشأن مستقبلها 
وأضافت،  املناطــق.  تســليم  بعد 
حملت  األميركيــة  الضغــوط  أن 
تركيا على جتميــد العملية البرية 
في شمال ســوريا، لكن تبقى كل 
اخليارات مفتوحة، كما أن “قســد” 
في  جديــدة  حرب  ألي  مســتعدة 

املنطقة.
بانســحاب “قسد”  تركيا  وتطالب 
مــن تل رفعــت إلى جانــب منبج 
وعــن العرب، بعدما طــرح اجلانب 
الروسي خالل مشاورات عقدت في 
إســطنبول األســبوع قبل املاضي 
صيغة انسحاب “قسد” بأسلحتها 
من منبج وعن العرب وإحالل قوات 
النظــام محلها، مــع اإلبقاء على 
)األســايش(  “قســد”  أمن  عناصر 

ودمجها في قوات أمن النظام.
وترددت أنباء عن أن القوات األميركية 
أبلغت “قســد” بــأن لديها خطة 
للعــودة وبناء نقــاط له في جميع 
مبا  منها،  انســحبت  التي  املناطق 
فيها منبج وعن العرب وتل رفعت، 
وذلك بعدما بدأت العودة إلى الرقة 

وإقامة نقطة عسكرية هناك.
وكانت القــوات التركية قد عادت، 
إلى  األولى  ، للمــرة  املاضي  االثنن 
في  املشــتركة  الدوريات  تســيير 
ريــق عن العرب الغربــي مع قوات 
الشرطة العسكرية الروسية، بعد 
رفض املشــاركة في الدوريات منذ 
انطــالق العملية اجلويــة “اخمللب – 

السيف” في 19 نوفمبر املاضي.
وفــي الوقت ذاتــه، قامــت قوات 
بحماية  احلســكة،  النظام شمال 
عربات عســكرية روسية ومبرافقة 
مكتب العالقات التابع لـ”قســد”، 
بتبديــل عناصرهــا فــي املنطقة 
املمتدة من عامودا إلى الدرباســية 
وصوالً إلى قرية األســدية شــمال 

بلدة أبو راسن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنهــى الرئيــس الروســي فالدميير 
بوتــن، زيارتــه إلى مينســك بعد 
لقائه نظيره البيالروسي ألكسندر 
لوكاشينكو، وهي الزيارة التي أثارت 
قلق كييف والغرب، كما أرسل من 
خاللها بوتن رسائل واتفاقات عدة 

ترسم مالمح اجلبهة الشرقية.
الزيــارة التــي تعــد األولــى منذ 
ثالثــة  أعــوام، تزاَمــن معها في 
التوقيــت قصــف عنيف  نفــس 
للعاصمــة األوكرانيــة كييف من 
رات، في هجوم ُوصف  خالل املســيّ

باألعنف من خــالل الطائرات بدون 
طيار الروســية.. فماذا يحدث بعد 

الزيارة؟ وما رسائل روسيا؟
لوكاشينكو  لقائه  أكد خالل  بوتن 
أن روســيا ال تســعى إلــى ابتالع 
بيالروســيا أو ضمهــا، فهي دولة 
صديقــة وحليفة أيًضا. وهنا يقول 
ألكســندر هوفمــان، املستشــار 
الروسي في االتصاالت والسياسات 
االستراتيجية، أن هناك ثالث رسائل 

من تلك الزيارة وهي:
بوتــن أكد خالل الزيارة أن روســيا 
النووية  املشاريع  لتطوير  مستعدة 

في بيالروســيا، وهــذا يعني حتوال 
كبيرا في الشــراكة مع بيالروسيا 
التــي تعد بوابة حلدود روســيا من 
جانــب الغــرب، كما أنها رســالة 
األميركية  الترسانة  لنقل  واضحة 
في محيط بولندا وتهديد منطقة 

البلطيق بالكامل.
الرئيس الروسي تطرق خالل الزيارة 
إلى تنشــيط التعــاون االقتصادي 
بــن اجلانبن إلــى حــد التكامل، 
وهذا يعني في رسالة إلى أوروبا أن 
مينسك  على  املفروضة  العقوبات 
لــن تضعفها في ظــل الصفقات 

وزراء  رئيس  إعالن  وآخرها  الروسية، 
أن  الثالثاء،  األول  امس  بيالروســيا، 
ســعر الغاز الروســي لبيالروسيا 
ســيتم حتديده ألول مرة ملدة ثالثة  

سنوات.
بن  التجــاري  التبادل  وصــل  كما 
البلديــن إلى نحــو 31 مليار دوالر، 
وسيصل إلى 40 مليارا نهاية العام؛ 
وفي الســياق، قال رئيس بيالروسيا 
إن بالده تعمل على تقوية العالقات 
مع موســكو بالرغم من العقوبات 
التــي تفــرض علينــا، ولــن نكرر 
األخطــاء التي حدثت بعــد انهيار 

االحتاد السوفيتي.
الزيارة  تلــك  هي احملطة األهم في 
حســب ألكســندر هوفمان، فمن 
الضــروري هنــا مراعــاة الفهــم 
االســتراتيجي للوضــع، الذي عّبر 
عنه لوكاشــينكو حتــى قبل بدء 

العملية العسكرية الروسية.
أضــاف أن قــوات األمــن والدفاع 
البيالروسية سترد على التهديدات 
ألراضيها  املباشــرة  العســكرية 
وســيادتها ليست هنا فقط، بل إن 
روســيا ســتتبع إجراءات مماثلة إذا 
واجهت روســيا البيضاء تهديدات 

عسكرية على أراضيها.
قلق أوروبي

أوروبا عن  على اجلانب اآلخر، أعربت 
قلقها مــن نتائج تلك الزيارة، وقال 
املتحدث باسم احلكومة الفيدرالية 
إن  األملانية شــتيفن هيبيستريت، 
برلن قلقة بشــأن زيارة بوتن إلى 
مينســك، ألنَّ ذلــك قــد يغّير دور 

بيالروسيا في احلرب بأوكرانيا. 
مــن جانبهــا، أعلنت الســلطات 
تخشــى ضربات  أنها  األوكرانيــة 
روســية على كييف مــن األراضي 
األولى  البيالروســية خالل األشهر 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر اســتطالع للرأي، أن معظم 
ســكان دول االحتاد األوروبي يؤيدون 
إطــالق مفاوضــات للســالم بن 

روسيا وأوكرانيا.
وتشــير نتائج االســتطالع، الذي 
“ســازادفيغ”  مؤسســة  أجرتــه 
الهنغاريــة، إلــى أن %82 ممــن مت 
اســتطالع آرائهــم فــي 27 دولة 
تأييد  إلى  األوروبي مييلــون  باالحتاد 

وأوكرانيا  روســيا  إجبــار  “ضرورة 
على مفاوضات الســالم من أجل 
إنهاء النــزاع”، بينما مييل %17 إلى 

معارضة ذلك.
نوع  وجود  إلى  املؤسســة  ولفتت 
مــن العالقــة بن نســب مؤيدي 
مفاوضات السالم ونسبة السكان 
الذيــن ال يؤيــدون عقوبات جديدة 

على روسيا.
أكبر  فإن  االســتطالع،  وحســب 

نســبة مــن مؤيــدي املفاوضات 
ســجلت في البلدان التي عارضت 
نسبة كبيرة من مواطنيها خطط 
بالعقوبات،  اخلاصة  األوروبي  االحتاد 
وهــي قبــرص )%91 مــن مؤيدي 
واليونان  والبرتغــال  املفاوضــات( 
)%89 في كل من البلدين( وهنغاريا 
املعارضة  مبواقفها  املعروفة   )88%(

للعقوبات.
وســجل أدنــى تأييــد ملفاوضات 

الســالم في الدول التي تدعو إلى 
تشديد العقوبات ضد روسيا، وهي 
املفاوضات(  لصالح   42%( إستونيا 
 )31%( وبولنــدا   )36%( والتفيــا 

وليتوانيا )29%(.
وبن االســتطالع إلى أن النزاع في 
أوكرانيــا يثير قلق أكثــر من ثلث 
ســكان االحتاد األوروبي، حيث قال 
%34 أن النــزاع فــي أوكرانيا “يثير 
القلــق للغايــة” و%34 أنــه “يثير 

القلق على األغلب”.
وحســب نتائج االســتطالع، فإن 
إزاء  القلقــن  أكبر نســبة مــن 
النزاع ســجلت في هنغاريا )62% 
“قلقون للغاية” و%31 “قلقون على 
األغلــب”(، وأملانيا )%51 و%30 على 
التوالي(. وقال ربع املشــاركن في 
االســتطالع إن النزاع في أوكرانيا 
“ال يقلقهم على األغلب”، و%6 إنه 
“ال يقلقهم على اإلطالق”، فيما لم 

يحدد %1 موقفهم.
وأشــارت املؤسســة إلى أن أكبر 
مفاجأة تتمثل بالنسبة لها في أن 
أكبر نســبة ممن ال يقلقهم النزاع 
سجلت في سلوفاكيا )%41( التي 

حتد أوكرانيا.
الهاتف بن  وجرى االستطالع عبر 
ألف شــخص فــي كل بلد، خالل 
13 أكتوبر والســابع   بــن  الفترة 

ديسمبر اجلاري.

مؤشرات على تجميد العملية التركية شمال سوريا
تحركات روسية وضغوط أميركية

خالل زيارة مينسك.. ثالثة رسائل من بوتين تثير قلق أوروبا

استطالع: معظم سكان االتحاد األوروبي يؤيدون إطالق مفاوضات للسالم بين روسيا وأوكرانيا
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متابعة ـ الصباح الجديد:

الســعودي  ولي عهد  اســتضاف 
محمد بن سلمان األسبوع املاضي 
سلســلة مــن االجتماعــات في 
الرياض مع الرئيس الصيني، شــي 
جني بينغ، بحضور قادة دول عربية، 
فما هي أولويات بكني من وراء هذا 

التوجه.
يقول الباحث سيمون واتكينز، في 
حتليل نشــره موقع Oil Price “في 
هذه االجتماعات، كانت املوضوعات 
الرئيســية للمحادثــة هــي إبرام 
اتفاقيــة جتــارة حرة بــني الصني 
ودول مجلــس التعــاون اخلليجي، 
أعمق  اســتراتيجي  تعاون  وإقامة 
في منطقــة تظهر فيها الهيمنة 

األميركية عالمات تراجع”.
املاضي،  وفي اجتماعات األســبوع 
وقعــت بكــني والريــاض اتفاقات 
شــاملة، فــي مجــاالت التمويل 
واالســتثمار واالبتــكار والعلــوم 
والنفط  والفضــاء  والتكنولوجيا 
والغاز، والطاقــة املتجددة، واللغة 

والثقافة.
أن  التحليل،  وفــق  الالفــت،  لكن 
االجتماع متخض أيضا عن اتفاقني، 
اســتخدام  إلى  االنتقال  أولهمــا 
في  الرمنينبي،  الصينيــة،  العملة 
صفقات النفط والغاز التي تتم بني 
دول مجلس التعاون والصني، وجلب 
التكنولوجيــا النوويــة )املتعلقة 
بتوليد الطاقة فقــط إلى البلدان 

املستهدفة(، بدءا من السعودية.
العملة الصينية

واعتبــر الكاتــب إن االبتعــاد عن 
بالــدوالر  األساســي  التســعير 
األميركــي كان “أولويــة ملحــة” 

لشي.
ويقول إنه “كان هناك مؤشر مبكر 
علــى طمــوح الصــني للرمنينبي 
واضحا في قمة مجموعة العشرين 
2010، عندما  أبريــل  في لندن في 
أشار تشو شــياو تشوان، محافظ 
بنك الشــعب الصيني آنذاك، إلى 
يريدون عملة  الصينيــني  أن  فكرة 

احتياطيــة عاملية جديــدة لتحل 
مرحلة  في  األميركي  الدوالر  محل 

ما.
وأضــاف أن إدراج الرمنينبــي فــي 
مزيج األصــول االحتياطية حلقوق 
النقد  اخلاصة لصندوق  الســحب 
انطالق  نقطــة  الدولي ســيكون 
رئيسية في هذا السياق، وقد حدث 

ذلك في أكتوبر 2016.
ويقــول واتكينــز إن الصني تدرك 
متاما منذ فترة طويلة حقيقة أنها، 
باعتبارها أكبر مســتورد ســنوي 
إلجمالي النفط اخلــام في العالم 
وأكبر مســتورد   2017 عــام  منذ 
صاف فــي العالم إلجمالي النفط 
الوقود الســائل األخرى في  وأنواع 

عــام 2013، فإنها تخضع لتقلبات 
األميركية  اخلارجيــة  السياســة 
بشــكل عرضــي من خــالل آلية 

تسعير النفط للدوالر األميركي.
مت تعزيــز هذه النظــرة إلى الدوالر 
األميركي كســالح بقوة منذ غزو 
روســيا ألوكرانيا ومــا صاحبه من 
عقوبات تقودهــا الواليات املتحدة 
والتي تتعلق أشدها - كما هو احلال 
مع العقوبــات املفروضة على إيران 
من عــام 2018 - باالســتبعاد من 

استخدام الدوالر األميركي.
التنفيذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 
الســابق لبنك الصني ، تشانغ يان 
لينغ ، في خطــاب ألقاه في أبريل 
إن العقوبــات األخيرة ضد روســيا 

“ســتجعل الواليات املتحدة تفقد 
مصداقيتها وتقوض هيمنة الدوالر 

األميركي على املدى الطويل”.
واقترح كذلــك أن الصني يجب أن 
تساعد العالم على “التخلص من 

هيمنة الدوالر عاجال وليس آجال”.
الطاقة النووية

أولويات شــي  ثاني  إلى  وباالنتقال 
امللحــة، وهي جلــب التكنولوجيا 
العربية  الدول  إلى جامعة  النووية 
ودول مجلس التعاون اخلليجي، بدءا 
إن  واتكينز  يقول  الســعودية،  من 
هناك توقيتا غريبا مرتبطا بالبيان.

وقبل عيد امليالد في العام املاضي، 
وكاالت  بــأن  تفيد  أخبــار  ظهرت 
أن  وجدت  األميركية  االستخبارات 

السعودية كانت تصنع صواريخها 
الباليستية مبساعدة الصني.

وبالنظــر إلى “مســاعدة” الصني 
الطويلة األمد والواســعة النطاق 
لطموحــات إيــران النوويــة، فقد 
مت تلقــي هذه املعلومات بشــكل 
ســيء للغاية في واشنطن، وفقا 
لواتكينز، مــع التركيز على ما قد 
تكون عليه مســاع كــني في بناء 
قــدرات نوويــة للدول الرئيســية 

املتنافسة في الشرق األوسط.
حاليا، الدولة العربية الوحيدة التي 
لديهــا مفاعالت نوويــة هي دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
املتحدة  الواليات  وحتى مع وجــود 
العســكرية  للقواعــد  املكثــف 

العربية  اإلمــارات  فــي  الضخمة 
املتحدة وحولها، كانت واشــنطن 
“قلقــة للغايــة”، كمــا أخبــرت 
شــخصية بارزة فــي مجمع أمن 
Oil- األميركي حصريــا  الطاقــة 

املاضي، عندما  العــام   Price.com
تبني  الصــني كانــت  أن  وجــدت 
ميناء  في  منشأة عسكرية سرية 

خليفة اإلماراتي وحوله.
واستنادا إلى صور األقمار الصناعية 
ذكر  االستخبارات،  وبيانات  السرية 
الصني  أن  األميركيون  املســؤولون 
تعمل علــى إنشــاء “موطئ قدم 
عســكري فــي اإلمــارات العربية 

املتحدة”.
وذكرت السلطات اإلماراتية أنها لم 
تكن على علم مبثل هذا النشــاط 
الذي تقوم به الصني في أحد أكبر 
موانئها مع أشــهر من املستويات 
العالية للغاية من حركة الســفن 
وخارج  داخل  الضخمــة  الصينية 

البالد ليال ونهارا.
وصرحت السعودية عدة مرات أنها 
17 جيجاوات  تريد إضافة حوالــي 
النوويــة بحلول عام  القــدرة  من 
2040، وحتقيقا لهذه الغاية، ترغب 
في تشغيل مفاعلني نوويني بسعة 
إجمالية تبلغ 3.2 جيجاوات بحلول 

عام 2030.
اململكة  كانــت  الســابق،  وفــي 
جتــري محادثــات للحصــول على 
التكنولوجيــا النووية من الواليات 

املتحدة مبوجب بروتوكول “1-2-3”.
الواليات  أوضحت  املرحلة،  تلك  في 
املتحــدة أنه من أجــل أن تتنافس 
مشروع  على  األميركية  الشركات 
السعودية، ســتحتاج الرياض إلى 
االســتخدام  اتفاق بشــأن  توقيع 
مع  النووية  للتكنولوجيا  السلمي 

واشنطن.
وكان الهدف مــن بروتوكول “-1-2
3” هو احلد من تخصيب اليورانيوم 

ألغراض التسلح.
بالقول:  التحليل  الكاتــب  ويختم 
“يبقى أن نرى مــا إذا كانت الصني 
البروتوكول،  ستصر على مثل هذا 
بشــأن  بــه”  االلتــزام  علــى  أو 

تكنولوجيا الطاقة النووية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت الســفارة األميركيــة في 
ليبيا، إن عملية نقل املشــتبه به 
أبو عجيلة  “لوكربــي”  في تفجير 
الواليات  إلــى  املرميــي  مســعود 
املتحــدة األميركية حملاكمته، متت 
بصفــة قانونيــة وبالتعــاون مع 

حكومة الوحدة الوطنية.
وأضافــت الســفارة األميركيــة 
في بيــان، امــس األول الثالثاء، أن 
عمليــة النقل جــاءت في أعقاب 
بحق  حمراء  بطاقة  اإلنتربول  نشر 

أبــو عجيلــة في شــهر يناير من 
العام اجلــاري، تطالب جميع الدول 
مكان  بتحديد  باإلنتربول  األعضاء 
املّدعى عليه واعتقاله بغرض نقله 

إلى الواليات املتحدة.
وأكدت الســفارة أن واشنطن لن 
في  املبرمة  االتفاقيــة  فتح  تعيد 
عــام 2008 بني الواليــات املتحدة 
األميركيــة واحلكومــة الليبيــة 
مطالبات  حســمت  والتي  آنذاك، 
ضد  األميركيني  واملواطنني  أميركا 
ليبيا والناجتة عــن حوادث إرهابية 

معينة مبا في ذلــك تفجير طائرة 
بان آم 103.

وأضافت أن هــذه االتفاقية ألزمت 
الدعاوى  بإنهــاء  املتحدة  الواليات 
املالي  بالتعويض  اخلاصــة  احلالية 
في احملاكم األميركية الناشئة عن 
هذه احلوادث، ومتنــع رفع أي دعاوى 
أن  إلى  أشارت  لكّنها  مستقبلية، 
املسار  تســقط  ال  االتفاقية  هذه 
اجلنائي والتعاون بــني البلدين في 
إنفاذ القانون، وال يكون لها أي تأثير 
على التهم اجلنائية ضد املسؤولني 

التفجير. وقبل أســبوع، مثل  عن 
أبو عجيلة أمام القضاء األميركي 
للتحقيق معه في التهم املوجهة 
له بضلوعه فــي تصنيع القنبلة 
فوق  الطائــرة  أســقطت  التــي 
منطقــة لوكربي عام 1988، وذلك 
بعد شهر من إعالن اختطافه من 
منزلــه بالعاصمــة طرابلس، في 
قضية أثــارت غضبا واســعا في 
ليبيــا. وأقّر رئيــس احلكومة عبد 
احلميد الدبيبة، بتسليم حكومته 
للمواطن أبو عجيلــة إلى أميركا 

حملاكمتــه، وقال إنــه “إرهابي ثبت 
تورطــه فــي تصنيــع املتفجرات 
التي استخدمت إلسقاط الطائرة 
وأودت بحياة أكثر من 200 شخص 

بريء”.
وأشــار الدبيبة إلى أن ليبيا كانت 
طوال الســنوات املاضية متعاونة 
مع السلطات األميركية في ملف 
مخابرات  ضباط  وحضر  “لوكربي”، 
ليبيا،  فــي  للتحقيــق  أجنبيــة 
مؤكدا أن “أبو عجيلة الذي يحمل 
والتونســية  الليبية  اجلنســيتني 

ورد اســمه فــي التحقيقات قبل 
عامني، حتى قبل مجيء حكومته، 
وصدرت بحقــه مذكرة قبض من 

اإلنتربول”.
وتابع أنه صار لزاما على حكومته 
التعــاون فــي هــذا امللــف وفقا 
الدولية  والتشــريعات  للقوانــني 
املتعلقة بالعمليات اإلرهابية التي 
تنفذ فــي اخلارج، قائــال “لن أقبل 
تبعــات عمليات  ليبيا  بتحميــل 
إرهابيــة مرة أخرى بســبب وجود 

متهمني باإلرهاب على أرضها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في  الشعبية  االحتجاجات  تتواصل 
إيران ضــد النظام، وشــهدت مدن 
العاصمة  بينهــا  مختلفة،  إيرانية 
طهران، احتجاجــات ليلية، الثالثاء، 
ردد خاللها احملتجون شعارات مناوئة 

للنظام.
وأثنــاء تظاهــرات ومســيرات حي 
سلســبيل فــي طهــران، هتــف 

والنوافذ:  الشــرفات  مــن  احملتجون 
أغلق  كمــا  للديكتاتــور”.  “املــوت 
الرئيســي في  الشــارع  احملتجــون 
يتوســط طهــران. وفي  الذي  احلي 
بالعاصمة، هتف  حي طهرانبــارس 
املتظاهــرون: “فقر وفســاد وغالء”، 
“نســير لإلطاحة بالنظام”، “نقسم 
بدم الرفاق نقف حتى النهاية”. وردد 
متظاهرون في محافظة ُغلســتان 

شــعارات: “هذا العام هو عام الدم.. 
وارتفع  هذا  خامنئي”.  وسيســقط 
عدد ضحايا االحتجاجات التي عّمت 
البالد في إيران إلى 506 قتلى، حسب 
ما أعلن موقع َهرانا حلقوق اإلنســان 
اإليرانــي، الــذي يراقــب التطورات 
البالد،  في  باالحتجاجــات  املتعلقة 
حيث نشــر آخــر حصيلــة لقتلى 
امس  األخيــرة حتى  االحتجاجــات 

األول الثالثاء. وأكــد املوقع اإلخباري 
احلقوقي أنه منذ 17 سبتمبر، بداية 
في  املســتمرة  االحتجاجات  موجة 
إيران، ُقتل 506 أشــخاص، 66 منهم 
من قوات األمــن. كما أعلــن هرانا 
مقتل 69 شخصا دون سن 18 عاما، 
صغار  من  الضحايــا  بعض  وأصبح 
السن أيقونات للحركة االحتجاجية.

وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن 161 

مدينــة فــي مختلف أنحــاء إيران 
خالل  لالحتجاجات  مســرحا  كانت 
ما يزيد عن 3 أشــهر، كما مت تنظيم 
1200 جتمع  ما مجموعــه حوالــي 
احتجاجــي فــي املــدن واجلامعات 
“نت  منظمة  أفــادت  كما  اإليرانية. 
بالكس”، وهي منظمة غير حكومية 
العاملي، مساء  اإلنترنت  تشرف على 
الثالثــاء، أن اتصــاالت اإلنترنت في 

عاصمة محافظة كردســتان إيران، 
ســنندج وضواحيها، قــد تعطلت 
أن  يذكر  املاضيــني.  اليومــني  خالل 
املناطق الكردية والبلوشية في غرب 
وجنوب شــرق إيران شــهدت أوسع 
االحتجاجات وســقط فيها معظم 
الضحايا، كمــا أن حصة احملافظتني 
من املعتقلــني هي األكبــر مقارنة 

باملناطق األخرى في إيران.

متابعة ـ الصباح الجديد :
قــدم األمــني العــام لالحتــاد الدولي 
لنقابات العمال استقالته بعد أقل من 
شــهر من توليه منصبه، حيث اعترف 
بأخــذ آالف اليوروهــات نقدا وســط 
األوروبي،  البرملان  في  فســاد  فضيحة 
وفقــا لتقرير لصحيفة “فاينينشــال 

تاميز” البريطانية.
واعترف رئيس النقابة اإليطالية االثنني 
املاضــي ، لوكا فيســينتيني، أنه قبل 
البرملان  عضــو  من  نقديــة”  “تبرعات 

األوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري.
اإلعالم  عليها  أطلــق  التي  والقضية، 
على نطاق واســع “قطــر جيت”، هي 
واحــدة مــن أكبــر الفضائــح التي 
يواجهها التكتــل املكون من 27 دولة، 

وفقا لـ”رويترز”.
ويرفــض فيســينتيني، الــذي أطلق 
ســراحه بعد 48 ســاعة فــي حجز 
الشرطة في بلجيكا، األسبوع املاضي، 

أي مزاعم بارتكاب مخالفات.

قال فيسينتيني في بيانه: “لقد قبلت 
 Panzeri Fight( تبرعا مــن منظمــة
أقل  Impunity(”غيــر احلكومية” مببلغ 
من 50 ألف يــورو والــذي كان يهدف 
املتكبدة  التكاليف  إلى ســداد بعض 
االحتاد  مبؤمتر  اخلاصــة  لتمويل حملتي 
الدولــي للنقابــات )ITUC( وقد قمت 
االحتاد  املبلغ لصندوق تضامن  بتحويل 
الدولي للنقابات من أجل دفع تكاليف 

سفر االحتاد إلى ملبورن”.
وتابــع في بيانــه “قبلت التبــرع نقدا 
بسبب سمعة بانزيري اجليدة وطبيعته 
غير الهادفة للربح. .. لم يكن مرتبطا 
بأي حال من األحوال مبحاولة فســاد أو 
كان يهدف إلى التأثير على موقفي من 

قطر”.
وحسب البيان فإن “فيسينتيني ممنوع 
من االتصال باملشتبه بهم اآلخرين في 
التحقيق وســيتعني عليــه أن يطلب 
اإلذن مــن املدعــي العــام البلجيكي 
األوروبي خالل  االحتــاد  خارج  للســفر 

األشهر الثالثة املقبلة”.
ومبوجب مدونة السلوك بالبرملان، يتعني 
على أعضــاء البرملان األوروبي اإلفصاح 
عن مصــادر الدخل األخرى وعدم قبول 
الهدايــا أو املزايا التي تزيد قيمتها عن 
150 يــورو، لكن هــذا ال ينطبق على 
السفريات أو اإلقامات أو النفقات التي 
تتحملها أطراف ثالثة، وفقا لـ”رويترز”.

ويقــوم احملققون اإليطاليــون بتحليل 
حســابات  وإلــى  مــن  التحويــالت 
باإلضافة  املصرفيــة  “فيســينتيني” 
مرتبطة  أخرى  حســابات  ســتة  إلى 
بـ”بانزيري”، ومشــتبه بهم آخرين في 

التحقيق، حسب “فاينينشال تاميز”.
وفي الفترة التي تســبق كأس العالم 
قطــر 2022، كتبــت مجموعة حقوق 
العام  األمني  إلى   FairSquare اإلنسان 
لالحتــاد الدولــي للنقابــات العمالية 
للتعبير  بورو،  املنتهية واليته، شــاران 
عــن مخاوفهــا بشــأن مــا يعتبره 
“فشــل االحتــاد فــي التحــدث علنا 

ضد االنتهــاكات اجلســيمة من قبل 
السلطات القطرية”.

وقالــت FairSquare إن االحتاد الدولي 
للنقابات العماليــة يبالغ في فعالية 

اإلصالحات القانونية في قطر.
وفي شريط فيديو أنتجته وزارة العمل 
القطريــة في يونيو، صرح األمني العام 
لالحتــاد الدولــي للنقابــات العمالية 
أن نظــام التوظيــف املعروف باســم 
الكفالة، والذي يربط العمال بشــكل 

أساسي بصاحب العمل، قد “مات”.
العديــد من  إن   FairSquare وقالــت 
املســتقلني  اإلنســان  مراقبي حقوق 
وثقوا مشاكل خطيرة في اإلصالح وأن 

نظام الكفالة “بالتأكيد لم ميت”.
وقال جيمس لينش، املدير املشــارك لـ 
FairSquare والباحث في مجال حقوق 
املهاجرين، بعد بيان فيسينتيني: “هذا 
تطور مقلق للغايــة، ويتطلب حتقيقا 
فوريا وشــفافا من قبل االحتاد الدولي 

لنقابات العمال”.

بكين تتطلع الى تحقيق اهداف كبيرة وخطيرة 
في المنطقة من خالل الرياض

العالقة السعودية الصينية.. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال الرئيــس األميركي جو بايــدن، على 
هامش جتمــع انتخابي فــي اربعة نوفمبر 
املاضــي، إن االتفــاق النووي لعــام 2015 
مع إيران “قــد مات”، لكنه شــدد على أن 
الواليات املتحدة “لن تعلن رسمًيا عن وفاة 
الصفقــة”، وفًقا ملقطع فيديو جديد ظهر 

على وسائل التواصل االجتماعي، الثالثاء.
وبحسب موقع “أكســيوس” AXIOS، فإن 
ذلك التصريح تأكيد قــوي حتى اآلن على 
أن إدارة بايــدن تعتقد أنــه ال يوجد طريق 
للمضــي قدًما فــي الصفقــة اإليرانية، 
مما يترك أســئلة رئيســية حول مستقبل 

برنامج طهران النووي.
وفي أواخر أكتوبر، قــال املبعوث األميركي 
إليران روب مالي، إن اإلدارة لن “تضيع الوقت” 
في محاولة إحياء االتفــاق النووي اإليراني 
في هــذا الوقت بالنظر إلــى قمع طهران 
للمتظاهريــن، والدعــم اإليرانــي للحرب 
الروســية في أوكرانيــا، واملواقف اإليرانية 

حول برنامجها النووي.
وأدلى بايدن بهذه التصريحات في محادثة 
قصيرة مع امرأة حضرت جتمعا انتخابيا في 

مقاطعة أوشنسايد في والية كاليفورنيا.
وطلبــت املرأة من بايــدن اإلعالن عن موت 
 )JCPOA( خطة العمل الشاملة املشتركة
كما يُعرف االتفاق اإليراني رسمًيا. ورد بايدن 
بأنه لن يعلن “ألسباب كثيرة”، لكنه أضاف 
بعــد ذلك: “لقد مات، لكننا لن نعلن ذلك.. 

هذه قصة طويلة”.
وردت املرأة علــى أن النظام اإليراني ال ميثل 
الشعب. ليرد بايدن “أعلم أنهم ال ميثلونك 
نووي  لكنهــم ســيكون لديهم ســالح 

سيمثلونه”.
وقال متحدث باسم مجلس األمن القومي 
إن  “أكســيوس”  ملوقــع  األبيض  بالبيــت 
ليست  املشتركة  الشاملة  العمل  “خطة 
محور تركيزنا اآلن، إنها ليست على جدول 

األعمال”.
وقال املتحدث: “ال نتوقع التوصل إلى اتفاق 
في أي وقت قريب”، مشــيرًا إلى قمع إيران 
للمتظاهرين ودعمها لروسيا في احلرب في 
أوكرانيا. وتابع: “ينصب تركيزنا على الطرق 

العملية ملواجهتهم في هذه اجملاالت”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وكالة اسوشــيتد بــرس أمس األول 
الثالثاء، بأن الواليات املتحدة ستزود أوكرانيا 

مبنظومات  “باتريوت” للدفاع الصاروخي.  
ووفقــا ملعلومات الوكالة، ســيتم اإلعالن 
عن شــحنات من هذا النوع من األسلحة 
في إطــار حزمة جديــدة من املســاعدة 

العسكرية ألوكرانيا.
باإلضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن تسليم 
ســلطات كييــف، قنابل جويــة موجهة 

JDAM )ذخيرة الهجوم املباشر املشترك(.
وال تزال غير محددة بشكل واضح، مواعيد 
تســليم هــذه املنظومــات، ألن اجليــش 
األمريكي لــم يقم بعد بتدريــب القوات 
األوكرانية على اســتخدام نظــام الدفاع 
الصاروخي هذا. ومن املفترض أن يتم تدريب 
عناصــر اجليش األوكراني على اســتخدام 
املنظومة، في قاعدة عســكرية أمريكية 

في أملانيا وسيستغرق األمر عدة أسابيع.
في وقت ســابق، ذكرت شبكة CNN، نقال 
عــن مصادر لم تكشــفها، أن واشــنطن 
تضع اللمسات األخيرة على خطط لتوريد 

أنظمة “باتريوت” إلى أوكرانيا.
من جانبها حتذر روســيا مــن مغبة توريد 
أوكرانيا، وذكر املتحدث  إلى  هذه األسلحة 
باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، 
أن هذه اجملمعات ســتصبح هدفا مشروعا 
للقوات املســلحة الروســية إذا سلمتها 

واشنطن إلى كييف.

بايدن: االتفاق النووي 
مات.. لكن لن نعلن 

عن وفاته

اسوشيتد برس: واشنطن 
ستسلم كييف أنظمة 

“باتريوت”
سفارة أميركا بليبيا:

 تسليم أبو عجيلة قانوني وتم بالتعاون مع حكومة طرابلس

تواصل التظاهرات في إيران وعدد الضحايا يتخطى الخمسمائة 

تحقيقات الفساد بالبرلمان األوروبي.. 

األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال يعترف بقبول »تبرعات نقدية« ويستقيل
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5 اعالن

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
قيادة شرطة محافظة االنبار

قسم شرطة الرمادي
مركز شرطة الوالء

)التحقيق(
العدد / ل2  4782
التاريخ / 2022/12/13

م/ نشر مفقود
تنفيذا لقرار السيد قاضي حتقيق 
 2022/12/12 فــي  املؤرخ  الرمادي 
املتضمن نشر فقدان املدعو )غازي 
عبود محمد خلف العبيدي( تولد 
1979 اسم والدته ) شاهة مطلك 
خلــف( وتزويدنــا بنســخة من 
الصحيفة عند صدورها ليتسنى 
التحقيق... مع  اكمال مراحل  لنا 

التقدير
العقيد
خالد جبير عبد
ضابط مركز شرطة الوالء

صندوق  االسكان  
العراقي

في ميسان
اعالن

الى الشريكة كاملة كاطع 
خليفــة في العقــار83/1٦  
الشــريكة  مع  رمانــه  ابو 
املقترضــة ســجى كــرمي 
لعيبط  التــي تروم التقدمي 
علــى صنــدوق االســكان 
لغرض  العراقي في ميسان 
التســليف والبنــاء لذى مت 
التبليغ خالل مدة خمســة 
العراق  داخــل  يوما  عشــر 
النشراذا  تاريخ  وشــهر من 
كان خارج العراق  وبعكسه 
فــي  حقكــم  يســقط 

االعتراض مستقبال

صندوق االسكان العراقي في 
ميسان
اعالن

الى الشركاء فاطمه عبد 
عوده

وهند وهديل ونور الهدى وزهراء 
العقار  في  عاشور  عباس  بنات 
2/1830 الكشاشيه اجملر الكبير
مناصفه مع الشريك املقترض

)مشــاركة العقار( حمزه يسر 
التقدمي  يــروم  الــذي  عصمان 
العراقي  االسكان  صندوق  الى 
في ميســان لغرض التسليف 
والبنــاء لــذى مت التبليغ خالل 
خمســة عشــر يومــا داخل 
النشر  تاريخ  العراق وشهر من 
وبعكسه  العراق  اذا كان خارج 
يســقط حقكم في االعتراض 

مستقبال.

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
قيادة شرطة محافظة االنبار

قسم شرطة الرمادي
مركز شرطة الوالء

)التحقيق(
العدد / ل2  4781
التاريخ / 2022/12/13

م/ نشر مفقود
تنفيذاً لقرار السيد قاضي حتقيق 
 2022/12/12 فــي  املؤرخ  الرمادي 
املتضمن نشر فقدان املدعو )غازي 
عبود محمد خلف العبيدي( تولد 
1979 اسم والدته ) شاهة مطلك 
خلــف( وتزويدنــا بنســخة من 
الصحيفة عند صدورها ليتسنى 
التحقيق... مع  اكمال مراحل  لنا 

التقدير
العقيد
خالد جبير عبد
ضابط مركز شرطة الوالء

مديرية بلدية العمارة
اعالن اجازة بناء 

كاملة  الشــريكة  الــى 
اقتضى  خليفــة  كاطع 
بلدية  الــى  حضوركــم 
حصول  لغــرض  العمارة 
الشــريكة ســجى كرمي 
بناء  اجــازة  على  لعيبط 
 1٦/83 املرقــم  للعقــار 
خالل  رمانة  ابو  مقاطعة 
يوماً  ثالثون  اقصاها  مدة 
داخــل العراق وشــهر اذا 
كان خارج العراق من تاريخ 
النشــر خط وبعكســه 
يســقط حقكــم فــي 

االعترض مستقبالً
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 120
التاريخ: 2022/12/19

م/ إعالن اول+ اعادة تقدير
عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية 
بلديــة )الفجر، الرفاعي( وكما مبينة مواصفتها ادنــاه عدد )4( فعلى الراغبني 
باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة 
التقديرية لكامل مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن 
في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من 

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

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)456(

العدد/4353
التاريخ/2022/12/21

اعالن 

تعلن الشركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع األموال املدرج ادناه واخملزونة في معمل 
تنقية البذور في ابي غريب . فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( 
احلادية عشــر من صباح يوم اخلميس املوافق 2023/1/5 مستصحبني معهم التأمينات القانونية املبينة ادناه 
لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( 

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

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة 
فرض أجور خزن بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية .

- يتحمل أجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشــر اإلعــالن مع أجور التحميل واي 
مصاريف أخرى .

املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

الشركة العراقية إلنتاج البذور
تنويه 

ورد سهوا في جريدة الصباح اجلديد بالعدد 
املرقم )5040( في 2022/12/21  اعالن مزايدة 
لبيع األموال املدرجــة واخملزونة في معمل 
تنقية البذور فــي احلوجيه حيث لم يذكر 
سهوا في الفقرة رقم )1و2( الكمية قابلة 

للزيادة والنقصان لذا اقتضى التنويه. 
املدير املفوض 
د. نزار ممدوح الكبيسي

تنويه
PE-100 HDPE»6 متديد/ إعالن  ملناقصة توفير انابيب مبطنة نوع

Extension for 1st Announcement for Provision of 6» PE-100 HDPE 
lining pipe

022/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/12/27 الى 1/10/ 2023
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2023/1/10 عند الساعة 4:00 

عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 

2022 /12/4
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

;haneen.monam@petroalwaha.com 
;mayan@petroalwaha.com 

caijingnan@petroalwaha.com 
wujie@petroalwaha.com 

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير خدمات الدعم الفني الروتيني 

ملدة ثالث سنوات
1st Extension for 2nd Announcement for Provision of Routine 

Tech-Support Service for Three Years
019/SC/22 : رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/12/27 الى 1/10/ 2023
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان 
بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2023/1/10 عند الساعة 4:00 عصرا
2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 27 / 

2022 /11
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

;haneen.monam@petroalwaha.com 
 ;zhangwen@petroalwaha.com 

mayan@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 150٦8
التاريخ: 2022/12/21

اعادة إعالن مناقصة رقم )94( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12274 في 2022/11/1 وكتاب اعادة االعالن املرقم بالعدد 13٦39 في 2022/11/28.
تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل محطة تقوية 
ناحية بني هاشم( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( 
ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )401،200،000( اربعمائة وواحد مليون ومائتان الف 

دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوم.
فعلــى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولــني املصنفني من ذوي اخلبــرة واالختصاص تقدمي 
عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق 
األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف 

.)0770739508٦(
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة 
البيانات في الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،012،000( )اربعة مليون واثنى عشــر الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة 

وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، و ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
٦. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله 
قانونيا الى قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( 

غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االثنني( املصادف )2023/1/30( وان موعد غلق املناقصة سيكون 
يوم )الثالثاء( املصادف )2023/1/31( الساعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم 
الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف 
يهمــل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطــاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق 

املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم 

)الثالثاء( املصادف )2023/1/24( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة 

القياسية:

مالحظة: يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية 
املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم 

استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير انابيب )80SS »2/1-3( البار االنتاج
3rd Announcement for Provision of 380 »2/1-SS Tubing for Production Wells

012/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير 
وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات الســطحيه 

اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير انابيب )80SS »2/1-3( البار االنتاج

012/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 
املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

1. Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو30,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شكل 
خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور 

املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2023/1/3  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .

الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطــاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق 

املناقصة  2023/1/3 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:

أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع 

العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

; haneen.monam@petroalwaha.com ; zhangwen@petroalwaha.com 8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
 lixiwen@petroalwaha.com ; wujie@petroalwaha.com mayan@petroalwaha.com 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

2,000,000 مليونني دينار150 طن قابلة للزيادة والنقصانكوالح ذرة صفراء علفية

500,000 خمسمائة الف دينار20 طن قابلة للزيادة والنقصان تنب ذرة صفراء علفية

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

127،000،000 مائة وسبعة وعشرون مليون دينارسنة واحدةعلوة الفواكه واخلضر549الفجر1

17،500،000 سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةساحة بيع االسماك2095/2الفجر2

7،000،000 سبعة ماليني دينارسنة واحدةساحة+ مخزن2454/58الرفاعي3

808،000 ثمامنائة وثمانية االف دينار/ اعادة تقديرثالث سنواتحانوت2414/12/5الرفاعي4

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )40،120،000( دينار عراقي، 
وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )كهرباء( / عدد )1(

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 
تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء ومببلغ ال يقل عن )120،360،000( دينار 

عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض املفاضلة 
في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ انشائية/ ميكانيكية 

)كحد
 ادنى( وإجازة ممارسة مهنة. 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
تشــهد الســوق احملليــة ارتفاعاً 
قياســياً في مســتويات أســعار 
الســلع الغذائية واالســتهالكية 
عّما كانت عليه قبل أقل من شهر، 
األمر الذي نتج عنه انخفاض كبير 

في القوة الشرائية.
وشكا مواطنون من أّن موجة الغالء 
اجلديدة أثرت ســلباً في أوضاعهم 
املعيشية، وباتت أسواق بيع اجلُملة 
شــبه خالية من املشترين، ما يراه 
بارتفاع  مرتبطــاً  واقتصاديون  جتار 
ســعر صرف الدوالر في األســواق 

املوازية )السوداء(.
وارتفعت أســعار صرف الدوالر في 
الســوق احمللية إلى أكثــر من 153 
ألف دينار مقابل كّل 100 دوالر، في 
وقت يبيع فيه البنك املركزي الدوالر 

الواحد بـ1460 ديناراً.
شكاوى املواطنني

بات كثيــر من املواطنــني عاجزين 
عــن تلبيــة متطلبــات عائالتهم 
بسبب االرتفاع املفاجئ في أسعار 
املواد الغذائية واالســتهالكية في 
األســواق. وأكد عدد من املواطنني 
تفاقــم معاناتهم خــالل الفترات 
احلكومــة  محّملــني  املاضيــة، 

مسؤولية الغالء املتواصل.
يقــول املواطــن، علي الشــمري، 
إن ارتفاع األســعار أثــر بحياتهم 
اقتصاديــاً واجتماعياً، إذ إّنهم غير 
بهذه  البضائع  قادرين على شــراء 
األســعار القياســية. أما املواطن، 
عدي بشــير، فأكد أن سعر كيس 
الطحــني زنــة 50 كيلوغراماً قفز 
إلى أكثر من 60 ألــف دينار، فضالً 
عن ارتفاع أســعار اللحوم واأللبان 
والزيت والسكر، كما غالء األجهزة 

الكهربائية واملدافئ الشتوية.
بدوره، يرى املواطن ســعيد محمد 
جبر، أّن احلكومــة تتجاهل مراقبة 
األســعار ومحاســبة املضاربــني 

وإحالتهم الــى القضاء، وال تتجول 
جلان تفتيش في األســواق من أجل 
احلد من تالعب التجار في األسعار.

وتزايد السخط في الشارع بسبب 
عدم إيفاء حكومة محمد شــياع 
الســوداني مبا وعــدت به من خالل 
برنامجهــا احلكومي وإعادة التوازن 
في ســوق املالية. ويرى الباحث في 
الشــأن االقتصادي، نبيل الشمري، 
أّن ارتفاع أســعار املــواد الغذائية 
في الســوق احمللية سّبب السخط 

الشــعبي على احلكومــة، نتيجة 
عدم التزامها شعاراتها التي كانت 
قد أطلقتها، ومنها احلد من الفقر 

ومعاجلة أزمة الدوالر.
املشــاكل  أّن  الشــمري  وأضــاف 
االقتصاديــة التي ظهرت في بداية 
مشــوار احلكومــة احلالية تعكس 
الكثير من الشكوك وفقدان الثقة 
بقدرتها على حتقيق التزاماتها جتاه 

املواطن العراقي.
ارتفاع أســعار األسواق  أّن  وأوضح 

يرتبط مبمارسات االحتكار التجاري 
ومخاوف التجار من اإلشاعات التي 
تتحــدث عــن ارتفاع آخــر للدوالر 
مقابل الدينار، ويعــود ذلك لغياب 

الثقة بني املواطن والسلطة.
وأشار الشمري إلى أّن ارتفاع أسعار 
املــواد والســلع ناجت مــن التباطؤ 
املالية  احلــواالت  بإجراءات  الواضح 
آليات  تغيير  أعقــاب  في  اخلارجية 
البنك املركــزي للحواالت التي هي 
ذاتهــا ســببت ارتفاعاً هامشــياً 

للدوالر في األســواق احمللية، إذ بلغ 
االرتفاع 2 باملائــة مقارنة مبعدالته 

الطبيعية.
وكشــف احتاد الغرف التجارية في 
العراق أّن التجار يواجهون مشاكل 
كبيرة بســبب إجــراءات احلكومة 
النقدية  املركزي  البنك  وسياســة 
املتحكمــة بســعر العملــة في 

السوق العراقية.
الغرف  احتــاد  رئيــس  نائب  وقــال 
التجارية العراقية الســابق، حسن 

الشيخ زيني، إّن على البنك املركزي 
العراقي وضع آليات وحدود معقولة 
لصــرف العملة الصعبــة للتجار 
والصناعيــني لتغطيــة نفقاتهم 
تهريب  واحلد من عمليات  التجارية 
وشــركات  املصارف  عبــر  العملة 
تســتحوذ  التي  الصرافة  ومكاتب 
في  املطروحــة  الكميــات  علــى 
الســوق. وأوضح الشــيخ زيني أّن 
ارتفاع سعر صرف الدوالر أثر سلباً 
في املواطنــني، ألّن نســبة كبيرة 
من املواد االســتهالكية والغذائية 
مستوردة من اخلارج، ونتيجة لذلك 
ارتفعت أســعارها إلــى حد كبير 

يفوق قدرة املواطن الشرائية.
مــن جانبه، قــال مستشــار احتاد 
الصناعات العراقية، كرار القيسي، 
إّن من بني ارتفاع األســعار ، غياب 
اإلنتاج الوطني بســبب الفســاد 

والبيروقراطية وسوء اإلدارة.
وأشــار إلى “تدهور أوضاع األسواق، 
منــذ قــرار تغيير ســعر الصرف 
اآلن  احلكومة  وعلــى   ،2020 عــام 
مراجعة قراراتها والعمل على إنتاج 
وإجراءات  اســتراتيجية  سياسات 

عاجلة ملواجهة األزمة الراهنة”.
وكشــف القيســي أّن “القطــاع 
املشــهد  عــن  مغيــب  اخلــاص 
عدم  بســبب  العراقي،  االقتصادي 
دعمه من قبــل الدولة كي يصبح 
منتجاً ويردم الفجوة املتســعة بني 
العرض والطلب، ويقلل اســتنزاف 
الواردات،  النقد األجنبي عبر فاتورة 
وعلــى احلكومــة والبرملــان دعم 
القطاعــني الصناعــي والزراعــي 
والتطويــر  والتدريــب  بالتمويــل 
والقرار والتشريع كي يصبح منتجاً 
ذا جــودة عاليــة، وبالتالــي يدعم 
االقتصاد وينوع مــن مصادر متويل 
اخلزينة العامــة ويقوض من حجم 
البطالة املرتفــع والفقر الذي بات 

ُمدقعاً”.

متابعة ـ الصباح الجديد :
مؤمتــر  فــي  املشــاركون  وأكــد 
بغــداد الثاني للتعاون والشــراكة 
أهميــة آلية التعــاون الثالثي بني 
واملشــاريع  والعراق  ومصــر  األردن 
االقتصادية التــي اتفق عليها في 
سياقها، مبا في ذلك مشاريع الربط 

الكهربائي بينها.
جــاء ذلك في نص البيــان اخلتامي 
األنباء  والذي نشرته وكالة  للمؤمتر 

العراقية )واع(، امس األول الثالثاء.
وشــدد املشــاركون علــى أهمية 
اســتمرار العمــل للبنــاء علــى 
األولى ملؤمتر بغداد  الدورة  مخرجات 
العراق  مــع  التعاون  فــي  واملضي 
دعما ألمنه واســتقراره وســيادته 
وعمليته  الدميقراطية  ومســيرته 
الدستورية وجهوده لتكريس احلوار 
سبيال حلل اخلالفات اإلقليمية. كما 
أكدوا وقوفهم إلى جانب العراق في 
ذلك  مبا  التحديات،  مواجهة جميع 
حتــدي اإلرهاب، الــذي حقق العراق 
بتضحيات  عليــه  تاريخيا  نصــرا 
كبيــرة وبتعــاون دولــي وإقليمي. 
التطرف  إدانتهم  املشاركون  وجدد 

واإلرهاب بكل أشكاله.
للعراق  دعمهم  املشــاركون  وجدد 
في جهوده لترسيخ دولة الدستور 
وبناء  احلوكمــة  وتعزيز  والقانــون 
القادرة على مواصلة  املؤسســات 
وحماية  اإلعمــار  وإعــادة  التقدم 

مقدراته وتلبية طموحات شعبه.
وشــدد املشــاركون على دعمهم 
جهود العــراق لتحقيــق التنمية 
الشــاملة والعمــل علــى بنــاء 
معه  والتعاون  االقتصادي  التكامل 
في قطاعات عديدة تشمل الطاقة 
وامليــاه والربــط الكهربائي واألمن 
الغذائي والصحي والنقل ومشاريع 

البنية التحتية وحماية املناخ.
كما أكدوا أهمية مشاريع التعاون 
بني دول مجلــس التعاون اخلليجي 
والعــراق، وخصوصا فــي مجاالت 
الربط الكهربائــي والنقل، وغيرها 
من املشاريع اإلقليمية التي تسهم 
االقتصادي  التكامــل  في حتقيــق 
والتنمية، وبناء اجلسور مع األسواق 
العاملية، ومبــا ينعكس إيجابًا على 

املنطقة برمتها.
انعكاسات  املشاركون  واستعرض 

على  والدولية  اإلقليميــة  األزمات 
العراق واملنطقة، وأكدوا أن جتاوزها 
شامال،  إقليميا  تعاونا  يســتوجب 
اقتصادية  ومعاجلــات  ومقاربــات 
وسياســية جــادة وفاعلة تعكس 
املصالح املشتركة، وتدعم العملية 
التنموية في العراق وتســهم في 

عملية التنمية اإلقليمية.

وأكــد املشــاركون أهميــة عقد 
انطلق  الذي  للمؤمتر  الثالثة  الدورة 
وتشارك  فرنســي  عراقي  بتنظيم 
الهاشــمية،  األردنية  اململكة  فيه 
ودولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، 
واجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانية، 
واجلمهوريــة  البحريــن،  ومملكــة 
العربيــة  واململكــة  التركيــة، 

ودولة  ُعمان،  وسلطنة  السعودية، 
قطــر، ودولة الكويــت، وجمهورية 
مصــر العربيــة، وجامعــة الدول 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 
ومجلــس التعــاون لــدول اخلليج 
العربيــة واألمم املتحــدة واالحتــاد 
األوروبــي. واتفقوا على عقد الدورة 
الثالثة للمؤمتر العام القادم وحتديد 

بالتشاور  وتاريخها  انعقادها  مكان 
بينهم.

وأعرب فيصل بن فرحان عن ترحيب 
املمكلة باســتعادة العــراق لدورة 
الثقة  لتعميــق  البناء  االيجابــي 
ودوليا،  اقليلما  والسلم  والشراكة 
مؤكدا رفض اململكة ألي تدخل في 

الشأن العراقي.
وأضــاف وزير اخلارجية الســعودية 
قائــال “لن ندخر جهدا في ســبيل 
وتعزيز  العــراق  التعــاون مع  دعم 
الواعــدة  االســتمثارية  الفــرص 
للشــركات، وتؤكد اململكة عزمها 
املضي قدمــا في تفعيــل وتعزيز 

خطط واملائي “
وأعرب عن اشــادة اململكــة بإرادة 
فــي عــزم  السياســية  العــراق 
دولــة رئيس الوزراء محمد شــياع 
التحديات  السوداني على مواجهة 
وتكريس األمن واالستقرار، لتحقيق 
الشــعب  وتطلعــات  طموحــات 

العراقي الشقيق.
وأكــد بن فرحــان دعــم اململكة 
العربية الســعودية جلهــود إعمار 

العراق وتفعيل الربط الكهربائي.

متابعة ـ الصباح الجديد :
وسط  اخلام  النفط  أســعار  ارتفعت 
اســتمرار االنزالق املتوقع في الطلب 
على املصافي، بينما رجحت “ستاندرد 
آند بورز” أن متتد زيادة مخزونات النفط 
اخلــام األمريكية غير املوســمية في 

األسابيع املقبلة.
وقفز إجمالــي مخزونات النفط اخلام 
األمريكي على األرجح 600 ألف برميل 
إلى نحــو 424.7 مليــون برميل على 
مدى األعوام اخلمســة املاضية، بينما 
بقيت اخملزونات عند نحو 5.3 في املائة 
أقل من متوســط خمســة أعوام - 
بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة 

األمريكية -.
وأكــد محللون نفطيــون، أن الطلب 
على املنتجات املكررة انخفض بشكل 
مطرد في األسابيع األخيرة، بينما كان 
الطلب على وقود النقل ضعيفا. وذكر 
احملللون أن الواليــات املتحدة لم تكن 
مصــدرة صافية للنفــط ومنتجاته 
منذ احلــرب العامليــة الثانية، لكنها 
حاليا في طريقها ألن تصبح مصدرا 
صافيا في العام املقبل، حيث وصلت 
صــادرات النفط واملنتجــات بالفعل 
إلى مســتويات قياســية بلغت 3.4 
مليون، وثالثة ماليني برميل يوميا على 

التوالي.
وتوقعــوا إعادة الصــني افتتاح البالد 
بشــكل كامل على األرجــح بحلول 
الربــع الثاني مــن العــام املقبل، ما 

يعطى دفعة قوية للطلب العاملي.
شركة  مدير  شــيميل  سيفني  وقال 
إن  األملانيــة،  إندســتري”  “في جــي 

مخاوف نقص اإلمدادات عادت لتسود 
على السوق بعد انتهاء اإلفراج الهائل 
عن 180 مليون برميل من النفط اخلام 
البترول االســتراتيجي  من احتياطي 
األمريكية  اإلدارة  اســتخدمته  الذي 
حملاربة ارتفاع أسعار الوقود بالتجزئة، 
بينما ال تزال اإلدارة األمريكية تضغط 
على شــركات الطاقة من أجل زيادة 

أسرع في إنتاج النفط الصخري.
وأوضح أن افتراض أن منو إنتاج النفط 
الصخري سيتســارع مــا زال موضع 
شــك في الوقت احلالــي، حيث يبدو 
أن معظــم عمال احلفــر يترددون في 
العودة إلى وضع النمو بأي ثمن، كما 

كان يحدث قبل أعوام عدة.
يتخذون  األمريكيني  املنتجني  أن  وذكر 
نهجــا أكثر حذرا ويعطــون األولوية 
للمساهمني،  النقدية  األموال  إلعادة 
مبينا أن سياسات الطاقة األمريكية 
لهــا أيضا تأثير محبــط في صناعة 
النفط، بسبب تركيزها على االنتقال 

بعيدا عن الوقود التقليدي.
من جانبه، أكد روبني نوبل مدير شركة 
“أوكســيرا” الدولية لالستشارات، أن 
الــدوالر وصل إلى أدنى مســتوى في 
أكثر من ســبعة أشــهر وهو ما وفر 
دعما ألســعار النفط اخلام، الفتا إلى 
اتســاع اخملاوف من أن تضر العقوبات 
الروســي  النفط  علــى  املفروضــة 

بعائدات صادرات البالد.
وأشــار إلــى توقعــات صــادرة عن 
الدولية  ريسيرش”  “جلوبال  مؤسسة 
أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 
دوالر للبرميل خالل 2023، موضحا أن 

النفطية  الصــادرات  تعطل  مخاطر 
الروسية جاءت أقل من املتوقع، حيث 
تبدو الصادرات الروسية حتى اآلن غير 

متأثرة.
من ناحيته، قال ماركوس كروج كبير 
محللي شــركة “أيه كنترول” ألبحاث 
النفط والغاز، إن أســعار النفط اخلام 
واملنتجات البترولية العاملية تراجعت 
بشكل حاد في األسابيع األخيرة، لكن 

التوقعات الدولية ترجح أن خام برنت 
ميكــن أن “يرتد بســرعة” إذا قام بنك 
االحتياطي الفيدرالــي بتهدئة وتيرة 
زيادة أســعار الفائدة ومتت إعادة فتح 
الصني بشكل ناجح وقد يجتاز حاجز 
90 دوالرا للبرميل إذا مت استيفاء هذين 

العاملني سريعا وبشكل متزامن.
وأوضح أن معنويات السوق النفطية 
فــي حتســن مســتمر، وأن العــام 

اجلديد قــد يحمل كثيرا مــن األنباء 
اإليجابية املعززة لصعود األسعار ومنو 
النفطية، مبينا أن بنك  االستثمارات 
بلوغ سعر  يتوقع  ستاندرد تشــارترد 
خام برنت 91 دوالرا للبرميل في 2023.
كبير  رازيفا  جومليــرا  قالــت  بدورها، 
للطاقة  االستراتيجي  املركز  محللي 
فــي أذربيجان، إن التفــاؤل يعود إلى 
الســوق مــع إنهاء الصني بشــكل 

مفاجئ سياســة “صفر كوفيد “، ما 
يعزز الطلب على الوقود واخلام بشكل 
عــام وبث حيــاة جديدة فــي قطاع 

الطيران املتعثر بشكل خاص.
وأشارت إلى أن أحدث البيانات الدولية 
تظهر أن متوســط الطلب على وقود 
الطائرات قفــز 75 في املائة، ما يقرب 
مــن 170 ألــف برميل يوميــا خالل 
أسبوعني، خاصة من الطلب الصيني 
احمللــي، مبينــة أن اســتهالك وقود 
الطائــرات في الصني كان بالقرب من 
900 ألف برميل يوميا في بداية 2020 
قبــل أن ينخفض بحدة إلى 200 ألف 
برميل يوميا - بحسب بيانات صينية 

رسمية -.
وفيما يخص األســعار، ارتفع النفط، 
أمــس، مدعومــا بضعــف الــدوالر 
بناء  املتحــدة إلعادة  الواليات  وخطة 
لكن  االســتراتيجية،  احتياطياتهــا 
املكاســب كانــت محدودة بســبب 
حالة الضبابية املتعلقة بتأثير ارتفاع 
حاالت كوفيــد - 19 في الصني، أكبر 

مستورد للنفط في العالم.
وبحسب “رويترز”، زادت العقود اآلجلة 
خلام برنت 50 سنتا، أي 0.65 في املائة، 
لتصل إلى 80.30 دوالر للبرميل خالل 
التعامــالت أمس، بعــد ارتفاعها 76 

سنتا في اجللسة السابقة.
وارتفعــت العقود اآلجلــة خلام غرب 
تكســاس الوســيط األمريكي دوالرا 
واحدا، أي 1.31 فــي املائة، إلى 76.19 
دوالر للبرميل بعــد أن زادت بواقع 90 

سنتا اإلثنني.
اخلطة  مــن  دعما  الســوق  وتلقــى 

األمريكيــة التــي أعلنت األســبوع 
املاضــي لشــراء ما يصل إلــى ثالثة 
ماليني برميــل من النفــط من أجل 
أن  بعد  االســتراتيجي،  االحتياطــي 
أفرجت الواليات املتحدة هذا العام عن 
180 مليون برميل من اخملزون، وهو رقم 

قياسي.
األمريكي  الــدوالر  أدى ضعــف  كما 
إلى دعم األســعار ألنه يجعل النفط 

أرخص حلائزي العمالت األخرى.
الوطنــي في مذكرة  وقال بنك قطر 
“قد تشهد أســعار النفط مزيدا من 
االرتفــاع، إذ نتوقع أن تزداد األســواق 
الفورية شــحا بســبب القيود على 
اإلمــدادات وقــوة الطلــب العاملي”، 
متوقعــا أن تكــون األســعار بني 90 
و115 دوالرا للبرميــل فــي الفصول 
أواندا  املقبلة. وقال إدوارد مويا محلل 
في مذكرة، إنــه يتعني وجود عالمات 
واضحة علــى تنامــي الطلب لكي 

ترتفع األسعار.
من جانــب آخر، تراجعت ســلة خام 
دوالر   78.11 “أوبك” وسجل ســعرها 
للبرميل، اإلثنــني، مقابل 78.73 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقرير اليومــي ملنظمة الدول 
املصدرة للبتــرول “أوبــك”، أمس، أن 
سعر الســلة التي تضم متوسطات 
أســعار 13 خامــا من إنتــاج الدول 
األعضاء في املنظمة حقق ثاني تراجع 
على التوالي، وأن السلة كسبت نحو 
أربعة دوالرات مقارنة باليوم نفســه 
من األسبوع املاضي الذي سجلت فيه 

74.94 دوالر للبرميل.

سخط عام جراء الغالء وارتفاع سعر الدوالر
 وعدم التزام الحكومة وعودها

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت أســعار النفــط فــي التعامالت 
اآلسيوية املبكرة، امس األربعاء، مع انخفاض 
مخزونــات اخلام األمريكية األســبوع املاضي 

وضعف الدوالر.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 12 ســنتا 
إلــى 80.11 دوالرًا للبرميل بحلول الســاعة 
04:26 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األمريكي 

90 سنتاً إلى 76.09 دوالرًا.
األمريكية  اخلام  النفــط  مخزونات  وتراجعت 
بنحو 3.1 ماليني برميل في األســبوع املنتهي 
في 16 كانون األول، وفًقا ملصادر الســوق نقالً 

عن أرقام معهد البترول األمريكي. 
وزادت مخزونــات البنزيــن بنحــو 4.5 ماليني 
برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواجت التقطير 
بنحو 828 ألف برميل . وهبط مؤشــر الدوالر 
األمريكي، الذي يتداول عكســًيا مع النفط، 
الثالثاء،  بنســبة ٪0.69 في تعامالت أمــس 
ضعــف الدوالر يجعــل النفط أقــل تكلفة 
للمشترين غير األمريكيني وأدى ارتفاع حاالت 
COVID-19 في الصني إلى منع األســعار من 
االرتفاع.  وتخلت أسعار النفط ، التي اقتربت 
من أعلى مســتوى لها على اإلطالق عند 147 
دوالرًا للبرميل في آذار بعد غزو روسيا ألوكرانيا 

، عن معظم مكاسبها في عام 2022.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي بشكل طفيف، امس  األربعاء، 

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، سجلت صباح 
اليوم 151400 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 
أمريكــي. فيما كانــت األســعار امس األول 

الثالثاء 151350 ديناراً مقابل 100 دوالر.
وأشار مراسلنا إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا 
عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 150750 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت صادرات النفط الروســية تراجعت 
11 فــي املائة خــالل الفترة مــن األول وحتى 
20 ديســمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن 
دخل حظــر فرضه االحتاد األوروبي على النفط 

الروسي حيز التنفيذ.
وبحســب ما ذكرت صحيفة كوميرســانت 
الروســية أن الصادرات إلى الــدول من خارج 
رابطة الدول املســتقلة، مبا يشمل الشحنات 
واملنقولــة بحرا، بلغت  األنابيب  عبر خطوط 
فــي اجململ 560 ألف طن يوميــا تقريبا خالل 
الفترة املذكورة.  ودخــل حظر االحتاد األوروبي 
علــى صفقات شــراء النفط الروســي حيز 
التنفيذ في اخلامس من ديســمبر في خطوة 
تقول بروكســل إنها ستخفض واردات االحتاد 
من النفط الروســي 90 في املائة. وقبل أزمة 
أوكرانيا في فبراير كانت أوروبا تشــتري نحو 

نصف إجمالي صادرات النفط الروسية.

ارتفاع أسعار النفط مع 
انخفاض المخزون األمريكي 

وتراجع الدوالر

ارتفاع طفيف بأسعار 
الدوالر في بغداد

انخفاض صادرات النفط 
الروسية 11 %

مؤتمر بغداد الثاني يؤكد أهمية التعاون االقتصادي بين العراق واألردن ومصر

األولوية إلعادة أموال المساهمين

محللون: تسارع نمو إنتاج الصخري األمريكي موضع شك 
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7 آفاق

محمد خلف**

الفيدرالية  األملانية  الســلطات  فاجأت 
العالــم، ببيــان تناقلتــه وكاالت أنباء 
عاملية، يعلن عن اكتشــافها واحدة من 
أكبر اخملططات اإلرهابية في البالد، كانت 
تنــوي جماعة ميينيــة متطرفة تنفيذه 
عبر االنقالب على الدولة، وتنفيذ هجوم 
)البرملان  البوندستاغ  مسلح على مبنى 
القاضية  اجملموعة  وتضــم  الفيدرالي(. 
بريجيت مالــزاك- فينكمان، التي كانت 
نائبة ســابقة عن حزب “البديل ألملانيا” 
من  الثالثة  )الكتلــة  املتطرف  اليميني 
حيــث عدد النــواب في البوندســتاغ(، 
واملرشــحة ملنصب وزيرة العدل في حال 
جنح االنقالب، إضافة إلى جنود ســابقني 
في اجليــش األملاني، وجنــود حاليني في 

القوات اخلاصة.
حوالى ثالثة آالف شــرطي من الوحدات 
اخلاصة، شــاركوا في عمليات املداهمة 
واالعتقــال، من بينها عمليتــا اعتقال 
خــارج أملانيــا، واحــدة فــي منطقــة 
والثانية في  النمســا،  كيتســبول في 
بيروجيا في إيطاليا، وذلك بالتنسيق مع 

سلطات البلدين.
يترأس اجملموعة بحســب االدعاء العام، 
رجل يبلغ من العمر 71 ســنة، وينتمي 
لعائلــة من النبالء القدامــى في أملانيا، 
يدعــى هاينريــخ الثالث عشــر رويس، 
ويحمل لقب أمير، وكشــفت وســائل 
إعــالم أملانية أنــه حــاول التواصل مع 
مسؤولني روس عبر السفارة الروسية في 
برلني، إال أن السفارة الروسية والكرملني 
نفيا أي صلة لهما بهذه اجملموعة. إال أن 
األملاني، حتدث  الفيدرالــي  العام  املدعي 
عن شــخص من بــني املعتقلني يحمل 
اجلنسية الروسية يدعى فيتاليا ب. وقال 
انه “ســاعد هاينريخ على التواصل مع 

املسؤولني الروس”.
التحقيقــات  اآلن  حتــى  تنتــه  لــم 
باجملموعة،  املرتبطــة  الشــبكات  حول 
ويتضح من تصريحات مســؤولي األمن 
واالســتخبارات الداخلية أن الشــرطة 
األملانيــة ألقت القبض على أكثر من 50 
وأنها  املتطرفة،  الشــبكة  من  شخصاً 
ســتقوم بعمليات مداهمات واعتقاالت 
التي متتد  العضاء اخرين في الشــبكة 

فروعها في 11 والية أملانية.

 كيو أنون- نظرية املؤامرة
 يشــكل مواطنو الرايخ، ومن يســمون 
أنفســهم “أنصار احلكم الذاتي” الذين 
ينكرون وجــود جمهورية أملانيا االحتادية، 
حوالى أكثر من 7 في املئة من املواطنني، 
وتأكد أن لدى 3 في املئة منهم اتصاالت 

مع “اليمني اجلديد”.
ال متكن معرفة كيــف تغلغلت األفكار 
النازية مجدداً في صفوف اجليش األملاني، 
ال ســيما أن الدولــة األملانيــة اجلديدة 
حّرمت هــذا الفكر، وأصدرت قوانني جترم 
كل مــن يحمله، أو ينشــره في اجملتمع، 
من دون العودة إلى ما ورد في الدراســات 
والبحــوث التــي تتناول كيفيــة إعادة 
تشــكيل اجليش األملاني بعد ســقوط 
النازية، والتي تكشــف أن قيادة اجليش 
األملانــي “البوندســفير“، اضطــرت في 
نهاية اخلمســينات إلى تعيــني 12 ألفاً 
من ضباط اجليش النازي و300 ضابط من 
تنظيم “إس إس وافــن”، إضافة إلى 40 
ضابطــاً، ويرى محللون أن هؤالء أثروا في 
طبيعة اجليش األملاني وثقافته. وتشــير 

تقاريــر إلى قيــام بعض هــؤالء بإطالق 
أسماء “مجرمي حرب نازيني” على بعض 
املنشــآت والثكنات، إضافة إلى انتشار 
ســرديات بني بعضهم تصف ما فعله 

ستاوفنبرغ وأعوانه بـ”اخليانة”.
 يشــكل مواطنو الرايخ، ومن يســمون 
أنفســهم “أنصار احلكم الذاتي” الذين 
ينكرون وجــود جمهورية أملانيا االحتادية، 
حوالى أكثر من 7 في املئة من املواطنني.
احلقائق املكتشــفة تؤكــد أن ورثة هذا 
الفكــر في اجليــش األملاني لــم يخفوا 
ولعهم بشــخصية أدولف هتلر، إذ دأبوا 
على نشــر صوره في حســاباتهم على 
وتبادل  االجتماعــي،  التواصل  وســائل 
احلديــث عن “مآثــره” فــي مجموعات 
الدردشــة. وليــس هــذا فقــط، فهم 
يخططــون ويعملــون بدأب وشــغف 

الستعادة أمجاد أملانيا النازية بالعنف.

هاينريخ الثالث- استعادة العرش 
واملاضي املفقود

ينتمي هاينريخ الثالث عشــر بحســب 
موقــع »دي فيلت«، إلــى عائلة »رويس« 
النبيلــة التي امتد حكمهــا إلى والية 
1918. ومتلك  تورينغن حتى الثورة عــام 
وتورينغن.  النمســا  في  العائلة قصوراً 
وكان هاينريخ قــال في محاضرة ألقاها 
في زيوريخ السويســرية عــام 2019، إن 
“أملانيا ليست دولة مستقلة، كما كانت 
في فتــرة حكم ســاللته”، موضحا إن 
املواطنني »كانوا يعيشون حياة سعيدة 
ألن األســس اإلدارية كانت واضحة، وأنه 
إذا كان أمراً ال يسير بالشكل الصحيح 
يذهب املرء إلى األمير للشكوى«. وذكرت 
الصحيفــة “إن رويس قال أيضاً إن فصل 
السلطات في أملانيا هو خدعة وأن أملانيا 

دولة تابعة«. إال أن عائلة هاينريخ كما هو 
معروف كانت تبــرأت منه قبل 14 عاماً، 
وبالتالي فانه وفقاً للصحيفة نفســها 
“يغرد منفــرداً في مواقع املتطرفني على 

تليغرام

من هم “مواطنو الرايخ”؟
تتبنــى “حركة مواطني الرايــخ” أفكاراً 
باجلمهورية  أتباعها  يعتــرف  وال  ميينية، 
األملانية احلديثة التي تأسست بعد انهيار 
الثانية.  العامليــة  احلــرب  عقب  النازية 
ويتهم “مواطنو الرايخ” جمهورية أملانيا 
االحتادية – التي تأسســت عــام -1949 
بأنهــا تأسســت بصورة غيــر قانونية، 
للحركة  املنتســبني  معظــم  ويعترف 
بحدود أملانيا قبل احلرب العاملية الثانية، 
والتــي تضم أجزاء من بولندا وفرنســا. 
باملؤسســات  احلركة  أعضاء  يعترف  وال 
والقوانــني األملانية، وميتنعــون عن دفع 
الضرائــب أو الغرامــات احلكوميــة أو 
االستجابة للدعوات املوجهة من احملاكم 
والســلطات، وال يحتفظ أعضاء احلركة 
بهوياتهم الرسمية أو جوازات سفرهم، 
ويحملون بــدالً عنها غالبــاً وثائق غير 
رســمية يطلقون عليها هوية مواطني 
الرايخ. وكانت وكالة “حماية الدستور”- 
اخملابرات الداخليــة األملانية- حذرت قبل 
نحو أربعة اشــهر من أن البالد ينتظرها 
الغضب، بســبب  ما وصفتــه بخريف 
اليميني املتطرف واستغالله  املد  تنامي 
حالة الغضب العامــة الرتفاع تكاليف 
الغاز،  وانقطاع  الوقود  وأزمة  املعيشــة 
بسبب تبعات احلرب الروسية- األوكرانية 
ودعم برلني كييف في مواجهة موسكو. 
العالــم  الســتعادة  بوتــني  يســعى 
السوفياتي، فيما تصّر جماعة “مواطني 

الرايــخ” علــى أن حــدود اإلمبراطورية 
األملانيــة لعــام 1937 أو 1871 ال تــزال 
موجــودة، وأن الدولــة احلديثــة نتــاج 
احللفاء. وتشــير تقارير أمنية نشــرتها 
امليديا االملانية الى أن هذه احلركة أخذت 
تنمو وتتوســع خالل السنوات املاضية، 
بحيث وصل عــدد أفرادهــا إلى حوالى 
950 مت تصنيفهم  19000 عضو، بينهم 
متطرفني ميينيــني، وما ال يقل عن 1000 
لديهم ترخيص المتالك أســلحة نارية، 
ويشــترك كثر منهم في األيديولوجيات 

املعادية للسامية.
حذرت أجهــزة اخملابــرات األملانية من أن 
إلى  ينتقلون  بــدأوا  اليمينني  املتطرفني 
اقتناء أراض، إلقامة قواعد ألنشــطتهم 
وترسيخ أنفسهم في اجملتمعات احمللية. 
وقال مسؤولون إن النازيني اجلدد يبحثون 
عــن أراض ومبان في املناطق الريفية من 
الواليات الشــرقية. وذكرت أن املشترين 
ليستخدموها  العقارات  يســتخدمون 
واملؤمترات مع  احلفــالت  أماكن إلقامــة 
منكري احملرقة، وتدار املطاعم لكســب 
األموال أو غســلها ولترســيخ النازيني 
اجلدد فــي قلب اجملتمعــات، وفي بعض 

املواقع جتري تدريبات شبه عسكرية. 

اغتياالت
نفذ اليمني املتطرف في أملانيا أول اغتيال 
سياسي في 2 حزيران/ يونيو 2019، وكان  
الضحية فالتر لوبكه، برصاصة مباشرة 
في رأسه أثناء وقوفه على شرفة منزله. 
ولوبكــه هو عضــو في “حــزب االحتاد 
الدميقراطي املسيحي” احلاكم واملسؤول 
اإلداري عــن منطقــة كاســل الواقعة 
أملانيا.  في والية هيســن فــي وســط 
وعرف بدفاعه املســتميت عن سياسة 

األملانية  باملستشــارة  اخلاصة  الالجئني 
أنغيال ميركل خالل جــوالت خاصة في 
البلدات الصغيرة فــي منطقته، حرص 
خاللها على تأكيد أن الترحيب باحملتاجني 
والالجئني يقع في صميم القيم األملانية 
واملسيحية، وأن َمن يرفضون هذه القيم 
“هم َمن عليهــم أن يغادروا البالد وليس 

الالجئني أو األجانب”.
عام 2015 تعرَّضت رئيسة بلدية كولونيا 
هنرييت ريكــر للطعن مــن عاطل من 
العمــل أراد أن يُبــدي احتجاجــه على 
سياسة قبول الالجئني في البالد، والحقاً 
عام 2017 جنا أندرياس هولشتاين عمدة 
مدينــة آلتينا في والية شــمال الراين- 
ويســتفاليا من محاولة للطعن بسبب 
سياسة الالجئني أيضاً، ما يُسلِّط الضوء 
واخلطورة  التطــرُّف  مزاج شــديد  على 
يجتاح أملانيا، وغالبا ما يُعزى لسياسات 
“ميركل” املنفتحة جتاه الالجئني منذ عام 

. 2015
وشهدت أملانيا في أيلول/ سبتمبر 2019، 
محاكمة 8 أشــخاص اتُِّهموا بتأسيس 
نازية جديــدة خططت لشــنِّ  خليــة 
والسياســيني  املهاجرين  على  هجمات 
والصحافيــني فــي دريســدن عاصمة 
والية ساكســونيا. وفي الشهر نفسه 
حاول مسلح اقتحام كنيس يهودي في 
مدينة هاله، وعلى رغم فشله في دخول 
املبنى، إال إنه قتل رجلني على األقل أثناء 

محاولة االقتحام. 

 ارهاب اليسار املتطرف حتت اجملهر
بالتكاثر  اليمني  العنــف  موجات  بدأت 
االملاني كريستوفر  لرأي الصحافي  وفقا 
بيرينغ بعد توحيــد أملانيا عام 1989، مع 
تفكك نظام احلرب الباردة، ونشوء مرحلة 

جديــدة شــهدت تغييــرات كبيرة في 
االوضــاع االقتصادية واالجتماعية، فمع 
انهيار اقتصاد أملانيا الشــرقية، ووصول 
معــدالت البطالــة إلى مســتوى غير 
مسبوق، سادت حالة من الفوضى وغياب 
األمن مع تدفُّق هائل للمهاجرين، وابدى 
االملان الشرقيون مشاعر عدم ارتياح جتاه 
النظام الدستوري للجمهورية االحتادية. 
وترك نقــل عاصمة البالد من مدينة بون 
إلى برلني ردود فعل بني رافض ومؤيد، من 
دون جتاهل أن هيمنة القيم االجتماعية 
احلداثيــة واملفاهيم االقتصادية الغربية 
تركت تأثيرات على اجملتمع األملاني، حيث 
تفاقم اإلحســاس بالتهديد لدى األملان 
الشــرقيني بوجه خاص، ما دفعهم إلى 
تطوير إحساس متبادل بالتضامن القائم 
على “الهويــة األملانية” في مواجهة كل 

ما هو أجنبي.
 ولم يتأخر الوقت حتى وقعت واحدة من 
أسوأ الفظائع في تلك الفترة وبالتحديد 
ع حشد من اليمينيني  عام 1992 مع جتمَّ
املتطرفني في روســتوك، مدينة صغيرة 
علــى ســاحل البلطيــق، أمــام مبنى 
ســكني يُقيم فيه عمــال فيتناميون، 
وعلــى مدار أيــام متواصلة قــام هؤالء 
باحلجارة  املبنــى  مبهاجمة  املتطرفــون 
املولوتوف مردديــن هتافات مثل  وقنابل 
وتطور  األجانب”،  و”اطردوا  لألملان”  “أملانيا 

األمر الى احراق املبنى. 

أخطاء السلطة وسذاجة 
الدميقراطية

ضمت الســلطة االملانيــة عناصر من 
جهــاز االمن النازي الــى صفوف وكالة 
حماية الدستور) االستخبارات الداخلية( 
واجليش األملاني في اخلمســينات، وبذلك 

أحد  انتهكت  لكونهــا  ارتكبت خطــأ 
املبادئ التي تأسست على أساسها هذه 
القوات واالجهزة االمنية، وهو نبذ اإلرث 

النازي وجترميه. 
ويرى محللــون أن هــذه النزعات ظلت 
مكبوتــة وحتت الســيطرة حتى حلظة 
ســقوط االحتاد السوفياتي وانهيار جدار 
برلني، وتوحيد األملانيتني، وتبلور عالم ما 

بعد احلرب الباردة.
الحقــاً، اضطرت الســلطة الفيدرالية 
حتــت تأثيــر الضغــوط املتزايــدة من 
منظمات اجملتمع املدني املتوجســة من 
والعنصرية  اليمينية  هات  التوجُّ نضوج 
في اجملتمــع األملاني، إلــى االلتفات إلى 
هذا املوضوع عام 2014، وذلك تزامناً مع 
موجــة اليمني املتطــرف التي اجتاحت 
أوروبا كلها، والتي كانت متثل رد فعل على 
اليورو،  فــي منطقة  االقتصادية  األزمة 
وعلى أزمة الالجئني السوريني وتوافدهم 
على أوروبا، بخاصة مع قرار املستشــارة 
األملانية ميركل فتح األبواب الســتقبال 
مئــات آالف الالجئني الفاّرين من الصراع 

الدموي على األراضي السورية.

الشرق االوسط والتشققات 
السياسية في أوروبا

ولعل أحد احملركات الرئيســة في تنامي 
نشاط اليمني املتطرف مجدداً، يتمثل في 
انتقال أثر الصراعــات العرقية والدينية 
التي اندلعت في الشــرق األوســط إلى 
أوروبا، ومن ثم ظهور “داعش” في العراق 
وســوريا، التــي أفرزت جتمعــات مؤيدة 

وداعمة لها في أوروبا.
وفي هذه الفترة وصلت في الشوارع الى 
مدينة هامبورغ في تشــرين األول 2014 
بني مؤيدي “اجلماعات اجلهادية” ومناصري 
مون  األكراد واليزيديــني الذين كانوا يُنظِّ
تظاهــرة تضامنــاً مــع بلــدة كوباني 
الســورية احملاصرة. لم متض إال ساعات 
قليلــة حتى التقطــت مجموعة على 
“فيســبوك” هي “األوروبيون ضد أسلمة 
الغرب”، هذا احلدث لتســتخدمه لتمرير 
لالجئني  املعادية  وسياســاتها  أفكارها 
واملهاجرين وحتقيق مكاســب سياسية، 
لتوصيل  للشــوارع  النــزول  الى  ودعت 
رســالة احتجاج للسياســيني على ما 
وصفته بسياســات “األســلمة وإهانة 
لكونهم  بالنازية  ووصفهــم  الوطنيني 
يدافعون عن بالدهم”. وخرج أنصار حركة 
“األوروبيون املساملون ضد أسلمة الغرب” 
)pegida( وهم يحملون ملصقات تصور 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل مع نص 

مكتوب عليه “نحن قادمون يا أمي!”.
تشــهد أوروبا جملة تهديــدات، نظراً 
إلى التغيرات احلاصلــة في اجملتمعات 
األوروبية في العقد األخير وما احدثته 
من تشــققات فــي جــدار العالقات 
اجملتمعيــة ونشــوء نزعــات قوميــة 
متطرفة وشوفينية متصاعدة اوصلت 
ممثلني لها إلى برملانات وحكومات هذه 
الدول، إضافة الى مــا أحدثه العدوان 
الروســي علــى أوكرانيا مــن جتاذبات 
وانهيارات  وانقسامات حادة،  وصراعات 
اقتصاديــة واجتماعيــة. وهي ظواهر 
تتمدد وتنتشر بفعل الدعاية الروسية 
وحربهــا، وقد أصبحت تشــكل أحد 
العوامــل الفعالة في صياغة مســار 
األحداث املســتقبلية علــى األصعدة 

كافة.
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نيك بتلر

لندن- لقــد وصف كثيــرون مؤمتر 
27«الذي  األطــراف  »مؤمتــر  املناخ 
مت عقده الشــهر املاضــي بإنه كان 
مؤمترًا فاشــاًل وذلك بســبب عدم 
احراز تقدم فيما يتعلق بالتعهدات 
التي مت تقدميها فــي مؤمتر األطراف 
26 في العــام املاضي باإلضافة الى 
بالتخلي  واضحــة  التزامات  غياب 
التدريجــي عن الوقــود األحفوري، 
انتقاد طريقة عمل  وبشكل عام مت 
مؤمتر األطراف نفسه ووصفها بإنها 
غيــر كافية وغير قابلــة للتطبيق 
في نهايــة املطاف وذلك نظرًا إلنها 

تعتمد على إجماع كل األطراف.
لكن مؤمتر األطراف 27 حقق إختراًقا 
االقتصادات  قبلــت  لقد  ملحوًظا: 
املتقدمــة في العالم مبــا في ذلك 
الواليــات املتحدة واالحتــاد األوروبي 
عن  املســؤولية  بعض  حتمل  أخيرًا 
»اخلســائر واألضــرار« الناجمة عن 
تغير املنــاخ. وباللغة البيروقراطية 
للبيان اخلتامــي اتفقوا على »وضع 
ملســاعدة  جديدة  متويــل  ترتيبات 
البلــدان النامية املعرضة بشــكل 
خاص لآلثــار الضــارة لتغير املناخ 
من أجل التعامل مع تلك اخلســائر 
مت تشــكيل جلنة  لقد  واألضــرار«. 
خاصــة تضــم 24 دولــة لتحديد 
كيفيــة متويــل الصنــدوق اجلديد 
وإدارته وتوزيعــه حيث من املقرر أن 
تُعــرض اســتنتاجاتهم في القمة 
التي ســُتعقد في اإلمارات العربية 

املتحدة أواخر العام املقبل.
ومع ذلك ونظــرًا إلى أن اجلمهوريني 

سوف يسيطرون قريًبا على مجلس 
النــواب األمريكــي، فــإن من فمن 
الصعب تصديق أن الواليات املتحدة 
األموال  الكثير مــن  تقّدم  ســوف 
كما أن هناك عدم يقني بشــأن ما 
مساهًما  ستكون  الصني  كانت  إذا 
رئيســًيا، وعلى الرغم من أن الصني 
قــد أصبحت اآلن مصدرًا رئيســًيا 
لالنبعاثات، إال أن األمم املتحدة ال تزال 
تعتبرها دولة »نامية«. وأخيرًا، بينما 
وافق االحتاد األوروبي، من حيث املبدأ، 
الدول األكثر مسؤولية عن  أن  على 
تغير املنــاخ يجب أن تســاعد في 
حتمل تكاليفه، اال أنــه يتجه نحو 
الركود والذي من املرجح أن يحد من 

مساهمة األوروبيني.
ان مشاركة الصني هي مهمة على 
وجه اخلصوص فهي ليست مصدرًا 
العاملية  االنبعاثــات  ثلــث  حلوالي 
فحسب، بل أن االحتاد األوروبي جعل 
مســاهمات الصني شرًطا من اجل 
مشاركته ولهذا السبب حّذر رئيس 
الوزراء البريطاني الســابق جوردون 
براون أنه ميكن ان ينتهي بنا املطاف 
بإن يكون لدينا« صندوق بدون ممولني 

.«
ولكن على الرغم من أن هذا اخلطر 
حقيقي، إال أن هذا ال يعني أن نقلل 
من أهمية ما اتفقت عليه احلكومات 
في مؤمتر األطراف 27. يُشكل قبول 
العالم املتقدم باملسؤولية عن تأثير 
تغير املنــاخ أساًســا للتعويضات 
التي  املســؤولية  درجة  إلى  ويشير 
سيتم اختبارها اآلن في احملاكم في 
جميع أنحاء العالم. ســوف تتطور 
»العدالة املناخية« من شــعار قوي 
إلــى قضية قانونية حيــة. إذا كان 

- في  نتيجة لالنبعاثات  املناخ  تغير 
املاضي واحلاضر - وإذا كان يتســبب 
وحدتها،  املناخية  األنــواء  زيادة  في 
هذا  الفيضانــات  أن  يعنــي  فهذا 
العام في الباكستان وزيادة التصحر 
في شــمال إفريقيا ميكــن أن تُعزى 
إلى أولئك الذين تســببوا في تلك 

االنبعاثات.
لكن مــن هو املســؤول بالضبط؟ 
لقــد قبلــت حكومــات العالــم 
املتقــدم أنها خاضعة للمســاءلة 

وبالتالي  جزئياً. لكــن املســؤولية 
املسؤولية القانونية ميكن أن تُنسب 
أيًضــا إلى الشــركات التي أنتجت 
مبيعات  مــن  واســتفادت  وباعت 
املنتجات املســؤولة عن االنبعاثات. 
ميكن لشــركات الطاقــة أن جتادل 
وتســعينيات  ثمانينيات  بأنه حتى 
القرن املاضي لم يكن هناك إجماع 
السلبية  املناخية  اآلثار  علمي على 
من  لكن  الهيدروكربونــات،  حلــرق 
التسعينيات فصاعًدا، ال ميكن تبرير 

مثل هذا الدفاع.
وهكــذا بــدأ عصــر املســؤولية 
القانونية احملتملــة منذ حوالي 30 
عاًما وذلــك عندما بــدأت اللجنة 
احلكوميــة الدوليــة املعنية بتغير 
املناخ وآخرون فــي إعداد مجموعة 
مــن األبحاث العلميــة املوثوقة مما 
يعني أننا دخلنا اآلن عصر املسؤولية 
بالنســبة  احلقيقيــة.  املناخيــة 
ال ســيما   - املعنيــة  للشــركات 
والقرارات  للقوانــني  اخلاضعة  تلك 

السياسية لالقتصادات املتقدمة - 
متثل مثل هذه املسؤولية القانونية 
تهديــًدا وجوديًا حيث يشــبه ذلك 
التي  الرئيسية  التســوية  اتفاقية 
حلــت الصراع بني صناعــة التبغ و 
46 مدعًيا عاًما في الواليات املتحدة 
األمريكية حول املسؤولية املتعلقة 
املرتبطــة  الطبيــة  بالتكاليــف 

بالتدخني.
ولكن فــي حني أن تلك التســوية 
نصت على وجوب أن تدفع الشركات 
ما مجموعــه 206 مليار دوالر على 
مــدى 25 عاًمــا، فإن تغيــر املناخ 
املرتبطة به أكبر بكثير  والتكاليف 
فاخملاطــر عاملية وهــي تتزايد وذلك 
بســبب أن االنبعاثات تســتمر في 
الزيادة، وفي واقع األمر فإن األســوأ 
والتكاليف احملتملة ال  يأِت بعد،  لم 

تعد وال حتصى تقريًبا.
إن من املؤكــد ان املعركة القانونية 
وبكل  ولكــن  ســتكون محتدمة، 
بســاطة فإنــه من خــالل القبول 
باملســؤولية عن التكاليف العاملية 

لتغير املناخ، من حيث املبدأ، فإن هذا 
يعني أن األطراف فــي اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشــأن تغير املناخ 
قد أخرجت اجلنــي من القمقم. لن 
األحفوري  الوقود  شــركات  تتمكن 
لم  بأنه  االدعاء  ومســتثمروها من 

يتم حتذيرهم.
 27 األطــراف  مؤمتــر  أن  صحيــح 
قد أصــاب العديد من املشــاركني 
واملراقبني بخيبة األمل حيث يشعر 
وغيرهم  والنشــطاء  املناخ  علماء 
باالستياء وهم محقني في ذلك من 
جتاهل الطبيعة امللحة لتغير املناخ 
أزمة  مثل  احلاليــة  القضايــا  وبإن 
الروسية  واحلرب  املعيشــة  تكلفة 
في أوكرانيا تســتحوذ على اهتمام 
صانعــي السياســة وعامة الناس 
على حســاب قضية تغيــر املناخ. 
لكن احلقيقة هي أنه من املرجح أن 
يتم تذّكر مؤمتر األطراف 27 على أنه 
شــّكل حلظة فارقة. أما اآلن وبعد 
أن قبل العالــم املتقدم أخيرًا درجة 
من املســؤولية املالية عن اخلسائر 
واألضرار التي يســببها تغير املناخ، 
فإن النقاش األوســع حــول املناخ 
إلى  اآلن فصاعــًدا  ســيتحول من 
وهذا  القانونية،  املسؤولية  مسألة 
بــدوره ميكن أن يغير بشــكل كبير 

حوافز األطراف الرئيسية.
نيك بتلر .. أســتاذ زائر في جامعة 
كينغــز كوليدج لنــدن وهو رئيس 
مؤســس ملعهد كينغز بوليســي 

ورئيس شركة بروماس وشركاه.

بروجيكــت  النشــر:  حقــوق 
سنديكت ،2022 
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ترجمة ـ أحمد عبدالكريم حميد *
اســهَم القرن الثامن عشر بشــكٍل حاسٍم 
في تطويــر النشــاط الترجمي في روســيا. 
فــي هذا الوقت بــدأ تكوين القاعــدة األدبية 
للُّغة الروســيَّة، ورأى الكثيــرون ِمن املتعلمني 
فــي الترجمات وســيلة إلثــراء اللُّغــة، وزياد 
مقدرتهــا الداللية والتعبيرية. انتســب الدور 
البــارز في هــذه العمليــة للعالم الروســي 
لومونوســوف.  ميخائيل  والشــاعر  العظيم 
كــوََّن لومونوســوف وُمعاصريــه املوهوبــني 
سوماروكوف وتريدياكوفسكي عدداً كبيراً في 
الغالب ِمن الترجمات الشعرية. كانوا في كثير 
ِمن األحيــان يرفقون ترجماتهم باالســتدالل 
النظري، مفسرين ملاذا كان يجب الترجمة على 
هــذا النحو وليَس على نحــٍو ُمغاير، مؤكدين 
على أهمية العمل الترجمي وطابعه اإلبداعي. 
في هذه املرحلة اجلديدة متيز تطوير النشــاط 

الترجمي بثالث خصائص رئيسة.
أوَّالً، اكتســب هذا النشاط أشكاالً تنظيمية 
جديــدة. هكــذا، في عــام 1735 مت تأســيس 
ألكادمييــة  التابعــة  الروســيَّة«  »اجلمعّيــة 
بيتيربــورغ للعلــوم – املؤسســة االحترافية 
األوَّلى للمترجمني. شــارك فــي عملها على 
نحٍو فعاٍل لومونوســوف، وتريدياكوفســكي 

ْت  وبعض أعضــاء األكادميية اآلخريــن. اهتمَّ
اجلمعّية بانتقاء الكتب للترجمة، وشــكلَْت 
القواعد واملبادئ التــي توجب على املترجمني 
اتباعها، وقيمت اجلمعّية العمل املنجز نقدياً. 
واعدت أيضاً املترجمني املستقبليني: مت أنشاء 
مدرســة اللغــات األجنبية فــي األكادميية، 
وأصبح خريجوها مترجمني رســميني. اعتبر، 
أن يكــون املترِجم قادراً علــى الترجمة، على 
أقّل تقدير، ِمن ثــالث لغات أجنبية: الالتينية، 
ة. اوفدت األكادميية أيضاً  واألملانّية والفرنســيّ
الطالب إلى خارج البالد، كي يدرسوا »اللغات 
والعلوم«، واجرت االمتحانات الختبار اجلاهزية 
االحترافية للمترجمني، محاولًة رفع االهتمام 

اجملتمعي للعمل الترجمي.
في عــام 1748 نشــرَ رئيــس األكادميية أمر 
امللكة يليزافيتــا بترجمة الكتب َغير الدينية 
)املدنية( على نحٍو أكثر. فيما بعد دعا مكتب 
األكادمييــة »النبــالء وأُنــاس ِمــن الطبقات 
بالتحديد  بالترجمات.  االنشغال  إلى  األُخرى« 
في ذلك الوقــت اصبح املترجمــون بانتظام 

يتلقون مكافآت لِقاء عملهم.
كان تغيير طابع الكتب املترجمة هي اخلاصية 
الثانية للفترة قيد املراجعة. في مطلع القرن 
أُضيــف عدد كبيــر للترجمــات البراغماتية 
إلى ترجمات األدب الكالســيكي، والتي كانت 
ضرورية للغاية لقــرن اإلصالحات. في الوقت 
ذاته تغيرت نسبة اللغات التي متت الترجمات 

منها: أصبحــت اللغات املعاصــرة مهيمنة 
واألملانية،  الفرنســية،  مثل  متزايد  بشــكٍل 
واإلنكليزيــة، وفي ذلك الوقــت فقدت اللُّغة 
البولندية شــهرتها. في وقــت الحق تنازلت 
الترجمات »التقنية« عــن األفضلية لصالح 
الترجمــات األدبية. ترافقــت اإلصالحات مع 
زيادة املطالب الثقافيــة للمجتمع، والتي لم 

تستطع تلبية مستوى األدب الوطني. 
وكان يجــب على الترجمات األدبية أن متأل هذا 
الفراغ، وان تلبي احلاجة االجتماعية الثقافية 
املهمة. عدَّ املترجمون عملهم خدمة لبلدهم 
وأكدوا علــى أهميته في الكثير ِمن مقدمات 
ترجماتهم. لقــد رأوا ان مهمتهم تتمثل في 
وتكوين  األخالق،  مواطنيهم، وحتســني  تنوير 

أدب روسي جديد.
في ذلــك الوقت اكتســبت الترجمة األدبية 
)أو الترجمــة الفنيــة( مكانــة عاليــة في 
الثقافة الروسيَّة. هذا الوعي اجلديد لألهمية 
االجتماعية للترجمــة يكون اخلاصية الثالثة 
لهــذه املرحلة. اصبَحـــْت الترجمــة يُنظر 
لها بوصفها شــكالً لإلبداع، التي تســتحق 
االحترام للغايــة، مثل تكوين األعمال الفنية 
األصليــة. ادى املترجــم دور املنافــس لكاتب 
العمل األصلي، وأحياناً وضع أمامه هدفاً أكثر 
طموحاً وســعى إلى أن يفوَق العمل األصلي 

في املزايا الفنيَّة.
في القــرن الثامن عشــر ظهــرت الترجمة 

الشــعرية التي فــي ما بعــد احتلت مكانة 
مرموقــة على نحــٍو خاص في روســيا. حازَ 
تريدياكوفســكي علــى تقدير عــام بفضل 
ترجمتــه لروايــة بــول تاملينــت »رحلة إلى 
جزيــرة احلُــب«، التــي تضمنــت الكثير ِمن 
التناغمات  بنجاح حسب  وتُرجمت  القصائد، 
الروسيَّة. أقل شــهرة، لكن ليست أقل روعة 
عمــل أنتيوخ كانتيمير »الرســائل« وهوراس 
واألعمــال الشــعرية األُخــرى املترجمة ِمن 
ترجمات  كانت  والفرنسية.  الالتينية  اللغتني 
لومونوســوف العديــدة واملتنوعة بشــكٍل 
خاص، التــي اجنزت ِمــن اللغــات الالتينية، 
واألملانيــة، والفرنســية واليونانية. اظهرَ في 
ترجماتــه املقدرة الرائعة مثــل التوصل إلى 
مكافئ وتكوين نسخ حرة لألعمال األصلية. 
أولــى لومونوســوف اهتماماً  كبيــراً لنقل 
التنظيم التناغمي للنص األصلي، مستعمالً 
أشــكاالً مختلفة ِمن التفعيالت الشــعرية 
ذات املقطعني والترويشــات بصيغة املكافئ 
للشــعر االســكندري للمالحم الشــعرية 
الفرنسية وشعر مسدس التفاعيل للمآسي 
اليونانية. تشــكل الشــعر الروسي في ذلك 
الوقت واستقر في النظم الشعري املقطعي، 
أثــرى ابِتداع لومونوســوف مصــادره، وكوَّن 
أشكاالً جديدة وتقاليد في استعمال األمناط 

الشعرية واألنظمة الَعروضّية.
* نقالً عن موقع ستادوود الروسي

خيري الذهبي *
اجلمال، كل جمال، ما هــو إال عبور زامن، ليس 
إال... وما البشــر إال عبيد للزمن املاضي، اجلمال 
في املرأة، فــي الرجل... في الوردة... في الطير... 
هو حلظــة متررها لنا األم القاســية الطبيعة، 

وتقنعنا بأنها اخللود.
هل جنة املؤمنني واخللود فــي اجلمال ليس إال 

استجابة لدميومة اللحظة العابرة... اجلمال؟
حني يصل اإلنســان إلى رؤية اجلمال غير املؤطر 
بالشــهوة احليوانية يكون قد وصل إلى االحتاد 
مــع كل جمال علــى األرض، فالســمكة في 
انزالقها فــي املاء جمال، وفــي انتفاض جناح 
العصفور جمــال، في ألوانه جمــال، وتغريده 
الفائق جمال ال يصدق، واإلنسان حينما يكون 

إنسانًا هو كل اجلمال.
ولكن حني تكــون غير قادر على رؤية اجلمال إال 

في اجلنس اآلخر، فهو شهوة االستيالد فقط.
وعــن اجلمال عندنا نقــول إن الغريب أن جمال 
املدن الشامية، دمشق وحلب والقدس مثاًل، هو 
جمال داخلي، وال ميكن رؤيته إال لو سمحوا لك 

فدخلت إلى البيت لترى هذا اجلمال اخلاص.

في الغرب، يرصفون اجلمال خارج املســكن، أو 
االقامــة، أو القصر... وكأنه معرض فني متاح 
جلميع املارة، ليتشاركوا به وفيه، بينما قيمة 
اجلمال عندنا هي قيمة شــخصية، وملكية 

فردية.
حتى الرجــال من جميــع الديانات، إســالم 
يشيئون  كانوا  حينما  ويهودية،  ومســيحية 
باألقمشــة  زوجاتهــم، ويغطــون جمالهن 
واألحجبة فهذا يندرج حتت ذات القيمة، قيمة 

امتالك اجلمال، وحصره في الفرد فقط.
في احلرب العاملية الثانية، حاصر األملان مدينة 
لينينغــراد برًا وبحــرًا وجــًوا، وكانت هنالك 
االقتراب من مدرسة  تعليمات صريحة بعدم 

الباليه التي كانت تضم 200 طفلة.
ابتعد األملان عن هذه املدرســة... بل إن األملان 
الصغيــرات  للتلميــذات  كانــوا يحملــون 
الفيتامينــات والبطاطــني التــي ترســلها 
بريطانيا، مع أنها حرب ال تعرف الرحمة، ولكن 
هذه احلرب ال تقضي على احلضارة، وبالتأكيد 

ال تقضي على الفن.
وكانــت فرنســا قــد أعلنت باريــس مدينة 
مفتوحــة، وإيطاليــا أعلنــت رومــا مدينة 
مفتوحة، أي أن القوات املعادية تدخلها صلًحا 

حفاًظا على التراث واجلمال، وذلك خوًفا على 
آثارها ومتاحفها في الشوارع وامليادين، فاملدن 
األوروبية لــم تصمم للحــرب والقصف، بل 
صممت لإلنســان، وإن كنا أشــد دقة فليس 
هنالك في األرض حرب مــن أجل احلرب، حتى 

اخلنادق نرى النباتات تغزوها اليوم، لتضخ في 
ثناياها احلياة مجددًا.

في أثناء احلرب، كان هنالك اتفاق بني بريطانيا 
وأملانيا على عدم قصف جامعتي أكســفورد، 
وكمبريدج فــي إنكلتــرا، وجامعتي بتبجن، 

املتحاربون  احترم  أملانيا. وقــد  وهميولت، في 
هذه االتفاقيات التي تدل على أنه على الرغم 
من وحشــية القتــال فإن أحًدا لــم يبلغ به 
االنحطاط أن يهدم عمًدا مدرسة، أو مشفى، 

أو متحًفا.

انتهت احلرب، وبقيت مدرسة الباليه، وكذلك 
أعظم متحف في الدنيــا متحف األرميتاج، 
الذي يضم 4 ماليني لوحة أصلية، حتى أميركا 
كانت تبعث عن طريق الصليب األحمر طعاًما 

ومالبس لراقصات املستقبل.
ولم يتســاءل أحد أثناء احلرب، أو بعدها: ملاذا 
أبقى األملان على هذه املدرســة مبن فيها من 

مئات الفنانات الصغيرات؟
ال أحد نطق بهذا السؤال، ألنه من البديهيات 
احتــرام الفــن، وحضــارة اإلنســان، وروعة 
الطفولة، وجمال األداء. ولم يتلق األملان الشكر 
مــن أحد على ذلك، ألنه ال شــكر على واجب 
الراقصات  الفتيات  فليست  مقدس،  إنساني 

طرًفا في الصراع بني النازية والشيوعية.
إنهن فــوق كل صــراع، ولذلك فقــد انهزم 

املتحاربون، وانتصر الفن واجلمال.
وكذا األمــر لدينا، ســتنتهي يوًمــا احلروب، 
وســيبقى اجلمال الذي أنتجته الطبيعة، أم 
البشر، فال تقسوا في حروبكم، وال تنسوا أن 
األجيال القادمة متلك حصــة في اجلمال من 

هذا العالم، فلنترك لها القليل.

* روائي وكاتب وسيناريست ومؤرخ سوري

حال الترجمة الفنية في حكم »يكاترينا« العظيمة

الجمال والحرب

حوار

ســيكون األمر أصعب لو ولدت في مدينة 
ثم أردت التعرف على الريف بشكل دقيق.

وأدعوهم الســتثمار االمتيــازات الكثيرة 
املتاحة لديهم اآلن، ومنهــا: وفرة الوقت، 
وصفاء الطبيعة، وبساطة الناس، والهدوء 
وقلة الصخب والضجيج، ملزيد من التعرف 
على الذات واآلخر بشــكل أهــدأ وأعمق، 
القراءة  وعليهم اســتثمار ذلك مبزيد من 
والتأمل وإنضاج امللكات الفكرية واحلسية 

واإلبداعية.
*في أي مجــال بدأت: بالشــعر، القصة، 

الرواية، املسرح؟
بدأت بالرســم ثم املســرح ثم الشعر ثم 
القصة ثم الرواية، وكنــت في ذلك أتتّبع 
خطواتــي أخــي الراحل حســن مطلك 
)1961-1990م(؛ »فهــو الذي كان يدعمني 
ويوّجه وعيي في هذه املسائل إلى أن نشرت 
أول قصة لي، واطمأن إلى أنني صرت أعرف 
الطريق. اقترح أن نغير األسماء التي ننشر 

بها لكي يكون لكل منا اســمه وأسلوبه 
اخلاص ويتلقى نتائج عمله سلًبا أو إيجابًا، 
ومنذ ذلك احلني صرت أنشر باسم محسن 

الرملي«.
بداية مبكرة.. قارئا منذ أن تعلمت القراءة، 
وكاتبــا منذ أول قصة كتبتهــا، ورمبا كان 

عمري حينئذ 12 سنة.
وفــي ســنة 1995م طبعــت مجموعتي 
القصصيــة األولى )هدية القــرن القادم(، 
طبعتها على نفقتي اخلاصة في مطبعة 
جتارية عادية في األردن، وقد كتبت عن تلك 
التجربة وعموم جتربة إقامتي في األردن في 

روايتي )ذئبة احلُب والُكتب(.
*أي بلد عشت فيه: العراق، األردن، إسبانيا، 

فتح لك األفق؟ وما خصوصية كل بلد؟
كلها كانــت مثريــة لي بكل مــا فيها 
مــن صعوبــات وســلبيات وإيجابيــات، 
وبالفعل كان لــكل بيئة وبلد خصوصية 
مختلفــة عن اآلخر؛ العــراق يبقى مهدي 
األول طبًعــا وإن كانــت حياتــي فيه هي 
األصعب واألقســى واألشــد مرارة، األردن 
أوليًّا لــي ومختبري األول  كان متنفًســا 
في مواجهة العالم ومصيــري وحيًدا بال 
سند عائلي وال بيت وال مستقر، وإسبانيا 
كانت محطة الوصــول إلى األمان واحلرية 
وإذا  بكرامتي كإنسان.  احلقيقي  والشعور 
جاز التعبير والتشبيه، ميكننا القول، وفق 
العراق/اجلحيم،  »تقريبــا،  اخلاصة،  جتربتي 

األردن/البرزخ، إسبانيا/اجلنة«.
*هل االنتقــال من بيئة الى أخرى، ســواء 
االنتقال القسري أو بإرادتك، مهم لألديب؟

بالتأكيد، فكل تغيير ستكون له مؤثراته 
والعالم،  الرؤيــة للــذات  فــي طبيعــة 
وسيشــكل إضافة إلى املعرفة والتجربة 
التي هي من روافد األديب األساســية في 

أعماله.
بعــد أن قررت دراســة اللغة اإلســبانية، 
وكنت أحــدث أصدقائي ومن ثــم اجلنود 
معــي أثناء اخلدمة العســكرية عن ذلك، 
كانوا يعــّدون ما أقوله وما أحلم به مجرد 
تخاريف وأحالم فانتازيا ويســخرون منها 
أحيانًــا، لكنني كنت مؤمًنــا مبا أحلم به، 
وإن  التمســك بأحالمي حتى  مصرًّا على 
ا أن  بقيت مجرد أحالم. إنه ملــن املهم جدًّ
نعرف ما نريد وما نســتطيع، ومن حسن 
احلظ، أنا كنت أعرف ما أُريد وما أستطيع.

*متى غادرت العراق؟
غادرته عــام 1993 حال انتهائــي من أداء 
زيارات  إليه في  العسكرية، وعدت  اخلدمة 

قصيرة عام 2004 و2011 و2022، وبالطبع 
كنت أجده مختلًفا في كل مرة، ولألسف، 

نحو األسوأ.
*ما أهم الكتب التي تركت أثرا فيك؟

وأعجبتنــي كثيرة،  قرأتها  التــي  الكتب 
ومنها على ســبيل املثــال: أغلب قصص 
كنفاني،  بعض قصص غسان  تشيخوف، 
رواية »جسر على نهر درينا« إليفو أندريتش، 
»النورس جوناثان« لريتشارد باخ، »العمى« 
لســاراماغو، »أرض البشــر« إلكزوبــري، 
»الصخب والعنف« لفوكنر.. وغيرها كثير.

*الكتب التــي ترجمها األديــب واملترجم 

محسن الرملي؟
كل ما ترجمته هو عن اللغة اإلســبانية 
وإليها: 12 كتابا من اإلسبانية إلى العربية، 

و6 كتب من العربية إلى االسبانية.
ومنهــا مختــارات من القصة والشــعر 
اإلسباني في العصر الذهبي، و100 قصيدة 
واملســرحيات  الكولومبي  الشــعر  مــن 
أخرى كثيرة  لثربانتس، ونصوص  القصيرة 

متفرقة.
لكن تُرِجمت بعض كتبــه ونصوصه إلى 
اللغات: اإلســبانية، اإلجنليزية، البرتغالية، 
التركية،  األملانية،  اإليطالية،  الفرنســية، 

وأهــم  الكرديــة.  األلبانيــة،  الروســية، 
النتاجات اإلبداعية هي:

هدية القرن القادم، قصص، األردن 1995.
البحث عن قلٍب حّي، مسرحيات، إسبانيا 

.1997
أوراق بعيــدة عــن دجلة، قصــص، األردن 

وإسبانيا 1998.
الَفتيــت املَُبعَثــر، رواية، القاهــرة 2000 
)حازت ترجمتها اإلجنليزية جائزة أركانســا 

األميركية 2002(.
القصف السعيدة، »كوالج« سردي  ليالي 

وقصص، القاهرة 2003.
)بالعربية  األجوبــة، شــعر  أرامــل  كلنا 

واإلسبانية واإلجنليزية(، إسبانيا 2003.
متــر األصابع، روايــة )باإلســبانية(، مدريد 
2008، و)بالعربيــة(، بيروت 2009 )القائمة 

الطويلة جلائزة البوكر العربية 2010(.
نائمــة بــني اجلنــود، شــعر )بالعربيــة 

واإلسبانية(، القاهرة 2011.
برتقاالت بغداد وحب صيني، قصص، األردن 

.2011
حدائق الرئيس، رواية، بيروت 2012 )القائمة 
 ،)2013 الطويلة جلائــزة البوكــر العربية 
اإلجنليزية  لترجمتها  الدولي  القلم  )جائزة 

.)2017
)باإلســبانية(،  رابحــة، شــعر  خســارة 

كوستاريكا 2013.
ذئبة احلــب والكتب، روايــة، بغداد وبيروت 
)القائمة القصيــرة جلائزة   2015 وأربيــل 

الشيخ زايد للكتاب 2016(.
برتقاالت وشفرات حالقة في بغداد، قصص 

)باللغة اإلسبانية(، مدريد 2017.
املدى، بغداد  دار  حتفة الســهران، قصص، 

وبيروت وأربيل 2017.
أبناء وأحذية، رواية، دار املدى، بغداد وبيروت 

وأربيل 2018.
بنت دجلة، رواية، دار املــدى، بغداد وبيروت 

وأربيل 2020.
النص األصلي معناه  الترجمة تفقد  *هل 

احلقيقي؟
رمبا املعنى أو الفحــوى أو الثيمة هو أكثر 
وأهم مــا يبقى من النص بعــد ترجمته، 
وذلــك ألن اللغــة تتغير، وما هــو بالغي 
وزخرفي وإيقاعي فهو نــادرًا ما يصل إلى 
املتلقي في ســياقات لغــة وثقافة أخرى، 
بينمــا يبقــى الثقــل األكبــر أو أكثر ما 
ســيصل هو املعنى أو الثيمة، إضافة إلى 

البناء الفني للنص.
*اجلزيرة 

حاوره : مثنى النهار*
الرملي كاتب وشــاعر وأكادميي  محســن 
ومترجــم عراقــي، ولد في شــمال العراق 
بقرية سديرة في قضاء الشرقاط مبحافظة 
صالح الدين عام 1967م، ويقيم في إسبانيا 
منذ 1995، حاصل علــى الدكتوراه بامتياز 
في الفلسفة واآلداب من جامعة مدريد، مع 

درجة الشرف.
يكتب باللغتني العربية واإلســبانية، عمل 
في الصحافــة كاتًبا ومحــررًا ثقافيا منذ 
1985، ولــه عشــرات املواد املنشــورة في 

الصحافة العربية واإلسبانية والالتينية.
تَرجــم العديد مــن األعمــال األدبية بني 
اللغتــني العربية واإلســبانية، وله ما يزيد 
على 20 إصدارًا تنوعت بني القصة والشعر 
واملســرحية والترجمــات والرواية، تُرجمت 
بعض أعماله إلى أكثر من لغة، وشارك في 
العديد من املهرجانــات واملؤمترات الدولية، 
كما شــارك في جلــان حتكيــم وإدارة ورش 
للكتابة اإلبداعية في إســبانيا واملكسيك 

والكويت واإلمارات وغيرها.
وهو شــريك في تأســيس وإدارة دار نشــر 
ومجلــة »ألــواح« الثقافيــة الفكرية في 
إســبانيا منذ 1997، وعضو في هيئة حترير 
مجلــة »آركيترابــا« الكولومبية املعروفة 
اللجنة  وعضــو  بالشــعر،  املتخصصــة 
الوطنية املنظمة ملهرجان الشــعر العاملي 
فــي طليطلــة، ويعمل حاليا أســتاذا في 

جامعة سانت لويس األميركية في مدريد.
محسن الرملي ولد مبنطقة ريفية؛ ال بد أن 
نتعرف علــى محطاتك األولى هناك، وأهم 

املشاكل التي تواجه األديب في الريف؟
يختلف األمر من زمن إلى آخر، فاملشــاكل 
التي كانت تواجهنــا آنذاك أغلبها لم يعد 
لهــا وجــود اآلن، ومن تلك املشــاكل عدم 
وجود مكتبة وصحــف ومجالت، ندرة توفر 
الكتب، غياب الوســط الثقافي، املواجهة 
منعك  حتاول  التــي  والعائلية  االجتماعية 
من مواصلة هذا الطريــق العتقادهم بأنه 

بال جدوى وقد يضّر بعقلك ودينك وحياتك.
أقول لألديب فــي الريف: أنت محظوظ اآلن 
ألنك تستطيع التواصل اليوم مع كل العالم 
من دون أن تغادر قريتك، وأنت محظوظ ألن 
بدايتك بالتعــرف على العالم قد بدأت من 
واجلغرافية  االجتماعيــة  وحداته  أبســط 
واإلداريــة، فالتعرف على املــدن الحًقا هو 
بديهي واضطراري وليس بالعســير، بينما 

محطات في حياة األديب محسن الرملي.. الحياة والبرزخ والجنة

أقول لألديب في الريف: أنت 
محظوظ اآلن ألنك تستطيع 

التواصل اليوم مع كل 
العالم من دون أن تغادر 

قريتك، وأنت محظوظ ألن 
بدايتك بالتعرف على العالم 
قد بدأت من أبسط وحداته 

االجتماعية والجغرافية 
واإلدارية، فالتعرف على 

المدن الحًقا هو بديهي 
واضطراري وليس بالعسير، 
بينما سيكون األمر أصعب 

لو ولدت في مدينة ثم 
أردت التعرف على الريف 

بشكل دقيق.

غالف الرواية



متابعة ـ الصباح الجديد: 
تعد ذكريات الطفولة وجتاربها من 
بني أفضل األشــياء التي ميكن أن 
يورثها اآلباء لألبناء، ألنهم عندما 
في كل  يكبــرون ســيضحكون 
مرة تخطر فيها تلــك الذكريات 
ببالهم، مما يشــعرهم بالسعادة 
ويعطي حلياتهــم معنى، ولذلك 
كلما كانت تلك الذكريات جميلة 
أفضل  بشكل  ُحِفظت  وملهمة، 
لفترة طويلة جدا  في مخيلتهم 

من حياتهم.
ويرى خبراء علم النفس أن ذكريات 
الصحة  تعزز  السعيدة  الطفولة 
املســتقبل،  في  لألبناء  العقلية 
اللحظــات  أن  إلــى  مشــيرين 
الســعيدة التي يقضيهــا اآلباء 

مــع أبنائهم في فســحات املرح 
والتنزه والرحالت الترفيهية حتتاج 
إلــى أن تخّلد بالصــور، نظرا ألن 
الصور تدون جانبا مهما من حياة 
لرؤية  الفرصة له  وإتاحة  الطفل، 
اخملتلفة عند  مراحــل عمــره  أن 

الكبر لها إيجابياتها.
نتيجة  إلــى  الباحثون  وتوّصــل 
اجليدة  العالقة  أن  واضحة وهــي 
بني الطفل وأبويه هي ســّر احلياة 
الســعيدة والناجحــة، حيث أن 
التمتع بطفولة يشعر فيها املرء 
بالقبــول والرعاية واحلنان، هو من 
أفضل العوامل واملؤشــرات التي 
ورفاههم  الكبــار  بنجــاح  تنبئ 

ورضاهم عن احلياة.
وجتلب ذكريات الطفولة إحساسا 

بالبهجة لألفراد، ألنها فترة خالية 
من جميع الهموم والقلق.

جتربة الطفل مــع والد ودود تضع 
األســاس للصحــة العقلية في 
املســتقبل، حيث تصبح ذكريات 

الطفولة السعيدة مصدر قوة
وقالت الكاتبة األميركية جينفير 
“ذكريــات  ســميت  ايليزابيــت 
الطفولة هي املكان الذي أمضينا 
فيه كل دقيقة من االســتيقاظ 
مع عائلتنا وأصدقائنا. ســمعت 
جميــع الصيحــات وأجيب على 

جميع األسئلة”.
غريزتنــا  “كبشــر،  وأضافــت 
الطبيعيــة هي مقارنــة احلاضر 
للمستقبل.  والتخطيط  باملاضي 
إليه  يتــوق  مــا  هي  الطفولــة 

معظمنا ألنه املاضي الذي تعلمنا 
منــه. في تلــك األيــام الذهبية 
شــعرنا أننا قد حققنــا بالفعل 
كل شــيء ممكن”. ويرى اخلبراء أن 
أثمن هدية ميكن أن يقدمها اآلباء 
لألبنــاء هي قضــاء وقت معهم 
وإتاحــة الفرصة لهم ألرشــفة 

ذكريات أسرية جماعية.
يجمع  الــذي  الوقت  أن  وأكــدوا 
الطفــل بوالديــه مينحــه توازنا 
على  ويســاعده  شخصيته،  في 
الذهنيــة  النشــاطات  تنميــة 
متكاملة،  بصــورة  واالجتماعية 
وحثوا  واألمان.  بالثقة  ويشــعره 
اآلباء علــى تخصيــص حيز من 
واللهو  الزمن أسبوعيا للفسحة 
مع أطفالهم، وجعل ذلك طقسا 

من طقــوس حياتهــم من أجل 
للتفاعل  الفرصة ألبنائهم  إتاحة 
الفكري والعاطفــي، حتى يكون 
أبنائهم  توجيه  اآلباء  باستطاعة 
والتأثير فيهــم تأثيرا إيجابيا في 

كل مرحلة من مراحل تطورهم.
مفاجئة،  النتيجة  هذه  تكن  ولم 
بولبــي  العاملــان  صــاغ  فقــد 
وأينســوورث نظريــة التعلق في 
اخلمســينات من القــرن املاضي، 
وأشــارا فيها إلى أن الطفل الذي 
يتلقــى عناية ورعايــة دافئة في 
طفولته مُيكنه تطوير ارتباط آمن، 
ومن املرّجح أن يكون لدى الطفل 
الــذي لديــه ارتباط آمــن تطور 
إيجابي ونتائج جيدة عندما يكبر 

في املستقبل.

إضافة إلــى ذلك، تعتمد األدمغة 
البشــرية بدرجــة كبيــرة على 
الدماغ  بنيــة  وتتشــكل  اخلبرة، 
من خــالل التجــارب والتفاعالت 
احلياتية اليومية، وفي هذا السياق 
تضع جتربــة الطفل مع والد ودود 
للصحــة  األســاس  ومتجــاوب 
العقلية في املســتقبل، حيث أن 
ذكريات الطفولة الســعيدة هي 
مصــدر قوة تبقى لألبــد، ولذلك 
أطفال  لتربية  طريقة  أفضل  فإن 
ناجحني هي أن يكــون األب والدا 
دافئــا وعطوفــا، ويحــرص على 
تنمية عالقــة وثيقة مع أطفاله، 
وذلك حســب ما ذكــرت منصة 
“بيرنتنغ فــور برين” في تقرير لها 

مؤخرا.

أربيل ـ الصباح الجديد: 
أقيمت في مدينــة اربيل عاصمة 
اقليم كردستان، مراسم احتفالية 
خاصة مبناســبة ليلة »يلدا« وهي 
أطــول ليلة في الســنة ويحتفل 
بها الشعب الكردي ومجموعة من 
شعوب املنطقة، إيذانا ببدء فصل 

الشتاء.
وشارك في االمســية العديد من 
الشــخصيات االدبيــة الكرديــة 
والعربية حيث تضمنت القاء ابيات 
من الشعر حول هذه الليلة اضافة 
الى األحاجي )احلزورات( الشــعبية 

والعديد من الفعاليات األخرى.
وقــال رزكار جبار الذي شــارك في 

االمســية ، »نحتفل في هذا اليوم 
كل سنة مبناســبة ليلة يلدا التي 
تُعد اطول ليلة في السنة ومتتلك 
األدب  داخــل  عميقــة  جذورهــا 
اجملتمع  فــي  والتقاليد  والعــادات 
الكــوردي حيث يقوم املشــاركون 
بتمني أشــياء في احلياة على أمل 
واحلفاظ  املســتقبل  حتقيقها في 
االحتفالية كل سنة  األجواء  على 
هو إحيــاء لهذه العادات والتقاليد 
الشــاعرة  قالت  بدورها  الرائعة«. 
شذى حســن التي شــاركت في 
محافظة  مــن  قادمة  األمســية 
االختالط  هــذا  »الحظنا  ديالــى، 
والتجانــس بني املكونــني العربي 

املهمة  األمــور  من  هــو  والكردي 
فــي هذه األمســية اضافــة الى 
من  الشــبابية كجزء  املشــاركة 
احلفاظ على عادات وتقاليد مكون 
عراقي اصيل وانا اليوم شاركت من 
خالل القاء ابيات شــعرية باللغة 
الليلة«.  العربيــة إلحيــاء هــذه 
ويحتفل الكرد وعدد من شــعوب 
ونه  املنطقة بهذه الليلة مبا يســمّ
»ليلــة يلدا«   وبحســب عاداتهم 
القدمية يسهرون هذه الليلة، وهم 

ينتظرون بزوغ الشمس. 
ويُعتقد  الــوالدة،  »یلــدا«  وتعني 
بأنها والدة الشــمس. وتقام فيها 
بالضوء  والطقــوس  االحتفــاالت 

رمزاً  الشــمس  ويعتبرون  والنــور 
الليلة  للمحبة. هذا وتسمى هذه 
عند الكورد والشعوب اجملاورة والتي 
لها ثقافات مشتركة معها بليلة 
»بدء الشــتاء« أو »يلــدا« أو »ليلة 
املربعانيــة«.  ويذكر أن هذه الليلة 
تصــادف ليلة االنقالب الشــتوي 
وهي أطول ليلة بالســنة الكردية 
 21( في  بها  يحتفل  والفارســية، 
القدمية،  التقاليد  اول(، وفي  كانون 
جُتّهــز طاولــة بلحــاف مزركش، 
یجلس خلفها أفراد األسرة جمیعاً 
ويعتقدون أن هناك دقیقة إضافية 
عــن باقــي الليالي يســتغلونها 

بالسهر مع عائالتهم.
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ملونشريط

مبلغ خيالي لشراء »بشت« 
تتويج ميسي 

تداولت مواقــع التواصل االجتماعــي قيام عضو 
مجلس الشورى الســابق العماني أحمد البرواني، 
بتقدمي عــرض على النجــم األرجنتينــي ليونيل 
ميســي مليون دوالر مقابل »البشت« الذي رفع به 

كأس العالم.
وأهدى الشــيخ متيم بن حمــد آل ثاني، أمير قطر، 
»البشــت« القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل 
العب بكأس العالم 2022، بعد فوز األرجنتني على 
فرنســا يوم األحد املاضي، في نهائي مونديال قطر 

.2022
وألبس الشيخ متيم »البشت« مليسي قبل أن يقدم 
له كأس العالــم، بعد أن قاد منتخــب األرجنتني 
للفوز على فرنســا بــركالت الترجيــح )4-2(، في 
املباراة النهائية التي جــرت بينهما األحد املاضي، 

على استاد لوسيل، في قطر.

األكبر في العالم.. الصين تستكمل 
بناء تلسكوب »داوشين«

استكملت البنية التحتية العلمية والتكنولوجية 
الرئيســية الصينية، قبل شهر، ملعدات تلسكوب 
داوشــني للراديو الشمســي )DSRT(، في داوشني 
مبقاطعة سيتشوان بعد أربع ســنوات من البناء، 

ودخل رسميا مرحلة االختبار املشترك.
ومن املتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي في حزيران 
2023، بعــد االنتهــاء من االختبار املشــترك، وفق 

»إذاعة الصني الدولية«.
يتكون التلســكوب )DSRT( مــن 313 طبقا، يبلغ 
قطــر كل منها 6 أمتار، وتشــكل دائرة محيطها 

3.14 كيلومترات.
ميكــن للتلســكوب مراقبة حركة الشــمس في 
الوقــت الفعلــي، والعملية الكاملة لتشــكيل 
الكتلية  واالنبعاثات  الشمسية  التوهجات  وتطور 
اإلكليلية )CME(، وســيلعب دورا مهما في مجال 
البحــث الفلكي. كما ســيصبح املشــروع بعد 
اكتماله قاعدة مهمة لتعليم العلوم الشعبية، مما 
يســهم في تعزيز التنمية العالية اجلودة في غرب 

مقاطعة سيتشوان.

جدارية ألشرف حكيمي ووالدته 
تزين حيًا في برشلونة

غطــت جدارية بطلهــا الالعب املغربي، أشــرف 
حكيمــي، أحد اجلــدران، فــي مدينة برشــلونة 

اإلسبانية.
وفي حي ســيوتات فيال في برشلونة، برزت جدارية 

ألشرف حكيمي وهو يتلقى قبلة من والدته.
وســيوتات فيال حي في برشلونة، حيث يعيش جزء 
كبير من اجلالية املغربية في املدينة اإلسبانية، وفق 

ما أوضحته صحيفة إلبيريوديكو.
واجلدارية من إبداع املصمم واملصور البرازيلي، دييغو 
أوجيدا مارينيو، كتكرمي ألحد العبي أول فريق عربي 
وأفريقي يصل إلــى نصف نهائــي مونديال قطر 

.2022
ُولــد حكيمي ألبويــن مغربيني فــي خيتافي في 
العاصمة اإلسبانية مدريد عام 1998، ولعب لفريق 
شــباب ريال مدريد قبل االنتقال إلى فرق مختلفة، 

وهو يلعب حالياً في فريق باريس سان جيرمان.
والرســمة الكبيرة متثل صورة حتولــت إلى أيقونة 
عاملية بعد انتصار »أســود األطلس« على منتخب 

بلجيكا.
وسارع النجم املغربي أشرف حكيمي مباشرة إلى 
مدرجات اســتاد الثمامة، حتى يحتفل مع والدته 
بانتصار منتخب املغرب على بلجيكا، فقّبل رأسها، 
وخلع قميصه وقدمه لهــا، والتقطت الكاميرات 
هــذه اللحظة التــي احتفى بهــا املتابعون حول 

العالم.

بغداد- الصباح الجديد: 
اختارت الهيئة العربية للمســرح 
جواد  الكبيــر  العراقــي  الفنــان 
األســدي، ليكون صاحب النسخة 
اليوم  رسالة  السادسة عشرة من 
في  سيلقيها  اذ  للمسرح،  العربي 
العاشــر من يناير 2023 وهو اليوم 

السنوي املعتاد.
بداية فكرة اليوم العربي للمسرح 
جــاءت تزامنا مع مناســبة اليوم 
يحتفل  الــذي  للمســرح  العاملي 
به ســنويا في 27 من مارس، فقد 
املتحــدة  األمم  منظمــة  كلفــت 
والعلــوم-  والثقافــة  للتربيــة 
اليونســكو - الشــيخ الدكتــور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو 
اجمللس األعلى الحتــاد دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، حاكم الشــارقة، 
العاملي  اليــوم  رســالة  بكتابــة 
للمسرح لسنة 2007 وتالوتها يوم 
27 مــارس من نفس الســنة مبقر 
املنظمة بباريس. وفي كلمته بتلك 
إلى إحــداث هيئة  املناســبة دعا 
عربية للمســرح لتكون بيتا لكل 
املسرحيني العرب على غرار الهيئة 

العاملية للمسرح.
 ،2008 ينايــر  العاشــر مــن  وفي 
كان موعد املســرحيني العرب مع 
االجتمــاع التأسيســي للهيئــة 

العربية للمســرح ومت االتفاق على 
يوما عربيا  التاريــخ،  أن يكون هذا 
للمســرح يحتفل به ســنويا من 
كل الفنانــني املســرحيني العرب. 
ومت اعتماد العاشــر من يناير يوماً 
عربياً للمسرح خالل انعقاد الدورة 
الوزراء  ملؤمتــر  والعشــرين  الثانية 
الثقافية  الشــؤون  عن  املسؤولني 

في الوطــن العربي بدبــي 20-19 
ديســمبر 2021 يحتفى به في كل 
الــدول العربية. ويكون مناســبة 
الدول  تبذلها  التي  اجلهود  لتقييم 
العربيــة لتطوير الفن املســرحي 
التي  اإلبداعية  بالقضايا  والتذكير 
تشغل الفنانني املسرحيني العرب.

وعبر إســماعيل عبــد اهلل األمني 

العــام للهيئة العربية للمســرح 
العربية  بالقامــة  اعتــزازه  عــن 
صاحب  األســدي،  جــواد  املتميزة 
البصمــة اإلبداعيــة املعروفة في 
املسرح العربي إضافة إلى إبداعاته 
النظرية، مؤكداً أن الهيئة العربية 
اليوم  انطالقة هذا  ومنذ  للمسرح 
املهم في روزنامة املســرح العربي، 

حرصت علــى إعطائه أهمية تليق 
وتطلعاته  العربي  املســرح  بواقع 
العاملية،  اخلارطــة  فــي  ومكانته 
وقــد اعتمــد وزراء الثقافة العرب 
يناير مناسبة عربية  العاشــر من 
للمســرح يتم االحتفــال بها في 
بالذكر  جدير  العربيــة.  الدول  كل 
ان الفنان جواد األسدي من مواليد 

1947م.وتخّرج  مدينة كربالء عــام 
من أكادميّية الفنون اجلميلة قسم 
املســرح ببغــداد 1971 ، ومثل في 
مورييتا  جواكان  )تألق  مســرحية 
فاضل  الفنان   : اخــراج  ومصرعه( 
خليــل ، وحصل علــى الدكتوراه 
من معهد الفيتــز ببلغاريا، ودرس 
فــي املعهــد العالي فــي الفنون 
أخرج  بدمشــق. كما  املســرحية 
من  عدداً  الفلســطيني  للمسرح 
املسرحيات بني 1980-1992 ، وأخرج 
مسرحية »العائلة توت« للهنغاري 
شتيفان أوركيني. وحازت املسرحية 
على جائزتني ذهبيتني في مهرجان 
قرطاج بتونس ســنة 1983 . ومن 
أعماله االخراجية:)خيوط من فضة 
- ثورة الــزجن - احلفارة -ماريا بنيدا - 
ليالي احلصــاد - مقهى أبو حمده 
- اجملنــزرة )ماكبــث( - االغتصاب 
- تقاســيم على العنبر - اململوك 
جابر - اخلادمتان - انســوا هاملت - 
املصطبة - حمام بغدادي - نســاء 
له  ، كما صدرت  الساكســوفون( 
العديد من املؤلفــات نذكر منها : 
فينا  الذي  الفلسطيني  و  )املسرح 
- جماليــات البروفــة - مرايا مرمي 
- انســوا هاملت - خشبة النص - 
العاشــورائيون - آالم ناهدة الرماح 

- املوت نصاً - املسرح جنتي(.

»الهيئة العربية« ترّشح جواد األسدي إللقاء رسالة اليوم 
العربي للمسرح 

في العاشر من يناير2023..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة – الصباح اجلديد: 
أظهــرت أدمغــة ثالثة أنــواع من 
عالمــات  العالقــة،  الدالفــني 
»ألزهاميــر«  ملــرض  كالســيكية 
البشري، وفقاً لدراسة مكثفة حول 
اخلرف فــي احليتان املســننة، التي 
تضم 73 نوعــاً من احليوانات، أبرزها 
املنقارية،  واحليتــان  العنبــر،  حوت 

والدالفني وغيرها.
وخالل الدراســة، التي نشــرت في 
»اجمللة  دوريــة  األخير مــن  العــدد 
األوروبية لعلــم األعصاب«، وتعاون 
فيها باحثون من جامعات غالسكو 
وإدنبــرة ومعهد  أنــدروز  وســانت 
موريدون لألبحــاث، فحصت أدمغة 
22 مــن احليتان املســننة تقطعت 
بها الســبل في املياه الســاحلية 

األسكتلندية.
وتضمنت الدراسة، 5 أنواع مختلفة، 
مثل دالفني ريســو، واحليتان طويلة 
الزعانــف، والدالفــني ذات املنقــار 
األبيــض، وخنازير البحــر والدالفني 
ذات األنــف القاروري، ووجدت أن أربع 
أنــواع مختلفة من  حيوانات مــن 
تغيرات  لديها بعضــًا من  الدالفني 
الدمــاغ املرتبطة مبــرض »ألزهامير« 

لدى البشر.
النتائــج إجابــة محتملة  وتوفــر 
ألحداث اجلنوح غير املبررة في بعض 
احليتان املسننة، حيث يؤكد مؤلفو 
الدراســة أن النتائج ميكن أن تدعم 
نظريــة »القائــد املريــض«، إذ جتد 
مجموعة من احليوانات الســليمة 

نفســها في املياه الضحلة بشكل 
خطير بعد اتباع قائد اجملموعة الذي 

قد يكون مرتبكاً أو ضائعاً.
وتتقطع الســبل باحليتان والدالفني 
وخنازيــر البحــر بانتظــام حــول 
سواحل اململكة املتحدة، واألسباب 
ليست  اجلنوح  أحداث  وراء  الكامنة 

واضحة دائماً، وهناك بحث مستمر 
للحصول على رؤى أفضل حول تلك 

الظاهرة.
وفي هذه الدراسة، فحص الباحثون 
احليوانات التي تقطعت بها السبل 
بحثاً عــن وجود أمراض الدماغ التي 
تعد جــزءاً مــن الســمات املميزة 
»ألزهامير«، مبا في ذلك تكوين  ملرض 
أميلويد(  )بيتــا  بروتــني  لويحــات 
وتراكم فوسفور الدم، والدبق )تغيير 
في أعــداد اخلاليا اســتجابًة ملرض 
العصبي  اجلهــاز  وتلف  ألزهاميــر(، 
املركزي، وكشفت النتائج أن أدمغة 
جميــع احليوانــات التــي خضعت 
للدراســة بهــا لويحــات بروتــني 

»أميلويد بيتا«.
وجــه  علــى  حيوانــات   3 وكان 
اخلصــوص، لديها لويحــات بروتني 
»أميلويد بيتــا«، باإلضافة إلى عدد 
من األمراض األخرى املرتبطة باخلرف 
في أدمغتهــا، مما يدل على أن بعض 
أنواع احليتان املســننة تطور مرضاً 
عصبياً شــبيهاً مبــرض »ألزهامير«، 
ومع ذلك، ال ميكن للدراسة تأكيد ما 
إذا كان أي من احليوانات سيعاني من 
نفس العجز اإلدراكي املرتبط مبرض 

عالمات مشابهة لـ»ألزهايمر« 
البشري في أدمغة الدالفين

ذكريات الطفولة السعيدة تعزز الصحة العقلية لألبناء في المستقبل

اربيل تحتفل بليلة »يلدا« وتجمع المكونات العراقية في فعاليات واسعة
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العواصم ـ وكاالت:

أرجنتينــي  ماليــِن  أربعــة 
اســتقبلوا العبــي منتخــِب 
العالم  بكأس  الفائزين  بالدهم 
حيــث   ،™2022 قطــر   FIFA
غصــت بهم شــوارُع بوينوْس 
آيريــْس ولم تســتطع حافلة 
لتتولــى  العبــورَ،  املنتخــِب 

املروحياُت املهمة.
لوثر ماتيوس،  ذلك، أشــاد  إلى 
قائــد منتخب أملانيا الســابق، 
ليونيل  األرجنتينــي  بالنجــم 
الرقم  حطــم  الذي  ميســي، 
القياســي الــذي كان يحمله 
الالعبــن  كأكثــر  ماتيــوس، 
تاريخ  فــي  للمباريات  خوضــاً 
ميسي  العالم.وشــارك  كأس 
لكأس  النهائيــة  املبــاراة  في 
العالــم FIFA قطــر 2022™، 
وقاد منتخــب األرجنتن للفوز 
باللقــب العاملي إثــر فوزه 2-4 
منتخب  على  الترجيح  بركالت 
تعادلهمــا  عقــب  فرنســا، 
بعــد انتهاء الوقتــن األصلي 
ورفع   ،3-3 للمبــاراة  واإلضافي 
عــدد املباريات التي خاضها في 
كأس العالــم إلــى 26 مباراة 
كأكثر العــب خوضاً للمباريات 

في تاريخ البطولة.
مباراة خالل   25 ماتيوس  ولعب 
مسيرته في كأس العالم، كان 
أبرزها نهائــي مونديال إيطاليا 
عــام 1990، الــذي انتهى بفوز 
منافســه  أملانيا على  منتخب 
دييغــو  بقيــادة  األرجنتينــي 
أن يكسر ميسي  قبل  مارادونا، 
رقمه خالل مونديال قطر، عقب 
خوضه لقاءه الـ26 مع منتخب 

بالده.
وامتدح ماتيوس ميسي بقوله 
:«يا له من العب.. يا له من جنم.. 
كيف قاد هذا الفريق إلى اللقب 

والثالثن من  وهو في اخلامسة 
العمر، إّنــه أمر ال ميكن وصفه 
إذا   « مضيفــاً:  بالكلمــات«.. 
كانت هناك حاجة إلى أّي شيء 
جلعلــه خالداً لــدى جمهوره، 
فقد حقق ذلــك اآلن، ميكننا أن 
لتجربته  وممتنن  سعداء  نكون 
وأن نســتمر في اإلعجاب به«.
بالتأكيد  هو  »ميســي  وأشار: 
األفضل في هذه األلفية، وأحد 
أعظم الرياضين الذين رأيناهم 

على اإلطالق«.

إّن  املعتزل،  األملاني  النجم  وقال 
منتخب األرجنتن كان يستحق 
اللقب، ألنه كان:  احلصول على 
»أفضل فريق في هذه البطولة 
كان  أّنه  موضحــاً  الرائعــة«، 
سعيداً لهذا البلد اجملنون بكرة 

القدم - على حد وصفه.
وكان ميســي قــد صــرح بأن 
 FIFA نهائيــات كأس العالــم
قطر 2022™، وهي اخلامسة له، 
ســتكون األخيرة في مسيرته 
إّنه  قال  ماتيوس  لكن  الكروية، 

لن يفاجأ إذا ظهر ميســي في 
النســخة املقبلــة للمونديال 
الواليات املتحدة  2026 في  عام 

األميركية واملكسيك وكندا.
جيانــي  جــّدد  جانبــه،  مــن 
إنفانتينو رئيــس االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« الشكر إلى 
دولة قطر على استضافة كأس 
العالــم FIFA قطــر 2022™، 
مؤكداً أنها النســخة األفضل 
اإلطالق. على  العالم  من كأس 

تصريح  فــي  إنفانتينو  وقــال 

ملوقع الـ«فيفــا«: »ما قاموا به 
بالعالم  للترحيب  به  ويقومون 
في هذه الدولة اجلميلة ُمذهل، 

إذ شعر اجلميع أنه في بالده«.
وأكد أن البطولة جمعت الكل 
سوياً، وللمرة األولى في التاريخ 
وبفضل  العالم،  احلديث لكأس 
للبطولة،  املتقاربــة  الطبيعة 
تواجــدت جماهيــر كل الفرق 
فــي مدينــة واحدة.وأضــاف: 
»بالنســبة لــكل اجلماهيــر، 
سواء الذين كانوا هنا في قطر 

ملتابعــة البطولة أو املباريات أو 
شاهدوها من بالدهم، أعتقد أن 
اجلميع تبّنى كأس العالم بحق، 
وقد رأينا كيف توّحد كرة القدم 
اجلماهير  إذ استمتعت  العالم، 
من 32 دولة في قطر وكل أرجاء 
العالم بســالم وفرح«.وأشــار 
رئيس الفيفا إلــى أن البطولة 
إمكانية اســتخدام  أظهــرت 
شــعبية كرة القــدم لترك أثر 
اجتماعــي إيجابــي، وذلك من 
إلى  خالل عدة حمالت توّجهت 
جمهور عاملي يزيد على خمسة 

مليارات شخص.
وقــال: »اســتخدمنا قــوة كرة 
امللعب،  أرضيــة  خــارج  القدم، 
اللعبــة لتســليط  وشــعبية 
والترويج  التمييــز،  على  الضوء 
وتشــجيع  لالســتدامة، 
األشخاص على ممارسة الرياضة، 
باحلماية  األطفــال  متّتع  وضمان 
التعليم«..  علــى  وحصولهــم 
مبينــاً أن كرة القــدم أصبحت 
اجلماهير  بأن  منوهاً  عاملية حقاً، 
من 32 دولة اســتمتعت بكأس 
العالــم في قطر بســالم.كما 
توّجــه إنفانتينــو بالتهنئة إلى 
املنتخــب األرجنتينــي الفائــز، 
وفرنسا وصيفة البطل، وكرواتيا 
صاحبــة املركــز الثالــث، وإلى 
دولة  أول  أصبــح  الــذي  املغرب 
عربية وإفريقية تتأهل إلى نصف 
النهائــي في تاريخ هــذا احلدث 

الكروي.
كما نــّوه إنفانتينــو أنه وللمرة 
األولــى فــي البطولــة، جتاوزت 
دول من القــارات اخلمس مرحلة 
مستوى  »كان  وقال:  اجملموعات.. 
التنافس مرتفعاً بشــكل كبير 
جداً، وللمــرة األولى في التاريخ، 
بلغت منتخبات مــن كل قارات 
العالــم األدوار اإلقصائية لكأس 
العالم FIFA، أي أننا نرى كيف أن 
كرة القدم أصبحت عاملية حقاً«.

ماتيوس يشيد بميسي بعد تحطيمه رقمه القياسي وتتويجه باللقب العالمي

4 ماليين أرجنتيني يحتفلون باستقبال أبطال كأس العالم 2022 
الرباط ـ وكاالت:

تقلد وليد الركراكي، املديــر الفني ملنتخب املغرب، 
الثالثاء، ثالث وسام مينحه امللك محمد اخلامس له، 
في حياته.. وهو ما لم يســبقه إليه أحد من العبي 
أو مدربي الكرة بالبالد.. وجاء وسام الركراكي الثالث 
بعدما قاد أسود األطلس إلجناز تاريخي غير مسبوق، 

بالتواجد باملربع الذهبي بكأس العالم 2022.
وكان أول وســالم يتقلده الركراكي ســنة 2004، 
بعدما تواجد رفقــة منتخب األســود، الذي احتل 
وصافة كأس األمم اإلفريقية، التي أقيمت في تونس، 
على عهد املــدرب الزاكي بادو، واختير أفصل مدافع 
وظهيــر أمين في تلك النســخة.. وانتظر الركراكي 
حتى 2014 ليتحصل على وســام آخــر أعلى منه، 
بعدما قاد نادي الفتح الرباطي ألول لقب له للدوري 
بعــد 7 عقود على تأسيســه.. إذ عــد يومها إجنازًا 
خارًقا للعادة، أنهى به هيمنة وسيطرة قطبي الدار 

البيضاء والوداد.
وفي العــام التالي، نال كأس العرش مع ذات الفريق، 
ليكون وسامه مع املنتخب املغربي من الدرجة األرفع 
واألعلــى له، والذي ال يناله ســوى الرياضين الذين 
يبلغون أعلى املراتب باملغرب.. ويعد الركراكي أصغر 
مدرب في تاريخ الكرة املغربية حضر في فعالية من 
العالم، وتضاعفت شــعبيته بشكل  حجم كأس 
جــارف.. خصوًصا بعــد أن وعد جماهيــر املنتخب 

بالتتويج بلقب الكان املقبل في كوت ديفوار.

أبو ظبي ـ وكاالت:
قــررت جلنــة االنضباط فــي االحتــاد اإلماراتي، في 
اجتماعها أول أمس، برئاســة املستشــار ســعيد 
احلوطي، اعتبــار احلمرية خاســرًا ملباراته 0-3 أمام 
الفجيرة، خملالفته نظام االستبدال في دوري الدرجة 
األولى.كما قررت خسارة الذيد ملباراته أمام حتا 3-0 
بسبب مشــاركة العب، ال يحق له املشاركة قانونا، 
وذلــك بناء على اإلحالة من قبل جلنة املســابقات.. 
كمــا قررت جلنــة االنضباط، شــطب جميع نتائج 
ليوا في دوري الدرجة الثانية ملوســم 2023-2022، 

لتخلفه عن حضور مباراتن دون تقدمي عذر مقبول.
وفرضت على الوثبة، عقوبة لفــت النظر، وغرمته 
10 آالف درهم، بســبب توجيه أحد مشرفي الفريق، 
كلمات غيــر مقبولــة للحكم خالل املبــاراة مع 
النجوم في دوري الدرجــة الثالثة.. وفرضت اللجنة 
غرامة مالية قدرها 1500 درهم على دبا احلصن حتت 
21 عاما، وشباب األهلي والظفرة والبطائح حتت 18 
عاما، وشــباب األهلي حتت 17 عاما، والشارقة حتت 
16 عاما )أ(، حلصول العبيهم على 6 بطاقات صفراء 

في املباراة الواحدة.
ووجهت عقوبة لفت النظر لفريق الناشــئن بنادي 
الوحدة حتت 16 عامــا )أ(، لتأخر نزوله ألرض امللعب 
ملدة 4 دقائق قبل بداية الشــوط الثاني ملباراته أمام 

اجلزيرة في اجلولة العاشرة من املسابقة.
وغرمت اللجنة 500 درهم لكل من فريقي الناشئن 
بنادي اجلزيرة، لتســببه في تأخر بدء املباراة ملدة 10 
دقائق، وبنــادي الوحدة، لتأخر نزولــه ألرض امللعب 
ملدة 7 دقائق.. وفي مســابقة دوري األشبال حتت 15 
عاًما، قررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي 
عجمان لقيام جماهيــره بتوجيه كالم غير مقبول 
حلكم مباراته أمــام الوحدة.كمــا عاقبت عجمان 
بغرامة مالية 1500 درهم، حلصــول العبيه على 6 

بطاقات صفراء في املباراة الواحدة.

الركراكي يتقلد ثالث 
وسام ملكي في مسيرته

لجنة االنضباط تعاقب 
الحمرية والذيد

فرحة العبو االرجنتني بالتتويج

باريس ـ وكاالت:
االســتثمار  شــركة  أعلنــت 
فوتبــول  "إيغــل  األميركيــة 
هولدنغ"، في بيان صحافي، انها 
نادي  على  باالســتحواذ  قامت 
على  يسيطر   .. الفرنسي  ليون 
الشركة القابضة رجل االعمال 
جون تيكســتور، الــذي ميتلك 
أيًضــا حصًصا فــي أندية عّدة 
هي كريســتال باالس اإلجنليزي 
وبوتافوغو البرازيلي ومولينبيك 
البلجيكي.. ومتّت الصفقة التي 
تقــدر قيمتها بأكثــر من 800 

)850 مليون دوالر(  مليون يــورو 
بعد أكثر من ســتة أشهر من 
املفاوضــات. وقــال رئيس ليون 
جان ميشــال أوالس في حزيران 
إن اجلانبــن "تصافحا" بشــأن 

امتام الصفقة.
وأصدرت شــركة "اوملبيك ليون 
غــروب" القابضــة التي متتلك 
النــادي الفرنســي بيانــا بعد 
اغــالق بورصة باريــس، واعادت 
نشــر ما أعلنه تكستور.. وقال 
رجل األعمــال األميركي البالغ 
57 عاما "تبدأ قصة  العمر  من 

اليوم".اســتحوذت  جديــدة 
شركة "إيغل" على احلصة التي 
ميلكها أوالس، مالك النادي منذ 
اململوكة  واألقليــة   ،1987 عام 
من شــركة الترفيه الفرنسية 
االســتثمار  وشــركة  "باثيه" 
الصينية "أي دي جي كابيتال". 

وأفاد البيان إن أوالس البالغ من 
العمــر 73 عاما "ســيحتفظ 
بالرئاســة التشــغيلية لليون 
ملــدة ثالث ســنوات على األقل 
بفريـــق  وســيظل محاًطـــا 

عملـه".

جدة ـ وكاالت:
العاصمــة  حتتضــن  أن  تقــرر 
بطولة  »الريــاض«  الســعودية 
العالــم لرفع األثقــال ألول مرة 
في تاريخها، والتي ســتقام في 
االحتاد  القادم.وأعلن  العام  نهاية 
الدولي لرفــع األثقال أن الرياض 
ستســتضيف بطولــة العالم 
باريس  ألوملبياد  املؤهلــة  للكبار 
2024 فــي الفترة بن الثاني و17 
أيلول العام املقبل مبشاركة أكثر 
من 1500 رباع ورباعة ميثلون أكثر 

من 130 دولة.

األنبــاء  »وكالــة  ونقلــت 
الســعودية« عن عبد العزيز بن 
تركــي الفيصل رئيــس اللجنة 
السعودية،  والباراملبية  األوملبية 
اململكــة  »اســتضافة  قولــه 
البطولــة دليل على ثقة  لهذه 
بقدرات  الدولي  الرياضي  اجملتمع 
اململكــة على احتضان أكبـــر 

املنافسـات«.
هــذه  »تتوافــق  وأضــاف 
القطاع  أهداف  االستضافة، مع 
الرياضــي ضمن رؤيــة اململكة 
2030، مبــا يعــزز ويرفــع فرص 

اململكــة في اســتضافة أكبر 
العاملية«.وأشــار  األحداث  وأهم 
أيضــا إلى أنها فرصة ســانحة 
للرباعن الســعودين الكتساب 
الرياضي  االحتكاك  وزيادة  اخلبرة 
وخطف البطاقات املؤهلة لدورة 
األلعاب األوملبية في باريس 2024.

الرجال في  الرباعون  وسيتنافس 
و67  و61  كيلوجرامــا   55( أوزان 
و109(،  و102  و96  و89  و81  و73 
بينما ستتنافـــس الرباعات في 
و71  و64  و59  و55  و49   45( أوزان 

و76 و81 و87 كيلوجرامـا(.

الرياض تحتضن بطولة العالم لرفع األثقالمستثمر أميركي يستحوذ على ليون
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متابعة ـ الصباح الجديد:

في  األولى  العراقية  املشاركة  حفلت 
نســخة  في  العربي  اخلليج  بطوالت 
الدوحــة عــام 1976، بالعديــد من 
النجاحــات والنتائــج اإليجابية.ونال 
الترتيب  رفاق فالح حســن وصافــة 
بعــد التعثر فــي املبــاراة الفاصلة 
ليعود   ،)2-4( الكويتــي  األزرق  أمــام 
املنتخب العراقي إلى بغداد بحصيلة 
جيدة متثلت فــي 4 انتصارات جعلته 
باملركــز الثاني وحتت إشــراف املدرب 

اإلسكتلندي داني ماكلنن.
 25 ومــع اقتــراب انطــالق خليجي 
بالبصرة ، نستذكر في هذه السطور، 
املشاركة التاريخية األولى للعراق في 

بطوالت اخلليج العربي .

احلضور األول
العراقيــة  املشــاركات  انطلقــت 
ببطوالت اخلليج العربي في النسخة 
الرابعة التي جرت بالعاصمة القطرية 

الدوحة عام 1976، لتكتسب البطولة 
أهمية خاصة بعد مشاركة املنتخب 
العراقي، التــي أضافت جمالية وإثارة 

وندية مع بقية املنتخبات ال 6.
ولعب أسود الرافدين أولى مبارياتهم 
املنتخب  أمــام   4 ببطولــة خليجي 
العماني في 27 من مارس/ آذار من عام 
1976، وانتهــت ملصلحتهم بنتيجة 
(4-0(، وجاءت األهداف عن طريق علي 
كاظم »هدفني« وفالح حسن، وهدف 

عكسي.
عراقية في  تشــكيلة  أول  وتألفــت 
دورات اخلليج العربــي، زج بها املدرب 
ومساعده  ماكلنن  داني  اإلسكتلندي 
عمو بابا مــن الالعبني: رعد حمودي ، 
مجبل فرطوس، دوكلص عزيز، محمد 
طبرة، حســاني علوان، هــادي أحمد، 
صبــاح عبد اجلليــل ، أحمد صبحي، 
كاظم وعل ، فالح حسن، علي كاظم 

.
هذه التشكيلة أوحت بأقوى منتخب 
عراقــي فــي مرحلة الســبعينيات، 
القائمة ضمت كذلك:  وأن  الســيما 

رحيم كرمي ، عالء أحمد، عادل خضير، 
علي حسني، حسن فرحان، جالل عبد 

الرحمن، رياض نوري.

مشوار مميز
لعــب العــراق مباراتــه الثانية أمام 
البحريــن، وجنح في االنتصــار )1-4(، 
وســجل الرباعيــة العراقية، كاظم 
وعل ، فالح حسن، علي كاظم ، صباح 
عبد اجلليل.وحقــق املنتخب العراقي 
على  بالبطولــة  انتصاراتــه  أكبــر 
بنتيجة  الســعودي  األخضر  حساب 
 4 (7-1(، ســجل فيها علــي كاظم 
أهــداف، وبقية األهــداف من نصيب 
كاظم وعل، صباح عبد اجلليل ، وفالح 
الرابعة  حســن.وتعادل في مباراتــه 
أمام أصحاب األرض سلبياً، عاد ليفوز 
على اإلمارات )4-0(، ســجلها كل من 
علي حسني ، علي كاظم، صباح عبد 
اجلليــل، مجبــل فرطوس.وتعادل في 
الكويتي  األزرق  السادسة مع  مباراته 
اجلليل  (2-2(، ســجلهما صباح عبد 

وعلي كاظم.

املواجهة الفاصلة
 4 املنظمــة خلليجي  اللجنــة  قررت 
، إجــراء مبــاراة فاصلة بــني العراق 
والكويت لتحديــد بطل الدورة ، بعد 
تساويهما بعدد النقاط.وجرت املباراة 
مبلعب خليفة الدولي في 15 نيســان 
مؤلف  حتكيم  طاقــم  وقادها   ،1976
من التونسي الهادي السعودي، وعبد 
الغفار العلــوي من البحرين ، ومبارك 

وليد من قطر.
افتتــح العنبري رصيــد األهداف في 
، وعــادل أحمد   9 بالدقيقة  املبــاراة 
صبحــي للعراق بعــد دقيقة واحدة، 
الثاني  الهدف  ليضيف  العنبري  وعاد 
للكويت في الدقيقة 26، ثم ســجل 
جاســم يعقــوب هدفــاً ثالثــاً في 
الدقيقــة 32، وبعد 5 دقائق من بداية 
الشــوط الثاني سجل أحمد صبحي 
الهدف الثاني للعراق ، وفي اللحظات 
الكويتي  املنتخــب  ســجل  األخيرة 
رابع أهدافــه ، لينتصر )4-2(، وليتوج 

باللقب للمرة الرابعة.

المشاركة العراقية األولى بدورات الخليج.. وصافة بقيادة إسكتلندية

منتخب العراق »أرشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:

والرياضة  الشــباب  وزيــر  تفقد 
املالك  برفقــة  املبرقــع  أحمــد 
املتقدم للوزارة أمس ملعب امليناء 
التحضيرات  سير  ويتابع  االوملبي 
املقبل. االفتتاح االســبوع  حلفل 

واكــد املبرقــع ان بطولة اخلليج 
االشــقاء  توافــد  ستشــهد 
مــن بلــدان اخلليج علــى اعلى 

املستويات الرسمية.
الشــباب  وزارة  مالكات  ان  يذكر 
جميــع  اكملــت  والرياضــة 
اخلاصة  اللوجســتية  املتعلقات 
ببطولــة خليجــي 25 مع تامني 
ســير العمل باملنشات الرياضية 

في البصرة على اكمل وجه.
أعلــَن االحتادُ  من جانــب اخــر، 
العراقــّي لُكــرِة القــدم اختيارَ 
الرياضّي  للَتسويِق  املنارة  شركة 
لبيــع تذاكــرِ ُمبــاراِة منتخبنا 
الكويت  منتخــِب  أمام  الوطنّي 
الوطنــّي التــي ســتقام فــي 
بتاريخ  األوملبــّي  املينــاء  ملعِب 
(30/12/2022( بعد فتح عطاءاِت 
الّشركاِت الراغبة من قبل ُعضو 
االحتــادِ العراقــّي لكــرِة القدم 
املُشــكلِة  واللجنِة  عريبي،  غامن 
من  املؤلفة  العطاءاِت  لتســلُِّم 

فالح خشان وفاضل نافع.
هذا وتابع رئيــس االحتاد العراقي 
لكرة القدم »عدنان درجال« ، مع 
عضو االحتاد محمد ناصر، ســير 
األعمال اجلارية في ملعب امليناء، 

واملنطقة احمليطــة فيه من أجل 
إكمالهــا في الوقــت احملدد لها، 
وإظهارهــا بأفضل صــورة قبل 

انطالق خليجي ٢٥.
العراقّي  رئيُس االحتــاد  والتقــى 

لُكــرِة القــدم »عدنــان درجال« 
التقٰى، األمــنَي العاّم الحتادِ كأس 
القدم  لُكــرِة  العربــّي  اخلليــج 
والوفــَد  الرميحــي«  »جاســم 
البصرة،  مدينــِة  فــي  اخلليجّي 

اخلاّصة  التحضيــراِت  ملُتابعــِة 
خليجي  الســتضافِة  استعداداً 
إلى  املُقبــل..  العام  َمطلــع   25
ذلك، تتواصُل األعمال في ُشعبِة 
البصرة  لبلدّيِة  التابعــة  الطرق 

بالتعاوِن مع وحدِة هندسِة املُرورِ 
بأفضل  البصرة  شــوارع  إلظهارِ 

ُصورٍة.

توفير جميع متطلبات عمل 

اإلعالميني في خليجي ٢٥
قــال عضو االحتــاد العراقي لكرة 
اإلعالمّية  اللجنــة  رئيس  القدم، 
خلليجي ٢٥، أحمد املوســوي: بعد 
اجلهاز  رئيس  مع  املُباشر  التواصل 
التنفيذي لهيأِة اإلعالم واالتصاالت 
علي املؤيد، ســتوفر الهيأة جميع 
املُتطلبــات واالحتياجــات التــي 
اإلعالميــني في  تســهل عمــل 

تغطيِة خليجي ٢٥ .
وأضاَف: ملسنا رغبة كبيرة من قبل 
الهيأِة للُمساهمة في إجناِح عمل 
اإلعالميني بطريقٍة مميزة ومحترفة 
مبا يســهم في إظهــارِ البطولة 

بأفضل ُصورة.
أحمد  االحتــاد،  عضــو  واختتــم 
املوســوي، حديثه بالقول: نتقدُم 
رئيــس  إلــى  اجلزيــل  بالشــكر 
اجلهــاز التنفيذي لهيــأة اإلعالم 
واالتصاالت »علــي املؤيد« لدعمه 
ومســاهمته  لإلعالميني،  الكبير 
بتوفيــر جميع مســتلزمات جناح 
عملهــم أثناء تغطيــة فعاليات 

خليجي ٢٥.

دعوة لشركات التسويق
يدُعو االحتــادُ العراقّي لُكرِة القدم 
الّشركاَت الراغبة بَتسويِق خدمة 
العراقّي  للدوري  اإلخبارّية  الباقاِت 
املُمتاز لكــرِة القدم )2023-2022( 
إلى تقدميِ عطاءاتهم لالحتادِ خالل 
مدة خمســة أياٍم من تاريِخ نشر 
اإلعالن في املوقِع الرسمّي لالحتادِ، 
على أن يتعاقَد االحتادُ مع القنواِت 

الراغبة بالتعاُقِد معه.

الشباب والرياضة واتحاد الكرة يستنفران الجهود 
الفتتاح ملعب الميناء وتنظيم خليجي 25

تحضيرات لحفل كبير يوم 30 الجاري 

ملعب امليناء

الزوراء يقفز لصدارة 
الدوري الممتاز

السبت.. مباراتان في 
افتتاح دوري النساء الكروي

الهيئة العامة لمبارزة 
البارالمبية تصادق على التقريرين 

االداري والمالي لعام 2022

بغداد ـ الصباح الجديد:
 متكن فريق نادي نفط الوســط من الفوز على 
ضيفه القــوة اجلوية، فيما حّلق »النوارس« إلى 
املركز األول، مســاء أول امس، ضمن منافسات 
اجلولــة 11 من الــدوري العراقــي املمتاز لكرة 
القدم.وانطلقت املباراتان في الســابعة مساًء، 
حيث التقــى فريق القوة اجلويــة مع مضيفه 
نفط الوســط علــى ملعب النجــف الدولي، 
وانتهــت لصالح نفط الوســط بنتيجة 1-2.

وسجل نفط الوســط هدفه في الدقيقة 30 
عن طريق الالعب حسني ابراهيم، وجاء الهدف 
الثاني لنفط الوسط في الدقيقة 66 عن طريق 

حسن داخل كشاش.
وقّلص ابراهيــم بايش النتيجــة لفريق القوة 
اجلويــة بتســجيله هدفاً من ركلــة جزاء في 
الدقيقــة 86 من عمر اللقاء.وبهــذه النتيجة 
رفع نفط الوســط رصيده للنقطة 14 باملركز 
الثاني عشــر، وجتمد رصيد القــوة اجلوية عند 
22 نقطــة باملركز الرابع.وعلــى ملعب الزوراء 
ألتقى أصحــاب األرض واجلمهور »النوارس« مع 
فريق كربالء وانتهت املباراة بفوز الزوراء بنتيجة 
1-0، وســجل فريق الزوراء في الدقيقة 44 عن 
طريق عــالء عباس.ورفع الزوراء رصيده للنقطة 
25 قافزاً للمركز األول، وجتمد رصيد كربالء عند 

النقطة 12 باملركز الرابع عشر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجريت أول أمس مراســم ســحب قرعة الدوري 
العراقي لكرة القدم للســيدات، مبشاركة أندية 
القوة اجلوية ونفط الشــمال والتجــارة والزوراء 
وفتاة نينوى.وأســفرت القرعة عن مواجهتني في 
اجلولة األولى مع فريق سيكون في وضع االنتظار.
ويفتتح القوة اجلوية، الدوري العراقي، على ملعبه، 

مبواجهة فتاة نينوى.
ويلتقي نفط الشــمال، منافســه التجارة، في 
ملعب األول، وســيكون الزوراء في وضع االنتظار.
وفــي اجلولة الثانية، يلعب فتــاة نينوى مع نفط 
الشــمال، وفي قمــة اجلولة يلعب الــزوراء ضد 
القوة اجلوية، وسيكون التجارة في وضع االنتظار.
ويتقابل في اجلولة الثالثة، فتاة نينوى مع الزوراء، 
ويلعب القوة اجلوية ضد التجارة، وسيكون نفط 
الرابعة،  االنتظار.وفي اجلولة  الشــمال في وضع 
يلعــب التجارة مع فتــاة نينــوى، ويتقابل نفط 
الشمال أمام الزوراء، وســيكون القوة اجلوية في 
وضــع االنتظار.ويتبارى القــوة اجلوية ضد نفط 
الشــمال، ويلعب الــزوراء أمام التجــارة، ويكون 
فتــاة نينوى في وضع االنتظار باجلولة اخلامســة 
من الدوري.يذكــر أن الدوري العراقي للســيدات 
سينطلق 25 كانون أول احلالي، بنظام الدوري من 

مرحلتني ذهابا وإيابا.

هشام السلمان *
صادقت الهيئة العامــة الحتاد املبارزة الباراملبي 
على التقريريــن االداري واملالي لالحتاد وذلك في 
االجتماع الســنوي الذي عقد مساء أمس في 
.. وحضــر االجتماع  الباراملبية  اللجنــة  قاعة 
السيد سعد عبد اجمليد عضو املكتب التنفيذي 
للجنــة الباراملبية وقام بقــراءة التقرير االداري 
الســيد امني ســر االحتاد كاظم سلطان ومتت 
املصادقة عليه باالجماع بينما تولت الست وفاء 
جدول قراءة التقرير املالــي وحصلت املصادقة 
عليه برفع االيدي وناقــش االحتاد موضوع جلنة 
االخالقيات ومتت املوافقــة عليها حيث تألفت 
اللجنــة اخلاصــة باالحتاد من الســادة محمد 

السالمي ومحسن اجلواهري وسارة حامد.

* مدير إعالك اللجنة الباراملبية

إعالم اللجنة األولمبية 
الوطني  متكن العبــا منتخبنــا 
للناشــئني بالدراجات "حســني 
إيهاب عبد اخلضر وعباس فرحان" 
من حتقيِق وسامني ذهبي وفضي 
بســباق الفــردي ضد الســاعة 
ضمن منافســاِت بطولة العرب 
اجلارية أحداثها مبدينة الشــارقة 

اإلماراتية.
وقــاَل املستشــار العــام الحتاد 
الدراجات، الســيد أحمد صبري: 
متكنــوا  الناشــئني  أبطــال  ان 
من رفــع غلِة األوســمة امللونة 
التي  العرب  بطولــِة  في  للعراق 
قوية بسبب  تشهد منافســات 
للمنتخباِت  العالية  استعدادات 
العربية، ال سيما اجلزائر واملنتخب 
للبطولة.  املضيــف  اإلماراتــي 
متواصلة  املنافســات  إن  مبيناً: 
ان يحقق  نأمــل  اليــوم، وغــداً 
أبطالنــا نتائــج ايجابيــة تضع 

الثالثة  باملراكز  العبي منتخبنــا 
االولى.

يذكــر أن منتخبنا الوطني لفئة 
ميداليتــني  أحــرزَ   املتقدمــني 
ذهبيتني جــاءت عن طريق داهات 

كاوة فــي ســباق الفــردي ضد 
الساعِة، فيما عزز العُب املنتخب 
سليمان  وهبي  للشباب  الوطنّي 
رصيَد العراق بوســام ذهبي آخر 

في اول يوم للبطولة.

محمد صادق السامرائي
عقــد اول أمس فــي القاعة 
نادي  ملعــب  فــي  املغلقــة 
انتخابـات  الرياضـي  سامـراء 
لنـــادي  االداريـــة  الهيـــئة 
فـي  وفـاز  الرياضـي.  سامـراء 
االداريـة  الهيئـــة  عضويـــة 

للنـادي.
 صــدام عزيز رئيســاً للهيئة 
االدارية للنــادي للدورة الثانية 
صوتــاً   262 علــى  وحصــل 
ونصيف الســليتو امني ســر 
للهيئة االداريــة وحصل على 

258 صوتاً و زايد قاســم نائب 
رئيس النادي وحصل على 237 
صوتـــاً و عثمـــان املهـداوي 
وحصل على 218 صوتاً واحمد 
ارحيم وحصل على 209 صوتـاً 
ورعـــد ذيــاب وحصــل على 
الشنو  و صفـاء  208 صوتـــاً 
وحصـــل على 181 صوتــــاً 
وعالء حســني وحصــل على 
178 صوتــاً ومعروف يوســف 
صـــوتاً   163 على  وحصـــل 
وخالـــد الكويتـــي وحصـل 

علـى 158 صوتـاً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بــارك وزير الشــباب والرياضة 
النتائج  املبرقع  احمد  الســيد 
الكبيــرة البطــال منتخبنــا 
الكيــك  بلعبــة  الوطنــي 
بوكســينغ في بطولة اســيا 
العاصمة  فــي  اقيمت  التــي 
التايلندية بانكوك.وثمن املبرقع 
اللعبة  االداء املشــرف الحتــاد 
الوطنــي  املنتخــب  وابطــال 
بعد ان تعودنــا على اجنازاتهم 
التي تسعد جماهيرنا  الكبيرة 

الرياضية.
العاصمــة  فــي  واختتمــت 
بطولة  بانكــوك،  التايلنديــة 
باحراز  بوكسيغ،  بالكيك  آسيا 
املنتخــب العراقي 33 ميدالية 
ملونــة بواقــع 7 ذهبيــة و11 
فضيــة و15 وســاما برونزيــاً 
محتــالً املركــز الرابــع فرقيا 
مبشاركة نحو 350 العباً ميثلون 
االحتاد  رئيــس  دولة.وقــال   30
بوكســيغ  للكيك  العراقــي 
قاســم الواســطي لوكالــة 
آسيا  »بطولة  إن  نيوز،  شــفق 

البطوالت من حيث  من أفضل 
والتمـــيز  واملنافســـة  القوة 

مبستواهـا الفنـي العالـي.
وأضــاف الواســطي، إلــى أن 
»العبــي املنتخب قدمــوا أداًء 
أبطال  وقارعوا  ومتميــزاً  رائعاً 
العراق  آســيا ورفعــوا علــم 

خفاقــاً بعــد حصولهــم 33 
ميداليــة ملونــة فــي احملفل 
أن »هذا  إلى  القاري«، مشــيرا 
االجناز سيضـــاف إلـى خزائـن 
الرياضـة العراقية بشكل عام 
بشكـل  بوكسينـغ  والكيـك 

خـاص«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريــق ديالى فــوزا مهما 
ضمن  الصليــخ  فريــق  علــى 
االولى  الدرجة  دوري  منافســات 
الثانية  الكروي حلساب اجملموعة 
.واسفرت نتائج املباراة التي جرت 

على ملعب ديالى بهدف للفريق 
البرتقالــي من دون رد ليقفز الى 

املركز االول برصيد 15 نقطة .
ويلعب نــادي ديالى في اجملموعة 
الثانيــة لدوري الدرجــة االولى 
الكروي الــى جانب اندية اجلوالن 

والكوفــة واملصافــي والصليخ 
وعفــك  واملــرور  والشــرقاط 
واحلسني  والســماوة  والناصرية 
وامليناء.يشــار إلى ان فريق نادي 
ديالــى يقوده املــدرب علي عبد 

اهلل.

ديالى يتصدر مجموعته 
بدوري الدرجة االولى

ذهبية وفضية للناشئين بالدراجات
 في سباقات العرب  بالشارقة 

صدام عزيز يجدد رئاسته لنادي سامراء

وزير الشباب يبارك انجازات منتخبنا 
في بطولة آسيا بالكيك بوكسينغ

ابطالنا على منصات التتويج

صدام عزيز

من اجواء املنافسات



حاوره - سمير خليل:
العراقي طعم  النحت  للحديث عن 
الفن يعــد االصعب  خاص، فهــذا 
بني الفنــون مكانــة، اذ يوغل هذا 
الفــن بعيدا في تاريــخ العراق زمن 
السومريني  النحاتون  القدماء حيث 
واآلشــوريون في بالد ما بني النهرين 
الذين النت امــام موهبتهم صالبة 
األحجار والصخور التي استعملوها 
لصناعة املنحوتات والتماثيل التي ال 
تزال العشرات منها شاخصة حتى 
اآلن، ممــا يعطي انطباًعا جوهريًا عن 
مدى براعة أولئــك العراقيني الذين 
نحتوا احلجــارة لتصمد طيلة هذه 

املدة في أبهى صورة. 
تاريــخ النحت في العــراق ميتد إلى 
عهــود غابــرة، ويتجلــى ذلك في 
كل منحوتــة صنعها اآلشــوريون، 
الذين ركــزوا على النحت البارز بروزًا 
اجملســمة  التماثيل  وإهمال  خفيًفا 
جتســيما ثالثي األبعاد، إذ يالحظ أن 
ارتباط النحت بالعمارة جعل متاثيل 
والثيران  األبواب الضخمة لألســود 
اجملنحة في نينــوى والنمرود تغطي 
األبواب الرئيسية للقصور، ليستمر 

النحــت العراقي معطــاًء متدفقا 
باجلمال منذ تلك الفترة وحتى يومنا 
هذا، ومنذ بدايات القرن العشــرين، 
برزت اســماء المعة في فن النحت 
دللت من خــالل جهودها وتواصلها 
باحلفاظ على امانــة  النحت كإرث 
وطنــي تاريخــي، وزاد مــن رصانة 
النحت العراقي ان ابرز جنومه تخرج 
العديــد منهــم من الرعيــل األول 
العقود  خــالل  اوربية  مــدارس  من 
الثالثة األولى من القرن العشــرين، 
وخاصــة فرنســا وإيطاليــا، وكما 
يذكــر الكاتب الصحفي شــوكت 
إیطالیا جیلین  "احتضنت  الربيعي: 
مــن الفنانین العراقییــن املتمیزین 
منــذ ثالثینيــات القرن العشــرین 
ومنهم: جواد ســلیم وخالد الرحال 
الدروبــي ومحمــد غني  وحافــظ 
ومحمد  الســعدي  ومیران  حكمت 
علي شاكر وغازي السعودي وسعد 
النحات  ، والننسى كذلك  الطائي". 
الفطــري منعم فرات الذي شــكل 
اليوم  العراقي.  النحــت  ظاهرة في 
يجتهد تالميذ هؤالء الكبار مبواصلة 
الطريق واحلفاظ على االرث الوطني، 

واحدهم عبد الســالم إســماعيل، 
نحات دؤوب كتب اســمه في سفر 
النحــت العراقي باحــرف من ابداع 
اخلامات  مــع مختلف  يتعامل  وهو 
لينتــج اشــكاال تتغنــى باجلمال، 
فاخلامة عنده تتلبس اشكاال عديدة، 
جميلة، متناظرة، عبد السالم الذي 
يعلن تأثــره بالنحات جواد ســليم 
والنحات أســماعيل فتاح والنحات 
خالد الرحال  أضافة إلى أســاتذته 
في معهد الفنــون اجلميلة ،  ميران 
الوكيل  الرحيــم  وعبد  الســعدي 
وُســهيل الهنــداوي وخالــد عزت 
وصادق ربيع  ويفضــل النحت مبادة 
البرونز، كلف مؤخرا بصيانة وترميم 
نصب النسور بســاحة النسور في 
بغــداد، النصب الذي اجنــزه الفنان 
الراحل ميران الســعدي عام 1969 ، 
التكليف جاء من قبل وزارة الثقافة 
على  بأالشراف  العامة  الفنون  دائرة 
صيانة العمل حيث أستمرت عملية 
الصيانــة مــن اخلامس من شــهر 
تشــرين االول لغاية الرابع عشر من 
تشــرين الثاني، وشــملت الصيانة 
وتبديل قطع  التالفة  القطع  تبديل 

مبواد  العمل  وطالء  التالفة  الهيكل 
عازلة للصــدأ وأخيراً مت طالؤُه بلونه 

احلالي .
يتحدث اســماعيل عن هذا العمل 

قائال: 
على  لألشراف  بي  االســتعانة  متت 
صيانــة العمل مبا لدي من خبرة في 
هذا اجملال فهنــاك خطوات لصيانة 
أي عمــل نحتــي، اولهــا  دراســة 
كيفيــة صيانــة العمــل النحتي 
وحســب األضرار املوجودة فيه، ثانيا 
تغيير القطــع التالفة اخلارجية في 
العمل حيــث أن العمــل من مادة 
احلديد )البليت )،ثالثا  دعم الهيكل 
التالفة من  الداخلي وتغيير القطع 
الهيكل ، رابعا طالء العمل مبادة ضد 
الصدأ من الداخل و اخلارج ، خامسا 
الطالء مبادة عازلــة من اخلارج لعزل 
واخيرا  الصدأ  املعدن وحفظُه مــن 

طالء العمل باللون املتفق عليه".
*هل النحــت العراقي اليوم بخير ام 
النحات  وملاذا يســتعني  تراجع؟  في 
العراقــي بالبرونــز واحلديــد الــى 
اآلن، فيمــا معظم نحاتــي العالم 

يستعملون الستيل ؟
النحت العراقي بخير وهناك نحاتون 
عراقيون على مســتوى عاملي ولكن 
ليس هناك دعــم من قبل احلكومة 
في هــذا اجملــال وغيره رغــم وجود 
مســاحات كثيرة في بغداد بحاجة 
إلى اعمــال نحتية، الشــق الثاني 
من ســؤالك، الزالت امكانيات صب 
وليست  إلى تطوير  األعمال بحاجة 
هنــاك مواكبة لتطــور الصب في 
العالم أضافة لضعف الكادر احلرفي 

الفني في هذا اجملال ".
في  نحت  جتربة  اســماعيل  للفنان 

الصني، يقول عنها:
جتربتي في الصني جتربة جيدة فهناك 
عملُت  حيــث  للفن  ودعــم  تقدير 
أربعة مناذج مصغرة من مادة البورك 
وأختير عمــالن منها ليتم تكبيرها 
يونشــوان(  والية  في حديقة  )االول 
بأرتفاع )6 أمتار والثاني في املســرح 

الوطني في نفس الوالية".
* هــل متيــل لالعمال اجملســمة ام 
الريليــف البارز؟ وما قصة الكرة في 

اغلب اعمالك؟ 
العمل الفنــي النحتي يعتمد على 
 ، املوضوع وعلــى كيفيــة أخراجُه 
وأنــا أفضل العمل الفني اجملســم 
أضافة  الثالثية  األبعاد  لوجود  وذلَك 
إلــى الفراغ في العمــل ، أما الكرة 
في أعمالي فهي متثل األســتمرارية 
في احلياة فهي الشــمس و القمر و 
األرض وبويضة في رحم املرآة أضافة 

إلى شكلها اجلميل".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

النحات عبد السالم اسماعيل: أفّضل العمل
الفني المجسم ذي األبعاد الثالثية 

أنجز عملين في الصين.. ورّمم نصب النسور ببغداد

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت النجمة نادين نسيب جنيم 
عن تعرضها إلصابة في يدها وركبتها 
في أثناء تصوير مشاهد عملها الفني 
اجلديــد، نتيجة ســقوطها من على 

الدراجة النارية.
وأعلنت النجمة اللبنانية عــن اصابتها، من 
خالل حســابها الرســمي علــى تويتر حيث 
كتبت قائلة: "بتتذكروا بس خبرتكم انه كل 
ما يكون عندي شــي بصير معي قصة، اليوم 

وقعت عن املوتوسيكل انا وعم صّور.. بصراحة 
ما عرفت ابكي وال اضحك.. وبعدين معكي يا 

عني".
وكشفت نادين بعد ذلك من خالل تعليق رّدت 
من خالله على سؤال أحد متابعيها عن حجم 

االصابة التي تعرضت لها قائلة: "ركبتي وايدي 
بس حمد هلل". وتأتي هذه االصابة بعد انتهاء 
اجلزء الثاني من مسلســل "صالــون زهرة"، 
الذي عرض على منصة شاهد، وأثارت أحداثه 
الكثير من االنتقادات منذ عرض احللقة األولى.

الصباح الجديد - خاص: 
يقيم احتاد نســاء كردســتان برعايــة مجلس خانقني 
معرضا شــخصيا للفنان "عباس الزهاوي" حتت عنوان 
"مناهضة العنف ضد املــرأة" على قاعة كلية التربية 
الرياضية مقابل حديقة نوفل في مدينة خانقني، اليوم 

اخلميس .
وســيقدم الزهاوي اعماال متثل املرأة ومكانتها ووجودها 
في احلياة واجملتمع داعيا من خالل اعماله لوقف العنف 
اجلســدي والنفســي واالســري ضدها، ودعا اصدقاءه 
ومتابعيه حلضور املعرض والذي ســيقدم فيه ما يصل 

الى كثر من 30 لوحة. 
وقد شــهد اقليم كردســتان العديد مــن الفعاليات 
املســرحية واملعارض الفنية ملناسبة مناهضة العنف 
ضد املرأة وقدمت نشاطات تعد صرخة تبني أن "العنف 

ضد املرأة، هو تدمير للحياة وإبادة للبشرية.

بغداد - الصباح الجديد: 
أحبط جهــاز اخملابرات بالتعاون مــع وزارة الداخلية عملية 

تهريب 100 قطعة أثرية تعود حلقب قدمية.
وأوضح بيان جلهاز اخملابرات العراقية ، تابعته الصباح اجلديد، 
أن "جهاز اخملابرات الوطني وبالتعاون مع وزارة الداخلية نفذ 
عملية نوعية متكن خاللها من إحباط محاولة تهريب 100 

قطعة أثرية تعود للحقبة العباسية".
وذكر البيان أن العملية أســفرت عن "إلقاء القبض على 5 
متهمني باجلرم املشهود". وكانت السلطات قد جنحت خالل 
الســنوات املاضية في اســتعادة أكثر من 18 ألف قطعة 
أثرية متت سرقتها خالل األحداث التي رافقت احتالل القوات 

األمريكية للعراق عام 2003 وما تالها.

اليوم.. معرض شخصي 
لـ"عباس الزهاوي" في خانقين  

إحباط عملية تهريب قطع 
أثرية تعود للعصر العباسي

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 
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النفس البشرية عالٌَم ميوُج باالنفعاالت 
والعواطف وكما  واملشاعر  واالحاسيس 
يبلغ السرور واالبتهاج منها مداه الكبير 
، يأخذ احلادث املأساوي وتأخذ واملصائب 

منها مأخذها الهائل .
 - 2 -

اّن النفس البشرية تُشبه الُكرَة واحلوادث 
والوقائع تتالعب بها، فقد تُدحرجها الى 
اليمني مرة والى الشمال أخرى وهكذا ...

 - 3 -
واألحمق عندما تُداِهُمُه املصيبة ينسى 
ُكلَّ النعــم االلهية التــي ُصّبْت عليِه 

ويبدأ بالتسخط واالعتراض ..!!
وكأّنه يأبــى االذعان واالعتراف مبا حتمله 
احلياة الدنيا من صروف وظروف وتقلبات 

!!..
وبهذا يخسر ُخسرانا مبيناً . 

أما االنســان العاقل فانه يــّدرُُع الصبر 
في مواجهة املصائب ويكسب العقبى 

احلسنة .
 - 4 -

جاء في التاريخ :
اّن رجــالً دخل على االمام الصادق جعفر 
بن محمد ) عليه الســالم ( فرآه االمام 

كئيبا حزينا فقال له :
مالي أراك حزيناً ؟

فقال :
كان لي ابٌن قرُة َعنْي فمات،

 وفقــدان الولــد مصيبة تهــز الكيان 
وتضــرم في االعماق النيــران – كما هو 

معلوم – 
وهنا اختار االمــام الصادق )ع( أْن يتمثل 
بهــذه االبيات لتخفيــف وطأة املصاب 

على ذلك االب املفجوع،
 متثل االمام الصادق )ع( بقول الشاعر :

عطيُته اذا أعطى سرورٌ 
وإْن أََخَذ الذي أعطى أثابا 
فايُّ الِنْعمَتنِي أعمُّ شكراً 

وأجزُل في عواقبها إيابا 
أَنِْعَمُته التي أبدت ُسروراً 

أو االخرى التي ادخرت ثوابا 
ان اهلل ســبحانه أكرم وأرحــم من أْن 
يجمع على عبده مصيبتني في آن واحد :

مصيبة فقد الولد ،
ومصيبة احلرمان من العوض .

واملثوبــات الكبيــرة التــي أعّدها اهلل 
للصابريــن ما هي اال نعمة تســتوجب 

الشكر 
وهكذا تبرز مالمــح الرضا بقضاء اهلل 
وَقَدرِه في كل االحــوال عند أهل االميان 

والبصيرة .

الترويض بالشعر 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

إصابة نادين نسيب نجيم بعد تصوير مسلسل "صالون زهرة"

بغداد - الصباح الجديد: 
أينما اجتهــت في بغــداد تطالعك على 
امليالد، من  زينة عيــد  الشــوارع  أرصفة 
أشــجار وتوابعها، في تقليد بدأ يتســع 

أخرى،  بغداد ومناطق  العاصمة  في 
تعبيراً عن مشاركة املسلمني 

املســيحيني  مواطنيهــم 
فرحة عيد ميالد الســيد 

املسيح. 
أشــجار  بائع  ويقول 

 " س يســما لكر ا "
زهراء:  أبو  حسني 
كبير  "اإلقبــال 

من األســر اإلســالمية، بهدف تقدميها 
وأصدقائهم من  إلــى محبيهــم  هدايا 

املسيحيني".
وأضاف أن "املســيحيني يشــكلون جزءاً 
هم  العــراق…  فــي  مهماً 
البالد،  هذه  في  األصل 
تعرضــوا  وقــد 

للتهجيــر 
واستهدافات 
 ، بيــة ها ر إ
لنا  بد  وال 
ن  ا خو كإ

نعيش 

معــاً في هــذه البالد من أن نشــاركهم 
ونقدم الهدايا في احتفالهم ألجل إدامة 

جسور التواصل واحملبة والسالم بيننا".
بعيد  العراقيــون  املســيحيون  ويحتفل 
امليــالد بتبــادل الهدايــا ووضع شــجرة 
امليــالد، ومبفاجآت بابا نويل، الشــخصية 
األســطورية، وكذلك بعيد رأس الســنة 
ليلــة 31 كانون األول )ديســمبر( من كل 
عام احتفاًء بانتهــاء عام وبدء عام جديد.  
وكان عدد املسيحيني في  العراق قبل عام 
2003، مليوناً ونصف املليون نسمة، لكن 
ذلك العــدد تراجع حالياً إلــى 250 ألفاً، 
أغلبهم في إقليم كردســتان ، فيما ُقتل 

1315 مسيحياً بني عامي 2003 و2014.       
وكانت "مذبحة كنيســة سيدة النجاة" 
في بغداد، قبل 11 عاماً، التي أودت بحياة 
60 مســيحياً، في هجــوم نّفذه  نحــو 
إرهابيــون من تنظيم "القاعــدة"، بداية 
هجرة العديد من املواطنني املســيحيني 
من بغداد، بحسب حديث جورج البالغ من 

العمر )57( عاماً.
أننــا نعيش كإخوة مع  ويقول: "صحيح 
املســلمني والطوائــف األخــرى، إال أنني 
شــخصياً أمتنى لو أحتفل هذا العام مع 
أســرتي التي هاجرت عــام 2006 نتيجة 
اإلرهابية".  والعمليــات  الطائفية  احلرب 

ويلفــت جــورج إلــى أن "جميع األســر 
املســيحية املوجــودة في بغداد تشــعر 
بعدم اكتمال الفرحــة واالبتهاج نتيجة 
االنقسام، فاألب واألم يعيشان في بغداد 
وأوالدهما خارج العراق وبالعكس"، مشيراً 
إلى أن "إحياء البابا فرنسيس األّول قداساً 
في اخلامــس من آذار 2021 في كنيســة 
ســيدة النجــاة، كان مبثابــة دفعة أمل 
قدمها لنا ألن نعيش في بلدنا إلى األبد".

وبدأت بغداد استعداداتها لالحتفال بعيد 
امليالد بتزيني األســواق واألرصفة بأشجار 
عيد امليالد، وحتضير هدايا بابا نويل. وتراوح 
أسعار أشجار عيد امليالد بني 7 و15 دوالراً.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
الفراق،  بعــد  احملبني  مشــاعر  تختلف 
فمنهــم َمــن يعيش حالــة خذالٍن، 
بــني  يهيمــون  وآخــرون 
مشــاعر االشتياق 
طيف  وتخيُّــل 
ويتوهم  احملبوب، 

بعضهــم 
الرجــوع إليه 
قادرين  غيــر 
على نسيانه، 

وهناك فريــٌق رابٌع يرى أن َمــن تركهم هو 
اخلاسر في هذه العالقة.

وأيــاً كانت حالتك اآلن، وجــدت لك أغنيًة 
تعبِّر عنها في 2022، حيث جمعنا عشــر 
أغنياٍت تتحدث عن هذه املشــاعر، ُطرحت 

في العام اجلاري.
ففي أغنية "مشــتاق لك"، التي طرحها 
املاضي من كلمات  ينايــر  املهندس  ماجد 
نــواف عبداهلل  وأحلان  الشــيخ،  آل  تركي 
الفنان حالة  وتوزيع أحمد صالح، يصــف 
الذبــول التي يعيشــها احملب من شــدة 

االنتظار.
ويرفــض ماجد املهندس فــي أغنيته "لو 
سأل" االعتراف بالفراق، طالباً من محبوبه 
ادَّعاء بقاء الــود، متحدثاً عن وجعه بعيداً 
عنه، وهي مــن كلمات األمير ســعود بن 
عبــداهلل، وأحلــان محمود بودلــة، وتوزيع 

حسام كامل.
وحاول عبداهلل الرويشــد، عبر أغنية "كل 
ما غفت عيني"، النسيان لكن دون جدوى 
بسبب قوة احلب، من كلمات فهد العبيان، 

وأحلان عبدالقادر هدهود، وتوزيع بدر كرم.

وبطابٍع مختلــٍف، تغنَّت أميمة طالب في 
"من لهفتك" بحال احملبوب بعد الفراق، من 
كلمات نادر عبداهلل، وأحلان ســهم، وتوزيع 
مت أميمة طالب أغنيًة  عمر الصباغ. وقدَّ
أخرى عن هذه احلالة بعنوان "بجد نسيت"، 
ب فيها من نســيان احملبوب لها، من  تتعجَّ

كلمات عوض بدوي، وأحلان وليد سعد.
وندمــت في أغنيٍة ثالثــة، هي "قلت مش 
هتســبني" علــى عطائها، مــن كلمات 
محمد الرفاعي، وأحلان وليد ســعد، وتوزيع 

أحمد عادل.

بينما عبَّر راشــد الفارس عن سوء أحواله 
بعد غياب محبوبه عبر "الهوى غالب"، من 
كلمات عبدالرحمن العبيدان، وأحلان ياسر 

بوعلي، وتوزيع عصام الشرايطي.
وكشف عن حســرته على نسيان احملبوب 
لــه بأغنية "هانت العشــرة"، من كلمات 
طارق احملياس، وأحلان صالح الهمالن، وتوزيع 

سيروس.
وأكد أيضاً ضرورة الفراق في بعض مراحل 
احلب فــي أغنيته "إلى هنــا"، من كلمات 

عبداهلل أبو راس وأحلان محمد غازي.

مسلمو البالد يشاركون إخوانهم المسيحيين ببهجة"عيد الميالد المجيد " 

من ضمنها "مشتاق لك" لماجد المهندس..
أغنيات تحدثت عن مشاعر الفراق في 2022

متابعة ـ الصباح الجديد: 
يعجز كثيرون عن قراءة أســماء األدوية ومالحظات األطباء 
التي يدونونها في وصفاتهم، لكــن يبدو أن "غوغل" على 

وشك حل هذه املشكلة.
فقد أعلن فرع الشــركة في الهنــد، أنه يعمل على تطوير 
منــوذج ذكاء اصطناعي، ميكنه حتديــد األدوية التي يصفها 

األطباء بخط يد يصعب قراءته.
وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر": "بدأنا العمل على 
العملية املعقــدة لتحديد ما هو مكتــوب في الوصفات 
الطبية، من خالل بناء منوذج مساعد لرقمنتها باستخدام 

الذكاء االصطناعي".
واعتبــرت "غوغل"، أن "مــن املفارقات أن مــا يجعل قراءة 
الوصفــات الطبية أمرا صعبا على أجهــزة الكمبيوتر هو 
نفس الشــيء الذي يجعــل قراءتها صعبــا عليك وعلّي 
أنــا، فهي غير منظمــة ومليئة بالقرائــن التي يجب على 

الصيادلة حلها".
وأوضحت الشــركة أن "النظام قيد التطوير حاليا"، حيث 

"ستعلن عن التحديثات مع طرحها في املستقبل".
ويرجــح أن تكــون التكنولوجيا اجلديدة جــزءا من مكتبة 
تطبيقات "غوغــل لينس"، التي لديها القدرة بالفعل على 

قراءة املالحظات املكتوبة بخط اليد.

غوغل تقدم الحل لـ"ألغاز 
وصفات األطباء المبهمة"
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