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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
السياســية  الكتل  اكــدت 
االطــار  فــي  املنضويــة 
التنسيقي، انها جادة في إقرار 
قانون النفــط والغاز املعطل 
منذ سنوات، من خالل االتفاق 
على جوانبه السياسية، وترك 
اللجان  إلى  الفنية  املتعلقات 
يتم  أن  بأمل  واخلبراء،  اخملتصة 
التصويــت عليه خــالل املدة 
املنهاج  عليهــا ضمن  املتفق 
الوزاري حلكومة محمد شياع 
السوداني البالغة ستة أشهر.

الدميقراطي  احلزب  عضو  وقال 
ماجــد  الكردســتاني 
إلى  شــنكالي، فــي تصريح 
»الصباح اجلديــد«، أن »هناك 
جديــة واضحة لــدى الكتل 
تشريع  أجل  من  السياســية 

قانون النفط والغاز«.
وأضــاف شــنكالي، ان »هذا 
االتفــاق  فــي  ورد  القانــون 
السياســي لتحالــف قــوى 
يديــر  الــذي  الدولــة  إدارة 
وهو  برئيسها  سواء  احلكومة 
محمد شــياع الســوداني، أو 
الــوزراء املشــكلني للكابينة 

احلكومية«.
ولفت، إلى أن »تشريع القانون 
إلى مختصني وخبراء،  بحاجة 
وهذا يتحقق من خالل لقاءات 
بني  تفاوضية  ووفــود  فنيــة 
اقليــم كردســتان واحلكومة 

االحتادية«.

وأوضح شــنكالي، ان »األصل 
في املوضوع، هــو وجود اتفاق 
سياســي واضــح أدرج ضمن 
بتشــريع  الــوزاري  املنهــاج 
القانون خالل مدة ال تتجاوز 6 
أشهر من تشكيل احلكومة«.

الفنية  »التفاصيــل  أن  وبني، 
السياســي،  باحلوار  تتعلق  ال 
إمنا هي مــن اختصاص اخلبراء 

بالشــأن  واملتخصصــني 
صعيــد  علــى  النفطــي 
والتصديــر  االســتخراج 

والصناعة والتصدير«.
»إقليــم  أن  شــنكالي،  وأورد 
كردســتان مع تشريع القانون 
مصلحــة  حتقيــق  بهــدف 
ويتوافق مع  العراقي،  الشعب 
الدســتور ويحقــق تطلعات 

جميع املكونات«.
»املضــي  أن  علــى  وشــدد، 
بالقانــون من شــانه أن يحل 
أكبــر مشــكلة عالقــة بني 
واقليم  االحتاديــة  احلكومــة 
 ،2005 عــام  منذ  كردســتان 
وملا  النفطي  باجلانب  واملتعلق 
لهذا املوضوع مــن تأثير على 

قانون املوازنة«.

ومضــى شــنكالي، إلــى أن 
»األطــراف الكرديــة ســوف 
تخوض حوارات امللف النفطي 
بوفد واحد، ولن تتأثر باخلالفات 
فاملهم  االقليم،  في  الداخلية 
املصلحة  هــو حتقيــق  لدينا 
يكــون هناك غنب  وال  العامة 
الشــعب  مكونات  مــن  ألي 

العراقي«.

مــن جانبه، أكــد النائب عن 
ائتــالف دولــة القانــون بهاء 
النــوري فــي تصريــح إلــى 
»جدية  اجلديــد«،  »الصبــاح 
اإلطار التنسيقي في إقرار هذا 
وعــدم تعطيله كما  القانون 
االنتخابية  الدورات  في  حصل 

السابقة«.
النوري، أن »البرملان لديه  وتابع 
أكثر من نسخة لهذا القانون، 
للدراســة  يخضع  وجميعها 
من جلنة النفط والغاز من أجل 

اخلروج بنص موحد«.
ولفــت، إلــى »رغبــة القوى 
إلى حل  تصل  بأن  السياسية 
ونسخة متوافق عليها ترضي 
اجلميع وحتفــظ حقوقهم وال 

تخرج عن األطر الدستورية«.
وانتهى النوري، إلى أن »أهمية 
ناحية  تأتــي من  القانون  هذا 
اخلالفات التي تظهر كل سنة 
بشــأن تصدير النفط، وإذا ما 
فأننا  الــدورة  هذه  في  اجنزناه 
خالفات  صفحة  نطوي  سوف 
طويلة األمد تعود إلى أكثر من 
17 عاماً بني احلكومة االحتادية 

واقليم كردستان«.
الــوزاري  املنهــاج  وتضمــن 
شــياع  محمــد  حلكومــة 
الســوداني عدداً من الفقرات 
أبرزها  التشريعي  اجلانب  على 
إقــرار قانــون النفــط والغاز 
العامة  واالنتخابات  واملوازنــة 

واالنتخابات احمللية.

تركت الجوانب الفنية إلى الخبراء والمختصين

الكتل تؤكد عزمها إقرار قانون »النفط والغاز« 
خالل المدة المتفق عليها في البرنامج الحكومي

متوالية الفقر والبطالة في البالد باقية 
6على مستوياتها لبنانيون مطلوبون للعدالة يلجأون

3إلى قرى سورية هربًا من المالحقة األمنية

 بغداد - الصباح الجديد:
اســتقبل رئيــس اجلمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد امس الثالثاء 
في قصر بغداد، السفير السعودي 

لدى العراق عبد العزيز الشمري.
وأورد بيــان صــدر عــن رئاســة 
اجلمهورية، ان رشــيد »أكد خالل 
اللقــاء عمق الروابــط التاريخية 
بــني العــراق واململكــة العربية 
السعودية واستمرار إدامتها بذات 
العليا  املصالح  يحقــق  مبا  القوة 

أمن  دعم  في  ويســاهم  للبلدين 
واستقرار املنطقة«.

من جانبه أشار السفير السعودي 
إلى حــرص اململكة علــى تقوية 
آليــات التواصــل مع البــالد في 
مختلف اجملاالت، معرباً عن شكره 
لرئيس اجلمهورية على دعمه لكل 
إلى ترسيخ أسس  الرامية  اجلهود 
التعــاون البناء بني البلدين خدمًة 
الشقيقني  الشــعبني  لتطلعات 

في التطور والرفاه. 

بغداد - الصباح الجديد:
وجه رئيس مجلــس الوزراء محمد 
الثالثاء،  امس  الســوداني  شــياع 
العوائل  فــي شــمول  بالتوّســع 
احلماية  لنيل  واملستحقة  الفقيرة 
الوقت  فــي  رافضا  االجتماعيــة، 
ذاته اســتغالل هذا امللف ألغراض 

سياسية.
وذكــر املكتــب اإلعالمــي لرئيس 
الــوزراء في بيــان ان »الســوداني 
اجتمع برئيس ومديري هيئة احلماية 
االجتماعية وبحضور استشاريني »، 
مشددا خالل االجتماع على »أهمية 
حتقيــق األهداف الرئيســة لقانون 
واالســتفادة  االجتماعية،  احلماية 
من الدعــم احلكومي للوصول الى 

املستحقني احلقيقيني«.
وأكــد رئيــس مجلس الــوزراء بأن 
»عمــل هيئة احلمايــة وفاعليتها 
من ضمــن أولويــات احلكومة في 
وأنها لن تسمح  الوزاري،  منهاجها 
باســتخدام هذا امللــف ألي غرض 
غير إنســاني، أو أن يكــون عرضة 

لالستغالل السياسي«.
»التوســع  بـ  الســوداني  ووّجــه 
فــي شــمول العوائــل الفقيــرة 
احلمايــة  لنيــل  واملســتحقة 
االجتماعية«، مبيناً أن املستفيدين 
من احلماية االجتماعية سيحصلون 
على حّصة من املواد الغذائية تتميز 
كماً ونوعاً، ابتداًء من شــهر كانون 

الثاني اجلاري«.

السوداني يوجه بالتوّسع في شمول 
العوائل الفقيرة والمستحقة لنيل 

الحماية االجتماعية

رئيس الجمهورية: عمق الروابط 
مع السعودية وادامتها بقوة يدعم 

أمن المنطقة

المركزي العراقي: احتياطيات العملة األجنبية
 للبالد 99 مليار دوالر وستبلغ المائة قريبا

كما توقعت الصباح الجديد في تموز الماضي..

بغداد ـ الصباح الجديد:
البنك  كشــف نائب محافظ 
املركــزي عمــار حمــد امس 
الثالثــاء، أن احتياطيات البنك 
املركــزي بلغت أكثــر من 99 
إلى أنه خالل  مليار دوالر، الفتاً 
فترة بســيطة ســتصل إلى 
ارتفاع  بسبب  دوالر  مليار   100

أسعار النفط.
البنك  نائب محافــظ  وأكــد 
لقناة  املركــزي، في تصريــح 
العراقيــة اإلخبارية، أن ارتفاع 
االحتياطيــات يعتبر مؤشــراً 

والبنك  للحكومــة  إيجابيــاً 
املركزي الستقرار سعر الصرف 

والعملة احمللية.
البنــك  أن  حمــد،  وأعلــن 
املركــزي شــهد أمــس األول 
املنصة  عمل  انطــالق  االثنني 
اإللكترونيــة اخلاصة بالتجارة 
العمل  أن  اخلارجيــة، مبينــاً، 
بهذه املنصة استمر ألكثر من 
سنة ونصف السنة بهـــدف 
التحويل  تنظيـــم عمليـــة 
ومتويـــل  اخلارجـــي  املالــي 

التجـارة اخلارجيـة.

وأكــد حمد، أن هــذه املنصة 
الوحيد  والطريق  السبيل  هي 
اخلارجية،  التجــارة  لتمويــل 
مشيراً إلى أن املصارف األهلية 
معلومات  لديهــا  واحلكومية 
اســتخدام  آلية  عــن  كافية 

املنصة.
وتابع »سيتم متويل االعتمادات 
صــرف  بســعر  املســتندية 
1465 دينــار للدوالر  مدعــوم 

الواحد«.
وشــدد نائب محافــظ البنك 
املركـــزي، علـــى أن املنصـة 

للتجـــار  فرصـــة  تعتبــر 
وأصحـــاب  واملستثمريـــن 
جتارتهـم  لتمويـل  الشركـات 

وعملهـم املالـي.
الصباح  ان  الى  اإلشــارة  جتدر 
اجلديــد، كانــت توقعــت في 
4929 الصــادر فــي  عددهــا 
الثالث من شــهر متوز املاضي، 
ان تبلــغ احتياطيات البـــالد 
للعـــام 2022 اكثـــر بكثيـر 
التـي  90 مليـــار دوالر  مـــن 
بلوغهـا  اقتصاديـــون  توقـع 

مـع نهايـة العـام. 

وزير النفط يثمن جهود العاملين في وزارته وتشكيالتها
بعد تحقيق ايرادات باكثر من 115 مليار دوالر 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ثمن نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزير النفط حيان عبد 
الغنــي امس الثالثــاء، جهود 
النفط  وزارة  فــي  العاملــني 
وتشكيالتها، بعد بلوغ إيرادات 
تصدير  عــن  املتحققة  البالد 
 2022 لعــام  اخلــام  النفــط 
املاضي، اكثر مــن )115( مليار 

دوالر بحسب احصائية اولية.
املصدرة  الكميــات  وبلغــت 
مليار  من  أكثــر  اخلام  للنفط 
و 209 ماليــني برميــل وبلغت 
ملعــدل  النهائيــة  احملصلــة 
تصدير النفــط اليومي قرابة 

برميل  الف  و320  ماليني  ثالثة 
لبيــان صادر عن  باليوم، وفقا 

وزارة النفط.

النفط  وزير  عــن  البيان  ونقل 
التصدير  »عمليــات  ان  قوله، 
متــت وفق دراســات للســوق 

مــن  لشــركات  النفطيــة 
منها  اجلنســيات  مختلــف 
الصينيــة والهندية والكورية 
اجلنوبيــة والتركية واليونانية 
والبريطانيــة  واالمريكيــة 
والروســية  والفرنســية 
اإلســبانية  و  وااليطاليــة 
والهولندية، فضال عن شركات 

عربية أخرى.
جهود  علــى  الوزيــر  وأثنــى 
النفط  وزارة  فــي  العاملــني 
اإلجنازات  لهذه  وتشــكيالتها 
رفــدت  والتــي  املتحققــة 
باإليـرادات  االحتاديـة  امليزانيـة 

املذكـورة.

بغداد - الصباح الجديد: 
التخطيــط  وزارة  كشــفت 
امس الثالثاء، ان البالد احتلت 
املركز 88 من بني دول العالم، 
والتاســع من الدول العربية، 
السكاني،  النمو  في نســبة 
مشــيرة الى ان عدد الوالدات 
جتاوزت  الســنوات  بعض  في 

املليون طفل.
 وقــال املتحدث باســم وزارة 
عبد  العراقيــة  التخطيــط 
الزهرة الهنــداوي، ان »العراق 
يشــهد منــواً ســكانياً يعد 
مرتفعــاً باملقارنــة مع بلدان 
االرتفاع  هــذا  ولكن  اخــرى، 
معدالته  في  انخفاضاً  شهد 
»النمو  ان  مبينــا  مؤخــراً«، 
السنوي في العراق كان يعتبر 
وانخفض مؤخراً  جــداً  عالياً 

الى املستوى العالي«.
ان  الــى  الهنــداوي  ولفــت 
»هناك 87 دولــة هي اقل منواً 

من  الســكانية  الناحية  من 
العــراق، وبالتالي يحل العراق 
أما  88 عامليــاً،  الدرجــة  في 
على املســتوى العربي فيأتي 
العراق في الدرجة التاسعة«، 
مردفاً أن »النمو السكاني في 

العراق يبلغ االن %2.6 وبالتالي 
الفاً   850 ادنــى  تبلغ كحــد 
وكحد أعلى مليوناً، لكن في 
بعض السنوات جتاوزنا سقف 
املليون والدة، ففي سنة 2020 
كانــت هنالك مليــون و250 

الــف والدة، وفي عــام 2021 
كانت هناك مليوناً و300 الف 
والدة، وال زلنا ننتظر التقديرات 
لعام  الوالدات  لعدد  النهائية 

.»2022
وزارة  باســم  املتحــدث 

التخطيــط العراقية، ذكر ان 
»هــذه التقديرات مبنية على 
معتمدة  وهــي  احصائيــات 
عاملياً ونعتمد من خاللها على 
وجود ســنة أساس، واذا قمنا 
بتقسيم هذه التقديرات على 
مســتوى الذكور واالناث نرى 
أن الكفــة متيــل قليالً جلانب 
الذكــور بواقــع %50.3 بينما 
%49.7 بالنسبة لالناث، اي ان 

هناك توازناً تقريباً«.
واشار الهنداوي الى انه »على 
العمرية  الفئــات  مســتوى 
تشكل فئة االطفال من 0 الى 
%27 من السكان،  15 ســنة 
ثــم الفئــة مــن 15 الى 64 
%65، فيما  سنة تشكل نحو 
يشــكل كبار السن مساحة 
 64( للسكان  بالنسبة  قليلة 

سنة فما فوق( حوالي 3%«.
أما على صعيد عدد السكان 
الهنداوي  أفاد  احملافظات،  في 

بــأن »العاصمة بغــداد حتتل 
االول على مســتوى  املركــز 
احملافظــات مــن حيــث عدد 
ماليني  تسعة  بنحو  السكان 
نسمة، ثم تأتي نينوى باملركز 
الثاني بأكثر من اربعة ماليني 
نســمة، والبصــرة باملركــز 
الثالث بأكثر من ثالثة ماليني 

نسمة«.
تقارباً  »هنالــك  أن  وأوضــح 
فــي باقي احملافظــات، فعلى 
سبيل املثال يبلغ عدد سكان 
الســليمانية نحــو مليونني 
واربيل  نســمة،  الــف  و300 
جتاوزت املليونــني، وفي ذي قار 
اكثــر من مليونــني، وكذلك 
محافظــة بابــل اكثــر من 
مليونني، ثــم باقي احملافظات 
ان  املليونــني«، مضيفــا  دون 
»اقل احملافظــات من الناحية 
الســكانية هي املثنى بواقع 

950 الف نسمة تقريباً«.

التخطيط: البالد تحتل المركز 88 عالميًا
 والتاسع عربيًا في النمو السكاني

كبار السن يشكلون 3 %  تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
تراجعــت أســعار النفط  
أعلى  الثالثاء مــن  امــس 
شــهر  في  مســتوياتها 
بفعــل ارتفاع الدوالر وبعد 
العامة  املديــرة  حذرت  أن 
لصنــدوق النقــد الدولي 
في  أشــد  صعوبات  مــن 
عــام 2023 مــع معانــاة 
من  الكبرى  االقتصــادات 

ضعف النشاط.
اآلجلة  العقود  وانخفضت 
خلــام برنــت 98 ســنتا أو 
1.1 باملئــة إلى 84.93 دوالر 
الســاعة  للبرميل بحلول 
جرينتش،  بتوقيــت   0148
خــام  انخفــض  بينمــا 
الوسيط  تكســاس  غرب 
أو  ســنتا   77 األمريكــي 
واحــدا باملئة إلــى 79.49 
دوالر للبرميــل بعد صعود 
ارتفاع  ويجعــل  الــدوالر. 
السلع  األمريكية  العملة 

املقومة بهــا أكثر تكلفة 
بالنســبة حلائزي العمالت 

األخرى.
وقالــت مديــرة صنــدوق 
الدولي، كريستالينا  النقد 
الواليــات  إن  جورجيفــا، 
املتحــدة وأوروبــا والصني 
الرئيســة  احملركات  - وهي 
للنمــو العاملــي - تتباطأ 
واحد،  فــي وقت  جميعها 
 2023 العــام  يجعــل  مما 
أكثــر صعوبــة مــن عام 
2022 بالنســبة لالقتصاد 

العاملـي.
وكانت أســعار النفط قد 
اثنني  ارتفعــت أكثر مــن 
يوم  التســوية  عند  باملئة 
اجلمعــة، حيث أنهى خاما 
برنــت وغــرب تكســاس 
علــى   2022 الوســيط 
 10.5 بنسبـــة  ارتفـــاع 
باملئـــة و 6.7 باملئـة علـى 

التوالـي.

بعد تحذير لصندوق النقد الدولي

تراجع أسعار النفط وبرميل 
برنت أقل من 85 دوالر للبرميل
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امــام انظــار معالــي وزراء التجــارة والزراعة 
والداخلية احملترمني 

بعد التحية ..
نحن لفيف من املواطنني من طبقة املسحوقني 
) الفقــراء ( نضــع امامكــم مطالبتنا اخلاصة 
بدعم اســعار حلوم الدجاج وبيض املائدة وبعض 
احملاصيــل الزراعيــة مثل الطماطــة والبطاطا 
والتمر لكي نتمكن من احلصول عليها باســعار 
مناســبة او توزيع حلوم ) الدجاج والبيض ( التي 
حرمنــا مــن تناولها - لضيــق ذات اليد - ضمن 

مفردات البطاقة التموينية .
فقد ســبق لوزير الزراعة ان اعلــن عن االكتفاء 
الذاتــي لهذه املواد وتوفرها في االســواق احمللية 
باالســعار املناســبة لتكون لدينا القدرة على 
شــرائها آملني من االجهزة اخملتصة في الوزارات 
املعنية ووزارة الداخليــة احلرص على توفير املواد 
الضرورية جدا باالسواق احمللية مع فرض الرقابة 
على اسعارها املدعومة ليتسنى احلصول عليها 
مبا يليق بانسانية املواطن وصون كرامته . . واهلل 

ولي التوفيق. 

لفيف من مواطني عدد من مناطق اطراف 
بغداد 

مناشدة 

الصباح الجديد - متابعة: 

أحداث الســاحة العراقية خالل 
عــام الفــني واثنني وعشــرين 
وتنّوعت  واسع  باهتمام  حظيت 
هذه االحداث بني ما هو سياسي 
واجتماعي  ورياضــي  واقتصادي 

وثقافي.
شهدت الســاحة العراقية في 
عام 2022 أحداثا عديدة وتنّوعت 
هذه االحداث بني ما هو سياسي 
حيــث متّ تشــكيل احلكومــة 
الوزراء  العراقية واختيــار رئيس 
ورئيس  السوداني  شياع  محمد 
رشيد  اللطيف  عبد  اجلمهورية 
دول  العالقات مع  والتأكيد على 
والدول االخرى لتحســني  اجلوار 

دور العراق في املنطقة.
والعشرين من شهر  الثالث  في 
اذار املاضــي أعلــن التحالــف 
التيار  يجمــع  الــذي  الثالثــي 
واحلــزب  والســيادة  الصــدري 
الكتلة  تشــكيل  الدميقراطي، 
النيابيــة اآلكثر عــددا، واختيار 
اســم إنقاذ وطــن لتحالفهم. 
كما كشــف عن ترشــيح ريبر 
أحمد ملنصب رئاسة اجلمهورية، 
رئاســة  ملنصب  الصدر  وجعفر 
احلكومــة العراقيــة بشــكل 

رسمي.
البرملان في  وبعد يومني فشــل 
انتخاب رئيس جديد للبالد وأّجل 
اجللسة بسبب عدم حتقق نصاب 
اإلطار  قــوى  إعالن  بعد  الثلثني 
البالغ  وحلفائهــا  التنســيقي 
عددهم مئة وســتة وعشــرين 

نائباً مقاطعة اجللسة.
في نهاية شهر اذار سادت أجواء 
من خيبة األمل واالنتقادات بعد 
تبّخر حلم العراق ببلوغ نهائيات 
كأس العالــم في كــرة القدم، 
إذ  تاريخه،  الثانية فــي  للمــرة 

كان أبناء الرافدين ميّنون النفس 
بالعبور إلى امللحق اآلسيوي على 
منتظر  وحتقيق حلم  تقدير  أقل 
منذ أكثر من ستة وثالثني عاًما 

خلوض غمار املونديال.
السنة  الرابع من  الشــهر  وفي 
ضربــت مــدن وقــرى العــراق 
مســبوقة  غير  ترابية  عواصف 
شــهور،  مدى  على  اســتمرت 
وسط مطالبات بضرورة معاجلة 
حالة التصحر واجلفاف من خالل 
توفيــر مصدر دائــم للمياه في 
للغبار من أجل  الباعثة  املناطق 
إدامــة النبــات الطبيعي لتلك 

املناطق، فضال عن أهمية العمل 
أو  بيولوجية  مــواد  تطوير  على 
التربة  تثبيت  تعمل على  نانوية 

فيها.
وفي شــهر ايــار أعلــن الصدر 
التحول للمعارضة ليتخّلى عن 
الباب  تشــكيل احلكومة، فاحتا 
لتشكيل  املنافسة  القوى  امام 
احلكومة خــالل فترة ثالثني يوما 

قبل اتخاذ خطوة أخرى.
وبعــد ثالثني يوما تكــررت أزمة 
النظــام السياســي لتدخــل 
مراحلهــا، حيث  أخطــر  فــي 
تفّجــرت بطريقة مختلفة بعد 

االنتخابــات املبكرة التي أجريت 
خالل شهر تشــرين األول الفني 
االنتخابات  تلك  وعشرين  وواحد 
نتائجها  القــدح في  التي جرى 
ليعلن التيار الصدري االنسحاب 
السياســية  العمليــة  مــن 
برمتهــا لتعقبهــا تظاهــرات 
واعتصامــات انتهــت مبصــرع 
اكثر من خمســني شخصا بعد 
ليلة دامية شــهدتها املنطقة 
اخلضراء ليعلــن الصدر إعتزاله 
أمام  البــاب  فاحتا  السياســي 
لتشكيل  السياسيني  خصومه 
االنسداد  اطارية، فبعد  حكومة 

اللطيف  السياسي تسلم عبد 
رشــيد منصب الرئاسة ليعلن 
فــي اخلامــس والعشــرين من 
تشــرين االول تكليــف البرملان 
الســوداني،  شــياع  محمــد 
بتشكيل احلكومة اجلديدة، بعد 
عام على اخلالفات السياســية، 
بني التيــار الصدري، وقوى اإلطار 
املناصب  وتوزيــع  التنســيقي، 
في  الرئيســة  املكّونــات  بــني 
البالد، وهي: الشيعة والسنـــة 

واألكـراد. 
وبعــد ان اســتلمت حكومــة 
السوداني تواجهها عدة حتديات 

منها قضيــة الالجئني، محاربة 
الفساد، قانون النفط والتعامل 
مع عودة داعش واألزمة الصحية، 
وكذلك موضوع توفير الكهرباء 
وتقدمي اخلدمات للشــعب، فيما 
على  السياســية  االراء  جتمــع 
اّن احلــل ليــس فــي اخلطابات 
محاولة  فــي  بل  السياســية. 
استعادة الثقة، فالثقة ال تعني 
أو  احلكومة  وتشكيل  املشاركة 
عدم تشكيلها، بل تعني أّن من 
هو في احلكومة يجب ان يعتمد 
عليه اجلميع حلّل مشاكل العراق 

داخليا او خارجيا.

أحداث الساحة العراقية خالل 2022 حظيت 
باهتمام عربي ودولي واسع 

تنوعت بين ما هو سياسي واقتصادي ورياضي واجتماعي وثقافي

شهدت الساحة 
العراقية عام 2022 

أحداثا عديدة تنوّعت 
بين ما هو سياسي حيث 

تمّ تشكيل الحكومة 
العراقية واختيار رئيس 

الوزراء محمد شياع 
السوداني ورئيس 

الجمهورية عبد اللطيف 
رشيد والتأكيد على 

العالقات مع دول الجوار 
والدول االخرى لتحسين 

دور العراق في المنطقة

بغداد - الصباح الجديد: 
توجيهــات  الــى  اســتنادا 
وزيــر النقـــل رزاق محيبـــس 

السعـداوي.
اوضحــت الشركـــة العامــة 
لســكك حديــد العراق عـــن 
تهيئتهـــا للقطـــار الرابـــع 
والـــذي ينطلق من محطـــة 
بغــداد املركزيــة الــى البصرة 

الفيحــاء ومــرورا باحملافظــات 
الديوانيــة  )احللــة  اجلنوبيــة 
غد  يوم  الناصريــة(  الســماوة 

اخلميس.
في  القطــار  حيث ســينطلق 
الساعة الثانية عشرة منتصف 
الليل وسيبدأ احلجز املسبق في 
متام الســاعة الثامنــة صباحا 
ظهرا  والنصف  الواحدة  ولغاية 

العاملية)صالة  احملطة  بناية  في 
من  مساهمة  املسافرين(  حجز 
الشــركة لنقل أكبر عدد ممكن 
من اجلماهير الرياضية املشاركة 
فــي بطولــة كأس اخلليج 25..

الراغبـة  اجلماهيـر  كافـة  على 
باحلجـز احلضـــور ملقـر احملطـة 
تذاكـــر  لقطـــع  املركزيـــة 

الرحلـة. 

النقل تبادر بتهيئة قطار رابع ينطلق
 من محطة بغداد المركزية الى البصرة

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التجارة، املباشــرة بإجراءات 
رفع حجب البطاقة التموينية عن أصحاب 

الرواتب األقل من مليوني دينار.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي امس الثالثاء 
أنها”تنتظــر وصــول قرار مجلــس الوزراء 
رســميا للبت في رفع احلجب عن البطاقة 
ونصف  املليون  الدخل  التموينية الصحاب 
املشــمولني بقرار مجلس الوزراء  السابق 
ذي )105( لســنة 2021 واملباشــرة بحجب 
أصحاب دخل املليونني دينار وحســب قرار 
االعتيادية  الوزاراء خالل جلســته  مجلس 
العاشــرة التــي عقــدت فــي الســابع 
والعشـــرون مـــن شهـر كانـــون االول 

املاضـي”.
وأضافت الوزارة أنها”فور اقرار القرار باشرت 
باجراءاتهــا بتنفيذ القــرار بتعميم كتب 
احلكومية  الرســمية  اجلهات  الى  رسمية 
من الوزارات والهيئــات واالحتادات بتزويدها 
بقوائــم املــدراء العامني ومــن بدرجتهم 
صعودا واملوظفني من ذوي الدخول املليونني 
واكثر، ليتسنى لها اجراء الالزم بعد وصول 
قرار مجلس الوزاء رسميا للبت في حجب 

البطاقة التموينية عنهم”.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بزيادة 
الشرائح املســتفيدة من مفردات البطاقة 
التموينيــة، بينهم املوظفــون التي تأثرت 
رواتبهم بسبب ارتفاع األسعار في السوق 
احمللية، حيث أقــر مجلس الوزراء قيام وزارة 
التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية 
عــن املديرين العامني ومــن هم بدرجتهم 
صعوداً، وملن يزيد راتبه عــن مليوني دينار، 
وشــمول باقي املوظفني مبفردات البطاقة 

كاملة. 

بغداد - الصباح الجديد 
الثالثاء،  الدفاع املدني امس  قدمت مديرية 
احصائية بعدد وفيات املنتســبني واجلرحى 
من ابنــاء املديرية خالل عــام 2022، فيما 
قالت ان عدد الوفيــات نتيجة احلرائق كان 

321 مواطناً.
وقال منســق إعالم مديريــة الدفاع املدني 
نــؤاس صبــاح إن “املديريــة قدمت خالل 
عام 2022 شهيد واحـــد وأكثـــر مـن 50 
االنقـاذ  خـالل عمليـات  جريحـاً  منتسبـاً 
واطفـاء احلرائـــق فـي عمـوم محافظـات 

العـراق”.
وبشأن وفيات احلرائق، أضاف صباح إن “خالل 
عام 2020 كان عدد الوفيات نتيجة احلرائق 
210 مواطناً، وفي عام 2021 كان 324، وفي 
عــام 2022 كان 321، ليكون اجملموع خالل 
الثالث ســنوات املاضية 855 مواطناً توفى 

نتيجة احلرائق”.
وفي وقت ســابق، أصــدرت مديرية الدفاع 
املدنــي، إحصائيات حــوادث احلريق التي مت 
إخمادها من قبــل رجال اإلطفاء في عموم 
احملافظات عدا إقليم كردستان خالل العام 

.2022
ووفقا لبيــان صادر عن املديريــة، فإن تلك 
اإلحصائيات شــملت حــوادث حريق التي 
اندلعــت داخــل مباني حكوميــة وجتارية 
ومصانــع ومعامل ومخازن ودور ســكنية 

وأراض زراعية وحقول وعجالت وغيرها.
وبلغت تلك احلرائق في مجموعها )32477( 
وأربعمائة وســبعة  )اثنــني وثالثني ألفــاً 
وســبعني حادث حريق( خالل عام 2022 إذ 
تصدرت بغداد بقية احملافظات بعدد حوادث 
احلريق املســجلة وتصدر جانــب الرصافة 
على جانب الكرخ بعدد احلوادث فيما كانت 
محافظة كركوك أقل احملافظات في أعداد 
حــوادث احلريق حيث بلغــت )906( حوادث 
حريق مســجل أسفرت عن خسائر بشرية 

ومادية كبيرة. 

التجارة تنفذ قرار رفع حجب 
البطاقة التموينية عن من 
يقل راتبه عن مليوني دينار 

حصيلة بعدد وفيات 
المواطنين والمنتسبين 

إثر الحرائق خالل 2022

ميسان ـ الصباح الجديد:
اقــام فريق العنقــاء التطوعي 
كورنيـــش  تنظيــف  حملــة 
السـراي مـــع  فريـق مواهـب 

األطفـال.
 وتبرع االطفــال بزهريات كبيرة  
مســاهمة منهــم لرفــد هذا 
والطبيعة  باجلمــال  الكورنيش 

الساحرة.
وقال األديب محمد رشيد : هذه 
احلملة تعــد رقم )٤( بعد حملة 
رقم )١( املرفــأ الثقافي وحملة 
رقم )٢( كورنيش عواشة وحملة 
تنظيف نصب  )٣( حملــة  رقم 
العالــم عبــد اجلبــار عبد اهلل 
وهذه احلملة ستستمر من أجل 

ميسان احلى . 

بغداد - احمد عبد الصاحب 

أعلـن مديـر عـام دائـرة صحـة 
بغـداد الكـــرخ سعـد كامـل 
الالمـي جنـاح احلملـة متعـددة 
اللقاحــات و حتقيــق الهــدف 

املنشود.
 )١٧٤٣٨( تلقيــــح  مت  حيــث   
اللقاحات  جرع  بكافة  طفـــل 
و  )٨٧٦٦( ذكور  بيـــن  توزعــت 
(٨٦٧٢( اناث وتلقيح )٥٧٤( طفل 
  )A( الول مـرة واعطـاء فيتامـني
لـ )٨٢٣٣( طفـــال فـي سبعـة 
الصحيـة  للرعايـــة  قطاعات 
االوليـــة )الكاظميـــة ، سما 
الكاظمية ، العامـلw ، االعالم 
، الكرخ ، ابو غريب ، الطارميـة( 

و لـمدة 10 ايـام .
واكد الالمي إن نسـب التغطيـة 
احلملة  خالل  املتحققة  الكلية 
٩٧ ٪ حيث مت اعطــاء )٤٠١٨٠( 
جرعـة لالطفـــال دون السنـة 
امـــا نسبة التغطية للقاحات 
بكافـــة اجلـرع لالعمـــار دون 
السنـــة واكـثـــر مـن سنـة 

بلغـت ١١٧ ٪.
 )٥١٧٥٤( اعطـــاء   مت  حيـــث 
اللقاحات  جرعـــة من كافــة 
اضافــة الــى ذلك تضمنـــت 
عـن  توعيـة  حملـــة  احلملـة 

اللقاحــات وتشكيـــل فـــرق 
مرافقـــة  صحـــة  تعزيـــز 

للحملـة.
احلملــة  مؤكــدا عــن جنــاح 
مــن خــالل تطبيــق اخلطــة 
املوضوعة لشمـــول األطفـال 
املستهدفيـــن واملشموليـــن 

بحملـة التلقيـح فـي املناطـق 
املناطـف  و  اخلطـــورة  عاليـة 

الزراعيـة.
 مشــيدا بهمة و كفاءة الفرق 
االحوال  مــن  بالرغم  الصحية 
اجلويــة و صعوبــة التنقل في 

املناطق الزراعية. 

نجاح حملة متعددة اللقاحات لالطفال حملة تنظيف بمشاركة اطفال ميسان 
المتسربين من اللقاحات

بغداد - الصباح الجديد: 
أجــرت وزيــرة االتصــاالت د. هيام 
الياســري زيارة تفقديــة إلى مقر 
شــركة الســالم العامــة احدى 

تشكيالت الوزارة .
 ووجهت الياسري مبعاجلة املعوقات 
عمل  تعتــرض  التي  واملشــكالت 
املنتســبني  مؤكدة علــى أهمية 
املرحلــة القادمة وضــرورة العمل 
بــروح الفريــق الواحــد وبوتيــرة 
متصاعدة من اجل مواكبة التطور 
املتســارع والتعاون مع الشــركة 
العامــة لالتصــاالت واملعلوماتية 
في مجال االتصــاالت وتكنولوجيا 

املعلومات .
 واعربت الوزيرة عن ثقتها بإمكانيات 

استعدادها  مبديًة  الشركة  كوادر 
لتقدمي كافة اوجه الدعم لهم من 

اجل القيام بواجباتهم على امت وجه 
وتقدمي افضل اخلدمات للمواطنني . 

بغداد - عامر عبدالعزيز 
أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة 
احلبوب الدكتور حيــدر نوري الكرعاوي 
أن مــالكات الشــركة في مينــاء أم 
حمولة  وشحن  بتفريغ  باشــروا  قصر 
TRANSCENDEN WIS- (  الباخــرة 

DOM (احململة باكثر مــن 50 ألف طن 
من احلنطة املســتوردة حلســاب دعم 
. وقال  التموينيــة  البطاقة  مفــردات 
املدير العام حــال إجناز مالكاتنا الفنية 
التصريحة  ام قصر  واإلدارية في فــرع 
 TRANSCENDEN اجلمركية للباخــرة

WISDOM والتي رســت على الرصيف 
البحــري رقــم ) 3 (  للموانئ اجلنوبية 
باشــرت بإطالق التفريغ و التوزيع على 
وفق خطة متكاملة تتناســب وحجم 

احلاجة الفعلية لكل محافظة . 
واضــاف املديــر العــام إلــى قســم 

النقل  قسم  مع  وبالتنسيق  التسويق 
الورشــة اعد خطة توزيع حمولتها  و 
على احملافظــات لتعزيز خزين البالد من 
لإلعداد  اخملصصة  املســتوردة  احلنطة 

اخللطة املعدة للمطاحن .
وبني إلى أن الشاحنات احململة باحلنطة 

بدئت بالوصول إلى ســايلوات ومواقع 
الشــركة في البصرة و ميســان و ذي 
قار و املثنى و الديوانية اليوم العشرات 
، حيث استقبل سايلو  الشاحنات  من 
الناصرية أربعون شــاحنه ووصلت إلى 
ســابو العمارة أربع شاحنات و البصره 

خمس عشر شــاحنة و استقبل خان 
ضاري اثنان وعشــرون شاحنه و وصول 
أربع شــاحنات إلى فرع الديوانية وحال 
مالكاتنا  باشــرت  املواقــع  وصولهــا 
بالتفريغ بعد إجنــاز كافة الفحوصات 

اخملتبرية الالزمة . 

رسو باخرة محملة بـ50 ألف طن من الحنطة لحساب البطاقه التموينية 

 بغداد - الصباح الجديد: 
د رئيس هيئة النزاهة االحتاديَّة على  شدَّ
ضرورة رفع ُمســتويات عمل ُمديريَّات 
ومكاتــب حتقيــق الهيئة فــي العام 
اجلديد، الفتــًا بأنَّه ينبغي أن يكون هذا 
الهيئة  لعمل  العام ُمنطلقاً جديــداً 
في إطار ســعيها ملُكافحة الفســاد 

وُمالحقة الفاسدين.
وحــث القاضي حيدر حنــون في بيان 
“خالل لقائــه إدارة ومــالكات ُمديريَّة 
التحقيقيَّة  بغداد  مالكاتهــا  حتقيق 
على  التحري  وعناصــر  والتدقيقيَّــة 
تكثيــف جهودهــم حمُلاربة الفســاد 
العام”،  املال  على  املتجاوزين  وُمالحقة 

مشــيراً إلى أنَّ “املعركة ضدَّ الفساد 
أعقــُد مــن مكافحة اإلرهــاب كون 
صون”. األخيرة واضحة واألعداء ُمشخَّ

وقال ان معركتنا تتَّســم ضدَّ الفساد 
بالغموض ونحتــاج لعمليَّاٍت مضنيٍة 
مــن التحــرِّي والتقصــي والتحقيق 
لدِك أوكار الفاســدين، الفتــاً إلى أنَّ 
العمــل الرقابــيَّ يكتســب األهميَّة 
ـه مُيثُِّل أحد  ة جوانب، منها أنَـّ من عــدَّ
احللول الناجعة التي ميكن من خاللها 
إزالة املُعوِّقــات والعقبات التي تعرقل 
عمليَّــات اإلعمار واالســتثمار وولوج 

البلد ملرحلة التنميَّة االقتصاديَّة.
وحضَّ على “محاسبة كبار الفاسدين 

- مهمــا عال شــأنهم - واحلرص على 
عــدم إفالتهم مــن العقــاب، ُمنوِّهاً 
بــ”أنَّ العــراق عراُق اخمُللصني وال مكان 
لللفاسديـن بيننـــا”، ُمنبِّهـاً إلـى أنَّ 
الفاسدين يسرقـــون قوت املُواطـــن 
ويتســبَّبون فــي ضياع ُمستقبـــل 

األجيـال القادمـة”.
واشــار إلــى أنَّ “منهــاج عملنا في 
الهيئة هو مكافأة الكفوئني املُتميِّزين 
داً  وُمعاقبة املُسيئني املُتقاعسني، ُمجدِّ
العمل  أن يكون  تأكيده على ضــرورة 
التحقيقيُّ وفــق القانون وحتت مظلة 
القضاء، ويتحاشى أيَّة شبهٍة النتهاك 

حقوق املُتَّهمني”. 

رئيس النزاهة: معركتنا ضد وزيرة االتصاالت تتفقد شركة السالم العامة
الفساد أعقد من محاربة اإلرهاب



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خالل عام 2022، رّحلت وزارة الداخلية الكويتية 
30 ألف وافد خارج الكويت، بسبب ارتكابهم 
جرائــم ومخالفات متنوعــة، أبرزها تعاطي 
اخملــدرات واملشــاجرات والســرقات وتصنيع 
خمــور وانتهاء إقامة وعــدم االلتزام بقوانني 
البــالد، والبعض منهــم للمصلحة العامة. 
وبلغ عدد الرجال الذيــن مت إبعادهم 17 ألفا، 
مقابل 13 ألفا من النســاء، وينتمي غالبية 
بواقع6400،  الهنديــة  املبعدين للجنســية 
ملا  بنغالــي، و3000 مصــري، وفقــا  و3500 
نقلته صحيفــة “الرأي” الكويتية عن مصادر 
النساء إلى جنسيات  أمنية. وتنتمي غالبية 
الفلبني بواقع 3000، وســريالنكا بواقع 2600 
والهنــد 1700، وإثيوبيا 1400. ومت ترحيل 660 
شخصا بسبب “إبعاد قضائي” والبقية “إبعاد 
إداري” نتيجة اجلرائم واخملالفات املتنوعة. وفي 
الكويت لإلبعــاد وجهــني، أحدهما قضائي 
بحكم احملكمــة في قضايــا جنائية، واآلخر 
إداري، وهذا بيــد وزارة الداخلية، وفقا لتقرير 
الكويتية.وفي  “القبــس”  ســابق لصحيفة 
وقت سابق،  اســتنكرت “اجلمعية الكويتية 
للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان”، ارتفاع 
وتيرة “اإلبعــاد اإلداري” للوافدين في الكويت. 
وقالــت إن “قــرارات اإلبعــاد اإلدارية تخالف 
مباديء حقوق اإلنســان والصكوك الدولية”، 

وفقا لـ”بيان على موقعها”.
وطالبــت اجلمعيــة أن يكــون التعامل وفق 
القانون وحقوق اإلنسان “ال وفق آلية الترحيل 
الــذي فيه شــبهة تعســف الســتخدام 
الصالحيات”، وعبرت عن خشيتها أن يتحول 
“اإلبعاد اإلداري” لنهج لدى السلطات األمنية 

بحجة احلفاظ على األمن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
البريطانية،  تيليغــراف  صحيفــة  ذكرت 
امــس االول االثنــني، نقال عــن مصادر أن 
بريطانيا ســتعلن رســميا احلرس الثوري 
اإليراني، الذي اعتقل سبعة أشخاص على 
صلة باململكة املتحدة بسبب احتجاجات 

مناهضة للحكومة، منظمة إرهابية.
وقال التقرير إن هذه اخلطوة، التي ســيتم 
اإلعالن عنها في غضون أســابيع، حتظى 
بدعم وزير األمن البريطاني، توم توجندهات، 

ووزيرة الداخلية، سويال برافرمان.
اإليراني  الثــوري  احلرس  تصنيــف  ويعني 
منظمة إرهابيــة أن االنتماء إليه وحضور 
اجتماعاتــه ورفع شــعاره فــي األماكن 

العامة يعتبر جرمية جنائية.
ولم تــرد وزارة الداخليــة البريطانية على 
الفــور على طلــب للتعليق علــى تقرير 

تيليغراف.
وكانــت احلكومة البريطانية اســتدعت، 
اجلمعة املاضية، دبلوماســيا إيرانيا كبيرا 
بتهديدات  لالحتجاج علــى ما وصفتــه 
بالقتــل وجهت إلى صحفيــني مقيمني 
فــي اململكــة املتحدة، بعد أســابيع من 

االحتجاجات املناهضة للنظام.
وكتب وزير اخلارجية، جيمس كليفرلي، على 
تويتر “استدعيت القائم باألعمال اإليراني 
اليــوم بعدما تعرض صحفيــون يعملون 
فــي اململكة املتحدة لتهديــدات بالقتل 
من قبل إيران”  وأضاف “نحن ال نتســامح 
مع التهديــد والترهيب مــن دول أجنبية 
جتــاه األفراد الذين يعيشــون في اململكة 
املتحــدة”. وتلقــت صحفيتــان إيرانيتان 
إنترناشــونال”  “إيــران  تعمالن فــي قناة 
التلفزيونية الناطقة بالفارســية ومقرها 
لندن، تهديدات بالقتل من طهران حسبما 
أفادت اجملموعة املالكة للقناة، امس االول 

االثنني.

الكويت تبعد 30 الف
 وافد خارج اراضيها 

خالل 2022

تيليغراف: بريطانيا 
ستصنف الحرس الثوري 
اإليراني منظمة إرهابية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

منــذ توليها مقاليد الســلطة في 
كابــل، منتصــف آب 2021، واجهت 
عدواً  األفغانيــة  “طالبــان”  جماعة 
لــدوداً متثل فــي جماعــة “داعش ـ 
خراســان”، بجانــب ذلــك؛ تتعرض 
“طالبــان” األفغانية لهجمات بوتيرة 
قياداتها  منتظمة ضــد  تكون  تكاد 
وقادتها داخل أفغانســتان، في وقت 
وجدت فيه اجلماعة نفسها مضطرة 
للتعامــل مــع موقف يتحــول فيه 
أعضاؤها وقيادتهــا األكثر راديكالية 

بوالئهم نحو “داعش ـ خراسان”.
الالفت أن صفوف “داعش - خراسان” 
بــدأت تتنامى وتزداد حتــى من قبل 
سيطرة “طالبان” على كابل. وجاءت 
هذه الزيادة الكبيرة في أعداد أعضاء 
“داعش ـ خراســان” نتيجة انشقاق 
وكذلك  األفغانية  “طالبان”  من  أفراد 
“الباكســتانية”. وحاولــت قيــادات 
من “طالبــان” األفغانية إقناع ممثلني 
بأن  الباكســتانية  احلكومــة  عــن 
معاملتهــم “الناعمــة” لـ”طالبان” 
أفرادها  يختبئ  التي  الباكســتانية، 

في مدن وقــرى على احلدود األفغانية 
ـ الباكســتانية، ضروريــة إلقصــاء 
“طالبان باكستان” بعيداً من “داعش 

ـ خراسان”.
 وأخبرت قيــادات “طالبان” األفغانية 
مســؤولني باكســتانيني بأنهــا لو 
على  مفرطــة  مارســت ضغوطــاً 
“طالبان باكستان” بخصوص مسألة 
االمتنــاع عــن اســتخدام األراضي 
األفغانية في شــن هجمــات داخل 
األراضــي الباكســتانية، فــإن ذلك 
للتعاون  باكستان”  “طالبان  سيدفع 

مع “داعش ـ خراسان”.
مــن جهتهم، ســقط املســؤولون 
الباكســتانيون في الفخ، وشــرعوا 
عن  ممثلــني  مــع  مفاوضــات  فــي 
“طالبان باكســتان” فــي كابل، حتت 
رعاية مســؤولني من وزارة الداخلية 
األفغانيــة، الذيــن اضطلعــوا بدور 
الوســاطة في احملادثات بني “طالبان 
العســكري  والقائــد  باكســتان” 
فائــز حميد.  الفريق  الباكســتاني؛ 
وجرى تيســير زيارة وفد يضم 50 من 
القيادات القبلية الباكســتانية إلى 
كابل، بهدف عقد محادثات مباشرة 
بعدما  باكســتان”،  “طالبــان  مــع 

أخفقت احملادثات غير املباشــرة التي 
جرت بني اجلماعة والقائد العسكري 

الباكستاني في إحداث انفراجة.
مــن ناحيتهــا؛ طالبــت “طالبــان 

اجليش  قوات  بانســحاب  باكستان” 
من املناطق القبليــة، ووقف عملية 
دمــج املناطــق القبلية فــي والية 
خيبــر بختونخــوا. وقوبــل األمران 

احلكومة  جانب  من  القاطع  بالرفض 
الفيدرالية الباكستانية.

باكستاني  قائد عسكري  توجه  ومع 
إلــى كابل، على مــن طائرة خاصة، 

قيــادات  مــع  محادثــات  لعقــد 
ميليشــيات، طرأ تغيير على الوضع 
األمني داخل األراضي الباكســتانية؛ 
حيــث كانــت “طالبان باكســتان” 
نشــطة داخل سبعة مناطق قبلية، 
دائرة عملياتها  اليوم وسعت  لكنها 
حيــث  بلوشســتان،  داخــل  إلــى 
نفذت فــي الفترة األخيــرة هجوماً 
انتحاريــاً. وأفادت أنباء بــأن “طالبان 
واتصاالت  روابط  أقامت  باكســتان” 
وتعاونت  البلوش،  انفصاليني من  مع 
معهم في تنفيذ تهديدها بـ”شــن 

هجمات إرهابية عبر باكستان”.
وتســلطت األضواء علــى التحالف 
املتنامــي بــني “طالبان باكســتان” 
األشهر  خالل  البلوش،  واالنفصاليني 
األخيــرة، األمر الــذي أضــاف بعداً 
خطيراً لتهديد اجلماعات املســلحة 
الــذي يحــدث اضطراباً فــي احلياة 

املدنية بالبالد. 
“طالبان  لــدى  اآلخر،  اجلانــب  وعلى 
باكســتان” تاريخ طويل من التفاعل 
مع جماعــات إرهابية عابرة للحدود؛ 
مثل “القاعدة”. وخالل سنوات النشأة 
األولى، تلقت “طالبان باكستان” متويالً 
كبيراً مــن “القاعــدة”. واليوم؛ تبدو 

احلكومة الباكستانية على استعداد 
لضرب جذور التهديد اإلرهابي. وقبل 
اتفاق القيادات املدنية والعســكرية 
بالبالد على عملية عسكرية واسعة 
النطاق، ينبغــي االلتفات إلى أمرين 
األمنية  البيئة  مســتقبل  يشكالن 

والوضع السياسي في باكستان. 
ويتعني على احلكومة الباكســتانية 
ترقب رد فعل “طالبان” األفغانية جتاه 
أي عملية عسكرية محتملة، بالنظر 
إلى التحالف الذي كان قائماً سابقاً 
بني “طالبــان باكســتان” ونظيرتها 
األفغانية. ورمبا يتضح في نهاية األمر 
أن التعامل مع “طالبان باكستان” ال 
يتجــاوز قمة جبل اجلليد، حال النظر 
إليه في إطار حقيقة أن أفغانســتان 
تتحــول اليــوم إلى مركــز لإلرهاب 
الصعيد  واجلماعات املســلحة على 
الدولــي. ولذلــك، فــإن اإلبقاء على 
احلدود الدولية مستقرة في مواجهة 
هذا التهديــد اإلرهابي، قد يبدو أكثر 
القضاء على  أهمية مســتقبالً من 
“طالبان باكســتان”. ويجب أن ينتبه 
أي مســؤول يفكر في تنفيذ عملية 
عسكرية، إلى أن باكستان تقف على 

شفا اإلفالس.

مخاوف في أفغانستان من تنامي هجمات “داعش ـ خراسان”

متابعة ـ الصباح الجديد :
يلــوذ لبنانيون مطلوبــون بجرائم 
اخلطف مقابل فديــة وإطالق النار 
واالجتار باخملدرات، إلى قرى ســورية 
حدوديــة )شــرق لبنــان(، حيــث 
يتخفــون هرباً مــن املالحقة التي 
ينفذها اجليش اللبناني في شمال 

شرقي.
وفعل اجليش اللنباني خالل األشهر 
األخيرة حمالته األمنية في البقاع، 
بغرض مالحقة املطلوبني، ما أضفى 
هدوءاً انعكس طمأنينة لســكان 
منطقة بعلبك الهرمل، إثر إحكام 
اجليش قبضته علــى املنطقة في 
عــام 2022، عبر مداهمات شــبه 
وتوقيف  قتل  عن  أســفرت  يومية 
عدد كبير مــن املطلوبني اخلطرين 
من جتــار املمنوعات وكبــار رؤوس 

عصابات القتل والسلب واخلطف.
وقالت مصادر ميدانية إن من فلت 
املتواصلة  األمنيــة  العمليات  من 
للجيــش اللبنانــي، جلــأ إلى قرى 
ســورية حدودية في ريف القصير 
)ريــف حمص اجلنوبي( يســكنها 
لبنانيون، بغرض التخفي. وقالت إن 
عدداً كبيراً من املطلوبني “استطاع 
النفاد إلى الضفة الثانية من احلدود 
هرباً من املالحقة األمنية”. وأشارت 
إلى أن توقيفهم “يحتاج إلى حالة 
من التنســيق األمني بني البلدين، 

بغرض إنهاء هذه الظاهرة”.
مطلوبــني  إن  الســكان  ويقــول 
بلدة  إلى حقــول  “جلــأوا  لبنانيني 
زيتــا التي يســكنها لبنانيون في 
الداخل السوري، وباتت البلدة تؤوي 
امتهنــوا عمليات  مطلوبني ممــن 
خطــف مقابل فديــة”. وقالت إن 
اللجوء إلى هذه البلدة وغيرها من 
املناطق الريفيــة احلدودية احملاذية، 
بالنســبة  ال مفر منه  “كان خياراً 
للمطلوبــني الذيــن ال يشــعرون 
ملالحقــة  ويتعرضــون  باألمــان، 
ومداهمات مكثفة من قبل اجليش 
فيه  اخملابــرات  ومديرية  اللبنانــي 

داخل األراضي اللبنانية”.
وخالل األشهر املاضية، كثف اجليش 
التي كانت  املداهمــات  اللبنانــي 
تنفذ بســرية تامة من قبل كتيبة 
خاصة تــدار من غرف عمليات، إلى 
كانت  خاصــة  مداهمات  جانــب 
تنفذهــا قوات من أفــواج التدخل 
واجملوقل واملغاوير ومن فرع مخابرات 
والوحدات  والقطعــات  املناطــق 
العســكرية بالتعاون ومبشــاركة 
االستطالع  ووحدات  اجلوية  القوات 
اجلــوي التــي نفذت عشــرات من 
عمليات املراقبــة اجلوية الدقيقة. 
وشــكلت تلــك التدابيــر عنصر 
اجليش  مفاجأة متكن مــن خاللها 
من توقيف مطلوبني وجتار اخملدرات، 

حبوب  لتصنيــع  معــدات  وصادر 
الكبتاغون واحلشيشة.

اســتخدم اجليش فــي مداهماته 
خــالل عام 2022 طائرات مســّيرة 
من نوع “سيســنا” و”سكان إيغل” 
املراقبة  األميركيتني فــي عمليات 
الطوافات  عــن  فضالً  واملتابعــة، 
املطاردة  العســكرية في عمليات 
أمنية  وقالت مصــادر  واملتابعــة. 
إن “التنســيق احملكــم واملــدروس 
أفضى  املرجوة حيث  النتائج  حقق 
إلى املزيــد من التوقيفــات لكبار 
املطلوبني وجتار احلبوب واملمنوعات، 
ومــن يفرضون اخلــوات واملتورطني 
بعمليــات اخلطف مقابــل فدية، 
بجرائم  مطلوبــني  جانــب  إلــى 
السرقة والسلب وعصابات سرقة 
السيارات”. وقالت إن اجليش “أحكم 
قبضتــه على الســاحة مــا ترك 

ارتياحاً لدى أبناء املنطقة”.
وشــكلت إجــراءات اجليش عنصر 
املواطنــني  نفــوس  فــي  أمــان 
البقاعيني، ودفع العشــائر والتجار 

إلى رفع الفتات شكر للجيش على 
األوتوســتراد الدولــي عند مدخل 
الشــكر  وقدموا  بعلبك،  مدينــة 
واالطمئنان  واألمان  األمن  لنشــره 
بســط  بعد  املواطنني،  نفوس  في 
ســلطته فــي منطقــة بعلبك 

الهرمل.
من  تخفيفاً  اإلجراءات  وانعكست 
عمليــات إطالق النار العشــوائي 
وتوقيفــات  مالحقــات  نتيجــة 
القوانني،  تطبيــق  في  والتشــدد 
وأوقــف اجليش خالل األســبوعني 
2022 عدداً من  األخيرين من عــام 
مطلقــي النار فــي مدينة بعلبك 
وقــرى القضاء. ورفع فــوج احلدود 
 22 الترابية مبسافة  السواتر  البري 
كلم في الداخــل اللبناني مبحاذاة 
القاع  من حدود  ساقية جوســيه 
شرقاً حتى القصر غرباً في شمال 
التهريب  لوقف عمليــات  الهرمل 

على املعابر غير الشرعية.
وقالــت املصادر امليدانيــة إن هذه 
اإلجــراءات “حــدت مــن عمليات 

التهريب التي كانت حتصل بشكل 
علني بشــاحنات تعبر احلدود غير 
وحولــت  باالجتاهــني،  الشــرعية 
نشاط التهريب إلى عمليات فردية 

باستخدام الدراجات النارية”.
وعمل اجليش على ربط طرقات اجلرد 
بجرود  الشــرقية  السلسلة  على 
بريتال على أطــراف مدينة بعلبك 
واملراقبة  الرصد  عمليات  لتسهيل 
احلدود  لفوج  ما ســهل  والتحرك، 
البــري ضبط ومصادرة شــحنات 
كبيرة من حبــوب الكبتاغون على 
جرود السلسلة الشرقية في جرود 
ونحلة كانــت في طريقها  بريتال 

إلى الدول العربية.
وحتت شــعار “ال غطاء على اخمللني 
باألمن”، داهم اجليش اللبناني أحياء 
الشراونة الشمالي واجلنوبي، فأزال 
كل بؤر التوتــر، إما بفرار املطلوبني 
من احلي أو بتوقيفهم، حيث أوقف 

عدداً من املطلوبني.
اللبناني شــكلت  اجليش  إجراءات 
ارتياحــاً لــدى املواطنــني بتالفي 

الرصــاص الطائش الذي كان يهدد 
األرواح واملمتلــكات وألواح الطاقة 
الشمســية وخزانات املياه واملازوت 
انتهاء كل  املنازل مع  على أسطح 
عام وحلول عام آخر. وبينما احتفل 
بتوديع عام واســتقبال  اللبنانيون 
آخــر كان اجليش ينفذ سلســلة 
مداهمــات في حي الشــراونة في 
بعلبــك وفي بلدة حورتعال شــرق 
ويصادر  ويالحــق مطلوبني  بعلبك 

أسلحة حربية.
وكان قائد اجليــش العماد جوزيف 
عــون، زار املنطقة اخلميس املاضي، 
وافتتح طريق جرود بريتال ، بعلبك 
التــي تصل بني  22 كلم(  )طــول 
عدد من مراكز فــوج احلدود البرية 
الرابع، وهي مركــزا مقيال احلالني 
والنبي ســباط في جــرود بريتال، 
ومركــزا التالجة وعمشــكي في 
جرود بعلبك، وذلــك بحضور قائد 
الفوج وضباطــه ومحافظ بعلبك 
الهرمل القاضي بشير خضر وعدد 
من رؤســاء البلديــات والفعاليات 

فــي املنطقــة. تســهل الطريُق 
املفَتتحة انتقاَل العســكريني بني 
املراكــز املذكورة، وضبــَط مناطق 
تُسَتعمل  حدودية حساسة كانت 
ســابقاً من قبل اإلرهابيني للتنقل 
عبر احلدود الشــرقية. كما تساعد 
إلــى  الوصــول  فــي  املواطنــني 

أراضيهم.
بعد ذلك، تفقد قائد اجليش مراكز 
النبــي ســباط ومقيــال احلالني 
والتالجة، حيث التقى العسكريني، 
وهنأهم مبناســبة األعيــاد اجمليدة 
عاماً  ولعائالتهــم  لهــم  متمنياً 
أفضل، وتوجــه إليهم بكلمة قال 
فيهــا: “زيارتي لكم اليــوم تعبيٌر 
عن تقديري العميق لكل ما قمتم 
بــه خالل العــام املنصرم وســط 
يعاني  التــي  العصيبة  الظــروف 
منها وطننا. وجودكم هنا أساسي 
وضروري، أنتم حافظتم على لبنان 
وكتبتم التاريخ، وهو سيذكر أنكم 
حميتمــوه، لوالكم ملــا بقي هذا 

الوطن”.
وأضاف: “الدفاع عن وطننا شــرف 
الِعرض والهوية.  لنا، وهو دفاع عن 
نحن نكبر بكــم ولبنان يكبر بكم 
أيضاً. لقد نلتــم محبة اللبنانيني 
وثقتهم كمــا ثقة اجملتمع الدولي، 
وهي عامل أساسي في استمرارنا 
عن طريق املســاعدات املقدمة من 
اللبنانيني، مقيمني ومغتربني،  قبل 

والدول الصديقة”.
 وأكد أن اجليش صامد ومتماســك 
لكل  وقادر على االســتمرار خالفاً 
الشائعات التي تطاله ومنها أعداد 
الفارين، مشــيراً إلى أن هناك آالفاً 
من الشباب الذين تقدموا بطلبات 
تطويــع لالنخــراط فــي صفوف 

املؤسسة العسكرية.
كما شــدد العماد عــون على أن 
القيادة تتابــع أوضاع العناصر عن 
كثب من خالل رؤسائهم التراتبيني، 
وتســعى بأقصــى جهودهــا إلى 
عبر  األزمــة عنهم  وطأة  تخفيف 
تعزيز الطبابة العســكرية وتأمني 
مســاعدات مختلفة، الفتاً إلى أن 
لبنان ســيبقى بوجود اجليش، وأنه 
ال بد مــن التحلــي بالصبر حتى 
اجنالء األزمــة. كذلك تفقد العماد 
عون قيادة فوج احلدود البرية الرابع 
املهمات  واطلــع على  بعلبك،  في 
العمالنية التي ينفذها والتحديات 
يواجهها في ســياق مراقبة  التي 
احلــدود وضبطهــا. وإذ أثنى على 
جهود ضباط الفــوج، اعتبر أنهم 
الوحدات  بقيــة  فــي  ورفاقهــم 
صلبــة  وإرادة  مبــادرة  أصحــاب 
وإميان قوي، ودعاهم إلى التمســك 
بإميانهــم ببلدهم ألنهــم جميعاً 
أبناء مدرسة الصبر واإلرادة واإلميان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اقتحــم وزيــر األمــن الوطنــي 
اإلسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات 
الثالثاء،  امس  األقصى،  املســجد 
إســرائيلي  أمني  انتشــار  وسط 
بالقدس،  القدمية  البلدة  كبير في 

وعلى أبواب املسجد.
وكان إيتمار بــن غفير قد ذكر في 
تغريدة علــى تويتر، األحد املاضي، 

األقصى  املســجد  اقتحام  عزمه 
في األيــام املقبلة. وقال: “األقصى 
قضية مهمة، وكما قلت، أخطط 

للصعود إلى احلرم القدسي”.
القومــي  األمــن  وزيــر  وقــال 
اإلسرائيلي: “سنحافظ على حرية 
واملسيحيني  للمســلمني  احلركة 
لكــن اليهــود ســيدخلون أيضا 

األقصى”.

ونشــر موقع “واي نت” اإلسرائيلي 
اإلخباري علــى اإلنترنت صورا لنب 
غفير وهو يتجــول في املوقع حتت 

حراسة مشددة.
من جانبها، نــددت وزارة اخلارجية 
الوزيــر  بزيــارة  الفلســطينية 
املســجد  مجمــع  اإلســرائيلي 
األقصى، معتبرة أنها “اســتفزازا 
غير مســبوق”. وهذه ليست املرة 

األولى التي يقتحم فيها بن غفير 
املسجد األقصى، لكنه قام بذلك 
ثم  الشــخصية،  بصفته  سابقا 

بصفته نائبا في الكنيست.
وأثارت هــذه التصريحات مخاوف 
مــع  اشــتباكات  انــدالع  مــن 
الفلسطينيني في محيط املسجد 
األقصى. وفي هــذا الصدد، اعتبر 
السابق،  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

يائير البيد، اإلثنني، خطوة بن غفير 
مبثابة “استفزاز سيؤدي إلى عنف”، 
داعيا إلــى منعه عن ذلك. وأضاف 
البيد في تغريدة على تويتر: “يجب 
أال يذهب إيتمار بن غفير إلى احلرم، 
فهذا اســتفزاز سيؤدي إلى عنف 
وســيعرض حياة النــاس للخطر 

ويودي بحياة البشر”.
وفي إشــارة الــى رئيس الــوزراء 

بنيامني نتانياهو، أوضح البيد: “مع 
كل هــذا مع كون بيبــي ضعيفا. 
عليه هذه املــرة أن يقف ويخبره: 
ال تصعــد إلــى احلــرم ألن الناس 

سيموتون”.
وأدى نتانياهــو اخلميــس املاضي، 
لوزراء  رئيسا  الدســتورية  اليمني 
أكثر حكومة ميينية متشددة في 

تاريخ إسرائيل.

لبنانيون مطلوبون للعدالة يلجأون
إلى قرى سورية هربًا من المالحقة األمنية

إجراءات الجيش عكست ارتياحًا في صفوف المواطنين

وزير األمن القومي اإلسرائيلي يقتحم باحات المسجد األقصى
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متابعة ـ الصباح الجديد :
 2022 عــام  عائــدات  تخطــت   
النفطية في البالد 115 مليار دوالر، 
وزارة  أصدرتهــا  أولية  أرقــام  وفق 
النفط، وهي األعلــى منذ التراجع 
الكبير في أسعار النفط خالل فترة 
انتشــار كورونا، ورغم ذلك تسجل 
البــالد أرقاما مرتفعــة في الفقر 

والبطالة.
ومعــروف ان البالد تعــد ثاني أكبر 
منتج للنفط فــي منظمة الدول 
بامتالكها  )أوبك(،  للنفط  املصدرة 
احتياطات هائلة من الذهب األسود 
الذي ميّثل نســبة 90 في املئة من 

إيراداتها.
وأفاد بيان صادر عن وزارة النفط بأن 
العراق حقق “أكثــر من 115 مليار 
دوالر مــن تصدير النفط اخلام لعام 
2022”، بكميــة مليار و209 ماليني 

برميل، بحسب إحصائية أولية.
اليومي فقد  التصديــر  أما معدل 
بلغ 3 ماليني و320 ألف برميل، وفق 

البيان. 
ويأتي حتقيق هــذه اإليرادات نتيجة 
ارتفاع ســعر برميــل النفط تأثرا 
باحلرب فــي أوكرانيا، ومع إبقاء دول 
حتالف “أوبك بــالس” على حصص 
إنتاجها كما هــي. وكان التحالف 
قد قــرر خفضا في حصص اإلنتاج 
مبليونــي برميل في اليــوم لدعم 

األسعار.
وبســبب اعتمــاده الكبيــر على 

العراق  ايــرادات  تلّقــت  النفــط، 
وموازنته ضربة بعد تراجع األسعار 
في الســوق العاملية مع انتشــار 

كورونا.

وتعّد هــذه اإليــرادات األعلى منذ 
وانتشــار  األقل،  على   2020 عــام 
كورونا الذي أثر على أسعار النفط، 

بحسب فرانس برس.

ففــي العام 2020، بلغــت إيرادات 
أرقام  42 مليــار دوالر، وفق  النفط 
رســمية. أما في 2021، فســجل 
العراق 75 مليــار دوالر من اإليرادات 

بلغــت   ،2019 وفــي  النفطيــة. 
االيرادات 78,5 مليار دوالر.

وتعتمــد احلكومة فــي موازنتها 
بشــكل كبير على ســعر برميل 

النفط والعائدات النفطية، في بلد 
ويحتاج  اقتصادية  يواجه صعوبات 
إلى مشــاريع بنى حتتية عدة بعد 

سنوات من احلرب.
ورغم ثرواته النفطية، إال أن العراق 
البالــغ عــدد ســكانه 42 مليون 

نسمة، يواجه أزمة طاقة يومية.
ويســتورد نحو ثلث احتياجاته من 
الغــاز والكهرباء من اجلــارة إيران، 
التــي تقوم أحيانا بقطــع اإلمداد 
ما يزيد من ســوء انقطــاع التيار 

الكهربائي.
ورغــم أرقام العائــدات اإليجابية، 
مازالت البالد تعاني نسبا مرتفعة 

على صعيد البطالة والفقر.
وبلغ “معدل البطالة لسنة 2021، 
16,5 في املئة، وهو مرتفع عما كان 
إحصاء  بحسب   ،”2020 قبل  عليه 
نشــرته وكالــة األنبــاء العراقية 
الشــهر الفائــت نقال عــن وزارة 

التخطيط.
الوزارة أن “احملافظات األكبر  وأكدت 
بنسبة  نينوى  هي  للبطالة  نسبة 
 33 فــي املئة  تلتهــا املثنى  27 في 
املئة ومن ثم ذي قار بنسبة 26 في 
املئة والبصرة بنسبة  22 في املئة”.

وفي مارس 2022 قالت املدير العام 
لدائرة الرعاية االجتماعية في وزارة 
العمل ذكرى عبــد الرحيم للقناة 
العراقيــة اإلخباريــة  إن “عشــرة 
ماليني فرد في العراق )25 في املئة 

من السكان( فقراء”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 على رغم تراجع مؤشرات األسهم 
في األسواق الرئيسة، إال أن أسهم 
الطاقة خالفــت ذلك وأنهت العام 
ارتفاع هائل،  )2022( علــى  املاضي 
الطاقة  شــركات  مقدمتهــا  في 
املســجلة  الكبــرى  األميركيــة 

بالبورصة.
وتشــير األرقــام األوليــة إلــى أن 
رمبا  األميركية  الطاقــة  شــركات 
كانت املســتفيد األكبر من احلرب 
فــي أوكرانيــا ومــا صاحبها من 
على موســكو، خصوصاً  عقوبات 

على قطاع الطاقة الروسي.
بحسب تقديرات السوق األميركية، 
التي جمعتها شــركة “كابيتال أي 
التابعة ملؤسســة “ستاندرد  كيو” 
أنــد بــورز” للتصنيــف االئتماني، 
“شــيفرون”  شــركتا  حققــت 
األميركيتان  موبيــل”  و”إكســون 
وحدهما نحــو 100 مليار دوالر من 
2022، وذلك نتيجة  األرباح في عام 
عن  الناجمة  العاملية  الطاقة  أزمة 
احلرب في أوكرانيا وارتفاع أســعار 
النفط والغــاز الطبيعي، خصوصاً 

في أوروبا.
معدل  أعلى  الشــركتان  وسجلت 
اعتبرته  فيما  لهما،  أرباح ســنوي 
تاميــز”  “الفايننشــال  صحيفــة 
أوروبا  إلى  لزيادة صادراتهــا  نتيجة 
واستمرارها في التركيز على النفط 
والغاز في الوقت الذي يضغط فيه 
نشطاء البيئة من أجل التحول إلى 
مصادر طاقة أخرى قليلة االنبعاثات 

الكربونية املسببة للتغير املناخي.
ووصلــت أرباح شــركة “إكســون 
موبيل” العمالقة إلى 56 مليار دوالر، 
بينما كانت أرباح شركة “شيفرون” 
عند 37 ملياراً على األقل، في تقدير 
أولــي قابــل للزيادة طبقــاً ألرقام 

“كابيتال أي كيو”.
ويختلــف وضع شــركات الطاقة 
وثمانني  الكبرى مبئــة  األميركيــة 
درجــة عمــا كان عليه قبــل عام 
تعاني بســبب  ونصف حني كانت 
الناجم عن  النفط  هبوط أســعار 
أزمة وباء كورونا وإغالق االقتصادات 

حول العالم.

حرب أوكرانيا
الطائلة لشركات  األرباح  تأتي تلك 
الطاقــة األميركيــة ليــس فقط 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، 
لكن أيضاً بســبب زيــادة صادرات 
الطاقــة األميركية للدول األوروبية 
مع توقف إمدادات الطاقة الروسية 
ألوروبا، سواء مع استخدام موسكو 
سالح الغاز الطبيعي للضغط على 
الدول األوروبية أو نتيجة العقوبات 
الغربية على روسيا بحظر استيراد 

الغاز والنفط منها.
ومنــذ بدأت احلــرب فــي أوكرانيا 
املاضي  العــام  نهاية شــباط من 
زادت الواليات املتحدة صادراتها من 
النفط املشحون بحراً في الناقالت 

إلى أوروبا.
املتحدة  الواليــات  ضاعفــت  كما 
صادرات الغاز الطبيعي املسال إلى 
أوروبا لتعويض نقص إمدادات الغاز 
الروســية، وقبل احلرب كانت أوروبا 
تعتمــد على اإلمدادات الروســية 
لتوفيــر نســبة 40 فــي املئة من 

حاجاتها من الغاز.
وفي الصيف املاضي، توصل الرئيس 
األميركي جو بايــدن إلى اتفاق مع 
زيادة صادرات  األوروبيني على  القادة 
أوروبا  إلى  الطبيعي املســال  الغاز 

بنحو 15 مليار متر مكعب.
وسعر الغاز الطبيعي املسال أعلى 
بكثير من سعر الغاز الطبيعي عبر 
خطوط األنابيــب، وهذا ما أدى إلى 
زيادة كبيرة في عائدات الشــركات 

األميركية من التصدير إلى أوروبا.
كل ذلك على رغم أن إنتاج النفط 
في أميركا لم يرتفع كثيراً، إمنا هو 
ارتفاع األسعار وزيادة الصادرات إلى 
أوروبــا نتيجة احلرب فــي أوكرانيا، 
التــي أدت إلى ارتفاع عائدات وأرباح 

الشركات األميركية.
الطاقة  هيئــة  أرقــام  وبحســب 
املتحدة  الواليات  فإنتاج  األميركية 
من النفط يظل عند مســتوى 12 
مليون برميــل يوميــاً، أي مبا يقل 
بنحو مليون برميل يومياً عن أعلى 

إنتاج وصل له فــي عام 2019 عند 
13 مليون برميل يومياً.

ويقــدر أن يشــهد إنتــاج النفط 
ألف   500 بنحــو  زيــادة  األميركي 

برميل يومياً هذا العام.

تغيير السياسات
تعتبر شــركات الطاقة األميركية 
معدالت األرباح غير املسبوقة دليالً 
على صحــة اســتراتيجياتها، في 
األميركية  اإلدارة  ضغوط  مواجهة 
اإلنتــاج كي تخفض  لزيادة  عليها 
أســعار الوقود مبحطــات البنزين، 
وأيضاً  انتخابية،  العتبــارات  وذلك 
ضغــوط أنصــار البيئة بــأن تغير 
لالستثمار  سياســاتها  الشركات 
فــي الطاقــة املتجددة بــدالً من 

االستثمار في إنتاج النفط والغاز.

وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة 
“إكســون موبيــل” داريــن وودز إن 
أرباح عــام 2022 دليــل قوي على 
أن الشــركة “تســير على الطريق 

الصحيح”.
وإلــى جانب توزيعــات األرباح على 
حملــة األســهم، تعتزم شــركة 
“إكســون موبيل” االســتمرار في 
إعادة شراء األسهم مبا يصل إلى 50 
مليار دوالر حتى العام املقبل 2024.

أعادت  بالفعــل  الشــركة  وكانت 
مليار   15 بنحو  أســهمها  شــراء 
دوالر العام املاضي، وقالت شــركة 
“شــيفرون” إنها ســتعيد شــراء 

أسهم بنحو 15 مليار دوالر.
شركات  اســتخدام  مسألة  وتثير 
الهائلة  أرباحها  األميركية  الطاقة 
في إعادة شــراء أسهمها أزمة مع 

اإلدارة األميركيــة، التــي تريد من 
األرباح في  الشركات استثمار تلك 

زيادة إنتاجها.
وفــي مقابلة مــع “الفايننشــال 
تاميز” الشــهر املاضــي اتهم كبير 
مستشــاري الطاقــة فــي البيت 
األبيض آموس هوكشتاين شركات 
الطاقــة األميركيــة بأنهــا “غير 
التي  “األربــاح  لتوزيعها  وطنيــة” 
راكمتهــا نتيجة احلرب الروســية 
ضــد أوكرانيــا” على املســاهمني 
األميركيني  املنتجني  مطالباً  فيها، 
الفرصــة”  “اســتغالل  بضــرورة 

ومضاعفة اإلنتاج.
جاءت تصريحات هوكشتاين مماثلة 
النتقــادات الرئيــس األميركي جو 
بايدن، الذي اتهم شــركات الطاقة 
األميركية في أيلــول املاضي بأنها 

“تتربــح من الصراع” فــي أوكرانيا 
النفط  ارتفاع أســعار  أدى  حيــث 
والغــاز إلى “جنيهــم عائدات غير 

مسبوقة”.
األميركية  الطاقة  شركات  وتدافع 
الكبــرى عــن موقفها فــي وجه 
اتهامــات احلكومــة بأنهــا تضع 
سياساتها التشغيلية على أسس 

تقنية وليس العتبارات سياسية.
وعلــى رغــم تخصيص شــركات 
الطاقــة األميركية الكبــرى قدراً 
من ميزانياتها لالستثمار في إنتاج 
الطاقة من مصــادر متجددة مثل 
وغيرها،  الهيدروجــني  من  الطاقة 
إال أنها مســتمرة أيضاً في تطوير 
اســتثماراتها فــي إنتــاج النفط 

والغاز.
“إكسون  شركة  توقعات  وبحسب 
موبيل” في اســتراتيجيتها طويلة 
املــدى التــي أعلنتها أخيــراً، فإن 
ســيواصل  النفط  علــى  الطلب 
النمــو حتى عــام 2040، وتقدر أن 
االســتهالك العاملي من النفط في 
عام 2050 ســيزيد مباليني البراميل 
االســتهالك  معدالت  عــن  يومياً 
حالياً، وأن استهالك الغاز الطبيعي 
50 في املئة عن  سيرتفع بنســبة 
معدالته احلاليــة بحلول منتصف 

القرن.
يشــار إلــى أن األهــداف العاملية 
للمناخ تضع موعداً زمنياً لتقليص 
انبعاثــات الكربــون إلــى الصفر 

بحلول عام 2050.
لكــن الرئيس التنفيذي لشــركة 
“شــيفرون” قــال فــي مقابلة مع 
“الطاقة  إن  تاميــز”  “الفايننشــال 
مــن النفط والغاز ســتظل احملرك 
20 عاماً  العاملي بعــد  لالقتصــاد 
مــن اآلن”، لذا تخطط الشــركات 
الســتغالل  الكبــرى  األميركيــة 
اكتشــافات جديدة في تكســاس 

ونيو مكسيكو.
وتخطط شــركة “إكسون موبيل” 
الستكشــاف حقــول فــي املياه 
لزيادة  وغويانا  بالبرازيــل  العميقة 
إنتاجها بنسبة 15 في املئة بحلول 

عام 2027.

متابعة ـ الصباح الجديد :
ذكر يواخيم ناجل العضو في مجلس إدارة 
البنك املركزي األوروبي أن التدابير اإلضافية 
مطلوبة لكبح التوقعات املرتفعة ألسعار 
العقود اآلجلة وإعادة التضخم إلى هدف 2 

في املائة.
وأضاف ناجل فــي مقابلة مع دورية لكامل 
الهيكل االئتماني، نشرت على موقع البنك 
“تظهر  أمس،  “بوندسبنك”  األملاني  املركزي 
واملنازل  للشركات  الشهرية  استطالعاتنا 
زيادة كبيرة في توقعــات التضخم طويلة 

األمد”.
ونقلت وكالة بلومبيــرج لألنباء عن ناجل 
قوله في املقابلة، “أعتقد بشدة أننا بحاجة 
إلى اتخاذ حترك آخر في السياسة النقدية 

لوقف هذا االجتاه وإبطاله”.
ورفع البنك املركزي األوروبي معدالت الفائدة 
بواقع 250 نقطة أساس العام املاضي، وقال 

املسؤولون، إن مزيدا من الزيادات قادم.
البنك  رئيســة  الجارد  كريســتني  وذكرت 
املركــزي األوروبــي األســبوع املاضــي، أن 
الســماح للتضخم بالترســخ “سيصبح 

أسوأ”.
وكرر ناجل تلك املشــاعر، قائال إنه سيكون 
من اخلطأ التصــرف بتردد اآلن بدافع اخلوف 
من إمكانيــة أن تضر تكاليــف االقتراض 

األعلى بالنمو االقتصادي.
وقالت الجارد، “إن أجور منطقة اليورو تنمو 
بوتيرة أســرع مما كان يعتقد ســابقا، وإنه 
يتعني علــى البنك املركــزي األوروبي منع 
هــذا من زيادة التضخــم املرتفع بالفعل”. 
وأضافت، “نعلم أن األجور تتزايد ورمبا بوتيرة 
أســرع مما كان متوقعا. يجب أال نســمح 
لتوقعــات التضخم بأن تؤثر في األســعار 
على املدى الطويل، أو أن يكون لألجور تأثير 

تضخمي”.

ولم تلمح الجــارد إلى أي حترك جديد خالل 
املقابلــة، لكنهــا ذكــرت أن البنك يجب 
أن “يتخــذ اإلجــراءات الضروريــة” خلفض 
التضخم إلى 2 في املائة من معدله احلالي 

الذي يقترب من 10 في املائة.
وأضافت الجارد أن “الركود الشتوي املتوقع 
في االحتــاد األوروبــي، الناجم عــن ارتفاع 
تكاليف الطاقة، من املرجح أن يكون قصيرا 
وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود 

صدمات إضافية”.
وأشــارت كذلك، إلى أن تكاليف االقتراض 
ســتزيد مجددا، وأوضحت أن هذا مطلوب 

للسيطرة على ارتفاع أسعار املستهلك.
يشار إلى أن الناس في شتى أنحاء العالم 
يعانون التضخم مبســتويات لم تســجل 
منذ عقود، مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات 
والنقل  والتدفئــة  الطعام  ضرورية مثــل 
واإلقامة. وعلى الرغم من أن ذروة التضخم 

رمبا تلوح في األفق، فإن آثاره قد تزداد سوءا. 
والسبب، كلمتان، جائحة وحرب.

انتهت فتــرة طويلة ومريحة من التضخم 
املنخفضة فجأة،  الفائدة  احملدود وأســعار 
بعــد أن عصفت جائحة فيروس كورونا في 
العالم، إذ اســتمرت احلكومــات والبنوك 
املركزية في دعم الشــركات التي أغلقت 

أبوابها واألسر بتريليونات الدوالرات.
ومنع “شــريان احليــاة” هــذا العمال من 
االنضمام إلى طوابير اإلعانات والشــركات 
من االنهيار وأســعار املنازل مــن التراجع 
الشديد، لكنه أدى أيضا إلى توقف العرض 

والطلب على نحو لم يسبق له مثيل.
وبحلول 2021، مــع انتهاء عمليات اإلغالق 
ومنو االقتصاد العاملي بأسرع وتيرة بعد ركود 
منــذ 80 عاما، ألقت أمــوال حزم التحفيز 
الضخمة هذه بظاللها على نظام التجارة 

العاملي.

متوالية الفقر والبطالة في البالد باقية على مستوياتها 
رغم تواتر الزيادة في عائدات النفط..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجلت أســعار الذهب أعلى مستوى لها 
في ســتة أشــهر امس  الثالثاء وسط تداول 
ضعيف، مع حتول انتباه الســوق إلى محضر 
اجتمــاع السياســة النقديــة األخير جمللس 
االحتياطــي االحتادي األمريكــي املقرر صدوره 

هذا األسبوع.
وارتفع الذهب في العقــود الفورية 0.8 باملئة 
إلى 1838.69 دوالراً لألوقية )األونصة( الساعة 
0257 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود اآلجلة 
للذهب فــي الواليات املتحدة بنســبة واحد 

باملئة إلى 1843.90 دوالراً.
وانخفض مؤشــر الدوالر بنســبة 0.1 باملئة، 
مما يجعل الذهب املســعر بالعملة األمريكية 

أكثر جاذبية للمشترين في اخلارج.
ومن املقرر صدور محضر اجتماع السياســة 
النقديــة الذي عقــده مجلــس االحتياطي 
االحتادي في كانــون األول، امس األربعاء، مما قد 
يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة 

النقدية للبنك.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت شــركة توزيــع املنتجــات النفطية 
التابعة لوزارة النفط في العراق، امس الثالثاء، 
جتهيزها أكثــر من 10 مليــارات لتر من مادة 
البنزين محطات تعبئة الوقود في البالد خالل 

العام 2022.
وقالت الشــركة في إحصائية للعام املاضي 
نشــرتها امس الثالثــاء ، إن الكميات اجملهزة 
للمحافظات العراقية كافة خالل العام 2022 
من مــادة البنزين بأنواعه كاالتــي ) العادي . 
محســن . عالي أوكتني . سوبر( أكثر من )10 

مليارات ونصف املليار ( لتر .
كما أشــارت إلى أن الكميات اجملهزة من مادة 
النفط االبيض / أكثر من )مليار ونصف املليار( 
لتــر، وأما زيــت الغاز/ ما يقارب من )تســعة 

مليارات ونصف املليار( لتر.
ونوهت الــوزارة إلى أن مادة زيت الوقود اجملهزة 
بنوعيها ) احملســن والعــادي ( / أكثر من )11 
مليار( لتر، و وقود الطائرات كاالتي: العسكري 
/ ما يقارب مــن )20( مليون لتــر، املدني / ما 

يقارب من )188( مليون لتر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ارتفع الــدوالر في أولى جلســات التداول في 
العام اجلديــد مبتعدا عن أدنى مســتوى في 
ســتة أشــهر وصل له أخيرا مقابل سلة من 

العمالت الكبرى.
لكن هذا االرتفاع جــاء بعد تراجعه في اآلونة 
األخيرة مع مراهنة األســواق على أن مجلس 
االحتياطي الفيدرالي ســينهي قريبا سياسة 
التشــديد النقــدي بينمــا ظلــت معنويات 
املستثمرين في حالة هشة. وكانت التداوالت 
في أولى جلســات العام محدودة مع استمرار 
العطلة في عديد من الدول، ومن بينها مراكز 

تداول كبرى مثل بريطانيا واليابان.
وارتفع مؤشــر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األمريكية مقابل ســلة من العمالت الكبرى 
0.16 فــي املائة مســجال 103.65 مبتعدا عن 
أدنى مستوى في ستة أشــهر بلغه األسبوع 

املاضي عند 103.38.
وهبط اليورو بنحو ثلث نقطة مئوية وســجل 
1.0680 دوالر لكنه لم يبتعــد كثيرا بعد عن 

أعلى مستوى منذ يونيو.
وتراجع الــدوالر قليال أمام الــني عند 130.94 
بعد أن وصل ألدنى مســتوياته منذ أغسطس 
الشهر املاضي. وأســهمت سياسة التشديد 
النقــدي التــي تبناها املركــزي األمريكي في 
صعود الــدوالر 8 في املائة لعام 2022 في أكبر 

قفزة سنوية منذ 2015.
والتركيز األساســي لألسواق سينصب حاليا 
على حتــركات البنــوك املركزيــة والتضخم 
وعلى مؤشرات عن طول وعمق الركود احملتمل 

لالقتصاد العاملي.

الذهب يقفز الى أعلى 
مستوى في ستة أشهر

أكثر من عشرة مليارات 
لتر من البنزين استهلكتها 

البالد خالل العام 2022

الدوالر يرتفع عن أدنى 
مستوياته في ستة أشهر 

»شيفرون« و«إكسون موبيل« حققتا مئة مليار دوالر خالل 2022 

شركات الطاقة األميركية... الرابح األكبر من الحرب الروسية االوكرانية

مطالب بكبح األسعار المرتفعة

التضخم طويل األمد يثير هواجس األوروبيين 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في راوه

العدد: 67/ش/2022
التاريخ: 2023/1/3  
الى/ املدعى عليه )سراقه صباح شويش(

م/ قرار حكم غيابي
نظرا لصــدور حكم بالعــدد 67/ش/2022 
بتاريــخ 2022/12/27 بحقــك غيابيــا في 
املرقمة أعــاه واملتضمن احلكم  الدعــوى 
بالتفريــق القضائــي بينك وبــن املدعية 
)اسيل وســاع عبد الواحد( واعتباره طاقا 
رجعيا واقعا للمــرة االولى وفق احكام قرار 
مجلــس قيادة الثورة املنحــل املرقم 1529 
لسنة 1985 واحلكم بتأييد حضانة املدعية 
)اسيل وســاع عبد الواحد(ألوالدها كل من 
)عبد اهلل ومحمد وماريه وسيرين( وجملهولية 
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ 
تقرر تبليغك باحلكم الغيابي املذكور اعانا 
بصحيفتــن محليتن اســتنادا الى املادة 
1/21 من قانــون املرافعات املدنية وفي حال 
عدم حضورك او ارسال وكيا عنك للطعن 
باحلكم خال املدة القانونية ســوف يعتبر 

مكتسب الدرجة القطعية
القاضي 
صالح عزالدين سليمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة االحوال الشخصية في 

الناصرية
العدد/ 7566/ش/2022
التاريخ/ 2023/1/2
الى/ املدعى عليه/ حامد حمزه صوين

م/ تبليغ
ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية 
املدعية  واملقامة من قبل  اعاه  املرقمة 
)هبه قاســم محمد( واملتضمنة تاييد 
حضانة لاطفال )فاطمة وعلي( بتاريخ 
اقامتك  وجملهوليــة محل   2022/12/22
قررت هــذه احملكمــة تبليغــك اعانا 
باحلضور  بواسطة صحيفتن محليتن 
امامها مبوعد املرافعة املوافق 2023/1/8 
خال ثاثة ايام مــن تاريخ اليوم التالي 
لنشــر هذا االعان وعند عدم حضورك 
او ارســال من ينوب عنك قانونا سوف 
تســتكمل احملكمــة اجراءتها بحقك 

غيابيا.
القاضي
حسن والي حسني

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة

رأس مالها )20( مليار دينار 
قسم القانونية

)2(
العدد / 13
التاريخ / 2023/1/2

اعالن 
نظرا حلصول الضم )كســر قرار( تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( مجدداً عن اجــراء مزايدة علنية لبيع املواد 
املدرجــة ادناه واخملزونة في معمــل تنقية البذور في ابي غريب  فعلى الراغبن بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك 
في متام الســاعة )11( احلادية عشــر من صباح اليوم السابع من اليوم التالي للنشــر في اجلريدة  مستصحبن معهم 
التأمينات القانونية املبينة ادناه لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة 

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

- رفع املال املباع خال مدة )15( خمســة 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 بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعان مع أجور التحميل واي مصاريف أخرى .
املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد: 3623/ب/2022
التأريخ: 2023/1/3

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ محمد ماجد مجيد

املدعى عليهم )املدين( / 1.زهره ماجد مجيد 2.ساره ماجد 
مجيد

تنفيذاً لقــرار احلكم الصــادر من هذه احملكمــة بالعدد 
)3623/ب/2022( واملتضمــن اعــان املزايدة إلزالة شــيوع 
العقار املرقــم )5599/2 م 29 داموك( وتوزيع صافي الثمن 
بن الشركاء كا حسب سهامه فقد تقرر اعان عن  بيعه 
باملزايــدة العلنية خال )15( يوم اعتبــارا من اليوم التالي 
للنشــر في صحيفتن محليتن ، فعلى الراغبن بالشراء 
مراجعة هذه احملكمة مســتصحبن معهــم التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك 
معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جتري املزايدة في 
اليوم األخير الســاعة الثانية عشر ظهراً وإذا صادف اليوم 
األخير عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام 
الرسمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور اإلعان واملزايدة.
القاضي
محمد نوري عواد

مواصفات العقار
 ملك صرف دار ســكن تتكون من طابقن وطارمه امامية 
وحديقــة وصحيات خارجيــة والطابــق األول يتكون من 
مطبخ وهول واستقبال وغرفة نوم واحده والطابق الثاني 
ثاثة غرف وهــول داخلي وصحيات مشــيد من الطابوق 
واالســمنت ومسقف بالكونكريت املســلح مجهز باملاء 
والكهربــاء ويقع على شــارع 10 منطقــة داموك – حي 

الشهداء
املساحة / 200 م2

الشاغل/ ماجد مجيد رضيو
القيمة التقديرية ارضا وبناء/ 165,000,000  مائة وخمسة 

وستون مليون دينار 

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/783
التاريخ: 2022/10/23

قرار حكم غيابي
تشــكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامسة بتاريخ 
2022/10/23 برئاســة اللــواء الدكتور احلقوقي عمار ماهر عبد احلســن 
وعضويــة كل من اللواء احلقوقي عباس ناصر غريــب والعميد احلقوقي 
عادل مطشــر جلود واصدرت حكمها اآلتي بعد التدقيق واملداولة باسم 

الشعب:
القضية املرقمة )2022/783(

اسم املشتكي: احلق العام
اسم املدان الغائب/ املفوض سعد سوادي مخيلف سعد االزيرجاوي

املنسوب الى/ مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشات
املادة القانونية: )341( من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل

1.تبديل مــادة اإلحالة من املــادة )341( من ق ع رقم 111 لســنة 1969 
املعدل الى املادة )266( من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل كونها األكثر 
انطباقاً على فعلة عماً بأحكام املادة )31( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008

2. احلكم على املدان أعاه باحلبس الشــديد ملدة )خمس ســنوات( وفق 
احكام املادة )266( من )ق-ع( رقم )111( لســنة 1969 املعدل وبداللة املواد 
)62( و )69/أوال( من )ق-أ-د( رقم )17( لســنة 2008 الختاسه املستندات 
املتعلقة باســتام األســلحة عدد )5( خمســة واردة من وزارة الداخلية 
ومستندات عدد )8( ثمانية واردة محلياً ومستندات عدد )33( ثاثة وثاثون 
واردة من قوات التحالف خاصة باســتام األسلحة عام 2018 عندما كان 

مسؤول ذمة األسلحة في قسم شؤون امليرة
3. طــرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا ألحكام املادة )38/
ثانيــا( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتســاب احلكم 

الدرجة القطعية
4. إعطــاء املوظفن العمومين صاحية إلقــاء القبض عليه أينما وجد 
لتنفيــذ احلكم الصادر بحقه وإلزام املواطنن باإلخبار عن محل اختفائه 

استنادا ألحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
5. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا ألحكام املادة )69/رابعا( من 

)ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
6. حتديــد اتعاب محاماة للمحامــي املنتدب )جبار عاتــي جبر( البالغة 
)25,000( خمســة وعشرين ألف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اســتنادا ألحكام املادة )60/سادسا( من 
)ق-أ-د( رقم )17( لســنة 2008 قابا لاعتراض والتمييز استنادا ألحكام 

املادة )71/ أوال وثانيا( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2022/10/23.

الشركة العامة للصناعات 
املطاطية واالطارات

اعالن فرصة استثمارية الرقم 
)3/ص م ط/2022(

للصناعات  العامة  الشــركة  تعلن 
املطاطية واالطارات احدى تشكيات 
وزارة الصناعــة واملعــادن عن توفير 
فرصة اســتثمارية ألنشــاء مصنع 
لطحــن وحتبيــب وتنقيــة اســود 
الناجت من عمليــة تدوير  الكاربــون 
وحسب  املشاركة  بصيغة  االطارات 
املادة 15 من قانون الشــركات املرقم 

22 لسنة 1997.
فعلى الراغبن باملشاركة احلضور الى 
مقر الشــركة الكائن في محافظة 
النجف االشــرف/ ناحيــة احليدرية 

للحصول على املواصفات املطلوبة.
املهندس
حيدر ناصر ظاهر
املدير العام ورئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة بداءة خانقني 
العدد/553/ب/2022
التاريخ/2023/1/2

م/اعالن
الى املدعــى عليه/ حســام عبدالرحمن 

عبد\ مجهول االقامة في الوقت احلاضر 
   بتاريــخ 22\12\2022 اصــدرت هــذه 
)553\ب\2022(  املرقــم   القــرار  احملكمة 
واملتضمــن احلكم بالــزام  املدعى عليه 
)حســام عبدالرحمــن عبــد ( بتأديتــه 
للمدعي  )محمد عــادل حقي(  مبلغها 
واربعون  خمســة   )45،000،000( قــدره  
مليــون دينــار ، جملهولية محــل اقامتك 
حســب شــرح القائم بالتبليغ واشعار 
)اورانوس–قضاء خانقن(  اخملتار منطقــة 
، عليــه قــررت احملكمة تبليغــك اعانا 
بصحيفتــن محليتــن يوميتــن وفي 
حالة عدم حضروكــم او االعتراض على 
القرار فان احلكم سوف يكتسب الدرجة 

القطعية وفق القانون .
القاضي 
ايار خيرالدين خالد 

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة من 
الكليــة التربوية املفتوحة/ 
ذي قار العائدة للسيد احمد 
سعيد جمعة على من يعثر 
جهة  الى  تسليمها  عليها 

االصدار

محكمة بداءة احلي
العدد / 113/ب/2016

م/إعالن
تبيع هــذه احملكمة باملــزاد العلني العقار 
املرقــم )2/4 م12 الغريباويــة( املذكــورة 
اوصافه ادناه خال خمســة عشــر يوما 
اعتبــارا من اليــوم التالي لنشــر اإلعان 
فعلى الراغبن بالشــراء مراجعة احملكمة 
لاشــتراك باملزايدة مستصحبن معهم 
 %10 البالغــة  القانونيــة  التأمينــات 
من القيمــة املقــدرة للعقــار والبالغة 
دينار( وســوف جتري  )خمســمائة مليون 
املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا من 
اليوم األخير للمدة املذكورة في مقر هذه 

احملكمة ويتحمل املشتري أجور املناداة 
القاضي
حاكم ثابت األمير

اوصاف العقار/
دار ســكن تقع في حــي املعلمن الثانية 
مســاحتها )1140,75( م2 تتكــون مــن 
وصالة  وهــول  وخلفية  اماميــة  حديقة 
ومطبخ وغرفتي نوم وصحيات في الطابق 
األرضي وفي الطابق األول توجد ثاث غرف 
نوم ومبلط بالكاشــي واملوزاييك ومجهز 

باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه جيدة.

فقدان جواز
املرقــم  اجلــواز  فقــد 
من  الصــادر   AK0532745

دولة كينا باسم
 MARIA NJERI 

علــى مــن يعثــر عليــه 
تسليمها الى جهة االصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد: 5395/ب/2021
التاريخ: 2023/1/2

املدعي / أحام ياس عباس وجماعتها
املدعى عليها / فاطمة شغاتي عيسى وجماعتها

اعالن
تنفيذا للقــرار املرقــم 5395/ب/2021 في 2022/7/19 
بإزالة شيوع الســيارة املرقمة )27277 ط( نوع هونداي 
توســان خصوصي موديل 2018 بيضاء اللون واملودعة 
لدى الشــخص الثالث )شــركة لواء الرافدين لتجارة 
الســيارات( لذا تقرر اإلعان عن بيعة ملدة )10( عشرة 
يوما ابتداًء مــن اليوم التالي للنشــر في صحيفتن 
الراغبن  محليتن يوميتن واسعتي االنتشــار فعلى 
بالشــراء احلضور لهذه احملكمة الســاعة )12( ظهراً 
مــن يوم املزايــدة مســتصحبن معهــم التأمينات 
القانونية بنســبة 10% من القيمة التقديرية البالغة 
)38,000,000( ثمانية وثاثون مليون دينار عراقي وبصك 
مصدق ان لم يكن من الشركاء ويتحمل املشتري أجور 

املناداة والتسجيل
القاضي األول
محمد علي محمود ندمي

مالحظة
اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي 

يليه موعداً للمزايدة
االوصاف

الســيارة لون ابيــض خالية من العيــوب خصوصي 
ويوجد بها سبير وجك والعجلة تعمل عداد الكيلومتر 
)82396( كيلومتــر الكشــنات مخمــل مغلفة جلد 
والعجلة ستيشن وهي بحالة جيدة وارد خليجي يوجد 

بها بعض الشخوط في الدعامية االمامية.

فقدان هوية
فقدت الهوية املرقمة 28532 
التربوية  الكلية  من  الصادرة 
العائدة  قــار  ذي  املفتوحــة 
فنيطــل  فاضــل  للســيد 
عبيد على مــن يعثر عليها 

تسليمها الى جهة االصدار

العميد احلقوقي
عادل مطشر جلود

عضو

اللواء احلقوقي
عباس ناصر غريب 

عضو

اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن

رئيس احملكمة

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

600,000 الف دينار2 سيارةسيارة صالون كورال

مليون دينار1 واحدةمولد كهرباء هيتسنكر قوة 800 كي في اي عاطلة

مقاطع حديد كيربي سكراب ومتضرر  وهيكل 
محولة في اخملزن املبرد وحديد سكراب في موقع 

املعمل
300،000 الف دينار3-5 طن قابلة للزيادة والنقصان



سوق العراق لألوراق املالية
التقرير السنوي 2022

املقدمة 
 

تأسس ســوق العراق لألوراق املالية Iraq Stock Exchange ISX مبوجب القانون رقم 74 لسنة 2004 
املنشــور في جريدة الوقائــع العراقية بالعدد 3983 في حزيــران 2004. باللغتني العربية واإلنكليزية 
كشخصية معنوية مستقلة ميارس نشاطه اســتنادا الى أهدافه الواردة في القسم 2 من القانون 
رقم 74 لســنة 2004 )الوقائع العراقية، العدد 3983. حزيران 2004, 62(. ونظامه الداخلي الصادر عن 

هيأة األوراق املالية. 
                 - Self-Regulatory Organization SRO ســوق العــراق لألوراق املالية مســتقل ماليــا واداريــا     
ال يســتهدف الربح – خاضع لرقابة هيأة االوراق املالية.  يديره مجلــس إدارة يقوم مبهامه الواردة في 
القســم 6 من القانون رقم 74 لســنة 2004 ومن الهيئة العامة للسوق التي جتتمع سنويا املكونة 

من كافة أعضاء السوق.  
ينظم السوق االدراج والتداول على اسهم الشــركات املساهمة العراقية وفقا للمعايير ويبلغ عدد 

الشركات املسجلة في السوق )103( شركة مساهمة متثل القطاعات االتية:
)43( شركة مصرفية. )2( شركة في االتصاالت. )5( شركات التامني. )6( شركات االستثمار املالي. )11( 

شركة خدمية. و)20( شركة صناعية. و)9( شركات سياحة وفنادق. و )7( شركات زراعية.
يتم تصنيف التداول وفقا لدرجة وقوة اإلفصاح ومؤشرات التداول. وحجم التداول وعدد مرات التداول 
وقيمة التداول. وتقدميها للبيانات واالفصاح الســنوي والفصلــي، لذلك يوضح هذا التقرير البيانات 
الكلية والبيانات التخصصية وفقا ملعايير كل منصة تداول مثلما هو ســائد في األســواق العاملية 

والعربية – وفق التصنيف االتي: 
1. مؤشــرات التداول على اسهم الشــركات – املنصة النظامية Regular M– استنادا الى الالئحة 
التنظيمية رقم 6 والتي يتغير فيها السعر في حده األعلى واالدنى بنسبة 15% قياسا بسعر االغالق 

السابق. 

2. مؤشــرات التداول على اســهم الشــركات – املنصة الثانية Second M– اســتنادا الى الالئحة 
التنظيمية رقم 15 والتي يتغير فيها الســعر في حده األعلى واالدنى بنســبة 20% قياســا بسعر 

االغالق السابق.
3. مؤشــرات التداول على اسهم الشــركات – املنصة األقل افصاحا – التي اطلقت عام 2022 والتي 

يتغير فيها السعر في حده األعلى واالدنى بنسبة 5% قياسا بسعر االغالق السابق.
.G. Bonds4. مؤشرات التداول على السندات احلكومية – منصة السندات

5. استكمال متطلبات اطالق منصة – التداول عبر االنترنيت للمستثمرين OMS– عبر شركة الكرمل 
للوساطة استنادا الى الالئحة التنظيمية – اإلعالن عن اطالقها في 2023/1/29 القادم.

6. ضمن خطط التطوير لعام 2022 – اقرت هيأة األوراق املالية وســوق العراق لألوراق املالية وبالتعاون 
 Over The – من البنك املركزي العراقي تســجيل وتداول اسهم - الشــركات املصرفية غير املدرجة
Counter M-OTC. وفقا للمادة 66/اوال من قانون الشــركات - اطالق منصة جديدة للشــركات غير 
املدرجة – اعتبارا من مطلع عام 2023 وفق نظام الكتروني خاص بها في مركز اإليداع في سوق العراق 

لألوراق املالية. 
كما يوثق التقرير الســنوي لســوق العراق لألوراق املالية اخبار الشركات املساهمة وقرارات هيئاتها 
العامــة وتوقيتات زيادات رؤوس األموال وفقا لقانون الشــركات وتوقيتات توزيــع األرباح واية قرارات 
جوهرية في الشركة املساهمة. وبذلك يعد التقرير السنوي شامل لكافة متطلبات قطاع االعمال، 
ويقدم البيانات واملعلومات التي تهم الباحثني واملســتثمرين واملســاهمني واجلهات الرقابية بشكل 

تفصيلي باإلضافة الى توثيق ونشر اية تعديالت تخص عقد تأسيس الشركات املساهمة. 
يستخدم ســوق العراق لألوراق املالية أنظمة التداول االلكتروني وااليداع املركزي املستخدمة عامليا 
 Online منذ عام 2009 واســتطاع التحول الى التداول عن بعد NASDAQ Technologies وعربيا من
Trading والتداول من محطات ومقرات شركات الوساطة Brokerage Firms -WS املرخصة من قبل 
الهيأة والســوق وفق التوقيتات االتية التي نظم من يوم االحد الى اخلميس من كل أســبوع عدا أيام 

العطل الرسمية: 

9:30 - 10:00 صباحا                    فترة ما قبل االفتتاح Pre-open )فترة ادخال األوامر( 
 10:00- 1:00 بعد الظهر              جلسة التداول املستمر – جلسة األوامر العادية

 1:00- 1:30   بعد الظهر              جلسة األوامر اخلاصة والصفقات الكبيرة
 1:30 – 2:00 بعد الظهر               التسويات السهمية واملالية

ووفق االليات واإلجراءات التنظيمية أعاله نوضح اهم مؤشرات تداول االسهم لعام 2022:
1. نظم ســوق العراق لألوراق املالية )236)جلســة تداول – باستخدام األنظمة االلكترونية – للتداول 
وااليــداع املركزي خالل العام 2022. وهي كامل فترة العمل التي نفذت خالل الســنة 2022 عدا أيام 

اجلمعة والسبت واالعياد واملناسبات الدينية والعطل الرسمية. 
2. التداول على أسهم )92( شركة مساهمة عراقية من أصل )103( شركة مسجلة في السوق

1. عدد الشركات املوقوفة )3( شركات مساهمة استنادا الى قرارات هيأة االوراق املالية.
2. بلغ عدد االسهم املتداولة )564,921,572,564( سهم.

3. بلغت قيمة االسهم املتداولة )521,518,741,894( دينار.
4. بلغ عدد العقود والصفقات املنفذة )135,597( عقد.

5. اقفل مؤشــر اسعار االسهم املتداولة ISX60 على )585,950( نقطة في اخر جلسة من عام 2022 
يوم الثالثاء 2022/12/27.

أخيرا يســتمر ســوق العراق لألوراق املالية بالتعاون مع هيأة األوراق املالية في حتقيق اهداف السوق 
الواردة في القانون رقم 74 لسنة 2004 من خالل تطوير األنظمة واطالق أنظمة جديدة – قسم منها 
ســيكون من خال ل األقسام الفنية في سوق العراق لألوراق املالية – واطالق اليات جديدة مطبقة في 
األســواق املالية العربية – وصوال الى حتقيق تنويع األوراق واألدوات املالية السائدة وتداولها في السوق 

من قبل املساهمني واملستثمرين – وحتقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية. 
واهلل املوفق

اخلبير طه احمد عبد السالم
املدير التنفيذي
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ثقافة 8

شعرمتابعة

متابعة ـ الصباح الجديد:
بالتزامن مع انطــاق بطولة »كأس اخلليج 
والعشرين،  اخلامسة  بنســختها  العربي«، 
، تستعّد املؤسسات  في محافظة البصرة 
الثقافية الستقبال الزّوار العراقيّي والعرب 
ل  الذيــن ســيحضرون البطولة، إذ تُشــكِّ
هــذه الفعاليــة املُهمة ُفرصــة للتعريف 
األدبية  وتراثِها وشخصّياتها  املدينة  بتاريخ 
وفنانيهــا. خاصًة أنَّ أصــداء بطولة كأس 
رًا في قطر، لم تزل  العالم، التي انتهت مؤخَّ
تتردَّد في األجواء العربية بشــكٍل عام، وهو 
ما ولَّد حافزًا كبيرًا في أن حتذو البصرة احلذو 

ذاته في التنظيم املثالي.
واعتمــد الترويج اإلعامــي لهذه البطولة 
بنســبٍة كبيرٍة على واقع البصرة الثقافي 
ومعاملهــا التراثّية التي تشــتهر بها، إلى 
جانب حضور الفلكلور الشــعبي والعادات 
اجملتمعّية، إلى جانب ما تتميَّز به املدينة من 

إطالة بحرّية.
وينطلق عرض االفتتاح يوم اجلمعة املُقبل، )6 
يناير/ كانون األول(، على أرض »استاد البصرة 
الدولي«، الذي يتَّسع لعشرين ألف متفّرج، 
وتعّد هذه املرة هي الثانية التي يستضيف 
فيها العراق البطولة، بعد املّرة األولى التي 

استضافتها بغداد في عام 1979.

شارع الفراهيدي
يُعدُّ شارع الفراهيدي املَْعلم الثقافّي األكثر 
زيارًة أيــام اجلُمع في مدينــة البصرة، وهو 
رة تشبه شــارع املتنبي في  نســخة مصغَّ
بغداد، إذ تُباع فيه الُكتب وتُقام األمســيات 
الشــعرية والندوات الفكريــة والفعاليات 
الفنية األُخرى، وهو عبارة عن شارٍع مفتوح 
يضمُّ ما يقارب 14 ُكشــكاً خشــبياً على 
هيئة األكواخ، تَعــرض اإلصدارات الثقافّية 
اخملتلفة، علــى امتداد ما يقــارب 500 متر. 
فو البصرة  وكان الشــارع الذي يعــّده مثقَّ
ســهم، فيما سبق، عبارة عن طاوالت  متنفَّ
و«بســطّيات« لباعة الكتــب، وظّل ُمهَمًا 
وبعيًدا عن االهتمام احلكومي منذ افتتاحه 
عام 2015. لكنَّه خضع، منذ منتصف العام 
احلالي، حلملة تطوير شملت تزويد أصحاب 
املكتبات باألكشاك احلديثة وتطوير الشارع 
مبا يُناسب اسم املكان وقيمته. وبهذا، مثَّل 
الشــارع حضوره األبرز في الترويج اإلعامي 
كواجهة ثقافّية، مع دعوة أصحاب املكتبات 
إلى زيارته، إذ ســيكون مفتوًحا أمام الزّوار 
عصــر كّل يوم ويســتمّر لغايــة منتصف 

الليل.

متحف البصرة احلضاري 

في عام 2016، أُعلَن عن تأسيس »متحف 
البصرة احلضاري« فــي منطقة القصور 
ثاني متحف  بذلــك  ليكون  الرئاســّية، 
التاريخ  البصرة بعد »متحف  يُفتتح في 
الطبيعي«، الذي يعود افتتاحه إلى العام 
1972، حيــث تعّرض للهــدم والتخريب 
إّبان الغــزو األميركي للبــاد عام 2003. 
ويُعــّد »املتحف احلضــاري«، الذي يضّم 
قرابــة 2500 قطعــة أثرّيــة أصلّية، من 
أبرز املعالم احلضارية التي تشــهد إقبااًل 
كبيرًا من قبل الســّياح، نظــرًا ملا يتميز 
به تصميُمه كتحفٍة معمارّية تتناســب 
وما يُعــرض داخلها من مقتنيــاٍت أثرّية 
إذ يتأّلــف من خمــس قاعاٍت  مهمــة. 
داخلّية، وهي: »اآلشورية«، و«السومرية«، 
اجملموعات  فيها  تعرض  التي  و«البابلّية«، 
اآلثاريّــة واملقتنيــات بحســب انتمائها 
لــكلِّ حضارة، وتضــّم كّل قاعــة عددًا 
من اجلِــرار والتماثيل والِقطــع املعدنّية 
النقدّية  والعمــات  الكرميــة  واألحجار 

التي  البصرة«،  إلى جانب »قاعة  وغيرها. 
تُعــرض فيها مجموعات تعــود لعصور 
تاريخية مختلفة، و«قاعة التوجيه« التي 
تستخدم معرضاً للصور التي توّثق تاريخ 
وتراث وفلكلور البصرة. وشــغل املتحف 
اهتمام املرّوجــي للبطولة كونه واجهة 
تاريخّية مميَّــزة في املدينــة، إضافة إلى 
دعوتهم للزّوار والسّياح إلى ضرورة زيارته 
واالطــاع على ما يضّمه مــن مقتنيات 
مهمة، فيما أُعلن عن أنَّ املتحف سيكون 

مفتوًحا وبشكٍل يوميٍّ خال البطولة.

شناشيل البصرة وبيوت املدينة 
القدمية

تشــتهر البصرة بالشناشيل التي تعود، 
حسب اخملتّصي، إلى القرن السابع عشر 
امليادي، وهي عبارة عن شــرفات خشبّية 
ُمزخرفة، وتعتمد على إبراز واجهة الطابق 
الثاني مــن البيت بأكملــِه أو ُغرفٍة من 
ُغرَفِه بشكٍل ناتٍئ إلى األمام، ويكون هذا 

البروز باخلشــِب عادًة وبزخارَف هندسيٍة 
دقيقة. وتصل أعمار ما بقي منها لليوم 
إلى حوالي 200 سنة، أّما البيوت التراثّية 
فهي مشــّيدة مــن اخلشــب والطابوق 
واجلندل واحلصيــرة، وتعود أغلُبها للفترة 
العثمانّيــة وما قبلها، وقــد انخفضت 
أعداد هذه البيوت بشــكٍل كبيٍر بسبب 
بيعها للمستثمرين وحتويلها إلى مخازن 
أو محال جتارّية، أو بسبب العوامل اجلوية 

وإهمالها ما جعلها آيلة للسقوط.

ت معالم عمرانية في البصرة  رُمِّ
بقصد جذب الزّوار

وقد انطلقت في األشــهر املاضية حملة 
إلدامة وإعمار 42 بيًتــا تراثًيا إضافًة إلى 
شناشــيلها فــي املدينــة القدمية من 
قبل »يونســكو«، وتضمُّ املدينُة القدمية 
إلــى جانب البيوت التراثّيــة ثاثة مراكز 
ثقافّيــة مهّمة، وهــي: »احتــاد األدباء«، 
و«قصر الثقافة والفنــون«، و«دار الفنون 

التشــكيلّية«، ويسعى املشــروع، الذي 
ما زال في طور العمــل، إلى إكمال اجلزء 
األكبر منه ُقبيــل انطاق البطولة، فيما 
دعا أهالي البصرة ومثّقفوها إلى االّطاع 
على تــراث البصــرة عبر زيــارة املدينة 
القدمية التــي ُتّثل صورة كاملة عن أهم 
ما تشــتهر به البصرة من ُطرز معمارّية 

نادرة.
وتضــّم املدينة القدمية فــي أحد بيوتها 
»متحف احلســون التراثــي«، الذي يُعنى 
بالتحفيات واألنتيــكات القدمية والنادرة، 
إذ يشــتمل على عــددٍ كبيــر من هذه 
املوســيقّية،  اآلالت  إلى جانب  املقتنيات 
واحملنَّطــات، والُعمات والطوابع البريدّية، 
واألســلحة القدمية، وما ميّيز املتحف أنَّه 
ذو طابٍع تراثيٍّ محّلــي، ويعّج باملقتنيات 
التي يجدها الزائر في كلِّ ركٍن من أركانه. 
املتحف عن جاهزيَّته الســتقبال  وأعلن 
الــزّوار العراقيي والعــرب احلاضرين في 
البطولــة وبشــكٍل مجاني، مــن أجل 
االّطاع على أهم مقتنيات املتحف التي 
تّثل هوية املدينــة ونوادرها ومنتوجاتها 

التراثّية القدمية بشكٍل مباشر.

جيكور وبيت السّياب
رغم أنَّ بيت الشــاعر بدر شاكر السّياب 
)1926 - 1964(، الــذي يقــع فــي قرية 
جيكــور، لم يجرَ جتديده منذ أكثر من 12 
عاماً، إاّل أنَّه ال يزال يســتقبل الزّوار وتُقام 
فيه الفعاليات الثقافّية، إذ لم يلق البيت 
اهتماًما من قبل املؤسســات احلكومّية، 
وبقي ُمهَمًا ولم يحصــل على العناية 
الازمة به، حتى بعد إعان وزارة السياحة 
واآلثار، في عــام 2015، عــن حتويله إلى 
، كونه ميثل تركة  متحٍف ومركٍز ثقافــيِّ
شــاعٍر له أثره الكبير في الشعر العربي 

احلديث.
البيت املبني من الطي  وتبلغ مســاحة 
واآلجــر ما يقارب 838 متــرًا، ويتكّون من 
طابقي وثماني ُغرٍف متجاورٍة وِفناء كبير. 
حيث قضى فيه السياب جزًءا من حياته 
واســتوحى منه عددًا من قصائده. وكان 
آخر نشاٍط ثقافيٍّ يشهُده البيت هو في 
ذكرى رحيل السياب في الرابع والعشرين 
املاضي، حيث  األول  ديســمبر/كانون  من 
أقام »منتدى الســّياب الثقافي« جلسًة 
ثقافيًَّة، اسُتذكر فيها الراحل مبشاركات 
من أدباء ونّقاد البصــرة، إلى جانب قراءة 

مجموعة من قصائده في مكانه األول.
وُمثّقفي  العديد من ناشطي  وأشار  هذا 
البصرة إلى أن »بيت الســّياب الثقافي« 
سيكون مفتوًحا للزّوار لاّطاع على تراث 
الشــاعر وبيته وغرفتــه، وقريته جيكور 

التي ذكرها مرارًا في أشعاره.

كان يخبئني جيداً،
وبي عينية غزوة شبق 

تلحمني...

جتد داخله مروج التوت والعنب،
وحشرجة الشوق 

مرصودة على َشفتي
الُسفلى... 

ترنيمة اليسوع

وفي يوم دامس بالظال 
أزحف ُمخاطبًة اخلطايا السبع

أْن َقبلني...

أرأيت عناقيد اخلمر 
تتدلى،نهراً جارفاً

 وأنا فيها ألتهب عشقاً.. 
أن َقبلني وزدني شغفاً..

أنا العاشقة أيا رجل!
وعلى مرمى العاطفة يلثمنا

الهوس.

كنت أنا وهو 
والشيطان شهوداً على ما أقول:

خطوة بخطوة
نكح الليَّل سوط الضمير..

وسط الغرفة.. الباب ضاع صيته،
امرأة تقع أسفل

 فوهة اجلحيِّم

رجل ترى...
منكباً بي الساقي يتفقد 

 زاويا اخلبث؛

احتوى لسانه وعّيناه...
بريق صمتي وقع مع بقايا أوراق اخلريف

 إنها ال تكف عن النحيب...

صوت خافت لبصمة روحنا
غائبة..

 عارية.. 
طائشة 

هاربة..

يحشرني بي غرائزه 
حافية الغزل..
نازعة الهوى..

كنت طفلته األولى واألخيرة 
من يدري رمبا؟

احلُشاشة في كل مكان.

*شاعرة من اجلزائر

»خليجي 25« في البصرة.. فعاليات ثقافّية إلى جانب ُكرة القدم

قراءة

التي  بالديــون  ينوء  األســطوانات،  هذه 
أســاءت إلى عاقته ببعض الناس، وألنه 
كان دائم التنقل والترحال، بســبب سوء 
أحوال بلده، فإنه كان يترك هذه اجلمهرة 
الثرة من الكتب واألسطوانات، لدى بعض 
األصدقاء الذيــن ال ينزلونها منزلتها، ألن 
بعضهم ال يعــرف قيمتها، بــل يحاول 
أو حفظها في  التخلص منها،  بعضهم 
أماكن قد يصل إليها ماء املطر، أو تعبث 
بها احلشــرات والرطوبــة، وما خبر كتبه 
واسطواناته التي أمنها عند أحدهم في 

بيروت، ببعيد عن أذهان الدارسي.
لقد  ، التي ستحولها عاصمة السينما 
العامليــة؛ هوليوود إلى فيلم ســينمائي 
رائع مّثــل دور البطولة فيــه، دي كابريو، 
فضا عن ترجمته لكتاب )اجتاهات جديدة 
فــي األدب( للناقد جون فليتشــر، الذي 
ســبقت اإلشــارة إليه، وكتاب )مقاالت 
نقدية مختارة( الذي أصدرته دار الشؤون 
الثقافية والنشــر في بغداد سنة 1984 
ضمن سلســلة )املوســوعة الصغيرة( 
واحتــوى هــذا الكتيــب علــى خمس 
دراســات قيمة ومهمة عــن رواية »دون 

دك(  )موبي  ورواية  لسرفانتس،  كيخوته« 
هوليوود  صيرتها  التــي  ملفل،  لهيرمان 
دراســة  عن  فضا  ســينمائيا،  فيلمــا 
ودراســتي  الروائــي جوزيف كونراد،  عن 
كتبهما مارسيل بروست؛ األولى عن ليو 
تولســتوي، والثانية عن ديستويفسكي، 
لكن جهــد املترجم واملنيشــئ والروائي 
جنيب املانع لم يقف عند عوالم الترجمة، 
التي حذقها وتضلع منها، بل كتب املقال 
به نحو  يتوجــه  الذي  املثقــف  املكثف، 
اخلاصة، فهــو نخبوي الثقافــة عاليها، 
ومنها مقاالته التي نشــرها في صحف 
عربيــة تصدر في لنــدن، جمعها، وكتب 
مقدمة لهــا وحررها الشــاعر واملترجم 
نيازي،  املغتــرب صاح  العراقي  والباحث 
وأصــدرت دار الشــؤون الثقافية العامة 
في بغداد طبعته األولى ســنة 2011 في 
ضمن سلسلة )وفاء( وحمل هذا الكتاب 

عنوان )جسارة التعبير(.
إحدى مقاالت هذا الكتاب، حملت عنوان 
يعيش  ملطبوع  الكتابة  )ســايكولوجية 
ســاعتي( يطــرح املانع، قضيــة جديرة 
باملناقشة، عن جدوى الكتابة التي ال تدوم 
أكثر من ســاعتي، وتذهــب إلى الظام، 
أي الكتابة فــي اجلريــدة اليومية، التي 
حتيا ســاعات الصباح فقط، فإذا انتصف 
النهار، ملســت عزوف القــراء عنها، فقد 
تخطاها الزمن، وأضحــت عبئا على ربة 

املنزل.
إن تراكــم اجلرائد يفتح بابا ألكثر من نزاع 
عائلي، فالزوجــة واألم تريد بيتا محتميا 
بنفسه، عن خضم العالم اخلارجي، بينما 
يريد الزوج أو االبــن بيتا يتاطم ويتاحم 
مع الدنيا. إذن، ما الســبيل إلى الوصول 
للقارئ، الــذي هو الهدف األســاس من 
الكتابــة، وما كل القــراء يتوقون لقراءة 
الكتــاب؟ تأتي اجمللة األســبوعية نقطة 
وســطى بي اجلريدة والكتــاب، الذي هو 
األبقــى واألدوم في الذاكرة، ال ضير باجمللة 
الشــهرية، ولذلك مييل الكاتب في اجمللة 
الشــهرية – كما يقول املانــع- إلى عبور 
الزمان األوســع، ظانا أنه على مبعدة من 
صندوق القمامة؛ الذي هو املصير احلتمي 
للجريدة اليومية. إذن ما السبيل للوصول 
إلى القارئ، ســوى هذه الوسائل؛ اجلريدة، 
راغب  إنك  وشهريتها؟  أسبوعيتها  اجمللة 
فــي الوصول اليومــي للقــارئ، تعرض 
بضاعتك عليه، لكن هنا يقف أمامك ذوق 
القارئ، فمــا كل القراء براغبي في قراءة 
األدب والشعر والثقافة، تعرض بضاعتك 
على قارعة الطريق، أو مكان لبيع اجلرائد؛ 
بضاعتــك املزجاة في بطــن الصحيفة، 

لكــن كثيرا ما يعود الكاتــب الذي يأخذ 
نفســه مأخذا جديا – كما يقول األستاذ 
جنيــب املانع – حاما طبــق بضاعته من 
غير أن يثلم أدنى ثلم، فالناس املسرعون 
إلى شــؤون احلياة الدنيا، ال يــرون ما في 
الطبق، إنهم منشــغلون في ما يوســع 
الكرش ويدلقة بوصات إلى أمام! وهكذا 
يرجع الكاتب إلى نفسه أشد إفاسا في 

العاقات القرائية، مما كان قبل أن يكتب.
وإذا كان العراقيــون يعولــون على اجمللة 
الشــهرية بوصفها األبقى واألكثر بقاء، 
فــإن املصريــي يرغبون في النشــر في 
اجلريــدة اليومية، واضعي في احلســبان 
أن خيرة كتاب مصر، كانوا ينشــرون في 
اجلرائد: طه حســي، العقاد، زكي مبارك، 
محمود أمي العالم، رجاء النقاش، توفيق 
احلكيم.. ولعل املنشئ األنيق جنيب املانع 
يتواءم – كذلك- مع آراء املصريي بضرورة 
النشر في الصحيفة اليومية، التي على 
التي  القليــات،  الرغم من الســويعات 
تكــث في باصــرة القارئ، فإنــه يرى أن 
كتابا ومؤرخي وعلماء وجدوا في اجلريدة 
اليومية معبرا إلى جمهرة القراء، ما كانوا 
يجدونهم إذا خاطبوهم بي طيات كتاب، 
فاسمهم الفخم على الصحيفة، يوجد 
لهم مزيداً من القــراء الذين يبحثون في 
ما بعد، عن كتاب تصنعه مساهماتهم 
الصحافية، فاملقالة وعد بكتاب، والكتاب 

تنفيــذ لهــذا الوعــد. وإذ يعاتب جنيب 
برامز  واملوســيقي  فلوبير،  الروائي  املانع، 
لشحهما وتقتيرهما في مقالته )فلوبير 
الفرنســي وبرامز األملاني الشــحيحان( 
تنقيطا،  إبداعهما  ينقطــان  كانا  إنهما 
وألن فلوبيــر كان يرى أن ســلة املهمات 
أفضل أصدقــاء الكاتــب، يعاتبهما من 
الذي جعلكما حكمــي على عمليكما، 
فحرمتمانــا من عجائب ذهبت مع الريح، 
وإذ يعاتبهمــا جنيب املانــع، فإني ألعاتبه 
على شحه وتقتيره هو اآلخر، وهو املثقف 
النخبوي، ملــاذا وهبتنا رواية واحدة »تاس 
املدن« ومقاالت مكثفــة، لوال من اعتنى 
بهــا وأخرجها من بطــون اجلرائد لظلت 
قابعــة هنالك؟ أقــدر ظروفك العاصفة 
يا ســيدي، فكلنا نالنــا نصيبنا من هذا 

العسف والعصف.
في مقاالته هذه يؤكد أن ثمة من يتهمه 
بأنه نخبوي، ويا لعارنا أن تكون النخبوية 
والثقافــة العميقة منقصة ومثلبة، مع 
أنها جتعــل الفرد يتيه بهــا زهوا وفخرا، 
لكنه املانــع الكبير، ال يأبه لرأي القطيع، 
مؤكداً أن هذا االتهام تشــريف يتجاوز ما 
يستحقه، واضعا أمامه قانون )كريشام( 
االقتصــادي؛ ومفاده أن العملــة الرديئة 

تطرد العملة اجليدة.
بعد أن طوحت الدنيــا بنجيب املانع، في 
أماكن شــتى، فمن الزبير حيث ولد حتى 

البصــرة، حيث درس وتفتحــت مداركه، 
ومنهــا إلى خانقــي وكركــوك، عاما 
في مجــال النفط، ومن ثــم نحو بغداد، 
ليكــون أول مدير عام عراقــي ملصلحة 
توزيع املنتوجــات النفطية في توز/يوليو 
1959 فنحــو بيروت، ثم العودة إلى بغداد 
ومبارحتها ثانية نحو اجلزيرة العربية، التي 
تعود أصوله إليها، وأخيراً حط طائره في 
لندن، فكتب في جريدة »الشرق األوسط« 
لكنه ما لبــث أن غادرها. تــرى هل كان 
جنيــب املانع يعاني حدة في الطباع، أهذه 
موروثة أم مكتســبة بسبب اإلخفاقات 
التي مّرت به أو مــّر بها؟ وقد تأكدت من 
هذه احلدة؛ حدة الطباع من خال قراءتي 
»الرحلة  الرصي  املمتع  الوثائقي  للكتاب 
الناقصــة« لألديبــة العراقيــة املغتربة 
فاطمة احملســن، ومعاناته الغربة الذاتية 
والروحيــة، وجل املبدعــي يعانون غربة 
الروح والزمان واملــكان، وما أروع قولة من 
قال: أن تكون إنســانا فهذه مســؤولية 

ومهمة شاقة.
توفي جنيب املانع في بيته في لندن سنة 
1991 وإذ جلب انقطاعه انتباه شقيقته 
القاصة والروائية ســميرة املانع وزوجها 
إليه ليجداه  نيازي، فذهبا  الشاعر صاح 
احلياة منذ ســاعات وســاعات  فارق  قد 
وســماعة الهاتف منسدلة على صدره، 

ويا لسنوات العمر التي تتصرم سراعا.

شكيب كاظم
ولــد جنيب عبد الرحمــن املانع في مدينة 
الزبيــر ســنة 1926 هذه املدينــة املطلة 
على صحراء مترامية األطراف، تتجه نحو 
والكويت،  الســعودية  العربية  اململكــة 
فضا عن أنها تضــم معلما تراثيا وأعني 
به مقبرة احلسن البصري التابعي اجلليل. 

منذ نعومــة أظفاره شــغف جنيب املانع 
بالقــراءة والكتــاب، وإذ كانــت توجهاته 
األولى دينيــة، فإنه ما عتــم أن مال نحو 
اآلداب األوروبيــة، ولعــل الكتب التي كان 
البريطانيون،  واجلنــود  الضبــاط  يبيعها 
الثانيــة، والذين كانوا  أيام احلرب العاملية 
يعســكرون فــي قاعدة الشــعيبة، بعد 
أن فرغــوا مــن قراءتها، فضــا عن التي 
تركوها بعد االنسحاب منها نهاية احلرب، 
ألساطي  الكاســيكية  واألســطوانات 
املوســيقى الغربية: شــوبان، موتسارت، 
فاكنر، بتهوفــن، غيرت ذوقه نحو الثقافة 
الغربيــة، ولو كان جنيب الــذي تخرج في 
ثانوية البصــرة في العشــار، قد انتظم 
بالدرس في كلية اآلداب، شأنه شأن لداته 
وأترابه: بدر شاكر السياب، ونازك املائكة، 
الــرزاق عبد  ومليعة عباس عمــارة، وعبد 
الواحد، في قسم اللغة العربية، أو قسم 
اللغة اإلنكليزية لصقلت دراسته موهبته 
وإمكاناتــه وبلورتهما، لكنه ويا لألســف 
يذهب لدراســة احلقوق ونصوص القواني 

اجلامدة، فأثر ذلك في مسيرته الثقافية.
والفرنســية،  اإلنكليزية  للغتــي  حذقه 
جعله يقرأ للكتاب الفرنســيي، الذي يرى 
أن األعمال املثيــرة حقا، هي أعمال تصنع 
في فرنسا، إنها أيضا بؤرة الكثير مما يدخل 
في نطاق اإلبداع الفنــي، إنها بؤرة فقط، 
أو إذا شئنا استبدال هذا اجملاز فلنقل إنها 
اجتاهات جديدة  )كتــاب  التصفية،  مراكز 

في األدب للناقد جون فليتشر(.
فضا عن قراءته للكتاب اإلنكليز، لذا ترى 
كتبه املوضوعة، أو املترجمة زاخرة بأسماء 
وغربيــي: جيمس جويس،  أوروبيي  كتاب 
فرانتز كافكا، هيرمان ملفل، جي أوسنت، 
ليرمنتوف،  تولســتوي،  وولــف،  فرجينيا 
بوشــكي،  ديستويفســكي،  غوغــول، 
لورنــس. ف.  هربرت  ديفيــد  تورجنيــف، 
سكوت فيتز جيرالد، آالن روب غرييه، فضا 
عن أساطي املوســيقيي الكاسيكيي، 
الذين كّلف اقتناء اســطواناتهم ميزانية 
هذا الرجل املتواضعة أصا؛ تقاعد موظف 
عراقي! جعلته هــذه الهواية التي تقترب 
من الهوس، باقتناء املئــات، بل اآلالف من 

نجيب المانع ... الترجمة وعبور الزمان األوسع

إحدى مقاالت هذا الكتاب، 
حملت عنوان )سايكولوجية 

الكتابة لمطبوع يعيش 
ساعتين( يطرح المانع، 

قضية جديرة بالمناقشة، 
عن جدوى الكتابة التي ال 
تدوم أكثر من ساعتين، 

وتذهب إلى الظالم، 
أي الكتابة في الجريدة 

اليومية، التي تحيا ساعات 
الصباح فقط، فإذا انتصف 

النهار، لمست عزوف القراء 
عنها، فقد تخطاها الزمن، 

وأضحت عبئا على ربة 
المنزل.

ُحشاشة أنثى...
خولة سعيدان*
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ياباني ينفق 23 ألف دوالر ليصير ذئًبا 
قالت شــركة Zeppet املتخصصة فــي صناعة األزياء 
اخلاصة مبجــال الســينما والترفيه، أنهــا تلقت طلبا 
لتصميــم زي حيوان من زبون ياباني أراد أن يحقق حلمه 

في أن يكون »ذئًبا«.
ونشــرت الشركة رســالة العميل »السعيد« الذي لم 
تكشف عن اســمه، إذ قال »بسبب عشقي للحيوانات 
منذ الطفولة، حلمــت أن أكون ذئًبا يومــا ما، وعندما 
جربــت البدلة التــي مت تصميمها لي دهشــت.. كانت 

اللحظة التي حتقق فيها حلمي«.
وبحسب ما كشفته الشركة فإن زي الذئب كلف الزبون 

نحو 3 ماليني ين، ما يعادل 23 ألف دوالر أمريكي.
 :Zeppet وأضاف الزبون الغامض في رســالته لشركة
»بدا طلبي في أن أبدو وكأنني ذئب حقيقي ميشــي على 
رجلية اخللفيتني أمرًا صعًبا، لكن البدلة التي أبدعتم في 
تصميمها بدت متاًما كما تخيلتها، وحققت املواصفات 

التي طلبتها بشكل مثالي«.
وأكد »فتحة التهوية للتنفس، واألجهزة التي سمحت 
لــي بارتداء البدلة دون مســاعدة أحــد، أظهرت لي أن 
ا لراحة عمالئهم«. مصممي Zeppy يولون اهتماًما خاصًّ
وبحسب ما كشفته الشركة، اســتغرقت صناعة زي 
الذئب 50 يوًما، إذ فحص املصممون صور ذئاب حقيقية 

لتطبيق أصغر التفاصيل.
يذكر أن شركة Zeppet كانت تصدرت الصحف العاملية 
بداية عام 2022، بعد أن صنعت »زي كلب« لعميل لطاملا 
أراد أن يعيش مثل الكلب، وكلف الزي آنذاك 2 مليون ين، 

ما يعادل 15 ألف دوالر.

عمالق غانا يسعى لدخول موسوعة 
غينيس

أعلن مستشفى محلي في شــمال غانا سليمان عبد 
الصمد البالغ من العمر 29 عاًما خالل إحدى فحوصاته 
األخيــرة، أنه وصل إلى ارتفاع 9 أقــدام و6 بوصات )2,89 

متراً(، وهذا من شأنه أن يجعله أطول رجل في العالم.
إال أن العيــادة الريفية التي أجــرى عبد الصمد فحصه 
فيهــا لم تكن متأكدة من طولــه، ألنها لم تكن متتلك 

أدوات القياس الصحيحة.
واجتمع عدد من األطباء، فاقترح أحدهم استخدام عمود 

لقياس ارتفاعه، وبهذه الطريقة توصلوا إلى تقديرهم.
إال أن شــريط القياس قرأ 7 أقدام و4 بوصات، فيما يبلغ 
طول أطول رجل علــى قيد احلياة طولــه 8 أقدام و2,8 
بوصة، ما معنى أنه بالكاد أطول من عبد الصمد مبقدار 

قدم واحدة، حسب ما قال له أحد جيرانه.
لكن عبد الصمد لفت إلى أنه ما زال »ينمو«، وتابع: »من 
يدري، رمبا فــي يوم من األيام قد أصل إلــى هذا االرتفاع 

أيضاً، كل ثالثة أشهر أو أربعة أشهر أمنو«.
يروي عبد الصمد أنه استيقظ ذات صباح مرتبكا، وقال: 
»أدركت أن لســاني قد طال طوله في فمي لدرجة أنني 
لم أســتطع التنفس بشــكل صحيح«، فزار صيدلية 
محلية للحصول على بعض األدوية، ولكن بعد أيام أدرك 
أن كل جزء آخر من جســده بدأ فــي الزيادة في احلجم، 

حسبما يروي.
ويعانــي من مضاعفــات جراء ما يحصــل معه، منها 
عمود فقري منحني بشــكل غير طبيعي، وفد تشمل 
املضاعفــات األكثر خطــورة عيوب فــي القلب. يقول 
األطبــاء إنه يحتاج إلى إجــراء جراحة في دماغه لوقف 

النمو.

ملونشريط

البصرة - الصباح الجديد: 

تعد مكتبة الزبير األهلية العامة 
التي تأسســت عــام 1920 من 
معالم البصــرة والزبير القدمية، 
وحتتفظ مبوقعها وبنائها وكتبها 
القدمية املتنوعة ولكنها لم تعد 
كما في الســابق مكانا للقراءة 
نتيجة قلــة روادها وظهور عصر 
ومواقع  االلكترونــي  التواصــل 

التواصل.
الزبير  مكتبــة  جمعيــة  رئيس 
عبداهلل  يعقوب  تركــي  األهلية 
يتحــدث عــن مراحــل إنشــاء 
املكتبة ويصفهــا أنها أصبحت 
معلــم ثقافي وتاريخــي وتراثي 
نالهــا اإلهمــال ولم حتــَظ بأي 
اهتمام حكومي وما تزال ببنائها 
وزخرفتهــا القدميــة إضافة إلى 
هو  جديدها  وأن  وكتبهــا  أثاثها 

االحتفاظ بقدميها.
ويؤكــد أن مكتبــة الزبير كانت 
الدكاكني  إحــدى  في  نشــأتها 
الصغيــرة فــي ســوق العقيل 
بالـ »ســوق  الذي يطلــق عليه 
عام  فــي  وانتقلت  املســقوف« 
1937 إلى موقعها احلالي املشيد 
من الطابوق والشيلمان وحتتفظ 

بذلك البناء واملكان.
األهلية  الزبيــر  مكتبــة  تعاني 

حسب رئيسها على أنها تفتقد 
احلكومــي من  االهتمــام  إلــى 
الثقافة  ووزارة  احملليــة  احلكومة 

بالرغم أنها جتــاوزت الـ 100 عام 
مبعاملها  واحتفظت  عمرهــا  من 
وكتبهــا ومخطوطاتهــا وبذات 

تفتقــد روادهــا بعدمــا فقدت 
الكثير من مخطوطاتها.

وتوافد على زيارتها امللوك واألمراء 

فــي أربعينيــات القــرن املاضي 
حيث زارها امللــك فيصل الثاني 
واألمير عبد اإلله ونوري ســعيد 

وشخصيات خليجية وعربية.
عبد اهلل يقــول إن مكانتها تعد 
رمــزا للثقافة في تلــك املدينة 
ولكنهــا لم جتد مــن يهتم بها 
ولكنهــا لم جتــد أي اهتمام من 
املســؤولني في الوقــت احلاضر، 
مطالبا املسؤولني االهتمام بهذا 

املعلم احلضاري والثقافي.
يصفهــا الدكتور عبد الســتار 
أنهــا معلم  البيضانــي علــى 
شــاخص فــي مدينــة الزبيــر 
أسســها النجادة وهي أقرب إلى 
البداوة وأسســوا معلما ثقافيا 
حتتــوي عيــون التــراث العراقي 
والعربي وكانــت محطة لتداول 
اإلصــدارات اجلديــدة والصحف 
العربية في ذلــك الزمان وكانت 
االجتماعــي  لإلصــالح  مكانــا 

لوجهاء الزبير.
القرن  البناية عمرهــا جتاوز  تلك 
ولكنها ال تــزال صامدة ولكنها 
تشــتكي اإلهمال وسرقت منها 
ونهبت منها  ما حتتويه  األنظمة 
احلروب ما تبقى ولكنها شخاصة 

ومييزها عمارتها الكالسيكية.
تلك املكتبة لها األثر الكبير على 
نفــوس روادها وهي الرحم ومهد 
التي جمعت كبار مثقفيها  األم 
يهتم  من  إلى  وحتتاج  وأساتذتها 
بها وإعادة جتديدهــا لتبقى رمزا 

ثقافيا ملدينة أعطت الكثير.

متابعة - الصباح الجديد: 
كوب  شرب  يفضلون  الكثيرون 
من املاء قبــل وجبة الفطور، ملا 
له من فوائــد عديدة، لكن هل 
سألت نفسك ما هي مواصفات 
املاء ذلــك؟ خبيرة تغذية  كوب 
روســية كشــفت كيف يجب 
أن يكــون كوب املــاء »املثالي« 

وفوائده قبل وجبة الفطور.
وتقول الدكتورة داريا روساكوفا، 
نقلت عنها وسائل  ما  بحسب 
أجل  »مــن  الروســية:  اإلعالم 
إطالق عمل أجهزة اجلســم في 
الصباح، يجب شــرب كأس ماء 
مفلتــر أو مــاء الينابيع، وليس 
مــاء الصنبــور الــذي يحتوي 
على شــوائب عديــدة. كما أن 

املاء املغلــي ال يصلح أيضا، ألن 
تؤدي  احلرارية للمــاء  املعاجلــة 
إلــى تغيرات هيكليــة تفقده 
خصائصه املفيدة. كما أن املياه 
بديل  أفضل  ليســت  املعدنية 
ألنها حتتوي على نســبة عالية 

من الغازات«.
وتؤكد خبيرة التغذية الروسية 
على أن درجة حــرارة املاء الذي 
نشربه على معدة فارغة يجب 
و25 درجة   22 بــني  تتــراوح  أن 

مئوية.
وتقول: »املــاء البارد واملثلج غير 
مريــح للجهــاز الهضمي. ألن 
املعدة هي  فــي  احلــرارة  درجة 
37 درجــة مئوية وفــي األمعاء 
يهّيج  لذلك  درجة مئويــة.   38

املــاء البــارد الغشــاء اخملاطي 
وتنقبض  واألمعــاء  للمعــدة 
األوعية الدموية، وتبطؤ عملية 

مع  وتتفاقم  الغذائي،  التمثيل 
هذا األمر املشكالت التي يعاني 
منهــا الشــخص فــي اجلهاز 

الهضمي، مثل احلرقة واالنتفاخ 
واإلمساك«.

وتضيف أنه من األفضل شــرب 
املاء في حالة اجللوس وبرشفات 
واحدة.  جرعــة  وليس  صغيرة، 
كما يجــب أال تزيد كميته عن 
تناول  ثــم  450 مليلتــراً، ومن 
الفطور في مدة أقصاها  وجبة 

نصف ساعة.
وتشــير إلــى أن هنــاك بعض 
لفوائد  بالنسبة  االســتثناءات 
أو  الليمــون  عصيــر  إضافــة 

الزجنبيل أو العسل إلى املاء.
وتقــول: »ميكــن شــرب املــاء 
مــع الليمون فقط فــي حالة 
وحرقة  وجــود حموضــة  عدم 
أما  احلمضيات.  من  وحساسية 

املاء مع الزجنبيل، فإنه يســاعد 
 edema علــى إزالــة الوذمــة
)وهــي عبارة عن تــورم ناجت عن 
الســوائل الزائدة احملتبسة في 
تأثير  وله  أنســجة جســمك( 
للبكتيريــا.  مضــاد  طفيــف 
بتناوله في  ينصــح  ولكــن ال 
اجلهاز  بأمــراض  اإلصابة  حالة 
التنفســي وارتفاع درجة حرارة 
اجلسم. وذلك ألن الزجنبيل يرفع 
ومستوى  اجلســم  درجة حرارة 

ضغط الدم.
املاء مع العســل، فهو في  أما 
لذلك  الســكر،  مع  ماء  الواقع 
ميكن أن يسبب احلرقة واالنتفاخ 
زيادة  الصبــاح وكذلــك  فــي 

الـوزن«.

كوب الماء »المثالي« وفوائده المدهشة قبل الفطور

مكتبة الزبيرالعامة.. من دكان إلى معلم ثقافي يعاني اإلهمال
توافد على زيارتها الملوك واألمراء في أربعينيات القرن الماضي

استعراض لطيران الجيش في بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد: 
يحــرص الشــباب الروماني على 
املشــاركة في مهرجــان الدببة 
للحفاظ  القدمــاء  مــن  املوروث 
على هذا التقليد، حسب »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
وعلى غرار ما يحصل في مناطق 
رومانية عدة خالل فترة عيد امليالد، 
جتوب مجموعات من األشــخاص 
الشوارع في كومانيستي الواقعة 
إلى  رومانيا، سعياً  شمال شرقي 

طرد األرواح الشريرة.
من  عــدة  مجموعات  وتنطلــق 
البلدية  تختارهــم  األشــخاص 
صاخباً  عرضــاً  مقّدمني  بعناية، 

وغنياً باأللوان للزوار.
وخلف الالفتات التي تظهر عليها 
ويفوز  املشــتركني  قرى  أســماء 
وجوه  تبــرز  أفضلها،  يضــع  َمن 
شــباب، وأحياناً أطفــال، تتراوح 
أعمارهم بــني 8 و30 عاماً، ونادراً 
مشــاركني  املهرجان  يضــم  ما 
تتخّطــى أعمارهم الثالثني عاماً. 

ويشمل لباس الفراء الذي يرتديه 
ومخالبها  دببة  أرجل  املشتركون 

وأفواهها.
وفي رومانيــا التي تضم أكثر من 
نصف عدد الدببة البنية اإلجمالي 
احليوانات  هــذه  تُعتبر  أوروبا،  في 
احملمية مهــددة باالنقراض بفعل 

إزالة الغابات.
الذي  للتقليد  وتبدأ االستعدادات 
يعود إلى ما قبل املســيحية، في 

السنني  مر  على  ويصبح  اخلريف، 
حدثاً سياحياً مع تزايد أهميته.

ويقــول عالــم األنثروبولوجيــا، 
إّن »هذه  فالير ســيميون كوزما، 
املســيرات أُعيد إحياؤها منذ عام 
2007 وانضمام رومانيا إلى االحتاد 

األوروبي«.
وفــي بلد يبلغ عدد ســكانه 19 
هجرة  ويعانــي  نســمة،  مليون 
الشــباب  »يعتبــر  جماعيــة، 

املهرجــان فرصــة للبحــث عن 
هوية«، فــي حني بقيت حتى اآلن 
الثقافية  رومانيــا  »اهتمامــات 
اعتبار  مع  اخلــارج،  نحو  موجهة 
التقاليد أمراً قدمياً خاصاً باألجيال 

السابقة«.
ويعيــش نحو 6 ماليــني روماني 
في االغتراب، وحــني يعودون إلى 
بلدهم في فتــرة األعياد يرغبون 
في إحياء العــادات احمللية برفقة 

عائالتهم.
وكانت هــذه الظاهرة مصحوبة 
بعــودٍة جملــال تصنيــع األزيــاء 
التقليدية، وببرامج تلفزيونية، مما 

يستقطب آالف السّياح.
ويتوافد املشــاركون في املهرجان 
لتنــاول طبــق »ميســي«، وهو 
عبارة عن نقانق صغيرة تقليدية، 
باإلضافــة إلى الكباب. ووســط 
مجموعــة من الشــباب يرتدون 
زّي الدببة، تــرّوج إحدى الالفتات 
لعملة »شــيبا إينو« التي تتخذ 

من رأس الكلب رمزاً.

مهرجان الدببة في رومانيا... تقليد ُيعاد إحياؤه
متابعة - الصباح الجديد: 

أعلن وزير اخلارجية املصري ســامح 
شــكري اســترداد مصــر التابوت 
األخضر الــذي وصفه بأنه »قطعة 
أثرية هامة«، مــن الواليات املتحدة 
كان بني قطع أثرية مت تهريبها خارج 

البالد بشكل غير شرعي.
وخالل مؤمتــر صحافي مبقــر وزارة 
اخلارجيــة املصرية بثــه التلفزيون 
املصري، أوضح وزير السياحة واآلثار 
التابوت  أن  عيســى  أحمد  املصري 
كان من بني 17 قطعة أثرية متنوعة 

استردت من الواليات املتحدة.
ومــن جهته قال أمــني عام اجمللس 
األعلــى لآلثــار مصطفــى وزيري 
خالل املؤمتر إن ما مت اســتعادته هو 
غطاء التابــوت األخضر والذي يعد 
الفرعونية  التوابيــت  أضخم  أحد 
اخلشبية، ما جعل سرقته بالكامل 

أمرا صعبا.

وأشــار وزيري إلــى أن طول الغطاء 
وصل إلــى مترين و94 ســنتيمترا 
وعرضــه حوالي 90 ســنتيمترا وال 

يقل وزنه عن نصف طن.
ملكية  توابيــت  »هنــاك  وقــال: 

وتوابيــت لألفــراد .. هــذا التابوت 
ألفــراد«، مشــيرا إلــى أن التابوت 
)يعود( لكاهن اسمه  الظن  »أغلب 

عنخ إم ماعت«.
وأرجــع وزيري ســبب التســمية 

بـ«األخضــر« إلــى لــون الوجــه 
الذي  التابوت،  غطاء  على  املنحوت 
يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني 
2700 عام وقد  املتأخر منذ قرابــة 
مت اكتشــافه فــي منطقة مصر 
الوســطى، على ما رَجح املسؤول 

املصري. 
التابوت  »استعادة  أن  وأكد شكري 
األخضر متثــل حلقــة جديدة في 
حماية إرث مصر احلضاري«، مشيرا 
إلى أنه على مــدار العقد املاضي، 
اســتردت البالد من اخلارج أكثر من 

29 ألف قطعة أثرية مهربة.
وخــالل األعوام القليلــة املاضية، 
كشــفت مصر عن »كنــوز« أثرية 
عــدة في مختلــف انحــاء البالد، 
حيث  ســقارة  منطقة  وخصوصا 
اكتشــف أكثر من 150 تابوتا أثريا 
يعود تاريخها إلــى أكثر من 2500 

عام.

مصر تستعيد »التابوت األخضر« من الواليات المتحدة

متابعة - الصباح الجديد: 
تســتند أبحاث اخلبيرة في جامعة 
هارفــارد، ليزا الهــي، إلى إحصائية 
صادمة أجريــت على مجموعة من 
األطباء  أخبرهــم  القلــب،  مرضى 
بأنهــم ســيموتون إذا لــم يغيروا 
معّدل  وكان  الراســخة،  العــادات 
االســتجابة واحداً فقط من كل 7 

قرروا تغيير عاداتهم.
باحلياة  املرتبطة  املسائل  فحتى في 
للكلمة،  احلرفــي  باملعنى  واملــوت 
فإن البشــر لديهم نفور فطري من 

التغيير.
وأوضحــت الهــي، فــي كتابهــا 
التغييــر«، كيف  »احلصانــة مــن 
يتجلى هذا النفور في حياة كل فرد 
عندما يشــرع في حتقيق أي أهداف 

جديدة.
وقالت: »لــدى الناس فكرة مضللة 
بأنــه ميكنك في  للغايــة، مفادها 
هذا  لكن  بســرعة،  التغيير  الواقع 

ليس صحيحاً«.
أســوأ  فإن  نظرهــا،  وجهــة  ومن 
العام اجلديد ليس  شيء في قرارات 
حقيقة أننا »نفشــل« فــي الوفاء 
بها، لكن املأســاة، كما تقول، هي 
أننا فــي كثير من األحيــان ننتقد 
أنفســنا عندما نُنتقد، على الرغم 
تثبت  التي  األبحــاث  من عقود من 

مدى مقاومتنا للتغيير.
وبّسطت الهي بعض املفاهيم التي 
جتعــل التغيير صعبا على البشــر 

فــي الكثير من األحيــان في مقال 
عليه  اطلعت   ،»CNBC« لشــبكة 

»الصباح اجلديد«.
وقالــت، إن اجلــزء األكبــر يتعلــق 
بحقيقــة أن النــاس ال يدركون وال 
يحترمون بشكل كاف أن هناك قوى 
قوية تعمل على مســتوى الالوعي 
والتــي جتعــل من الصعــب علينا 
التغييــر، وهذا أمــر ال يجب اخلجل 
منه. وأضافت: »مع ذلك، ال يعني أن 
أيا من ذلك أن التغيير مســتحيل«، 
مشيرة إلى أنه قد يكون من السهل 

االلتزام ببعض قرارات العام اجلديد.
وأوضحــت الهي أن املشــكلة تبدأ 
نظام معتقد  هنــاك  يكون  عندما 
أساســي ال نراه مينعنــا فعلياً من 

االلتزام بهدفنا.
وقالــت: »إذا كنت قــد حاولت عدة 
تره  مرات تغيير نفس السلوك ولم 
ثابتاً بعد، فهذه عالمة واضحة على 
أن هناك شــيئاً آخــر يحدث خلف 
طورت  البحث،  وبعــد  الكواليس«. 
الهــي خارطة طريــق كاملة حول 
كيفية حتديــد - والتغلــب على - 

»مناعتنا من التغيير«.
واســتعرضت الهي مؤخــراً تدريبا 
توضيحي إلرشاداتها  عمليا كمثال 

أثناء العمل.
وتتكون العمليــة من أربع خطوات 
أوالً، عليك حتديد هدف  أساســية، 
التحسني الفعلي، وما عليك القيام 
به بشــكل مختلف لتحقيق ذلك.

وبعــد ذلــك، عليــك أن تنظر إلى 
سلوكياتك احلالية التي قد تتعارض 

مع هدفك.
وتوضــح أن التفاصيــل تكشــف 
الكثير مــن العــوارض للتغيير، إذ 
إن األمر ال ميكــن حصره فقط على 
ســبيل املثال في كونــك ال تلتزم 
تتهرب من  أو  مواعيــدك  بجــدول 
االجتماعات، فقد تكون املشــكلة 
أكبــر من هــذا عند الدخــول في 
التفاصيل، مثل أنك ال جتيد قول ال، 
أو تتجــاوز الوقت احملدد، وهذه األمور 
املنبــع إلصالح  حتتاج للعــالج من 

كامل املشكلة.
ووفقــاً لـ«الهي«، فإن هذا النوع من 
البصيــرة أمر بالغ األهمية، ألنه في 
هــذه املرحلة من خارطــة الطريق 
يعتقد الناس عادًة أنهم يرون ماهية 
أنفسهم  ليجدوا  - فقط  املشكلة 
يتعاملــون مــع جــزء صغيــر من 

املشكلة احلقيقية املطروحة.
تغيير  إلى  يذهبــون  »إنهم  وقالت: 
السلوك على هذا املستوى امللموس 

واملباشر للغاية«.
وأضافت: »ما يقولــه بحثي هو، إذا 
كان بإمكانك إجــراء التغيير بهذه 
الطريقة، فهذا جيد.. لكن بالنسبة 
للعديد من األشخاص، هذا ال يعمل، 
ألن السلوك يخدم في الواقع هدفاً 

منافساً مهماً لديهم حقاً«.
الثالثة:  اخلطــوة  إلى  ذلــك  ويؤدي 
حتديد التزاماتك التنافسية اخلفية.

ففــي هــذه املرحلة مــن خارطة 
الطريق، ميكن للناس حتديد افتراض 
أساســي أكبر بكثير حول كيفية 
يقود  والــذي كان  العالــم  عمــل 
بالفعــل مقاومتهم للتغيير طوال 

الوقت.
املؤلفة  مــع  »بودكاســت«  وخالل 
األكثــر مبيعاً برينيه بــراون، والتي 
تواجه مشــكلة بخصوص رغبتها 
في ضبــط مواعيد اجتماعاتها مع 
فريــق العمل، إال أنها تنســحب أو 
الدقائق  العديــد منها فــي  تلغي 
أن  اكتشــفت  فقــد  األخيــرة، 
افتراضاتهــا الشــخصية ألهمية 
االجتماعــات بأنها قاتلــة لوقتها 

اإلبداعي.
ولــم تكن ترغــب في االجنــرار إلى 
التفاصيل - وبالتالي، انسحبت من 
االجتماعات كطريقة للحفاظ على 
وقتها اإلبداعي، والذي اعتبرته أكثر 

أهمية.
وقالت الهي، إنهــا عندما تبدأ في 
إجراء تطبيقها على حاالت معينة 
كخارطة طريــق ضد »احلصانة من 
يكون  الرابع  احملــور  فــإن  التغيير«، 

»دائماً« غير مرتبط بالعمود األول.
فعلى ســبيل املثال، تستشهد بأم 
تريد ممارسة  إنها  األول  قال عمودها 
املزيــد مــن التماريــن - بينما كان 
الذنب  الرابع يدور حــول  عمودهــا 
الذي تشــعر به في أي وقت تركت 

أطفالها.

أطباء يحذرون من عدم تغيير عادات البشر الراسخة في العام الجديد
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العواصم ـ وكاالت:

تلقى ليفربول خسارة مفاجئة 
أمام برينتفورد لتزداد الشكوك 
بشــأن وضعية كتيبة  مجدداً 
يورغــن كلــوب فــي الــدوري 
املوســم. املمتاز هذا  اإلجنليزي 
نتائجــه  برينتفــورد  وواصــل 
تغلب  عندمــا  اجليــدة مؤخراً 
علــى ضيفــه ليفربــول 1-3 
مســاء أول أمس فــي املرحلة 
التاسعة عشــرة من مسابقة 
املمتاز.وجاءت  اإلنكليزي  الدوري 
الفرنسي  الفائز بفضل  أهداف 
كوناتيــه باخلطــأ فــي مرمى 
فريقه )19( وويسا من الكونغو 
والكاميرونــي  الدميوقراطيــة 
مبيومو )42 و84(، فيما ســّجل 
ليفربول  هــدف  تشــامبرالين 
برينتفورد  )50(.وجتّنب  الوحيــد 
اخلســارة للمباراة السادســة 
تواليــاً فــي املســابقة ليرفع 
رصيده إلى 26 نقطة في املركز 
توقف  بينمــا  الســابع مؤقتاً 
رصيــد ليفربول عند 28 نقطة 
في املركز السادس مؤقتاً أيضاً.

وبحســب أرقام »أوبتا«، أصبح 
ثامن العب يسجل  تشامبرلني 
في   100 رقــم  مباراتــه  فــي 
ليفربول،  رفقــة  البرمييرليــج 
في  منذ محمــد صالح  واألول 
شهر آذار من عام 2020.وسجل 
آخر  مــن  هدفني  تشــامبرلني 
3 أهــداف له فــي البرمييرليج 
من ضربات رأســية، بعدما لم 
يســجل أي أهداف من ضربات 
رأسية في أول 17 هدًفا له في 

املسابقة.

أرنولد الهدف  في املقابل صنع 
رقم 45 له في البرمييرليج منذ 
موسم )-2018 2019(، ويتصدر 
القائمة كيفــني دي بروين )51( 
 )45( روبرتســون  أندي  ثم  ومن 
وصــالح )40(، وذلك بحســب 
أليسون  »ســكواكا«.وتصدى 

بنهاية الشــوط األول للمباراة 
اجلارية، لـ58 كرة خالل املوسم 
احلالــي، وهو ما يســاوي عدد 
 2019-( تصدياته طوال موسم 
ليفربول  تــوج  2020( عندمــا 
تشــامبرلني  باللقب.وســجل 
هدفه األول في البرمييرليج منذ 

كانــون الثاني من عــام 2022، 
بينما صنع أرنولد أول هدف له 
الفرصة  من  وذلك  املوسم،  في 

رقم 30 التي يخلقها.
وأعــرب يورجن كلــوب، مدرب 
ليفربــول، عن غضبــه من أداء 
حكم مبــاراة الفريق أمام أمام 

برينتفــورد )1-3( أمــس اإلول، 
النقاط،  إهدار  ليفربول  وواصل 
حيث فرط فــي 23 نقطة هذا 
املوســم، كما حقق برينتفورد 
أول انتصــار له على حســاب 

الريدز منذ عام 1938.
وقال كلوب، في تصريح لسكاي 

ســبورتس: »ليس لــدي فكرة 
الثالــث، ففي هذا  عن الهدف 
املوقف عندما تركض بســرعة 
كبيرة وتتلقى دفعة من اخللف، 
وتسقط«.وأضاف:  االتزان  تفقد 
»رأي أتويل )حكم اللقاء( أن هذه 
ليست مخالفة، واختفى الفار 
خلف عبارة )ليســت واضحة(، 
الهدف الثالث مخالفة واضحة 
وال أحتــرم ذلــك القرار«.وتابع: 
»كان لدينــا اجتماع قبل بداية 
املوســم، ومت إخبارنا بأن احلكم 
لكن  اخملالفات،  في  سيصفرون 
هذا لم يحــدث، اخملالفة تبقى 
دفعا،  يبقى  والدفــع  مخالفة 
وعندما يرى احلكام ذلك، تتوقع 

أن يطلقون الصافرة«.
وأمت: »أعرف أن البعض ســيرى 
بأن ذلــك عذرًا، لكــن ال، كنت 
أتوقع ما هو أفضل من الفريق، 
في  األول  الهــدف  اســتقبلنا 
الوقــت الــذي كان يجــب أن 
هائلتني  بفرصتني   )0-2( نتقدم 
وكوســتاس  )نونيز(  لدارويــن 
املرمى  أمــام  )تســيميكاس( 

مباشرة«.
من جهته، قال أندرو روبرتسون، 
تصريحات  في  ليفربول،  ظهير 
نقلهــا موقع »بي بي ســي«: 
املتواجدة  للجماهير  »بالنسبة 
في منازلهــا أو في احلافلة اآلن 
وعائــدة لليفربــول، هذا ليس 
جيدا«.وختــم: »حتدثنــا عــن 
لم  لكن  املستوى،  ثبات  أهمية 
نصل إليه بعد، األمر يبدو كما 
لو كنا نتخذ خطوة لألمام ومن 
ثم نتراجع إلى الوراء مرة أخرى، 
جدول  تسلق  من  يصعب  وهذا 

الترتيب لسوء احلظ«.

كلوب يصب غضبه على الحكم

برينتفورد يلحق بليفربول الخسارة األولى في 2023 القاهرة ـ وكاالت:
أعلن اجلهــاز الفنــي للمنتخب املصري لكــرة اليد 
القائمــة التي سيشــارك بها الفريق في النســخة 
الثامنة والعشــرين من بطولة كأس العالم للرجال.

وتنطلق بطولة العالم لكرة اليد في بولندا والسويد 
خــالل المدة مــن 11 إلــى 29 كانون الثانــي اجلاري.

وضمت القائمة حسب املركز اإلعالمي لالحتاد املصري 
لكرة اليد كال من: كــرمي هنداوي وعبد الرحمن حميد 
ومحمد علي في حراســة املرمي ومعهم عمر الوكيل 
بكار وأحمد مؤمن صفا وعلي زين وحســن قداح وعبد 
الرحمن فيصل ومحمد ســند وكرمي يســري وحسن 
رمضان ومهاب ســعيد ويحيى الــدرع وأحمد خيري 
وأحمد هشــام السيد »دودو« وســيف الدرع ومحمد 
ممدوح هاشــم وإبراهيم املصري وأحمد عادل وشــادي 
خليل.وأوقعت القرعة املنتخــب املصري في اجملموعة 
الســابعة التي تضم معه منتخبات كرواتيا واملغرب 

والواليات املتحدة األميركية.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن هوفنهامي األملاني، ، اســتعارة املهاجم الدمناركي 
الدولي كاسبر دولبرج من صفوف نيس الفرنسي حتى 
نهاية املوســم، بعد رحيله عن أشــبيلية اإلسباني.

ولعب دولبرج على ســبيل اإلعارة ألشبيلية في بداية 
املوســم لكنه فشل في التسجيل خالل أربع مباريات 
ليظل خارج حســابات املدرب خورخي سامباولي الذي 
خلف جولــني لوبتيجي في املنصــب. وخاض دولبرج 
جميــع املباريات الثالث للدمنارك في مونديال قطر، من 
بينها مشــاركة واحدة كأساسي، لكن منتخب بالده 
تذيل ترتيب اجملموعة الرابعة وودع كأس العالم مبكرا.

الرباط ـ وكاالت:
اختار نــادي الوداد املغربي مديره الفني اجلديد، لقيادته 
فيما تبقى من املوسم اجلاري، خلفا للمغربي احلسني 
املغربّيــة، عن تعيني  الرياضّية  عموتة.وأعلنت قنــاة 
التونســي مهــدي النفطــي مدربًا جديــًدا للفريق 
البيضاوي.وسبق للنفطي أن دّرب عّدة فرق في إسبانيا 
كان آخرها ليفانتي الذي أقاله في تشرين األول املاضي 
بســبب ســوء النتائج، حيث جمع الفريــق معه 10 
نقاط في 9 مباريات. ولم يصــدر نادي الوداد حتى اآلن 
أي بيان بشــأن هذا القرار، عبر منصاته الرسمية.وجاء 
تعاقد الوداد مع مهدي النفطي بعد مفاوضات مثمرة 
وناجحة، جمعت املدرب التونسي برئيس النادي سعيد 
الناصيري، حيث اتفق الطرفان على الشــروط املالية 

واألهداف الرياضية اخلاصة باملرحلة املقبلة.
وجتدر اإلشــارة إلى أن مهدي النفطــي كان قريبا من 
خوض جتربة أولى في الدوري التونسي املمتاز في 2020 
من بوابة النجم الســاحلي، إال أنــه تراجع الحقا بعد 

توقيع العقد.

منتخب مصر يعلن 
قائمته لكأس العالم لليد

هوفنهايم يستعير 
الدنماركي دولبرج

التونسي النفطي مدربا 
للوداد المغربي

صراع على الكرة في املباراة

2:30 ظهرًا
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

ساليرنيتانا ـ ميالن
إنتر ميالن ـ نابولي

الدوري اإليطالي

نيويورك ـ وكاالت:
قدمــت جنمة التنــس األمريكية 
بداية  وليامز،  فينــوس  اخملضرمة، 
2023.وذلك بتحقيق  ناجحة لعام 
البطوالت  فــي  انتصاراتهــا  أول 
لالعبات  العاملية  للرابطة  التابعة 
عامني، حيث  نحو  احملترفات، خالل 
كاتي  مواطنتهــا  علــى  تغلبت 
فولينيتس )6/7 و2/6(، ضمن الدور 

األول من بطولة أوكالند.
عامــا(،   42( فينــوس  واختــارت 
التي حققــت أول انتصاراتها في 
بطــوالت رابطــة احملترفــات عام 
1994، عدم اتباع خطى شقيقتها 
الصغــرى ســيرينا وليامــز التي 
اعتزلت، وقررت مواصلة مسيرتها 

في مالعب التنس.
وجاء فوز فينوس لينهي سلسلة 

من تســع هزائــم متتاليــة لها 
في بطــوالت الرابطــة، أولها في 
بطولة "يارا فالي كالســيك" في 
.2021 ملبورن، خالل كانون الثاني 

وخالل تلك الفترة حققت فينوس 
انتصارين فقط، لتتأهل إلى الدور 
الثاني بكل من بطولتي أستراليا 
لكنهــا  ووميبلــدون،  املفتوحــة 
األربع  املباريــات  جميع  خســرت 
التــي خاضتها في العــام املاض.
وتلتقي فينوس فــي الدور الثاني 
الصينية  أوكالنــد،  بطولــة  من 
لني تشــو، التــي تأهلــت بالفوز 
على ماديســون برينجل.وتستهل 
النجمة البريطانيــة إميا رادوكانو 
عبر  احلالي،  املوسم  في  مشوارها 
بطولــة أوكالند غدا الثالثاء بلقاء 

ليندا فروهفيرتوفا.

الدوحة ـ وكاالت:
تعاقده  الريــان،  نــادي  أعلــن 
إيفان  املرمى  رسمًيا مع حارس 
صفوف  في  ليشارك  رودريجيز، 
الفريــق مبنافســات دوري جنوم 
QNB للموســم احلالي 2022 / 
2023.وذكــر الريان، في بيان له 
عبر حســابه الرســمي مبوقع 
»تويتر«: »مت التعاقد مع احلارس 
رودريجيز حتــى نهاية  إيفــان 
املوسم، قادًما من صفوف فريق 

األهلي على سبيل اإلعارة«.
البالغ من  رودريجيــز،  ودشــن 
33 عاًما، مســيرته في  العمر 
العام 2009 فــي صفوف فريق 
الشمال، وفي عام 2011 انتقل 
إلى اجليش، واستمر في صفوف 
الذي   ،2015 العام  الفريق حتى 
الدحيل  لنادي  توقيعه  شــهد 
ملدة موســم واحد، قبل رحيله 

للعب في صفوف فريق املرخية 
ثم   ،2018  /2017 في موســم 
انضــم فــي 2018 إلــى نادي 

األهلي، قبل إعالن نادي الســد 
ضمه إلى صفوف الفريق األول 
في أغسطس/ آب املاضي على 

سبيل اإلعارة.
وكان نــادي الريــان قــد بــدأ 
سلســلة تعاقداته يوم أمس، 
بالتوقيع الرســمي مع املدافع 
شــوجو  اليابانــي  الدولــي 
تانيجوتشــي، قادًمــا من نادي 
الياباني،  فرونتال  كاواســاكي 
ضمن مســاعي النادي لتعزيز 
الفريق قبيل استئناف  صفوف 
منافســات الدوري في 4 يناير/ 
حيث  املقبــل،  الثاني  كانــون 
التشيلي  املدرب  فريق  يستعد 
نيكــوالس كوردوفــا ملواجهة 
فريق الســيلية يوم 5 من ذات 
الشــهر، علــى ســتاد حمد 
بــن خليفــة، حلســاب اجلولة 

الثامنـة.

فينوس وليامز تنهي سلسلتها 
السلبية الطويلة

الريان يتعاقد رسميا مع إيفان رودريجيز

بكين ـ وكاالت:
الصني  جائزة  منظمو ســباق  يرى 
الكبــرى أن هنــاك فرصــة إلقناع 
قــادة بطولــة العالم لســباقات 
بضم مضمار  فورموال1،  ســيارات 
شــنغهاي ألجندة موســم 2023 
إلغاء  العالم.وجــرى  بطولــة  من 
نسخة 2023 من السباق الصيني، 
نظرا للسياســات التقييدية التي 
الصينيــة  احلكومــة  تنتهجهــا 
ولكن   فيــروس كورونــا،  ملكافحة 
تخفيف اللوائــح مؤخرا قد يفتح 

الباب أمام عودة الســباق.وكان من 
املقرر إقامة الســباق الصيني في 
16 نيســان، وحتى اآلن اليزال هذا 
املوعد شاغرا.ولم يتضح بعد ما إذا 
كانت فورموال1 ستخاطر باملوافقة 

في ظل ضيق الوقت.
الســباق  من  نســخة  آخر  وجرت 
الصينــي في شــنغهاي، في عام 
2019 قبــل أزمة جائحــة كورونا.
سباق  شــنغهاي  مضمار  وينظم 
اجلائــزة الكبــرى منذ عــام 2004 

واليزال العقد ساريا حتـى 2025.

روما ـ وكاالت:
أعلــن ميالن رســمًيا، أن مدافعه 
بالــو توريه ســيغيب عن املالعب 
ملدة أربعة أسابيع على األقل، بعد 
خضوعــه لعمليــة جراحية في 
الكتف.وتعرض الالعب السنغالي 

خالل  مزعجــة  إلصابة  الدولــي 
الهزميــة الودية أمــام آيندهوفن، 

بثالثية نظيفة.
وقــال ميالن فــي بيانــه: »يعلن 
ميالن أن فودي بالــو توريه خضع 
اليــوم لعملية جراحية بســبب 

األمين  الكتف  فــي  بخلع  إصابته 
التي  »العملية  مبيالنو«.وأضــاف: 
وفريق  بوزونــي  الدكتور  أجراهــا 
األول  الفريق  CTS بحضور طبيب 
لوسيو جينيســيو، كانت ناجحة 
متاًما«.وختم البيان: »الوقت املقدر 

للعودة إلى التدريب الكامل هو 4 
أسابيع«.

املركز  أن ميالن يحتل  إلى  يشــار 
الثانــي في جدول ترتيــب الدوري 
بفارق  نقطة   33 برصيد  اإليطالي 

8 نقاط عن نابولي املتصدر.

الصين تأمل إعادة سباق شنغهاي إلى أجندة فورموال1

ميالن يعلن غياب العبه شهرا

عمان ـ وكاالت:
حصد املنتخب األردني لرفع األثقال، 18 
ميدالية ملونــة بواقع 3 فضيات و15 
برونزية، وذلك في ختام مشاركته في 
بطولتي غرب آسيا وكأس قطر.ونظم 

األثقال، بطولتي  لرفع  القطري  االحتاد 
غربي آســيا وكأس قطر، مبشــاركة 
نحو 100 ربــاع ورباعة مثلوا 15 دولة. 
وتألقت العبة املنتخــب األردني، وئام 
قنديــل، واســتطاعت انتــزاع املركز 

3 ميداليــات فضية  الثاني وحصــد 
في بطولة كأس قطــر، و3 ميداليات 
برونزية في بطولة غرب آسيا.كما نال 
الالعب محمد العابودي، املركز الثالث 
وحصد 3 برونزيات فــي بطولة غربي 

آسيا.
 3 وفــاز الالعب أحمــد اخلوالــدة بـ 
ميداليات برونزيــة، كما نالت الالعبة 
راما حجازي 3 ميداليــات برونزية في 

بطولة كأس قطر.

منتخب األردن لرفع األثقال يحصد 18 ميدالية

فينوس

إيفان رودريجيز

روما ـ وكاالت:
تعاقد نادي ساليرنيتانا، صاحب املركز 
ال12 فــي الدوري اإليطالــي، مع أحد 
جنوم كأس العالــم 2022، الذي أقيم 
في قطــر، ألول مرة مبنطقة الشــرق 
تعاقده  ســاليرنيتانا،  األوسط.وأعلن 
مع حارس مرمى املنتخب املكسيكي 
جوليرمــو أوتشــوا )37 عامــا( حتى 
النادي،  احلالي.وقــال  املوســم  نهاية 
على موقعه الرســمي، »توصلنا إلى 
اتفاق مــع حارس املرمــى املولود عام 
1985 جوليرمــو أوتشــوا، والذي وقع 
عقــدا مع النــادي حتــى 30 حزيران 

2023، مع إمكانية التمديد، وسيرتدي 
القميص رقم 13«.وكان أوتشــوا أحد 
جنوم منتخب بالده فــي كأس العالم 
قطــر 2022، الــذي كان اخلامس في 
مســيرته االحترافية.وبــدأ أوتشــوا 
امللقب ب«ميمو« مسيرته االحترافية 
في املكسيك، قبل االحتراف في القارة 
العجوز مع أجاكسيو الفرنسي، حيث 
لعب ملدة 3 مواســم.واصل مسيرته 
في إســبانيا مــع ملقــة وغرناطة، 
قبــل االنضمــام إلى ســتاندار لياج 
البلجيكــي، عاد إلى املكســيك عام 

2019، حيث دافع عن ألوان أميركا.

ساليرنيتانا يتعاقد مع المكسيك أوتشوا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

عقــد وزيــر الشــباب والرياضة 
الســيد أحمد املبرقــع اجتماعاً 
مشــتركاً مــع األمانــة العامة 
القدم  لكرة  العربي  اخلليج  الحتاد 
بحضــور األمــن العــام لالحتاد 
ومت  الرميحي.  جاســم  الســيد 
آخر  مناقشــة  االجتماع  خــالل 
ضيوف  الســتقبال  التحضيرات 
العراق في إفتتاح بطولة خليجي 
25 في البصــرة واملقرر انطالقها 

بعد غد اجلمعة.
بعــد ذلــك تفقد وزير الشــباب 
والرياضة يرافقه مستشار رئيس 
بنيان  أياد  الرياضة  الوزراء لشؤون 
وأمــن عام احتاد اخلليــج العربي 
لكــرة القدم جاســم الرميحي 
، تفقــد ملعــب جــذع النخلة 
الذي يســتضيف حفل االفتتاح 
واطلع على أماكن كبار الضيوف 
ومقصــورات امللعب التي ظهرت 
احلدث  انطالق  قبــل  بهية  بحلة 
املرتقب، ودعا الوزير الى أن تتظافر  
جهود اجلميع من أجل جناح العراق 
في اســتضافة العــرس الكروي 

اخلليجي.
العراقية  البصرة  مدينة  وظهرت 
فــي أبهــى صورهــا، حتضيــرا 
كأس  بطولــة  الســتضافة 
اخلليــج، بداية من يــوم بعد غد 
اجلمعــة ، وحتى 19 كانون الثاني 
احلالــي، مبشــاركة 8 منتخبات.
ومت االنتهــاء من نصــب معدات 
أجهزة تقنية الفيديو في ملعبي 

البصرة الدولــي وامليناء األوملبي.
كما باشــرت اللجنــة املنظمة، 
عملية تزين مقرات إقامة الوفود 

واملالعب بشعارات البطولة.
وظهرت متيمة النســخة رقم 25 
مدينة  في شوارع  اخلليج،  لكأس 
»الســندباد«  وأصبح  البصــرة، 
أيقونة في جميع مداخل وساحات 

ثاني أكبر املدن العراقية.ومت نصب 
شاشات عمالقة وأخرى متحركة 
فــي مناطــق املشــجعن حول 
وامليناء  الدولــي  البصرة  ملعبي 
فعاليات  تنظيم  بجانب  األوملبي، 
ترفيهية وفنية مصاحبة للحدث 

اخلليجي. 
جهــزت وزارة النقــل واملواصالت 

العراقيــة، أكثر مــن 100 حافلة 
والطابقن  الواحــد  الطابق  ذات 
»اإلجنليزية، إلــى مدينة البصرة، 
مع الكوادر الفنية والتشــغيلية 
لنقل اجلماهير من املناطق احملددة 
بشــكل مجاني.ومت أيضا تسيير 
3 قطــارات يومية لنقل اجلماهير 
مــن بغداد إلــى البصــرة، مرورا 

باحملافظات اجلنوبية.
تسيير  على  النقل،  وزارة  وعملت 
اجلوية  للخطوط  يوميــة  رحالت 
العراقيــة مــن بغــداد وأربيــل 
وســليمانية إلى البصرة، بجانب 
رحالت إضافية، حســب ما تقرره 
اللجنــة العليا.كمــا مت تهيئة 8 
زوارق في شــط العــرب، ألغراض 

عمل جوالت ترفيهية في شــط 
العرب.

الشــركة  باشــرت  جانبها،  من 
 ،25 خليجــي  حلفــل  املنفــذة 
عدد  مبشــاركة  التحضير  بروفة 
كبيــر من املتطوعــن والفنانن 
واملمثلــن العراقين.كمــا أثارت 
تغريدة محافظ البصرة، أســعد 
العيدانــي، اجلــدل، بعــد إعالنه 
مشــاركة الفنان كاظم الساهر 
والفنانة رحمــة رياض في حفل 
التغريدة،  تلك  االفتتاح.وصاحبت 
العراقي  االحتاد  بيان رســمي من 
بحضــور النجمن إلــى البصرة، 
لكن املفاجأة حضــرت بعد فترة 
وجيزة، بحــذف العيداني واالحتاد 
العراقــي للتغريــدة والبيان، في 
خطــوة فجرت الشــكوك حول 
قــدوم الساهر.وكشــف مصدر 
أن حذف  العراق  االحتاد  مقرب من 
العتراض  جــاء  والتغريدة  البيان 
الســاهر على مخالفــة الطرف 
الثاني لبنود العقد.ونوه أن العقد 
ينص علــى عدم الكشــف عن 
مشاركة الساهر في احلفل، برغم 
املتواجدة  املوســيقية  فرقته  أن 
حاليا في بيروت، باشرت بالتدريب 

على عزف أغنية خليجي 25.
وستدخل تقنية الفيديو ألول مرة 
إلى املالعب العراقية، عبر مباريات 
عدنان  اخلليجية.وقال  البطولــة 
درجال، رئيس االحتاد العراقي لكرة 
25 ســتكون  »خليجي  القــدم: 
التنظيم من جميع  اســتثنائية 
النواحــي، والعراق سيســتخدم 

)الفار( للمرة األولى«.

البصرة تستعد للعرس الخليجي وتستقبل 
الوفود الشقيقة بحفاوة

البطولة تبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى 19 الشهر الجاري

البصرة جاهزة لعرس كأس اخلليج العربي

تقرير 

متابعة ـ الصباح الجديد:

كّثــَف املنتخب الوطنــّي تدريباته، في 
مدينِة البصــرة حتضيراً لكأس خليجي 
)26( العباً  25.وشارَك في تدريبات أمس 
هم كل من : جالل حسن ، فهد طالب ، 
أحمد باســل ، علي عبادي، أمين حسن ، 
، علي  إبراهيم بايش  ضرغام إسماعيل، 
فائــز ، مصطفى ناظم ، أمجد عطوان ، 
زيد حتسن ، آســو رستم ، عالء عباس ، 
مؤمل عبد الرضا ، أحمد يحيى ، محمد 
علي عبود، حســن علي ، مناف يونس ، 
اآلي فاضــل ، أمير العماري ، ريوان أمن ، 
حسن عمار، حسن عبد الكرمي ، حسن 
جبار ، شــيركو كــرمي وأحمــد فرحان، 
واألخير ال يزال قيد الراحة الســلبية مع 
التدريب  متارين خفيفة الشــدة. مراكُز 
في املدينــِة الرياضّية مبدينــة البصرة 
احتضنت تدريباَت املنتخب وسط أجواء 
غائمة جزئيــاً وبدرجة حرارة وصلت إلى 

13 درجة.
قبل  من  التدريبات محاضرة  وســبقت 

اجلهــاز الفنّي فــي مقر إقامــة الوفد 
التدريبات  إلــى  التوجه  قبــل  العراقي 
التي ركز فيهــا مدرُب املنتخب الوطني 
اللعب  أسلوب  خيسوس كاساس على 
بعض  منــح  إلى  إضافــًة  الضاغــط، 
الواجبات الفردّيــة لبعض الالعبن من 
الذين ســيخوضون لقاء سلطنة عمان 
يــوم اجلمعــة املقبل، والتي ســتكون 

باكورة افتتاح نسخة خليجي 25.
وفــي نهايِة الوحــدة التدريبيــة فاجأ 
اجلهاز الفني والالعبون املدرب املســاعد 
ســلفادور روميرو مبناســبِة عيد ميالده 
وسط أجواء ســادتها املودة واأللفة بن 

أفراد وفد املنتخِب الوطني.
هــذا والتحــق العــب العبــي العراق، 
الرافدين، حيث  أسود  مبعسكر منتخب 
خاض احلصة التدريبيــة، صباح ألمس، 
ملدينة  الفرعية  باملالعــب  زمالئه  رفقة 
البصــرة الرياضية.وانضــم العب نادي 
جوتنبرج الســويدي، الظهير األمين إالي 
إذ  العراقي،  املنتخــب  لتدريبات  فاضل، 
للمدرب  الركائز األساســية  يعد مــن 
اإلسباني خيســوس كاساس، كما أنه 

برز بشــكل ملفت مع أســود الرافدين 
ببطولة األردن الرباعية، عالوة على ودية 

اإلكوادور في تشرين الثاني املاضي.
مران  شــهد  متصــل،  صعيد  وعلــى 
املنتخــب العراقــي، مشــاركة جميع 
الالعبــن ومن ضمنهم شــيركو كرمي 
وأحمد فرحــان، ليؤكــدان جاهزيتهما 
خلــوض املباراة االفتتاحيــة خلليجي 25 
يــوم اجلمعة  العماني،  املنتخــب  أمام 

املقبل، في ملعب البصرة الدولي.
وسيشهد اليوم إعالن القائمة النهائية 
للمنتخب العراقي، إذ سيتم استبعاد 3 
العبن أو أكثر من القائمة األولية، حال 
موافقة مانشســتر يونايتــد اإلجنليزي 
على مشــاركة زيدان إقبــال في كأس 
العراقي  املنتخب  العربي.وجــح  اخلليج 
في ضم الثنائي احملترف بالدوري القطري 
أمين حســن وأمجد عطوان، فيما تعذر 

مشاركة أكثر من محترف في أوروبا.
كما سبق ان التحق الثنائي أمين حسن 
وأمجد عطوان، اليــوم االثنن بتدريبات 
املنتخب العراقي الذي يستعد ملواجهة 
شــقيقه العماني في افتتــاح بطولة 

خليجي 25، التي ستنطلق في السادس 
من كانون الثاني اجلاري.

بالتدريبات،  وعطوان  حســن  وشارك 
بعد الســماح لهما من قبل املرخصة 
والشمال، باللعب مع منتخب بالدهما 
في البطولة اخلليجية.وكثف املنتخب 
االثنن، حتت  اليــوم  تدريباته،  العراقي 
إشراف املدير الفني اإلسباني خيسوس 

كاساس ومبشاركة 26 العبا.
متارين خفيفة  فرحــان  أحمد  ويواصل 
الشــدة، بطلب من املعد البدني، الذي 
أكــد أن الالعــب ال يزال قيــد الراحة 
الســلبية وســيتم تأهيله بدنيا قبل 
مواجهــة عمان. وســبقت التدريبات 
محاضرة من قبل اجلهاز الفني في مقر 
إقامة الوفــد العراقي قبل التوجه إلى 
التدريبات التي ركز فيها كاساس على 
على  الضاغط.عالوة  اللعب  أســلوب 
منح بعض الواجبــات الفردية لبعض 
لقاء  الذين ســيخوضون  الالعبن من 
ســلطنة عمان يوم اجلمعــة املقبل، 
والتي ســتكون باكورة افتتاح نسخة 

خليجي 25.

المنتخب الوطني يكثف تدريباته للقاء ُعمان بافتتاح كأس الخليج العربي.. الجمعة
التحضيرات متواصلة في البصرة بقيادة اإلسباني كاساس

جانب من تدريبات منتخبنا الوطني تخضيرا للقاء سلطنة عمان .. اجلمعة

رسالة الدفاع المدني 
لجمهور الخليج العربي

الدراجات الهوائية 
تدعم البطولة

وفد البحرين يصل 
إلى البصرة 

حكمان قطريان يشاركان 
في إدارة المباريات 

أعلنت مديرية الدفاع املدني العامة، تفاصيل خطتها 
لبطولــة خليجي 25 فــي محافظة البصــرة، وفيما 
أشارت إلى اســتنفار مراكزها وانتشــار فرقها طيلة 
فترة البطولة، وجهت رســالة إلــى اجلمهور لضمان 
عدم تســجيل إصابات أو حوادث خالل هذه املناســبة 

الرياضية.
وقــال املتحدث باســم املديرية، العميــد جودت عبد 
الرحمــن، إن »مديرية الدفاع املدني تعمل ضمن خطة 
مرنة جلميع أيــام بطولة خليجي 25«، مبينا أن »هناك 
استنفارا ســيكون ملراكز الدفاع املدني وانتشاراً لفرق 
اإلطفــاء واإلنقاذ في الســاحات والتقاطعات العامة 

لتقدمي اخلدمة للمواطنن في حال حصول أي طارئ«.
وأضاف عبدالرحمــن، أن »مديرية الدفاع املدني العامة 
ســتكون على تواصل مباشر مع مديرية الدفاع املدني 
في البصرة لالطالع على إجراءات الوقاية والســالمة 
وللتدخــل الفوري في حــال حصول اي طــارئ خالل 
مباريات خليجي 25«.وتابــع، أن »مديرية الدفاع املدني 
في البصرة على أهبة االســتعداد، وتعمل وفق خطة 
مرسومة من قبل مديرية الدفاع املدني العامة«، داعيا 
»اجلمهــور الرياضي إلى اتباع وصايا وارشــادات الدفاع 
املدني، وتطبيق إجراءات الوقاية والسالمة لضمان عدم 

تسجيل أي إصابات أو حوادث خالل البطولة«.

برعاية وزير الشــباب والرياضة الســيد أحمد املبرقع، 
وبتنظيــم دائــرة التربية البدنية والرياضية – قســم 
العراقي  بالتعــاون مع االحتــاد  والبرامج،  األنشــطة 
الهوائية،  العراق للدراجات  الهوائية ورابطة  للدراجات 
انطلق من مقر الــوزارة، أمس طواف العــراق الداعم 
لبطولــة خليجي 25 فــي البصرة مــرورا مبحافظات 
العراق الوسطى و اجلنوبية حتى الوصول إلى محافظة 
البصرة في السادس من الشــهر اجلاري موعد افتتاح 

البطولة. 
وقال الســيد الوزير في كلمته قبل انطــالق الفريق، 
ان الــوزارة مهتمة في تقدمي الدعــم جلميع الرياضات  
وليس فقط رياضة كرة القدم، وتواصل دعمها خملتلف 
االنشــطة الرياضية والفعاليــات املصاحبة لبطولة 
خليجي 25 في البصــرة، موجها دائرة التربية البدنية 

مبتابعة رحلة الفريق من بغداد الى محافظة البصرة.

وصَل وفــد املنتخــب البحريني لكــرِة القدم إلى 
البصرة، امس، للمشاركِة في خليجي زين بصرة ٢٥ 
التي تنطلق في ٦/١/٢٠٢٣، وكان في استقبال الوفد 
عضو االحتاد العراقي لكرِة القدم، فراس بحر العلوم 
واألمن العــاّم لالحتاد محمد فرحــان واالمن العام 
الحتاد كاس اخلليج العربي جاســم الرميحي .وقاَل 
عضو االحتــاد، فراس بحر العلوم: نرحُب باألشــقاء 
البحرينين في بلدهــم الثاني العراق، ونتمنى لهم 
طيــَب اإلقامة في البصرة. من جهته، أشــادَ الوفد 
البحريني بعمليِة االســتقبال وانســيابّية إكمال 

اإلجراءات، ورافَق الوفد البحريني وفد إعالمي كبير.

اعلن االحتاد اخلليجي لكرة القدم، عن تكليف حكمن 
دولين قطرين لقيادة مباريات كأس خليجي 25 املقررة 
في البصرة.وســمى االحتاد اخلليجي بحســب بيان ورد 
لوكالة شــفق نيوز، احلكمان ســلمان الفالحي، وعبد 
اهلل املــري، لقيادة مباريات  خليجي25 املقررة انطالقها 
يوم بعــد غد اجلمعــة فــي البصــرة.وكان الطاقم 
التحكيمــي الدولــي الكويتي قد وصــل إلى البصرة 
للمشاركة في إدارة مباريات كأس خليجي 25، ويتألف 
من عبد اهلل جمالي، وعبد الهادي العنزي، وسيد علي 
محمود، وهاشم االبراهيمي.وتقام بطولة خليجي 25 
في مدينة البصرة في العــراق للمدة من 6 ولغاية 19 

من شهر كانون الثاني اجلاري.

بغداد ـ فالح الناصر:
 / بغــداد  شــرطة  فريق  تأهل 
الكرخ إلــى دور نصف النهائي 
الداخلية  وزيــر  كأس  لبطولة 
تفوقه  بعد  وذلك  القدم،  لكرة 
النجدة  شــرطة  فريــق  على 
الترجيحية  اجلزاء  ركالت  بفارق 
2/4 بعد التعادل الســلبي في 
التي  للمباراة  االصلــي  الوقت 
أقيمت أمس فــي ملعب نادي 
الوالء الرياضي ضمن منافسات 
دور الثمانيــة، فــي حن تفوق 
بركالت اجلــزاء 1/3  على فريق 
التعادل  الشرطة االحتادية بعد 
فــي الوقت األصلــي للمباراة 
 16 بهدف ملثله ضمــن دور الـ 

للبطولة.
 / بغــداد  شــرطة  فريق  وكان 

الكــرخ لكــرة القــدم تصدر 
ترتيــب فــرق مجموعتــه في 
البطولــة أثر فــوزه على فريق 
بهدف من  االحتادية  الشــرطة 
دون رد وعلــى املــرور بهدفــن 
لهدف وعلى حماية املنشــات 
الفريق  ويقود  ذاتها..  بالنتيجة 
املدرب حامد عبوسي ويساعده 
أكرم حســن وأحمد قاســم 
ســاجد  املرمى  حراس  ومدرب 
عالوي  باســم  واإلداري  جمعة 
كامل  الديــن  عــالء  واملعالج 
الواحد،  واإلعالمي بهجت عبد 
وقاسم  حبش  خلف  وبأشراف 
الفريق  محمد مناحــي ومدير 
العميد حمود كزبر مدير ألعاب 

لشرطة بغداد/ الكرخ.
ويلقــى الفريق دعمــا متواصالً 

شــرطة  مدير  من  وتشــجيعا 
الركن  العميــد  الكــرخ  بغداد 
قائد  ونائب  رشيد صالح  محمد 
شــرطة بغداد الكــرخ العميد 
علــي عبــد جاســم ومعــاون 
الكرخ  بغــداد  شــرطة  قائــد 
اللواء بســام حســن رمضان.. 
اذ يشــكل هذا الدعــم الكبير 
حافــزا مهمــا لالعبــي الفريق 
واملشــرفن  التدريبي  ومالكهم 
في املضــي بطريــق النجاحات 
والتهيؤ ملباراة دور نصف النهائي 
لكســب النتيجة واالنتقال إلى 
لقاء اخلتام واملنافسة على لقب 
البطولــة لتأكيد اثبــات جدارة 
الفريق الــذي يعد واحدا من ابرز 
الفرق التي تشارك في منافسات 

كأس وزير الداخلية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتــاد املركزي لكرة القدم، عن 
أماكن اقامة وفــود منتخبات اخلليج 
املشــاركة ببطولة خليجي 25 املقرر 
انطالقها بعد غــد.. وقال عضو احتاد 
الكرة فــراس بحر العلوم إن »اللجنة 
وفود  قســمت  للبطولة  املنظمــة 
الفرق على فنادق خاصة توفرت فيها 
بأحدث  وجهزت  الراحة  وســائل  كل 
التجهيزات«.وأضــاف بحر العلوم أن 
»منتخب العراق لكرة القدم سيقيم 

في فندق هورايزن ليكون مقر إقامته 
أثنــاء البطولة«.وتابــع عضــو احتاد 
الكرة أن »مقر اقامة وفدي املنتخبن 
البحريني واليمني سيكون في فندق 
الشــيراتون، في حن سيكون محل 
الســعودية  منتخبات  وفــود  اقامة 
والكويت واالمارات وقطر وســلطنة 

عمان في فندق املوڤنبيك«.
وأشار بحر العلوم إلى أن »مقر إقامة 
حــكام البطولة واللجــان اخلليجية 
ومديــر البطولة ســيكون في فندق 

كراند ميلينيوم«، الفتا إلى أن »مكان 
اقامة الوفود اإلعالمية وقاعة املؤمترات 
واملركــز اإلعالمي في فنــدق مناوي 
باشا«.يذكر ان ملعب البصرة الدولي 
سيســتضيف مباريــات اجملموعــة 
االولــى لبطولة خليجــي 25 وتضم 
والبحرين  واإلمــارات  قطر  منتخبات 
والكويت.ويســتضيف ملعب امليناء 
الثانية  اجملموعــة  مباريات  األوملبــي 
لبطولة خليجي 25 وتضم منتخبات 

قطر واإلمارات والبحرين والكويت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم، عن 
موعدي فتــح وغلق بــاب االنتقاالت 
الشــتوي لالعبــي الــدوري املمتــاز 
للموســم 2022-2023 .وقــال عضو 
الكرة  احتــاد  فــي  املســابقات  جلنة 

اللجنة  ان   ، العراقي جنــم اآلوســي 
حــددت العاشــر من شــهر كانون 
الثاني احلالــي موعدا لبدء االنتقاالت 
لألندية  يحــق  انه  مبيناً  الشــتوية، 
التعاقد مع العبن جدد لتمثيل فرقها 
الكروية .واضاف ان اللجنة قررت غلق 

الالعبن  وانتقال  الشتوية  االنتقاالت 
بن االندية يوم الســادس من شــهر 
شباط املقبل .واوضح انه يحق لالعب 
املنتقــل أن ميثل فريقــه اجلديد فور 
تعاقده بشكل رسمي وتسجيل ذلك 

من قبل احتاد الكرة العراقي.

هشام السلمان*
قام عــدد من طلبة كليــة التربية 
االساسية في اجلامعة املستنصرية 
الباراملبية  للجنــة  علميــة  بزيارة 
ماهر  الدكتــور  برئاســة  العراقية 
احمــد والدكتــورة رشــا ابراهيم 
واطلب الطالب على طبيعة العمل 
الهمم  اصحاب  فئــة  الرياضي مع 
الذين يتــم التعامل معهم وبعض 

النماذج لتدريبــات الفرق الرياضية 
)28( طالب  الطــالب  عــدد  وبلــغ 
وطالبة الذين متت زيارتهم العملية 
ومشــاهدة العبــي فرق احتــاد رفع 
االثقال الباراملبي واحتاد كرة الســلة 

على الكراسي الباراملبي 
هــذا ومت تقــدمي شــرح االلعــاب 
الباراملبيــة للطلبــة الزائريــن من 
قبل االمن العــام للجنة الباراملبية 

السيد مجلي عودة اجلابري والسادة 
مزهر غامن عضــو املكتب التنفيذي 
الباراملبية والدكتور ســالم  للجنة 
جنــف امن ســر احتاد رفــع االثقال 
والســيد عباس ونــاس رئيس احتاد 
الباراملبي والسيد فالح  كرة السلة 
حسن رئيس احتاد الرماية الباراملبي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

شرطة بغداد/ الكرخ يتأهل إلى نصف 
نهائي كأس وزير الداخلية بكرة القدم 

اتحاد الكرة يعلن أماكن اقامة وفود 
المنتخبات الخليجية في خليجي 25

طلبة كلية التربية االساسية الجامعة 
المستنصرية في زيارة علمية للجنة البارالمبية

اتحاد الكرة يحدد موعد االنتقاالت الشتوية

خليجيات



اعداد - زينب الحسني: 
أنهى الشــاعر كــرمي العراقي جدال 
اســتمر ألكثر من اســبوع بشــآن 
مشــاركة الفنان كاظم الساهر في 
واوضح   ،)25 )خليجــي  افتتاح  حفل 
ان "أوبريــت )عودة الســندباد( الذي 
كتبته الفتتــاح بطولة )خليجي 25( 
كاظم  الفنــان  وحلنه  القــدم  لكرة 
الســاهر جاهز ومســجل منذ ستة 
ان:" موضوع  الى  اشــهر"، مشــيرا 
اعتماد االوبريت يعود الى قرار الساهر 

باملشاركة في حفل االفتتاح ام ال". 
االوبريت  انا كتبــت  العراقــي:  وقال 
اخملصــص الفتتاح )خليجــي 25( في 
البصرة منذ أكثر من ســتة اشــهر 
وحلنــه الفنــان كاظم الســاهر ومت 
تســجيله وعرضه على جلان عراقية 
عديدة العتماده رسميا، ويبقى القرار 
االوبريت  بأداء  الساهر  كاظم  للفنان 
الذي حلنه بنفســه، باملشــاركة في 
حفل افتتاح)خليجــي 25( ام ال، وانا 

حتى اليوم ال اعرف قراره". 

اوبريت)عودة  ان:"  وأضــاف الشــاعر 
السندباد يحكي قصة حضارية تبدأ 
بالعصر االسالمي  بالسومريني مرورا 
والبصــرة وقصة الســندباد، اضافة 
الى مقاطع شــعرية عــن كل الدول 
 )25 )خليجي  بطولة  في  املشــاركة 
وتباحثنا الســاهر وانا حول االوبريت 
الذي نــال اعجابه"، نافيا أن يكون قد 
التقى الســاهر قبل يومــني الختيار 
اغنيــة االفتتــاح كمــا قالت بعض 
االخبــار الصحفيــة، وقــال:" نحن، 
وكان  باستمرار  نلتقي  وانا  الســاهر 
آخر لقاء بيننا قبل خمســة ايام ولم 
او مشــاركة  االوبريت  نتحدث عــن 
اعرف  وانا ال  االفتتاح،  الساهر بحفل 
قراره"، مضيفا ان:"االخبار التي قالت 
الســاهر  مشــاركة  عن  حتدثنا  اننا 
عن  عارية  الســندباد(  باوبريت)عودة 
ولســت  جاهز  فاالوبريت  الصحــة، 
بحاجــة الــى كتابة اغنيــة جديدة 
الفتتاح )خليجي 25(، واحلقيقة انا ال 
اعرف سواء سيشترك الساهر بحفل 

االفتتاح ام ال."
 يذكر ان تعاون العراقي مع الســاهر 
كملحن ومطرب بــدأ منذ منتصف 
الثمانينــات وحتى اليــوم، حيث حلن 
التي كتبها  القصائد  أجمل  الساهر 
العراقــي.  وكان محافــظ البصرة، 
أســعد العيداني، أعلــن أن الفنانني 
ريــاض  ورحمــة  الســاهر  كاظــم 
ســيفتتحان بطولة خليجي 25 في 
البصرة، التي تقام يوم اجلمعة املقبل. 
وقــال العيدانــي فــي تصريحــات 
صحفية، إن "الفنان كاظم الســاهر 
والفنانــة رحمة رياض ســيفتتحان 
بطولــة خليجــي 25 يــوم اجلمعة 
املقبل"، جــاء ذلك في تغريدة كتبها 
الشخصي  حســابه  عبر  العيداني، 
على تويتر، بعد تســريبات صحفية 
اتفاق شــبه  إلى  التوصل  أفادت عن 
نهائي علــى حضور الســاهر حلفل 
افتتاح خليجــي 25. كما اكد االحتاد 

العراقي لكرة القدم هذه املعلومات.
كرمي العراقي علــق على هذه االخبار 

الفنانة  قائال:" ال اعرف عن مشاركة 
رحمة رياض بحفل االفتتاح، وانا كنت 
قد كتبــت لها اغنية مؤخرا ال عالقة 

لها ب)خليجي 25(.
الســاهر، من جهته، قــال في مؤمتر 
صحفي، على هامــش إحيائه حفال 
غنائيــا في بيــروت، إن "كأس اخلليج 
يعني لــي الكثير.. فرصــة رائعة أن 
واحلبايــب في مدينة  االخوة  يجتمع 
احلــب بصرتنــا اجلميلــة والرائعة"، 
مضيفاً أنها "فرصــة رائعة لهم ان 
يســتمتعوا هناك".، دون االشارة الى 

مشاركته في حفل االفتتاح ام ال. 
وتعرض الســاهر، إلى هجمة كبيرة 
بعد أنباء عن رفضه الغناء في حفل 

افتتاح خليجي 25. 
اخلليــج  كأس  بطولــة  ان  يذكــر   
النســخة اخلامسة  25، هي  العربي 
والعشرون من مسابقة كأس اخلليج 
العربي لكرة القــدم، التي تقام كل 
الثمانية  املنتخبات  مبشاركة  سنتني 
املنضويــة فــي احتــاد كأس اخلليج 
العربي لكــرة القدم، تقــرّر أن تقام 
في البصرة، حســب اعالن احتاد كأس 
اخلليــج العربي لكــرة القدم في 28 
تشــرين الثاني 2019، وذلك بعد عدم 
ترشــيح أي دولة خليجية مللفها في 
البصرة  العراق، ليفوز ملف  مواجهة 
وبإجماع  االستضافة رسمياً  بحقوق 
األعضاء، وستقام على ملعبي جذع 
النخلة ونــادي املينــاء الرياضي في 

احملافظة. 
وكان من املقرر أن يســتضيف العراق 
23 من البطولــة، للمرة  النســخة 
الثانيــة فــي تاريخه، بعد نســخة 
1979، التــي أُقيمــت فــي بغــداد، 
لكنها سحبت بســبب احلظر الذي 
فرضه االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
لكن  آنــذاك،  العراقية  الكــرة  على 
بعد رفع احلظر أصبــح العراق جاهزًا 
ستشارك  التي  البطولة  الستضافة 
فيها منتخبات كل من: الســعودية 
العربية والكويت  والبحرين واالمارات 
وقطــر وُعمــان واليمــن اضافة الى 
العراق، وكانت غالبية هذه املنتخبات 

قد وصلت الى البصرة بالفعل.   
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

كريم العراقي: "عودة السندباد" جاهز للمشاركة 
بخليجي 25 

اكد عدم معرفته بموقف الساهر من المشاركة

متابعة ـ الصباح الجديد: 
حل الفنان محمد حماقي ضيفاً على برنامج »صاحبة 
 dmc السعادة« في ســهرة خاصة ومسجلة على قناة
مع الفنانة إسعاد يونس، مبناســبة رأس السنة وأدلى 
حماقي بالعديد من التصريحــات املهمة خالل اللقاء، 
منها: »نفسي أمثل، لكني ال أريد أن ألعب دوراً في عمل 
تقليدي، مثل قصة صعود جنم ومروره بقصة ُحب. أريد 
شــيئاً مختلفاً جداً«، وهو ما أجابت عنه إسعاد يونس 
بوعدها له أن تنتــج أول أفالمه. وقال حماقي إنه يدرك 
جيداً مشــاعره جتاه زوجته حتى بعد االنفصال، وتابع: 
»بعــد االنفصال وجدنــا أننا لم نبــذل اجملهود الكافي 
إلجناح عالقتنا، لذلك ال معنى لالنفصال، والدليل على 
ذلك مرور عدة ســنوات على زواجنا دون أن ننجب، لذلك 
كان من السهل أال نعود من أجل البيت واألطفال، ولكن 
احلمــد هلل اننا زوجني مجددا ألننــي أحب نهلة بعقلي 

ومشاعري معاً«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت أمانة بغداد، افتتاح حديقة كفاءات حي حطني قرب 
طريق املرور الســريع مبساحة ٣ دومنات بعد إجنازها وحتويلها 

إلى متنفس ترفيهي مهم للمنطقة.
وذكرت األمانة في بيان ، تابعته الصباح اجلديد، أنها "أعدت 
خطة لزيادة املساحات اخلضراء وإنشاء عدد كبير من احلدائق 
واملتنزهات خالل عام ٢٠٢٣ بهــدف مكافحة التصحر ودرء 

تأثير التغير املناخي".
وأضافت، أن " دائرة بلدية املنصور افتتحت حديقة كفاءات 
حي حطني مبساحة ٣ دوامن بعد إجناز تنفيذ سياج ومسطح 
أخضر ومنظومة ري حديثة وزراعة أشــجار دائمة وشتالت 
متنوعة وزهور وإنشاء نافورة وساحة لأللعاب ونصب أعمدة 

اإلنارة ولعب متنوعة لألطفال ومصاطب اجللوس".
وبينت، أن " هذه احلديقة ســتكون متنفســا حيويا جديدا 
يضاف للمنطقــة ومحطة اســتراحة وترفيــه للعوائل 

واألطفال".

محمد حماقي: أرغب بالتمثيل 
لكن لن ألعب دورًا تقليديًا

إفتتاح متنزه جديد بمساحة 
ثالثة دونمات في المنصور
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 - 1 -
في ظل موجة البرد الشديد وانقطاع 
التيــار الكهربائــي لفتــرات طويلة 
واالحتياج الى التدفئة يلجأ املواطنون 
الكهربائية  املولــدات  الى تشــغيل 
اخلاصة، غير أنَّ الغريب أّن العراق وهو 
من اغنى دول العالم بثروته النفطية 
يشكو مواطنوه من صعوبة احلصول 
على الوقــود واحملروقات واذا ما متكنوا 
مــن ذلك وجــب عليهم دفــع أعلى 

األثمان ..!!
 - 2 -

لقد وصل سعر اللتر من ) زيت الكاز ( 
الى 1250 دينار ويجري ذلك دون مراقبة 
حكومية لالسعار ، ودون إرادة جديدة 

النقاذ الناس من براثن االستغالل ..!!
 - 3 -

والسؤال اآلن :
أين هي اخلدمات املزعومة؟

وحتى متى تســتمر املعاناة واالعباء 
التي يعانيها املواطنون العراقيون؟

 - 4 -
بالدفء  تنعم  الســلطويني  بيوت  ان 
التيــار الكهربائي  ولن ينقطع عنها 
ال في ليــل وال في نهار، وال أدري كيف 
يفّسر املسؤول قبوله ورضاه بحرمان 
أبســط  من  العراقيــني  املواطنــني 
اخلدمات  على  احلصول  في  حقوقهم 
الضرورية في الوقت الــذي أّمن فيه 

لنفسه كل تلك اخلدمات؟
ان هذه النزعــة االنانية التي ال تفكر 
علــى االطالق باآلخر هي من أبشــع 
العدل  عــن  واكثرها بعداً  النزعــات 

واالنصاف واالنسانية والوطنية.
وهذا هو سر الفجوة الكبيرة بينهم 
وبني املواطنني، وعليهم أْن يحســبوا 
احلســاب لغضــب الرّب والشــعب 
العاقبــة  أّن  يعلمــوا  ان  وعليهــم 

للمتقني .

أين هي الخدمات 
المزعومة ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العراق يتراجع إلى المركز الـ 129 
عالميًا بمتوسط سرعة اإلنترنت

دراسة طبية توصي بتعقيم الهواتف 
والسماعات الذكية لمنع انتقال األمراض

أم كلثوم بقائمة أعظم 200 
مطرب بالعالم

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــف مستشــفى ابن الهيثم للعيون 
الثالثاء،  ببغداد عمار فؤاد عيســى، أمس 
عن تســجيل اكثر من )١٠( اصابات خالل 

احتفاالت ليلة راس السنة امليالدية.
 وقال عيســى في بيــان، تابعته الصباح 
اجلديــد، انه "على الرغم مــن التحذيرات 

املســتمرة التي أطلقتهــا وزارة الصحة 
فــي وقت ســابق من خطورة اســتخدام 
تلــك االلعاب اال انه ولألســف الشــديد 
دائمــا ما تشــهد مؤسســاتنا الصحية 
اســتقبال مئات االصابــات فضال عن ما 
تشــكله هذه االلعاب من خطورة كبيرة 
اذ قد تتســبب في حــدوث حرائق وحاالت 

اختنــاق داخل املنــازل تؤدي الــى الوفاة 
".  وأضــاف، ان "معظــم االصابات التي 
في  كانت  املستشفى  طوارئ  استقبلتها 
منطقة الوجه حتديــدا في العني، الفتا ان 
ايام  الشديد  املستشفى يشهد ولألسف 
االعياد واملناســبات تســجيل العديد من 
االصابــات جراء االلعــاب النارية وااللعاب 

ذات االطالقــات البالســتيكية )الصجم( 
البعض منها تصيب العني وتكون اصابات 
شــديدة تؤدي الى فقدان البصر بشــكل 
نهائــي نتيجة تضرر الشــبكية او بطانة 
"ضرورة  الــى  املواطنني  داعيــا  القرنية"، 
االبتعاد عن استخدام تلك االلعاب حفاظا 

على سالمتهم ".

بابل ـ الصباح الجديد: 
من داخل قريتهــا الريفية التابعة 
حملافظة بابــل، خرجت زينب صوب 
املدينــة بابتســامة عفوية برغم 
ما متــر به هي وعائلتهــا واجملتمع 
الفالحــي بأكملــه، فاجلفاف غير 

كثيرا في خارطة عيشهم. 
زينــب خلف وبعــد ان تعلمت فن 
االعمــال اليدويــة شــاركت في 
معــرض الفتــاة الريفيــة والذي 
عرضت من خالله منتوجات غذائية 
من صنعها ومت بيع غالبيتها وهذا 
ما جعل مــن املعرض حافزا مهما 

للفتيات االخريات.
وتقول زينب خلف املشــاركة في 
“تعلمنا  الريفيــة:  الفتاة  معرض 
فــن اخلياطة والتطريز وشــاركنا 

باملنتجــات فــي معــرض الفتاة 
الريفية”.

واضافت زينــب، ان “املنتجات التي 
عرضتها تتضمن التطريز واحلياكة 
واالعمــال اليدوية وبعض االعمال 
بنفسها”،  صنعتها  التي  القدمية 
املعروضة  “االعمال  ان  الى  مشيرة 
اثبتت وجودها بعد ان كانت خافية 

عن اجلميع”.
اما نور حســني وهي مشاركة في 
املعرض باعمال فن احلياكة فتقول 
، انــه “من خالل املعرض وصلنا انه 
على املرأة أن يكــون لها دورها في 
اجملتمع”، مبينة ان “ثقة املشاركات 
بانفســهن ساهمت  املعرض  في 
املادية  اوضاعهــن  فــي حتســني 
اكثر  واالبــداع  والتطور  والعمــل 

واعانة عائالتهن”.
وحول متكني املرأة الريفية، تضيف 
فردوس مرزة مسؤولة شعبة املرأة 
والفتــاة الريفيــة – مديرية زراعة 
بابل ، ان “هــذا املعرض يهدف الى 
رفــع وزيــادة ثقة املرأة بنفســها 

ومتكينها اقتصاديا”.
وقالــت مــرزة: “بعد اقامــة هذا 
املعرض، اصبحت الفتيات يعتمدن 
انه  الى  انفسهن”، مشــيرة  على 
“عند متكني املــرأة اقتصاديا يكون 
ظاهرة  علــى  القضاء  باالمــكان 

الفقر املوجودة في اجملتمع”.
وحــول املعرض، اكــدت الدكتورة 
صابريــن صباح رئيســة قســم 
االرشــاد والتدريب الزراعي مديرية 
زراعــة بابل، ان “هــذا املعرض هو 
االول من نوعه في هذا اجلانب على 
نطاق الفرات االوســط ان لم يكن 
على مســتوى العراق ومتخصص 
للمرأة والفتــاة الريفية”، مضيفة 
ان “املعــرض خــاص مبديرية زراعة 

بابل”.
وجتــد القائمات علــى املعرض، ان 
اليدوية في  التوجه الى االعمــال 
اجملتمــع الريفي هــو نقطة حتول 
القطاع  تراجع  تُنســي هموم  قد 

الزراعي”.

النجف ـ الصباح الجديد: 
أًكبر   ، النجــف  حتتضن محافظة 
مقبــرة مســيحية فــي البــالد، 
مســاحتها 1416 دومنً وتسمى )أم 
امتداد  املقبرة لها  خشــم(، وهذه 
إلى  النجف  من محافظة  واســع 
منقطة املناذرة وصواًل إلى منطقة 
)احلصيــة(، على طريــق النجف – 

غماس، فهي مقبرة كبيرة جًدا.
 يقول محمد امليالي مدير مفتشية 
آثار محافظة النجف، إن” التنقيبات 
التي أجريناها منذ سنوات وما زلنا، 
حول املقابر، تؤكد أن النجف حتوي 
أًكبر مقبرة مســيحية في العراق، 
الى  يأتون  زوار مســيحيون  وهناك 
زيارة هذه املقابر بترحيب كبير من 
أهالــي احملافظة، وهذا ما يدل على 

التعايش الســلمي بني االديان في 
البلد”.

 وأضاف أن” هناك اهتماما واســعا 
باحلفــاظ علــى هذه املقبــرة من 
قبل املســلمني كونها متثــل تراثا 
على  وداللــة  عريقــا،  مســيحيا 
العراقيني  بني  الســلمي  التعايش 
حضاريا  وارثا  أطيافهــم  مبختلف 

ضمن العشرات من املواقع”.
 ويضيف امليالي “عثرنا على دالالت 
موجــودة على القبور املســيحية 
الصليــب، كما  متمثلــة بعالمة 
عثرنــا على قطعــة حجرية كتب 
عليها )عبد املسيح( وهو شخصية 
مسيحية معروفة ما قبل اإلسالم، 
في مدينة احليرة، وعثرنا على لقى 
أثريــة تعــود إلى الفتــرة الفرثية 

والفترة الساســانية وفترة ما قبل 
االسالم”.

“القبــور  إن  امليالــي  وأوضــح   
املكتشفة في موقع أم خشم هي 
خمســة أنواع: أواًل، القبور املغطاة 
اريــة، ويختلف عددها  باجلِرار الَفخَّ
من قبر إلى آخر، وأقلها يضم ست 
جرار )فيها ســتة موتى(، أما النوع 
بنوع من  فقبــور مغطــاة  الثاني 
احلجر، والثالث قبور مغطاة بطبقة 
الرابع مغطى  والنــوع  الطني،  من 
بطبقة من الفرشــي، أمــا النوع 
اخلامس فهــي قبور نادرة عبارة عن 
تابوت فخاري على شكل جملوني، 
تابوت فخاري  أيًضا  النوع  ومن هذا 
األطفال  لدفــن  صغير  جملونــي 

بقياس كل شخص”.

بغداد - الصباح الجديد: 
بلغ متوسط سرعة التحميل على شبكة 
اإلنترنت عالي الســرعة في العراق 32.12 
ميغابت فــي الثانية في نوفمبر تشــرين 
الثانــي من العــام املاضــي 2022 ليحتل 
املرتبة الـ 129 عامليا منخفضا مبركز واحد 
عن عام 2021. ووفقا ملوقع "سبيد تست" 
املتخصص في قياس سرعة اإلنترنت، في 
متابعة خاصة لوكالة شــفق نيوز، جاءت 
موناكــو في املركــز األول عاملياً بـ 320.08 
ميغابت في الثانية، تليها ســنغافورة بـ 
295.78 ميغابت في الثانية، وجاءت الصني 
ثالثا 276.10 ميغابت في الثانية وفرنســا 

رابعا 272.94 ميغابت في الثانية.
عربيا جاءت االمــارات العربية املتحدة اوال 
وباملرتبة 15 عامليا بسرعة 243.95 ميغابت 
في الثانية، تليها الكويت ثانيا وبســرعة 
179.00 ميغابــت في الثانيــة وتأتي قطر 

ثالثا بسرعة 163.68 ميغابت في الثانية.
ومن ناحية أخرى، جاء العراق في املركز 77 
عامليا من حيث متوســط سرعة اإلنترنت 
عبر الهاتف احملمول وبسرعة بلغت 41.02 
ميغابت في الثانية، منخفضا مركزين عن 
عام 2021. وجاءت اإلمارات العربية املتحدة 
في املركــز األول عامليا، تليها دولة قطر ثم 

كوريا اجلنوبية.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أوصت دراســة أجرتها جامعــة حمد بن 
راشــد للطب والعلوم الصحية، بالتعاون 
مع جامعة بوند األسترالية في كوينزالند، 
بتعقيم الهواتف والسماعات الذكية ملنع 
انتقال األمراض كونها متثل "بيئة خصبة 

ملسبباتها".
ووفقا للدراســة، فــإن "الهواتف احملمولة 
بيئة خصبة محتملة  الذكية،  والساعات 
احلرارة  أن درجات  ملسببات األمراض، سيما 
باللمس  تعمل  التي  والشاشات  املرتفعة، 

تهيئ الظروف املثالية لتكاثر اجلراثيم".
وبالتالي أوصت الدراســة بـ "ضرورة إدراج 
تدابير تعقيم الهواتف احملمولة والساعات 
الذكية، ضمــن البروتوكوالت املعمول بها 

عاملًيا ملكافحة انتشار العدوى".
وبحســب الدراســة، "فحــص الباحثون 
املشــاركون في الدراســة مــدى التلوث 
البكتيري جملموعة من األجهزة الذكية داخل 
أحد أقســام طب الطوارئ، وجرى التحقق 
من العّينات املأخوذة من الهواتف احملمولة 

اختصاصيي  وأيــدي  الذكية  والســاعات 
الرعاية الصحية ضمن القسم باستخدام 
تقنية متقدمة حديثة تعرف بتسلســل 
اجليل التالي مــن امليتاجينوميات، وهو ما 
أتاح للباحثني القدرة على حتديد الكائنات 

احلية الدقيقة املُلوثة لهذه األجهزة".
وطبقا ملــا توصلــت إليه الدراســة فإن 
الدقيقــة املوجودة في  "الكائنــات احلية 
أيــدي مختصي  املأخــوذة من  العينــات 
الرعاية الصحية كانت ذاتها موجودة على 

هواتفهم احملمولة وساعاتهم الذكية".

متابعة ـ الصباح الجديد: 
ليســت فقــط العربيــة الوحيــدة في 
القائمة، بل تفوقت على مايكل جاكسون 
وبيلي أيليش وريانا، إنها "كوكب الشرق" 
أم كلثوم التي حلــت في املركز 61 ضمن 

قائمة أفضل 200 مطرب في التاريخ.
مجلــة  نشــرتها  التــي  القائمــة 
"رولنجستون" Rolling Stone األميركية 
تضمنــت أهــم الفنانني حــول العالم، 
ومتت االختيارات من قبل نقاد املوســيقى 
بناء علــى األصالة والتأثير وعمق األعمال 
املقدمــة ومدى التنوع املوســيقي، حيث 
أوضحت معدة املقال أن القائمة ليســت 

عن أفضل األصوات بل أفضل املطربني.
وكتب الناقــد ويل هيرميــس عن صوت 
كوكب الشــرق: "أم كلثوم ال يوجد مثيل 
لها في الغرب، فهي قد مثلت روح العالم 
العربي ملدة عقود، وال تزال متثلها حتى اآلن 

إلى حد ما".

وأضــاف: "لديها صوت رنــان فعال ينقل 
نطاًقــا عاطفًيــا خاطفــاً لألنفاس في 
بسهولة  تســتمر  التي  املعقدة  أغانيها 
ملدة ســاعة بينما جمعت حشــودا من 
اجلماهير وكأنها واعظ حماســي"، الفتا 
إلى "نزول املاليني في شوارع القاهرة حدادًا 
على موتها عــام 1975، وبينمــا تأثيرها 
على املطربني العرب ال يحصى فقد جتاوز 

العالم العربي أيًضا".
هذا ووصفهــا املغني األميركي بوب ديالن 
بالعظيمة، واســتعانت بيونسيه بأغنية 
"إنت عمري" في فقرة الرقص اخلاصة بها 

في حفالتها بعام 2016.
وقــال املغنــي البريطاني روبــرت بالنت: 
"عندما ســمعت أم كلثوم ألول مرة وهي 
تنــزل على الســلم املوســيقي وتنتهي 
بنغمة جميلة لم أستطع حتى أن أتصور 
الغناء.. كان أمرا صعبا جًدا، وكأن شخصا 
ما قد وضع ثقبا في جدار فهمي للغناء".

ابن الهيثم للعيون يسجل إصابات جراء االلعاب النارية خالل راس السنة تضمن أعمااًل يدوية..
أول معرض للفتاة الريفية في بابل

النجف تحتضن أكبر مقبرة 
للمسيحيين في البالد
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