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 بغداد - الصباح الجديد: 
عبــد  اجلمهوريــة  رئيــس  زار 
اللطيــف جمال رشــيد امس 
الداخلية  وزارة  الثالثــاء مقــر 
مهنئــاً بعيد الشــرطة، حيث 
وزيــر  اســتقباله  فــي  كان 
الداخلية عبد األمير الشــمري 
في  والضباط  القــادة  وكبــار 

الوزارة.
وعبر رشيد خالل لقائه مع وزير 
الداخلية واملــالكات العليا في 
وتبريكاته  تهانيــه  عن  الوزارة، 
إلى الضباط واملراتب واملوظفني 
من منتســبي الوزارة مبناسبة 
عيــد الشــرطة، متمنيا لهم 
أداء  والنجــاح فــي  التوفيــق 
مهامهــم الوطنيــة، ومؤكداً 
التــي قدمها  التضحيــات  أن 
األمنيــة  القــوات  منتســبو 
ستبقى سجالً حافالً بالبطولة 

واإليثار عبر األجيال.
وأّكــد رئيــس اجلمهوريــة أن 
تقع  »هناك مســؤولية كبيرة 
على عاتق القوات األمنية لوزارة 
املواطنني  حماية  في  الداخلية 
واالســتقرار  األمن  وترســيخ 
داخل  كافة  العــراق  انحاء  في 
املــدن وعلى احلــدود، من خالل 
مكافحة اإلرهاب والقبض على 
»باخلطوات  مشــيداً  اجملرمني،« 
التي يتم اتخاذهــا حالياً لرفع 
املظاهر املســلحة مــن داخل 
املدن وتســلم امللف األمني من 

قبل وزارة الداخلية«.

وتطرق رئيــس اجلمهورية خالل 
حديثه إلى عمل شــرطة املرور 
البالد، حيث  وأوضاع الطرق في 
أكد ضرورة تطبيق قوانني املرور 
بحــق اخملالفني من الســائقني 
بقواعــد  يلتزمــون  ال  الذيــن 

أنظمة املرور والســرعة احملددة 
الرئيســة،  الطرق  في  وخاصة 
كذلك احملاسبة الشديدة جلرمية 
الكحول  تأثيــر  حتــت  القيادة 
األمور  مــن  وغيرها  واخملــدرات 
الناس  أرواح  احملّرمــة، حلمايــة 

وممتلكاتهم.
وأشــار الرئيس إلى أنه قد حان 
الوقت لتشــريع قوانني التأمني 
الناس والعجالت من  أرواح  على 
إلزامياً  يكون  وأن  السير  حوادث 
كــون هــذه القوانني ســتحل 

التي  املشــاكل  مــن  الكثيــر 
املواطنون بســبب  لها  يتعرض 

احلوادث.
أكد  نفســه،  الســياق  وفــي 
الرئيــس عبد اللطيــف جمال 
رشــيد ضــرورة التنســيق بني 

وزارة الداخليــة ووزارة اإلعمــار 
الطرق  لتحســني  واإلســكان 
وجتهيزها بشــكل يساعد على 
احلد من احلوادث املرورية، مشيراً 
إلى إعجابه بالتطور احلاصل في 
البنى التحتيــة في هذا اجلانب 
والذي اّطلع عليــه خالل زيارته 

إلى محافظتي البصرة ونينوى.
رئاســة  اســتعداد  وأبــدى 
اجلمهوريــة للمســاعدة فــي 
تسهيل توفير احتياجات الوزارة 
والتعاون مــع مجلس النواب أو 
مجلس الوزراء لتشريع القوانني 

الضرورية.
الداخلية عن  وزيــر  أعرب  بدوره 
شــكره وامتنانه لزيارة الرئيس 
الشرطة  عيد  مبناسبة  وتهانيه 
وتوجيهاته لتعزيز أمن املواطنني 
عرضا  الوزير  وقّدم  وممتلكاتهم. 
عــن الوضع األمنــي في عموم 
العــراق، وخطــط الــوزارة في 
حفظ األمــن والنظام في املدن 
كافــة، إضافــة إلــى اخلدمات 
متاس  ولها  الوزارة  تقدمها  التي 

مباشر في حياة املواطنني. 
الشــمري  اســتعرض  كمــا 
املعوقات التــي تواجهها الوزارة 
األمن  لتدعيــم  واحتياجاتهــا 

العام داخل املدن وعلى احلدود.
وكانت احتفت البالد امس األول 
بالذكــرى 101 على تأســيس 
يصادف  الذي  الشــرطة  جهاز 
الثاني  التاســع من كانون  في 

كل عام

أكد ضرورة المحاسبة الشديدة لمرتكبي المخالفات  

رئيس الجمهورية: تضحيات القوات األمنية 
ستبقى سجال حافال بالبطولة واإليثار

تذبذب اسعار الدوالر والنفط وانخفاضات 
6حادة في سوق األسهم والعقارات وفيات كورونا في الصين اعلى بكثير 

4من حصيلة الحكومة الرسمية

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء محمد  رئيــس مجلس  أمر 
الثالثاء،  امــس  الســوداني  شــياع 
بســحب يد محافظ الديوانية زهير 
علي الشــعالن، وفقا لبيــان نقلته 

وكالة األنباء العراقية »واع«.
وقــال املكتــب اإلعالمــي لرئيــس 
مجلس الــوزراء في البيان إن » رئيس 
شياع  محمد  السيد  الوزراء  مجلس 
الســوداني أصدر اليوم، أمراً بسحب 
يــد محافــظ الديوانيــة زهير علي 

الشعالن«.
وأوضــح البيان أن »ذلــك جاء لوجود 
شبهات  عن  بحقه  حتقيقية  ملفات 
فســاد إداري ومالي، يجري النظر بها 

من قبل احملاكم اخملتصة«.
مواقــع  رواد  مــن  العديــد  وكان 
التواصــل االجتماعــي قــد طالبوا 
بإقالة الشــعالن )54 عاما( متهمني 
اخلدمات  تقدمي  وعدم  بالفســاد  إياه 
الواقعة  احملافظة  لســكان  املالئمة 

جنوبي البالد.

رئيس الوزراء يسحب يد محافظ 
الديوانية جراء »شبهات بالفساد«

السليمانية - عباس اركوازي:
ربطت احلكومــة االحتادية تخصيص 
ضمن  كردســتان  القليم  ميزانيــة 
التزام  قانــون املوازنة العامة مبــدى 
قرار احملكمة  والتجاوب مــع  االقليم 

االحتادية العليا.
وقــال عضو اللجنــة املالية مبجلس 
النــواب العراقــي ســوران عمر، ان 
احلكومــة االحتادية وبقرار سياســي 
االقليم،  الى  اموال  اية  ارسال  ترفض 
حلني معاجلة تصدير النفط من حقول 
االقليم وفقا لقرار احملكمة االحتادية.  
واوضــح عمر في تصريــح للصباح 
اجلديد، انه خاطب بكتاب رسمي وزارة 
االحتادية حول  النفط في احلكومــة 
الوزارة  بقــرارات  االقليم  التزام  مدى 
واملراحــل التي قطعتهــا املباحثات 
بني اجلانبني، الفتــا الى ان الوزارة ردت 
عليه بخطــاب رســمي يؤكد عدم 
التــزام االقليم ورفضه تســليم اية 
عقود او بيانات او كشــوفات تخص 
استكشاف النفط او انتاجه او بيعه.
االقليم  ان حكومــة  واضاف عمــر، 
وعقب قرار احملكمــة االحتادية بالغاء 
اقليم  فــي  والغاز  النفــط  قانــون 
كردســتان، لم ترســل اية عقود او 
معلومات الــى وزارة النفط او ديوان 
الرقابة املالية، وباملقابل ارسلت وزارة 
ثمانيــة خطابات  االحتادية  النفــط 
العاملية  النفط  رسمية الى شركات 
العاملــة فــي االقليم، فضــالً عن 
تســجيلها عشر شــكاوى ضدهم، 
وارســال 12 كتاب انذار الى حكومة 

االقليم، واردف قائالً: »لذا ودون االتفاق 
على ملف النفط والغاز او تشــريع 
قانون النفــط والغاز في العراق فانه 
لن يتم ارســال ايــة ميزانية القليم 

كردستان«.        
وكانــت وزارة النفــط االحتاديــة قد 
املالية  وزارة  رســمي  بكتاب  طالبت 
وديوان الرقابــة املالية مبتابعة اقليم 
كردستان ومدى التزامه بقرار احملكمة 
االحتادية العليــا اخلاص مبلف النفط 

في كردستان.
واكــد عمــر، انــه دون التوصل الى 
اتفاق بــني بغداد واربيــل، تلتزم فيه 
اربيل مبــا يقــع على عاتقهــا جتاه 
احلكومة االحتاديــة، وباملقابل تتعهد 
بغداد بتثبيت اســتحقاقات االقليم 
فــي موازنــة 2023، فاننــا لن نصل 
الــى النتيجة التي يرجوها شــعب 

كردستان.  
وختم عمر بالقول، ان على حكومة 
االقليــم العمــل بجــد للتوصل 
الــى اتفاق مــع بغــداد، وبخالفه 
فــان االوضاع االقتصاديــة واملالية 
فــي االقليم ستشــهد مزيدا من 
اكثر  تذهب  »نفط  مردفاً:  التدهور، 
من نصف ايراداته بنحو غير شفاف 
واملنتفعني،  الشــركات  الى جيوب 
وشــعب كردســتان لم يحقق اية 
فائــدة منه، ولم يســتلم حلد االن 
برميــل واحــد الغــراض التدفئة، 
وســيكون هو املتضــرر االكبر من 
للنفط  الشــفافة  غير  السياسة 

في االقليم«.

ال ميزانية لالقليم لحين تنفيذ قرار 
المحكمة االتحادية بشأن عائدية النفط

بغداد تقطع الشك باليقين

هيئة النزاهة تفتح ملف هدر سومو لعائدات نفطية
 والمالية النيابية تعتزم التحقيق في االمر

بغداد - الصباح الجديد: 
فتحــت هيئة النزاهــة العراقية 
ملفــاً خاصاً بهــدر العائدات من 
جانــب شــركة تســويق النفط 
العراقي )ســومو( وســاقت أحد 
إلــى  النفــط  وزارة  مستشــاري 
احملكمة بتهمة تســبب التقصير 
في شحن النفط املصدر في تغرمي 
اســتدعاء  املقرر  ومن  الشــركة، 
مسؤولي سومو للمثول أمام جلنة 

النزاهة مبجلس النواب العراقي.
جاء فتح امللف بعد أن سلم نائب 
عراقــي ملف هــدر العائدات من 
جانب ســومو لهيئة النزاهة، وقد 
أشار امللف الذي قدمه النائب إلى 
500 مليــون دوالر خالل  هدر نحو 

الفترة بــني العامني )2017-2013( 
بســبب هدر العائــدات أو تعرض 

سومو لعقوبات تغرمي.
وقررت جلنة النزاهــة في 8 كانون 
الثاني اجلاري تقدمي مستشــار في 
وزارة النفــط إلى محكمة حتقيق 
في  بالتحقيق  اخلاصــة  الرصافة 
أنه لم  ملفــات الفســاد، ومــع 
يكشــف عن االســم فإن كتاب 
النزاهة يشــير إلى أنه مستشار 
والشــؤون  التســويق  شــؤون 

الستراتيجية.
وتأتي خطــوة النزاهة بعد أن رفع 
النائب عدي عواد في )18 نيســان 
2022( دعوى ضد شــركة تسويق 
النفــط العراقــي بخصوص هذا 

امللف وســلمها لقاضــي حتقيق 
هيئة النزاهة في البصرة.

وأورد النائــب في دعــواه تفاصيل 
حــاالت التغرمي، مشــيراً بجداول 
إلى أن العراق دفع غرامات بســبب 
بلغت  النفط  التلكؤ في شــحن 
360568190 دوالراً خــالل الفتــرة 

.)2017-2013)
كما أن ســومو ونتيجة الغرامات 
املاليــة والتلكؤ في تنفيذ العقود 
دفعت خالل السنوات اخلمس تلك 

64204283 دوالراً.
وأشــارت الوثائق التــي تقدم بها 
النائــب أيضاً إلــى غرامات أخرى 
نتيجة التلكؤ في عملية استيراد 
املنتجــات النفطيــة خالل نفس 

الفترة، بلغت 9622672 دوالراً.
وفي تصريح أدلى به امس الثالثاء 
قال عضــو جلنة املاليــة النيابية 
خالد ريكاني، إن ملف هدر األموال 
من جانب ســومو قــد وصل إلى 
ومت تشــكيل جلنة حتقيق  اللجنة 
فرعيــة تتألف من خمســة نواب 

للتحقيق في املوضوع.
أن جلنتهم  ريكانــي  وأضاف خالد 
شركة  مسؤولي  استدعاء  طلبت 
ســومو إلى جلنة النزاهة النيابية 
للتحقيــق معهم ومســاءلتهم 
وســتتخذ  املذكور  امللف  بشــأن 
هذه اخلظوة عند مباشرة مجلس 
اجلديد  التشريعي  الفصل  النواب 
»حجم األمــوال التي أهدرت جراء 

إهمال ســومو كبيــر، لكنه غير 
معروف بالتحديد«.

وتشير دعوى النائب عدي عواد إلى 
أجبرت بحكم  أن شركة ســومو 
من احملكمة على دفع غرامات ألربع 
شــركات هي جر الســعودية )13 
الرافدين  ألف دوالر( وســهل وادي 
(211 ألف دوالر( وستار إنرجي )658 
ألف دوالر وزهرة املواسم )200 ألف 

دوالر(.
وتشــير الدعوى إلى أن شــركات 
اإلعــداد املتعاقدة مع وزارة النفط 
العراقية مت تغرميها 1952368 دوالراً 
فــي العامــني 2016 و2017، لكن 
األموال  تلك  تســتوف  لم  سومو 

منها.

حاملو الجواز الدبلوماسي في البالد أكثر من 
اقرانهم في دول العالم بأسرها

اكدت ان اعدادهم تقترب من 19 الفا...النائب سروة عبد الواحد:

بغداد - الصباح الجيد: 
عّدت عضو مجلس النواب سروة عبد 
الواحد امس الثالثاء، أن أعداد حائزي 
جواز السفر الدبلوماسي في العراق 
تفوق حاملي هذه الفئة من اجلوازات 

في دول العالم بأسرها.
وقالت عبد الواحــد في تغريدة على 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  مواقع 
إن »وزارة اخلارجية ردت رســمياً على 

كتابنا بخصوص اجلوازات«.
الدبلوماسيني  »مجموع  أن  وأضافت 
في جميــع دول كوكب األرض ال يبلغ 
اجلوازات  عــدد  هو  وهــذا   ،)18,881)
الدبلوماســية واخلاصــة وجــوازات 
اخلدمــة املمنوحــة من قبــل وزارة 

اخلارجية خالل أربع سنوات منذ العام 
.»2019

وكانت وزارة اخلارجيــة العراقية، قد 
أعلنت نهاية العام املاضي تشــكيل 
جلنــة ثالثيــة برئاســة الســفيرة 
صفية الســهيل، لتدقيــق اجلوازات 

الدبلوماسية.
ويأتــي ذلك، على خلفيــة إثارة وزارة 
واســعاً  جدالً  العراقية،  الداخليــة 
مــع إعالنها عــن إصــدار أكثر من 
4000 جواز ســفر دبلوماســي خالل 
عاٍم واحد، وهو ما اعتبــر باباً جديداً 

للفساد في البالد.
وكانــت ذكــرت عبــد الواحــد في 
وقت ســابق، حصــول عارضات أزياء 

ومشــاهير في تطبيــق »تيك توك« 
على جواز سفر دبلوماسي.

وزارة  إلى مخاطبــة   فيما أشــارت 
اخلارجيــة لتوضيح آليــة منح تلك 

اجلوازات.
وينــص القانــون على منــح اجلواز 
الدبلوماســي إلى رؤساء اجلمهورية 
واحلكومــة والبرملان وأعضاء مجلس 
النــواب إضافًة إلــى رئيس مجلس 
القضــاء األعلــى ورؤســاء إقليــم 
كوردســتان ومجلــس وزراء اإلقليم، 
إضافة إلى أصحاب الدرجات اخلاصة 
وجود  مــع  الدولة،  فــي  العاملــني 
استثناءات يقرها حصراً وزير اخلارجية 

أو رئيس الوزراء.  

خاص - الصباح الجديد:
في  املاليــة  اللجنــة  كشــفت 
الثالثاء،  أمــس  النــواب  مجلس 
البرملان  سيشــهده  حــراك  عن 
للســيطرة علــى ســعر صرف 
الدوالر، محملة عدد من األطراف 
ومنهــا البنــك املركــزي، األزمة 
احلاليــة مؤكــدة أن اإلجــراءات 
املتخذة في هذا الشــأن لم تأت 

بنتائج تذكر.
وقال عضو اللجنة النائب سعود 
إلى  تصريــح  فــي  الســاعدي، 
»االســباب  أن  اجلديد«،  »الصباح 
تبــدو واضحة بالنســبة الرتفاع 
لســعر صرف الدوالر أمام الدينار 

العراقي«.
»املوضوع  أن  الســاعدي،  وتابــع 
اإلجراءات  مــن  مبجموعة  يتعلق 
اخلارجيــة املتخــذة مــن البنك 
الفيدرالي األميركي يرافقها خلل 
فــي املنظومة املاليــة وإجراءات 

البنك املركزي«.
وأشار، إلى أن »أبواب مزاد العملة، 
التحويالت  نظــام  عبر  مفتوحة 
وشــركات الصيرفة، وهو امر غير 

صحيح«.

»مجموعة  إلى  الساعدي،  ولفت 
الدوليــة  االشــتراطات  مــن 
الواليات  مســاعي  إلــى  إضافة 
املتحــدة االميركيــة فــي فرض 
نوع من الوصايــة على املنظومة 
املاليــة العراقيــة، مــع غيــاب 
الســتراتيجيات الواضحة للبنك 

املركزي العراقي«.
وأورد، أن »بقــاء الوضــع على ما 

هو عليه ســيؤدي إلــى مزيد من 
القريب،  املســتقبل  في  االرتفاع 
لكن هناك رغبة لدى بعض القوى 
بالعمل  البرملان  في  السياســية 

على إعادة األمور إلى نصابها«.
أن  علــى  الســاعدي،  وشــدد 
»ذلــك بحاجة إلــى عمل ووضع 
ومــن  واضحــة،  ســتراتيجيات 
ضمنها وضع سعر صرف أقل مما 

هو معلن في قانون املوازنة«.
وأكد، أن »مشــروع قانون املوازنة 
وضع سعرا للدوالر الواحد يقدر بـ 
1450 دينار، لكن هناك رغبة لدى 
بعض الكتل بأن يتم تخفيضه«.

وانتهى الســاعدي، إلى أن »األيام 
من  العديد  املقبلة سوف تشهد 
النيابية من أجل تالفي  االجراءات 
وارباك في  ارتفــاع  ما حصل من 

سعر صرف الدوالر«.
اللجنة  من جانبــه، قال عضــو 
اآلخــر النائب هيثــم الفهد، في 
تصريــح إلى »الصبــاح اجلديد«، 
أن »الدوالر حتــول اليوم إلى قوت 
الشــعب وهو ســلعة خاضعة 

للعرض والطلب«.
تابــع الفهد، أن »مــا يتم طلبه 
املعروض،  من  أكثر  األســواق  في 
اتخذت  إجــراءات  مــع  بالتزامن 
لضمان الشفافية أدت إلى إغالق 

أربعة مصارف«.
كبيرة  »مافيــات  إلــى  ولفــت، 
وعصابات تتحكم بسعر الصرف 
وعلى احلكومة أن تتحرك ملعاجلة 
هــذا األمر مــن خالل وســائلها 

كافة«.
البنك  وبني الفهد، أن »إجــراءات 
املركــزي بحق هــذه املصارف أمر 
نهاية  ايجابي لكنها صادفت مع 
والســعي إلقرار  املالية  الســنة 
قانون املوازنــة وكان من األفضل 
تأجيلهــا ملا بعــد انتهــاء هذه 

القضايا«.
ويواصــل، أن »البنــك الفيدرالي 
بتدفق  يتحكم  الــذي  األميركي 

الدوالر في األســواق العاملية هو 
من أجبر العــراق على اتخاذ هذه 

اإلجراءات«.
ودعا الفهــد، »البنك املركزي إلى 
اتخــاذ خطوات جادة فــي إيجاد 
احللول وجميــع ما مت اتخاذه خالل 
املدة املاضية لم جند له أثر واضح 
في االرض مع عدم استقرار سعر 

صرف الدوالر«.
وأكــد، أن »املواطــن لــم يعــد 
يتحمــل املزيد من االجراءات التي 
ال تأتي بجدوى، في وقت تشــهد 
األسواق احمللية ارتفاعا واضحا في 

األسعار«.
»البرملان  أن  إلــى  الفهد،  وانتهى 
أنهــى عطلته التشــريعية وهو 
جلساته،  الســتئناف  يســتعد 
واالرتفاع  الدوالر  وستكون قضية 
احلالي في ســعره ضمن أولويات 
العمل بالتزامن مع السعي إلقرار 

قانون املوازنة«.
وكان البنك املركزي أعلن عددا من 
االجراءات بهدف الســيطرة على 
ســعر الصرف، مؤكداً أن االرتفاع 
احلاصــل، مؤقت وســوف ينتهي 

قريباً.

اللجنة المالية: حراك برلماني للسيطرة على سعر صرف الدوالر وخفضه 
بعد وصفها إجراءات البنك المركزي بـ »عديمة الجدوى« تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن رئيس الهيئة العليا للحج 
والعمرة سامي املسعودي، عن 
رفع الســعودية جميع القيود 
على  مفروضــة  كانــت  التي 
احلجاج واملعتمرين جراء فيروس 

كورونا.
وذكرت الهيئة فــي بيان امس 
الثالثاء ، ان املســعودي التقى 
الســعودي  والعمرة  احلج  وزير 
وناقش  الربيعة،  محمد  توفيق 
معه موســم العمــرة احلالي 
العمل  سيتم  التي  والضوابط 

بها في موسم احلج املقبل«. 

اجلانب  بــأن  املســعودي  وأفاد 
السعودي خفض مبالغ التأمني 
التــي فرضت علــى املعتمرين 

واحلجاج.
اخلــاص  »التأمــني  ان  وقــال 
باملعتمريــن مت تخفيضــه من 
(235 ريــال إلى 88 ريــال(، اما 
 29 فأصبح  للحجاج  بالنسبة 

رياال بدل من 109 رياالت«.
العراق  ان »حصة  ايضــا  واكد 
من احلجاج ستعود الى وضعها 
كورونا،  جائحة  قبل  الطبيعي 
االعمار  جميع  ســتكون  فيما 

مشمولة باحلج«.

اكد تخفيض السعودية للتأمينات

رئيس هيئة الحج والعمرة: حج 
الموسم المقبل وفق حصة البالد 

السابقة ودون تقيد باألعمار
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بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــفت وزارة املــوارد املائية بأّن 
أّدت إلى  موجة األمطار والسيول 
في  املائي  اخلزين  مناسيب  ارتفاع 
البالد، ناهيك عن إنعاش القطاع 
الزراعي الذي كان شــبه متوّقف 

بسبب شّحة املياه.
التي  املتشائمة  للتوّقعات  خالفا 
كانت تشير إلى استمرار مواسم 
العــراق خالل  اجلفــاف، شــهد 
األســابيع األربعة املاضية موجة 
غزيرة شــملت معظم  أمطــار 
محافظــات البــالد، مــا أنعش 
اآلمال مبوســم زراعي وفير وزيادة 
رصيــد البالد املائــي في معظم 
السدود واخلزانات، ومناطق األهوار 
التي أوشكت مساحات  اجلنوبية 
واسعة منها على اجلفاف، نتيجة 
التركية  والتجاوزات  األمطار  قّلة 
واإليرانيــة علــى حّصــة العراق 
املائية من األنهار املشــتركة بني 

الدول الثالث.
الوفــرة،  ملوســم  واســتمرارا 
توّقعــت هيئة األنواء اجلوية زوابع 
رعديــة وهطول أمطار غزيرة هذا 
األســبوع، تصل إلــى ذروتها يوم 

الثالثاء املقبل.
التي  اجلفــاف  وتســّببت موجة 
الســنوات  خالل  البــالد  ضربت 
القليلــة االخيرة بتراجــع إنتاج 
احملاصيــل االســتراتيجية إلــى 
أكثر مــن النصف نتيجة شــّح 
بهجرة مئات  املياه. كما تسّببت 
العوائل في األهــوار اجلنوبية من 
بحثا عن  املــدن  باّتاه  مناطقها 
فرص للعمل بعد نفوق حيواناتها 
وتراجــع محاصيلها. وبحســب 
املــوارد املائية، فإّن موجة األمطار 
تخفيــف  إلــى  أّدت  والســيول 
االســتهالكات  علــى  الضغط 
أعطى  مــا  الســطحية،  واملياه 
خططها  بتطبيق  للوزارة  املرونة 
لإلطالقــات املائيــة للمحافظة 
على اخلزين املائــي لتأمني جميع 
احملافظات،  وجلميــع  االحتياجات 
في  تشّكلت  ســيوال  بأّن  مبّينة 
وديان املنطقة الغربية من البالد، 

قســم منها عــّزز تصاريف نهر 
الفرات والقسم اآلخر توّجه نحو 
بحيرتي احلبانية والرزازة، كاشفة 
عن االســتفادة من مياه األمطار 
التي هطلت في محافظات األنبار 
واملثنى  األشــرف  والنجف  وبابل 
لغــرض تعزيز اإلطالقــات املائية 
في نهر الفرات باّتاه أهوار احلمار 
واألهوار الوسطى التي عانت من 

الشحة خالل الفترة املاضية.
األمطار الغزيرة وانخفاض درجات 
احلرارة جعال مــن الضباب ضيفا 
شبه يومي في معظم احملافظات 
وخاصة في أوقات الفجر والصباح 
الباكر، األمر الذي تسّبب بحوادث 
مروريــة باجلملــة، خصوصا في 
الطــرق الرئيســية الرابطة بني 

احملافظات، وهذا جزء من املشاكل 
اجلانبية ملوسم الوفرة، إلى جانب 
حــاالت الغرق التــي تتعّرض لها 
أحياء كثيرة في العاصمة وبقية 
احملافظات مــع كل موجة أمطار 

غزيرة. 
كمــا اعلنت وزارة املــوارد املائية 
امــس الثالثاء ، اعــادة احلياة إلى 
هــور احلويزة مبحافظة ميســان 
نتيجة األمطار. وقــال مدير إدارة 
الرطبة  واألراضي  األهوار  مشاريع 
في ميســان سالم ســعدون في 
بيان إن “الوزارة استثمرت سقوط 
مياه االمطــار  وحتويلها الى هور 
احلويزة عن طريق مغذياته الثالثة 
الزبير(  و  ) احلسيچي وأم الطوس 
الى نســب أغمــار مقبولة  أدى 

مقارنــة باألعــوام الســابقة” ، 
مبيناً ان “هناك تنســيق عاِل بني 
مركــز إنعاش األهــوار واألراضي 
بإدارة  متمثالً  العراقيــة  الرطبة 
الرطبة  واألراضي  األهوار  مشاريع 
في ميسان ومديرية املوارد املائية 
فــي احملافظة لضمان إســتثمار 
ميــاه األمطــار لتعزيــز األهوار 
اجلنوبية”. وأشــار مدير االدارة الى 
أن “االطالقــات املائية الناتة عن 
سقوط األمطار أثرت إيجاباً على 
البيئي واالحيائي لالهوار”،  الواقع 
مؤكدا أن “مياه األمطار ساهمت 
االقتصــادي  الواقــع  بتحســن 
لســكان االهــوار الــذي يعتمد 
على مصادر الصيد واســتخدام 
العلف اخلضري للمواشي .” يذكر 

أن وزارة املــوارد املائية تعمل على 
االمطار  ملياه  األمثل  اإلســتثمار 
لغرض زيــادة االطالقــات املائية 
باتاه االهوار العراقية التي عانت 
من الشحة خالل الفترة املاضية . 
على صعيد متصــل اتفق الوفد 
النيابي العراقي برئاســة، النائب 
األول لرئيــس مجلــس النــواب 
محســن املنــدالوي، مــع رئيس 
الكبير  التركــي  األمــة  مجلس 
تشــكيل  شــنطوب  مصطفى 
جلنة مشتركة حلل مشكلة املياه 

واالعتداءات املتكررة.
وقــال املكتب اإلعالمــي للنائب 
األول لرئيــس مجلس النواب، في 
العراقي  النيابي  “الوفــد  إن  بيان 
التقى  املندالوي  محسن  برئاسة 

التركي  األمــة  برئيــس مجلس 
الكبير مصطفى شنطوب، على 
هامش مشاركة الوفد في أعمال 
اآلســيوية  البرملانية  اجلمعيــة 
انطاليا  واليــة  فــي  املنعقــدة 

التركية”.
وأضــاف، أنه “جرى خــالل اللقاء 
بحــث العالقــات الثنائيــة بني 
العــراق وتركيــا ، وبحث عدد من 
امللفات، الســيما حصــة العراق 
على  املتكررة  واالعتداءات  املائية، 
احلــدود العراقية، ومت االتفاق على 
تشــكيل جلنة مشتركة ملعاجلة 
هذه املشاكل، وتعزيز التعاون في 
كافة اجملــاالت، لتحقيق مصالح 
االحترام  مبــدأ  وفــق  البلديــن 

املتبادل”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفــط امس الثالثاء 
، عــن  اطــالق مشــروع  الزماالت 
الدراســية للعاملني فــي القطاع 
النفطي، فيما أشــارت إلى أتفاقاً 
جمعها مع شركة صينية  لتوفير 

)50( زمالة دراسية سنوياً. 
وقــال  نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
حيــان  النفــط،  وزيــر  الطاقــة، 
عبدالغنــي ، في بيــان أن “الوزارة 
حتتفــل  بإرســال عدد مــن إبناء 
الصني  إلــى  النفطــي  القطــاع 
للحصول على شــهادة املاجستير 
التعاون  برنامج  ، ضمن  والدكتوراه 
 )EPS ( الثنائي بني الوزارة وشــركة
زنهوا  شــركة  أذرع  أحد  النفطية 
العاملة في تطوير حقل  الصينية 

شرقي بغداد”.
وأضاف عبدالغني، أن “هذا املشروع 
يأتي  ضمن خطــط وبرامج الوزارة 
لتطويــر العاملني ، ورعاية املواهب 

من  الوطنية  العلميــة  والطاقات 
أجــل احلصــول على الشــهادات 
العلمية  مهاراتهم  لتطوير  العليا 
، وتعزيــز دور اجلهــد الوطنــي في 
أدارة القطاع النفطي على أســس 

علمية متقدمة رصينة”.
واشــار الوزير إلى، أن “وزارة النفط 
دأبــت علــى تعزيز وتوســيع آفاق 
العاملية  الشــركات  مــع  التعاون 
من  العراق  فــي  العاملة  الرصينة 
الفرص  املئــات مــن  توفير  اجــل 
التدريبيــة واألكادمييــة  للعاملني 
فــي القطاع النفطــي ، خصوصاً 
فــي التخصصات النــادرة أو التي 
تشــكل حاجــة فعليــة حقيقة 
لبعض مفاصل الصناعة النفطية 
والغازيــة احملليــة ، والتــي نهدف 
مــن خاللهــا االرتقــاء بالعاملني 
فــي القطــاع النفطــي ، وتعزيز 
إستراتيجيتنا في التنمية البشرية 
، ملواكبة التطــور العاملي في هذا 

النفطية  بالصناعة  والدفع   ، اجملال 
الى آفاق ومستقبل أفضل”. 

وثمن الوزير “تعاون اجلانب الصيني 
النفطية   )EPS( شركة  وخصوصا 
وشركة زنهوا في توفير )50( زمالة 
دراســية كل عام”.  من جانبه، قال 
مدير عام دائــرة التدريب و التطوير 
اخلبير باســم محمــد خضير، إن 
“الدعــم املقــدم  من قبــل قيادة 
القطاع النفطي  قد ســاهم في 
جنــاح  دائــرة التدريــب والتطوير 
من خــالل فتــح آفاق تعــاون مع 
اجلامعــات العامليــة املعتمدة من 
العالي والبحث  التعليم  وزارة  قبل 
العلمــي العراقيــة ، وكان ثمــرة 
جهودها ارســال 98 طالبا لدراسة 
البكالوريوس و65 طالب لدراســة 
املاجســتير و12 طالبــا لدراســة 
الدكتوراه في اجلامعات البريطانية 

واإليطالية”.
“الــوزارة عقدت  أن  إلــى،  ولفــت 

الصيني  اجلانــب  مع  اجتماعــات 
الصينية  زنهوا  واملتمثل بشــركة 
وفق  الدراسية  املنح  انضاج  بهدف 
الضوابــط ووضع قاعــدة  إلطالق 
البرامــج في اجلامعــات الصينية 
مــن خــالل حتديــد االختصاصات 
ومفاحتــة   املتقدمــني  ومقابلــة 
اجلهات اخملتصــة”. وتابع “ما أثمرت 
عن  إطالق املنح الدراســية وقبول 
30 طالبا على وجبتني من موظفي 
النفطيــة و11طالبا  تشــكيالتنا 
مــن العمالة الوطنيــة في حقل 
املاجستير  لدراســة  بغداد  شرقي 
 South جامعــة  في  والدكتــوراه 
West Petroleum احــدى جامعات 
االبتعاث الرصينة خالل هذا العام”.
بدوره، قال  مدير عام شــركة نفط 
أن  عبد ســليم،  قدوري  الوســط 
وبرامج  خطــط  لديها  “شــركته 
معــدة مســبقا ألثــراء خبــرات 
وفي  والفنية  الهندسية  مالكاتها 

عدد من التخصصات  التي تشكل 
حاجــة ضروريــة ، من خــالل هذا 
الزماالت  بإطــالق  اخلاص  البرنامج 
الدراســية او مــن خــالل الورش 
التدريبيــة التــي يتــم تنظيمها  
بالتعــاون مع الشــركات العاملية 
علمية  منهجيــة  وفــق  اخملتصة 

ونظم التدريب احلديثة”.
وأشــار إلــى، أن “خطــوة ابتعاث 
والفنيني  املهندسني  من  العشرات 
الى جامعات  الوطنية  لشــركاتنا 
دراســتهم  الســتكمال  عامليــة 
الذي  املنهج  يؤشــر صواب  العليا 
تتبعه الوزارة في رعاية منتسبيها 
على  لينعكس  قدراتهــم  وتطوير 
واقع العمل ايجابا لتطوير صناعة 

النفط والغاز مستقبال”.
االول  النائــب  عبــر  جانبه  ?مــن 
JIAN Fangn� )للســفير الصيني 

ing( عن” سعادته  حلضور احتفالية 
اطالق مشــروع الزماالت الدراسية 

من شركة زنهوا الصينية”، مؤكدا 
ان “بــالده ترتبــط بعالقــات قوية 
العــراق في  وتعاون مشــترك مع 

شتى اجملاالت”.
وذكر، أن “الشركات الصينية تنفذ 
اعمالها في العراق بشــكل ناجح 
مــن اجل توطيد عالقــات التعاون 
بــني البلديــن الصديقــني علــى 
اســاس االحترام املتبادل واملصالح 

املشتركة”.
وأشار نائب مدير عام شركة زنهوا 
الصينيــة    LU Liz إلــى أنــه “ مت 
اختيار 41 مرشــحاً الى جانب عدد 
من التحق ســابقا ومباشــرتهم 
معلنا  واللغــة،  البحث  بدراســة 
التحاق بقية الطلبة  على شــكل 
وجبات الى الصني اعتبارا من شهر 
، ولفت أن “شــركة  آذار املقبــل”. 
زنهوا تعمل في العراق في عدد من 
املشاريع ولها تعاون كبير مع وزارة 

النفط”.

ضمن خطط تطوير العاملين ، ورعاية المواهب والطاقات العلمية 

وزارة النفط تطلق مشروع الزماالت الدراسية الى الصين 

بغداد: خاص
كشف التقرير السنوي لسوق العراق 
2022 تداول اكثر  لالوراق املالية للعام 
550 مليار ســهم بقيمة تاوزت 520 
مليــار ســهم، فيما بلغت اســهم 
األجانب بيعا وشراء 35اكثر من  مليار 
 34 ســهم بقيمة اجمالية تــاوزت 

مليار سهم.
املديــر التنفيذي للســوق طه احمد 
عبد الســالم قال لـ “الصباح اجلديد 
“: ان “السوق نظم خالل العام املاضي 
236جلسة تداول باستخدام األنظمة 
االلكترونيــة للتداول وااليداع املركزي، 
حيث مت تداول أســهم )92( شــركة 
 )103( مســاهمة عراقية من أصــل 

شركة مسجلة في السوق”.
واضاف ان “عدد االسهم املتداولة بلغ 
بقيمة  ســهم،   )564,921,572,564(
تداول بلغت )521,518,741,894( دينار، 
من خالل عدد عقود وصفقات منفذة 
الى  )135,597( عقد”، الفتا  المســت 
املتداولة  االســهم  ان “مؤشر اسعار 
 )585,950( علــى  اقفلــت   ISX60
نقطة في اخر جلســة من عام 2022 

يــوم الثالثاء 27كانــون اول 2022، وان 
عدد الشــركات املوقوفة )3( شركات 
مســاهمة اســتنادا الى قرارات هيأة 

االوراق املالية”.
واشار عبد الســالم الى ان “مؤشرات 
2022 وقفت  التداول قطاعيا للعــام 
العراقية  املســاهمة  الشركات  عند 
املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية 
وعددها )103( شركة مساهمة خاصة 
ومختلطة متثــل )8( قطاعات اهمها 
القطــاع املصرفــي وعدد شــركاته 
)43( شــركة مصرفية مت تــداول )36( 
شركة منها، حيث بلغت نسبة تداول 
)%92.8( من حيث عدد  هذا القطــاع 
االسهم املتداولة ونسبة )%66.9( من 
 )28%( ونسبة  املتداولة  القيمة  حيث 

من حيث الصفقات”.
واشــار ان “التقريــر بــني ان قطــاع 
االتصاالت تداول اســهم )2( شــركة 
االتصاالت  قطاع  تداول  نسبة  وبلغت 
)%1.6( مــن حيــث عــدد االســهم 
املتداولــة ونســبة )%13.1( من حيث 
القيمة املتداولة ونســبة )%11.9( من 
حيث الصفقــات املنفذة، اما القطاع 

 )20( شــركاته  عدد  فتبلغ  الصناعي 
)20( شركة  تداول أســهم  شركة مت 
منها وبنســبة تداول المست )%3.4( 
مــن حيث عــدد االســهم املتداولة 
ونســبة )%9( مــن حيــث القيمــة 
املتداولــة ونســبة )%32.8( من حيث 

الصفقات املنفذة”.
ولفــت عبد الســالم الــى ان “قطاع 
الفنادق والســياحة تداول اسهم )9( 
شــركات، حيث بلغت نسبة التداول 
)0.2%( من حيث عدد االسهم املتداولة 
ونســبة )%3.2( مــن حيــث القيمة 
)%5.7( من حيث  املتداولــة ونســبة 
الصفقات املنفذة، اما قطاع اخلدمات 
ادرج )11( شركة مت تداول )10( شركات 
منها بنســبة تداول بلغت )%0.8( من 
حيث عدد االســهم املتداولة ونسبة 
)%3.1( مــن حيث القيمــة املتداولة 
ونســبة )%11.3( من حيث الصفقات 
الزراعي  القطــاع  فــي حني  املنفذة، 
ادرج )7( شــركات ومت تداول أسهم )6( 
تداول  نسبة  وبلغت  منها،  شــركات 
قطاع الزراعــة )0.7%( من حيث عدد 
االســهم املتداولة ونسبة )%4.5( من 

حيث القيمة املتداولة ونسبة )9.8%( 
من حيث الصفقات املنفذة”.

وبني ان “قطاع االســتثمار املالي ادرج 

)6( شــركات مت تــداول )4( شــركات 
منهــا، وبلغت نســبة تــداول قطاع 
االســتثمار )%0.1( مــن حيــث عدد 

االسهم املتداولة ونسبة )%0.02( من 
حيث القيمة املتداولة ونسبة )0.1%( 
مــن حيث الصفقــات املنفــذة، في 
حني قطاع التامني تداول اســهم )5( 
شركات، وبلغت نســبة تداول قطاع 
التامني )%0.4( من حيث عدد االسهم 
)%0.2( من حيث  املتداولــة ونســبة 
)%0.4( من  القيمة املتداولة ونســبة 

حيث الصفقات املنفذة”.
وعن اهم قرارات هيئــة األوراق املالية 
2022 قــال عبــد الســالم: ان “العام 
املاضي شــهد منح ترخيص نشــاط 
عراقية  الربع مصارف  األمني(  )احلافظ 
إيالف  وتوقيــع عقودها مع مصــرف 
الدولي  التنمية  ومصرف  اإلســالمي 
واملصــرف األهلي العراقــي واملصرف 
العراقي اإلســالمي”، مشــيرا الى ان 
“مهام احلافظ األمني تتضمن التعاقد 
مع املستثمرين الراغبني لفتح حساب 
لألوراق املالية لكل مســتثمر وحفظ 
األوراق املاليــة، وإخطــار املســتثمر 
بكافــة القرارات واإلجــراءات املتخذة 
املســاهمة  الشــركات  قبــل  مــن 
باألوراق  املرتبطة  باحلقــوق  واملتعلقة 

املالية اخلاصة به، وإخطار املســتثمر 
بكافــة العمليــات والتحويالت التي 
متت على حســابه خالل يــوم عمل، 
املتفق  اإلخطار  لوســيلة  وفقاً  وذلك 
الســالم  عبد  ولفت  بينهما”.  عليها 
الى ان “ســوق العراق لــألوراق املالية 
احتاد  إدارة  في مجلــس  اصبح عضواً 
بعد  العربية  املاليــة  األوراق  أســواق 
انتخابه الى جانب مجموعة أســواق 
أخرى لــدورة اجمللــس القادمة �2022 
24�2 فــي اجتماع اجلمعيــة العامة 
لالحتاد فــي اجتماعها الســنوي يوم 
الثالثاء 1 تشــرين الثانــي 2022 اعبر 
تطبيق Zoom الساعة 11:00 صباحا 
ألسواق  التنفيذيني  املدراء  مبشــاركة 
املقاصــة  املاليــة وشــركات  األوراق 
العربيــة األعضــاء”. واشــر التقرير 
احداث أوامر التنــازل العائلي واالرثية 
واالمر  الشــرعي  القســام  مبوجــب 
القضائي بتحويــل ملكية في مركز 
اإليداع، استنادا للقسم 3 من القانون 
رقم 74 لســنة 2004، حيث مت تنفيذ 
)3543( عمليــة ارثية وتنــازل عائلي 
بعدد اسهم )5,679,333,045( سهم،

الموارد المائية تكشف عن شتاء غزير األمطار 
ينعش العراق زراعيا ومائيا

اعلنت عودة الحياة إلى هور الحويزة نتيجة األمطار

تسبّبت موجة 
الجفاف التي 

ضربت البالد خالل 
السنوات القليلة 

االخيرة بتراجع 
إنتاج المحاصيل 

االستراتيجية إلى 
أكثر من النصف 
نتيجة شحّ المياه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة البيئة امس الثالثاء، غلق العديد 
مــن مواقع الطمر في بغداد، وفيما أوضحت 
إجراءاتها تاه املواقع اخملالفة، وجهت توصية 

للحد من تصاعد أبخرة املواد السامة.
وقال معاون مدير عــام دار التوعية واإلعالم 
البيئي فــي وزارة البيئة، أنعم ثابت خليل إن 
“رفــع النفايات يقع ضمن مســؤولية أمانة 
بغداد، حيث إن العديــد من مكبات ومواقع 
طمــر النفايات لــم حتصل علــى املوافقة 
النفايات  أن “محطات كبس  البيئية”، مبيناً 
املوجودة في املناطق لــم حتصل هي األخرى 
على املوافقــة البيئية، ومنها محطة البياع 

وكمب سارة”.
وأضاف خليل، أن “دور وزارة البيئة في موضوع 
النفايات يقتصر على منح املوافقة للموقع، 
وفي حال عــدم حصول املوافقة تقوم الوزارة 
ويتم  للموقــع،  وزيــارات  رقابية  بإجــراءات 
توجيه عقوبات لعدم اســتحصال املوافقة 
ملواقع الطمر، والتي قد تكون أصالً مخالفة 
للمحــددات البيئية عند إنشــائها من قبل 

أمانة بغداد”.
وأشــار إلى أن “وزارة البيئــة تدخل بقوة مع 
أمانة بغــداد وهيئــة االســتثمار واجلهات 
النفايات”، منوهاً  اخملتصة في مجال تدويــر 
بأن “الشركات االســتثمارية اخلاصة بتدوير 
النفايات تأتي عــن طريق أمانة بغداد وهيئة 
استثمار بغداد، ومت تقدمي عروض ملشاريع، ومت 
رفعها إلى األمانة العامــة جمللس الوزراء، إال 
أن أياً من املشــاريع لم يحصل على املوافقة 
حتــى اآلن، وأن فكرة إنشــاء معمل لتدوير 
النفايات ال تزال موجودة، لكن لم يتم االتفاق 

على شركة معينة”. 
وأكد أنه “مت غلق العديــد من مواقع الطمر 
بسبب عدم حصولها على املوافقة البيئية 
إال أن أمانة بغداد تلجأ إلى هذه املواقع التي 
لم تخضع للمحددات البيئية”، الفتاً إلى أن 
“هــذه اخملالفات تؤثر علــى البيئة من ناحية 
انتشــار الروائح الكريهة والتــي تعد بحد 
ذاتها تلوثاً بيئياً، فضالً عن )النباشــه( الذين 
يعملون في مواقع الطمــر، والذين يقومون 
بحرق البالستك، ما يتسبب بتصاعد أبخرة 

سامة، وهي مركبات دايكسينات وغيرها”.
أن تخضــع مكبات  وشــدد على “ضــرورة 
النفايــات لرقابــة األمانة وعدم الســماح 
بعمليات احلرق العشوائي في مواقع الطمر”. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
عقدت جلنة متابعــة البرنامج احلكومي في 
وزارة االتصاالت امس الثالثاء اجتماعاً برئاسة 

الوزيرة الدكتورة هيام الياسري.
ومت مناقشة تقدم اجنازية العمل في مفردات 
البرنامــج احلكومي الذي مت اقراره في مجلس 

الوزراء خالل مدة الشهرين املاضيني.
وقد سجلت الوزارة اجنازية جيدة في البرنامج 
احلكومي فــي املشــاريع واإلجــراءات  التي 
وبخاصة  ماليــة  تتطلــب تخصصيــات  ال 
الفساد وتكليف  املتعلق منها في مكافحة 
الكفــاءات في مواقــع االدارات الوســطى ، 
والتوجه لتنظيم قطاع االتصاالت مبا يضمن 
تخفيض األســعار وحتســني جــودة اخلدمة 
فضال عن مراجعة وتقييــم عدد من العقود 

االستراتيجية املهمة .

البيئة تحذر من أبخرة 
سامة تنتشر بمواقع 

الطمر الصحي في بغداد

وزيرة االتصاالت تترأس 
اجتماعات لجنة متابعة 

تنفيذ البرنامج الحكومي 

اشرها التقرير السنوي

تداوالت السوق المالية 2022 تتجاوز 550 مليار سهم
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لقي 17 شــخصاً في األقــل مصرعهم 
في خولياكا بجنوب شــرقي البيرو، امس 
االول اإلثنني، فــي صدامات دارت بني قوات 
األمــن ومتظاهرين مناهضني للرئيســة 
دينا بولوارتي حاولوا اقتحام مطار املدينة، 

بحسب ما أفاد مصدر رسمي.
وقــال مصدر فــي مكتب أمــني املظالم 
الفرنسية طالباً  الصحافة  لوكالة  احمللي 
عدم نشــر اســمه، “تأكد لنا مقتل 17 
دارت  بونو خالل اشــتباكات  في  شخصاً 
اليوم مع قوات إنفــاذ القانون في محيط 
مطار خولياكا” مبنطقة إميارا الواقعة في 
مقاطعة بونو التــي تقطنها غالبية من 

السكان األصليني للبالد.
وكان نيفــاردو إنريكيز بارياليس، منســق 
مكتب أمني املظالم فــي املدينة، قد قال 
قبــل ذلك بقليــل إنه “حتــى اآلن هناك 
12 قتيالً في املشــرحة ســقطوا نتيجة 

االشتباكات في خولياكا”.
ويطالب املتظاهرون باســتقالة الرئيسة 
بولوارتي التي كانــت نائبة للرئيس بيدرو 
كاســتيو، لكــن البرملان عينهــا مكانه 
عندمــا عزله فــي كانــون األول رداً على 
محاولة الرئيس االشتراكي حل السلطة 

التشريعية في البالد.
وبولوارتي هي ســادس من يتولى الرئاسة 
خالل خمســة أعــوام في بلد يشــهد 
أزمة سياســية مزمنة تشوبها اتهامات 
بالفســاد. ويطالب احملتجون باســتقالة 
بولوارتــي وحل البرملان وإجــراء انتخابات 
فوراً. ورضخت الســلطات جزئياً ملطالب 
املتظاهريــن، إذ قــررت تقريــب موعــد 

االنتخابات من 2026 إلى نيسان 2024.
ومنطقة بونو احلدودية مــع بوليفيا هي 
مركــز االحتجاجات في البالد، إذ تشــهد 

منذ 4 كانون الثاني إضراباً مفتوحاً.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حتركات سياسية شــهدها امللف الليبي 
امس االول االثنني، وعلى أكثر من مســار 

بني الالعبني األساسيني.
فمع اقتراب لقاء رئيســي البرملان واجمللس 
األعلى للدولة حلســم خريطــة الطريق 
السياســية، بدأ اجمللس الرئاســي املؤمتر 
أعمال  الوطنية،  للمصاحلــة  التحضيري 
يومه الثانــي بحضور ممثلــني عن جميع 
الليبية  والسياسية  االجتماعية  األطياف 
مبن فيهم ممثلو ســيف اإلسالم القذافي 
الذيــن انســحبوا األحد اعتراضــاً على 
وافتتاح االجتماع  وجود علم االســتقالل 

بالنشيد.
وشهدت القاهرة لقاء مفاجئاً جمع رئيس 
اجمللــس الرئاســي محمد املنفــي بقائد 
اجليش الليبي خليفة حفتر. ووفق مصادر 
صحفية ، فإن االجتماع خصص ملناقشة 
التطــورات السياســية وتثبيــت جهود 

التهدئة بني أطراف األزمة الليبية.
وأفــادت مصــادر صحفيــة أنــه من بني 
املقترحــات التي طرحها املنفي حلفتر، في 
حال فشــل مجلس الدولــة والنواب في 
التوافق على قاعدة دستورية والوصول إلى 
االنتخابات، يعلن الرئاســي حالة الطوارئ 
فــي البالد ويســتلم زمام األمــور ويحل 
مجلسي النواب والدولة و احلكومتني، مع 
تشــكيل حكومة طوارئ من عشرة  وزراء 
تعمل علــى التجهيــز لالنتخابات خالل 
6 أشــهر إلى عــام, مع ضمان الســماح 

للعسكريني بالترشح.

17 قتيال في البيرو إثر 
صدامات بين متظاهرين 

وقوات األمن

حفتر والمنفي يلتقيان 
في القاهرة.. ومقترحات 

جديدة للحل في ليبيا

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

االثنني  االول  امس  باكســتان  حصلت 
على أكثر من تســعة مليــارات دوالر 
من املســاعدات الدوليــة التي حتتاج 
إليها إلعــادة اإلعمار بعدما اجتاحتها 

فيضانات مدّمرة العام املاضي.
وقطــع اجملتمــع الدولي هــذه الوعود 
خالل مؤمتر شــاركت في تنظيمه األمم 
املتحدة جلمع نصــف مبلغ 16,3 مليار 
دوالر )15,3 مليار يورو( الضروري إلعمار 
البــالد لتقاوم بشــكل أفضل عواقب 

تغير املناخ.
ووعدت فرنســا مبشــاريع بقيمة 360 
مليــون يورو للمســاعدة فــي إعادة 
اإلعمــار كمــا تعّهدت تقدمي عشــرة  

ماليني إضافية للمساعدات الطارئة.
املتحدة  الواليــات  مــن  كل  وتعهدت 
والصــني مبلغا إضافيا مقــداره 100 
مليــون دوالر، فيما وعــدت مجموعة 
البنك اإلســالمي للتنمية بتقدمي 4,2 
مليــارات دوالر علــى مدى الســنوات 

الثالث املقبلة.
وفــي مواجهة مخاطــر اختالس هذه 
املبالغ الضخمة، وعــدت األمم املتحدة 

وباكســتان باللجوء إلى آليات ملراقبة 
استخدام األموال.

كذلك، سترافق مجموعة دعم دولية، 
أعربت فرنسا عن رغبتها في املشاركة 

فيها، تطبيق هذه املنحة الدولية.
وقال وزير اخلارجية الباكستاني بيالوال 
بوتــو زارداري فــي مقابلة مــع وكالة 
فرانس برس بعــد املؤمتر “قد نكون أول 
دولة ترى ثلث مســاحتها حتــت املاء، 
ولألســف لن نكون األخيــرة”. وأضاف 
أن جناح املؤمتر يظهر أن باكســتان “هي 

بطريقة ما منوذج للمستقبل”.
وقال وزير اخلارجية الباكستاني إنه يرى 
“فرصة في هذه األزمة”، مشيرا إلى أنه 
“من اآلن فصاعدا، ميكننا االستثمار في 
البنى التحتية للمناطق األكثر حرمانا 

وحتفيز منوها”.
وقالــت وزيــرة الدولة الباكســتانية 
للشــؤون اخلارجية، حنا رباني خار، بعد 
إعالن املبلغ النهائي “هذا اليوم أعطانا 
الكثير من األمل. والرسالة من العالم 
واضحــة: العالم ســيقف إلى جانب 
الكوارث  الذيــن تضرروا جــراء  أولئك 

الطبيعية ولن يتركهم ملصيرهم”.
وأّدت الفيضانــات املدّمــرة إلى جانب 
أزمة الطاقة العاملية إلى زيادة الضغط 
علــى االقتصاد الباكســتاني، مما دفع 

البالد إلى وضع مالي صعب جداً.
األمني  املؤمتر طالــب  افتتــاح  ولــدى 
العام لــألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
بـ”استثمارات ضخمة” وإصالح النظام 
وهو  باكستان،  ملساعدة  الدولي  املالي 
موضوع أثاره خالل مؤمتر األطراف حول 

املناخ )كوب27( حول املناخ في مصر.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز 

شريف في املؤمتر إن بالده في “سباق مع 
الزمن” لتلبيــة االحتياجات الضخمة. 
وأضــاف “نحــن في نقطــة حتول في 

التاريخ”.
صندوق  للصحفيني  حديث  في  وحّض 
النقد الدولــي على تخفيف الضغط، 
بقولــه “أحــاول باســتمرار إقناعهم 

مبنحنا هدنة”.

رئيس منطقــة جنوب  نائــب  واعتبر 
آســيا في البنك الدولي مارتن رايزر أن 
“التعافي املرن احلقيقي غير ممكن بدون 
إضافية”،  وهيكليــة  مالية  إصالحات 
داعيا إلى توجيه املساعدة االجتماعية 
على نحو أفضــل وإلى خفض اإلنفاق 
الذي “يضعف اخلزينــة العامة”، وإلى 
اعتمــاد “ضرائــب تصاعدية وأوســع 

نطاقا”.
متويل دولي “خارج عن املألوف”

العالم من  باكستان، خامس دولة في 
حيث عدد السكان إذ تضم 216 مليون 
نسمة، مســؤولة عن أقل من 1 باملئة 
لالحتباس  املســّببة  االنبعاثــات  من 
املناطق  أكثــر  احلــراري، لكنها إحدى 
القصوى  املناخيــة  للظواهر  عرضــة 

املتزايدة جراء تغّير املناخ.
وباكســتان مــن الدول التــي دعمت 
خالل كوب27 إنشــاء صندوق “اخلسائر 
واألضرار” الذي يهــدف إلى دعم بلدان 
االحترار  عواقب  مواجهــة  في  اجلنوب 

املناخي.
وقــال غوتيريــش امــس االول االثنني 
“عندما يكون هناك شك بشأن اخلسائر 
واألضــرار زوروا باكســتان”، مؤكدا أن 
املناخية  الفوضــى  البــالد “ضحيــة 
والنظام املالي العاملي املفلس أخالقيا”.
وأعرب عن أســفه ألّن النظــام املالي 
الدولــي ال يقّدم دعماً كافيــاً للبلدان 
املتوســطة الدخــل التي حتتــاج إلى 
“االستثمار في املرونة ملواجهة الكوارث 
الطبيعية”، من خالل خفض ديونها أو 
إلى متويل  منحها متويالً جديــداً. ودعا 
دولي “خاّلق” ملســاعدة هــذه البلدان 
“عندما تكــون في أمــس احلاجة إلى 

ذلك”.
التأهيل  وإعادة  التعافي  “خطة  وتؤكد 
وإعــادة اإلعمار املرنة” في باكســتان، 
التي ُقّدمت رســمًيا فــي املؤمتر امس 
االول االثنني، احلاجــة إلى حوالى 16,3 

مليار دوالر.
أنها  الباكســتانية  احلكومــة  وتقّدر 
تســتطيع تأمــني نصــف املبلغ من 
خالل ميزانيتها اخلاصة وشــراكات في 
العام واخلاص، لكنها حتتاج  القطاعني 

إلى أن يدفع اجملتمع الدولي الباقي.
وأوضحت إســالم أباد واألمم املتحدة أّن 
مؤمتر امــس االول االثنني، الذي يحضره 
ممثلــون عن نحو 40 دولــة، وعن البنك 
للتنميــة، يتخطى  وبنــوك  الدولــي 
كونــه مؤمتراً تقليديــاً للمانحني، ألنه 
يسعى إلى إقامة شراكة دولية طويلة 
األمد تهدف إلى إعــادة اإلعمار، ولكن 
أيًضا إلى حتســني قدرة باكستان على 

التكّيف مع تغّير املناخ.
وغمرت ميــاه الفيضانات مســاحات 
شاسعة من األراضي ألشهر، ما خلف 
دماراً هائالً، وما زالت بعض املناطق في 

اجلنوب مغمورة.
وتشير اليونيسف إلى أّن حوالي أربعة 
ماليني طفــل ما زالوا يعيشــون قرب 

مياه الفيضانات امللوثة والراكدة.

باكستان تحصل على تسعة مليارات دوالر من سلة مساعدات دولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

ال يــزال احلديث عن موعــد اللقاء 
املرتقب بــني وزراء خارجيــة تركيا 
وسوريا وروسيا يتصاعد في الوقت 
الذي بدأ احلديث في أنقرة عن مطلب 
مفاجــئ يتعلق بعودة الســيطرة 
التركية على حلــب كـ”حل أمثل” 
ملشكلة الالجئني السوريني... بينما 
دخلت إيران على خط مسار التقارب 

بني أنقرة ودمشق.
وقالت مصــادر قريبة من حكومتي 
أنقرة ودمشق إنه لم يتم حتى اآلن 
حتديــد موعد لقــاء وزراء اخلارجية، 
ورجحت املصــادر التركية أال يُعَقد 
اخلارجية  وزير  االجتماع قبل عــودة 
مولود جاويش أوغلو من واشــنطن 
“اجمللس  حيث يشــارك في اجتماع 
االســتراتيجي للعالقات” بني تركيا 
والواليــات املتحــدة املقــرر في 17 

كانون الثاني احلالي.
ونقلت صحيفــة “حرييت” القريبة 
من احلكومة عــن مصادر وصفتها 
االثنني،  االول  أمــس  بـ”املطلعــة”، 
أن موعد لقــاء وزراء خارجية تركيا 
العمل حالياً  وروسيا وسوريا يجري 
على حتديد موعــده، ومن املتوقع أن 

يُعقد في “غضون أسابيع قليلة”.
وأشارت املصادر إلى أن روسيا كانت 
قد عرضت األسبوع الثاني من يناير 
احلالي، لكنَّ وزيــر اخلارجية التركي 
في  املتحدة  الواليات  في  ســيكون 
“اجمللس  اجتماع  التاريخ حلضور  هذا 
بــني  للعالقــات”  االســتراتيجي 

البلدين.
وذكــرت أن اللقــاءات واحملادثات بني 
تركيا والنظام الســوري ســتكون 
املطروحة  املوضوعــات  بــني  مــن 
“اجمللس  اجتماعات  خــالل  للنقاش 
االســتراتيجي”، وبني الوفد التركي 
اإلشارة  مع  األميركيني،  واملسؤولني 
إلى أن واشنطن أعلنت رفضها ألي 
تقارب مع نظام بشار األسد، ودعت 
األطراف التي تسعى للتطبيع معه، 
“أال تنســى االنتهاكات اجلســيمة 
حلقوق اإلنســان التي تــورط فيها 

النظام”.
وذهبت املصــادر إلى أنــه “ال ميكن 
توقع نتائــج فورية من االجتماعات 
التــي جتري مــع النظام نظــراً ألن 
القضايا املطروحة فيها حساســة 
ومنها مســألة مكافحة  للغاية”، 
اإلرهاب )في إشــارة إلى إنهاء وجود 
وحدات “حماية الشــعب” الكردية، 
أكبر مكونات “سوريا الدميقراطية”، 
واملســاعدات  التركية(  احلدود  قرب 
اإلنسانية، والعودة الطوعية اآلمنة 

اجتماع  عقب  الســوريني،  لالجئني 
محتمــل بني الرئيــس رجب طيب 
الســوري  النظام  ورئيس  إردوغــان 

بشار األسد”.
ولفتت املصــادر إلى أنه على الرغم 
من امللفات السياسية والعسكرية 
الشائكة، فإن االجتماع الثالثي بني 
وزراء دفاع ورؤســاء أجهزة مخابرات 
تركيا وروســيا وسوريا في موسكو 
فــي 28 كانــون األول املاضي، أوجد 
على  التغلب  ميكــن  “بأنه  انطباعاً 
امللفات املعقدة، ال ســيما أن هناك 
الطرفني  بــني  مصالح مشــتركة 
على  احلــرب  في  التعــاون  منهــا 

)قسد(”.
وفي هــذا اإلطار، قالــت صحيفة 
“حرييت” إن خيار قيام تركيا بعملية 
برية ضد “قسد” في شمال سوريا، 
“ال يزال مطروحاً على جدول أعمال 
أنقرة التي تراقــب التطورات بدقة، 
جلميع  االســتعداد  علــى  وحتافظ 

السيناريوهات احملتملة”.
في الوقت ذاته، نقلت وسائل إعالم 
قريبــة مــن النظام الســوري عن 
مصادر مطلعــة أنه »ال يوجد حتى 
اآلن مواعيد محددة لعقد اللقاء بني 
وزراء اخلارجيــة، وأن انعقاده مرتبط 
التي  اخملتصة”،  “اللجان  بسير عمل 
مت تشكيلها عقب لقاء وزراء الدفاع 
يتركز عملها  والتي  في موســكو، 
علــى متابعة تنفيذ مــا مت االتفاق 

عليه خالل اللقاء.
إيران على اخلط

بالتزامن، قال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة اإليرانية ناصــر كنعاني، 
أمس، إنه يجــري التخطيط لزيارة 
مرتقبــة للرئيس اإليرانــي إبراهيم 
رئيسي، لكل من دمشق وأنقرة بعد 

تلقيه دعوتني لزيارتهما.
وأشــار إلى أن العالقات بني طهران 
ودمشــق “علــى أعلى مســتوى، 
تدعم ســيادة ســوريا  إيــران  وأن 
واستقاللها ووحدة أراضيها، كما مت 
التأكيد عليه في االتصال الهاتفي 
بني وزيري اخلارجية اإليراني حســني 
أمير عبداللهيان ونظيره الســوري 

فيصل املقداد”.
إزاء  أثــار الصمــت اإليراني  وبينما 
التقــارب بني تركيا ونظام األســد 
التســاؤالت، قال املتحدث باســم 
الرئاســة التركيــة إبراهيم كالني، 
الثالثاء املاضــي، إن الرئيس اإليراني 
رئيسي، سيزور أنقرة خالل األسابيع 
املقبلة، فــي أول زيارة لرئيس إيراني 
للبــالد منذ نحــو اربعة ســنوات، 
إلى أنه كان يعتــزم زيارة  مشــيراً 
لكن  املاضي،  قبل  األســبوع  تركيا 

برنامجه لم يسمح له.
الرئيس اإليراني السابق حسن  كان 
روحاني، قــد زار أنقرة منتصف عام 
2019 للمشاركة في قمة بني قادة 
إيران وروســيا وتركيا للتشاور حول 

األزمة السورية. في حني كانت آخر 
زيــارة للرئيس التركــي رجب طيب 
إردوغــان لطهران في متــوز املاضي، 
وسيطر امللف الســوري أيضاً على 

مباحثاته مع الرئيس اإليراني.
انقسام داخلي

في األثنــاء، ظهرت بوادر انقســام 
انعكســت في  تركيا  داخلي فــي 
وسائل اإلعالم القريبة من احلكومة 
وتلك القريبة من املعارضة، بشــأن 

التقارب والتطبيع مع نظام األسد.
وتــرى املعارضة “أنها كانت صاحبة 
الســبق في طرح مسألة التطبيع 
مع نظام األســد العتبارات تتعلق 
بأمن تركيا، وحل مشكلة الالجئني 
ما  لوال ضغوطها  وأنه  الســوريني، 
كانــت حكومــة إردوغــان حتركت 
في هذا االجتــاه”، لكنهــا ترى في 
الوقت ذاتــه أن إردوغان “يســتغل 
لتعزيز حظوظه  اآلن  اخلطوات  هذه 
الرئاســية  وحزبه فــي االنتخابات 
والبرملانيــة املقــررة فــي حزيــران 
املقبــل”. وتُبــدي وســائل اإلعالم 
والتنمية”  “العدالــة  حلزب  املوالية 
احلاكم، ما يشــبه التــردد في دعم 
التقــارب مع نظام األســد بعدما 
ظلت تهاجمــه على مدى 11 عاماً، 
والظالم”. كما  بـ”القاتــل  وتصفه 
تتبنى محاوالت استباقية لتحميل 
النظام املســؤولية عــن أي تعثر أو 
فشــل جلهود التقــارب والتطبيع، 

كما تركــز، كما فعلــت صحيفة 
“تركيا” القريبة من حكومة إردوغان، 
املتحدة  الواليــات  معارضــة  على 
وإيران لتطبيع تركيا مع النظام، ما 
قرأه بعض املراقبني على أنه محاولة 
إلظهــار أن هناك تصدعاً في محور 

“روسيا - إيران - سوريا”.
من جانبه، شــّكك عثمان ســرت، 
القريبة  “قرار”  الكاتب في صحيفة 
والتقدم”  “الدميقراطيــة  حزبي  من 
و”املستقبل”  باباجان،  علي  برئاسة 
برئاسة أحمد داوود أوغلو، في مآرب 
التقارب بني  إردوغان مــن عمليــة 
أنقرة ودمشق، قائالً: “ال أحد يعارض 
عمليــة التقــارب، لكــن أن يكون 
إردوغان هو الذي يقودها فهو أشبه 
الطعام،  تناول  كيفية  عن  باحلديث 

ال بعملية األكل نفسها”.
وأوضــح أنه ليس هناك أي ســبب 
“إلقناع الالجئــني في تركيا بالعودة 
إلى ســوريا، ألنه حتى الســوريون 
الذين يعيشــون في بالدهم يعانون 
األزمــة االقتصاديــة، وليس هناك 
إذا انســحب اجليش  أنه  ما يضمن 
التركي من شــمال سوريا لن يجد 

املدنيون طريقاً للعبور إلى تركيا”.
وبالنســبة إلى مشــاركة النظام 
السوري في محاربة “وحدات حماية 
الشــعب الكردية” فيــرى الكاتب، 
أن  واقعية، ال سيما  “أنها ليســت 
النظام هو من سلم )قسد( مفاتيح 

املناطق الشمالية من البالد، ولذلك 
فــإن احملصلة هــي أن إردوغان أفقد 
تركيــا احترامهــا من أجــل الفوز 

بانتخابات الرئاسة”.
في املقابل، رأى الكاتب في صحيفة 
“صباح” املواليــة للحكومة، مليح 
الالجئني  “أن مشــكلة  أوك،  ألطن 
قطار  لكــنَّ  تركيا،  علــى  تضغط 
العودة قد بــدأ، وأن تســارع وتيرة 
املصاحلة مع دمشق وحديث إردوغان 
عن قــرب اللقاءات على مســتوى 
عاٍل يؤشــران إلى أن عودة الالجئني 
السوريني إلى بلدهم ستتسارع في 

األسابيع املقبلة”.
مطلب مفاجئ

وبينمــا تبدو قضيــة الالجئني في 
االنتخابات  قبل  االهتمامات  أولوية 
في تركيا، خرج مستشــار الرئيس 
أكطاي،  ياســني  الســابق  التركي 
مبطلــب مفاجــئ، قائــالً: “إن احلل 
األمثــل إلعــادة ماليــني الالجئني 
الســوريني إلى بالدهم هو أن تكون 
محافظــة حلــب، شــمال غربي 
سوريا، حتت السيطرة التركية، ألنه 
بهذه الطريقة ســيعود املاليني من 
السوريني إلى حلب مبحض إرادتهم”.
ورأى أكطــاي، في مقابلة على قناة 
الســيطرة  “أن  التركية،  “أولكــه” 
التركية على حلب ســتخفف من 
تركيا”،  في  السوريني  الالجئني  عدد 
مشيراً إلى أن “سيطرة نظام األسد 
وروســيا علــى حلب بعــد مجازر 
مروعة، أدت إلى حركة هجرة كبيرة 
باجتــاه تركيا، لذلك فــإن ما يجب 
املطالبة به علــى طاولة احلوار بني 
تركيا ونظام األســد، هــو أن تنقل 

السيطرة على حلب إلى تركيا”. 
ولفــت أكطــاي، إلــى أن قضيــة 
الالجئني السوريني في تركيا، “باتت 
مــن أكثــر املوضوعات التــي تثار 
في كل مناســبة قبــل االنتخابات 
املقبلة”، مشيراً إلى أنه “ال أحد يثير 
هذه القضية وهــو مكترث بجودة 
احلياة في ســوريا، أو املستوى الذي 
انزلقت إليه حقوق اإلنسان، بل هو 
يتوقع من احلكومة  بكل بســاطة 
الفور  على  الالجئني  هؤالء  إرســال 
وبــال تردد، )إلى بالدهــم( حتى لو مت 
التعامل معهم بطريقة خارجة عن 

القانون الدولي”.
في اإلطار ذاته، أطلق ناشطون أتراك 
وســم “في سجون األســد” على 
“تويتــر”، الذي حظــي بتفاعل عبر 
تســليط  بهدف  التغريدات،  مئات 
املعتقلني في  الضوء على قضيــة 
ســجون النظام الســوري، وتنبيه 
األتــراك “إلى جرائــم النظام بحق 

املدنيني”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
علــى الرغم من حزم املســاعدات 
األميركيــة التــي ال تتوقــف إلى 
كييف، إال أن ممثلني عن إدارة الرئيس 
جو بايــدن، كشــفوا أن البنتاغون 
يواجه صعوبــات في تزويد أوكرانيا 
منوذجية  وضرب  استطالع  بأنظمة 
للتصــدي للطائرات املســيرة من 

.Vampire طراز
وأضافــت املصــادر أن واشــنطن 
كانت وعــدت بتوريد هذا النوع من 

األسلحة في آب من العام املاضي.
وبناء عليه، وّقع البنتاغون عقدا مع 
L3Harris Tech-  شــركة التصنيع

nologies في كانون األول من نفس 
العام. ومع ذلك، يبلغ حجم العقد 
نحو40 مليون دوالر، وهو ما ال يكفي 
للكميــات الكبيرة، وفقــا ملا ذكره 

تقرير لـ”وول ستريت جورنال”.
خالل ستة أشهر

الواليات  فــإن  التقرير،  وبحســب 
مجمعات  4 ستســلم  املتحــدة 

Vampire إلى أوكرانيا، في موعد ال 
يتجاوز منتصف هذا العام.

10 أنظمــة أخرى  أن  كمــا ذكــر 
ستكون من نفس النوع حتت تصرف 

كييف بحلول نهاية عام 2023.
فهــي   ،Vampire أنظمــة  أمــا 
معدات صــاروخ منفصلة معيارية 
للمركبات، وعبارة عن مجمع صغير 
احلجــم مــزود بوحدة استشــعار 
ألربعة  وقاذفــة  كرويــة  مراقبــة 

صواريخ صغيرة.

ووفقا ملطــوري النظام، يتم تثبيت 
Vampire على منصة ســيارة في 

غضون ساعتني فقط.
التحكم فيها بواسطة  كما ميكن 
أيضــاً  وميكــن  واحــد،  شــخص 
للصواريــخ اجملهــزة بالســالح أن 

تصيب أهدافا جوية وبرية.
مساعدات مبليارات الدوالرات

يشــار إلــى أن قيمة املســاعدات 
احلربيــة  للجهــود  األميركيــة 
خالل  ارتفعت  كانــت  األوكرانيــة 

اآلونة األخيرة إلى مليارات الدوالرات.
وكانــت وزارة اخلزانــة األميركيــة 
أعلنت قبل أشــهر، أن املســاعدة 
األميركيــة ســتدعم العمليــات 
احلكومية األساسية، وتساهم في 
تخفيف معاناة الشعب األوكراني، 

وستعزز املقاومة األوكرانية.
الغربيــة  املســاعدات  وتدفّقــت 
علــى كييف منــذ بــدء العملية 
أوكرانيا  الروســية في  العسكرية 
بشباط/فبراير املاضي، إال أن حدتها 

زادت إلــى حــد كبير بعــد إعالن 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني ضم 
األقاليم األوكرانية األربعة إلى بالده 
في أكتوبر/تشــرين األول من العام 

املاضي.
ولطاملا أشارت تقارير غربية إلى أن 
األزمة في أوكرانيا أدت إلى استنفاد 
مخزون األســلحة في دول “الناتو”، 
مما ال يجزم إمكانية بقاء مســيرة 
تدفق املساعدة العسكرية لكييف 

على نفس الوتيرة.

مستشار رئاسي سابق يطالب بسيطرة تركية
على حلب »إلعادة ماليين الالجئين«

لقاء وزراء خارجية الدول المعنية لم يحدد بعد

البنتاغون يواجه صعوبة بتوريد دفاعات واسلحة ألوكرانيا
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بوست”  “واشنطن  ذكرت صحيفة 
أن عــدد الوفيــات الناجمــة عن 
فيروس كورونا املستجد في الصني 
احلكومة  حصيلة  من  بكثير  أعلى 
الرسمية، مما يقوض ادعاء بكني بأن 
تفشي املرض ال يزال حتت السيطرة.
األميركية صور  الصحيفة  وحللت 
فيديو  ومقاطــع  صناعية  أقمــار 
التواصل  منشــورة على وســائل 
االجتماعي حملارق اجلثث التي تشهد 

اكتظاظا ملحوظا.
التقطتها  التــي  الصور  وأظهرت 
زيادة  شركة “ماكسار تكنولوجيز” 
طفيفة في نشــاط دور اجلنائز عبر 
ســت مدن مختلفة، من بكني في 
الشرق،  في  ناجنينغ  إلى  الشــمال 
وصــول لتشــنغدو وكومنينغ في 

اجلنوب الغربي.
وتتوافق الصور مــع املقابالت التي 
أجرتها صحيفة “واشنطن بوست” 
مع سكان صينيني في حالة حداد 

وعاملني في دور اجلنازات. 
وشهدت دور اجلنائز في جميع أنحاء 
النشــاط  في  زيــادة كبيرة  البالد 
مقارنة باألشــهر القليلة املاضية 
وفي نفس الوقت من العام املاضي، 
حيــث تقــوم املركبات بتســليم 
الســكان إلحراق  ويصطف  اجلثث 
أحبائهم، وفقا لتحليل الصحيفة 
األميركيــة، مما يوفر دليــاًل واضًحا 
الرســمية ال  الســجالت  أن  على 
لتفشي  الكاملة  اخلسائر  تعكس 

املرض.
وســائل  منشــورات  وكشــفت 
التواصــل االجتماعي التي حتققت 
منهــا الصحيفــة األميركية عن 
فترات انتظار طويلة مما تسبب في 
إرهاق املوظفني في مرافق إضافية. 
وفي جميع املناطق التي مت حتليلها، 
كان عــدد القتلى الرســمي الذي 
أعلنته الســلطات ال يتجاوز عدد 

أصابع اليد الواحدة.

وال تــزال احلكومــة الصينية تصر 
على أن أقل من 40 شــخصا توفوا 
منذ  كوفيد19-  بسبب  الصني  في 
7 ديســمبر، عندمــا مت إلغاء قيود 
“صفــر كوفيد” التــي تهدف إلى 
القضاء التام على الفيروس التاجي 

– وانتشرت موجات أعداد العدوى.
ولم تــرد جلنة الصحــة الوطنية 
الصينيــة ووزارة خارجيتهــا على 
طلبات “واشنطن بوست” للتعليق.
األســرة  أفراد  أحد  وعندما ميــوت 
بالصــني ســواء باملنــزل أو فــي 

املستشفى، عادة ما يتصل األقارب 
بدور اجلنازة أو بطرف ثالث الستالم 
اجلثة.  ويتم تســجيل شهادة وفاة 
وحتديد هوية الراحل قبل تخصيص 
فترة زمنية حلــرق اجلثة - الطريقة 
الرئيسية للتعامل مع املتوفى في 

املدن الصينية - والتأبني.
وتشــهد الصني زيــادة كبيرة في 
أعــداد اإلصابــات بعدمــا رفعت 
الشــهر املاضــي فجــأة ومن دون 
اســتعدادات تذكر قيــودا صارمة 
للحــد من تفشــي كوفيــد19- 

متســكت بها على مدى 3 سنوات، 
وهو ما أحــدث ضغطا كبيرا على 
املستشــفيات ومحــارق اجلثــث، 

بحسب فرانس برس.
وتلــزم أكثــر مــن 12 دولــة اآلن 
اختبار  بإجراء  الصينيني  املسافرين 
كوفيد، إذ قالــت منظمة الصحة 
العامليــة إن البيانــات الرســمية 
لإلصابــات في الصــني ال تعكس 

النطاق الفعلي لتفشي املرض. 
األميركية،  الصحيفة  وبحســب 
فإنه ليــس من الغريــب أن تكون 

دور اجلنائــز أكثــر انشــغاال خالل 
أشهر الشــتاء. لكن حجم احلركة 
التي شــوهدت في صــور األقمار 
الصناعيــة، إلــى جانــب مقاطع 
تظهر  التــي  والصــور  الفيديــو 
حشــًدا من األشــخاص ينتظرون 
داخل وخــارج هذه املرافق، تشــير 
إلى نشــاط يتجــاوز ذلــك الذي 
شــوهد خالل فتــرات مماثلة خالل 
العــام املاضي. وتظهــر اللقطات 
وجــود طوابير طويلة ليال خارج دور 
اجلنازة إلــى درجة أن بعــض أفراد 

الليل التخاذ  انتظروا طوال  األسرة 
الترتيبات الالزمة لوفاة أحبائهم.

مرتفًعا  أصبــح  الطلب  أن  كمــا 
لدرجــة أن مــا ال يقل عــن أربعة 
مــن دور اجلنازة التــي اتصلت بها 
صحيفة “واشنطن بوست” توقفت 
عن تقدمي خدمات إحياء الذكرى، وال 
تقدم اآلن سوى خدمات حرق اجلثث 
والتخزيــن، وهو ما يشــير إلى أن 
ينتظرون  الذين  األشخاص  غالبية 
في هذه املرافق كانوا هناك ملعاجلة 

املتوفني مؤخرًا.
وتشــير التوقعــات التــي قدمها 
خبراء دوليون إلــى أن عدد الوفيات 
احلقيقي يقترب من 5000 شخص 
كل يوم، مــع توقعات بحدوث أكثر 
من مليون حالة وفاة بسبب فيروس 
كورونا في الصني خالل عام 2023. 

وقالت أستاذة علم األمراض وعلم 
بجامعة  الطــب  بكلية  املناعــة 
واشــنطن فــي ســانت لويــس، 
مــاي هي، “اجلانب اجليــد هو أنهم 
وليس  أوميكــرون  مع  يتعاملــون 

املتغيرات األصلية أو دلتا”. 
وكانت ماي هي املؤلفة الرئيســية 
الستخدام   2020 عام  صدر  لتقرير 
لتقدير  اجلثث  احلركة في محــارق 
عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 
الذي ظهــر للمرة األولى في ووهان 

خالل أواخر عام 2019.
وأضافت أن “الشــيء الســيئ هو 
أنه بســبب سياسة صفر كوفيد، 
فــإن نظــام املناعة لــدى معظم 

الصينيني ليس مستعدا”.
وقال الزميل البارز مبجلس العالقات 
اخلارجيــة املتخصص فــي قضايا 
يانتشــونغ  العامليــة،  الصحــة 
هوانغ، “كانت الصــني فخورة جًدا 
تفشي  على  للسيطرة  بإجراءاتها 
الفيــروس حتى ربيع عــام 2021”، 
مردفا: “لكن انظــر إليها اآلن. لقد 
انهــار كل شــيء وأصبــح منوذج 

االستجابة للجائحة أضحوكة”. 
وتابــع: “لــن يؤثر هــذا فقط على 
النظام  ولكن على شرعية  القادة، 

نفسه”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســتريت  وول  صحيفة  كشــفت 
جرنل، نقال عن شــهود ومســؤول 
أميركــي كبير، أن ســفينة جتارية 
روســية زُعــم أن مالكهــا حمل 
جهاز  أوقفت  للكرملني،  أســلحة 
اإلرسال واالستقبال الشهر املاضي، 
قبل أن ترسو خلسة في أكبر قاعدة 
بحرية فــي جنــوب إفريقيا، حيث 
شحنات  وحتميل  بتســليم  قامت 

مجهولة.
وقالت الصحيفة إن جنوب إفريقيا 
حمولة  عــن  اإلفصــاح  رفضــت 
الســفينة أو ما حملته في قاعدة 
ســيمون تاون البحريــة. وجتاهلت 
الســلطات العســكرية اجلنــوب 
ســتريت،  لوول  وفقــا  إفريقيــة، 
مخاوف الواليات املتحدة، وقال وزير 
إفريقيا،  “تهدد  واشنطن  إن  الدفاع 
وليس جنوب إفريقيا فقط، المتالك 

أي شيء يحمل رائحة روسيا”.
وقالــت الصحيفــة إن الشــركة 
املالكة لســفينة “ليدي آر” لم ترد 
علــى رســائل البريــد اإللكتروني 
املرســلة إلى العناوين املدرجة عبر 
اإلنترنت للحصول على تعليق. ولم 
ترد الســفارة الروسية في بريتوريا 

والكرملني على الطلبات املرســلة 
عبر البريد اإللكتروني للتعليق.

الصحيفة عن مســؤول  ونقلــت 
أميركي كبير إن واشــنطن تشعر 
بالقلــق إزاء الدعم الــذي قدمته 
القوات املســلحة اجلنوب أفريقية 
لـ”ليــدي آر”، مبا في ذلك الســماح 
البحرية ونقل  القاعدة  لها بدخول 
التعرف  نظام  إيقاف  أثناء  البضائع 

اآللي اخلاص بها.
وذكــرت الصحيفــة أن خدمــات 
تتبع الســفن كشفت أن “ليدي آر” 
أوقفت أجهزة اإلرسال واالستقبال 
اآللية اخلاصة بها، والتي تنقل هوية 
الســفينة وموقعها إلى الســفن 
والســلطات البحرية األخرى. وأفاد 
زورقي  أن  شــهود عيان الصحيفة 
قطر بحريــني من جنــوب إفريقيا 
ساعدا الســفينة على الرسو في 
قاعدة ســاميونز تــاون بالقرب من 

كيب تاون.
أن  وأكــدت مصــادر للصحيفــة 
الســفينة كانت حتمــل ذخائر من 
روســيا إلى جنــوب إفريقيا، لكن 
لــم تعرف طبيعة الشــحنة التي 
حملتهــا مــن قاعــدة ســاميونز 

البحرية.

النائــب  وقــال كوبــوس ماريــه، 
واملتحــدث باســم الدفــاع عــن 
املعارض  الدميقراطــي  التحالــف 
في جنــوب إفريقيا، للصحيفة إنه 
أُبلــغ بأن “ليدي آر” ســلمت ذخيرة 
من روســيا، على الرغم من أن ذلك 
عادة ما يتم اســتيراده عبر املوانئ 

التجارية ، على حد قوله.

الواليات املتحدة قد فرضت  وكانت 
املالكة  الشــركة  علــى  عقوبات 
لـ”ليدي آر” في مايو املاضي، عندما 
كانت الشــركة تســتخدم اسم 
واشنطن  وقالت  “ترانسمورفلوت”. 
إن ســفنها كانت تنقل أســلحة 

للحكومة الروسية.
وبحســب وول ســتريت جورنــل، 

عندما علمت واشنطن في نوفبمر 
إلى  الســفينة كانت متوجهة  أن 
الســفارة  نبهت  أفريقيا،  جنــوب 
األميركية احلكومة اجلنوب أفريقية 
حلقيقــة أن الســفينة خاضعــة 

لعقوبات أميركية.
وكان حزب املعارضة الرئيســي في 
جنــوب إفريقيا قد دعــا احلكومة 
منتصــف ديســمبر املاضــي إلى 
توضيح سبب رسو سفينة شحن 
روسية تشملها العقوبات الغربية 

في قاعدة بحرية في كيب تاون.
وقال حزب التحالف الدميوقراطي إن 
سفينة الشــحن وصلت إلى أكبر 
قاعدة ســيمونز تاون الثالثاء وهي 
أكبر قاعدة بحرية في البالد، مشيرا 
إلى أنها أوقفت على ما يبدو عمل 
نظام حتديــد الهوية التلقائي الذي 
يكشف بيانات عدة بينها موقعها.
وأضاف أن رافعــات أفرغت حمولة 
على شــاحنات  ليــالً  الســفينة 

يحميها مسلحون. 
وقال كوبوس مارايس املســؤول عن 
قضايا الدفاع فــي احلزب املعارض، 
في بيان إن “هذا الســلوك أثار قلق 
الســكان احملليــني ألن الســفينة 
خاضعة لعقوبات فرضتها الواليات 

املتحدة واالحتاد األوروبي في أعقاب 
الغزو الروسي ألوكرانيا”.

ولــم تتخذ جنــوب إفريقيا موقفا 
منحازا ألي طرف بعد غزو روســيا 
ألوكرانيــا في فبرايــر املاضي، في 
حرب أدت إلى فرض عقوبات غربية 
واســعة. ودعا مارايس وزير الدفاع 
إلى توضيح ســبب رسو السفينة 
في ميناء عســكري بدال من ميناء 
جتاري و”سبب السرية الكبير” التي 

تلف هذه السفينة.
اإللكترونيــة  املواقــع  وذكــرت 
الرحــالت  بتتبــع  املتخصصــة 
البحرية، أن الســفينة التي حتمل 
اسم “ليدي آر” حسب وسائل إعالم 
محلية، ترفع العلم الروسي وتقوم 

برحلة من الكاميرون إلى تنزانيا.
إفريقيا  جنــوب  حكومة  وواجهت 
عن  المتناعها  أكتوبر  في  انتقادات 
رفض دخــول يخت عمــالق فخم 
مرتبط بأحد أثرياء السلطة الروس 
بوتني،  الرئيــس فالدميير  مقرب من 

إلى املياه اإلقليمية.
وهذا اليخت الضخــم “نورد” الذي 
تقدر قيمته بـ500 مليون دوالر، لم 
يرس في نهاية ملطاف على شواطئ 

البالد كما كان مقررا.

متابعة ـ الصباح الجديد :
في محــاكاة لغزو صيني شــامل 
لتايوان أجراها مركز أبحاث مستقل 
في واشــنطن، من غيــر املرجح أن 
تخرج بكني منتصرة في احلرب التي 
ســتنتج عنهــا آالف الضحايا بني 

القوات املشاركة.
ومن بني االســتنتاجات التي توصل 
إليها مركز الدراسات االستراتيجية 
على  احلرب  فــإن   ،)CSIS( والدولية 
تايوان مــن املمكن أن تــؤدي لترك 
حالة  في  املنتصر  األميركي  اجليش 
التي  القوات الصينية  شــلل مثل 
املهزومة، بحســب شبكة “سي إن 

إن”.
في نهاية الصراع، ســتقع حاملتا 
طائــرات أميركيتــان علــى األقل 
في قــاع احمليط الهادئ، وســتكون 
البحريــة الصينيــة احلديثة، وهي 
األكبر فــي العالم فــي “حالة من 

الفوضى”.
قال مارك كانسيا، أحد قادة املشروع 
الثالثة وكبير املستشارين في مركز 
والدولية،  االستراتيجية  الدراسات 
“ال توجد لعبة حرب ســرية بالنظر 
إلــى الصراع بني الواليــات املتحدة 

والصني هناك”. 
وأضــاف: “فــي العادة يتــم إجراء 
لعبــة احلرب مــرة أو مرتني من بني 

الصراعات غير السرية”.
إن”  إن  “ســي  شــبكة  ونشــرت 
اإلخباريــة نســخة مــن التقرير - 
األولى في احلرب  “املعركــة  بعنوان 
التاليــة” ،حول أكثر من عشــرين 
ســيناريوهات للحرب يديرها مركز 

الدراسات االستراتيجية والدولية.
كان  املشــروع  إن  املركــز  وقــال 
ضروريا؛ ألن عمليات محاكاة احلرب 
كانت  السابقة  واخلاصة  احلكومية 
ضيقــة جــدا أو غامضــة للغاية 
السياسة  وصناع  اجلمهور  إلعطاء 
نظرة حقيقية على كيفية حدوث 
صراع واســع النطــاق عبر مضيق 

تايوان.
الدراســات  مركــز  وأجــرى 
االســتراتيجية والدوليــة “لعبــة 
احلرب” 24 مرة لإلجابة على سؤالني 
أساســيني: هــل ســينجح الغزو 
الصيني؟ ومــا هو ثمن احلرب؟ وقال 
تقريــر املركز إن اإلجابــات احملتملة 
علــى هذين الســؤالني هــي “لن 

ينجح” و”ثمن هائل”.
وتعد هذه احملــاكاة هي أكبر ألعاب 
احلــرب شــموال إطالقا حــول غزو 
محتمل لتايوان، اجلزيرة التي تتمتع 
الصني  وتطالــب  الذاتي  باحلكــم 

باستعادتها بالقوة إن لزم األمر.
وبحســب احملــاكاة، فــإن الواليات 

عشرات  ستخسر  واليابان  املتحدة 
الســفن احلربية ومئــات الطائرات 
املقاتلة وآالف اخلسائر البشرية بني 

قواتها. 

وقال التقرير إن مثل هذه اخلســائر 
ســتضر باملكانة العاملية للواليات 
املتحــدة لســنوات عديــدة. وفي 
فقدت  الســيناريوهات،  معظــم 

البحرية األميركية حاملتي طائرات 
و10 إلــى 20 من الســفن املقاتلة 

الكبيرة. 
وبحسب التقرير، فإن السيناريوهات 

ترســك مقتل حوالى 3200 جندي 
أميركي في ثالثة أسابيع من القتال، 
أي ما يقرب من نصف ما خســرته 
الواليــات املتحدة فــي عقدين من 

القتال في العراق وأفغانستان.
حرب “مستبعدة”

في الطــرف اآلخــر، تعاني الصني 
بشــدة أيضــا، حيث تتــرك احلرب 
بحريتهــا في حالة مــن الفوضى 
وجوهــر قوتهــا البريــة والبحرية 
محطم، عالوة على عشرات اآلالف 

من اجلنود يقعون أسرى حرب. 
وقــدر التقرير أن الصني ســتعاني 
مــن مقتل حوالــي 10 آالف جندي 
و138  مقاتلة  طائرة   155 وستفقد 

سفينة كبيرة.
ووجد التقرير أنه من املرجح أن تفقد 
100 طائرة مقاتلة  اليابان أكثر من 
و26 ســفينة حربية بينما تتعرض 
القواعد العسكرية األميركية على 

أراضيها لهجوم صيني.
وقامــت الصــني بعمليــات توغل 
بشــكل منتظم في امليــاه واجملال 
اجلوي بالقرب مــن تايوان على مدى 

السنوات الثالث املاضية. 
وتعتبر الصني تايــوان إقليما تابعا 
لها ولم تعلــن مطلقا تخليها عن 
اســتخدام القوة إلخضــاع اجلزيرة 
لســيطرتها. ومع ذلك، يســتبعد 

خبراء حــدوث غزو صيني شــامل 
للجزيــرة البالغ عدد ســكانها 24 
مليون نسمة. ويرى دان جرازير، وهو 
زميل بارز متخصص في السياسة 
الدفاعية مبشروع الرقابة احلكومية 
)POGO(، وهــو منظمة غير ربحية 
تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا 
الصريح  الصينــي  الغــزو  أن  لها، 

لتايوان أمر مستبعد للغاية. 
وقال جرازير لشــبكة “ســي إن إن” 
اإلخباريــة إن مثل هــذه العملية 
إلى  الفور  العسكرية ستؤدي على 
التي  والصــادرات  الواردات  تعطيل 
الصيني  االقتصــاد  عليها  يعتمد 
لبقائه وإن قطع هذه التجارة يهدد 
وقت  الصيني في  االقتصاد  بانهيار 

قصير.
وأضاف أن الصني تعتمد على واردات 
الغــذاء والوقود لقيــادة محركها 
االقتصــادي وليــس لديهم مجال 

للمناورة.
وتابع: “الصينيون سيفعلون كل ما 
في وســعهم في تقديري لتجنب 

صراع عسكري مع أي شخص”. 
الواليــات املتحــدة من  ولتحــدي 
أجــل الهيمنــة العاملية، ســوف 
يســتخدمون القــوة الصناعيــة 
القــوة  بــدال مــن  واالقتصاديــة 

العسكرية، حسبما قال جرازير.

وفيات كورونا في الصين اعلى بكثير من حصيلة الحكومة الرسمية
األقمار الصناعية تكشف:

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن األســطول اخلامس األميركــي، الثالثاء، 
اعترضت ســفينة صيد  البحرية  أن قواتــه 
في خليج عمان، على متنهــا أكثر من ألفي 
بندقية هجومية، كانت في طريقها من إيران 

إلى اليمن.
وذكر األسطول، في بيان، أنه مت اعتراض سفينة 
الصيد في السادس من يناير، “واكتشف أنها 
تهرب 2116 بندقية هجوميــة من طراز “أيه 
كيه47-”، أثناء عبورها املياه الدولية على طول 

طريق بحري من إيران إلى اليمن”. 
وأشــار البيان إلى أن ســفينة الصيد التي مت 
اعتراضها كانت تبحر باجتاه يستخدم سابقا 
لتهريب البضائع غير املشــروعة إلى احلوثيني 
في اليمن، وكان على متنها ســتة مواطنني 

مينيني.
وأكد األســطول اخلامس أن توريد األســلحة 
بشــكل مباشــر أو غير مباشــر أو بيعها أو 
نقلها إلى احلوثيني ينتهك قرار مجلس األمن 

الدولي رقم 2216، والقانون الدولي. 
وقال إنه يتــم نقل الســفينة وإعادتها إلى 

موطنها األصلي. 
وخالل الشــهرين املاضيني، اعترض األسطول 
اخلامس األميركي ســفينتي صيد أخريني في 
خليج عمان لتهريب مساعدات مميتة من إيران 

إلى اليمن.
ففي األول من ديسمبر مت ضبط سفينة حتمل 
أكثر من 50 طنا من الذخيرة وأجزاء تستخدم 
في صناعة وإطالق الصواريخ، كما مت اعتراض 
ســفينة في الثامن من نوفمبر املاضي حتمل 
أكثر مــن 170 طنا من أدوات تســتخدم في 

صناعة الصواريخ.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت صحيفة “واشــنطن بوســت” أن وزارة 
العدل األميركية أطلقت مراجعة الكتشــاف 
وثائق ســرية في مركز بن بايدن للدبلوماسية 
واملشــاركة، الــذي يقــع وســط العاصمة 
واشــنطن، وهو الذي أطلقه الرئيس جو بايدن 

بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.
ووفــق الصحيفة، فــإن البيــت األبيض أكد 
أن التحقيــق جــار بالتعاون مــع وزارة العدل، 
وسرعان ما ســّلم الوثائق إلى إدارة احملفوظات 
والســجالت الوطنية، وهــي الوكالة املكلفة 

مبعاجلة السجالت الرئاسية.
وأفاد شــخص مطلع علــى التحقيق، بأنه مت 
العثور على ما يقرب من 10 وثائق على ما يبدو 
أنها ســجالت إدارة أوباما وبايــدن، مبا في ذلك 

عدد صغير من الوثائق ذات العالمات السرية.
وقد مت العثور على الوثائق في مركز “بن بايدن” 
في أوائل نوفمبر، قبــل وقت قصير من تعيني 
وزيــر العدل ميريــك غارالند، جاك ســميث، 
مستشــارا خاصا لإلشــراف علــى التحقيق 
اجلنائــي في إســاءة تعامل الرئيس الســابق 
دونالد ترامب احملتملة مع مئات الوثائق السرية 
التــي مت نقلها إلى مقر إقامتــه بفلوريدا بعد 

انتهاء فترة رئاسته.
وحسب “واشنطن بوســت، فقد مت اكتشاف 
وثائــق بايــدن، عندمــا كان محامــو الرئيس 
الشــخصيون يحزمون امللفــات احملفوظة في 
خزانــة مقفلة للتحضير إلخــالء مكتب في 
املركز، والذي اســتخدمه بايدن بشــكل دوري 
من منتصــف عام 2017 حتــى أطلق حملته 

الرئاسية في عام 2020.
وأبلغ مكتب مستشــار البيت األبيض وكالة 
لت الوثائــق في اليوم  احملفوظــات التــي حصَّ

التالي.

األسطول الخامس يضبط 
ألفي بندقية في سفينة 

متوجهة من ايران الى اليمن

“وثائق بايدن” تثير الجدل 
على غرار ترامب.. وفتح 

تحقيق بشأنها

سفينة روسية رست خلسة في جنوب أفريقيا تثير قلق واشنطن

في أكبر محاكاة أميركية شاملة لغزو تايوان.. الصين لن تنتصر
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

العدد: 2189/جنح/2022
التاريخ:2022/12/29

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: عمار حسني 

علو عبيد
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
في الوقــت احلاضر ولكونك متهم 
/2189 املرقمــة  القضيــة  فــي 

جنــح/2022 م وفق احــكام املادة 
)453( مــن قانــون العقوبات فقد 
تقــرر تبليغك باإلعــان عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه احملكمة في يــوم 2023/1/30 
م وفي حال عدم حضورك ســوف 
جتري احملاكمة غيابيا بحقك حسب 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد

رقم االضبارة: 8 ت خ/2022
التاريخ: 2023/1/2

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلسل 
15/14/م 20 احلمــة الواقع في احلامتية 
العائد للمدين فاضل عبد الواحد عباس 
احملجــوز لقاء طلب الدائــن رئيس جلنة 
اعمار محافظة ديالى البالغ 75923204 
دينــار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة 
هذه املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر مســتصحبا 
معــه التأمينــات القانونيــة البالغة 
عشــرة من املائة من القيمــة املقدرة 
وشهادة اجلنســية العراقية وان رسوم 

التسجيل والداللية على املشتري
املواصفات/

1. موقعة ورقمة :- 15/14م20 احلمة في 
احلامتية 

2. جنســه ونوعه :- ارض زراعية قسم 
منهــا مغــروس بأشــجار مختلفــة 
مثــل االعناب وباقــي األرض خاليه من 
املغروســات من جهــة االراوائي حتدها 
ارض مشــروع االسحاقي وشارع مبلط 
ومن الغــرب قاعدة بلــد اجلوية وباقي 

اجلوانب ارض مجاورة 
3. حدوده وأوصافه :-

4. مشتماته :-
5. مســاحته :- 6600 م2 أي ما يعادل 2 

دومن و16 اولك
6. درجة العمران :-

7. الشاغل :- فاضل عبد الواحد عباس
8. القيمة املقدرة :-

املنفذ العدل
حميد دليل حبتر

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد   8/ بحث اجتماعي/2023
الى املدعى عليه / رامي رعد جاعد

أقامــت املدعية )زينــب دنيوس مالح 
( الدعــوى املرقمة اعــاه والتي طلب 
فيها دعوتــك للمرافعة واحلكم ضم 
حضانــة وجملهوليــة محــل اقامتك 
وحســب اشــعار مختار محلة 523 
قطــاع صفــر واملرفق بكتــاب مركز 
الثانية  الصدر  املنتظر/مدينة  شرطة 
بالعدد 14 في 1/8/ 2023 تقرر تبليغك 
محليتــني  صحيفتــني  بواســطة 
رسميتني يوميتني للحضور امام هذه 
احملكمـة بتاريخ 22 / 1 / 2023 الساعة 
وعند عدم حضورك  التاسعة صباحا 
او مــــــــن ينوب عنك قانونا سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وحســب 

االصول
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد   94/ ش/2023
الى املدعى عليه / رامي رعد جاعد

أقامــت املدعية )زينــب دنيوس مالح 
( الدعــوى املرقمة اعــاه والتي طلب 
فيها دعوتك للمرافعة واحلكم نفقة 
ماضيــة ومســتمرة وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
523 قطاع صفر واملرفق بكتاب مركز 
الثانية  الصدر  املنتظر/مدينة  شرطة 
بالعدد 15 في 1/8/ 2023 تقرر تبليغك 
محليتــني  صحيفتــني  بواســطة 
رسميتني يوميتني للحضور امام هذه 
احملكمـة بتاريخ 16 / 1 / 2023 الساعة 
وعند عدم حضورك  التاسعة صباحا 
او مــــــــن ينوب عنك قانونا سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وحســب 

االصول
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

املوضوع/إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى عــن تأجير قطعة األرض املرقمة 9/2/261 ثعالبة 
العائدة الى محافظة بغداد وملدة )3 ســنوات( وفق احكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة العلنية 
مراجعة محافظة بغداد خال مدة اإلعان البالغة 30 يوما من اليوم التالي لنشر 
اإلعان في الصحف الرســمية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% ويتحمل من ترســو علية املزايدة أجور نشر االعان واملصاريف األخرى املترتبة 
على ذلك وفق القانون وســتجري املزايدة العلنية في متام الساعة 11 صباحاً من 
اليوم الذي يلي مدة اإلعان في ديوان احملافظة وعلى املشتركني في املزايدة العلنية 
جلب هوية األحوال املدنية وبطاقة الســكن والبطاقــة التموينية )اصل وصورة( 
وفي حالة مصادفة عطلة في يوم املزايدة تكون في اليوم الذي يليه .. مع التقدير

ماحظة : ال يجوز قطع وصل األمانة يوم املزايدة
ال يجوز التنازل بني أصحاب الضم او املستأجرين

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة الناصرية

العدد/ 3984/ب ع/2021
التاريخ/ 2022/12/22

م/ اعالن 

ســتبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلسل 12179/110و 47503/110 جزيرة و 376/30 
شــامية في الناصرية وخال ثاثون يوما اعتباراً من اليوم التالي للنشــر واذا صادف يوم الثاثون عطلة رسمية ففي اليوم 
الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا في قاعة محكمة البداءة الناصرية فعلى الراغبني بالشراء احلضور في 
املكان والزمان املعينني مســتصحبني معهم التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع رســم تسجيل العقار 

بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الشركاء 
االوصاف

العقار األول تسلسل 12179/110 جزيرة
1. عبارة عن عرصة خاليه من البناء تقع في الناصرية حي الشهداء 

2.مساحة:200م2
3.القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليون دينار عراقي فقط

العقار األول تسلسل 47503/110 جزيرة
1. عبارة عن عرصة خاليه من البناء تقع في الناصرية مدينة الصدر 

2.مساحة:200م2
3.القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره سبعة وخمسون مليون دينار عراقي فقط

العقار تسلسل 376/30 شامية
1. عبارة عن دار مؤلفة صحيات خارجية واستقبال وهول وغرفتني نوم ومطبخ وحمام وغرفه ومطبخ وحمام ومرافق صحيه 
فوقاني مبنى من الطابوق ومسقف بالشيلمان عدا املطبخ واحلمام واملرافق الصحية الفوقاني ومسقفه بالسندويج بنل 

وعموم العقار مزود باملاء والكهرباء
2.مساحة العقار125م2

3.القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره تسعون مليون دينار عراقي فقط
4.العقار مشغولة من قبل املعترض واملعترض عليهن واليرغبون بالبقاء مستأجرين للعقار بعد البيع

مالحظة
- النشر في صحيفتني محليتني 

القاضي االول
عزيز شنته اجلابري

اعالن
)ايجار البناية الواقعة على القطعة

 املرقمة 1/25 امام طه(

تعلن جمعية الهال االحمر العراقي عن رغبتها بإيجار 
البناية الواقعة في ساحة الرصافي واملكونة من طابق 
واحــد وبعدد محات )14( مبســاحة )1063 م2( فعلى 
الراغبني بإيجار البناية لغرض انشاء بناية جتارية مكونة 
من عدة طوابق مع محات جتارية تقدمي طلباتهم وفق 
الشــروط التي باإلمكان احلصــول عليها مببلغ قدره ) 
250,000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابلة 
للرد من املقر العام جلمعيــة الهال االحمر العراقي / 
سكرتارية هيئة عقارات واستثمارات اجلمعية الواقعة 
في منطقة املنصور مقابل نقابة األطباء وان اخر موعد 

لتقدمي الطلبات 2023/2/1
جمعية الهالل االحمر العراقي

تنويه
نشرت جريدة الصباح اجلديد بعددها )4954( 
بتاريــخ 2022/8/16 اعان صــادر من مديرية 
شــؤون األحــوال ان املدعي )حســني يونس 
موســى( يطلب فيــه تبديل اللقــب من ) 
مواليش( خطأ والصحيح هو )مواليشن( الى 

)الامي( لذا اقتضى التنويه

تنويه
نشرت جريدة الصباح اجلديد بعددها )4954( 
بتاريــخ 2022/8/16 اعان صــادر من مديرية 
شــؤون األحوال ان املدعي )كاظم موســى 
يونس( يطلب فيه تبديل اللقب من ) مواليش( 
خطأ والصحيح هو )مواليشن( الى )الامي( 

لذا اقتضى التنويه

وزارة التخطيط
اجلهاز املركزي للتقييس 

والسيطرة النوعية
دائرة اخلدمات الفنية 

واإلدارية
قسم امللكية الصناعية
العدد: 4338
التاريخ: 2022/12/28
م/ اعالن- منوذج صناعي

الســيد  موافقة  حصلت 
املركــزي  اجلهــاز  رئيــس 
والســيطرة  للتقييــس 
قبول  على  األولية  النوعية 
تسجيل النموذج الصناعي 
املوســوم )اداة لتحديد نوع 
احلول للمصابني برأرأة العني 
اعتراض  لديــه  من  افقيا( 
تقدميه للمسجل خال 30 

يوما من تاريخ النشر.
مع فائق التقدير

 الغرض منالقيمة التقديريةاملساحةالعقارت
التأجير

19/261/2 
720 م2ثعالبة

 6,000,000 فقط
 ستة مليون دينار

عراقي

 معرض لبيع
السيارات



تقرير
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الصباح الجديد - متابعة
على الرغم من اننا ودعنا عام 2022 
منذ عشرة أيام، اال انه ما زال محط 
اهتمام املراقبني والباحثني ســيما 

على مستويي االقتصاد واملال.
وأوردت تقاريــر جديدة صدرت بهذا 
الشــأن ان أســواق املــال تذبذبت 
وعانت طوال 2022 نتيجة للظروف 
االقتصادية  واآلثار  اجليوسياســية 
التي نتج عنها تضخم في األسعار 
إحداث  إلــى  أدى  غيــر مســبوق، 
فــي معدالت  قياســية  ارتفاعات 
الفائــدة مصحوبة بارتفاع ســعر 
صــرف الــدوالر، األمر الــذي أدخل 
عديدا من الدول في سلســلة من 

األزمات االقتصادية.
بعــض هــذه التقارير فصــل وان 
كان بنحو موجز واقع أســواق املال 

واالقتصاد خالل العام املاضي

أسوأ أداء ملؤشر S&P 500 منذ 
2008

يأتي مؤشــر S&P 500 كواحد من 
أبرز ضحايا 2022، وهو املؤشر الذي 
يعبــر عــن أداء أكبر 500 شــركة 

أمريكية، متراجعا
بـــ19.44 في املائة، دون احتســاب 
األربــاح املوزعة، وهو األســوأ منذ 
2008 حني انخفض املؤشــر بـ38.5 
في املائة. تراجع األسهم األمريكية 
جاء في عدة جوالت، األولى في آذار 
)مــارس( املاضي بهبــوط أكثر من 
500 نقطــة خالل أقل مــن ثالثة 
أقوى هبوط  أشــهر، في حني كان 
)أكتوبر(،  األول  للمؤشر في تشرين 
حيث فقــد أكثر مــن 700 نقطة 
خالل شهرين فقط ليصل إلى أدنى 

مستوى له خالل 24 شهرا.
على الرغم من التراجع الكبير في 
شركات املؤشر إال أن بعض قطاعات 
املؤشر حققت نتائج أفضل نسبيا، 
حيث حققت شركات أعمال النفط 
والغاز منوا بـ60 في املائة، واملصافي 
والتسويق في مجال النفط والغاز 
52 في املائة، والطاقة 49 في املائة، 
وشــركات التوزيع اخلاصة بالرعاية 
الصحية 38 في املائة، و32 في املائة 
لشــركات املنتجــات الزراعية. أما 
األسوأ أداء فكانت شركات صناعة 
الســيارات بســالب 69 في املائة، 
املائة،  فــي   50 والترفيه  واألفــالم 

واألثاث املنزلي 42 في املائة.

تراجع كبير للشركات التقنية 
في ناسداك

حدة التراجع في األسواق األمريكية 
ظهــرت بشــكل خاص فــي أداء 
الشــركات التقنيــة في مؤشــر 

التي  شركة،   100 ألفضل  ناسداك 
هبط مؤشــرها 40 فــي املائة إلى 
مســتويات ما قبل أزمــة كورونا. 
االســتثناء الكبير كان من نصيب 
 Pinduoduo الصينيــة  الشــركة 
اإللكترونية  التجــارة  في  اخملتصة 
بنمو بلغ 64 فــي املائة، في حني أن 
األثر السيئ األكبر كان من نصيب 
أســهم كل مــن ميتا “الشــركة 
زووم،  وتطبيــق  لفيســبوك”  األم 
بنسب  انخفضا  اللذين  السهمني 

جتاوزت 60 في املائة خالل العام.
رمبا مؤشــر داو جونــز أفضل حاال 
من املؤشــرات األخــرى، لكون عدد 
شركة،   30 فقط  قليال،  شــركاته 
وهي في األغلب شــركات صناعية 
عريقة، إال أنه خســر 8.8 في املائة 
من قيمته. وكان املؤشــر قد حقق 
مطلع  له  تاريخي  مســتوى  أعلى 
2022 عنــد 36.3 ألف نقطة. ومن 
أبرز شــركات املؤشر التي تراجعت 
املعاجلات  شــركة  بقوة،  أسهمها 
اإللكترونيــة “إنتــل” بنحو 50 في 
العمالء  عالقــات  وشــركة  املائة، 
“سيلز فورس” بـ42 في املائة، بينما 
ارتفعت  “ميــرك”  األدوية  شــركة 

38 فــي املائــة، وشــركة الطاقة 
“شــيفرون” ارتفعــت بنحو 44 في 

املائة.

السندات العاملية أسوأ أداء منذ 
5 أعوام والعقارات تتراجع 26%

العاملية  الســندات  سوق  شهدت 
ســجل  حيث  أيضا،  كبيرا  تراجعا 
املؤشــر العاملي اخلاص في األسواق 
والســندات  والناشــئة  املتقدمة 
الشــركات،  وســندات  احلكومية 
انخفاضا بـ16.2 في املائة، ولم تنج 
السندات األمريكية بطبيعة احلال 
رغم أن تراجعها بـ13 في املائة يعد 

أقل حدة من تراجعها في 2018.
أما فــي اجلانب العقــاري فقد تأثر 
الصندوق املتداول ملؤشــر “فاجنارد” 
األمريكي  العقاري  بالقطاع  اخلاص 
بنزول بلغ نحــو 26 في املائة، وذلك 
نتيجة انخفاض أســعار أســهم 
الشــركات العقارية في الصندوق 
بســبب ارتفاع تكاليــف التمويل 
العقاري، حيــث يتأثر القطاع بقوة 
عند ارتفاع أسعار الفائدة، وما ينتج 
عن ذلك مــن أحداث تبدأ بالتخلف 
العقارات  ببيع  وتنتهي  السداد  عن 

في املزادات العلنية.

صناديق التحوط ليست 
بالضرورة متحوطة

يعد أداء 2022 األســوأ بالنســبة 
منذ  العاملية  التحوط  صناديق  إلى 
2008، حيث خسرت هذه الصناديق 
6.5 في املائة، فــي حني كان أداؤها 
األســوأ فــي 2008 بتراجع 14 في 
املائة. وقد خسرت صناديق التحوط 
الرئيســة 2.5 في املائة في تشرين 
الثاني )نوفمبر( املاضي على أساس 
سنوي، وهو األدنى منذ مارس 2021، 
في حــني تلقت صناديــق التحوط 
الناشــئة ضربة أكبر  في األسواق 
بخســارة نحو 13.4 فــي املائة من 
قيمتها في الفترة نفســها لتعود 
إلــى مســتويات ما قبــل نوفمبر 

.2020
وعلــى الرغــم مــن التراجعــات 
الظاهرة إال أن ذلــك يعد أقل حدة 
وهذا  األســهم عموما،  تراجع  من 
الصناديق،  ما حتاول حتقيقه هــذه 
وكانــت أســوأ صناديــق التحوط 
لديها  التــي  الصناديق  تلــك  أداء 
اســتراتيجيات حتــوط مبنية على 

األســهم، وأفضلهــا أداء كانــت 
االقتصاد  اســتراتيجيات  صناديق 
الكلي، والصناديق التي متارس البيع 

على املكشوف.

العمالت الرقمية املشفرة تفقد 
ثلثي قيمتها

الســوقية  القيمــة  انخفضــت 
للعمالت الرقمية من 2.38 تريليون 
دوالر بنهايــة 2021، إلى 796 مليار 
دوالر بنهاية 2022، بخسارة 67 في 
املائة، حيث عادت إلى مســتوياتها 
قبــل عامــني، وكان األثر الســيئ 
األكبر لـعملة بتكوين التي تشكل 
أكثر من 40 فــي املائة من إجمالي 
القيم السوقية للعمالت املشفرة، 
بتراجع 64 في املائة، ومثلها عملة 
في   19 على  املســتحوذة  إيثيريوم 
املائة من العمالت املشفرة، بتراجع 
ذاتهــا. وكانــت هناك  بالنســبة 
عمالت مشــفرة تدهورت أسعارها 
بنســب تتجاوز 90 فــي املائة، إلى 
جانب السقوط املدوي لبورصة “إف 
تي إكس” التي خسر بسببها آالف 
وأموالهم  عمالتهم  املســتثمرين 

في البورصة.

تأثــرا من  أقل  والذهــب  النفــط 
األسهم والدوالر يتصدر املشهد

شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 
7 في املائــة، وقد حققت ارتفاعات 
كبيرة فــي بداية العام حني جتاوزت 
125 دوالرا فــي مارس، وأنهت 2022 
عند مســتويات 80 دوالرا للبرميل. 
أمــا أســعار أونصــة الذهب فلم 
تتغير كثيرا خالل العام على الرغم 
من ارتفاعها ألكثــر من ألفي دوالر 
مباشرة عقب العملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا، ويعود السبب 
في عدم جتاوب الذهب مع التقلبات 
االقتصاديــة والسياســية إلى أن 
أســعار الفائــدة املرتفعة تصبح 
منافسا كبيرا للذهب وهو ما حدث 

هذا العام، إلى جانب قوة الدوالر.
كان 2022 هو األســعد بالنســبة 
إلى الــدوالر األمريكي، حيث ارتفع 
مؤشــر الدوالر 8 فــي املائة من 96 
نقطة نهاية 2021 إلى 103 نقاط، 
ويعد العام املاضي ثالث عام يشهد 
ارتفاعات قياسية في سعر الدوالر 
بعــد 1985 و1986 والثالثــة أعوام 
األولى من األلفيــة، عندما تخطى 
املؤشــر 128 نقطة، وال يزال الدوالر 
مرشــحا ملزيد من االرتفاع في ظل 
برفع  األمريكي  الفيدرالي  استمرار 

أسعار الفائدة.

بورصــات الــدول الضعيفة حتقق 
ارتفاعات شاهقة

األسهم،  أســواق  مســتوى  على 
حققت بورصة السودان أفضل أداء 
عاملي خــالل 2022 بنمــو 262 في 
ألف نقطة   20.5 املائة، صعودا من 
إلى 74 ألف نقطة، تبعتها بورصة 
املائة، وتلتها  209 في  فنزويال بنمو 
البورصــة التركية التــي ارتفعت 
بدورها من 2.2 ألف نقطة إلى 5.6 
ألــف نقطة بنمو 155 فــي املائة. 
وفي املراكــز التالية جاءت بورصات 
األرجنتني، ســورية، زميبابوي، لبنان 
مبعدالت منو علــى التوالي: 85، 73، 
68، 44 فــي املائــة، وذلك بســبب 

تراجع عمالت هذه الدول.
العملة  يتراجع سعر صرف  عندما 
للدولــة فــإن األصــول احلقيقية، 
الشــركات،  وأســهم  كالعقارات 
تعــوض تراجــع العملــة بارتفاع 
العملة  تراجــع  لكون  أســعارها، 
يجب أال يؤثر في القيمة احلقيقية 
لألصول، وهذا هو الســبب نفسه 
لعدم ارتفــاع أســعار الذهب في 
2022 ألن العملة التي يتم تسعير 
الذهب بها، الدوالر األمريكي، كانت 

مرتفعة بقوة خالل العام.

بغداد - الصباح الجديد:
الثالثاء،  الكهربــاء،  وزارة  أعلنــت 
عــن توجهها للربط مــع أربع دول 
وفيما حددت مســارات  مجــاورة، 
الربط، كشــفت عن وضع خطتني 
إحداهمــا من 7 محاور اســتعداداً 

للصيف املقبل.
وقال املتحدث باســم الوزارة أحمد 
موســى لوكالة األنباء الرســمية 

، إن “كل توجهــات الــوزارة نحــو 
تنويع الطاقة عبر مشــاريع الربط 
الكهربائــي”، مبينــاً أن “العمــل 
جار مــع األردن إلنشــاء خط يربط 
محطة القائم مبحطة ريشة داخل 

اململكة”.
وأضاف أنه “مت حتديــد نقاط الربط 
مع الســعودية ومسارات اخلطوط، 
حيث حددت اآللية وكميات الطاقة 

الربط املشترك”،  التي ستدفع عبر 
مشــيراً الى أنه “مت إجنــاز اتفاقية 
الربط النهائية مع تركيا لدفع 300 
ميغاواط الى احملافظات الشمالية، 
وانشــأت محطــة حتويلية بطاقة 
400 ميغاواط، إال أن ارتفاع أســعار 
الطاقة في تركيا دفعنا الى التريث 

في تنفيذ االتفاقية”.
وبشأن الربط مع اخلليج، بني موسى 

أنه “مت إجناز جملــة من مراحل هذا 
الربط”، موضحــاً “أننا نناقش ملياً 
مع هيئــة الربط اخلليجي انشــاء 
خط يربط محطة الفاو التي أجنزت 
الكويت”،  داخــل  الوفــرة  مبحطة 
مشــيراً إلى أن “املرحلة األولى من 
هذا الربط ســيجهز 500 ميغاواط 

الى محافظة البصرة”.
وبشــأن االســتعدادات للصيــف 

املقبــل، أكــد موســى أن “هناك 
خطتني عرضت أمام مجلس الوزراء 
األولى  املقبل،  للصيف  اســتعداداً 
الـ24 ألف  هي حتقيق اســتقرارية 
ميغاواط”، موضحاً أن “ذلك سيزيد 

ساعات جتهيز جديدة للمواطنني”.
وتابــع أن “اخلطة الثانيــة هي أننا 
مضينا مبشــاريع معجلة تتضمن 
اخلطوط  وانشــاء  االختناقات  فك 

التحويلية  احملطات  وتهيئة  الناقلة 
وتدعيــم قطــاع توزيــع ونصــب 
محطات ثابتة مبراكز احلمل، إضافة 
الى اســتحداث املغذيــات وتأهيل 
شبكات التوزيع”، الفتاً الى أن “هذه 
اخلطة ســتنفذ مع إقــرار املوازنة، 
ومن خاللها ســنقدم صيفاً جيداً 
للمواطنني كمــا وعد رئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني”

متابعة ـ الصباح الجديد: 
تلقت أســعار النفط اخلام دعما قويا 
بعــد أن أعادت الصــني فتح حدودها، 
حيث ارتفعت األسعار بنحو ثالثة في 

املائة.
بأن  التفاؤل  وأثار فتح الصني احلــدود 
البالد ستجتاز بالفعل العزلة الذاتية 

املرتبطة مبكافحة وباء كوفيد.
كمــا تلقت األســعار أيضــا محفزا 
جيدا من توقعات تشــديد السياسة 
النقدية األقل حدة من جانب مجلس 
إلــى  وأدت  الفيدرالــي  االحتياطــي 
تعافي  مسار  في  إيجابية  مؤشــرات 
الطلــب، ما دعــم انتشــار توقعات 
صعوديــة للعام بأكملــه في قطاع 

النفط.
وقال محللــون نفطيون إن إعادة فتح 
الرئيس  العامل الصعودي  الصني هي 
النفــط لكن في  لصعــود أســعار 
املقابــل تظل اخملاوف مــن الركود هي 
العامل الهبوطي الرئيس حيث سجل 
التضخم األساسي في االحتاد األوروبي 
 2022 مستوى قياسيا في نهاية عام 
الفيدرالي  االحتياطي  بنك  واســتمر 
األمريكي في رفع مســتمر ألســعار 

الفائدة لترويض التضخم.
الســوق  معنويات  أن  احملللــون  وذكر 
اإليجابي  املســار  إلى  تعود  النفطية 
بعدما أظهرت بيانات دولية تشير إلى 
أن واردات املصافي الصينية املستقلة 
من املواد اخلام لشهر ديسمبر ارتفعت 

للشــهر الثالث علــى التوالي حيث 
11.7 في املائة على أســاس  قفــزت 
ســنوي كما حتسنت هوامش التكرير 
وســط توقعات بانتعاش الطلب على 
النفط فــي ضوء تخفيــف ضوابط 
السفر والتنقل بعد رفع قيود جائحة 

كورونا في جميع أنحاء البالد.
وذكر روبــرت شــتيهرير مدير معهد 
فيينا الدولي للدراســات االقتصادية، 
أن التقلبات ما زالت مستمرة لكنها 
ليســت مصدر قلق خاصة مع عودة 
فتــح الصني وتأكيد حتالــف “أوبك +” 
جاهزيته للتدخل فــي حالة الضرورة 
لدعم استقرار وتوازن السوق من خالل 
إجراء تعديالت جديدة على مستويات 
اإلنتاج. وأشار إلى أن “أوبك” بثت أجواء 
إيجابيــة في الســوق بعدما رصدت 
أحدث بياناتها توقعات بارتفاع الطلب 
على النفط هذا العام مقارنة بالعام 
املاضي، عــادا أن مخاوف الركود العام 
أوســع  لوتيرة  الرئيس  املعطــل  هي 
من املكاسب الســعرية، الفتا إلى أن 
طبيعة السوق تشير إلى أن املنتجني 
لهم دور أكبر في حتديد اجتاه األسعار 

أكثر من املشترين.
من جانبه، قال ردولــف هوبر الباحث 
في شــؤون الطاقة ومدير أحد املواقع 
اخملتصة، إن ارتفاع أسعار النفط اخلام 
ما زال ميثل عبئا كبيرا على اقتصادات 
عديد من الدول املســتهلكة الكبيرة 
وهــو مــا دفــع اإلدارة األمريكية إلى 

اإلفراج الهائــل عن 180 مليون برميل 
االســتراتيجي  النفط  احتياطي  من 
للواليــات املتحــدة وتزامــن ذلك في 
خطــوة مشــتركة مــع إصــدارات 
من  االســتراتيجي  النفط  احتياطي 

دول أخرى ومعظمها في أوروبا.

وذكــر أن مبجــرد اإلفراج عــن الـ180 
مليون برميل تفكــر اإلدارة األمريكية 
حاليا في سبل إلعادة ملء االحتياطي 
االســتراتيجي رغم قيود إنتاج “أوبك 
+” وفي ظل دعــوات متكررة لصناعة 
التي  اإلنتاج  لتعزيز  األمريكية  النفط 

حتولــت فــي النهاية إلــى تهديدات 
لكن لم حتدث حتى اآلن أي مكاســب 
فعليــة كبيرة في اإلنتــاج األمريكي 
وهــو ما يشــكك بــدوره فــي جناح 
وجدوى قــرار اإلفراج عن االحتياطيات 

االستراتيجية.

مــن ناحيته، أوضح ماثيو جونســون 
احمللل في شــركة “أوكسيرا” الدولية 
دول  قطــع  قــرار  أن  لالستشــارات، 
األوروبي  واالحتــاد  الســبع  مجموعة 
الروسي  النفط  بواردات  لالســتعانة 
ملعاقبــة موســكو على احلــرب في 
أوكرانيــا وتقليــل عائــدات روســيا 
النفطيــة لم يحقــق أهدافه بعدما 
توجه اإلنتاج الروســي ســريعا نحو 
ذلك  األسواق اآلسيوية وساعده على 
رفض الصني والهند االلتزام بســقف 
األســعار كما أضيرت الدول األوروبية 
والغربية جراء فرض حظر كامل على 
النفــط والوقود. وأشــار إلى أن فرض 
احلــد األقصى ألســعار بيــع النفط 
الروســي من جانب مجموعة السبع 
يهــدف إلى إبقــاء النفط الروســي 
يتدفق إلى األسواق العاملية مع تقليل 
األموال التي ميكن أن تتلقاها روســيا 
يبدو  أن هــذا  مقابل ذلــك، موضحا 
اعترافا كافيا بأن العالم خاصة الغرب 
ال ميكنــه حقــا التخلي عــن النفط 

الروسي في غضون أشهر.
احملللة  إكســوي  ليزا  قالــت  بدورها، 
الصينيــة ومختص شــؤون الطاقة، 
القوة من  بالفعل  املنتجني لديهم  إن 
وبالتالي  املعروض بكفــاءة  إدارة  أجل 
السيطرة نسبيا على األسعار، مبينة 
أن االحتاد األوروبي قــد توقف اآلن عن 
شــراء النفط اخلام الروســي احملمول 
اســتبداله  إلى  يســعى  بحرا حيث 

بنفط شرق أوسطي.
وأشــارت إلــى أن الصــني والهنــد 
يســتفيدون كثيرا مــن النفط اخلام 
الروسي اخملفض بينما تبقى املشكلة 
الرئيســة أنه ال تزال توقعات الطلب 
في  تطورات كوفيد  ضبابية بســبب 
الصني، الفتة إلى أن مشــتري النفط 
يحتاجون  وأوروبا  املتحدة  الواليات  في 
“أوبك” أكثــر في املرحلة  إلى خامات 
الراهنة.وفيمــا يخص األســعار، عزز 
النفط مكاسبه أمس، إذ ارتفع بواقع 
ثالثة فــي املائة، عقــب فتح الصني 
حدودها، مــا أدى إلى دعــم توقعات 
توازن مع  وإحداث  الوقود  الطلب على 

اخملاوف من حدوث ركود عاملي.
وجاء االنتعاش في إطار تعزيز أوســع 
نطاقا لإلقبال علــى اخملاطرة مدعوما 
بإجراءات الصني أكبر مستورد للنفط 
اخلام في العالم وآمــال بإبطاء وتيرة 
الواليات  فــي  الفائدة  معــدالت  رفع 
املتحدة، مع صعود األســهم وهبوط 
الدوالر إلى جعل  الدوالر. ويؤدي تراجع 
الســلع املقومة بالــدوالر في متناول 

املستثمرين حائزي العمالت األخرى.
وبحســب “رويترز”، ارتفعــت العقود 
اآلجلة خلام برنت 2.38 دوالر أو 3.03 في 
املائة إلى 80.95 دوالر للبرميل بحلول 
الساعة 13:12 بتوقيت جرينتش بينما 
ســجل خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكــي 76.13 دوالر للبرميل بزيادة 

2.36 دوالر أو 3.2 في املائة.

 تذبذب اسعار الدوالر والنفط وانخفاضات حادة في سوق 
األسهم والعقارات

األسواق في 2022 ..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت أسعار الذهب امس الثالثاء مع تركيز 
املتعاملني احلذرين إلى حــد كبير على كلمة 
رئيــس مجلــس االحتياطي االحتــادي )البنك 
املركزي األمريكي( جيروم باول املرتقبة تلمسا 

ملؤشرات على مسار رفع الفائدة األمريكية.
جرينتش  بتوقيــت   03:33 الســاعة  وبحلول 
استقرت أسعار الذهب في املعامالت الفورية 
عنــد 1872.79 دوالرا لألوقية )األونصة(، بينما 
اســتقرت أســعار العقود األمريكية اآلجلة 

للذهب عند 1887.70 دوالرا لألوقية.
ويركز املســتثمرون على كلمة باول في مؤمتر 
للمركــزي األمريكــي في وقــت الحق امس 
الثالثاء، كما سيتابع املعنيون بالسوق مؤشر 
الثالثاء  امس  األمريكي  املســتهلكني  أسعار 
ملعرفة مؤشرات أكثر على السياسة النقدية 
للبنك املركزي. وبالنســبة للمعادن النفيسة 
األخرى تراجعت الفضــة 0.2 باملئة إلى 23.59 
دوالر لألوقيــة، وارتفع البالتــني 0.2 باملئة إلى 
1080.91 دوالرا لألوقيــة. وصعد البالديوم 0.3 

باملئة إلى 1781.14 دوالرا لألوقية.

بغداد ـ الصباح الجديد :
وافق البنك املركــزي العراقي على بيع حصة 
ملكية بنك برقان البالغة %51.8 في مصرف 

بغداد إلى البنك األردني الكويتي.
وحســب بيان لبورصة الكويت، امس الثالثاء، 
فــإن إمتام هــذه العملية يخضع الســتيفاء 
الوثائــق القانونية ومتطلبات ســوق العراق 

لألوراق املالية.
ولفــت “برقان” إلــى أن عمليــة بيع مصرف 
بغداد ستؤدي إلى تأثيرات رئيسية على البنك 
الكويتــي تتمثل في جتنب الزيادة في نســبة 
الديــون املتعثرة مبقــدار 60 نقطة أســاس، 
وحتســني نســبة )CET1( مبقــدار 70 نقطة 
أساس. وكان بنك برقان قد أعلن في سبتمبر 
املاضي موافقة مجلس اإلدارة على بيع حصته 
البالغة %51.8 في مصــرف بغداد إلى البنك 
األردنــي الكويتي؛ متاشــياً مع اســتراتيجية 
البنك إلعادة توزيع األصــول، وضمان التركيز 
على النمو في الســوق الرئيســي للبنك في 

الكويت.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت غرفة جتــارة عمان، امــس الثالثاء، ان 
العراق جاء باملرتبة االولى بأكثر الدول استيرادا 

منها خالل عام 2022.
وقالــت الغرفة في بيان لهــا إن “خالل العام 
املاضي 2022، مت تصدير بضائع وســلع لبلدان 
عربية وأجنبيــة، بلغت نحو 885 ماليني دينار، 
مقابل 740 مليون دينار للفترة نفســها من 

العام املاضي “.
واضافــت ان “العراق جــاء اوال بأكبــر الدول 
العربية اســتيرادا مــن االردن من حيث قيمة 
السلع املســتوردة في عام 2022 حيث بلغت 
251 مليون دينار، تليها مصر 109 مليون دينار، 
والسعودية ثالثا بـ 104 مليون دينار، واالمارات 
رابعا بـ 94 مليون دينار، ثم الكويت خامســا 
بقيمة 36 مليون دينار”. واشارات الى ان “قيمة 
صادرات املنتجــات األجنبية )إعــادة تصدير( 
بلغــت نحو 406 مليــون دينــار، والصناعية 
210 مليون دينــار، والزراعية 159 مليون دينار، 
ثم املنتجات العربيــة بقيمة 71 مليون دينار، 
والباقي للعديد من املنتجات األخرى اخملتلفة”.

استقرار بأسعار
الذهب عالميًا

»المركزي العراقي« يوافق 
لـ«برقان« على بيع حصته 

في مصرف بغداد

العراق أكثر الدول استيرادًا 
من األردن في 2022

الكهرباء: خطتان ُعرضتا أمام مجلس الوزراء استعدادًا للصيف المقبل

فتح الصين حدودها يرفع أسعار النفط 3 % ومؤشرات إيجابية لتعافي الطلب
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 4430/ب/2022
التأريخ: 2023/1/8

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عــن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلسل 6046/110 جزيرة وخالل ثالثون 
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر وإذا صادف اليوم 
الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام 
الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة محكمة البداءة، 
فعلــى الراغبني بالشــراء احلضور في املــكان والزمان 
املعينني مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية 
بنســبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار 
بنســبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من 

الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1-العقار عبارة عن دار مؤلفة من باحة خارجية وطارمة 
ومرافق صحية واســتقبال وصالــه ومطبخ وغرفتني 
نوم وحمام داخلي، وثالث غرف نــوم فوقاني مبني من 
الطابوق ومســقف بالكونكريت املســلح عدا الغرف 
الفوقانــي مســقفه بالشــيلمان  واالرضية مبلطة 

بالكاشي ومجهز باملاء والكهرباء.
2- مساحة العقار 300 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار ثالثمائة مليون دينار فقط.
4- العقار مشــغول من قبل املدعى عليها السادسة 

والتي ال ترغب بالبقاء مستأجرة للدار بعد البيع
 مالحظة 

•النشر في صحيفتني محليتني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة االحوال الشخصية في 

الناصرية
العدد/ 9560/ش/2022
التاريخ/ 2023/1/9

الى/ املدعى عليه )علي هادي 
حسن(

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي
الدعوى  وفــي   2022/12/19 بتاريــخ 
املرقمــة 9560/ش/2022 اصدرت هذه 
احملكمة حكما غيابيا للمدعية )هدى 
هاني معتوق( القاضي بتأييد حضانة 
املدعيــة لبناتهــا كال مــن )فاطمة 
وبالنظر جملهولية محل  الزهراء ومرمي( 
اقامتك فــي الوقت احلاضر عليه تقرر 
تبليغــك فــي صحيفتــني يوميتني 
باحلكــم املذكــور اعــاله وبإمكانك 
االعتراض خالل مدة عشــرة ايام من 

اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن.
القاضي
عباس معني كاظم

فقدان هوية وكالة طحني
فقــدت مني هويــة وكالة 
طحــني صــادرة مــن وزارة 
التجارة / الشــركة العامة 
لتصنيــع احلبــوب بإســم 
فمن  عبيــد محمد(  )حيدر 
يعثــر عليهــا تســليمها 

ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

العدد: 3094/جنح/2022
التاريخ:2023/1/3

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: هادي كاظم 

خالوي حسن
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
في الوقــت احلاضر ولكونك متهم 
/3094 املرقمــة  القضيــة  فــي 

جنــح/2022 م وفق احــكام املادة 
)432( مــن قانــون العقوبات فقد 
تقــرر تبليغك باإلعــالن عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور امام 
هــذه احملكمة في يــوم 2023/2/5 
م وفي حال عدم حضورك ســوف 
جتري احملاكمة غيابيا بحقك حسب 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 8523/ش/2022
التاريخ/ 2022/1/9

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ علي طاهر 

محسن
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
املرقمــة اعــاله واملقامــة من قبل 
املدعــي )حســنية منعثــر ميس( 
الطالق  بتصديق  طلبها  واملتضمنة 

الرجعي 
وجملهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
باحلضــور امام هــذه احملكمة مبوعد 
 2023/1/25 املصــادف  املرافعــة 

الساعة التاسعة صباحا.
القاضي
حسني شبيب عايد

7 اعالن

رئاسة جامعة تكريت 
 جلنة البيع وااليجار املركزية

اعالن

تعلن رئاســة جامعة تكريت / جلنة البيــع وااليجار املركزية عن اجراء مزايــدة علنية وفقاً 
ألحــكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 إليجــار )محال جتارية عدد 4 
أربعــة / وكافتيريا عدد 1( واملدرجة تفاصيلها في ادناه وباملــزاد العلني ويكون موعد املزايدة 
في الساعة العاشرة صباحاً بعد اليوم التالي ليوم الثالثني من تاريخ نشر االعالن في اجلريدة 
الرسمية وفي حال صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في نفس الوقت من اليوم 
الــذي يلي العطلة في بناية قاعة )ابن النفيس / كليــة التربية للعلوم الصرفة بجامعتنا ( 
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة احلضور في الزمان واملكان احملددين مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

نشر االعالن والداللية البالغة 2% وفق الشروط املدرجة في ادناه :
1- يشترط على املتقدمني للدخول في املزايدة جلب كتاب عدم احملكومية اعتماداً على كتاب 

مكتب التسجيل اجلنائي كالً حسب محافظته . 
2. يشترط على من ترسو عليه املزايدة حصراً جلب كتاب التصريح األمني الستكمال اجراءات 

التعاقد.
3. تأييد من احدى املصارف بتوفير الرصيد املالي.

4- يكون التصريح االمني معنون الى جامعة تكريت.
5- يشــترط ملن يرغب الدخول في املزايدة ان يكون لديه هوية غرفة التجارة وشهادة ممارسة 

املهنة
 6. ال يجوز تقسيط املبلغ ويكون التسديد دفعة واحدة .

7. ال يجوز االيجار من الباطن مطلقاً ويعد العقد ال غياً في حال وجود مثل هذه احلاالت 
8. تكون اسعار املبيعات موافقة ألسعار االسواق احمللية السائدة ووفق موافقة الطرفني وتعد 

جزءاً ال يتجزأ من العقد.
 9. يبدأ سريان جميع عقود االيجار من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بنهاية املدة احملددة. 

10 . ال يسمح بدخول املزايدة وكسر القرار اال بعد اكمال االجراءات املذكورة.
11. يتحمل املساطح اجور رفع وحتويل العوارض من مكان انشاء املبنى في حال وجودها واجور 

فحص التربة ودراسة اجلدوى والتصاميم حتت اشراف اجلهات اخملتصة في اجلامعة.
رئاسة اجلامعة
شعبة العقود احلكومية

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ نشر اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن املناقصة العامة التالية: 

فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشركة الكائن في منطقة الشعيبة/ محافظة البصرة للحصول على وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تســليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واسم 
ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيســية/ شــركة مصافي اجلنوب/ شركة 
عامة- الشعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2023/2/20 الساعة الثانية عشر ظهرا حسب توقيت مدينة 
البصرة احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يستمر اإلعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر 
يوم لغلق املناقصة. العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور 
في العنوان اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيسية/ شــركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- الشعيبة- 
محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في 2023/2/20 الســاعة الواحدة بعد الظهر حســب توقيت مدينة البصرة احمللي أو اليوم الذي 

يليه.
3 - املبلغ التخميني للمناقصة )820،000( فقط ثمامنائة وعشرون الف دوالر امريكي

4 - تقدمي كافة الوثائق املشــار اليها في  الوثيقة القياســية املرفقة )تعليمات ملقدمي العطــاءات وورقة بيانات العطاء( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة، والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء مبوجب االستمارات املدرجة 
في القســم الرابع من الوثيقة ، وفي حالة عدم توفر أي من الوثائق او البيانات املذكورة  يتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي 

مسؤولية بذلك.
5 –  متطلبــات التأهيل: على مقدم العطــاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم الثالث 

)معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء.
6- تقدمي العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج واجلداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة في القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

، وان تكون موقعة ومختومة.
7- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر األميركي 

أو اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة( )بالنســخة االصلية ابتدأ مع العطاء( صادر من مصرف عراقي 
معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )16,400($ فقط ســتة عشــر الف  واربعمائة دوالر امريكي . وألمر شركتنا ويتضمن 

االشارة فيها الى رقم واسم املناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 - شــمول العمال العراقيني العاملني لدى الشركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

وإلزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11 – عدم قبول أي عطاء ملناقص لديه ثالثة عقود او اكثر ال زالت في التنفيذ ومبرمة مع شركة مصافي اجلنوب.
12 - جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة:

WWW.SRC.GOV.IQ
ولالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي:

contracts@src.gov.iq
14 - على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.

حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

200.000
IQD

Seamless tube for heat exchanger for CDU3
752/2022/E
للمرة االولى

1

احملل او الكافتيريات

محل مكتبة و استنساخ / كلية الطب1

شقة اربعة غرفة/ مجمع اربعة االقسام الداخلية/ كلية الطب2

مكتبة واستنساخ / كلية التربية للبنات/ االقسام االنسانية3

كافتيريا كلية الطب4

محل رقم 10/غذائية/ خلف املدرجات5
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ثقافة 8

شعر

فن

تشكيل

ترجمة عن األلمانية وتقديم: 
نورالدين الغّطاس 

يُعتبر الشــاعر »باول ســيالن« من رّواد اللغة 
األملانيــة، خلق عاملاً لغوياً جديــداً وخاصاً به، 
يستعصي على القارئ والناقد، على حد سّواء، 
فهمــه. رغم التأثيث اللغــوي املنفرد والصور 
اجملازية اجلديدة، تبقى نصوصه مقترنة، بشكل 
كبير، بتجربته في احليــاة »لم أكتب قّط بيتاً 
شــعرياً، لم يقترن بوجــودي«، جتربته مليئة 
بويــالت احلرب، الضيــاع والوحــدة من جهة، 
ومن جهــة أخرى جند فيها بحثــه الدائم عن 
احلنني والدفء فيما تبّقى من إنســانية »لقد 

كريم سعدون*
تندرج أعمــال الفّنان علي البّزاز )يشــارك 
حالياً فــي معرض »األجانــب« في مكتبة 
أمســتردام( في ســياق مفهومي، يشتغل 
عليــه، والتــي يقدّمها بحمولــة ترميزية 
النّيات  كبنيــات جاذِبــة، ولكــن، ورغــم 
املقصودة في هذا االجّتــاه، إال أّنه لم ينِو أن 
يكون املفهوم بديالً من اشــتغاله اجلمالي، 
ُمزيحاً هكذا، هيمنة السرد، الذي قد يَحضر 

في ذهن املتّلقي كنسق مجاور.
وينبني عمــل الفنان علي البّزاز وحتضيراته، 
على مجموعة من املواد واملوجودات املُهملة، 
حيث يجدها مرمّيــة في األماكن املتنّوعة؛ 
بقايــا خشــب خــاّم، أو أبواب وشــبابيك 
قدمية، ألواح وحديــد، تعرّضت لفعل الزمن 

واإلهمال.
ويعمــل على تأهيل ذلك، فــي وجود جديد 
مناســب لها، لتكون جزءاً مــن عمل فّني، 

حان الوقت، أن يُزهــر احلجر، وينبض قلب في 
االضطراب«. 

للترجمــة اخترت هذا النــص من مجموعة 
الشاعر »خشخاش وذاكرة – 1952«. 

زهرة الّرماد
أنا وحيد

أضع زهرة الّرماد في كأس
مملوءة بالّسواد الكاحل.

أنَت، أّيها الفم الشقيق
تبوح بكلمة

تستمر في احلياة
أمام النوافذ.

ما أحلم به
يتسلق جسدي عالياً.

أقف في عنفوان
الساعة الذابلة 

وأدَْخُر الّصمغ لطائر متأخر:
يحمل ندفة ثلج على ريش أحمر

كُحمرة احلياة
وبحّبة من الَبرَد في منقاره

ينجو عبر الصيف.

••••••••••••••

*باول سيالن )1970-1920(
ُولد »باول ســيالن« في الثالث والعشرين من 
نوفمبر عام 1920، في مدينة تشــرنوڤيتس 
)آنــذاك رومانيا، حالياً أوكرانيا(، داخل أســرة 
تتكّلم الّلغــة األملانية، درس الطّب، اجتاحت 
 ،1941 األملانيــة مدينته األم عــام  النازيــة 

وفرضت على عائلته العمــل اإلجباري، لقي 
والــداه حتفهما عام 1942، فــي غرف املوت 
النازية. هاجر »باول ســيالن« إلى باريس عام 
1947، حيــث بدأ هناك بنشــر أعماله. تزّوج 
فّنانة فرنســية، ممــا منحه احلصــول على 
اجلنسية الفرنســية، يُعدُّ »باول سيالن« من 
الشــعراء املميزين في اللغة األملانية، تعامل 
معها بشكل غريب جداً، حتى نفر منه القّراء 
والنّقاد بسبب صعوبة أسلوبه وصوره اجملازية 
اجلديــدة واملبتكــرة، رغم ذلك تــرك بصمة 
واضحة في الِشعر األملاني بعد احلرب العاملية 
الثانية، حصــل على مجموعة مــن اجلوائز 
املرموقة، كما عانى من أمراض نفسية جّمة.
في العشرين من أبريل عام 1970، اِنتحر »باول 
سيالن« في مدينة باريس، ملقياً بنفسه في 

نهر السني.

يُشــّكل منها وجوداً قائماً بذاته، مشتغالً 
للحّك  مالئمــة  بأدوات  ســطوحها  على 
والقشــط والتحزيــز، ومســتعمالً مواد 
طــالء مختلفة وتقنيــات متنّوعة، وذلك، 
إلحداث التأثيرات املوازية مِلا هو موجود على 
السطح، فيكّمل هكذا، ما يريد الفّنان من 
عمله، ثّم يقوم بتأطيره بأساليب مختلفة 
تناســبه وحتتفي به، فينتقل بها من وجود 

مهمل سابقاً إلى وجود حيوي أنيق.
يشتغُل الفّنان على الورق أيضاً، ناقالً إليه 
تأثيرات أفعال اإلهمال والنســيان والصدأ 
جّراء استعمال التقنيات اآلنفة، والبّزاز، ال 
يجلب املــواد تلك، ويعرُضها كما هي على 
وتأثيراته  الزمن  سجيتها، إلضفاء مفهوم 
فحسب، بل، لتأكيد دالالت متنّوعة اختباراً 
يُشــِبع فضول  إليحاء مفهومــي جديد، 
املُتلّقي ويفّعل فضاًء أوسع، لتأّمل العمل 
وتعميــق قراءته، إذ تبدو رغبــة الفّنان في 
تشــيئ العمل ذاتــه، واضحــًة، من أجل 

الوصول به، ليكون تعبيراً جمالياً خالصاً.

إّن آليــة الترحيــل، ســتكون ُمناِســبة، 
لتوصيف اشتغال البّزاز التي يعمل عليها 
في مشــغله متمّثلة في انتشــاِل بنية 
ُمعينة من واقعهــا القائمة به، إلى حالة 
مغايرة، مضيفاً عليها أسباب كونها بنية 
جديــدة، حتتفظ بكيانها الســابق وباآلثار 
الواضحة عليها من زمن اإلهمال، وجعلَها 
تلتحف لبوســاً جديداً، الــذي هو أثٌر آخر. 
وهذان الفعالن، يجريان اشتغاالً ضمن تأثير 

الزمن في التجريف والشطب والتجاوز.
كّل ذلك يتــمُّ عبر فعٍل مزدوج من التعرية 
واإلضافة واستثمارِ الرغبة باحملو والتالشي 
وأيضــاً باإلصــرار على الظهــور، كبرهان 
على مفهوم الغريب الذي يســتعيره من 
اشــتغاالته الفكرّية مثل شبكة توجيه، 
تســاعده على تصّور املآل الذي ســيؤول 
إليــه العمل الفّني الحقــاً، عبر ما يتركه 
التكنيك من األثر اإلرادي على  الســطوح، 
كما ميكن، تتّبــع أثر التعالــق في البنية 
األولى واجلديدة، جراء  اخلدوش والقشــط 

واالضافــات املادية اجلديــدة، وكأّن الفّنان، 
يحتفظ لعمله باألســرار التي جعلت من 

اآلثار مرجعاً جلهده اجلديد.
وهنا ميكــن القول إّن ما بني البنية القدمية 
للشكل وتلك اجلديدة، هو عتبة تشير نحو 

إمكان التفكير، لفهم العمل املنجز.
أجنــز الفّنان البّزاز أعمــاالً بتقنية »الوجه 
والقفا« وهو قصــد إرادي منه، )إذ ال ميكن 
القول بــأّن للعمل وجهاً وقفــا( فقد أراد 
تأكيــَد مفهوم الغريب إبداعيــاً وجمالياً،  
إذ أصبــح العمل هكذا، صــورًة للتداخل، 
تتحّرك بشــكل دائــري، من وإلــى، فمآل 
الوجه األّول، هو  املــآل ذاته للوجه الثاني، 
وعليه، يغــدو العمل اجلديــد والقدمي في 
صراع إلثبات وجــود، وما بينهما من فضاء 
)افتراضي، إّن أمكننا اإلمســاك به بصرياً( 
التــي تنتظم فيها األشــكال  البؤرة  هو 
املوضوعة من الفّنان ذاته، في وجود جمالي 
مكتــٍف بذاته على الرغم مــن اإلضافات 

وتدّخالته اخلارجية.

لم يتوان على البّزاز )شاعر وكاتب ويشغل 
الشــخصي  معرضه  فــي  بالصحافــة( 
األخيــر في مكتبــة أمســتردام املركزية 
بعنوان »األجانب« عن اســتعارة اإلجراءات 
التكنيكية في أعمالــه األخرى وإدماجها 
في األعمال الكرافيكية، والتي أكدت دعماً 

لوحدة املشــهد البصــري للمعرض؛ تبدو 
األعمال الكرافيكية وقد ابتعد فيها كثيراً 
عن اإلجراءات التقليدية املتبعة في طباعة 
الكرافيك، وكأّنها صور مقتطعة ومكّبرة 

من أجزاء مختارة من أعماله الكبيرة.
 

*كرمي سعدون: فنان تشكيلي عراقي

علي إبراهـيم الدليمي
 حتت عنوان )درابني( أقام الفنان التشكيلي علي 
الطائي معرضه الشخصي التاسع عشر، على 
قاعة برونز للفنون، الذي ضــم 33 عمالً مائياً 
مع عشــر قطع نحتية مختزلــة املوضوعات 

والتقنية بخامات متنوعة.
وتعود أقدم لوحة له في املعرض إلى العام 1963، 
حيث رسم فيها منظراً طبيعياً للشارع العام 
ملدينة بعقويــة، فضالً عن أعماله األخرى التي 
وثق فيها أجمل الزوايا اإلنطباعية من مدينته 

األثيرة »بعقوبــة« والتي تتســم بالطبيعة 
الزاهية على مدى فصول الســنة كافة. ولم 
القدمية  الطائي عشقه الشديد لألزقة  ينس 
في مدينته اخلالدة وهو يستلهم منها أماكن 

نشم منها أريج الزمن اجلميل.
لقد أجــاد الفنان الطائي، وهــو املتمكن في 
رســم اللوحات املائية بجــدارة أن يقدم لنا 
أجمل املشــاهد الريفية الرائعــة، فضالً عن 
بعض املشــاهد الشــاخصة من أزقة بغداد 
التي إتســمت هــي األخرى باإلشــتراك في 

مالمحها مع مدينة بعقوبة.
وال بّد من األستئناس برأي الفنان األكادميي د. 

صفاءالســعدون بهذه التجربة املائية: ميتلك 
الفنــان علي الطائــي رؤية أســلوبية مائزة 
وخبرة كبيرة امتدت لتاريخ طويل من العطاء 
واإلبداع. وقد تشكلت مالمح أصالته وإنتمائه 
من خالل تكويناته البيئية العريقة مما جعلت 
له خاصيــة التفرد واإلختالف... وظف الطائي 
هذه املرة مشــاهد متنوعة باأللــوان املائية 
عارفــاً بتقنيتها وبشــفافية عالية محملة 
بنغمات لونية مفعمة باإلحساس وبتلقائية 
وجــرأة كبيرتني، أرى أن هــذه األعمال مهمة 
ودالــة بظاهرة تســتحق التأمل فــي الفن 

العراقي املعاصر.

أما أعمال الفنان علي الطائي النحتية، فهي 
بحاجــة إلى وقفة أخرى مســتقلة لقراءتها 
كونها عاملاً آخر من عوامل الفنان. وكلنا أمل 
أن يقيم له معرضاً شخصياً بالنحت )حصراً(، 

لكي تأخذ حصتها من النقد واملتابعة.
والفنــان الطائي من مواليــد مدينة بعقوبة 
1949، خريــج معهد الفنــون اجلميلة 1969، 
شــارك في العديد من املعــارض، نال العديد 
من الشــهادات التقديرية، عضواً في كل من: 
العراقيني،  التشــكيليني  الفنانــني  جمعية 
نقابة الفنانني العراقيني. حالياً متفرغ للعمل 

الفني.

»زهرة الّرماد« لباول سيالن )1970-1920( *

الّتعرية وأثرها في أعمال الفّنان العراقي علي البّزاز

الفنان علي الطائي في درابين طبيعة بعقوبة

قراءة

ننتمي إليه، شــيء ال يســتطيع األفراد 
مهمــا بلغوا مــن الغرابة والســمو أن 

ينفصلوا عنه متاما (..
ومن هنا نرى أن أعمــال الكاتب املصري 
بطابعها  اتســمت  محفــوظ  جنيــب 
علي  عبد  واحمللي...والقــاص  الشــعبي 
بأكثر من  األذهان  إلى  اليوســفي يعيد 
نص قصصي ضمن مجموعته ) حسناء 
اإلذاعــة ( تلــك األيام العصيبــة التي 

عاشــها الناس خالل احلــرب الضروس 
ويجســد ذلك في قصة) أنا غاتســبي( 
بالوصف) اتنسى السنوات الطويلة التي 
قطعناهــا في املفازات واحلــروب واجلوع 
والتشرد واالســر، القصف والتفجيرات 
والتفخيخ..( أو في قصة) ردهة الضابط( 
..) كان هجومــا عنيفا..مطــر وظــالم 
ورائحة دغل وتــراب وماء، نقيق وضفادع 
وطيور نافقة، أشجار عمالقة مقصوصة 
األغصان..رصــاص وبارود قذائف ومديات 
وحراب، الشظايا تنطلق من كل مكان...

من الوراء واالمام من فوق ومن حتت وكل 
شيء يتمزق، اجلنود والطيور والكالب..( 

بهذا املشــهد الصاخب يصف لنا عبد 
علي اليوســفي أجواء ســاحة املعركة 
وســط لهيب النار ودوي القذائف وتناثر 
اجلثــث وأعمــدة الدخــان واحلرائق...ثم 
يصف لنا حالة الضابــط الذي أصابته 
قذيفة بساقيه..) تخيلته يحلم برائحة 
األشــجار والعنبــر واملســك واألقراص 
الورديــة التي جتلبها له املرأة الســمراء 
املمتلئة، يحلم بالركض في الســاحات 
اخلضراء واملشي على شواطىء انهر املدن 
اجلميلة..نظــرت إلى نعليه وبســطاله 
حتت السرير...قلت مع نفسي : لن يحتاج 
األحذية في جتواله القادم (..بهذه الصورة 
املأســاوية ينهي الكاتب قصة الضابط 
اجلريح ...وكما في قصة) حسناء اإلذاعة 
( التــي حتمل إســم اجملموعــة) البناية 
يعلوها  ومهدمة...احليطــان  محترقــة 
الســخام والدخان والغبار..ثمة) شفل (

أصفر هائل يزيل بقايا إنفجار هائل، على 
ما يبدو من هــول التدمير...اقترب مني 
أحد احلراس بوجهه العابس مستفسرا 
عما أريد قلت: الشــيء ،عــدت ادراجي 
مبتعدا من رئتــي احملترقة تلك، متجها 
صوب كراج العودة إلــى قريتي، تتهاوى 
مالمــح مذيعتي احلســناء مــع تهادي 

الدخان املتصاعد ورائي!(..
وممــا تقــدم لقــد اتضحــت الفكــرة 
األساســية ملضامني القص الــذي أراد 

الكاتــب عبد علي اليوســفي أن يؤكد 
فيه حقيقة احلال املريــب الذي مرت به 
البالد من حروب وتفجيرات وقتل وضحايا 

في ظل واقع مريــر وضياعات ومتاهات 
عصفت بالبالد والعباد. بأســتثناء عدد 
من القصص التــي كانت لها مضامني 
إجتماعية تخص سايكولوجية اإلنسان 
صفير  مثــل)  اإلجتماعيــة  وعالقاتــه 
الشجرة وحطب الذاكرة وصديق الطيور 
وظالل الذاكرة  نص في املكان العودة إلى 
اجملر ( ... أقول لقد إســتطاع القاص ومن 
أبطال قصصه أن يصور لنا حالة القهر 
والكبت اإلجتماعي الذي تعيشه الناس 
وتتقاذفها رياح اليأس بأن ال خالص يلوح 
في األفق لتتجلى بعده صورة مشــرقة 
من صور احلياة الرغيدة التي يتمكن من 
خاللهــا اجلميع حتقيق مــا يصبون إليه 
من اطمئنان وراحة البال....ولكن يبدو أن 
الكاتب ال تتراءى أمــام انظاره غير صور 
البؤس مثلما حتدث فــي قصة) الرجوع 
للنخلة والنهر ( التــي أهداها إلى عبد 
األمير اجملر وصور احلالة بالقول والوصف 
) قلق اجملري بعض الشيء الختفاء إبنه) 
ســلمان( مــد بصره ألقصــى مدى من 
الرؤية، وملا لم يره تسأل وجال وهو ميسح 
حليتــه كمن يفكر بشــيء ال اجابة له: 
أين ذهب ؟!: فترة صمت خذها بسهولة 
تفكر ثم تساءل بحرقة ثانية: أهو قربان 

آخر حلرب قادمة؟(...
بهذا املشــهد وغيره يعيــد لنا الكاتب 
عبد علي اليوسفي، الصور األكثر مأساة 
ودموية عاشها الناس بني عرانيس الذرة 
واخلبز األســود والتــي كان ثمنها تقدمي 
املزيد من القرابني...ويبدو أن جتربة احلرب 
عنده كانت مريبــة وعنيفة في صداها 
وعمقهــا الــذي ظل هاجســا للخوف 
والقلق املســتدمي دائم الظالل عند جتدد 
الرغبة لديه في الشــروع بكتابة قصة 
احلــرب التي تشــعل لديــه جوانب من 
ذاكرته احململة بصــور الدمار واملزكومة 

برائحة البارود وإحساس اخلوف.

محمود خيون 

يحاول الكاتب عبد علي اليوســفي في 
مجموعته القصصية) حســناء اإلذاعة 
( أن يســلط الضــوء على ثيمــة الوجع 
اإلنساني ومتاهات الروح بني ما تريد وبني 
ما يذهب منها من أحاســيس ومشاعر 
تكون هي مقياس احلــزن والفرح داخلها 
،متخذة من مصــدات القهر اإلجتماعي 
اليومــي وخيبــات األمل وضيــاع احللم 
الذي لطاملــا أرادت أن يتحقــق ولو حتى 
فــي ذاته املعيار الرئيــس لدوامة العنف 
التي يدور في رحاهــا الناس وعلى الرغم 
من إرادتهم وما يحلمــون في حتقيقه...
ويتضح ذلك األمر جليــا في موضوعات 
القــص لديــه بــكل تفصيالتــه التي 
تنعكس فيهــا صور املأســاة احلقيقية 
أيديولوجية  أبطالها وتظهر فيها  جلميع 
احلدث و افرازاته وتشعباته مبا يتحدث فيه 
وبضمير الغائب بالنسبة للرواي والبطل 
عن ســرديات وحكايا قــد توهم القارىء 
والــدارس بأن هناك شــخوصا يتحركون 
ضمن مســاحة معلومــة ومضطربة ال 
تتعدى حــدود احلكاية وتفصيالتها وهذا 
األســلوب أســتخدمه الكثير من كتاب 
السبعينيات ومنهم  القصة في مرحلة 
الربيعي  الرحمــن  وعبد  التكرلــي  فؤاد 
وأحمد خلف وعبد الستار ناصر وخضير 
عبد األميــر وحســب اهلل يحيى وعلي 
خيون ونزار عباس وكمال لطيف ســالم 

وموسى كريدي وغيرهم...
وفي هذا الســياق يؤكد الباحث ميشال 
بوتــور القول) وممــا ال نزاع فيــه أن على 
القصة أن تنظر إلــى اجملتمع بكامله، ال 
من اخلارج كأنــه جمهور ننظر إليه بعني 
شخص منفرد، بل من الداخل كأنه شيء 

إضطراب الرؤية السردية في قصص«حسناء اإلذاعة« لعبد علي اليوسفي 

 أن أعمال الكاتب المصري 
نجيب محفوظ اتسمت 

بطابعها الشعبي 
والمحلي...والقاص عبد علي 

اليوسفي يعيد إلى األذهان 
بأكثر من نص قصصي 

ضمن مجموعته ) حسناء 
اإلذاعة ( تلك األيام العصيبة 

التي عاشها الناس خالل 
الحرب الضروس

غالف الكتاب
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متابعة ـ الصباح الجديد: 
دراســة حديثة جلامعة  وجدت 
بالغني  على  أجريت  ميتشغان، 
تزيد  املتحــدة  الواليــات  فــي 
أن  عامــاً،   50 علــى  أعمارهم 
أولئك الذيــن امتلكوا حيوانات 
أليفة ألكثر من خمس سنوات 
ســجلوا درجــات أفضــل في 
اختبــارات الذاكرة املعرفية من 
أولئك الذين يعيشون دون رفقاء 

من احليوانات.
نشرت  التي  النتائج  وتســتند 
فــي العــدد األخير مــن دورية 
إلى  والصحة«  »الشــيخوخة 
استطالع على املستوى الوطني 
مــن عام 2010 إلــى عام 2016 
شــارك فيه أكثر مــن 20 ألف 

بالغ فوق ســن اخلمسني، حيث 
الذين  أولئك  أن  الباحثون  أظهر 
أجابــوا بامتالكهــم احليوانات 
األليفة، كانت لديهم اختالفات 
مثيرة لالهتمــام في درجاتهم 
املعرفيــة خالل فتــرة االختبار 

التي استمرت ست سنوات.
وكان التأثيــر واضحاً فقط في 
أعمارهم  تزيد  الذين  املشاركني 
65 عاماً، وهي السن التي  على 
عادة مــا تبدأ عندهــا أعراض 

اخلرف في الظهور.
ويقول الباحثون في تقرير نشره 
األحد موقع »ســاينس أليرت«، 
كان هناك شــخص  »إذا  إنــه 
في هذه الفئــة العمرية ميتلك 
حيواناً أليفــاً ألكثر من خمس 

ســنوات، فقد وجدنا أن ذاكرته 
قصيرة وطويلة املدى للكلمات 
أفضل بكثير مــن أولئك الذين 
ليــس لديهــم حيــوان أليف 

ولكنهم في نفس العمر«.
»في  أنه  الباحثــون  ويضيــف 
كل مــرة مت اختبار املشــاركني 
على مدى فترة الست سنوات، 
أظهــرت اجملموعــة التي متلك 
أفضل،  نتائج  األليفة  احليوانات 

حتى مع تقدمهم في السن«.
وبينما يؤكد الباحثون أن نتائج 
ارتباط، وليست  الدراسة مجرد 
دليالً واضحــاً على وجود »تأثير 
بالفعل،  األليفــة«  للحيوانات 
فإن امتــالك حيوان أليف، يدفع 
والتحرك  للنهــوض  صاحبــه 

اليومية  أكثر، وترتبــط احلركة 
الدماغ  بصحة  وثيقــاً  ارتباطاً 
وطول العمــر الوظيفي، أو رمبا 
جتعــل احليوانــات األليفة كبار 
الســن ســعداء، وهذا يخفف 
من اآلثار السلبية للعزلة، التي 
أنها  ســابقة  دراسات  أظهرت 
ميكــن أن تغير بنيــة ووظيفة 

الدماغ.
وهناك ســبب ثالــث محتمل، 
أشار له الباحثون، وهو أن وجود 
كائــن ما للتحــدث معه على 
مــدار اليوم، حتى لــو لم يكن 
من البشر، ميكن أن يكون مبثابة 
تدريب على الشبكات اللفظية 
فــي أدمغتنا، وهــذا مفيد في 

احلفاظ على صحة الدماغ.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت دراســة كيــف ميكن 
اســتخدام العناصــر التي غالبا 
مــا ينتهــي بها األمر في ســلة 

املهمالت لعزل املنازل.
ويقــول باحثــون مــن جامعــة 
صوانــي  إن  ترنــت  نوتنغهــام 
البيــض وأغطية علــب الطعام 
البالســتيكية اجلاهــزة هي من 
بني مجموعة مــن النفايات التي 
حتســن بشــكل كبير من كفاءة 

الطاقة في املنازل.
وقــال فــارس ياســر، الــذي قاد 

الدراســة: »توضح هذه الدراسة 
احلقيقية  اإلمكانــات  بوضــوح 
ملدى شــيوع استخدام املواد التي 
يتم التخلــص منها مثل صواني 
التي  الطريقة  البيــض لتغييــر 

نعزل بها املنازل«.
الباحثون  الدراســة، شــرع  وفي 
في اختبــار مجموعة من عناصر 
النفايات ملعرفة مــدى فعاليتها 

في عزل املنازل.
واختار الفريق اختبار العناصر في 
القاهــرة، حيث تعتبر  املنازل في 
أكثــر مــن %70 من املنــازل غير 

معزولة بشكل جيد.
وجمعت العناصر لالختبار مجانا 
مــن املوردين احملليني مبــا في ذلك 
املطاعم واألكشــاك، الذين كانوا 

سيتخلصون منها لوال ذلك.
ومبجــرد جمــع العناصر، أنشــأ 
الباحثــون عازال عــن طريق ملء 
املعجن، قبل  بورق  البيض  صواني 
الطعام  علــب  أغطية  إضافــة 
والســتايروفوم  البالســتيكية 

املهمل.
وخالل االختبارات التي أُجريت في 
الصيف، أظهر الباحثون أن العزل 

غرفة  حــرارة  درجة  على  يحافظ 
 3( 5.4 درجات فهرنهايت  االختبار 

درجات مئوية( في املتوسط.
وفي الوقت نفسه، في االختبارات 
في فصــل الشــتاء، أبقى العزل 
غرفة االختبار مبقــدار 6.4 درجات 
مئوية(  درجــة   3.6( فهرنهايــت 
أكثر دفئا من غرفة التحكم، بني 

الساعة 07:00 والساعة 12:00.
إلى  للباحثني، يشــير هذا  ووفقا 
أن العزل ميكــن أن يضمن توفيرا 
للطاقة يتــراوح بني 2000 و3500 
كيلوواط ســاعة لكل أسرة في 

سخونة  األكثر  األربعة  األشــهر 
في العام.

السيئة،  البناء  »مواد  ياسر:  وقال 
أو املنازل ذات الطبقة الواحدة من 
الطوب األحمر، تزيد من استخدام 
أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف 
الهــواء، والتــي تنتــج انبعاثات 

الكربون على مدار السنة«.
الدراسة كيف ميكن  وتُظهر هذه 
أن تأخــذ النفايــات مــكان مواد 
العــزل التقليدية التــي ميكن أن 
تكون ضــارة بالبيئة، ويكشــف 
عن إمكانية اســتخدام طرق غير 

متطــورة ومنخفضــة التكلفة 
ومتاحة محليا لبناء ألواح العزل.

وتتطلب هــذه األلواح القليل من 
اآلالت أو ال تتطلب أي آالت إلنشاء 
طرق خاليــة من الوقود األحفوري 

جلمعها وضغطها وتركيبها.
ولن تؤدي إعادة استخدام النفايات 
إلنشــاء منتج جديد إلــى توفير 
املــوارد الطبيعية فحســب، بل 
ميكن أن توفر أيضــا تريليون دوالر 
املواد اجلديدة خالل  هو ثمن شراء 

العقد املقبل، وفقا للفريق.
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ملونشريط
مذيعة تتعرض ألزمة صحية 

خالل بث مباشر
تعرضت مراسلة إخبارية كندية لإلغماء بينما كانت 
تتحدث على الهواء مباشــرة، وعقب معاناتها خالل 

البث من تعب ظهر واضحا عليها.
وخالل حديثها على الهواء في نشرة إخبارية خاصة 
بشــبكة “ســي تي في” التلفزيونية، بدت جيسيكا 

روب متعبة للغاية.
وبدأت روب بتكرار نفس الكلمات مع تغير واضح في 
مالمح وجهها، قبل أن تقول “أشــعر أني لست على 

ما يرام”.
وعلى الفور ُقطــع البث مع روب، بينما قالت املذيعة 
في االستوديو، إن زميلتها ليست مبفردها، ومن املؤكد 

أنها ستحظى بدعم طبي.
وبعد ساعات، نشرت القناة على صفحتها الرسمية 
في “تويتر” منشورا شكرت فيه كل من استفسر عن 
صحة روب، وأكدت أنهــا أصبحت بخير اآلن وتعافت 
من أزمتها الصحية، والتي لم تكشف عن طبيعتها.
من جانبها، غردت روب على “تويتر” قائلة: “إني بخير. 
أشــكر كل من ســأل عني وأخص بالشكر املصور 
الذي كان إلى جانبي في هذا الوضع”، حسبما ذكرت 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

هبوط أرضي يبتلع عدة
 سيارات بمصر

شــهدت منطقة التجمع اخلامس شــرق العاصمة 
املصرية القاهــرة واقعة غريبة حيــث ابتلع هبوط 

أرضي سيارات ما أدى لتهشمها.
ووقع احلادث الغريب في شارع التسعني اجلنوبي وهو 
شــارع حيوي باملنطقة، حيث أدى لتكدس السيارات 
املرورية. وقامت الســلطات بتطويق  وتوقف احلركة 
املنطقة وانتشــال الســيارات وإعادة احلركة املرورية 

لطبيعتها.
من جانبها قالت وزارة الداخلية املصرية إنه بالفحص 
تبني ســقوط ســيارة بحفرة بإحدى املناطق بدائرة 
قسم شــرطة التجمع بالقاهرة، مشــيرة إلى أنه 
مت اســتدعاء مالكها، حيث أفاد بســقوط سيارته 
مبنطقة أعمال حفر بعمق 2 متر ألعمال صرف صحي 
تقوم بها إحدى الشركات. وكانت موجة من الطقس 
الســيئ قد ضربت محافظات مصــر مؤخرا ، حيث 
شــهدت تســاقطا كبيرا لألمطار والثلوج صاحبها 
رعد وبرق وريــاح أدت لتوقف احلركــة املروية واصابة 
احلياة بالشــلل. وأعلنت الســلطات حالة الطوارئ 
القصوى وشكلت وزارة التنمية احمللية غرفة عمليات 
ملتابعة جهود التعامل مع ســقوط األمطار وموجة 

الطقس السيئ في احملافظات.

باب طائرة ركاب روسية يفتح 
فجأة في الجو

عاش ركاب طائرة روســية حلظات من الرعب، بعدما 
انفتح باب خلفي في املركبة اجلوية، مما أدى إلى تطاير 

األمتعة والقبعات، بسبب الريح القوية.
وبحســب صحيفة “ديلــي ميــل” البريطانية، فإن 
الطائرة التي كان على متنها 25 راكبا، واجهت هذه 
املشــكلة، بينمــا كانت تقلع من أبــرد منطقة في 

العالم.
واملعــروف علميا هــو أن بــاب الطائــرة ال ميكن أن 
ينفتــح عندما تكون في حالة حتليق، بســبب عامل 
الضغــط، لكن يبدو أن الطائرة الروســية كانت في 
علو منخفض، ألنها أقلعت بالكاد ولم تصل ارتفاعا 

كبيرا.
وأظهر مقطع فيديو، حالة من الفوضى في الطائرة 
املسماة “إيرو أنتونوف”، بعدما أقلعت من مطار مدينة 
ماغان في منطقة ياقوتيسك، شرقي سيبيريا، حيث 

تبلغ احلرارة 41 حتت الصفر.
والباب الذي انفتح خالل التحليق، يجري استخدامه 
في العادة بغرض الشــحن، في حني يفترض أن يقوم 

الطاقم بإغالقه على نحو محكم.

بغداد - وداد ابراهيم:

دهشت الســيدة »سلمى عباس« 
حني طلب منها موظف احلسابات 
تزيد  ان  املستشــفيات  احــد  في 
املبلغ الذي دفعتــه إلجراء عملية 
زرع العدســة فــي العــني مبقدار 
200 الــف دينار وحني ســألته عن 
الســبب قال لها« الرتفاع االسعار 
في املستشــفى خالل هذه االيام، 
وكانت السيدة عباس قد اجرت قبل 
اسبوعني عملية مماثلة لزرع عدسة 
ان جتري  اليســرى على  في عينها 
االخرى للعني الثانية بعد اسبوعني 
وتقــول: القضيــة ان ما حدث من 
ارتفاع ليس في اجور املستشــفى 
ارتفاع ســريع في  فقط فهنــاك 
الصيدليات  فــي  االدوية  اســعار 
التي  املســتلزمات  ألبسط  وحتى 
يحتاجها املريض من القطن وحتى 
املاء املقطر، واملعروف ان االدوية لها 
مدة صالحية لعــام او عامني وهي 
موجودة في مكانهــا قبل عام ان 
لم يكن اكثــر، لكن ما هو الداعي 
لهذه الزيادة السريعة في االسعار؟ 
ما هو اال دليل على جشع البعض 
والتغييرات  للظروف  واستغاللهم 
بيع  على  حتــدث  التي  االقتصادية 
مطالبون  وكأننا  العملة،  وشــراء 
بدفع غرامة عــن اي تغيير يحدث 
العملة  تعود  العملة وحني  لسوق 
الى ما كانت عليــه يكون املواطن 

هو املتضرر الوحيد.

ارتفاع سريع من دون تراجع
العراقيــة قد  االســواق  وكانــت 
شــهدت تغييرات في اسعار املواد 
واالســتهالكية وحتى  الغذائيــة 

اخلضــروات واللحــوم وغيرها من 
الضرورات التي يحتاجها املواطن. 

ويقول محمــد جعفر: كلنا يعرف 
ان االسواق احمللية الكبيرة واملوالت 
وحتى محالت املواد الغذائية كلها 
متتلك مخــازن للمواد التي تبيعها 

ومن غير املنصف ان ترتفع اســعار 
مــواد موجــودة فــي مكانها في 
اخملازن وهــي تكفي لعــام كامل، 
واالســواق  احملالت  وكأن اصحــاب 
الكبيــرة يتحينون الفــرص لرفع 
اســعار املــواد واملســتلزمات من 

منتجات مســتوردة حتى وان كان 
قد اســتوردها قبل اكثــر من عام 
، هذا كله يؤثــر على دخل املواطن 
البسيط والكسبة وحتى املوظف 
الــذي يتقاضى راتــب محدود، وما 
يحدث ان ارتفاع اســعار العمالت 

يؤدي الى ارتفاع االسعار لكن حني 
ينخفض الدوالر تبقى اسعار املواد 
مرتفعة من دون ان تشــهد تراجعا 
او حتى عودة الــى ما كانت عليه، 
وهذا ما يؤكــد ان التجار يتحينون 
الفرص ويعتبرون اي ارتفاع بسيط 
في اســعار العملــة فرصة يجب 
اســتغاللها من اجل حتقيق ارباح 
اكثر، كما ان االرتفاع البسيط في 
كل املواد يشــكل بحد ذاته ارباحا 

عالية وسريعة.

خبراء اقتصاديون 
ويجد خبراء اقتصاديون ان االرتفاع 
القياســي في مســتويات اسعار 
املــواد فــي االســواق احملليــة مبا 
فيها اســواق بيع املــواد الغذائية 
كانت  عّما  وغيرها  واملســتلزمات 
عليه قبل أقل من شهر، األمر الذي 
نتج منه انخفاض كبير في القوة 
الشــرائية، وهذا يعنــى ان بعض 
التجار يفضل ان ينتظر التغييرات 
االقتصاديــة على ســوق العملة 
تراجعا طفيفا  تشــهد  قد  والتي 
واملعروف ان التجار يترددون في شراء 
بعض املواد حني يحصل تغيير في 
ســوق العملة خوفا من تعرضهم 
أسعار صرف  ان  علما  للخســائر. 
الــدوالر في الســوق العراقية قد 
ارتفع إلــى أكثر من 160 ألف دينار 
مقابل كّل 100 دوالر، في وقت يبيع 
فيه البنك املركــزي الدوالر الواحد 

بـ1460 ديناراً.

خبراء اقتصاد: انخفاض كبير في القدرة الشرائية
نتيجة زيادة االسعار

ارتفاعها اربك المواطنين..

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

كالبرتقال  احلمضيــات  تواجــه 
والليمــون التي تنمو في البلدان 
املطلــة على البحر املتوســط، 
خطــر اإلصابــة مبــرض »التّنني 
األصفر«، في حال ُســّجل وجود 
أصالً  تنتشــر  حلشــرة  متزامن 
في أوروبا وبكتيريا آســيوية من 
شــأنها تدميــر هــذا النوع من 

احملاصيل.
نشــرتها  دراســة  وبحســب 
مجلة »فرونتيــرز«، يُعّد اخضرار 
احلمضيات أكثــر األمراض فتكاً 
الراهنة،  املرحلــة  فــي  بالعالم 
الدولي  التعاون  مركز  بحســب 
أجل  مــن  الزراعيــة  للبحــوث 
التنمية الذي يّتخذ من فرنســا 
مقراً، وتوّلى تنســيق الدراســة 

املنشورة في نهاية ديسمبر.
وقضــى هذا املــرض منذ العقد 
األول من القرن احلادي والعشرين، 
علــى محاصيل لــدول منتجة 
والواليــات  كالصــني  رئيســة 
املتحدة، ما أجبــر املزارعني على 
اســتخدام كميات كبيــرة جداً 
واملبيدات  من املضــادات احليوية 

احلشرية.
وكانت أوروبا حتــى تلك املرحلة 

مبنأى عن هذا املرض، إال أّن فريقاً 
من الباحثني توّصل إلى أّن حشرة 
الصغيرة  اإلفريقية  إريتريا  تريوزا 
واملرصــودة منذ 5 ســنوات في 
استطاعت  والبرتغال،  إســبانيا 
نقل البكتيريا املســببة للمرض 

بشكله احلاد.
اآلســيوية  البكتيريــا  وهــذه 

املُسماة CLas هي »أكثر بكتيريا 
حتدث أضــراراً وتتســبب بنفوق 
األشــجار بصورة سريعة«، على 
للدراسة  الرئيسي  املعد  أّكد  ما 
ومديــر إحدى وحــدات األبحاث 
في جامعة سيراد برنار رينو، في 
مقابلة مع وكالة »فرانس برس«.

وكان الباحثون يعتقدون أّن املرض 

بشكله »اآلســيوي« ال ميكن أن 
تنقله إال حشرة ديافورينا سيتري 
اآلســيوية، وأن شــكل املــرض 
»اإلفريقــي« ال ميكــن أن ينتقل 
ســوى عن طريق تريــوزا إريتريا 

اإلفريقية.
أّن احلشرتني  إلى  وجتدر اإلشــارة 
سلســلتني  إلــى  تنتميــان 

مختلفتني.
وأثبتــت االختبارات أّن احلشــرة 
فعاالً  ناقالً  اإلفريقية »شــّكلت 
جداً« للبكتيريا اآلســيوية، على 

ما يشير برنار رينو.
املرض  دخول  »سيشــكل  وقال: 
اآلســيوي أوروبا خطراً النتشــار 
وباء كبير«، مع العلم أّن وســائل 
مكافحته غير مالئمة، خصوصاً 
وأّن بكتيريــا CLas رُصــدت في 
إثيوبيا  فــي  األخيــرة  املرحلــة 
وكينيا، فــي أقرب منطقتني إلى 
حــوض البحر املتوســط تُرصد 

فيهما على اإلطالق.
مراقبة  بتعزيز  الباحثون  ويوصي 
الوضع لتجنب إدخال مواد نباتية 
ملّوثــة )نبات حمضية وعمليات 
محتمل  عــزل  مــع  تطعيــم( 
املبكر عن  للمزروعات، والكشف 
املرض في حالة االشتباه بوجوده.

التنين األصفر.. وباء يهدد الحمضيات

تربية المسنين للحيوانات ُتحّسن ذاكراتهم

نفايات يمكن استعمالها لعزل منزلك
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العواصم ـ وكاالت:

وصلت مســاء أول أمــس، بعثة 
نــادي ريال مدريد اإلســباني، إلى 
الرياض،  الســعودية  العاصمــة 
منافســات  خلــوض  اســتعدادا 
 . اإلسباني.  السوبر  كأس  بطولة 
وسبق الفريق امللكي في الوصول 
فريقي  الريــاض  العاصمة  إلــى 
بوصلهما  وفالنسيا،  بيتيس  ريال 
في وقت ســابق من مساء اليوم 
خالد  امللــك  مطار  إلى  نفســه 

الدولي. 
ويحتضــن ملعــب امللــك فهد 
السوبر  منافسات  الرياض  مبدينة 
اإلســباني مبشــاركة 4 فرق، هي 
وريال  وبرشــلونة  ريــال مدريــد 
ريال  ويلعب  وفالنســيا..  بيتيس 
فالنسيا،  مع  الدوري  بطل  مدريد 
فيمــا يلتقي ريــال بيتيس بطل 
كأس إسبانيا، منافسه برشلونة، 
ليتأهــل الفائزان خلــوض املباراة 
النهائية على لقب كأس السوبر.

 وتعد هذه النســخة هي الثالثة 
من كأس الســوبر اإلسباني التي 
تستضيفها اململكة، بعد نسخة 
عام 2020 التي أقيمت في مدينة 
جدة، وتــوج بلقبها ريــال مدريد 
على حساب أتلتيكو مدريد، فيما 
احتضنت مدينة الرياض النسخة 
الثانية التــي أقيمت مطلع عام 
2022، وتــوج بلقبهــا أيضا ريال 
مدريــد، بعد فوزه علــى أتلتيك 

بيلباو.
لهذا  اململكة  اســتضافة  وتأتي 
الدولي ضمن  الرياضــي  احلــدث 
الفعاليات  اســتقطاب  مبــادرة 

الرياضية العامليــة الكبرى، التي 
تهدف من خاللهــا وزارة الرياضة 
إلــى التميــز في عــدة رياضات 
إقليميــا وعامليا، مبا يســهم في 
حتقيــق أهداف رؤية الســعودية 

2030 وبرنامج جودة احلياة.

وكانت اللجنة املنظمة لفعاليات 
موسم الدرعية 2022، قد طرحت 
تذاكــر مباريــات كأس الســوبر 
اإلســباني، التي تنظمهــا وزارة 
الرياضة، في الفترة من 11 إلى 15 

كانون الثاني اجلاري.

وأعلــن موســم الدرعيــة نفاد 
الدفعة األولى مــن تذاكر املباراة 
الســوبر  كأس  فــي  النهائيــة 
التي ســتقام األحد  اإلســباني، 
املقبــل، فــي ختام منافســات 
يســتضيفها  التــي  البطولــة 

موسم الدرعية بنسخته الثانية 
من 11 إلى 15 كانون الثاني اجلاري، 
علــى ملعب امللك فهــد الدولي 

بالرياض.
ومن املقرر أن يعلن موسم الدرعية 
2022 عن مواعيــد طرح الدفعة 

الثانية من تذاكر املباراة النهائية 
للبطولة، التي حتتضنها اململكة 
13 اجلاري، عبر  الثالثة، يوم  للمرة 
للموسم..  الرســمي  احلســاب 
ويتوقع أن تشــهد املبــاراة إقباال 
لالســتمتاع  كبيرا،  جماهيريــا 
بنجوم الكرة اإلسبانية والعاملية، 

على أرض اململكة.
وتنطلــق أولى منافســات كأس 
الســوبر اإلسباني بني ريال مدريد 
وفريق  اإلســباني«  الدوري  »بطل 
 ، األربعاء  اليوم  مســاء  فالنسيا 
فيما ســيواجه ريال بيتس »بطل 
الكأس اإلسباني«، فريق برشلونة، 
فــي املبــاراة الثانية مســاء غد 
اخلميس، على أن يتأهل الفائز من 
كل مباراة إلى املبــاراة النهائية، 

األحد املقبل.
يشــار إلى أن فعاليات موســم 
الثانيــة  بنســخته  الدرعيــة 
إقامة كأس  تتواصل من خــالل 
اإليطالي  السوبر   EA SPORTS
على  اململكة،  في  الثالثة  للمرة 
استاد امللك فهد الدولي بالرياض 
18 يناير اجلاري، في مواجهة  في 
كرويــة بني حامل لقــب الدوري 
فريق  املاضي  للموسم  اإليطالي 
إي ســي ميالن، وبطــل الكأس 

فريق إنتر ميالن.
إلى جانــب اســتمرار فعاليات 
تتيح  التي  الدرعيــة«،  »ليالــي 
للجمهــور االســتمتاع بتجربة 
اســتثنائية من العروض الفنية 
واملوســيقية احليــة، واملطاعم 
الراقيــة التي تزخر بها املنطقة، 
الدرعيــة،  ليالــي  وجلســات 
والتســوق فــي أشــهر احملــال 

التجارية،

بضيافة المملكة العربية السعودية

ريال مدريد وفالنسيا يفتتحان اليوم كأس السوبراإلسباني  ريودي جانيرو ـ وكاالت:
تعاقــد االحتاد األلبانــي لكرِة القــدم مع املدرب 
البرازيلي سيلفينيو لإلشراف على املنتخِب األول 
حتى عام 2024.. ســيلفينيو ســبق له اإلشراُف 
على ناديي كورينتيانس البرازيلي وليون الفرنسي  
كمــا عمل في فترٍة ســابقة كمدرب مســاعد 
البرازيلي  للمنتخــِب  الســابق  الفنــي  للمدير 
تشيتشــي. ويأمل ســيلفينيو أن يقود املنتخَب 
األلباني إلى يورو 2024 كأهمِّ األهداف املرســومِة 
للكرة األلبانية في الفترة املقبلة، هذا وسيساعد 
ســيلفينيو في مهمِته اجلديدة الظهيُر الدولي 

السابق للمنتخب األرجنتيني زاباليتا.

روما ـ وكاالت:
حقــق فيرونا أول فوز له في الــدوري اإليطالي لكرة 
القدم منذ أيلــول املاضي، إثر تغلبــه على ضيفه 
كرميونيزي -2صفر أول أمس فــي مباراة بني فريقني 
يصارعــان من أجل البقــاء ضمن أنديــة النخبة.. 
وأوقف فيرونا بالتالي سلســلة من 10 مباريات لم 
يتذوق فيها طعم االنتصار، في حني ال يزال منافسه 
بــال أي فوز منذ بداية املوســم علما بأنه صعد من 
الدرجة الثانية هذا املوســم للمرة األولى منذ عام 
1996. وسجل الصربي داركو الزوفيتش هدفي فيرونا 
في الدقيقتني 9 و26.. وصعد فيرونا من املركز األخير 
الى الثامن عشــر في حني تراجع كرميونيزي الى قاع 
الترتيــب.. وفي مبــاراة ثانية، قلــب أتاالنتا تخلفه 
بهدف أمــام مضيفــه بولونيا الى فــوز في ختام 
املرحلة ليرتقي الى املركز الســادس بفارق األهداف 
على حســاب روما الذي تعادل مع ميالن 2-2. ورفع 
أتاالنتا رصيده الى 31 نقطة وبات على بعد 3 نقاط 
من إنتر صاحب املركز الرابع واخر املتأهلني الى دوري 

أبطال أوروبا حاليا. 

بوينس آيرس ـ وكاالت:
أعلن نادي راســينج األرجنتيني، انتقــال جنمه الواعد 
كارلوس ألكاراز إلى ســاوثهامبتون اإلجنليزي، مبوجب 
عقد ميتد حتى 2023.ونشر احلساب الرسمي ألكادميية 
النادي األرجنتيني، على شــبكة التواصل االجتماعي 
)تويتر(: »كارلوس ألكاراز انتقل إلى ساوثهامبتون في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز مقابل 13 مليونا و650 ألف يورو، 
باإلضافة إلى نسبة %15 في حالة بيعه مستقبليا«.

ومتنى النادي التوفيق والنجاح لالعب الوســط البالغ 
من العمــر 20 عاما، »في هذه املرحلــة اجلديدة«، من 
مســيرته بالــدوري اإلجنليزي املمتاز.ويســتمر العقد 
اجلديد لالعب الواعد حتى 2023، بشرط جزائي بقيمة 
22 مليون دوالر.وكان كارلوس ألكاراز، قد ظهر ألول مرة 
مع راســينج في دوري الدرجة األولــى األرجنتيني عام 

2020، عندما كان عمره 18 عاما فقط.

البرازيلي سيلفينيو 
مدربا لمنتخب ألبانيا

فيرونا يحقق أول فوز 
منذأيلول الماضي

األرجنتيني ألكازار يلتحق 
بساوثهامبتون اإلنجليزي

لقاء سابق بني ريال مدريد وفالنسيا

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

حافظ اإلســباني الصاعد، كارلوس 
التصنيف  ألــكاراز، علــى صــدارة 
التنــس  لرابطــة  األســبوعي 
للمحترفني للرجال، الصادر أول أمس، 
متفوقا على مواطنــه رافائيل نادال 
والنرويجــي كاســبر رود..ولم حتدث 
تغييرات في املراكز اخلمســة األولى 
بالتصنيــف العاملي، حيث اســتقر 
اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس 
رابعا، والصربــي نوفاك ديوكوفيتش 
خامســا، رغم تتويجه بلقب بطولة 

أدياليد االسترالية.
وصعد الروسي آندري روبليف مركزين 
ليحل في الترتيب السادس، متفوقا 
على الكندي فيلكس أوج ألياســيم 
الذي  ميدفيديف،  دانييــل  ومواطنه 
تراجع للترتيــب الثامن.. بينما يحل 
األمريكــي تيلور فريتز فــي الترتيب 
التاســع، وصعد الدمناركي الصاعد 
هوجلــر رونه للمركز العاشــر عامليا، 
هوبرت  البولنــدي  حســاب  علــى 

هوركاتش.
ويستعد جنوم التنس لغوض غمار أول 
بطولة كبرى هذا العام في أستراليا، 
والتي سيدافع فيها نادال عن لقبه، 
ديوكوفيتش  مشــاركة  وستشهد 
بعد غيابه العام املاضي، بسبب عدم 

حصوله على لقاح كوفيد19-.
إلى ذلك، كشــفت اللجنة املنظمة 

للتنس،  احلــرة  دبي  لبطولة ســوق 
عن عودة مشــاركة رافاييل نادال في 
منافســاتها املرتقبة، بعد غياب دام 
15 عاما عن أجواء البطولة احلماسية 
التــي تعتبر مــن أرقــى الفعاليات 
الرياضية التي تستضيفها اإلمارات.. 
عامليا،  الثاني  املصنف  نادال،  ويحمل 
ســجال حافال مع البطولــة، بعدما 
 ،2006 اللقب عام  اســتطاع حتقيق 
وشارك للمرة األخيرة في منافساتها 
املقامة على ستاد ســوق دبي احلرة 

للتنس عام 2008.
ثم انطلق ليحقق 22 لقباً في بطوالت 
الكبرى »جراند سالم«، ويعزز  التنس 
مكانتــه بصفته أحــد أهم العبي 
التنس في التاريــخ.  . ويعود النجم 
العاملي اليوم للمشاركة في بطولة 
الرجال التي تقام بني 27 شــباط و4 
آذار 2023، ومتثل إحدى بطوالت رابطة 

محترفي التنس 500 نقطة.
وقــال كولــم ماكلوكلــني، النائب 
اإلدارة  مجلــس  لرئيس  التنفيــذي 
احلرة:  دبي  التنفيذي لسوق  والرئيس 
إلى  رافا  بعــودة  الترحيب  »يســرنا 
بطوالت سوق دبي احلرة للتنس، بعد 
غياب استمر 15 عاما«.وأضاف »ميثل 
نادال أحد أبرز األســماء في مشهد 
الرياضة العامليــة، وأكثرهم تتويجا 
في تاريخ التنس، بعدما حقق 3 ألقاب 
لبطــوالت التنس الكبــرى بالتزامن 
مع آخر مشــاركة له في البطولة«.
التنفيذي لرئيس مجلس  النائب  وأمت 

اإلدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي 
احلرة قائــال: »يعود نادال اآلن إلى دبي، 
حامال ألقاب بطوالت كبرى أكثر من 

أي العب آخر في التاريخ«.
وحقــق نــادال )36 عاما(، موســما 
مميزا العــام املاضي، عندما شــارك 
في  املفتوحة  أســتراليا  بطولة  في 
ملبورن، أول بطولــة تنس كبرى في 
املوسم، وحقق لقب البطولة للمرة 

الثانية خالل مسيرته.

ورفع نــادال، إجمالي عدد ألقابه إلى 
21 لقبــا، ما جعله الالعــب األكثر 
فــوزا بالبطــوالت الكبــرى للرجال 
في التاريــخ، متقدما علــى نوفاك 
ديوكوفيتــش وروجــر فيــدرر.. كما 
أصبح نادال، ثاني العب يحقق جميع 
ألقــاب البطــوالت الكبــرى مرتني. 
واستطاع بعد ذلك ب5 أشهر الفوز 
روالن  املفتوحة  فرنسا  بطولة  بلقب 
جــاروس للمرة الـ 14، فأصبح حامل 

اللقب األكبر سنا في تاريخ البطولة، 
وعزز رقمه القياسي املذهل فيها إلى 
106 انتصارات من أصل 109 مباريات 

شارك بها.
رئيس  ســيدامبي،  راميــش  وقــال 
العمليات في سوق دبي احلرة ورئيس 
»نبذل  للبطولة:  املنظمــة  اللجنة 
قصــارى جهدنــا لالرتقــاء بتجربة 
جديدة،  مســتويات  إلى  املشجعني 
لذا لن يكون هذا العام اســتثناء مع 

فرصة ملتابعة رافا خالل سعيه إلثراء 
سجله احلافل بـ 92 لقبا فاز بها منذ 
عام 2001«.ويذكر أن نادال، وصل إلى 
الدور ربع النهائي في بطولة دبي عام 
2005، ليعود مرة أخرى ويشق طريقه 
نحو نهائي عــام 2006، بالفوز على 
البريطاني تيم هينمان واألملاني راينر 

شوتلر.
وفاز نادال حينها فــي النهائي على 
وأبرز  أول عامليا،  روجر فيدرر، املصنف 
املرشــحني للفوز باللقــب، بنتيجة 
2-6، 6-4، 6-4، ليحقــق بذلــك أول 
انتصار له على منافسه السويسري 
رابطة  بطــوالت  نهائــي ضمن  في 

محترفي التنس.
وشــهد مجتمع التنس، تفوق نادال 
علــى غرميه فيدرر بواقــع 13-10 في 
التي  الرابطــة  بطــوالت  نهائيــات 
جمعتهما، بعد أن أنهى السويسري 
أقوى  إحدى  الفائــت  العام  باعتزاله 
املنافسات الثنائية لالعبني في تاريخ 
مدير  تهلــك،  وقــال صالح  التنس.. 
بطــوالت ســوق دبي احلــرة للتنس: 
»نتطلع إلى متابعة املباريات الشيقة 
التي تستضيفها البطولة من جديد، 
مع مشــاركة نخبة من أبرز الالعبني 

املوهوبني على مستوى العالم«.
وأضــاف: »كما يســعدني الترحيب 
بنــادال إلى دبــي بعد هــذا الوقت 
الطويل، وأثق أن عشــاق اللعبة في 
نفسه  احلماس  يشاركونني  اإلمارات 
لرؤية رافا ينافس على إســتاد سوق 

دبي احلرة للتنس«.
مــن جانب اخــر، تأمــل البريطانية 
إميا رادوكانو، أن تتمكــن من اللحاق 
ببطولة أســتراليا املفتوحة للتنس، 
األربع  أولى بطــوالت اجلراند ســالم 
الكبــرى للموســم احلالــي، لكنها 
على  حالتها  تقييم  على  ســتعمل 
اســتمرار  فــي ظل  يومي  أســاس 

تعافيها من إصابة في الكاحل.
وانهمــرت دموع رادوكانــو املصنفة 
األولى فــي بريطانيا، بعــد تعرضها 
إلصابة فــي الكاحل األيســر خالل 
في  كوزموفا  فيكتوريا  أمام  مباراتها 
الــدور الثاني لبطولــة أوكالند يوم 
اخلميــس املاضي.. وقالــت رادوكانو: 
»كان هناك سوء حظ شديد األسبوع 

املاضي بصراحة«.
ونقلت وكالــة األنباء البريطانية )بي 
ايه ميديا( عــن رادوكانو قولها »كان 
شعوري رائعا بشأن موسمي وشعوري 
جيد حقــا من خالل االســتعدادات 
اجلســدية التي قمت بها«.وأشــارت 
»تعرضت حلادث داخل امللعب لم أكن 
أعرف كيفية جتنبــه، لذا أتعامل مع 
األمور على أســاس يومــي وكل يوم 
أبذل قصارى جهدي لكي أحرز تقدما، 
بالقول  رادوكانــو  ســنرى«.وختمت 
»أمتنى بحلول يوم اإلثنني أو مع بداية 
انطالق البطولة بالنسبة لي أن أكون 
بخير ومســتعدة، لكننا نتعامل مع 
األمر على أساس يومي وال نغالي في 
توقعاتنا في الوقت الراهن«.                                                   

اإلسباني كارلوس ألكاراز يواصل احتفاظه بعرش التنس العالمي 
بعد غياب 15 عاما.. نادال يعود إلى بطولة دبي

ألكازار

نيويورك ـ وكاالت:
واصل بروكلني نتس عروضه القوية 
في الفترة األخيرة وحّقق فوزًا بشق 
األنفــس، 102-101، على حســاب 
ميامي هيت في دوري كرة الســلة 
األميركي للمحترفني، إال أنه خسر 
الركبة  بإصابــة في  دورانت  جهود 
خــالل الربــع الثالث. كمــا أبقى 
ممفيس غريزليز الصراع على صدارة 
بفوزه  مشــتعالً  الغربية  املنطقة 

على يوتا جاز 118-132.
دورانت، الذي يبلغ معدله 30 نقطة 
في املباراة الواحدة لنتس املنتفض، 
تعــّرض لالصابة قبــل دقيقة من 
الثالث بعدما اصطدم  الربع  نهاية 
به العــب هيت جيمي باتلر. . وبقي 
دورانت جالســاً علــى أرض امللعب 
االســتمرار  محاوال  الوقت  لبعض 
في اللعب قبــل أن يغادر إلى غرف 

املالبس.
وقــال مــدرب نتــس جــاك فون 
»سيخضع للتقييم غداً وسنملك 
حينها املزيد من املعلومات«.وأضاف 
»من املرجح أن يخضع لصور أشعة، 
فقط للتأكد بأنه في حالة جيدة«.
إرفينغ أفضل مسّجل  وكان كايري 
للفريق الفائز بـــ 20 نقطة، فيما 
أنهى دورانت اللقاء بـ 17 نقطة في 

30 دقيقة.
بعــد   100-101 ميامــي  وتقــدم 
الناجحة  احملــاوالت  سلســلة من 
لباتلر لكــن بعدما أضــاع إرفينغ 
محاولة ثالثية قبــل 5.5 ثانية من 
نهاية الوقت، جنح لعب نتس رويس 
أونيل في التقاط الكرة وتســجيل 

سّلة الفوز.
وكان باتلر أفضل مســّجل لهيت 
بـ 26 نقطة لكنــه أضاع محاولة 
الفوز فــي الثانيــة األخيرة.وبرغم 
اخملــاوف حــول دورانت، أبــدى فون 
ســعادته بــأداء فريقه الــذي عّزز 
رصيــده إلى 27 فوزًا و13 خســارة، 
بفــارق مبــاراة واحــدة فقط عن 
ترتيب  بوسطن سلتيكس متصدر 

املنطقة الشرقية.
وقال مــدرب نتس »يجب ان تعطي 
الالعبني بعــض التنويه حلفاظهم 
على الهدوء« مضيفا »كنا متأخرين 
بفارق ثماني او تسع نقاط، ان ننهي 
املباراة وبطريقــة جماعية، هو أمر 

مثير للغاية«.
مــن ناحية أخــرى، احــرز جيمس 
دابل«  »تريبل  مزدوجة  ثالثية  هاردن 
ليقود فريقه فيالدلفيا ســيفنتي 
ديترويت  علــى  للفوز  سيكســرز 
بيســتونز 123-111.. وإلــى جانب 
نقاطه الـــ 20، قام هــاردن بـ 11 
متابعــة و11 متريرة حاســمة في 
ثاني »تريبل دابل« له هذا املوســم، 
ليساعد فريقه على تعويض غياب 
الالعَبــني الكاميروني جويل إمبيد 
وبي جي تاكر.. وغاب أمبيد للمباراة 
الثالثــة توالياً بســبب إصابة في 
القــدم، فيمــا يعانــي تاكــر من 
إلتهابات اجليوب األنفية.. وقال دوك 
ريفرز مدرب سيكســرز عن هاردن 
»لقد كان رائعاً« لكنه نّوه أيًضا إلى 

أنه كان »أداء جماعيا جيداً«. 
20 نقطة،  وسّجل مونتريزل هاريل 
األعلى له هذا املوســم، ولعب دوراً 

رائعاً إلــى جانب هاردن في الناحية 
الهجومية.كذلــك، أضــاف تايريز 
ماكســي 23 نقطة، حيث أسهم 
بدالء سيكسرز بـ 48 نقطة ليرفع 
الفريق تقدمه إلــى 23 نقطة في 
هاردن  الرابع.وبات  الربــع  منتصف 
الالعب الـ 27 في الدوري الذي يصل 
إلى نــادي الـ 24 ألــف نقطة في 

مسيرته. 
وبرغم غياب أبرز جنومه، فاز ممفيس 
غريزليز على يوتا جاز بنتيجة 132-
118.. وكان ديزمونــد بايــن أفضل 
مسّجل للفائز الذي افتقد لنجمه 
جا مورانت، بـ 24 نقطة مع تســع 
متريرات حاسمة.. ورفع ممفيس الذي 
غــاب عنه العب االرتكاز ســتيفن 
أدامز، رصيده إلــى 26 انتصاراً و13 
خسارة متســاوياً مع دنفر ناغتس 
في صدارة ترتيب املنطقة الغربية.

كذلك، أسهم تايوس جونز للفائز بـ 
21 نقطة مع ست متريرات حاسمة، 
الســادس  فوزه  غريزليز  ليحقــق 
توالًيــا.. وخســر داالس مافريكس 
فــي ظل غياب جنمه الســلوفيني 
لوكا دونتشــيتش امــام مضيفه 
 ..109-120 ثاندر  سيتي  أوكالهوما 
وسّجل تشاي غلجيوس-ألكساندر 

33 نقطة لثاندر.
وفي هيوســن، عّوض مينيســوتا 
عشــرين  بفارق  تأخره  متبروولفــز 
نقطة فــي النصــف األول ليهزم 
روكتس 104-96.. وســّجل داجنيلو 
راسل 22 نقطة واضاف اليه انتوني 
ادواردز 21 نقطــة ملصلحة الفريق 

الفائز. 

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، 
عربية  منتخبات  عدة  مشاركة  عن 
فــي تصفيــات آســيا املؤهلة إلى 
أوملبيــاد باريس 2024 لكــرة القدم 
للسيدات.. وسيبدأ السباق لتمثيل 
قارة آســيا في أوملبياد باريس 2024 
بحفــل القرعة الرســمي لبطولة 
كرة القدم األوملبية للسيدات 2024 
من التصفيات اآلســيوية اجلولة 1 
في مقر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 

(AFC( في 12 كانون الثاني 2023.
 ويتأهــل إلــى األوملبيــاد منتخبني 
آســيويني، حيث ستشــهد اجلولة 
األولى مــن التصفيــات 26 فريًقا، 
مقســمة إلــى 5 مجموعــات من 
 ،3 من  ومجموعتني  مجموعــات   4
يتنافسون في شكل دوري من جولة 

واحدة في مكان مركزي من 3 نيسان 
إلــى 11 منــه 2023..  وســيتقدم 
الفائــزون مــن كل مجموعــة في 
هذه اجلولة إلى اجلولة الثانية حيث 
ســتنضم إليهم الفرق الـ5 األعلى 
واليابان  الشمالية  كوريا   - تصنيًفا 

وأستراليا والصني وكوريا اجلنوبية.
األولى  اجلولة  وتســتند تصنيفات   
إلى أحدث تصنيف عاملي للسيدات 
من الفيفا صدر فــي 9 كانون األول 
2022، في حني مت إدراج املشــاركني 
الذين لم يظهروا في جدول الترتيب 

كفرق غير مصنفة.
وبعدهــا تنضم 4 فرق مــن اجلولة 
الثانية - 3 فائزين باجملموعة وأفضل 
الوصيفــني - ثــم يتنافســون في 
اجلولة الثالثة حيث يلعبون مباراتني 
ذهاب وإياب وذلك من أجل متثيل قارة 

آســيا مبنتخبني في األوملبياد.. وبناًء 
علــى الترتيب اخلاص بــكل منها، 
سيتم اختيار أســماء الفرق الـ26، 

على النحو التالي:
املصنفة  )املنتخبات   1 التصنيف 
الصينية،  تايبيه  فيتنــام،   :)12-6
أوزبكســتان،  ميامنــار،  تايالنــد، 
الفلبني، الهند..  وفي املســتوى 2 
(13-19(: إيــران، األردن، هوجن كوجن، 
قيرغيزستان،  نيبال،  إندونيســيا، 
منغوليــا.. وفي املســتوى 3 (20-
ســنغافورة،  فلســطني،   :)26
لبنان،  بنجالديش،  تركمانســتان، 
الشرقية..  تيمور  طاجيكســتان، 
 1  +  30-27)  4 املســتوى  وفــي 
فريق غيــر مصنف(: ســريالنكا، 
جــزر املالديف، باكســتان، بوتان، 

أفغانستان.

باريس ـ وكاالت:
أعلن نادي مارسيليا الفرنسي أمس 
تعاقده مع العب الوسط الهجومي 
روســالن مالينوفسكيي قادماً من 
أتاالنتا اإليطالي على سبيل اإلعارة 
يكشف  ولم  الشراء..  إمكانية  مع 
مارسيليا عن شــروط اإلعارة لكن 

وبحسب وسائل إعالمية عدة، فإن 
عقد اإلعارة يتضمن شرطاً إجباريا 
بشــراء الالعب مقابــل 10 ماليني 
يورو باإلضافة الى 3 ماليني كجوائز 

محفزة.
التعاقد  الى  مارســيليا  وســعى 
مــع الالعــب األوكرانــي الصيف 

يتوصــل  أن  دون  مــن  املاضــي 
الفريقان الى اتفاق.ومن شأن قدوم 
مالينوفســكيي أن يســد الثغرة 
املغربي أمني  التي تركهــا غيــاب 
حارث الــذي تعرض إلصابة خطيرة 
في الركبة، وســيظل مبتعدا عن 

املالعب حتى نهاية املوسم.

األوكراني مالينوفسكيي
 إلى مارسيليا على سبيل اإلعارة

االتحاد اآلسيوي يحدد موعد سحب قرعة نتس يهزم هيت بسّلة قاتلة.. وإصابة دورانت
التصفيات األولمبية للسيدات

مفكرة اليوم

ساوثهامبتون ـ مان سيتي

ريال مدريد ـ فالنسيا

ميالن ـ تورينيو

سان جيرمان ـ إنجيه

11:00 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

الرابطة اإلنجليزية

كأس السوبر اإلسباني

كأس إيطاليا

الدوري الفرنسي 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
متكــن املنتخــب الكويتي من حتقيق فــوزا ثمينا على 
حســاب نظيره اإلماراتي أمس حلســاب اجلولة الثانية 
للمجموعــة الثانية في بطولــة كأس اخلليج العربي 
اجلاريــة احداثها في البصرة وبهدف من دون مقابل في 
املباراة التي ضيفها ملعب امليناء.وســجل هدف الفوز 

الثمني الالعب احمد الظفيري )د. 3+90(.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلهــاز الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، أن 
جميع الالعبني يتمتعون بصحــة جيدة، ولم يتعرض 
أحد منهم إلصابــة، رغم صعوبة مبــاراة ليلة أمس 
األول مع الســعودية، مشــيرا إلى أن مران أمس كان 
بطابع استشفائي.وقال محمد عماد، املنسق اإلعالمي 
للمنتخب العراقي: »اجلهازان الفني والطبي أكدا عدم 
وجود إصابات، برغم شراسة املباراة مع السعودية وقوة 
التالحم بني الالعبني بأجواء ممطرة شــهدتها البصرة 
يوم أمس األول«.وأضاف: »ان الفريق يستعد جيداً للقاء 

اليمن مساء غد في اجلولة الثالثة«.

 الظفيري يرجح كفة 
الكويت على اإلمارات

العراق يستعد 
لمواجهة اليمن.. غدًا

سمير خليل

خليجــي 25، خليجي البصرة 
الطيبة، أحتل مساحة واسعة 
مــن اهتمامات الناس مبختلف 
انتماءاتهــم وثقافاتهم مثلما 
نــال اهتماما كبيــرا من ذوي 
الذين  العراقي،  الكروي  الشأن 
املتابعــة  يواصلــون  مازالــوا 
وابداء  والتشــجيع  والتحليل 
اآلراء واملشــورة الكروية، حتى 
19 اجلــاري حيــث موعد ختام 

املنافسات.
واملتنوعة  اجلادة  متابعاتها  في 
الحــداث خليجــي البصــرة، 
»الصبــاح  رياضــة  تواصــل 
اجلديــد« الطوفان في بحر هذا 
احلدث املهم وهنا تستطلع آراء 
وانطباعات بعــض جنوم كرتنا 
الكرنفال  العراقية حول هــذا 
الكــروي اجلميل، اول املتحدثني 
كان اخلبيــر الكــروي الدكتور 
كاظــم  الربيعي قــال :اخيرا 
حتققت البصرة والعراق أمنيات 
الشعب العراقي والتي انتظرها 
٤٣ عاما ، وبحفل افتتاحية رائع 
أبهر اجلميع وبحضور جماهيري 
لم يســتوعبهم امللعب واربك 
مع  املدرجــات  في  التنظيــم 
الدولي  االحتــاد  رئيس  تواجــد 
السويســري  القــدم  لكــرة 
الــوزراء  ورئيــس  انفانتينيــو 
الســوداني،   العراقــي محمد 
فنيــا اجملموعة األولــى مباراة 
افتتاحية متوســطة املستوى 
ضاغطا  العراقي  اجلمهور  كان 

نفسيا علـى الفريقـني.
املنتخــب العراقــي املتجــدد 
االســباني  باملالك  و  بالالعبني 
اجلديد بقيادة كاساس ويحتاج 
ســاند  مهاجم  إشــراك  الى 
ألمين حســني وإعطاء الفرصة 
السو رستم معه واالبتعاد عن 
ويحتاج  الطويلة  الكرات  لعب 
اللعب  خطــوط  تقــارب  إلى 
املنتخب  وهجوميــا،  دفاعيــا 
احمللي  املدرب  بقيادة  السعودي 
سعد الشــهري الذي تدرج من 
منتخب الشــباب الي األوملبي 
املطعــم ببعض العبي اخلبرة ،  
برغم الصعوبــات التي مير بها 
املنتخب اليمني ماليا ومعنويا 
ولــم يخض مباريــات جتريبية 
منذ ٦ أشــهر وبرغم هذا قدم 
،  اجملموعــة  مســتوى جيــد 
الثانية كان اإلبرز فيها املنتخب 
املــدرب  بقيــادة  البحرينــي 
البرتغالي سوزا وفوز كبير على 
مباراة  في  اإلماراتــي  املنتخب 
جيدة ، اإلمارات وغياب الهداف 
على مبخوت،  الفريق القطري 
يشارك بالفريق الرديف وإضافة 
أصحــاب اخلبــرة على أســد 
زياد  وأحمد  محمد  واسماعيل 
قدموا مســتوى جيد  الذيــن 

املتجدد  الكويتــي  الفريــق    ،
بغياب املهاجم القناص واخلبير 
بدر املطوع ،  ســتظهر الفرق 
الثاني  بالدور  افضل  مبســتوى 
األولى  املبــاراة  وذلك لصعوبة 
نفسيا  مضغوطة  تكون  التي 
بسبب التســابق على النقاط 
الثالثــة األولــى واخلــوف من 

اخلسارة«..
فــي حــني قــال جنــم الكرة 
كرمي  الكابنت  السابق  العراقية 
صدام: بطولــة اخلليج بطولة 
الــدول اخلليجية،  مهمة لكل 
ينظم  الذي  العــراق  خصوصا 
هكذا  بطولة لرمبا تكون منفذا 
اآلســيوي  للمحفل  عــودة  او 
اعضاء  االخوان  وجود  والدولي، 
االحتاد اخلليجي، وجود الســيد 
رئيس االحتاد الدولي، هذا شيء 

مهــم اعطى رســائل محبة، 
رســائل ود، ان العــراق آمن، ان 
فهذا  هلل،  واحلمد  بخير  العراق 
بالتأكيــد يحســب لالخــوة 
اخلليج  مــن  االعزاء  االشــقاء 
الذي كانوا مســاعدين للعراق 
الصعبة  املرحلــة  لتجاوزهذه 
بعيدين  العراقيــة، كنا  للكرة 
عــن كل النشــاطات، بجهود 
الكابنت عدنان درجال والســيد 
وزير الشــباب، الســيد رئيس 
الوزراء، الكل ســاهم في هذا 
فبالتأكيد  اخلليجــي،  العرس 
خصوصية  لها  اخلليج  بطولة 
الراهن  للظــرف  فضــل  ولها 
وســبق  العراقية   الكرة  على 
ان كان لنا شرف املشاركة في 
في  اقيمت  التي  البطولة  تلك 
البحرين، احلقيقة البطولة بها 

الطيبة  العالقــات  من  الكثير 
واالحترام  الــود  علــى  املبنية 
وتوطيــد العالقات بــني الفرق 
االشــقاء،  بــني  املشــاركة، 
فبطولــة اخلليـــج بطولـــة 
بتقديـري  ومؤثـــرة  مهمـــة 

الشخصـي«. 
وقــال الكابنت يونس عبد علي: 
خليجي 25 عرس كروي ومحبه 
تفوق ما كان متوقع له، انتصر 
العــراق اجلريح وطــاب جرحه 
مبا حتقق من اجنــاز مبهر لكل 
العالــم وليــس اخلليج فقط، 
ألول مرة ننسى النتائج والفوز 
بالبطولــة ونفتخر مبا حققناه 
من تنظيم مدهش، نعم حدثت 
النجاح  اخطاء ولكن ال تعطل 
الــذي حققــه العــراق، الكل 
ســاهم في النجاح الحتســب 

الحد معني مــن احلكومة الى 
املســؤول الرياضي لدول اجلوار 
والرقــم 1 هو اجلمهــور، أقول 
العراقية  للجماهيــر  شــكرآ 
وباألخــص جمهور  والعربيــة 
الرائع، شكرآ ملن يحب  البصرة 

بلده.« 
واخيــرا قــال الكابــنت نعيم 
صدام: بالتأكيــد فرحة كبيرة 
وخصوصا  جميعــا  للعراقيني 
الوسط الرياضي بعودة تنظيم 
البطــوالت للعــراق وباحلضور 
والعاملي  العربي  املستوى  على 
واالروع االفتتــاح البهيج، اكيد 
البد ان تكــون بعض الهفوات 
هنا وهناك ولكن بالعموم هي 
جتربــة ناجحة مــن العراقيني 
البصــرة  جميعــا، محافــظ 
الشباب  ووزير  العيداني  اسعد 

احمد املبرقــع واالحتاد العراقي 
لكــرة القدم، وعلى رأســهم 
احلكومــة العراقيــة، امتنى ان 
من  ونقلل  البطولــة  تتواصل 
االخطاء التي حصلت في حفل 

االفتتاح«.
امــا العبة املنتخــب الوطني 
النســوي بكرة القــدم طيبة 
فقالت:احلمــدهلل  ســليم 
االفتتــاح خلليجــي 25  مبهرا 
احلبيبة  والبصــرة  خاصة  جدا 
تشــهد اول تنظيــم لبطولة 
مفرح  مؤشــر  وهذا  اخلليجي، 
يدلل على ان مبقدورنا ان ننظم 
اكثرمــن بطولة الننــا قادرون 
البطولــة جتاوزت  ذلــك،  على 
كل املعوقــات واعيــد تنظيم 
مجرياتهــا وتنظيــم دخــول 

اجلمهور الى امللعب. 

خليجي 25 تستقطب االهتمام والمتابعة
نجوم الكرة اشادوا بكرم أهل البصرة المعطاء

فرحة العبو منتخبنا بعد الفوز على السعودية

تقرير 

 حيدر عبد الجليل 

السابق حبيب  الدولي  الالعب  شــارك 
جعفــر، بثالث دورات للخليــج، البداية 
كانت من الــدورة الثامنــة عام 1986 
في البحريــن مرورا بالدورة التاســعة 
في الســعودية عــام 1988، وكان أحد 
بالدورة  واالخيــرة  بلقبهــا  املتوجــني 
العاشــرة بالكويــت والتي انســحب 

العراق منها لظروف سياسية.
ويستعرض جعفر ذكرياته في البطوالت 
الثالث قائال: في عام 1986 اســتدعيت 
للمنتخــب الرديف الذي كان يســتعد 
للمشاركة في دورة اخلليج الثامنة في 
البحرين بقيــادة املدرب زماريو نظرا الن 
املنتخب االول كان منشــغال للتحضير 

للمشاركة في كأس العالم .

كأس وألقاب
ويضيــف الدولــي الســابق امــا في 
املشــاركة الثانية لي في دورات اخلليج 
وحتديدا النســخة التاسعة في الرياض 
وهي مــن الدورات املفضلــة لدي الننا 
جنحنــا بالتتويج بلقبها بعد ان جمعنا 
10 نقاط كما أنــى حصلت على لقب 
االفضــل، وجنحنا بتســجيل 8 اهداف 
تتلقى شــباكنا  ولــم  البطولة  فــي 
ســوى هدف واحد، كما أنى متكنت من 
الفوز بلقب أفضــل العب في البطولة 
ونال الراحــل احمد راضي لقب الهداف 

بتسجيله اربعة اهداف.
اما في البطولة العاشــرة عام ٩٠ في 
الكويت اال ان قرار سياسي باالنسحاب 
حرمنا من التتويج باللقب، مشيرا الى 
انه وخالل مشــاركات الثالث التي توج 
بأحداها متكن من تسجيل ثالث اهداف 
بواقع هدف في كل دورة اثنان منهما في 

مرمى قطر واالخر في مرمى ٌعمان.

تهديد ووعيد
ويوضح جعفر ان من االمور املؤملة التي 
الضغط  مازالت عالقة في ذهنــه هو 
الذي كان ميارســه االحتاد العراقي بذلك 
الوقت على الالعبني من خالل التهديد 
والوعيــد الى جانب اجبار املنتخب على 
االنسحاب من الدورة العاشرة السباب 
سياســية والتي كان العراق قريبا من 
حتقيــق لقبها ، ويذكر بأنــه في الدورة 
التاســعة في مبــاراة املنتخــب امام 
قطر قد انتهى الشــوط االول بالتعادل 
السلبي ليأتي اتصال هاتفي من رئيس 
الى  وقتها  العراقية  الوطنيــة  اللجنة 
رئيس الوفــد العراقي في الرياض مؤيد 
البــدري يخبــر فيه الالعبــني في حال 
التعادل او اخلســارة فأن جميع الالعبني 
سيتم اخذهم الى »نهر جاسم« جنوب 

العراق والذي كانت فيه معركة حامية 
في ذلــك الوقت هــذا التهديد جعلنا 
نستنفر قوانا خوفا من الذهاب للحرب 
لنلتهم املنتخب القطري في الشــوط 
الثاني ونسجل فيه ثالث اهداف منحتنا 

الفوز باملباراة.

طرائف ومقالب
امــا االمــور الطريفــة واملقالب فكان 
راضي  احمد  الراحــل  الالعــب  بطلها 
الذي كان يتفــن بأدخال الرعب بقلوب 
الالعبني منها لبسه لألقنعة واالختباء 
في خزانــة املالبس في غــرف الالعبني 
منتصــف الليــل ممــا يثيــر خوفهم 
وهلعهــم ، واذكر في احــد املرات اتفق 
الالعبني علــى اخذ ثأرهــم من احمد 
واخــذوا منه  بالضرب  وانهالوا عليــه 
عهدا بعدم تكرار هذه االمور اال انه لم 

يلتزم بعهده وواصل عمل املقالب.

حبيب جعفر: تهديد قادنا لعبور العنابي في النسخة التاسعة 
اختير أفضل العب في البطولة التي ضيفتها السعودية 1988

حبيب جعفر الثالث جلوساً يسار الصورة

همسات بصراوية
بصرة السياب

اثبتت محافظة البصرة أنها على مســتوى الثقة التي 
منحت لها من قبل اهل اخلليــج وذلك من خالل املالعب 
اجلميلة وحسن الضيافة واالســتقبال االخوي للجميع 

وهذه هي البصرة، ستبقى قلب العراق النابض.
االخضر واالبيض 

عبر التاريخ مباراة العراق والســعودية لها نكهة خاصة 
ملا يضم الفريقني من جنوم ومواهب واملباراة التي جمعت 
العراق مع السعودية في بطولة خليجي 25 والتي انتهت 
لصالح اسود الرافدين بهدفني مقابل ال شي مباراة مثيرة 

وصعبة على الفريقني وذلك لسوء االحوال اجلوية. 
وكان مدرب حــراس مرمى العراق موفقا في اختيار احمد 
باسل ملباراة السعودية ألنه ميتلك مواصفات تنسجم مع 
ظروف املباراة وشكرا ملدرب الفريق على تبديالته الناجحة 
وقد سجل البديل آسو رســتم الهدف الثاني والذي جاء 

من رأسية جميلة.
حذار من اليمن

كثير من املتابعني يجدون مباراتنا امام اليمن مســاء يوم 
غد اخلميس في غاية السهولة وذلك للفوارق الفنية بني 
الفريقني فاذا لعب الفريق العراقــي بروحية وارادة والتي 
حتلى بها امام الفريق الســعودي سنكسب املباراة اما إذا 
فقد هاتني الصفتني فســيكون لليمن كالم اخر خاصة 
وانه يلعب املباراة من دون ضغوط بعد ان فقد التأهل ويرى 
انها فرصة اخيرة للظهور مبســتوى طيب ليعطي صورة 

ايجابية في مشاركته ببطولة خليجي25.
* مدرب عراقي محترف

##خليجيخليجي2525_بصراوي_بصراوي
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بغداد - سمير خليل:
برغم فرح الطبيعة وانهمار دموعها 
امطارا غزيرة، ظل ثوب عرس البصرة 
ناصع البيــاض، اذ مــا زالت االالف 
وبيوت  وازقة  املؤلفة جتوب شــوارع 
البصــرة على وقع تطــورات وقائع 

خليجي 25.
مازالت بيوت ودواوين البصرة عامرة 
تغطي  موائدهــا  ومازالت  باخليــر 
الطرقــات وتلون كورنيــش املدينة 
بألوان الكــرم العراقي الذي أدهش 
اشــقاؤنا  ضيوفنا،  وخاصة  اجلميع 
الذين حلو ضيوفا اعزاء قبل انطالق 

خليجي احملبة والسالم.

اول أمس االثنــن افرطت الطبيعة 
بكرمها حيث غمرت االمطار الغزيرة 
مدينــة البصرة التــي تعمدت هي 
واهلها وضيوفها ببركات هذا املطر 
املــدرار، تواصل اجلميــع بصورتهم 
االعتياديــة، لم يوقــف املطر زخم 

الفرح لدى البصرة وضيوفها.
احملبة  خليجــي  في  االهــم  احلدث 
اول امــس هــو املبــاراة الكبيــرة 
وشــقيقه  الوطني  منتخبنــا  بن 
الســعودي التي جرت حتت االمطار 
الغزيرة وارض امللعب املغطاة باملياه 
والتي اثقلت الكرة بدحرجتها لكن 
الالعبن  وحماســة  اللقاء  حــرارة 

منحا الكرة روحــا وحركة متواترة، 
اجلميــل في هذا اللقــاء انه انتهى 
لصالح منتخبنــا الوطني بهدفن 
نظيفــن زرعــا الفرح فــي نفوس 
اجلمهور الغفيــر الذي مأل مدرجات 
امللعب الكبير عــن بكرة ابيها  من 
االعمار مبشاركة  وبشتى   اجلنسن 
لألمم  العام  لألمــن  اخلاصة  املمثلة 
املتحدة في العراق الســيدة جينن 
حضرت  التــي  بالســخار  هينيس 
وأجواء  بتنظيــم  واشــادت  املباراة 
مباراة املنتخبن العراقي والسعودي 
، وقالت أثنــاء حضورها املباراة انها 
بتنظيم  كانت ممتازة كما اشــادت 

وأجواء البطولة الرائعة .
ولــم يقف االمــر عنــد االحتفال 
داخل  الوفي  املتواصــل جلمهورنــا 
امللعــب، بل خــرج هــذا اجلمهور 
متوجهــا الــى كورنيــش شــط 
العــرب ليحتفل بهــذا الفوز غير 
آبه باألمطار التي تغمر كل شــيء 

وبصورة جميلة ادهشت اجلميع .
هذه االحداث وغيرها من صور اجواء 
رســائل  بانتظام  تنقــل  اخلليجي 
املعدن  تكشــف  متواصلة  عراقية 
احلقيقــي للعراق واهلــه، القنوات 
التلفــزة  ومحطــات  الفضائيــة 
واالعــالم املقروء واملكتــوب تواصل 
تســجيل هذه اللحظــات الرائعة 
بكل حرية وامان بعد اعالن الســيد 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس 
الســوداني بان البث متــاح جلميع 
القنوات.   الصــور اجلميلة مازالت 
تتوارد من بصرة اخلير واحملبة، فتوزيع 
والشــراب مجانــا على  الطعــام 
اجلميلة  الصــور  من  كان  الضيوف 
خالل ايام خليجي 25، احد الضيوف 
االشقاء نثر امامه اوراق من عملتنا 
وطوال  انه  ميينا  واقســم  العراقية 
يوم كامل لم ينفق من هذه النقود 
دينارا واحدا، تنــاول وجبات الطعام 
واملقبالت والشاي مجانا الن ال احد 
من الباعة يقبــل ان يتقاضى منه 
والشــراب،  الطعام  مقابــل  نقودا 
حتــى بائع الــذرة الصفــراء رفض 
الضيف  منه، هذا  النقود  اســتالم 
يحدث اهل البصرة بأعجاب وامتنان 
فيقــول : )احرجتمونــا بكرمكم ( 
مواطــن بصري يحمــل لوحة على 
صدره كتب عليها" ســكن مجاني 

ملن يرغب" .
من يشــاهد اجلمهور عنــد بوابات 
امللعبــن يرى رايــات حتملها قلوب 
نزاعة للخير والسالم، كل فعاليات 
اخلليجي تســير بنجاح، الاخطاء، ال 
فــوارق، التصيد باملــاء العكر، حتى 
االخطاء نسيناها ووأدنا قليلها قبل 
ان يســتفحل، ولو ان اخلطأ وارد مع 
العمل الدؤوب حلدث كبير كخليجي 

البصرة، خليجي احملبة.

يومية سياسية مستقلة Wed. 11 Jan. 2023 issue )5053( االربعاء 11 كانون الثاني 2023 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

برغم االمطار الغزيرة..
 مازال ثوب بصرة الخير ناصع البياض

في خليجي المحبة..

متابعة ـ الصباح الجديد: 
في غرفة مظلمة معزولــة بفناء ملعب 
العراقية  املصممة  كانــت  النخلة،  جذع 
شــهد اخلليفة تقاتل الستكمال مالبس 

وإكسسوارات افتتاح بطولة خليجي 25.
وروت شهد اخلليفة، في مقابلة، كواليس 
تصميــم مالبــس وإكسســوارات حفل 
افتتاح بطولة اخلليج لكرة القدم، مشيرة 
إلى أنها شــعرت بفرحة شــديدة عندما 
البحرينية  تلقت دعوة من شــركة بيكو 
املسؤولة عن تنظيم حفل افتتاح البطولة 
اخلليجية؛ للمشاركة في تصميم املالبس 

واإلكسسوارات.
وأضافــت: "قبــل 10 أيــام مــن انطالق 
البطولة تلقيت عرضــاً بتصميم مالبس 
ورغم  الكبير  اخلليجــي  الكرنفال  افتتاح 
ضيق الوقت، قبلت الدعوة كونها أشــبه 
بتكليف وطني، سأقدم العراق من خالله 
التجربة  بزي احلضــارة وعمق  العالم  إلى 

التي تتجاوز 6 آالف عام".
وتابعــت: "بعــد ســاعات مــن تكليفي 

اتصاالت  أجريت  االفتتــاح  أزياء  بتصميم 
محافظتي  في  ومصانــع  مبعامل  عاجلة 
بابل وبغداد بغية حتضيــر وجتهيز مالبس 
االفتتــاح حتى يتــم إجنازها فــي الوقت 

املطلوب".
واستطاعت شــهد جمع خامات أقمشة 
مختلفة من أســواق عراقية متعددة، ومت 
العمل على تصميمها؛ لتكون جاهزة عند 

االفتتاح باإلضافة إلى بعض اإلكسسوارات 
من تيجان وصوجلان وغيرها.

قبل ســبعة أيام من انطــالق البطولة، مت 
تخصيص الغرفة رقم 3 في مبنى ملعب 

جذع النخلة لشــهد اخلليفة حتى تقوم 
بجمع أشــيائها مــن األقمشــة واحللي 

وتصميمها بشكل نهائي.
وتقول اخلليفــة: "الغرفة كانت تعاني من 

الظالم والبرد ورغــم مطالبتي بتدفئتها 
وإنارتها، إال أن اجلهات اخملتصة لم تستجب 
لتلك املناشــدة، لكن لم يثن ذلك إرادتي؛ 

ألن العراق يستحق أكثر وأكثر".
استطاعت شــهد اخلليفة إجناز أكثر من 
وحقب  حلضارات  تصميمية  قطعة   1500
مختلفة بينها الــوردة البابلية والعمامة 

العباسية ومالبس "السندباد".
وانتظــرت املصممة الشــابة بلهفة بدء 
العرض كي ترى تصاميمها تكسو أجساد 
ورؤوس املشــاركن فــي حفــل االفتتاح. 
ومع رفع الســتار، تقدم املؤدون من فنانن 
وشخصيات شهيرة لتقدمي األدوار املنوطة 
بهــم، حيث البصرة بشــموخها ونخلها 
تســتعرض أمام املأل تاريخها، من اختراع 

العجلة وحتى هزمية اإلرهاب.
املفاجئ فــي حفل االفتتــاح، كما تقول 
اخلليفة بحسرة كبيرة أن "هنالك ثمانية 
ملوك وملكتن اختفوا مــن العرض ولم 
تظهر تصاميمي التي عملت عليها طيلة 
العشرة أيام من دون أن أعرف سبب ذلك".

متابعة – الصباح الجديد : 
صــدر العــدد الفصلــي الرابع لســنة ٢٠٢٢ مــن مجلة 
"كلكامش" الناطقــة باللغة االجنليزية إلكترونًيا. وتضمن 
ملًفا خاًصا اســتذكارًا للراحل جبرا إبراهيم جبرا ملناسبة 
ذكرى رحيله. ومواد متنوعة تُعنى بالثقافة والفن العراقين. 
ويســتهل العدد باملقال االفتتاحي لرئيس التحرير ســناء 
املشــهداني بعنــوان )دور املســرح في التصــدي لظاهرة 
اإلرهاب( تناولت فيه الدور الذي ميكن أن يؤديه املســرح في 
كبح تطــور العقلية اإلرهابية ومكافحــة اإلرهاب في أي 

مجتمع وفضح جذوره.
وفي باب النقد، نقرأ مقــاالً نقديًا بعنوان )رمزية اخملطوطة 
في رواية سابع أيام اخللق( للروائي عبد اخلالق الركابي نقلته 

إلى اإلنكليزية نوال علي جراغ.
وفي باب تاريخ، تناول العــدد مقااًل باللغة اإلنكليزية بقلم 
الدكتور قاسم األســدي بعنوان )إنخيدوانا: أول كاتبة في 
التأريخ( عن شخصية إنخيدوانا األميرة األكدية وابنة امللك 
سرجون األكدي، وهي أقدم شــخصية معروفة حتمل لقًبا 

يُعّد منصًبا ذا امتياز سياسي.
وفي باب فن، مقال نقدي عن أعمال الفنان العراقي املغترب 
غســان فيضي وهو وريث مدرســة بغداد للفن احلديث في 
مشــهد الفــن األوروبي، كتبه الناقد حســن الســكاف 
وترجمته ســناء محمود املشــهداني. وملــف العدد كان 
استذكارًا للراحل جبرا إبراهيم جبرا في ذكرى رحيله، وفيه 
مجموعــة مقاالت أهمهــا: )جبرا: رائد احلداثــة العراقية( 
باللغة اإلنكليزية بقلــم الدكتور عبد الواحد لؤلؤة و)جبرا 
في بغداد( بقلم الناقد ماجد الســامرائي ترجمة يوســف 
محمد أمن الورد و)الشــاعر الذي لــم ترحمه احلياة: جبرا 
إبراهيم جبرا عن بدر شــاكر الســياب( بقلم الراحل جبرا 

إبراهيم جبرا وترجمة غريب إسكندر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
انتشــر عبر وســائل التواصل االجتماعي فيديو لفيتوريا 
بوينــو، راقصة باليــه برازيلية بال ذراعــن، أذهلت احلضور 

.AGT: All-Stars برقصها في برنامج
وخطفت بوينــو األنظار برقصها االحترافي على املســرح 
وألهمت احلضور واملشــاهدين الذين صفقــوا لها بحرارة 
وأشــادوا بعزميتها واصرارها. وشكر أعضاء جلنة التحكيم 
بوينو على حضورهــا البرنامج وعبروا عن ذهولهم لرؤيتها 
ترقص بال ذراعن. وقال احلكــم هاوي مندل: "ال أعرف كثيراً 
عن الرقــص ولكنني أعرف ما معنى أن يقف أي شــخص 
على أصابع قدميه من دون يدين، ألن ذلك يســبب خلالً في 
التوازن". وتابع: "رغم ذلــك، لم نر أي خطأ في رقصك. هذا 
أمر رائع. إنك تقدمن الكثير من القوة واألناقة. لقد جعلتي 
األمر صعباً للغاية على جمهــور الذي يجب أن يختار فائزاً 
واحداً فقط. أمتنى لك التوفيق". يشــار إلى أن بوينو ولدت 
بدون يدين في سانتا ريتا دو ســابوكاي في البرازيل، وبدأت 

الرقص في سن مبكر جداً.

عدد الكتروني جديد من مجلة 
"كلكامش"

راقصة باليه ُتبهر الجمهور 
بالرقص من دون ذراعين

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

كانت قصص الطفولة مختلفــة مرحة ومرعبة 
ونهايتها دائًما سعيدة حتمل في طياتها املوعظة 
والعبرة تربط األبناء بآبائهم بطريقة جميلة جداً، 
فإن الوقت الذي يقضيــه األهل مع أطفالهم في 
حكاية وقــراءة القصص، تســاعد الطرفن على 
بناء جســور أقوى وأوضح بينهما عبر اكتشــاف 
األهل مواهب أبنائهــم وقدراتهم إضافة للثمرات 
التي حتملها القراءة، إال أنها تراجعت في السنوات 

األخيرة.
هذه احلكايات كانت انعكاًسا لثقافة هذه العصور 
وقيمها اخلاصة، لكن مع تغير الزمن وتطور الثقافة 
وهيمنــت وســائل التواصل االجتماعــي نتيجة 
التطور التكنلوجي بدأ األطفال باالهتمام باأللعاب 

االلكترونية بتشجيع من أولياء امورهم.
القصص واحلكايات لألطفــال كانت وليدة وقتها، 
ولكل وقت موروثه الثقافي املميز، وفي املاضي كان 
هناك مساحة للخيال ألن اإلعالم في تلك العقود 
كان عبــارة عن صحف وإذاعة ومن ثم تلفزيون، آما 
االن أصبحت هــذه " القصص البســيطة " غير 
مجدية ملتعة األطفال، ألنهم يشــاهدون أشــياء 
أقوى منها علــى التلفزيون أو على منصة يوتيوب، 
وبالتالي تفشل عملية جذب األوالد بهذه احلكايات، 
وبسبب عدم ادراك اإلباء واالمهات خطورة ذلك مع 

الوقت تعلق األطفال بـ " املوبايل".
فقد تغيرت من لغة احلكايات ومضمونها األخالقي 
الذي يناســب اعمار األطفال الــى العاب بعضها 
يدعو للعنف ويشــجع البعض االخر على التنمر 
وســلوكيات بعيدة عن مجتمعنــا وواقعنا الذي 

نعيش فيه.
إن "احلكايات الفلكلوريــة التي ال يعرف قائلها وال 
مصادرها، والتي تتناقلهــا األجيال ويتحاكون بها 
األمهات واجلــدات لألبناء من دون شــك منتجات 
عصرهــا وثقافتها البدائية ومــن أجمل القصص 
التــي تأثرنا بهــا )ليلى والذئب وكذلك ســندريال 
وغيرها من املوروث مثل ســت احلسن، وقطر الندى 

واالقزام السبعة، وألف ليلة وليلة(.
آما اليوم ومع كثرة الدعوات من قبل علماء وباحثن 
في علم النفس واالجتماع طالبوا بضرورة حكاية 
وقراءة القصص لألطفال ملا لها من أهمية لهم في 
شتى اجملاالت اال ان التجاوب مع هذه الدعوات قليل 
جداً فما عادت اجلدة حتكي احلكايات لـ احفادها وال 
وقت االم يسمح بذلك الكل انشغل بجهاز املوبايل 
الذي غير حياتنا شــيئاً فشــيء وابعدنا عن اغلب 

املمارسات الصحية والصحيحة.

حكايات الطفولة 

زينب الحسني 

إنجزت أكثر من 1500 قطعة ضّمت مالبس وإكسسوارات

مصممة أزياء "خليجي 25": قدمت للعالم أزياًء جسدت حضارة بلدي العراق 

متابعة ـ الصباح الجديد:  
النجمة املســرحية والسينمائية املعروفة 
الوطني  املنتخــب  شــذى ســالم، هنأت 
العراقي بفوزه الكبير على املنتخب الوطني 
الســعودي، وقالــت:" لقد صنــع جنومنا 
الرياضيون اليوم فرحــة كبيرة كنا بحاجة 
لها، وانا اهنئ الشــعب العراقي واملنتخب 
بهذا االجنــاز الرياضي الكبيــر وامتنى فوزه 

بكأس البطولة". 
واوضحت الفنانة شــذى ســالم: “عادة انا 
ال اهتــم كثيرا بكــرة القــدم، لكني اتابع 
بشــغف كل مباريــات املنتخــب الوطني 
العراقي ومنذ ســنوات طويلة ألنه يهمني 
جدا وقــد عانى منتخبنــا احلرمان باللعب 
فوق ارضه لســنوات طويلــة وهاهو يعود 
للعــب في ارضه وبن جمهوره."، مشــيرة 
الــى ان:"اســتضافة العــراق خلليجي 25 
وعلــى ارض البصرة اســعد كل العراقين 
واعاد العراق الى الواجهــة الدولية رياضيا 
وثقافيا وســياحيا حيث عرف العالم كله 
احلجم احلقيقي للعراق وشــعبه وجمهوره 

الكروي". 
واضافــت النجمة شــذى ســالم قائلة: 

"كان افتتــاح البطولة مبهــرا والتنظيم 
رائعا، وانــا اتابع آراء الناس في الشــارع او 
التواصل  من خالل وسائل االعالم ووسائط 
االجتماعــي ومــا يقولــه اخلليجيون عن 
وكرمهم  والعراق عامــة  البصرة خاصــة 
واهتماهــم بالبطولــة وبالضيــوف وهذا 

اسعدنا كثيرا، فالعراقين عانوا كثيرا وهم 
بحاجة الى مناســبات تســعدهم ألنهم 

يستحقون ذلك". 
وعــن رأيها مبا يدور مــن احاديث حول عدم 
الساهر  الغنائي كاظم  النجم  مشــاركة 
بحفل افتتــاح خليجي 25، قالــت: "رأيي 
كفنانة عراقية ونحن نتحمل مســؤليات 
اضافيــة وواجبــات حتتــم جتــاوز ظروفنا 
الشــخصية مهما كانت صعبة، واذا حتتم 
علي ان اجنز اي عمل فني يســعد اجلمهور 
فلن اتردد وحســب ما متليــه علي الظروف 
الثبت وجودي."، مســتطردة بقولها: "انا ال 
اعرف ظروف اآلخرين، وخاصة ظروف زميلنا 
الفنان كاظم الســاهر وانا اعرفه عن قرب 
وكنا نتمنى ان يكون بيننا وبن جمهوره في 
حفل افتتاح بطولــة كأس اخلليج العربي، 
نعم هــو فنان كبير ويتمتــع برصيد هائل 
بن جمهوره لكن حضوره كان ســيضيف 
لرصيده ويكســر احلاجز الــذي تراكم عبر 
ســنوات بســبب عدم زيارته لبلده واحياء 
التي  االلسن  ويســكت  للعراقين  حفالت 
اتخــذت من عدم حضــوره ذريعة للهجوم 

عليه". 

متابعة ـ الصباح الجديد: 
يلجأ معظم الناس إلى التدليك الطبيعي بحًثا 
عن االســترخاء والتجديد بعد ساعات طويلة 
من اإلرهاق اجلســدي من العمل أو الســفر، أو 

حتى السعي وراء الرفاهية.
وكشف أخصائي العالج الطبيعي األردني لؤي 
همام عــن فائدة جديدة للتدليك الطبيعي في 
مقابلــة تلفزيونية مع قناة “رؤيــا” الفضائية، 
وهي أن التدليك ميكن أن يســاعد في تخفيف 

االكتئاب وحتسن احلالة املزاجية

لإلنســان ألنه يحقــق مجموعة مــن الفوائد 
الصحية. للجســم، مما يجعله أكثر نشــاطا 
وحيوية. حدد همام خمس فوائد للتدليك وهي:
حتسن احلالة املزاجية، وتخفيف التوتر وحتسن 
املزاج، وحتسن الدورة الدموية، وتوفير الرفاهية 
اجلســدية، وتســكن األلــم وإزعــاج األفكار 
الســلبية، إلى جانــب كون التدليــك مصدرًا 

مثالًيا ومناسًبا للراحة اجلسدية.
يعمل التدليك عن طريــق حتفيز نقاط معينة 
تؤثر على األعضاء الداخلية عن طريق الضغط 

علــى أصابع القــدم، فيخفف التوتــر ويطلق 
انســداد الطاقة، ممــا يعزز حتليل ما يســمى 
بحمــض الالكتيك املتراكم. وبحســب حمام 
هناك مغالطات كثيرة حــول التدليك وقدرته 
الكاملة على شــفاء حالة املصابن باالكتئاب، 
موضحا: “التدليك ميكن أن يســاعد في عالج 

االكتئاب إلى حد ما، لكنه ال يستطيع عالجه
متاما، ألن هذا الشيء هو كذلك”. نظرًا لطبيعة 
مــرض هذا الشــخص، وطريقــة عالجه حتت 

إشراف طبيب، فإن هذا التدليك

متابعة ـ الصباح الجديد: 
وجه وزير الثقافة والسياحة واآلثار احمد فكاك 
البدرانــي، ودعماً لبطولــة خليجي 25 بفتح 
ابواب املواقع السياحية الستقبال املشجعن.

وقــال مدير ســياحة البصرة حســن خليل 
الربيعي ان ابواب املرافق الســياحية مفتوحة 
لضيوف البصرة من املشجعن ووفود االشقاء 

العــرب واحملافظــات العراقيــة الذين حضروا 
الى ان االقبــال كان جيداً  البطولة، مشــيراً 
ما تســبب بانتعــاش املواقع الســياحية في 

احملافظة.
وأضاف أن مــن اهم املواقع الســياحية التي 
القت اقباالً كبيراً من مشــجعي خليجي 25 ، 
هي: كورنيش العشار املطل على ضفاف شط 

العرب، والدور التراثية حيث شناشيل البصرة 
القدميــة ومتحف البصرة احلضاري اضافة الى 

اجلوالت النهرية في شط العرب.
واشــار الربيعي الى قيام ضيوف البصرة بزيارة 
والبصرة  العشــار  القدمية كسوق  االســواق 
القدمية وســوق الزبيــر، والشــوارع التجارية 

املوالت واهوار البصرة وغيرها من االماكن.

شذى سالم: أتابع بشغف مباريات منتخبنا الوطني

المساج يخفف االكتئاب

دعمًا لبطولة خليجي 25

"الثقافة" توجه بفتح ابواب المرافق السياحية أمام ضيوف البصرة
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