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#خليجي_25_بصراوي

بغداد - الصباح الجديد: 
بزعامة  الصــدري،  التيار  عد 
األربعاء،  امس  الصدر  مقتدى 
السفير  باستدعاء  إيران  قيام 
العراقي لدى طهران احتجاجا 
على عبــارة »اخلليج العربي« 
 25 خليجــي  بطولــة  فــي 
املقامــة حاليا فــي البصرة، 
رسالة »خاصة« للموالني من 
جمهوريــة »قومية« ازعجها 

التقارب اخلليجي.
وقال القيادي في التيار عصام 
حســني: »ال يوجــد أي مبرر 
لقيام إيران باستدعاء السفير 
العراقي لدى طهران«، معتبراً 
يعتبر ضوء  األمــر  »هــذا  أن 
ايران  وموالي  ألنصــار  اخضر 
ضد  حمالت  لشن  العراق  في 
في  العربي،  اخلليج  تســمية 
املقامة   25 خليجــي  بطولة 

في محافظة البصرة«.
وبني حسني ان »إيران منزعجة 
جداً من قضية االندماج ما بني 
الشعب العراقي وشعوب دول 
اخلليج العربــي، فهي ال تريد 

هذا التقارب خشية من زيادة 
الرحالت السياحية مستقبال 
وتطــور األمور الــى القضايا 
االقتصاديــة واالســتثمارية، 
هجمات  تشــن  هــي  ولهذا 
وتصعــد بشــكل يومي ضد 
االعتراض  األمر من خالل  هذا 
على تسمية اخلليج العربي«.

لديهــا  »ايــران  أن  وأضــاف 
مشــاكل مــع دول اخلليــج 
العربــي، ولهذا هــي ال تريد 
العراق  بــني  مــا  تقــارب  أي 
وهذه الــدول وال تريد اندماج 
الشــعوب  مــع  العراقيــني 
العربية، فهــي تريد ان يبقى 
العراق يتبعها في سياستها 

اخلارجية«.
وختــم القيــادي فــي التيار 
»إيــران  إن  قولــه  الصــدري 
علــى مــدى 40 عامــا تقول 
هــي جمهوريــة إســالمية، 
لكــن االعتراض اليــوم على 
بدل  العربي  اخلليج  تســمية 
على  يدل  الفارســي،  اخلليج 
وليس  قومية،  جمهورية  أنها 

إسالمية«.
أعلنــت  األربعــاء،  وامــس 
االيرانيــة،  اخلارجيــة  وزارة 
العراقي  الســفير  استدعاء 
علی  احتجاجا  طهــران  لدى 
بأنه  وصفته  اسم  استخدام 

»مــزور«، في بطولــة اخلليج 
العربي بنســختها اخلامسة 
والعشــرين املقامة حاليا في 

مدينة البصرة.
وقــال وزير اخلارجيــة اإليراني 
حســني أمير عبد اللهيان، إن 

محمد  العراقي  الوزراء  رئيس 
شــياع الســوداني صحــح 
هذه املســألة ) هــذا اخلطأ ( 
على  مؤخرًا  نُشــر  مقال  في 

الفضاء االفتراضي.
وفي وقت ســابق أعلنت وزارة 

اخلارجيــة االيرانية، عن اتخاذ 
الزمة«  »إجراءات  وصفتها  ما 
بعد استخدام العراق تسمية 
العربــي« عوضا عن  »اخلليج 

»الفارسي«.
الثاني  كانون  من  الثامن  وفي 

اجلاري، هاجم البرملان اإليراني، 
محمد  العراقي  الوزراء  رئيس 
شياع السوداني وزعيم التيار 
الصــدري مقتــدى الصــدر، 
بلغــة بــدت »اســتعالئية« 
تصريحات  على خلفية  وذلك 
اخلليج  كأس  بطولة  بشــأن 
التــي  الـــ25  بنســختها 
وذكرا  البصرة،  تســتضيفها 
العربي«  »اخلليج  مفردة  فيها 
والتــي تعترض عليهــا إيران 

بشدة.
ورد التيــار الصــدري، الــذي 
على  الصدر،  مقتدى  يتزعمه 
مطالبة البرملان اإليراني زعيم 
التيــار باالعتذار بعد تغريدته 
بشأن مفردة »اخلليج العربي«.

لكرة  اإليراني  االحتاد  واعترض 
القدم، على تسمية البطولة 
باســم »اخلليج العربي« بدالً 
من »اخلليج الفارســي«، كما 
إلى  احتجــاج  مذكــرة  قدم 
الدولــي لكرة  رئيــس االحتاد 

القدم بهذا اخلصوص.
ويرى خبــراء كرويون عراقيون، 

أن هــذا األمر الــذي برز خالل 
الســاحة  على  األخير،  األوان 
ســلباً  يؤثر  قــد  الكرويــة، 
اخلليج  علــى بطولــة كأس 
التي  الـ25  العربي بنسختها 
وانسيابية  البصرة،  حتتضنها 
االنتقال  البطولة، وحذروا من 
ينزع  سياســية  حلبــة  إلى 

اجلوهر اإليجابي للبطولة.
يشــار الى ان أي رد رسمي او 
حكومي لم يصدر حتى اعداد 
هذا التقرير على ادعاءات ايرا، 
سواء ما يتعلق منها بعائدية 
اخلليــج، ام بشــأن تصحيح 
ملا أســمته  الــوزراء  رئيــس 

اخلارجية اإليرانية باخلطأ.
ناشطون  تداول  هذا  من  اكثر 
وخليجيونــن  عراقيــون 
اعتراض  مــن  اســتغرابهم 
طهران على تسمية البطولة، 
سكوت  سر  عن  متســائلني 
املتداولة  التسمية  على  ايران 
للبطولــة منذ ســنة 1970 
اثارتها في  االن، وســر  وحتى 

الوقت احلاضر.

ال مبرر الستدعاء إيران السفير العراقي ونعده ضوًء اخضر الستهداف بطولة الخليج
مؤكدا انها منزعجة من التقارب مع دول المنطقة...التيار الصدري:  تقريـر

خاص - الصباح الجديد:
يســتعد البرملان لبدء جلســاته 
بحسم  املقبل،  االســبوع  مطلع 
ملــف جلانــه من خالل تســمية 
رئاساته والتصويت على اعضائها 
الكتلة  البدالء عــن  النــواب  من 
الصدرية، يأتي ذلــك بالتزامن مع 
املوازنة  قانون  لتلقي  االســتعداد 
االحتاديــة للعام احلالــي والتأكيد 

على االسراع في إقرارها.
وقال النائــب معني الكاظمي في 
تصريح إلــى »الصباح اجلديد«، إن 
»البرملان ســوف يعاود جلســاته 
األســبوع املقبــل، بعــد عطلة 

تشريعية استمرت لشهر«.
»أول مهمة  ان  الكاظمــي،  وتابع 
اللجــان  للبرملــان هــو إكمــال 
التخصصيــة البالــغ عددها 25 

جلنة«.
وأشار، إلى أن »اعضاء هذه اللجان 
غيــر متكاملني، باعتبار أن عملية 
االســتبدال التــي جــرت يوم 23 
حزيران املاضي بانســحاب الكتلة 
الصدريــة أدت إلى دخول بدالء لم 

ينظموا إلى اللجان«.
وأوضــح الكاظمــي، أن »حصول 
اتفــاق بــني الكتل السياســية 
ســوف يدفعنا علــى إكمال هذه 
اللجان، ومن ثم تسمية رئاساتها 

باألصالة«.
وبــني، ان »هــذه اللجــان قــد مت 
مســتويات،  ثالثة  إلى  تصنيفها 
21 عضواً حتى  وكل واحدة تضم 

تنطلق كل جلنة بعملها«.

واســتطرد الكاظمــي، أن »وجود 
اللجان يعّد العمود الفقري لعمل 
مجلــس النواب«، منوهــاً إلى أن 
»أغلب رئاســات اللجان حسمت 
السياسية  الكتل  إلى حد ما بني 

املنضوية لتحالف إدارة الدولة«.

الــذي يجري  أن »الســياق  وأكد، 
أول  البرملان منــذ  عليــه داخــل 
دوراته، هو أن املكون الذي يحصل 
علــى وزارة معينة ال يرأس اللجنة 
البرملانية التي تتولى الرقابة على 
هذه الــوزارة، بل تذهب إلى املكون 

اآلخر«.
أن »هذه  إلى  الكاظمــي،  وانتهى 
اجلهود تأتي بالتزامن مع استعداد 
البرملــان إلى تلقي قانــون املوازنة 
من احلكومة من أجل مناقشــته، 
ونحــن نتوقع أن تبدأ النقاشــات 

على املشــروع األسبوع املقبل من 
أجل التصويت عليه في منتصف 

الشهر املقبل«. 
من جانبه، ذكــر النائب عن اإلطار 
أن  الشمري،  محمد  التنســيقي 
»املوازنة ما زالت في أدراج احلكومة 

فهي تتولى املناقشات بشأنها في 
ضوء التخصيصات واالتفاقات«.

ينتظر  »البرملان  أن  الشمري،  وتابع 
أن يصل املشــروع إليه خالل األيام 
املقبلــة مــن أجل املضــي نحو 
عرضهــا للقراءتني األولى والثانية 

ومن ثم التصويت عليها«.
وبني، ان »االتفاقات التي مت مبوجبها 
تشــكيل احلكومة سوف تساعد 
اخلالفات  اغلب  حسم  في  البرملان 
ومن ثم التسريع في اقرار املوازنة«.
البرملان  »استعداد  الشمري،  وأكد 
للمصادقــة على القانــون وعدم 
تعطيلــه خصوصــاً وأن العــام 
املاضي لم يشــهد اقــرار موازنة 
ونحن ال نريد أن ميــر العام احلالي 

ايضاً من دونها«.
ونــوه، إلــى أن »املنهــاج الوزاري 
حلكومة محمد شــياع السوداني 
اعتمد علــى تقدمي اخلدمات وذلك 
بوجود تخصيصات  إال  لن يحصل 

مالية من خالل اقرار املوازنة«.
وانتهى الشــمري، إلى أن »جميع 
املؤشــرات تفيــد بأن اقــرار هذا 
القانون لن يســتغرق وقتاً طويالً 
داخــل البرملــان من أجــل املضي 
اخلدمية  املشــاريع  تنفيــذ  نحو 
في  شعاراً  احلكومة  رفعتها  التي 
منهاجهــا املصوت عليــه داخل 

البرملان«.
دخل  قد  النــواب  وكان مجلــس 
عطلة تشــريعية مطلــع كانون 
األول املاضي استمرت لشهر واحد 
وانتهت منتصف االسبوع املاضي.

البرلمان يستأنف جلساته األسبوع المقبل بحسم رئاسات لجانه

تأكيدات سياسية بعدم تأخير إقرار الموازنة 
والبدء بمناقشتها خالل ايام

العراق: توظيفات مرهقة للموازنة في 
6محاولة لتجنب البطالة تل أبيب تخشى وقف السلطة 

3الفلسطينية التنسيق األمني معها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع البنــك الدولي، امس األربعاء، 
أن تشــهد ثــالث دول عربية بينها 
العراق تســجيل أعلــى معدل منو 

خالل العام 2023.
األخير  تقريــره  البنــك في  وتوقع 
بهذا الشــأن،  أن »يتراجع منو بلدان 
املنطقة خالل العامني احلالي 2023 
واملقبل 2024 ليسجل %3.5  و2.7% 

على التوالي«.
ورغم التراجع في النمو االقتصادي 
للــدول العربية، أوضــح البنك، أن 
»كالً من مصر واإلمــارات والعراق، 
ستسجل أعلى معدل منو اقتصادي 
من بني الدول العربية األخرى خالل 
عام 2023، حيــث ان من املتوقع ان 
يتجاوز منوها %4 بينما سينخفض 
معدل منو باقــي الدول العربية إلى 

أقل من 4%«.
ورجــح البنــك الدولــي، أن يكون 
معدل النمو االقتصادي ملصر 4.5%، 
لإلمارات  االقتصادي  النمو  ومعدل 

%4.1، كما ســيبلغ معــدل النمو 
االقتصادي للعراق 4%«.

وأشــار إلى أن »النمــو االقتصادي 
للعراق  أن ينخفــض  املرجــح  من 
2024 ليصل  واإلمارات خالل عــام 
الى %2.9 و%2.3 لكال الدولتني على 
التوالي، في حني ســيرتفع معدل 
النمــو االقتصادي ملصر ليصل الى 

.4.8%
ولفــت البنــك الدولــي، إلــى أن 
»البلدان املصــدرة للنفط حصلت 
على مكاسب غير متوقعة بفضل 
ارتفاع أســعار اخلام والغــاز وزيادة 
حجم اإلنتــاج، األمر الذي انعكس 
على حتقيق زيادة فــي الناجت احملّلي 
اإلجمالي بأســرع وتيــرة منذ نحو 

عقد«.
وبحســب البنك، فإن »منــو الدول 
النفطيــة العربيــة، بحــد ذاتها، 
ســيتباطأ من %6.1 في 2022 إلى 
%3.3 هذا العــام، وإلى %2.3 العام 

املقبل«.

البنك الدولي: العراق سيسجل 
أعلى نمو اقتصادي في 2023 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة املوارد املائية العراقية، 
امــس األربعاء، أن إجــراءات حتويل 
جزء من مياه األمطــار باجتاه هور 
احلويــزة، جنوبــي البالد، أســهم 
بعودة تدريجيــة للحياة في أهوار 

محافظة ميسان.
وقــال مدير إدارة مشــاريع األهوار 
واألراضي الرطبــة التابعة للوزارة 
إن  في ميســان سالم ســعدون، 
اســتثمار الــوزارة مليــاه األمطار 
وحتويلها الى هور احلويزة عن طريق 
وأم  ) احلســيچي  الثالث  مغذياته 
الطــوس و الزبير( أديا الى نســب 
أغمــار مقبولة مقارنــة باألعوام 
تنسيقا  أن هناك  مبيناً  السابقة، 
األهوار  إنعــاش  مركز  بــني  عاليا 
واألراضــي الرطبــة العراقية في 
ميســان ومديرية املوارد املائية في 
احملافظــة لضمان إســتثمار مياه 

األمطار لتعزيز األهوار اجلنوبية.

وأشــار الى أن االطالقــات املائية 
األمطار  ســقوط  عــن  الناجتــة 
أثــرت إيجاباً على الواقــع البيئي 
أن  موضحا  لالهــوار،  واالحيائــي 
بتحسن  ســاهمت  األمطار  مياه 
االهوار  لسكان  االقتصادي  الواقع 
الذي يعتمد علــى مصادر الصيد 
اخلضــري  العلــف  واســتعمال 

للمواشي.
وأكد أن وزارة املــوارد املائية تعمل 
جاهدًة على اإلستثمار األمثل ملياه 
األمطــار بغرض زيــادة االطالقات 
املائية باجتاه االهوار التي عانت من 

الشحة خالل الفترة املاضية.
وهور احلويزة يقــع بني محافظتي 
ميسان والبصرة، وحتده من الشرق 
80 كم وعرضه  إيران، ويبلغ طوله 
30 كــم، وتصل مســاحة الهور 
3000 كم2 تقريبا  إلــى  القصوى 
تزيد وتنخفض بحســب نســبة 

املياه.

الموارد المائية: الحياة بدأت تعود 
»تدريجيًا« الى االهوار

من بين ثالث دول عربية فقط

 عالقاتنا باألردن متينة وراسخة ومستعدون لتقديم المساعدة التي يحتاجها
مؤكدا تمكن البالد من تشكيل حكومة جادة وفاعلة...رئيس الجمهورية:

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد رئيــس اجلمهورية عبد اللطيف 
جمال رشيد امس األربعاء، استعداد 
العراق لتقدمي املســاعدة للشــعب 
األردنــي، فيما اشــار رئيس مجلس 
النواب األردني أحمــد الصفدي الى 
الدور األساســي للعراق في القضاء 
على داعش اإلرهابي ومحاربته نيابة 

عن العالم أجمع.
وقالت رئاســة اجلمهوريــة في بيان 
ان » رئيــس اجلمهورية عبد اللطيف 
جمال رشيد استقبل، اليوم االربعاء 
في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب 
والوفد  األردنــي أحمــد الصفــدي 
النيابــي املرافق له«، مبينا انه »جرى 
خــالل اللقــاء اســتعراض عالقات 
التعاون القائمــة بني البلدين، حيث 

مت التأكيــد على أهميتهــا والعمل 
على تنميتهــا وتقويتها ومبا يحقق 
للشــعبني  املشــتركة  املصالــح 

الشقيقني«.
وأّكد رئيــس اجلمهورية أن »عالقات 
وهي  وراسخة،  متينة  واألردن  العراق 
محل فخر واعتــزاز وتخدم املصالح 
»اســتعداد  إلى  الفتا  املشــتركة«، 
العــراق لتقــدمي املســاعدة التــي 

يحتاجها الشعب األردني«.
واكد »أهميــة التعاون في مختلف 
واالقتصادية  السياســية  اجملــاالت 
يحقق  ومبــا  والصحــة  والتعليــم 
املصالــح املتبادلــة«، مشــيرا الى 
»موقــف األردن الداعــم للشــعب 

العراقي«.
وشــدد »على ضــرورة إدامة العمل 

البلدين  بني  املشــترك  والتنســيق 
واالســتفادة مــن العالقــات فــي 
املنطقة وسالمها،  استقرار  ترسيخ 
وباألخــص ضــد عدونا املشــترك، 
اإلرهــاب والتطــرف«، الفتــا الــى 
وما  العــراق  في  العامة  »األوضــاع 

يشهده من استقرار أمني وسياسي 
دعــم  فــي  يســاهم  واقتصــادي 
االســتثمارات والقطــاع اخلاص في 
البالد«. ، وتابــع ان »العراق متكن من 
تشــكيل حكومة جادة وفاعلة في 

تقدمي اخلدمات للمواطنني«.

 من جانبه نقل الوفد النيابي األردني 
حتيات امللــك عبــد اهلل الثاني إلى 
الرئيس، مشــيرا إلــى »اعتزاز امللك 
بالعراق وحرصه على إدامة العالقات 
القويــة وتأكيده علــى دعم العراق 

وشعبه«.
األردن  إلــى »تطلــع  الوفد  وأشــار 
للتعــاون فــي مختلــف اجملــاالت 
وخصوصا االقتصادية«، مؤكدا على 
»الدور األساسي للعراق في القضاء 
على داعش اإلرهابي ومحاربته نيابة 

عن العالم أجمع«.
رئيس  اجلمهوريــة  رئيــس  وحمــل 
مجلــس النواب األردنــي حتياته إلى 
بالصحة  له  األردني ومتنياته  العاهل 
والنجاح وللشــعب األردني بالتقدم 

واالزدهار.

بارزاني يبحث والسوداني ازالة العقبات
 امام حصة االقليم من الموازنة

اكد استعداد حكومته للتكامل مع بغداد 

السليمانية - عباس اركوازي:
بحــث رئيــس حكومــة االقليــم 
الذي وصل صباح  بارزاني  مســررور 
رفيع  راس وفد  االربعاء علــى  امس 
املستوى الى بغداد، مع رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني واملسؤولني 
في بغداد، السبل الكفيلة بتثبيت 
حصة القليم فــي املوازنة االحتادية 
توصــل  امــام  العقبــات  وازالــة 
اجلانبــني الــى اتفاق شــامل حول 
الوفد  امللفات. وغــاب عن  مختلف 
الكــردي ممثلني عن االحتــاد الوطني 
فريقه  يقاطع  الذي  الكردســتاني، 
احلكومي اجتماعــات مجلس وزراء 
االقليم، وذلك علــى خلفية تنامي 

اخلالفــات بني االحتــاد والدميقراطي 
على اليــة توزيع ايــرادات االقليم، 
الســليمانية  محافظة  وتهميش 
االحتاد  نفــوذ  تعــد مناطــق  التي 

الوطني.
االقليم حصلت  بيان حلكومة  وقال 
الصباح اجلديد على نسخة منه، ان 
بارزاني بحث مع السوداني التكامل 
أفضل  لتقــدمي  احلكومتــني  بــني 
اخلدمات للمواطنــني.  واضاف بيان 
الوزراء  لرئيــس  اإلعالمي  للمكتب 
أن اجلانبني استعرضا أهم  العراقي، 
الوطني،  املســتوى  علــى  امللفات 
وســبل التكامل في عمل احلكومة 
االحتاديــة وحكومــة اإلقليــم في 

ســبيل تقــدمي أفضــل اخلدمــات 
للمواطنني في جميع أنحاء العراق. 

بيان حكومة اإلقليم أشــار إلى أنه، 
»مــن املقرر أن تتنــاول االجتماعات 
جملة من امللفــات، وفي مقدمتها 
حل املشــاكل العالقة بني حكومة 
االحتادية، مبوجب  واحلكومة  اإلقليم، 

الدستور واملنهاج الوزاري«. 
بدورهــا أكدت رئيــس كتلة احلزب 
النواب  مجلــس  في  الدميقراطــي 
فيان صبري، دعم اقليم كردســتان 
للحكومة العراقية اجلديدة، مشيرة 
الى وجود أجواء إيجابية في مجلس 
التــي كانت في  النواب أكثــر من 

السنة املاضية. 



محليات2

 

بغداد - الصباح الجديد:

عــن  بغــداد  أمانــة  كشــفت 
مبئوية  لالحتفــال  اســتعداداتها 
عزمها  مــع  تزامنــا  تأسيســها 
إطالق أكبــر حملة لتطوير وتأهيل 
العاصمة منذ حقبة ســبعينيات 
املاضي مبشــاركة عربية  القــرن  

واسعة .
وقــال مدير إعــالم األمانة محمد 
صحفية  تصريحات  فــي  الربيعي 
للصبــاح اجلديد امــس االربعاء أن 
“األمانة استعدت مبكرا لالحتفال 
بالذكرى املئة لتأسيســها، والذي 
سيقام نهاية شهر شباط املقبل، 
احتفاال  ســيكون  أنه  إلى  مشيرا 
كرنفاليا تشارك فيه مجموعة من 
أمناء عواصم الدول العربية، فضال 
عن فنانني وأدبـــاء وشعراء من دول 

مختلفة”.
وأشار إلى أن “احلفل سيتزامن مـع 
حملتها  لشعار  األمـانـة  إطــالق 
اجلذريــة إلعمار مدينــة بغداد من 
جديد” مؤكــدا أن “احلملة املذكورة 
هي األكبر منذ ســبعينيات القرن 

املاضي”.
أن  إلـــــى  لـفـــت  وبـيـنـمـــا 
االحـتـفـــال سيقام أيضا فـــي 
15 بلدية تابعــة لألمانة، أوضح أن 
احلفل املركزي سيتخلله تـوزيـــع 
كتــاب طبعت فيه أهــم اإلجنازات 
املدة  األمانــة خالل  التي حققتها 
املاضيــة، إلى جانــب توزيع اجلوائز 
بني الفنانني املشــاركني ومنح درع 
إلــــى شخصيات فنية  األمـانـة 

وأدبية حققت إجنازات مهمة”.
مــن  العاصمــة  أمانــة  وتعــد 
االول شــأنها  الصنــف  بلديــات 
شــأن البصرة واملوصــل وكركوك 
التي  ألغراض الصالحيات والرسوم 
تســتوفيها والواجبات املناطة بها 
مبوجب قوانني البلديات ورســومها 
والقرض املمنوح للبلديات في تلك 
السنة 400 الف دينار نصفه ألمانة 
بغداد والشــوارع التي مت شقها أو 
اكمال شــقها وهي شــارع امللك 
غازي أي شــارع الكفاح والشوارع 
الفرعية من شــارع الرشيد باجتاه 
الشــرق ليلتقي مع شارع غازي أو 
للمحالت االخرى كشــارع الشيخ 

عمر وشارع الشيخ معروف وشارع 
السعدون  وشــارع  االعظم  االمام 
،ومشــروع مــاء قضــاء احملمودية 
ســامراء  وكهرباء  ماء  ومشــروع 
املاء ملنطقة  وتشكيل جلنة اسالة 
بغداد والتي مت تشــكيلها ســنة 

. 1924
وكذلك جلنة ماء الكرادة الشرقية 
سنة 1927 وماء الكرخ والكاظمية 
ســنة 1834 ومراكز جتهيــز املياه 
الصرافية  فــي  دجلــه  نهــر  من 
والشــاجليه والكرادة وبناء اخلزانات 
العالية والعاملني في اســالة ماء 
بغداد وهم املســتر كابــارن رئيس 
مدير  جورجي  وجورج  املهندســني 
الشراف  وعبداهلل  العام  احملاسبات 
 ، الداخلية  لوزارة  القانوني  املشاور 
وعلي رأفت مهنــدس أمانة بغداد 

والدكتــور عبد احلميــد الطوخي 
مدير صحة العاصمة وزكي شاشا 
مميز حسابات وزارة الداخلية وخلف 
املالي  ســكرتير  الداودي  شــوقي 
لوزارة االقتصاد واملواصالت واملستر 
رؤوف  وعلي  الهندسي  املدير  ويترن 

مدير اإلدارة.
وكان من رؤساء بلدية بغداد الثانية 
الرزاق الشــيخ قــادر وأحمد  عبد 
بيك الربيعي وعبــد اللطيف بيك 
وابراهيم وفي بيــك وعبد الرحمن 
أفندي احليدري وهــي البلدية التي 
مت استحداثها ســنة 1879 وحتى 

سنة 1905.
أما رؤساء بلدية بغداد الثالثة التي 
اســتحداث  عند  اســتحداثها  مت 
البلدية الثانيــة وانتهت بانتهائها 
واحلاج  الزيبــق  عبــد اهلل  فهــم 

محمود أفندي التكريتي، وسليمان 
أفندي الزيبق ، واحلاج محمد چلبي 

القشطيني.
وفــي الشــخصيات التــي تولت 
منصــب أمــني العاصمــة بغداد 
بهذه التسمية صبيح نشأت الذي 
تولى هذا املنصب من بداية ســنة 
1923، اذ مت الغــاء تأســيس رئيس 
اســم  محله  وحل  بغــداد  بلدية 
أمــني العاصمة بغــداد ابتداء من 
ســنة 1923. بغداد عرفت النظام 
البلــدي ورئيس البلديــة ألول مرة 
1866 قبل حكم مدحت  من سنة 
باشــا لبغداد بســنة حيث صدر 
نظام الواليات العثماني سنٍة1864 
،حيث أوجد مجلس ادارة لكل والية 
عثمانية مبا فيها واليــة بغداد ومت 
انشــاء أول ادارة بلدية لبغداد في 

تاريخهــا وفي ســنة 1877 ،صدر 
قانون خاص بالبلديات حيث تألفت 
دائــرة ومجلس  بلدية بغــداد من 
بلــدي وواجباتها هي واجبات أمانة 
العاصمــة بغــداد نفســها التي 
مت تشــكيلها ســنة 1923 ،وكان 
بغداد حتى ســنة  بلدية  رؤســاء 
1916 حيث دخل اإلجنليز بغداد بعد 
سنة من هذا التاريخ هم: ابراهيم 
أفنــدي الدفتري ،وســعيد محمد 
أفندي  ،واســماعيل  الكهيه  أمني 
،ومصطفى أفنــدي اجلميل ،وثابت 
أفندي اآللوسي ،ومصطفى أفندي 
اجلميل ،ورفعــت أفندي الچادرچي 
،وعبد الرحمن أفندي احليدري ،وعزت 
الفارســي ورفعت بيگ الچادرچي 

ومحمد رؤوف أفندي الچادرچي.
وفي فتــرة حكم بغداد من اإلجنليز 

مت تعيــني عبد اجمليد بيك الشــاوي 
وأول متصرف  بغداد  لبلدية  رئيساً 
أي محافــظ لها واســتمر اجلمع 
بلديــة بغداد  رئيس  بني منصــب 
ومتصرفها سنة 1921، اذ مت تعيني 
رشــيد اخلوجة وسنة 1922 توفيق 
اخلالــدي حتى ســنة 1923 حيث 
أنفصلت أمانة بغداد عن احملافظة 

ومت تعيني أول أمني حملافظة بغداد.
أمــا التشــريعات املنظمة ألمانة 
العاصمــة بغداد فقد أصدر االمني 
1923 وبعد تعيينه  االول في سنة 
مباشــرة أمراً يتضمــن التطعيم 
االجبــاري ضد مــرض الهيضة، اذ 
في هذه الســنة ألغي اسم رئيس 
بلدية بغداد وحل محله اسم أمني 
العاصمــة وتعيني صبيح نشــأت 

كأول أمني للعاصمة.

بغداد ـ الصباح الجديد 
التقى وزير التجــارة اثير داود الغريري 
في مكتبــه امس االربعاء الســفير 
بيتر شتيبانيك  العراق  التشيك لدى 
والوفــد املرافــق له لبحــث تطوير 

العالقات الثنائية .
وذكــرت الوزارة فــي بيــان ان الوزير 
الى  اللقــاء  الغريري اشــار “خــالل 
العراق علــى تطوير العالقات  حرص 
واالقتصادية مع جميع دول  التجارية 
العالم في ضــوء توجهات احلكومة 
واهمية  العاملي  االنفتاح للسوق  الى 

املشــتركة  العالقات  وتنمية  تطوير 
الى  والســعي  االصعدة  في كافــة 
فتح قنوات اتصــال جديدة مع بلدان 
العالــم بالتعاون املشــترك وتقريب 
االعمال  رجــال  بني  النظــر  وجهات 
وترجمــة اعمال اللجان املشــتركة 
ومذكــرات التفاهم على ارض الواقع 
. من جانبه اكد السفير على اهمية 
في  وتفعيلهــا  العالقــات  تطويــر 
ميتلك  العراق  االقتصادي كون  اجلانب 
املســتثمرين  ارض خصبة تشــجع 
والشــركات الرصينــة للدخول الى 

السوق العراقية.
 وتابع البيان ان اجلانبني ناقشــا خالل 
اللقــاء عدة ملفــات اهمها تفعيل 
البلدين  بــني  املشــتركة  اللجنــة 
والتي تبــدأ اعمالها فــي ربيع هذا 
التي  القطاعات  العام،واســتعراض 
العراقي  الى الســوق  الدخول  ترغب 
منها قطاع الري واالســمدة وقطاع 
اجلوي  النقــل  وقطاع  االلكترونــات 
والصيدلــي  الصحــي  والقطــاع 
املشــاركة  املياه كذلك  ادارة  وقطاع 
املستقبلية في معرض بغداد الدولي. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
العامة  الشركة  عام  مدير  وجه 
للنقــل البــري رئيــس مجلس 
الشحماني  كرمي  مرتضى  اإلدارة 
فروع  إلى  التفقدية  زيارته  خالل 
الشركة في بغداد )جسر ديالى 
/النهروان/ التاجي( بعدة أجراءات 
العمل  آلية  لتطويــر  اصالحية 

فيها.
وأكد الشحماني: إن هذه الزيارة 
وزير  لتوجيهــات  تنفيــذاً  تأتي 
السعداوي  محيبس  رزاق  النقل 

الراميــة إلــى متابعــة أعمال 
ميدانيــاً  الــوزارة  تشــكيالت 
العمل  واقــع  علــى  للوقــوف 

ومعوقاته ,
وناقش املدير العام مع مدير فرع 
النهــروان املهندس احمد محل 
الســبل الكفيلة لزج شاحنات 
الفالت إلى ميــدان العمل بعد 
إلى  وضع خطة فنية لتحويلها 
شاحنات بدي من خالل استبدال  
عرباتهــا بالعربــات املتوقفــة 
ربط  أو  األخــرى  الفــروع  فــي 

اجناب لعربــات الفالت للوصول 
إلى االســتخدام األمثــل ملوارد 
الشــركة املتاحــة لتامني نقل 
احلموالت املتزايدة من خالل إبرام 

عقود النقل وجتديدها.
ووجــه إدارة فــرع التاجي على 
شاحنات  ســائقي  توزيع  إعادة 
اشــواك اليلند على شــاحنات 
البدي الكبيــرة للخروج بأفضل 
احلاصل  النقص  وســد  النتائج 
إحالة  السائقني جراء  إعداد  في 

بعضهم إلى التقاعد .

بغداد ـ الصباح الجديد 
سامي  طيف  املالية  وزيرة  أعلنت 
موافقــة مجلــس الــوزراء على 
وظيفية  درجة   19142 استحداث 
مؤسســات  في  العقود  لتثبيت 

الدولة. 
وقال بيان للــوزارة إن”وزيرة املالية 
عرضت  محمــد  ســامي  طيف 
حصــول موافقــة رئيس مجلس 
السوداني  شــياع  محمد  الوزراء 
درجة   19142 اســتحداث  علــى 
وظيفيــة لتثبيــت العقــود في 
الدولة ممــن لديهم  مؤسســات 
تأريــخ  قبــل  عقديــة  خدمــة 

.”2019/10/2
وأضــاف البيان أن “وزيــرة املالية 
وبناء على ما مت عرضه في جلسة 
مجلس الــوزراء حصلت املوافقة 
على تثبيــت الفئات على وفق ما 
جاء باجلــدول للدرجات الوظيفية 
املعروض على اجمللــس وهي  وزارة 
الزراعة دائرة البستنة  456 ووزارة 
الزراعة دائرة الثروة احليوانية  180 
ووزارة الزراعــة/ البحوث الزراعية  
462 ووزارة املــوارد املائيــة/ مركز 
الدراســات والتصاميم  32 ووزارة 

املوارد املائية/ املصب العام  102
ووزارة املــوارد املائيــة/ الســدود 

اإلعمــار  ووزارة   113 واخلزانــات  
األشــغال  دائــرة  واإلســكان/ 

والصيانة  8
العقاري   التسجيل  العدل/  ووزارة 
دائــرة كتاب  العــدل/  ووزارة    29
العــدول  86 وارة العــدل/ دائــرة 
التنفيــذ  70 ووزارة العمل/ هيئة 

احلماية االجتماعية  113.
كمــا حصلت موافقــة مجلس 
وزارة  تثبيت عقــود  لوزراء علــى 
ووزارة   277 املركــز   الصحــة/ 
الثقافة/ دائرة الشــؤون الثقافية  
61 والتصنيــع احلربي/ الصناعات 
 874 وامليكانيكيــة  النحاســية 

ومحافظة البصرة/ املركز الوطني 
 70 للصحة والســالمة املهنية  
العامة  اإلدارة  واسط/  ومحافظة 
واحملليــة  5 ومحافظة واســط/ 
صحة واســط  1404 ومحافظة 
املهني   والتدريب  العمل  ميسان/ 

. 7
في  العقــود  تثبيــت  ايضــا  ومت 
ميسان   بلدية  ميسان/  محافظة 
6 ومحافظة ميسان/ املؤسسات 

البلدية  2409
ومحافظة األنبار/ الطرق واجلسور  
16 ومحافظة األنبار/ زراعة األنبار  
771 ومحافظة األنبار/ الشــباب 

190 ومحافظة املثنى/  والرياضة  
الديوانيــة/  •محافظــة   2252
الطــرق واجلســور  5  ومحافظة 
 42 الديوانية/ البلديــات العامة  
ومحافظــة ذي قار/ بلديات ذي قار  
4 ومحافظــة ذي قار/ دائرة صحة 

ذي قار  1824
املنشآت   حماية  بابل/  ومحافظة 
2 ومحافظــة البصرة/ هيئة ذوي 
اإلعاقة  81 ومحافظة ميســان/ 
مــاء ميســان  778 ومحافظــة 
ميســان/ مجاري ميســان  377 
ومحافظة واســط/ اإلدارة احمللية  
2 ومحافظة ديالــى/ زراعة ديالى  

67 ومحافظــة واســط   2573 
ومحافظة النجف/ صحة النجف  
1869 وكلية اإلمام الكاظم  520 .

وأكدت ســامي بحســب البيان 
حــرص وزارة املاليــة على ضمان 
حقوق مختلف الشرائح والفئات 
على وفق ما نصت عليه القوانني 
واألحــكام النافــذة، مضيفــة ، 
الوزارة  “اســتمرار جهود مالكات 
األمثل  التطبيق  االستثنائية جتاه 
للقــرارات والتعليمــات املتصلة 
بحســم جميع االجراءات اخلاصة 
الــوزارات  لكافة  باالســتحداث 
واحملافظات واجلهات غير املرتبطة”.

العراق والتشيك يبحثان تطوير 
العالقات االقتصادية بين البلدين 

النقل البري: حزمة من األجراءات 
االصالحية لتطوير عمل الشركة وفروعها

وزيرة المالية: الموافقة على استحداث 19142 درجة وظيفية لتثبيت العقود

بغداد ـ الصباح الجديد 
عقــدت وزارة التخطيــط امس 
األربعاء ورشة عمل عن استخدام 
املركب  والتنمية  السكان  مؤشر 
، التي تضمنت عرضا عن املؤشر 
للســكان  احتســابه  وكيفية 
والتنميــة مع التركيــز على دور 
املؤشــرات املركبة فــي صياغة 
السياسات العامة، قدمته رئيس 
قسم سياســات متكني املرأة في 
دائرة التنمية البشــرية ســحر 
إلى  ،إضافة  فيض اهلل محمــد. 
عرض أخــر عن املؤشــر املركب 

قدمــه  والتنميــة  للســكان 
أحوال  إحصــاءات  مدير قســم 
نايوخ  فاضل  الدكتور  املعيشــة 
خيزران و مدير قســم إحصاءات 
التنمية البشــرية السيدة زينب 
املركزي  علي حســني في اجلهاز 

لإلحصاء . 
واوصت الورشة إلى ايجاد عالقة 
تبادليــة بني إعداد السياســات 
املركب  املؤشر  وبني  الســكانية 
للســكان والتنمية مــع ضرورة 
اإلهتمام مبا يتم إجنازه من أهداف 
التنمية املستدامة 2030 و مراعاة 

إعطاء  حالة  بني  النتائج  إختالف 
اوزان غير  اوزان متساوية وإعطاء 
متســاوية وضرورة التركيز على 
احلالة اخلاصة للعراق وما نتج من 
اثار بســبب جائحة كوفيد – 19 
األهتمام  وإنعكاســاتها، كذلك 
البيانات  فــي  النقص  مبعاجلــة 
املتعلقــة بالســكان املهاجرين 
والالجئــني ،الذيــن تعرضوا إلى 
النزوح الداخلي القسري والفئات 
تفعيل  مع  اجملتمع  في  الهشــة 
آليات التنســيق مــع منظمات 

اجملتمع املدني،

وحضر الورشة املدير العام لدائرة 
الدكتورة مها  االبشرية  التنمية 
عبد الكــرمي الراوي ومستشــار 
صنــدوق االمم املتحدة للســكان 
الدكتور مهدي محســن العالق 
وعدد من اخلبراء ورؤساء األقسام 
والشــعب و اجلهات ذات العالقة 
، إضافة إلى عدد من منتســبي 
الوزارة ،وترأســها اخلبير الدكتور 
عدنان ياســني مصطفى ، فيما 
كان رئيس فريق اخلبراء في الوزارة 
الدكتــور احمد محمد حســن 

مقررا للورشة

بغداد ـ الصباح الجديد:
عــن  التجــارة  وزارة  اعلنــت 
دائرة تســجيل  اجناز مــالكات 
الشــركات معامالت تاسيس ) 
3017( شــركة وطنية محدودة 
وتســجيل )173 ( فرع شــركة 
اجنبية ، وتســجيل )14( وكالة 

جتارية خالل العام املاضي .
 واكد مدير عام الدائرة مجاهد 
محمد شافي العيفان ان الدائرة 
اصدرت عدة قــرارات خالل هذا 
بتعديل  تتعلق  والتي  الشــهر 
املســاهمة  الشــركات  عقود 

و زيــادة وتخفيــض راس مال و 
دمج حسابات شركة وتصفية 
حســابات شركة  ، مضيفاً انه 
مت كذلك توثيق )3216( شــركة 
مسجلة وتاشير احملاضر واحالة 
)2609( شــركة عراقية، و)241 
الــى احملقق  ( شــركة اجنبية 
العدلــي خملالفتهــا الضوابط 

والتعليمات .
واشار املدير العام الى ان الدائرة 
احلســابات  بدراســة  قامــت 
الوطنية  للشــركات  اخلتامية 
البالغ عددها )13221( شــركة 

وطنية و)207 ( شــركة اجنبية 
و)173( فرع  الرئيســي  املركــز 
باالضافة  االجنبية  الشــركات 
 )243( حســابات  دمــج  الــى 
وقــرار وزيــادة او تخفيض راس 
مــال )362( شــركة ،وتاشــير 
والدمــج  التصفيــة  قــرارات 
االموال  رؤوس  وتخفيض  وزيادة 
حسابات )2859( شركة، وتاشير 
االسماء  من  والتاكد  احلجوزات 
احملجــوزة اموالهم لـــ )4335( 
 )63295( وصــوالت  وتدقيــق 
العامة  الهيئة  وتصديق قرارات 

واالشخاص  احملدودة  للشركات 
اولويــات  اعتمــاد   ،  )7623(
املسجلة  العراقية  الشــركات 

في اقليم كوردستان)155( .
ولفــت املدير العــام الى قيام 
محاضــر  بتصديــق  دائرتــه 
التاسيســية  االجتماعــات 
للشــركات احملــدودة والبالــغ 
عددها )2849( محضر باالضافة 
الى تصديق محاضر اجتماعات 
الهيئــة العامــة للشــركات 
املساهمة )848( ، وارشفة وثائق 

اضابير )8457( .

امانة بغداد تستعد لالحتفاء بمئوية تأسيسها
 وتعد أكبر حملة لتطوير العاصمة منذ اربعة عقود

صبيح نشأت تولى اول منصب لها في سنة 1923 

استعدت امانة بغداد 
مبكرا لالحتفال 
بالذكرى المئة 

لتأسيسها، والذي 
سيقام نهاية شهر 

شباط المقبل، مشيرا 
إلى أنه سيكون احتفاال 

كرنفاليا تشارك فيه 
مجموعة من أمناء 

عواصم الدول العربية، 
فضال عن فنانين 

وأدبـاء وشعراء من 
دول مختلفة

بغداد ـ الصباح الجديد 
وجه وزير التربيــة إبراهيم نامس اجلبوري امس 

االربعاء بتفعيل احلكومة اإللكترونية.
وقالت وزارة التربية في بيان إن “وزير التربية تفقد 
املواطنني”،  ملعامالت  وتسّلمهم  األقسام  عمل 
مبينة، أن “ذلك جاء تنفيــذاً لتوجيهات رئيس 
الوزراء محمد شياع الســوداني واستمراراً في 

تطبيق نهج حكومة اخلدمة الوطنية”.
وأضافت الوزارة أن “اجلبوري تفقد ميدانياً عمل 
األقسام في ديوان الوزارة واطلع بشكل مباشر 
على طلبــات املراجعــني”، موجهــا “بتفعيل 

احلكومة اإللكترونية من أجل خدمة املواطن”.
ودعا اجلبــوري “الوكالء واملديريــن العامني في 
ديــوان الــوزارة واملديريات العامــة للنزول إلى 
امليدان وتخصيص أوقات لالستماع إلى املواطن 

للتخفيف عن كاهله”.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
قــررت اجلمعيــة البرملانية اآلســيوية في 
جلســتها اخلتامية امس االربعاء ، استمرار 
العــراق نائبــاً لرئيــس اجلمعية، و رئيســاً 
للجنة الشــؤون السياســية، وإصدار عدة 
قرارات ضمن أربع جلــان بعد أن مت التصويت 

واملصادقة عليها.
وقال بيان صادر عن املكتب اإلعالمي للنائب 
األول لرئيس مجلس النواب محسن املندالوي 
إن “ اجلمعية اختتمت ،اليوم الثالثاء، أعمال 
جلستها الثالثة عشــرة، والتي أقيمت في 
واليــة أنطاليــا التركية مــن )10-8 كانون 
الثاني(، وتضــم 44 برملانا عضوا، و 14 برملانا 
مراقبا، و 10 منظمات مراقبة جتتمع بشكل 

دوري”.
وأضاف، أن “الوفد العراقي شــارك برئاســة 
)عدنان فيحان،  النــواب  املندالوي، وعضوية 
عبــد الكــرمي عبطــان، عمر صالــح(، في 
اجتماعــات وأعمال اجلمعية ورئاســة جلنة 
الشؤون السياسية، فضال عن لقاء عدد من 

ممثلي الوفود البرملانية املشاركة”.

بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلــن وزير اإلعمــار واالســكان والبلديات 
العامة بنگني ريكاني ، تشكيل جلنة لعمل 

جرد بجميع التجاوزات في بغداد.
وذكر بيان لوزارة االعمار واالســكان أن “وزير 
االعمار واالســكان والبلديات العامة بنگني 
ريكاني، تــرأس اجتماعاً موســعاً في مقر 
الوزارة امس االربعاء بشــأن املتجاوزين على 
طريق دورة - يوسفية للمرور السريع والطرق 
الرئيســة في بغــداد، حضره امــني بغداد 
ومحافظ بغداد وقائد عمليات بغداد ورئيس 
هيئة االستثمار الوطنية وعدد من القيادات 

االمنية والعسكرية واجلهات املعنية”. 
وأضاف البيان انه “مت تشكيل جلنة مكونة من 
وزارة االعمــار وامانة بغداد ومحافظة بغداد 
ووزارة الزراعة والعمليات املشــتركة، لعمل 
جرد بجميع التجــاوزات و معاجلتها، كما مت 
تشــكيل جلنة اخرى من وزارة االعمار وامانة 
بغــداد ومحافظة بغداد العــداد التصميم 

االساس لهذه املناطق.” 
وتابع، ان “االجتماع جــاء بعد عزم احلكومة 
علــى اتخــاذ االجــراءات القانونيــة بحق 
الذين  املتجاوزين، ومنتحلي صفــة امللكية 
يحاولون خــداع املواطنــني وابتزازهم وبيع 
االراضي على جانبي طريق دورة - يوســفية 

بشكل غير قانوني”. 

وزير التربية يوجه 
بتفعيل الحكومة 

االلكترونية

الجمعية البرلمانية 
اآلسيوية تقرر استمرار 

العراق نائبًا لرئيس الجمعية 

وزير اإلعمار يعلن تشكيل 
لجنة لعمل جرد بجميع 

التجاوزات في بغداد

التخطيط تناقش استخدام مؤشر السكان 
والتنمية المركب، في اعداد السياسات 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

دافع الرئيــس األميركي جو بايدن، 
عن نهجه جتاه مشكلة احلدود بعد 
أن اختتم يومني مــن االجتماعات 
حــول الهجــرة واقتصــاد أميركا 
املكسيكي  الرئيس  مع  الشمالية 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس 

الوزراء الكندي جاسنت ترودو.
نيويورك  تقرير لصحيفة  وبحسب 
تاميــز، فإن بايــدن طــرح “اقتراحا 
نهــج  بــني  وســطا  أساســيا” 
اجلمهوريني الذيــن يتهمونه بعدم 
فعل ما يكفــي للحد من الهجرة 
التي وصلت إلى معدالت قياسية، 
الذين  الدميقراطيني  والتقدميــني 
يقولــون أن خطواته األخيرة إلنفاذ 

القانون “تذهب بعيدا جدا”.
إلى مكســيكو  بايدن  وقبل رحلة 
خطوات  إدارتــه  اتخذت  ســيتي، 
الذين  املهاجريــن  لــردع  جديــدة 
يطلبــون اللجــوء علــى احلــدود 
توســيع  خــال  مــن  اجلنوبيــة 
اســتخدامها للعديد مــن تدابير 
املســتخدمة في  احلدود  مراقبــة 
تعتمد جزئيا  والتــي  ترامب،  عهد 

على املكســيك الستعادة 30 ألف 
مهاجر شــهريا من كوبــا وهايتي 

ونيكاراغوا وفنزويا.
 كما عرضت مسارا قانونيا ملا يصل 
إلى 30 ألف مهاجر من تلك الدول 
املتحدة  الواليــات  لدخــول  األربع 

بشكل قانوني شهريا.
وقــال بايــدن، وفقــا للصحيفة، 
األدغال،  الناس عبــور  “يتعني على 
والقيام برحلــة طويلة إلى احلدود، 
والعديد منهم ضحايا ليس فقط 
من حيث مــا يتعني عليهم دفعه، 
ولكن ضحية جسديا بطرق أخرى”.

وأضاف “نحن نحاول أن جنعل األمر 
أســهل على النــاس للوصول إلى 
هنــا، وفتح القدرة علــى الوصول 
إلى هنا بــدون جعلهم ميرون بهذه 

العملية الرهيبة.”
جمعتــه  قمــة  بايــدن  وأنهــى 
والكندي  املكســيكي  بالرئيسني 
أقيمت في املكسيك، وفي طريقه 
إلى الباد قــام بايدن بأول رحلة له 
إلى احلــدود اجلنوبية منذ أن أصبح 
رئيسا، حيث زار مركز دخول ومركز 
للمهاجرين في إل باسو، تكساس.

وعلى الرغم من عــدم اإلعان عن 
برامج رئيســية إضافيــة ملعاجلة 

قال مسؤولون  القمة،  الهجرة في 
إنهم  وأميركيــون  مكســيكيون 
سيواصلون التشــاور بشأن ما إذا 
كان بإمكانهم زيادة عدد املهاجرين 

الذين أعيدوا إلى املكسيك.

الرئيس  أوبــرادور،  لوبيــز  ورحــب 
املتحدة  الواليات  بقرار  املكسيكي، 
املشروط  اإلفراج  برنامج  توســيع 
ليشمل أشخاصا من تلك البلدان 
األربعة لثني املهاجرين عن محاولة 

دخول الواليات املتحدة بشكل غير 
قانوني، وأشــاد ببرنامج تأشــيرة 
العمل املؤقتة الكنــدي الذي قال 
إنه أفاد حوالي 25 ألف مكسيكي.
القادة  أعلن  الهجــرة،  وإلى جانب 

الثاثــة الذين اجتمعــوا في قمة 
قادة أميركا الشمالية عن التزامات 
ببناء صناعة أشــباه املوصات في 
املنطقة، وحتقيق أهدافهم املناخية 

ومعاجلة الزيادة في الهجرة.
واتفقوا على تنظيم منتدى ألشباه 
املوصــات مــع ممثلــي الصناعة 
أوائل  في  احلكوميني  واملســؤولني 
عام 2023 والتنسيق بشأن معرفة 
سلسلة  واســتثمارات  احتياجات 

توريد أشباه املوصات.
إن  األميركيون  املســؤولون  ويقول 
شركات أشباه املوصات التي تبني 
منشآت تصنيع جديدة في الواليات 
املتحدة ترغب فــي وضع أجزاء من 
بها في  اخلاصة  التوريد  سلســلة 

املكسيك، وفقا للصحيفة.
كمــا التزمــت الــدول بخفــض 
انبعاثات امليثان من قطاع النفايات 
الصلبــة ومياه الصــرف الصحي 
بنسبة ٪15 على األقل بحلول عام 
2030 مقارنة مبستويات عام 2020، 
ووضع اقتــراح خلفض فقد األغذية 
عام  بحلول  النصــف  إلى  وهدرها 

.2030
كما ســيضعون خطــة للمعايير 
الســيارات  شــواحن  وتركيــب 

الكهربائيــة على طــول حدودها 
الدولية.

املاضي،  االثنني  اجتماعهما  وخال 
ناقــش بايدن ولوبيز أوبــرادور زيادة 
اخملدرات  جتــار  ملقاضــاة  التعــاون 
وتعطيل إمدادات املواد الكيميائية 
املســتخدمة في صنع الفنتانيل، 

وفقا للبيت األبيض.
وتوتــرت جهود إنفــاذ القانون بني 
املتحدة واملكســيك منذ  الواليات 
اعتقــال وزير الدفاع املكســيكي 
ســلفادور  اجلنــرال  الســابق 

سيينفويغوس في عام 2020.
اجلنــرال  ســراح  إطــاق  ومت 
قبل  من  بســرعة  سيينفويغوس 

الواليات املتحدة بعدها.
وقبــل أيام من رحلــة بايدن، ألقى 
على  القبض  املكســيكي  اجليش 
أوفيديو غوزمان، جنل زعيم اخملدرات 
 ، تشــابو  ،إل  خواكــني  الســابق 

غوزمان.
وقال لوبيز أوبرادور إن حكومته اتخذت 
ووضعت  الفنتانيل،  إنتاج  تدابير ضد 
البحريــة للســيطرة علــى املوانئ 
ملنع شــحنات  في محاولة  البحرية 
املــواد الكيميائية املســتخدمة في 

صنعه، وتدمير اخملتبرات.

اتفاقات أميركية مع كندا والمكسيك بشؤون الهجرة والمخدرات وصناعة الموصالت
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متابعة ـ الصباح الجديد:
في  األمنية  املســتويات  أعربــت 
إســرائيل عن خشــيتها من قرار 
وقف  الفلســطينية  الســلطة 
اجليش  مــع  األمنــي  التنســيق 
العقوبات  اإلســرائيلي، على وقع 
فرضتهــا  التــي  االقتصاديــة 
الواليات  عبــرت  فيما  إســرائيل، 
املتحــدة عن رفضهــا للعقوبات 
اإلسرائيلية  احلكومة  أقرتها  التي 
الفلســطينية،  الســلطة  ضد 
معتبرًة أن من شأن هذه العقوبات 
أن تؤدي إلى تفاقــم التوترات، في 

ذروة غضب الفلسطينيني.
ووصــف املتحــدث باســم وزارة 
اخلارجيــة األميركيــة نيد برايس، 
“رد  بأنها  العقوبات اإلســرائيلية، 
أحادي اجلانب”، من شأنه أن “يؤدي 
تقل  وال  التوتــرات”.  تفاقــم  إلى 
العقوبات إشكالية في نظر  هذه 
واشــنطن عن ســعي السلطة 
محكمة  إلصدار  الفلســطينية 
العدل الدولية في األمم املتحدة رأياً 
استشــارياً حول ماهية االحتال 

اإلسرائيلي.
وقال برايس، رداً على ســؤال حول 
الصحافي  املؤمتــر  خال  املوضوع 
اليومــي: “هــذا جزء من ســبب 
معارضتنا للخطوة الفلسطينية 
املتعلقة مبحكمة العدل الدولية، 
مع العلم أنها من احملتمل أن تؤدي 
فقط إلى تفاقم التوترات. نعتقد 
أن اجلهــد الفلســطيني في األمم 
نتائج عكسية،  له  املتحدة كانت 
وقــد أبعــد األطراف عــن هدف 
حــل الدولتني املتفــاوض عليه”. 
وأكــد أن مســؤولي إدارة بايــدن 
املسؤولني  مع  القضية  يناقشون 
اإلسرائيليني والفلسطينيني على 

انفراد.
وجاء موقف واشــنطن بعد فرض 
اإلسرائيلي  األمني  الوزراء  مجلس 
العقوبات  املاضي،  األسبوع  نهاية 

الفلســطينية،  الســلطة  على 
والتي تضمنت مصــادرة جزء من 
عائــدات الضرائــب التي جتمعها 
إســرائيل نيابــًة عن الســلطة 
الفلسطينية وحتويلها إلى عائات 
الهجمات  جراء  إسرائيليني  قتلى 
اإليرادات  ومصادرة  الفلسطينية، 
للتعويــض عن املدفوعــات التي 
تقدمها الســلطة الفلسطينية 
واألســرى  الهجمــات  ملنفــذي 
وعائاتهــم،  الفلســطينيني 
في  الفلســطيني  البناء  وجتميد 
معظــم أنحاء الضفــة الغربية، 
وإلغــاء تصاريــح الســفر لكبار 
وهي  الفلســطينيني،  املسؤولني 
التي بدأت فعاً بسحب  اخلطوات 

تصاريح مســؤولني فلسطينيني 
كبار، وحجــز مبلغ 40 مليون دوالر 

لصالح عائات إسرائيلية.
ب برايس عندما ُسئل عما إذا  وعقَّ
كان سيحض اإلســرائيليني على 
قائاً:  األموال احملتجزة،  اإلفراج عن 
“اإلجراءات األحاديــة اجلانب تهدد 

قابلية احلياة حلل الدولتني”.
اإلســرائيلية  اإلجــراءات  ومّثلت 
احلكومة  سياســة  عــن  حتــوالً 
إلــى  التــي ســعت  الســابقة 
تعزيز الســلطة الفلســطينية، 
بتوجيهات من واشــنطن القلقة 
اآلن إزاء سياسة احلكومة اجلديدة 
القائمة على استهداف السلطة 
والفلســطينيني. وتقوم سياسة 

اليمينية  اإلســرائيلية  احلكومة 
علــى إعطــاء أولويــة للســام 
وليس  العــرب  مــع  والتطبيــع 
الفلســطينيني، وضد إقامة دولة 
فلسطينية أو منح الفلسطينيني 
أي ســيادة فــي اتفــاق محتمل 
الوجود  توسيع  مســتقبلي، ومع 
اإلســرائيلي في الضفة الغربية، 
وخنق التوســع الفلسطيني في 
املنطقة “ج” التي تشــكل 60 في 

املائة من الضفة الغربية.
وكانت واشنطن قد حذرت سلفاً 
احلكومة اإلسرائيلية احلالية التي 
أن  نتنياهو، من  بنيامني  يرأســها 
هذه السياســة وزيــادة الضغط 
الفلســطينية  الســلطة  على 

قــد تؤديان إلــى انهيارهــا، وهو 
ســيناريو قال عنه رئيــس الوزراء 
بعد  أشتية،  الفلسطيني محمد 
“بات  إنه  اإلســرائيلية  العقوبات 
وشــيكاً”، وإن قرار اقتطاع األموال 
لصالح عائات قتلــى العمليات، 
باإلضافة ملواصلــة اقتطاع قيمة 
تدفعها  التــي  للرواتــب  مماثلــة 
والشــهداء،  لألسرى  الســلطة 
يشكل مسماراً إضافياً في نعش 

السلطة الفلسطينية.
جــاء املوقــف األميركــي بعد أن 
لنظرائهم  الفلســطينيون  نقل 
في واشــنطن وتل أبيب، رســائل 
هــذه  اســتمرار  بــأن  واضحــة 
اإلســرائيلية سيقابَل  السياسة 

النظر  بغض  فلسطينية  بقرارات 
عن النتيجة على األرض، أي “انهيار 

السلطة”.
نت فحوى الرسائل تهديدات  وتضمَّ
بأن القيادة الفلسطينية سُتفّعل 
قــرارات اجمللس املركــزي املتعلقة 
إســرائيل،  االتفاقات مع  بإلغــاء 
وجتميــد االعتراف بهــا، حتى لو 
قاد ذلك إلى إجراءات إســرائيلية 
انتقاميــة ســتقود إلــى انهيار 
السلطة، وأن على اجلميع دفع ثمن 
تصرفاته والنتيجة التي ال يريدها 
أحد مبا في ذلك إسرائيل “أي انهيار 

السلطة الفلسطينية”.
تبدأ  أن  من  إســرائيل  وتخشــى 
الســلطة باختبار وقف التنسيق 
املستويات  وأعربت  معها.  األمني 
األمنية في إسرائيل عن خشيتها 
من قرار الســلطة الفلسطينية 
وقف التنســيق األمني مع اجليش 
العقوبات  وقع  على  اإلســرائيلي 

االقتصادية.
وقال مســؤولون أمنيــون لهيئة 
البث اإلســرائيلية “كان”، إن إلغاء 
التنســيق األمني قبــل نحو عام 
ونصف العــام، على خلفية إعان 
إلى  أدى  األميركية،  القرن”  “خطة 
تعميق التنســيق مــع “حماس” 
وتنامــي  اإلســامي”،  و”اجلهــاد 
نفوذهمــا في مناطق الســلطة 
الفلســطينية. وتعتقد إسرائيل 
أن ذلك تســبب إلى حــد ما في 
مــا يحدث علــى األرض اليوم في 

الضفة.
اإلســرائيلي  األمن  ويعطي جهاز 
أهميــة اســتثنائية للتنســيق 
الســلطة  مع  املســتمر  األمني 
الفلســطينية، ويعّول على مدى 
فاعليته. وأكد مسؤولون أن وجود 
الســلطة الفلســطينية عامل 
يســهم في االستقرار، ومهم في 
في  الفوضى، خصوصاً  منع حالة 

ظل الظروف احلالية.

تل أبيب تخشى وقف السلطة الفلسطينية
 التنسيق األمني معها

معارضة أميركية لعقوبات إسرائيلية )ستفاقم التوترات)

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املتمّردون في تيغــراي، امس األربعاء، أّنهم 
بدأوا بتسليم أســلحتهم الثقيلة تنفيذاً ألحد 
البنود الرئيســية في اتفاق السام الذي أبرموه 
مع أديس أبابا قبل أكثر من شهرين إلنهاء احلرب 

في اإلقليم الواقع شمال إثيوبيا.
وقال املتحّدث باسم املتمّردين، غيتاتشو رضا، إّن 
“إقليم تيغراي ســّلم أسلحته الثقيلة في إطار 
التزامــه تنفيذ اتفاق بريتوريا” الــذي وّقع في 2 

نوفمبر بني احلكومة الفدرالية واملتمّردين.
وأضــاف: “نأمــل ونتوّقع أن يســاهم هذا األمر 
بقوة في تســريع التنفيذ الكامل لاتفاق. نأمل 
ونتوّقع”. ونّص اّتفــاق بريتوريا خصوصاً على نزع 
ساح املتمّردين وعودة السلطات الفدرالية إلى 
تيغراي وإعــادة ربط اإلقليم باخلــارج بعد عزلة 

استمرت منذ منتصف 2021.
وبــدأت املعارك فــي تيغراي فــي نوفمبر 2020 
عندما أرســل رئيس الــوزراء، أبيي أحمد، اجليش 
الفدرالي لتوقيف مسؤولي املنطقة الذين كانوا 
يتحّدون ســلطته منذ أشــهر واّتهمهم بشّن 

هجمات على قواعد عسكرية فدرالية.
وحصيلة هذا النــزاع احلافل بالفظائع والذي دار 
جزء كبير منه بعيداً عــن األضواء غير معروفة. 
غير أن مجموعة األزمات الدولية ومنظمة العفو 

الدولية يعتبرانه “من األكثر فتكاً في العالم”.
وتســّبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي 
وأغــرق مئــات اآلالف في ظروف تقــارب اجملاعة، 

بحسب األمم املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا الرئيس اإلســرائيلي إســحق هرتســوج 
الساســة اإلســرائيليني إلى وقف التراشق بني 
واملعارضة  اجلديدة  املتشددة  االئتافية  احلكومة 

من يسار الوسط.
ويرأس رئيس الوزراء بنيامــني نتنياهو، الذي عاد 
إلى السلطة مجددا بعد توليه املنصب 12 عاما 
حتى عام 2021، كتلــة مؤلفة من حزبه احملافظ 
ليكود وأحزاب ميينية متشــددة ودينية حققت 

فوزا حاسما في انتخابات نوفمبر.
وأثار إدراجه حلزبي الصهيونية الدينية وعوتسماه 
يهوديــت )قوة يهوديــة( في االئتــاف قلقا في 
الداخل واخلــارج نظرا لدعــوات قادتهما لضم 
الفلســطينيون  يســعى  التي  احملتلة  األراضي 
إلقامة دولتهم عليها، باإلضافة إلى حتريضهما 
فــي املاضي ضــد نظــام العدالة اإلســرائيلي 

واألقلية العربية في الباد.
وقال هرتسوج على تويتر “هذا توقيت حساس... 
في احلياة العامة اإلســرائيلية... أناشدكم، أيها 
املمثلــون املنتخبــون واملواطنون مــن مختلف 
الطيــف العــام والسياســي، ممارســة ضبط 
النفس والتصرف مبســؤولية. نحن بحاجة إلى 
تهدئــة األمور وخفض درجة احلــرارة )في اخلاف 

السياسي(”.
جاء حديث الرئيس اإلســرائيلي بعد فترة وجيزة 
من تصريح النائب في الكنيست عن حزب )قوة 
يهوديــة( زفيكا فوجل بأن أربعــة أعضاء بارزين 
في املعارضة، منهم زعيمها الوســطي ورئيس 
الوزراء السابق يائير البيد، “هم أخطر األشخاص 

املوجودين في هذه اللحظة”.
وأضاف فوجــل في مقابلة مع وســائل اإلعام 
العامــة “إنهم يدعون إلــى احلــرب... إذا كانوا 
يدعون الحتجاجات، فســأعطيهم كل احلق في 
االحتجاج لكنهم يتحدثون بعبارات أنني العدو ، 

إنهم يتحدثون بلغة احلرب”.
ألقت  إنهــا  اإلســرائيلية  الشــرطة  وقالت 
القبض على سائق سيارة لتهديده مجموعة 
من املتظاهريــن، الذين قال البيــد إنهم من 
أنصار حزبه، في مدينة بئر السبع اجلنوبية من 
خال القيادة على الرصيف والتوقف أمامهم 

مباشرة.
وردا على ذلك قال البيد في تغريدة على تويتر 
“حتريض احلكومة ســينتهي بإراقــة الدماء”. 
وفي تعليق الحق على تصريحات فوجل، كتب 

على تويتر أنه “هكذا تنهار الدميقراطية”.
وحث بيني جانتس، وهو شــخصية معارضة 
بارزة أخرى ووزير دفاع سابق، نتنياهو على كبح 

جماح شركائه اليمينيني في االئتاف.
وقال جانتس “أدعوكــم إلى التنديد بالهجوم 
علــى املتظاهريــن والتصريحات القاســية 
والعمل على جسر هوة االنقسامات في األمة 

وليس تعميقها”.

متمّردو تيغراي 
يبدأون تسليم 

أسلحتهم الثقيلة

هرتسوج يناشد ساسة 
إسرائيل لوقف التراشق 

وسط استقطاب حاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احلكوميــة  األرقــام  أظهــرت 
األميركيــة أن الكوارث الطبيعية 
وخسائر الطقس املتطرف كلفت 
الواليات املتحدة ما ال يقل عن 165 
مليار دوالر وتسببت مبقتل حوالي 

474 شخصا العام املاضي.
أميركي،  تقرير حكومي  ذكر  فقد 
األعاصير  أن  الثاثــاء،  االول  أمس 
الكبيــرة وحرائق الغابات واجلفاف 
والعاصفة الشــتوية الشــديدة 
األخيرة في الواليــات املتحدة في 
العام 2022 تسببت بخسائر تزيد 

على 165 مليار دوالر، بزيادة قدرها 
10 مليارات دوالر عن إجمالي عام 
منذ  تكلفة  األكثر  والثالث   2021
بدء ســجات اخلسائر الكبرى في 

عام 1980.
وقالت اإلدارة الوطنية للمحيطات 
والغــاف اجلوي، “نــوا” Noaa، إن 
الباد شهدت 18 كارثة منفصلة 
قيمتها  بلغــت  واملناخ  للطقس 
مليــار دوالر في عــام 2022، وكان 
إعصار إيان هو األكثر تكلفة بنحو 

123 مليار دوالر.
املناخ  عالــم  آدم ســميث،  وقال 

التي أصدرت  “نوا”،  التطبيقي في 
البيانــات، إن العــام املاضي كان 
الكوارث  “جزءا من اجتاه ســنوات 
جميع  فــي  النشــاط  شــديدة 
أنحاء الواليات املتحدة”، بحســب 

صحيفة الغارديان البريطانية.
ومنذ عــام 2016، كان هناك 122 
حدثــا مناخيا منفصــا بقيمة 
مليار دوالر تسببت في مقتل أكثر 
من 5000 شــخص وتسببت في 

أضرار بأكثر من تريليون دوالر.
 وقــال ســميث: “إننــا نشــهد 
املعززة  اجتاهات عديدة للكــوارث 

الواليات  أن  إلى  باملناخ”، مشــيرا 
املتحدة تشــهد مواســم حرائق 
غابــات أطــول وأكثــر كثافــة، 
وأحداث هطول أمطار غزيرة ونوع 
األعاصيــر الضخمة مــن الفئة 
الرابعة واخلامســة في السنوات 
التي شــهدتها  املاضية  القليلة 
“نوا” لم يوثق من قبل في سجله 
التاريخي الذي يعــود تاريخه إلى 

عام 1851.
وأضاف ســميث: “ال يبدو أن هذه 
االجتاهــات ســوف تنعكس على 
األرجح.. رمبــا نحتاج إلى أن نكون 

أكثر اســتعدادا ملستقبل أصبح 
سريعا حاضرنا”.

وأشــار التقريــر إلــى أن األرقام 
ال تعكــس التكلفــة اإلجمالية 
ألحــداث الطقــس واملنــاخ في 
املاضي،  العــام  املتحدة  الواليات 
فقط تلــك املرتبطــة بالكوارث 
الكبرى التي تسبب كل منها في 

أضرار تزيد عن مليار دوالر.
وأضافت أن األحــداث التي بلغت 
خســائرها مليــارات الــدوالرات 
شــكلت نحو %85 مــن إجمالي 
األضرار الناجمة عن جميع أحداث 

واملناخ املســجلة في  الطقــس 
الواليات املتحدة في عام 2022.

وكان إعصــار إيان، الــذي اجتاح 
فلوريــدا فــي ســبتمبر، األكثر 
خسائر  في  تسبب  حيث  تكلفة، 
بقيمة 122.9 مليار دوالر متسببا 
فيما  وفــاة،  152 حالــة  بنحــو 
الصيفية  احلــر  تســببت موجة 
أجزاء  اجتاحــت  التــي  واجلفاف 
كبيرة من وسط وغرب الباد، في 
خســائر بقيمة 22.2 مليار دوالر، 
و136 حالــة وفاة، وتــرك اخلزانات 
مثل بحيرة ميد مستنفدة بشدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خال اليومني املاضيــني، لم يتوقف 
احلديث عن بلدة ســوليدار القابعة 
في شــمال شــرقي أوكرانيا، والتي 
وصف  روســيا هجوماً  عليها  تشّن 
بــدء عمليتها  بأنه األشــرس، منذ 
العســكرية على أراضي جارتها في 

شباط املاضي.
بني  اســتراتيجي  إمــداد  على خط 
ولوغانســك  دونيتســك  منطقتي 
“باخموت”،  تقــع  دونباس  إقليم  في 
القــوات  حولهــا  تخــوض  التــي 

عنيفة، خصوصاً  معارك  الروســية 
عند خاصرتهــا اجلنوبية ومناطقها 

الشرقية.
ولعل التركيز الروسي عملياً ينّصب 
علــى “باخموت” ال ســوليدار، إال أن 
القوات الروســية جلأت للســيطرة 
البلدة الصغيــرة عبر مدينتي  على 
وسلوفيانســك  كرامانورســك 
والوصول  ســوليدار  مــن  لاقتراب 

لباخموت.
ومن شــأن تلك اخلطوة على األرض، 
وضع القــوات األوكرانيــة في وضع 

حرج للغاية، وذلك ألن التال املرتفعة 
في سوليدار تشرف على كل خطوط 
وكذلك خطوط  األوكرانيــة  اإلمداد 

االتصال.
وفي حال الســيطرة عليها، يصبح 
تطويق باخموت من الشمال أسهل 
تعطيل خطوط  وبالتالــي  بكثيــر، 

اإلمداد على األوكران.
وتبعاً لهذا، أعلنت القوات األوكرانية 
قصفــت  الروســية  نظيرتهــا  أن 
ســوليدار أكثر من 86 مرة خال 24 

ساعة باملدفعية الثقيلة.

األوكراني  الرئيــس  كشــف  كمــا 
فولودمييــر زيلينســكي، أن قواتــه 

تخوض معركة هي األشرس هناك.
في حــني أعلــن رئيــس مجموعة 
فاغنر العســكرية الروسية اخلاصة 
أهميــة  أن  بريجوزيــن،  يفجينــي 
سوليدار تكمن بوجود أنفاق التعدين 
فيها، وهي أنفاق ممتــدة حتت األرض 

وميكن لها أن تتسع جلنود ودبابات.
أما جديد التطورات امليدانية، فأعلن 
بأعمال  القائــم  برشــيلني  دينيس 
رئاســة دونيتســك املوالي ملوسكو 

أمــس الثاثاء، أن القوات الروســية 
ســيطرت على وسط بلدة سوليدار 
القوات  ودفعــت  أوكرانيــا،  شــرق 
اخللفية غرب  املناطق  إلى  األوكرانية 

البلدة.
في حني ســيطرت قوات فاغنر على 
ضواحي ســوليدار اجلنوبية ما بعد 

منطقة كراسنايا غورا.
يأتــي ذلك فيمــا ما زالــت املعارك 
محتدمة بني قــوات “فاغنر” واجليش 
األوكرانــي غــرب املدينــة، في حني 
طوقــت القوات الروســية املقاتلني 

األوكرانيني في جيوب البلدة غرباً.
األركان  هيئــة  نشــرت  ذلــك،  إلى 
األوكرانية بياناً عن األوضاع، أوضحت 
فيــه أن القــوات الروســية تواصل 
باخموت  باجتاه  الهجومية  عملياتها 
وأفديف وليمان في محاولة لتحسني 

املوقف التكتيكي باجتاه كوبيان.
وأضافــت أن الــروس أعــادوا جتميع 
صفوفهم واستعادوا القوى البشرية 
ونقلوا وحــدات هجوميــة إضافية 
االعتداءات  وبدأوا  التكتيكات  وغيروا 

هناك.

165 مليار دوالر خسائر اميركا جراء الطقس المتطرف عام 2022

روسيا تركز هجماتها على سوليدار الهميتها الستراتيجية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املكتــب الصحفي لرئيــس الوزراء 
أن احلكومة  تــرودو،  الكنــدي جاســتني 
 NASAMS الكندية تعتزم شــراء أنظمة
الصاروخيــة للدفاع اجلوي مــن الواليات 

املتحدة لتسليمها ألوكرانيا.
وجــاء في البيان الصادر فــي أعقاب لقاء 
ترودو مع الرئيــس األمريكي جو بايدن في 
العاصمة املكســيكية مكسيكو، امس 
االول الثالثاء، أن “رئيس الوزراء أبلغ الرئيس 
بــأن كندا ستشــتري من أجــل أوكرانيا 
أنظمة NASAMS للدفاع اجلوي األمريكية 

الصنع”.
بدورهــا، أعلنــت وزيرة الدفــاع الكندية 
أناند في أعقــاب اتصالها الهاتفي  أنيتا 
بنظيرها األوكراني أليكســي ريزنيكوف، 
أن هذا “ســيكون أول تبرع بأنظمة الدفاع 

اجلوي ألوكرانيا من جانب كندا”.
“ستســمح  األنظمة  هــذه  أن  وأضافت 
بحمايــة البنيــة التحتيــة احليوية من 
الطائرات املســيرة والصواريــخ والغارات 

اجلوية”.
يذكر أن أوكرانيــا حصلت على بطاريتني 
من أنظمة NASAMS من الواليات املتحدة 
فــي اخلريف املاضي. وتعهدت واشــنطن 
بتقدمي ما مجموعــه 8 بطاريات من تلك 

األنظمة ألوكرانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة الدفاع الهنديــة عن إجراء 
جتربــة ناجحة إلطالق صاروخ باليســتي 
قصير املدى أطلقت عليه اسم “بريتهفي 

.”2
وقالــت وزارة الدفاع في بيان: “إن الصاروخ 
أثبت فاعليته، وهو جزء ال يتجزأ من الردع 
النووي الهندي. وأصــاب الصاروخ الهدف 

بدقة عالية”.
واحدا من  “بريهفــي2-”  ويعتبر صــاروخ 
سلسلة الصواريخ الباليستية أرض-أرض 

التي متتلكها القوات املسلحة الهندية.
يتمتع صاروخ “بريهفي2-” بقدرته على بلوغ 
أهــداف مبدى 250 كيلومتــرا، وميكنه حمل 

رأس حربي يصل وزنه إلى 500 كيلوغرام.

 NASAMS كندا تعتزم شراء أنظمة
للدفاع الجوي من الواليات المتحدة 

وتسليمها ألوكرانيا

الهند تختبر صاروخا من 
سلسلة الردع النووي
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متابعةـ  الصباح الجديد:

السودانية  األطراف  واصل ممثلو 
اإلطاري،  االتفــاق  على  املوقعة 
النقاشــات  الثانــي،  لليــوم 
بغــرض الوصول إلــى خريطة 
الســتئناف  جديــدة  طريــق 
عملية تفكيــك نظام الرئيس 
البشــير، تستند  املعزول، عمر 
إلــى أطــر قانونيــة ونصوص 
في  تضّمن  قاطعة،  دســتورية 
تغفل  أال  على  النهائي،  االتفاق 
خريطة الطريــق أهمية األبعاد 
الدولة  تصفية  في  السياسية 
العميقــة التــي مّكنت حلكم 
 30 اإلســالميني للبــالد طيلة 

عاماً.
قانونيون  خبــراء  واســتعرض 
خــالل  وأجانــب  ســودانيون 
جلسات املؤمتر بقاعة الصداقة 
مشــابهة  جتارب  اخلرطوم،  في 
لــدول في اإلقليــم جنحت في 
تفكيــك ســيطرة األنظمــة 
احلاكمة على احلياة السياسية 
واســترداد الدولة عبــر الطرق 

القانونية والسياسية.
ودعــا اخلبير القانونــي الدولي، 
ألكساندر ماير، السودانيني إلى 
فعالة  تفكيك  تصميم عملية 
وعادلــة تتجنــب الوقــوع في 
مخاطر الفــراغ الذي قد ينجم 
عــن إعفاء مســؤولني مؤثرين، 
أداء مؤسســات  وتأثيــره على 

اخلدمة املدنية في الدولة.

في  مشــاركته  خالل  وأشــار، 
في  الدولية  املعاييــر  جلســة 
عمليــات التفكيك، إلى أهمية 
وخيارات  معاييــر  على  االتفاق 
العامة  للسياســات  أساسية 
التــي يجب اتباعهــا لتحقيق 
أي  أن  مؤكداً  متكاملة،  عملية 
إجراء يتم يجــب أن يترافق مع 

التدابير واإلجراءات القانونية.
وشــدد اخلبير الدولي على توفر 
عملية  أجــل  من  الضمانــات 

نزيهة لكل مــن يواجه قضية 
متعلقة بعملية التفكيك، وأن 
مينح احلــق الكامل للمتضررين 
في الدفاع عن أنفســهم وفق 

اإلجراءات القانونية املعروفة.
وفي موازاة ذلك، دفع حزب األمة 
القومي، أحد أطراف “قوى احلرية 
والتغييــر”، برؤيته فــي املؤمتر، 
داعياً جلنة التفكيك املقبلة إلى 
اتخاذ قرارات عاجلة، ودون تأخير، 
بالتحفــظ علــى املفســدين 

وحجز أموالهــم وحظرهم من 
منسوبي  كل  وإعفاء  الســفر، 
النظام املعزول في املؤسســات 
والشــركات احلكومية، الذين مت 
إعادتهــم بالتعيني بعد انقالب 
25 تشــرين األول املاضي، وفتح 
حتقيقــات فورية مــع من تدور 
وتقدميهم  الشــبهات  حولهم 

حملاكمات عادلة.
تصفية  أهميــة  على  وشــدد 
املوازيــة  لألجهــزة  كاملــة 

والتحفــظ علــى املمتلــكات 
اخلاصــة بها، وإجــراء مراجعة 
التمكني  أذرع  وتصفية  شاملة 
واملالية  اخلارجيــة  وزارات  فــي 
واألجهــزة العدلية والنظامية، 
الواليات  حكومــات  وتطهيــر 

بصورة كاملة.
األمة تطوير جتربة  واقترح حزب 
آلية  وفق  الســابقة  التفكيك 
لتصفية  قوميــة  مفوضية  أو 
“التمكــني” واســترداد األموال 

أســس  على  تقوم  املنهوبــة، 
معاييرهــا  جديــدة،  ولوائــح 
واخلبــرة  والكفــاءة  املهنيــة 
فــي  والتخصــص  والتأهيــل 

مجاالت التفكيك اخملتلفة.
ودعا إلــى تصفيــة الواجهات 
الدينيــة حلزب املؤمتــر الوطني 
على  بنائها  وإعــادة  )املنحــل( 

أسس جديدة، وفق القانون.
القومي  األمــة  حــزب  وطالب 
بإصــدار تشــريع يلــزم كافة 
مؤسســات الدولــة واألجهزة 
النظامية بتنفيــذ قرارات جلان 
التفكيــك، وفــق عقوبات في 

حالة عدم االلتزام.
وناقــش املؤمترون مــن مختلف 
مؤمتر  في  املشاركة  القطاعات 
جتديد خريطة الطريق، لتفكيك 
وتقييــم  املعــزول،  النظــام 
ودعــوا  الســابقة،  التجربــة 
والقصور،  األخطــاء  جتنب  إلى 
متكاملة  عمليــة  بتأســيس 
قانونياً وسياســياً إلزالة متكني 
نظام اإلســالمويني السابق في 
مؤسسات الدولة، لضمان جناح 
باسترداد كل  الفساد  مكافحة 
األمــوال املنهوبة فــي الداخل 

واخلارج.
ومن املقرر أن يختتم مؤمتر جتديد 
عملية تفكيك نظام البشــير 
املعــزول، اخلميــس، للخــروج 
تعديالت  إجراء  بشأن  بتوصيات 
للجنة،  الســابق  القانون  على 
تعكف على صياغته مجموعة 

من خبراء القانون والسياسة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
“إيكونوميك  صحيفــة  ذكرت 
باكســتان  أن  الهندية  تاميــز” 
159 حاوية  تخطــط إلرســال 
ذخيــرة، مبــا في ذلــك قذائف 
155 ملــم، إلــى أوكرانيــا في 
يناير احلالـــي، عبـر مينـاء فـي 

بولنـدا.
وقالــت مصــادر للصحيفــة، 
 Project Shipping شــركة  إن 
الباكستانية للشحن  تخطط 
لشــحن 159 حاويــة ذخيــرة 
ميناء  من  أوكرانيا  إلى  متجهة 
كراتشــي إلى ميناء غدانسك 

في بولندا، فــي النصف الثاني 
من شــهر يناير اجلاري، وشحن 
 ،  M82 والبادئــات   ،  M4A2

.PDM وصمامات
الصحيفة، في  تقوله  ملا  ووفقا 
املقابــل، قد تتلقى باكســتان 
مساعدة من أوكرانيا في حتديث 

.Mi-17 طائرات الهليكوبتر
وأضافــت الصحيفة، “أفيد بأن 
الشــركة األوكرانيــة العاملة 
الطائرات،  إنتاج محــركات  في 
الغــاز  توربينــات  وكذلــك 
البحريــة الصناعية، تســاعد 
الهليكوبتر  طائرات  حتديث  في 

الباكستانية”.
أوكرانيا  أن  الصحيفة  وتضيف 
عالقات  تربطهما  وباكســتان 
وثيقة.  وصناعيــة  عســكرية 
 ،2020 و   1991 عامــي  فبــني 
أبرمت أوكرانيا عقود أســلحة 
مع باكســتان بقيمة 1.6 مليار 

دوالر تقريبا.
أكثر  باكستان  وسابقا، اشترت 
من 320 دبابة أوكرانية من طراز 
بعد  فيمــا  وأبرمــت   T-80UD
صفقة بقيمة 85.6 مليون دوالر 
مع كييف إلصالح أســطولها 

من هذه الدبابات.

وسائل إعالم: باكستان تخطط لتزويد أوكرانيا بـ 159 حاوية ذخيرة

أطراف )االتفاق اإلطاري) يتداولون تصفية )نظام البشير)
استعراض تجارب إقليمية مشابهة... وخبراء أجانب يشاركون بخبراتهم
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 882/ش/2021
التاريخ: 2022/6/14

اعالن
الى املدعى عليه/ مناور ابراهيم 

احمد
بتاريــخ 2022/6/14 اصدرت محكمة 
االحوال الشخصية في تكريت بحقك 
حكما غيابياً يقضي )بالتفريق للضرر 
بينك وبني املدعية )زينه محمد احمد(

بصحيفتــني  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــني وفــي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
قانونا لالعتــراض والتمييز خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذاً 

بحقك ومكتسباً درجة الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة احلي 
املدعي / بالسم قاسم علي

املدعى عليهم / 1.عامر رشــاد مجيد 
2.ثامر رشاد مجيد 3.عماد رشاد مجيد 
4. عدنان رشــاد مجيد 5.علي رشــاد 
6.اقبال رشــاد مجيــد 7.رجاء  مجيد 

رشاد مجيد 9.نداء رشاد مجيد
م/ تبليغ حكم غيابي

 ســبق وان أصدرت هذه احملكمة قرارها 
املرقــم 533/ب/2022 في 2022/12/15 
العقار  شــيوع  بإزالة  يقضــي  والذي 
املرقــم 35 الســراي وبالنظر جملهولية 
محل اقامتكم حســب كتاب مكتب 
اخملتار قررت  التحقيق في احلي واشعار 
احملكمة تبليغك بقرار احلكم اعالنا عن 
طريق النشــر في صحيفتني محليتني 
ولكم حق الطعن خالل املدة القانونية 
وبعكســه ســوف يكتســب احلكم 

الدرجة القطعية
القاضي
حاكم ثابت االمير

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1513/ش/2022
التاريخ: 2022/12/29

اعالن
الى املدعى عليه/ عالء ذياب ضاري

اصــدرت   2022/12/29 بتاريــخ 
في  الشــخصية  االحوال  محكمة 
تكريت بحقك حكماً غيابياً يقضي 
املدعية  وبني  بينك  )بالتفريق للضرر 

)سماح احمد علي(
بصحيفتني  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــني وفي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
قانونياً لالعتراض والتمييز خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشر 
في الصحف يعتبر قرار احلكم نافذاً 

بحقك ومكتسباً درجة الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
محكمة بداءة السعدية

العدد\ 84\ب\2022
التاريخ 8\1 \2023

م\اعالن
الى املدعى عليه\ ) احمد محمد علي اكبر (

بتاريــخ 25\10 \2022  اصدرت هذه احملكمة قرار 
حكم بالدعــوى املرقمة اعاله واخلاصة باملدعي ) 
مازن ســعداهلل محمد (  واملدعى عليه ) احمد 
محمد علي اكبر( قابال لالعتراض واالســتئناف 
والتمييز يقضي احلكــم بتأديته للمدعي مبلغ 
مقداره )3،432،000( ثالثة ماليني واربعمائة واثنان 
وثالثون الف دينار عن قيمة شــراء مواد بناء رمل 
(  وفق احكام املواد ) 156،161،166،177،185،303( 
من قانــون املرافعات املدنيــة ولكونك مجهول 
محل االقامة حسب اشعار منطقة حي التأخي 
في الســعدية املدعو اخملتار )عمر رحيم محمد 
( والشــرح القائم بالتبليغ ) مؤيــد بدري( تقرر 
تبليغك بالقــرار احلكم اعاله اعالنا بواســطة 
صحيفتــني محليتني يوميتني وفــي حالة عدم 
حضورك لغــرض املراجعة طــرق الطعن خالل 
املــدة القانونية البالغة ثالثــون يوما اعتبارا من 
تاريخ النشــر قرار قابال لالعتراض واالســتئناف 
والتمييز وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية .
القاضي
 قائد حميد جاسم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين 

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 2298/ش/2022
التاريخ: 2023/1/11

اعالن
الى / املدعى عليه

 جمعه عكاب جمعه
اقامت املدعية )متاضر شفيق اسماعيل( 
الدعوى املرقمة 2298/ش/2022 في هذه 
احملكمة تطالــب فيها احلكــم باثبات 
الــزواج اخلارجــي ولعدم وجــود محل 
اقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
يوم 2023/2/12  املرافعة  تبليغك مبوعد 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابياً وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي اول محكمة األحوال 
الشخصية في تكريت

إعالن
الى الشريك

 زينب عطيه خزال
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن في الناصريــة وذلك 
على  باملوافقة  إقرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك السيد )كولب 
هاشــم حامي( بالبنــاء على 
القطعة  في  املشاعة  حصته 
املرقمــة )55754/110( اســم 
املقاطعــة )جزيــرة( لغــرض 
االســكان  قــرض  تســليفه 
خمســة  اقصاها  مدة  وخالل 
عشــر يوما من داخــل العراق 
وشــهر خارج العراق من تاريخ 
نشــر اإلعالن وبعكسه سوف 
االعتراض  في  يســقط حقك 

مستقبال.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 127
التاريخ: 2023/1/11

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجار في مديريــة بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية 
بلدية )الدواية( وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )1( فعلى الراغبني باالســتئجار 
مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل 
مــدة االيجار واحلضور فــي اليوم التالي من مدة انتهاء االعــالن في ديوان البلدية 
حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

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

جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني

دائرة الشؤون الهندسية
قسم حفظ وإدارة املباني التاريخية واجلوامع االثرية

شعبة التسجيل والتوثيق
العدد 138
التاريخ امليالدي 2023/1/11

إعالن مناقصة رقم )2023/1( للمرة الثالثة

تدعو دائرة الشــؤون الهندسية في ديوان الوقف الســني/ منطقة السبع بكار املقاولني والشــركات من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في 
مناقصة )صيانة جامع املرجان/ بغداد( وبكلفة تخمينية قدرها )691,012,000( )ســتمائة وواحد وتســعون مليون واثنى عشــر الف دينار( فقط 
احملســوبة على )اخلطة االســتثمارية( راجني مراجعة قســم حفظ وإدارة املباني التاريخية واجلوامع االثرية في الدائرة املذكورة اعاله لغرض شراء 
العطاءات مقابل مبلغ )250,000( )مائتان وخمســون الف دينار( غير قابلة للرد مع اســتالم استمارة معلومات لطالبي العطاءات وأن آخر موعد 
لتقدمي العطاءات هو يوم )الثالثاء( املصادف )2023/1/31( على أن يســتصحب طالب العطاء املستمســكات املبينة أدناه ويتحمل من ترسو عليه 
املناقصة أجور نشر اإلعالن، علما أن الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد 
ثمن شــرء وثائق املناقصة. وتوضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان 

)مدرج عليها اسم الشركة ورقم املناقصة واسم العمل وتاريخ الغلق(
www.handasieya.com لالستفسار: زيارة املوقع اإللكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية

handasyawaqaf@yahoo.com او مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
املستمسكات املطلوبة:

1. تأمينات أولية بنســبة )3%( من مبلغ العطاء البالغ )20,730,500( )عشرون مليون وسبعمائة وثالثون الف وخمسمائة دينار( يقدم على شكل 
صك مصدق او خطاب ضمان مقدم من قبل مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسســني للشــركة املشاركة في املناقصة حصرا على ان يكون 

خطاب الضمان نافذا ملدة ستة اشهر.
2. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك باملناقصة نافذة لنهاية العام احلالي.

3. هوية تســجيل املقاولني العراقيني نافذة صادرة من وزارة التخطيط وفق تعليمات تســجيل وتصنيف املقاولني رقم )1( لسنة 2015 وبدرجة /
وصنف تؤهله للمشاركة باملناقصة.

4. تقدمي رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال املنجزة او االعمال املماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية.
5. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة املقدمة.

6. يلتــزم املقاول بتحديد مدة تنفيذ العمل مع تقدمي جدول تقدم العمل )وســيكون جلدول تقدم العمل املقــدم أهمية بالغة في املفاضلة بني 
العطاءات(.

7. على مقدم العطاء ان يوقع استمارة تقدمي العطاء وعلى كل صفحة من جداول الكميات املسعرة ويتم تدوين أسعار العطاء باملداد او بشكل 
مطبوع رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز احلك او الشطب وكل تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة الكتابة رقما وكتابة والتوقيع إزاءه.

8. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة
9. على مقدم العطاء تقدمي شهادة تأسيس الشركة ومحضر اجتماعها التأسيسي او قرار التأسيس )مصدق بتاريخ حديث ال يتجاوز ثالثة اشهر( 

وتلتزم شركات القطاع العام بتقدمي نشاطها ونسخة من نظامها الداخلي
10. وجوب تقدمي كتاب يبني الكفاءة املالية للشركة املتقدمة من أحد املصارف.

11. يلتزم مقدم العطاء بتقدمي العطاء وفق استمارة تقدمي العطاء املعدة من قبل دائرتنا.
12. قبل إجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة ونظامها الداخلي.

13. على مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل العشــرة ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء وبقيمة )345,506,000( )ثالثمائة 
وخمسة واربعون مليون وخمسمائة وستة االف دينار(.

14. على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية البالغة )276,405,000( )مائتان وستة وسبعون مليون واربعمائة وخمسة االف دينار( عند تقدمي 
العطاء.

15. على مقدم العطاء تقدمي العطاء في القسم الرابع وفق ما ورد في الوثائق القياسية لعقود األشغال وستعتمد كمعايير للتأهيل حيث تقدم 
ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق املكتوبة للعطاء بصيغة االعالن.

16. توضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى سكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان )مدرج عليها رقم املناقصة 
واسم العمل(.

17. سيهمل كل عطاء لم يتضمن اي فقرة من الفقرات اعاله.
18. سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفساراتكم عن املناقصة أعاله في يوم )الثالثاء( املصادف )2023/1/24(.

مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة املباني التاريخية واجلوامع االثرية
رئيس مهندسني 
سعد خلدون رشيد محمد
مدير عام دائرة الشؤون الهندسية/وكالة

 مدةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
االيجار

 القيمة التقديرية
)االيجار السنوي(

 ساحة بيعجزء 7817/27الدواية1
املواشي

 سنة
واحدة

 30،000،000 ثالثون
مليون دينار
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أثــارت موافقــة احلكومــة على 
وظيفيــة  درجــات  اســتحداث 
تصــل إلى 286 ألــف وظيفة في 
مؤسسات ووزارات الدولة، انتقادات 
واسعة في أوســاط االقتصاديني 
مــن تداعيات هــذه اخلطوة على 
ومواردها الســيما  الدولة  موازنة 
في ظل ترهل الوظائف احلكومية، 
مشيرين إلى أن هذه اخلطوة تعبر 
عن رغبة احلكومة في تالفي أزمة 
الكلف  عن  النظر  بغض  البطالة 
املتوقعــة، خاصــة إذا تعرضــت 
عائدات النفــط للهبوط في ظل 

توقعات بانخفاض أسعار النفط.
أنهــا  املاليــة،  وزارة  وأعلنــت 
استحداث  إجراءات  اســتكملت 
الدرجــات الوظيفيــة التي أقرها 
مجلس الوزراء بضمنها شــريحة 
املتعاقدين في الوزارات واحملافظات.

وقــال النائب في البرملان باســم 
الغريبــاوي، إن هنــاك ضغوطــاً 
تتعرض لها احلكومة فيما يتعلق 
مبوضوع الدرجات الوظيفية وإيجاد 

حلول لرواتب املتقاعدين.
احلكومات  أن  الغريبــاوي،  وأضاف 
املتعاقبــة منــذ 2003، توارثــت 
مسألة التوظيف ولم تعط حلوالً 
مما  املشــكلة،  هذه  حقيقية حلل 
وّلَد ضغطاً على املوازنة السنوية 
العامــة للدولة. وأشــار إلى أنه 
في حال انخفاض أســعار النفط، 
وهو متوقع، فإن قدرة الدولة على 
ســداد وتأمــني رواتــب املوظفني 
كبير،  بخطر  ســتكون محفوفة 
خاصة إذا اســتمر باب التوظيف 

مفتوحاً بهذا الشكل.
بقاء  أن  علــى  الغريباوي  وشــدد 
الفســاد في مؤسســات الدولة 
على ما هو عليــه اليوم، واعتماد 
ذات االســتراتيجية والسياســة 
املتوارثــة، من عدم  االقتصاديــة 
النفطية  بديلة غير  إيرادات  إيجاد 
لرفد املوازنة العامة، يجعل الدولة 

أمام مشكلة كبيرة.
وتابــع أن الدولة ملزمــة بالعمل 

علــى تنشــيط القطــاع اخلاص 
ودعمه لرفع قدرته على التوظيف، 
الزراعيــة  القطاعــات  وإصــالح 
والصناعية مــن أجل حتقيق ذلك، 
ال ســيما أن الظــروف احلالية ال 
تسمح بخصخصة القطاع العام 
لوجود السالح املنفلت وعدم وجود 
بيئة آمنة، فضال عن التخوف من 
املتنفذة  واجلهات  األحزاب  احتكار 

على القطاعات املهمة.
يتعلق  فيما  البرملان  إجراءات  وعن 
بدعــم القطــاع اخلــاص، أكــد 
الغريبــاوي أن ُكثــراً مــن أعضاء 
مجلــس النــواب عازمــون على 

تشــريع قوانــني تدعــم القطاع 
اخلــاص، باعتبــاره العامل األهم 
للنهــوض بالواقــع االقتصــادي 

العراقي.
االقتصادي،  اخلبير  قال  جانبه،  من 
إن  التميمــي،  جبــار  نبيــل 
سيكون  الوظيفية  االستحداثات 
لهــا تأثيــر واضح علــى املوازنة 
العامــة للدولة، وســيدفع البلد 
فاتــورة التوظيف مع أي انخفاض 
ألســعار النفــط فــي الســوق 
العامليــة، وبالتالــي خفض قدرة 
الدولة على تخصيص أموال أخرى 
ألغراض كلف التشــغيل أو أبواب 

اإلنفاق التنموي واالستثماري.
احلكومة  أن  التميمــي  وأوضــح 
احلالية حتــاول امتصاص جزء من 
البطالــة احلالية التي تقارب 16% 
عبر استحداث الوظائف أو تثبيت 
نســبة  أن  إلى  مشــيرا  العقود، 
البطالة قد تنخفض إلى %8 بعد 
باســتحداث  الوزراء  مجلس  قرار 
درجات وظيفية، لكنها تتجه نحو 
زيــادة العوائق أمام السياســات 

املالية واالقتصادية.
ووفق التميمــي فإن هناك ضعفاً 
فــي الرؤيــة االقتصاديــة لــدى 
القوى السياســية العراقية، من 

خــالل عدم اتفاقهــا على منهج 
اقتصــادي واضــح، فضــالً عــن 
ضعف إرادة احلكومــة في تنفيذ 
سياســات اقتصاديــة واعدة قد 
الفتا  إحداها،  اخلصخصــة  تكون 
التي تنظم  إلى أن غياب القوانني 
السياســات االقتصاديــة وحتمي 
احلقــوق العامــة واخلاصــة، من 
إهمال  إلــى  أدت  التي  األســباب 

قضية اخلصخصة في العراق.
بالتنمية  اخملتــص  اعتبر  بــدوره، 
االقتصادية، أحمد صباح، أن وجود 
ما يقرب مــن 2.5 مليون موظف 
في القطاع العام املدني، مع وجود 

أكثر من 1.75 مليون منتسب في 
صفــوف األجهــزة األمنية، يؤكد 
أن البلــد ُمقبل علــى عجز مالي 
مع  القريب  املســتقبل  في  كبير 
وجود توقعات تشير إلى انخفاض 

أسعار النفط مجدداً.
وقــال صبــاح أن وجــود أكثر من 
4.5 ماليني موظــف حكومي، مع 
احتساب املنضمني لسوق العمل 
الوزراء  قرار مجلس  احلكومي وفق 
ألــف درجة   286 بتعيني  األخيــر 
الترهل  يزيد من حالــة  جديــدة، 

الوظيفي لدى املؤسسات.
وبحســب صباح فإن هذه األعداد 
من املوظفني ترهق املوازنة العامة 
للدولــة، وتزيد مــن حالة اخلمول 
في أداء املؤسســات قياساً بعدد 
املوظفني الذين يتقاضون رواتبهم 
أن على  من عمل حقيقي، مؤكداً 
الدولــة التوجــه فــوراً حلل هذه 
االستثمار  آفاق  وفتح  املشــكلة، 
في جميــع اجملــاالت، وتفعيل دور 
في  للمســاهمة  اخلاص  القطاع 
املوازنة  عــن  الكبير  الثقــل  رفع 

العامة للبلد.
ورغم ثرواته النفطية، إال أن العراق 
42 مليون  البالغ عــدد ســكانه 
اقتصادية  أزمات  يواجه  نســمة، 
ومعيشية. وفي مارس/ آذار املاضي، 
قالت املديرة العامة لدائرة الرعاية 
االجتماعية في وزارة العمل، ذكرى 
العراقية  للقنــاة  الرحيــم،  عبد 
اإلخباريــة إن “10 ماليــني فرد في 

العراق )%25 من السكان( فقراء”.
وتعتمــد احلكومــة العراقية في 
موازنتها بشكل كبير على سعر 
برميل النفط والعائدات النفطية، 
في بلد يواجه صعوبات اقتصادية 
بنى حتتية  إلى مشــاريع  ويحتاج 
عدة بعد سنوات من احلرب. وقفزت 
قيمة صــادرات العراق من النفط 
خالل العام املاضي 2022 بنســبة 
وزارة  أعلنتها  بيانات  %53، حسب 
النفط العراقيــة، الثالثاء املاضي، 
لتصل إلى 115 مليار دوالر، مقابل 

75 ملياراً في العام السابق له.

بغداد ـ نجالء صالح الدين :
املنتجات  غالء  مشاكل  تصاعدت 
الغذائية احمللية في العراق بشكل 
حاد فــي اآلونة األخيــرة، فما بني 
اخلانقة وجشع  االقتصادية  األزمة 
املواطن  همــوم  تصاعدت  التجار 
الســوق  ســجل  حيث  العراقي، 
احمللــي ارتفاعا غير مســبوق في 
امتعاض  مما سبب  البيض،  أسعار 
املواطن من الوضع احلالي، وكشف 
تنتج ســبعة  البــالد  ان  كذبــة 

مليارات بيضة سنويا .
ووجــه وزيــر الزراعة عبــاس جبر 
بالسماح  األربعاء،  العلياوي، امس 
فــي نقل بيض املائــدة من اقليم 
كردســتان الى محافظات العراق 

األخرى.
وقــال العليــاوي في بيــان ورد لـ 
الصباح اجلديد ، انه "تقرر السماح 
بنقل بيــض املائــدة املنتجة في 
إقليم كردستان  مشــاريع دواجن 
الى باقي محافظات العراق األخرى 

وبالعكس".
واضاف ان "هذا القرار جاء ملواجهة 
االرتفــاع في اســعار هــذه املادة 

احليوية في السوق احمللية".
البيض  أســعار  ارتفــاع  وفاجــأ 
املواطنني ، بعد أن تعدت ســبعة 
آالف دينــار، وهو ما أثار تســاؤالت 
عن أســباب ذلك، وسبب اختفاء 

املستورد من األسواق، رغم حديث 
وزارة الزراعة بفتح اســتيراد املواد 

الغذائية ومنها بيض املائدة.
البيض  ويقول أحــد جتار جملــة 
ويدعى إســماعيل الصــراف ،  إن 
"صندوق البيض الذي يحتوي على 
12 طبقــة ارتفع خالل األســبوع 
80 ألف  اجلاري ليصل حاليــا إلى 

دينــار، بعــد ان كان 72 ألف دينار 
مــع بدايــة األســبوع"، مبينا أن 
"البيض الــذي يبيعه يأتي به من 
مفاقس شــركة رانيــة في قلعة 
دزة مبحافظــة الســليمانية الى 
بغداد، إال أن الســيطرات املوجودة 
على طول هذا الطريق تقوم بأخذ 
والتي تصل  بـ "اخلاوات"  ما يعرف 

دوالر،  آالف  ثالثــة  إلــى  مبجملها 
تضاف  املبالغ  هــذه  فان  وبالتالي 
على ســعر الكرتونة مما يؤدي الى 
ارتفاع اســعار البيض الى ارتفاع 

اسعار البيض في بغداد".
واضاف ان "املنتج احمللي من البيض 
ال يكفــي كما أن بعــض احلقول 
أغلقــت لتعرضهــا للخســارة، 
نتيجة عدم وجود الدعم احلكومي 
لألعالف مما اضطر البعض الى رفع 

اسعاره ".
بفتــح   ، مواطنــون  ويطالــب 
االســتيراد لبيــض املائــدة، كما 
كان ســابقا بهدف توفره وخفض 

أسعاره .
ان  املواطن قاســم سليم  ويقول 
حاليا  أضحــت  البيض  "اســعار 
أعلى من قــدرة بعض العوائل من 
شــراء طبقة البيض مما اضطرها 
الى شــراء املفرد بالــف او الفني 

دينار".
واضاف ان "االســتيراد عندما كان 

مفتوحا كان هناك وجود للتنافس، 
وبالتالي خلق اســعار مناســبة، 
اما بدون اســتيراد فــإن االحتكار 
ســيكون موجودا من قبل املنتج 

احمللي".
من جهته يقــول املواطن محمد 
اخلفاجــي ان "البيــض يعتبر من 
املــواد الغذائيــة الرئيســية في 
املائــدة، وبالتالــي فإنــه ال ميكن 
االستغناء عنه"، مبينا ان "ارتفاع 
اســعاره بهذا الشكل سيضطر 

البعض شراء كميات أقل منه".  
وطالب احلكومة بضــرورة "توفير 
املنتج مــن خالل إيجــاد إجراءات 
معينــة كفتح االســتيراد ودعم 
املنتجني احملليــني مبا يحتاجون من 

أعالف وطاقة كهربائية ".
يذكر في هذا الصدد ان وزير الزراعة 
بتصريحات  ادلــى  كان  الســابق 
متكررة عن توصل معامل الدواجن 
في البالد الى انتاج سلعة مليارات 

بيضة سنويا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
عقد رئيس مجلس النواب محمد 
األربعــاء، مع  احللبوســي، امس 
نظيــره األردني أحمــد الصفدي 
املرافــق مباحثات حول  والوفــد 
ســبل تعزيز العالقــات الثنائية 
والدبلوماسية البرملانية والتعاون 
والتنسيق املشترك بني البرملانني.

بيان عقب  وأكد احللبوســي في 

بني  الثنائية  املباحثــات  انتهــاء 
اجلانبــني، علــى أهميــة العمل 
على مســتوى البرملانني؛ لتوحيد 
الــرؤى وتفعيــل االتفاقيات بني 
البلدين، واســتمرار التعاون على 
مستوى البرملان العربي واآلسيوي 
الدولي؛  البرملان  واحتاد  واإلسالمي 
لتبني قضايا مشــتركة، مشيراً 
إلى أولوية القضية الفلسطينية 

واملوقــف الداعم لهــا من قبل 
العراق واألردن.

النــواب  مجلــس  أن  وأضــاف 
يدعم مخرجــات القمة الثالثية 
البلدين  بني  الثنائية  واالتفاقيات 
والصناعي  األمنــي  القطاع  في 
والتجاري وملف الطاقة، وأهمية 
إجناز الربط الكهربائي ومد أنبوب 
لزيادة  العقبة؛  ميناء  إلى  النفط 

د منافذ  اإليرادات الوطنيــة وتعدُّ
التصدير.

بدوره عبَّر رئيــس مجلس النواب 
األردنــي عــن اعتزازهــم بنجاح 
بغداد  ملؤمتر  الثانية  الدورة  أعمال 
البلدين  للتعاون والشــراكة بني 
فــي الســعي نحو تقــدمي كل 
العراق  أمــن  لدعم  اإلمكانــات 
واستقراره، مؤكداً أهمية تدعيم 

خطــوات التعــاون الثالثــي بني 
واملشــاريع  والعراق  ومصر  األردن 
االقتصادية التي مت االتفاق عليها.
وأكــد الصفــدي ضــرورة عمل 
البرملانــني مبزيــد من التنســيق 
بــاألدوار  والنهــوض  والتعــاون، 
التشــريعية في مساندة جهود 
أشكال  تدعيم كل  نحو  البلدين 
التعاون املشترك؛ من أجل حتقيق 

التكامل االقتصادي.
أهمية  املباحثات  أكــدت  ختاماً، 
املعنية  الدائمة  اللجــان  تواصل 
فــي كال اجمللســني، فضــالً عن 
تشــكيل جلنــة مشــتركة بني 
البرملانــني؛ لتذليل العقبات التي 
إزاء تنفيذ  ميكن أن تقف عائقــاً 
مصلحة  يخدم  ومبــا  االتفاقيات 

البلدين.

متابعة ـ الصباح الجديد : 
البنك املركزي العراقي  مع اســتمرار 
وضع الــدواء ليس مبكانــه احلقيقي، 
يســتمر الدوالر باالرتفاع في االسواق 
احمللية، وسط توصل اخلبراء واخملتصني 
إلى أن ارتفــاع الدوالر فــي العراق ال 
عالقة لــه باملبيعات النقدية والطلب 
علــى الدوالر لغرض الســفر، فبينما 
يســتمر البنك املركزي بتوفير الدوالر 
باحلقيقة  يوجــد  ال  الســفر،  لغرض 
طلب كبير على دوالر السفر، ويستمر 
الطلب املرتفع لدوالر التجارة بسحب 
العملة الصعبة من االســواق وهو ما 
يتســبب بارتفاع الدوالر وســط عدم 

متكن البنك املركزي من فعل شيء.
وكان البنك املركــزي يبيع ما معدله 
220 مليــون دوالر يوميا في االشــهر 
الســابقة، لتنخفض مؤخــرًا الى ما 
معدلــه 80 100- مليــون دوالر يومًيا 

فقــط، واحيانا اقل من ذلــك بكثير، 
وبنسبة انخفاض تبلغ قرابة 65%.

ونتيجة لذلك ارتفعت اســعار صرف 
الدوالر في االســواق احمللية بنســبة 
قاربــت الـــ %10، ليســتنفر البنك 
املركــزي جهوده التي لــم تفض إلى 
شيء، لسبب واحد، حيث ان البنك بدأ 
يضخ االموال والدوالرات للمســافرين 
اال نســبة  الذي ال يشــكل طلبهم 
قليلــة من الطلب احلقيقــي املرتفع 
في السوق، والناجم من الطلب على 

“دوالر التجارة” وليس دوالر السفر.
اصحــاب  ان  إلــى  اخلبــراء  يشــير 
االســتيرادات الوهميــة، فضــال عن 
التجــار احلقيقيــني، بدأوا يشــترون 
الدوالر من الســوق املوازي مهما كان 
سعره مرتفًعا، ويفضلون ذلك على ان 

يشترون الدوالر من البنك املركزي.
حيث يقوم التجار احلقيقيون بشــراء 

الدوالر من الســوق املوازي بأســعاره 
املرتفعة وبالتالي ارتفاع اسعار السلع 
التي يســتوردوها، فقط لشيء واحد 
وهو “التهــرب من الضريبة” ألنهم اذا 
اشــتروا من البنك املركزي سيدفعون 
ضرائــب دخول هــذه البضائــع التي 

يستوردونها.
االقتصــادي مرتضى  الباحث  يقــول 
العــزاوي، إن “الكثيــر مــن التجــار 
يتعمدون عدم شراء الدوالر من البنك 
املركزي والذهاب  نحو الســوق املوازي 
لتأمني احتياجاتهــم من الدوالر على 
الرغــم من إرتفاع ســعر الصرف في 
الســوق املوازي بواقع ١٠% عن السعر 

الرسمي”.
ويضيف: “كل ذلك مــن أجل التهرب 
الكمركي بإســتخدام الفواتير املزورة 
حيث يرى هؤالء التجار ان شــراء دوالر 
أغلى في الســوق املوازي أرخص لهم 

من شــراء الدوالر مــن البنك املركزي 
بعد تطبيــق اآللية اجلديــدة و حتمل 

فاتورة الكمارك”.
واعتبــر أن “احلال لن يســتمر وعندما 
يخلو الســوق من الدوالر ســينجبر 
الى  التجار للرجوع مــرة أخرى  هؤالء 

البنك املركزي”.
من جانبه، يقول اخلبير االقتصادي عبد 
الرحمن املشــهداني إن “ارتفاع سعر 
الدوالر في الســوق املوازي حاليا ليس 
بسبب السفر الن ما يحتاجه املسافر 
شهريا هو 10 ماليني فقط، وامنا توجه 
التجار لالعتماد في شــراء الدوالر عن 
بالسيارات  وشحنها  النقدي  الطريق 
او  او مكاتب صيرفة لديهــا مقاصة 
مكاتــب صيرفة بالصني خــارج عن 
نظــام )الســويفت( أدى إلــى جعل 
الدوالر يرتفع وليس مبقدور احلكومة ان 

تسيطر عليه”.

العراق: توظيفات مرهقة للموازنة في محاولة لتجنب البطالة
بغداد ـ الصباح الجديد :

األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابل الدينــار العراقي، امــس  األربعاء، في 
فيما  بغداد،  بالعاصمة  الرئيســية  البورصة 

ارتفعت في اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد ســجلت امس 
 100 159950 دينارا عراقيــا مقابل  االربعــاء 
دوالر أمريكي. فيما كانت االسعار امس االول 

الثالثاء 160300 دينار مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 159500 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكــي. أما في اربيــل عاصمة اقليم 
كردســتان، فان اســعار الدوالر في البورصة 
ســجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدوالر البيع 
159850 دينارا لــكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 
ســعر الشــراء 159800 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التعامالت اآلسيوية  الذهب في  ارتفعت أسعار 
املبكرة، امــس األربعاء، وســط حالة ترقب من 
هذا  األميركية  التضخم  لبيانات  املســتثمرين 

األسبوع.
وبحلــول الســاعة 0242 بتوقيــت غرينتــش 
استقرت أسعار الذهب في املعامالت الفورية بـ 
0.3 باملئة ما يعادل 6.46 دوالر إلى 1883.42 دوالر 
لألونصة، مســجلة أعلى مســتوى في ثمانية 
أشــهر. وارتفعت العقــود األميركيــة اآلجلة 

للذهب 0.5 باملئة إلى 1887.90 دوالر لألونصة.
ويعتبر الذهب حتوطا ضد التصخم، لكنه شديد 
احلساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة 
الفرصة البديلة حليــازة املعدن النفيس الذي ال 

يدر فائدة.
ومن املتوقع صدور بيانــات التضخم األميركية 
لشهر ديســمبر اخلميس، وتشير التوقعات إلى 

تباطأ معدالت التضخم على أساس سنوي.
وقالت ميشــيل باومان املســؤولة في مجلس 
)البنك املركزي األميركي(  االحتياطي الفيدرالي 
الثالثاء إنه ســيتعني على البنــك املركزي رفع 
زيادة التضخم،  الفائدة مجددا ملكافحة  أسعار 
وهذا ســيؤدي علــى األرجح إلى أوضــاع أكثر 

هشاشة لسوق العمل.

بغداد ـ الصباح الجديد :
االقتصادي  العراقــي  املركــز  مديــر  أعلــن 
السياسي وســام حدمل احللو، امس األربعاء، 
عدد شــركات الســفر والســياحة العاملة 
في العراق وعدد مــن اضطرت إليقاف عملها 
بســبب صعوبات مالية وأعبــاء مالية جمة 
تهدد قطاع شــركات الســفر والســياحة 
العراقــي، داعيا اجلهات املعنيــة إلى التحرك 

لتدارك املوقف قبل إنهيار هذا القطاع.
وقــال احللو في بيــان لها، إن “عدد شــركات 
السفر والســياحة اجملازة والعاملة في العراق 
بلغ 978 بحسب آخر إحصائية رسمية، منها 
517 في بغــداد )275 في الرصافة( و )242 في 
الكرخ(، فيما البقية والبالغ عددها 461 تتوزع 

على بقية احملافظات عدا إقليم كردستان”.
وأضاف “أما مجموع أعداد الشركات املغلقة 
في آخر عشر سنوات بسبب اإلفالس أو تراجع 
األرباح نتيجة ظروف البلد فقد بلغ في بغداد 
واحملافظــات مايقارب 453، فيمــا تبقى 525 

متارس أعمالها حتى بداية العام 2023”.
الســياحة  إن “قطاع  بالقــول  وتابع احللــو، 
في العــراق يعاني من قلــة الدعم احلكومي 
واإلهمال املســتمر مــن جميــع احلكومات 
املتعاقبة على إدارة البــالد مع غياب اخلطط 
الفعلية وعدم وجود اســتراتيجيات سياحية 
تهدف للنهوض بواقع الســياحة في العراق 

وقطاع شركات السفر على وجه اخلصوص”.

انخفاض الدوالر في بغداد 
وارتفاعه في اربيل

الذهب يضيف ستة 
دوالرات وسط ترقب 

لبيانات التضخم األميركية

مركز اقتصادي يحذر 
من إنهيار قطاع السفر 

والسياحة في البالد

االرتفاع الحالي يكشف كذبة سبعة مليارات بيضة

الزراعة تسمح بنقل بيض المائدة من اقليم كردستان الى المحافظات 

البرلمان يدعم الربط الكهربائي مع االردن ومد أنبوب النفط لميناء العقبة

تهرب التجار من دفع الضرائب وراء سر ارتفاع الدوالر وفشل المركزي بالسيطرة
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7 آفاق

نورهان شرف الدين*

ميكن القــول إن جوردان بيترســون 
هو املعالج النفســي األشــهر في 
عاملنا اليوم. املفارقة أن شهرته لم 
تُذكر  التي ال  تأِت من مســاهماته 
في علم النفــس،  بل من ميله الى 
امتهــان صناعة احملتــوى كيوتيوبر 
للجدل.  مثير  “بودكاســت”  وصانع 
فبعكس علماء النفس أمثال فرويد 
تركــزت كتبهم على  الذين  ويونغ، 
يرتكز معظم  العلميــة،  بحوثهم 
املستجدات  بيترسون على  محتوى 
األمير  وانتقال  األوكرانيــة  كاحلرب 
هاري إلى كنــدا واملمثل إيلني بايج 
األميرة  وفيلــم  جنســياً  العابــر 
مروراً  اجلديدة،  بنســخته  والوحش 
بإنكار االحتبــاس احلراري وغيره من 

القضايا الراهنة.
تثير شهرة بيترسون وتنوع املواضيع 
التــي يتناولها االســتغراب، فعدد 
يقارب  “إنســتغرام”  على  متابعيه 
7 ماليــني ونصــف املليــون، وعدد 
مشتركي قناته على “يوتيوب” يبلغ 
6.08 مليون، فكيف متّكن بيترسون 
من حصــد هذا الكــم الهائل من 
املعجبني العرب واألجانب، عبر إنتاج 
محتوى ال عالقة له بعمل بيترسون 
األساسي؟ خصوصاً أنه اعتمد على 
ليستمد  األكادميّية  ومرتبته  عمله 
شــرعية مزّيفة تتيح له إبداء رأيه 

في كل شيء؟ 

التماهي مع الـ”عدو” ركيزة 
أساسّية للمصداقّية

اتُّهــم بيترســون مبســاهمته في 
املتطرف  اليمــني  ملوجــة  الترويج 
والذكوريــة الصاعدة فــي الغرب. 
والرقمية  األدبيــة  أعماله  كرس  إذ 
للترويج للقيم واملفاهيم الليبرالية 
واعتماد  الغرب،  في  الكالســيكية 
النظرة االستشــراقية حني احلديث 
مع جمهوره العربي. أبرز هذه األعمال 
هو كتــاب بعنــوان “املانيفســتو 
 Conservative أو  احملافــظ” 
Manifesto املقتبــس عــن اســم 
الشــيوعي”  البيان  “املانيفســتو/ 
الذي كتبه كارل ماركس، وكان نواة 

للحركات اليسارية حول العالم. 
املثيــر لالســتغراب فــي كتــاب 
بيترســون، هو دأبه علــى التماهي 
الثقافــي مباركــس عبــر محاكاة 
اســم كتابه، في حني أنــه ينتمي 
إلى تيار فكري مغايــر كلياً يرفض 
رفض  على  ويقوم  الليبرالي  اليسار 
والداعية  احملقــة  املطالــب  جميع 
إلى املســاواة. ناهيك بقيامه مبدح 
الكنيســة ونكران العنف املمارس 
تاريخيــاً ضد املــرأة، وواجب احترام 
اجلندريــة وحماية  الهويات  تعــدد 
فئــات اجملتمــع األضعــف واألكثر 
هشاشــة اقتصادياً، مؤكداً أهمية 
االقتصادية”  املساواة  عدم  “حتمية 

كأساس لالزدهار والتقدم. 

املساواة هدف مؤجل  
تبلغ  اللواتي  النســاء  “نكذب على 
أعمارهــن 15 و16 عامــاً عندمــا 
نقــول لهن أن مســيرتهن املهنية 
هي أهم شــيء في احليــاة”. يعتبر 
أننا، كمجتمعات، خدعنا  بيترسون 
اجليل اجلديد من النســاء عبر إلقاء 
أهمية كبيــرة على النجاح املهني، 
فتكبر نســاء هذا اجليــل جاهالت 
وتصبحن  أســرة،  تكويــن  أهمية 
كئيبات بعمر 35 و40 ســنة. طبعاً 
جديدة.  ليســت  النظريــة  هــذه 
نظرية  دحضه  بيترســون  يســند 
عدم املساواة بني اجلنسني ملصلحة 
ذكورية  أكثرية  وجــود  إلى  الرجال، 
في السجون وعمالة البناء وضحايا 
التشــرد، أي أن الرجل في احلقيقة 
هو الضحية لعدم املســاواة. وهذا 
املُستغرب في طرح بيترسون، الذي 
يعتبــر نفســه وتعتبره شــريحة 

واسعة من الناس، ُمثقفاً. 
تبلغ  اللواتي  النســاء  “نكذب على 
أعمارهن 15 و16 عاماً عندما نقول 

لهن أن مسيرتهن املهنية هي أهم 
شيء في احلياة”.

هل اســتند إلــى إحصــاءات وبنّي 
مصدر األرقــام التي يذكرها؟ طبعاً 
ال، فمحتــوى بيترســون هــو رأيه 
شرعية  وراء  مختفياً  الشــخصي 
اجلامعية  شــهادته  إياهــا  متنحه 
وخبرتــه الطويلــة فــي الغــرب، 
اإلنكليزيــة  ولغتــه  وجنســيته 
الرصينة في الشــرق. نســأل، هل 
ســينجح أي شــخص عربي على 
التواصل لو طــرح نظرية  مواقــع 
كهــذه؟ طبعــاً ال، بل ســيهاجم 
ألنه ليس خريــج جامعة مرموقة، 
وال يُنتــج محتوى بلغــٍة إنكليزية 
متمّكنــة، وال يســتضيُفه اإلعالم 
الغربي مصفقاً إلبداعه في مجاله 

الذي بالكاد يعمل به أصالً. 
ينفي بيترسون وجود الرجل األبيض. 
وهو موقف مثير للســخرية نظراً 
الى حمله جنســية بلــد وإقامته 
في بلد آخر. بلدان بُنيا على أنقاض 
حضــارات دمرهــا الرجــل األبيض 
بقاع  في  ويتوسع  ليحمي مصاحله 
األرض. فــي صــورة أخــرى، الرجل 

صدقيته  يســتمد  الــذي  األبيض 
ونفــوذه ومالــه من كونــه الرجل 
األبيض، ينفي فكرة الرجل األبيض. 
يتــم هــذا النفــي عبــر توظيف 
سلسلة طويلة ومعقدة من أعمال 
بيترســون القائمة على نكران تام 
لكل االمتيازات التي يتمتع بها هو 
نفسه، بسبب موقعه كرجل كندي 
ثــري ولد فــي عائلة مــن الطبقة 
الوســطى أو  أثرى، لم يُضطر أبداً 
للهجــرة وال يعــرف االنتمــاء الى 
يسمح  لكن  مهّمشة،  مجتمعات 

لنفسه بالتنظير عنهما. 

االستشراق مخاطباً العالم 
العربي

خاصاً  محتــوى  بيترســون  يبتكر 
بالعالــم العربي نظــراً إلى حضور 
العرب ضمن جمهــوره اإللكتروني. 
لكن خطابه هــذا ال يخلو من نبرة 
ينتمي  أبيــض  لرجل  اســتعالئية 
ويتوّجه  املتحضــر”،  “العالــم  إلى 
بكالمه إلى أفــرادٍ من “مجتمعات 
بيترســون  يجد  أن  يحدث  بدائية”. 
حالً ملشــكالت الشرق األوسط في 

أحد فيديواته: “حان الوقت للشيعة 
والســنة في العالم اإلســالمي أن 
يتوقفوا عن الصراع في ما بينهم”. 
وهو حل ال يختلف كثيراً عن احللول 
التــي تقدمهــا ومتولها ســفارات 
الشرق  لتحســني  أجنبية  وجهات 
األوســط. كما أنه لــم ينَس طبعاً 
مع  التصالح  بوجــوب  يذّكرنــا  أن 
األديان األخــرى، بخاصة اليهود، في 

املنطقة.  
نفهم رمبا أن بيترسون ال يعي شيئاً 
عــن العالــم العربــي انطالقاً من 
ُتّل مشكالتنا  لن  تلك.  تصريحاته 
إذا وجهنا رســائل لطيفة لبعضنا. 
لكن املدهش أن جمهور بيترســون 
فــي العالم العربــي يتبنى وجهة 
النظر هذه. طبعاً، جوردان لم يتابع 
العربي  الربيــع  أحــداث  كثب  عن 
وال االنقالبــات العســكرية التــي 
ســبقتها. لم ير قــارب هجرة غير 
شــرعية يغرق إطالقاً. لم يســكن 
مخيماً لسنوات بانتظار ترير بالده. 
ولم تقصف الدبابات اإلســرائيلية 
منزله أو جتتاح نظيراتها األميركية 
قريته. لم يفقد أحد أحبائه بقصف 

أو اغتيال سياســي، ولم يدّمر بيته 
بحــرب أهليــة أو انفجــار نيترات 

األمونيوم أو قنابل الهاون. 
يســهل علــى بيترســون وأمثاله 
ممارسة هوايتهم املفضلة بالتنظير 
من مســافة أمان تتيــح اإلصالح 
النظري، من دون أن تتسخ يداه بطني 
الواقع الذي يعج بالتناقضات والدم. 
لكن نقل مقاربتــه تلك إلى آخرين 
يعيشــون هذا الواقــع ويفهمونه 
عبــر مقاربة بيترســون التي تعج 

باالمتياز، هو ما يخيف بالفعل. 

أسس علم نفس لدى بيترسون: 
الهوس بالقوة 

اجلامعات  بيترسون متأل  النزعة ضد 
وتســيطر علــى بعض الوســائل 
وتزعجه  الرقمي  والعالم  اإلعالمية 
في  بيترســون  ويوضــح  أحيانــاً، 
إحدى مقابالتــه: “متكنت من جتنب 
التظاهــرات ضــدي عندمــا ألقي 
خطابات في اجلامعات، وذلك باختيار 
الثامنة  الســاعة  فــي  موعدهــا 
صباحــاً، ألن ال أحــد مــن الطالب 
سيترك سريره ليتظاهر ضد النازية 

عند الثامنة صباحاً”، يســتنكر في 
مقابلة أخرى وصفه بالنازي ألن هذه 
املقارنة تؤدي إلى تســطيح االتهام 

عبر استهالكه. 
املؤكد أن بيترسون ال يتحمل النقد 
وال يجيد الظهــور اإلعالمي إن لم 
مــن خالله  اإلعالمي  غــرض  يكن 
التصفيــق لبيترســون وإجنازاتــه. 
املقابالت  إحدى  في  بيترسون  يقول 
ملذيعٍة ســألته عن إهانته الدائمة 
أفــراد مجتمع امليم عــني: “انظري 
الى وضعك، أنت فاشــلة على رغم 
اجلهد الذي تبذلينه”. لتبرر له: “ومع 
ذلك عملت بجد ألصــل الى ما أنا 

عليه”. 
هوس بيترســون بنفسه خصوصاً 
وبالقــوة عموماً، مبني على منطق 
نيتشــاوي وماكيافيلــي يطّبقــه 
بنفســه ضمــن حــاالت كثيــرة 
كاملقابلــة املذكورة أعــاله. يحّض 
الناس علــى أن يكونــوا خطيرين. 
وهو مييز بــني القدرة على أن يكونوا 
خطيرين وبــني أن يكونوا خطيرين 
بالفعل، إذ يرى فرضية “أن نستطيع 
أن نكون خطيرين” وســيلًة حلماية 

الذات.
بشكل  الضعفاء  بيترســون  يكره 
عام. يسأل في أحد منشوراته: “هل 
تريد حقاً مكاناً آمناً؟ بل تريد أن تكون 
االحتماء  درجــة طلب  إلى  ضعيفاً 
من األخطار. أنت أرنب مشــلول في 
حفرة وهذه ليســت حيــاة للناس. 
يجب أن تواجه األخطار واخلبث. احلل 
ملشكلة املأساة والضغينة هو عبر 
ورمبا تصبح أكبر  مواجهتها فتنمو 
من الضغينة والفوضى نفســها”. 
نعم، أحــد أعظم علمــاء النفس 
واملفكرين واملثقفــني اليوم يدعونا 
نكون  بأن  الضغينــة  الى مواجهة 

أكبر منها.  
تطرح أســئلة كثيرة حــول كيفية 
تعامل بيترســون مــع مرضاه الذين 
يهينهم  هــل  بالوهــن.  يشــعرون 
باحليوانــات؟  ويشــبههم  هكــذا 
أم يختلــق وصفــات ميتافيزيقيــة 
ملعاجلتهــم؟ واألهم، كيــف يتعامل 
متابعو بيترســون مع مــن حولهم 
الذين لم يــؤذوا أحداً،  من الضعفاء 
وكيـف ينظـرون الـى مـن هـم أقـل 

منهـم ويفتقـدون الثـروة والقـوة؟
وأمثاله هو  بيترســون  اخلطير فــي 
االستقطاب الشــديد الذي يشكله 
لــدى اجليــل اجلديــد، واتبــاع نهج 
يُطّبع  نهج  ماكيافيلي مع متابعيه، 
مع االســتضعاف والنظــرة الدونية 
جتاه اآلخر/ األرنب، الشأن مثير للقلق 
كونــه يُؤدي إلى تطبيــع مع العنف 
في احليــاة االجتماعية كما طبعها 
ماكيافيلــي في احلياة السياســية، 
فتمسي عالقاتنا مجرد حذر دائم  من 

اآلخر وأخطاره…

*  صحافية لبنانية
عن موقع درج

من يقنع جوردان بيترسون بأنه ليس كارل ماركس؟
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ايان بوروما

الصيني  الرئيــس  نيويــورك-كان 
يفتخر بسياسته  حتى وقت قريب 
ويقدمها  املتعلقة بصفــر كوفيد 
كدليــل على ان الــدول ذات حكم 
احلزب الواحد املطلــق مثل الصني 
هــي أكثر اســتعدادًا للتعامل مع 
اجلوائح (أو أي ازمــة أخرى) مقارنًة 
والتي  الفوضوية  بالدميقراطيــات 
األنانيون  السياسيون  يعيق عملها 

والناخبون املتقلبون.
رمبا كان هذا الطــرح يبدو معقوالً 
للكثيريــن في عــام 2020 عندما 
كان مئــات اآلالف مــن األمريكيني 
ميوتــون وكان الرئيــس األمريكــي 
السابق دونالد ترامب يّروج لعقاقير 
التبييض  وحقــن  للمالريا  مضادة 
كعــالج لكوفيــد19-، وفي الوقت 
نفســه فرض شــي قيودًا صارمة 
مرتبطــة باجلائحــة أغلقت البالد 
الناس  وأجبــرت  تقريًبا  بأكملهــا 
على العيش في معســكرات عزل 
كما أصر علــى أن يرتدي املواطنون 
إلى  يســافرون  الذين  الصينيــون 
اخلارج ســترات املــواد اخلطرة مثل 
العمال في بعض اخملتبرات السامة 
العمالقة، ولبعض الوقت بدا وكأن 
هذا النظام الصارم يقلل  من عدد 
الوفيــات إلى احلد األدنــى مقارنة 
مبعظم البلدان األخرى (وعلى الرغم 
من أن إحصاءات احلكومة الصينية 

معروفة بعدم موثوقيتها).
االقتصاديــة  التكاليــف  لكــن 
الصني  الســتراتيجية  الباهظــة 
املتعلقة بصفر كوفيد دفعت الناس 
إلى أن يتملكهم اليأس ولدرجة أن 
بعضهم نزل أخيرًا إلى الشارع في 
ذلك، واصل  مخاطرة كبيرة. ومــع 
الشيوعي  احلزب  بأن  االدعاء  شــي 
احلاكم كان يشــن »حربًا شعبية« 
ضــد الفيروس وأنه ســيفعل كل 
ما يلزم من أجل إنقاذ األرواح ولكن 

الحًقــا لذلــك وفي نهايــة العام 
املاضي على وجــه التحديد عندما 
اندلعــت االحتجاجــات في جميع 
أنحاء املدن الصينية، مت فجأة إعالن 
انتهاء احلــرب، ال مزيد من عمليات 
اإلغــالق أو ســترات املــواد اخلطرة 
الكوفيــد، فبعد  أو حتى فحــص 
االحتجاجات غير املســبوقة العام 
املاضي، يبدو أن الصني أصبحت اآلن 

تعتبر كوفيد19- غير ضار.
ولكن نتيجة لالنقالب املفاجئ في 
موقف شي الى جانب اجلودة الرديئة 
ومعدل  الصنع  صينيــة  للقاحات 
التطعيم املنخفض في الصني، فإن 
من احملتمل أن ما يقــرب من 9000 
صيني ميوتون كل يوم ويقال إن 18.6 
مليون شــخص في جميــع أنحاء 
البالد قد أصيبوا بالعدوى منذ رفع 
قيود صفر كوفيد في أوائل ديسمبر 
علًما أنه من املمكن ان تسوء األمور 

كثيرًا وبشكل سريع. 
تشــير هــذه التطــورات إلــى أن 
االقتصــادي الهندي أمارتيا ســني 
كان محًقــا عندما جــادل في عام 
1983 بأن اجملاعــات ال تدث نتيجة 
لنقص الغذاء فحسب ولكن أيًضا 
وانعدام  املعلومات  نقص  بســبب 
السياسية، فعلى سبيل  املساءلة 
املثال ، حدثت مجاعة البنغال عام 
1943، وهي أسوأ مجاعة في تاريخ 
الهند ، في ظل احلكم االستعماري 
البريطانــي ، وبعد حصــول الهند 
على االســتقالل متكنت الصحافة 
احلــرة واحلكومــة الدميقراطية في 
البــالد ، وعلى الرغم من عيوبهما ، 
من منع وقوع كــوارث مماثلة، ومنذ 
ذلك احلــني يتم االشــادة بفرضية 
صارًخا  تأييــًدا  باعتبارهــا  ســني 
بعض  ذكر  بينمــا  للدميقراطيــة. 
النقاد إلــى أن احلكومات املنتخبة 
ميكن أن تتســبب أيًضا في الكثير 
مــن الضرر مبا فــي ذلك انتشــار 
اجلوع، اال أن ســني يشير إلى أنه لم 
تــدث مجاعة »علــى اإلطالق في 

دميقراطية فاعلة«.
إن نظــام الصني القائم على حكم 
على  متزايد  وبشكل  الواحد  احلزب 
حكم الرجــل الواحد متت صياغته 
بلغــة شــيوعية أو قومية ولكنه 
متجذر في النظرية الفاشية. لقد 
كارل  األملاني  القانونــي  اخلبير  قام 
شــميت وهو الذي بــرر حق أدولف 
هتلر في ممارسة السلطة الكاملة، 
بصياغــة مصطلــح »القراريــة« 
لوصف نظــام ال يتم فيــه تديد 
من  والقوانني  السياسات  صالحية 
خــالل محتواها ولكــن من خالل 
يتمتع بســلطة  الذي  القائد  إرادة 
مطلقة، أي بعبارة أخرى كانت إرادة 
هتلر هي القانــون. تهدف القرارية 
الطبقي  الصراع  على  القضاء  إلى 
والصــراع بني الفصائــل باإلضافة 

املزعجة.  السياسية  املعارضة  الى 
يتــم تنفيــذ إرادة الشــعب، التي 
يتم التعبير عنهــا غالًبا من خالل 
استفتاء عام مزور، من قبل الزعيم 

الذي يقرر باسم الشعب.
ميكن أن يكون ملركزية احلكم املطلق 
بالفعل بعض املزايا فالقرارات التي 
تأتي من قمة الهرم ألسفله والتي 
غالًبا مــا ينفذها تكنوقراط أكّفاء 
مّكنــت الصني من بنــاء خطوط 
ســكك حديدية فائقة الســرعة 
وطرق ســريعة متميــزة ومطارات 
ممتــازة (حتــى املطــارات البعيدة 
تعتبر مطارات حديثة متميزة جًدا 
مقارنــة مبطار جــون كينيدي في 
مدينة نيويورك أو معظم املطارات 
الرئيســية األخــرى فــي الواليات 
املتحــدة األمريكيــة) وحتــى بناء 

مدن بأكملها في غضون ســنوات. 
عندمــا يكون احلزب على حق دائًما، 
ال ميكن أن تقف في طريقه عقبات 
النقاشـــات  أو  العام  الــرأي  مثل 

البرملانيـة.
ولكن عندمــا تضرب أزمة فعلية - 
الزالزل واجلوائح وغيرها - ينكشف 
ضعف القرارات التي تعكس احلكم 
املطلــق، ولهــذا الســبب يحتاج 
احلكام املســتبدون إلــى إخفاء أو 
النقاد  وإسكات  اإلحصاءات  جتميل 
مثل الطبيــب املقيم فــي ووهان 
لي وين ليانغ وهو الشــخص الذي 
أبلغ عــن التهديد الذي يشــكله 
كوفيــد19- ألول مرة في عام 2019 
ومت توبيخــه علًنا بســبب »نشــر 
وفاته بسبب  شائعات كاذبة« قبل 
املرض نفســه في أوائل عام 2020 

ممــا يعني أنه بغــض النظر عن ما 
واحزابهم  املطلقون  احلكام  يفعله 
كشـف  املمكـن  غيـــر  مـن  فـإن 

اخطاءهـم.
األمريكية  املتحدة  الواليات  في  أما 
وعلى النقيض من ذلــك أجبر رأي 
الناقدة  اإلعــالم  ووســائل  اخلبراء 
وخطر خسارة االنتخابات الرئاسية 
املتخبط  ترامب  لعام 2020 حتــى 
من  طائلة  مبالــغ  تخصيص  على 
املال ألبحــاث اللقاحات وتطويرها، 
وعلــى الرغــم مــن العديــد من 
األخطاء التــي مت ارتكابها في هذا 
اخلصوص والعرقلة الضارة من قبل 
أن  إال   ، املؤامرة  ودعاة  الدمياغوجيني 
مع  الدميقراطيات  تعامــل  طريقة 
اجلائحة كانت تعكس تليل ســني 
الصحافة  تققــت  لقد  أمارتيــا: 
واجلمهور من اإلحصائيات الرسمية 
، ومت تطعيم معظم الناس  بعناية 
كمــا قامت الواليــات املتحدة إلى 
جانب الدميقراطيات الغربية األخرى 
بفتح نشــاطاتها بشكل تدريجي 
مما مّكن الناس من ممارسة حياتهم 

اليومية بأمان نسبي.
ولكن حتــى بدون تطلعات شــي 
املطلقة، فإن مــن الصعب تقيق 
ذلك في الصني. لقد كان على احلزب 
الشــيوعي الصيني من أجل تبرير 
على  احملافظة  للســلطة  احتكاره 

بالعصمة  واملتمثل  الزائف  املظهر 
من ارتكاب االخطــاء، مما يعني أنه 
من املســتحيل إدانة أكثر األخطاء 
مأساوية وحتى في وقت الحق على 
ارتكاب مثل تلــك األخطاء. ال يزال 
يُلقى باللوم فــي كثير من األحيان 
التي  الوطنية  باجملاعة  يتعلق  فيما 
حدثت في اخلمســينيات من القرن 
اجلوية  األحوال  املاضي على ســوء 
من  بــدالً  الطبيعيــة  والكــوارث 
السياســة الكارثية ملاوتسي تونغ 
املتمثلــة في »القفــزة العظيمة 
لألمام«، وحتى مع وفاة ما ال يقل عن 
30 مليون صيني، ظل املســؤولون 
صامتــني خوًفا من أن يــؤدي إزعاج 
ماوتسي تونغ باألخبار السيئة إلى 

خسارة حياتهم أيًضا.
بطبيعــة احلــال، لم تعــد الصني 
معزولة كما كانت في اخلمسينيات 
من القرن املاضي، وشــي ليس ماو، 
ومن غيــر املرجح أن تــؤدي عملية 
اتخــاذ القرار املتضاربــة لديه إلى 
مقتل 30 مليون انســان، لكن مع 
ارتفــاع عــدد الوفيــات يومًيا إلى 
9000 شخص، ستكون التكاليـف 

هائلـة.
التحديد  وألن الصــني على وجــه 
لم تعــد معزولة، فــإن التداعيات 
ســتتجاوز بكثير احلدود الصينية، 
االضطرابات  مثــل  فالفيروســات 
االقتصادية تنتقل بسهولة والضرر 
الذي حلق بالصني من قبل نظامها 
االســتبدادي ســوف يــؤدي الــى 
إحلاق الضرر بنــا جميًعا في نهاية 

املطـاف.
ايــان بورومــا هــو كاتــب وأحدث 
مؤلفاته كتاب » عقدة تشرشــل: 
لعنة التميز، من ونستون وفرانكلني 
ديالنو روزفلت الى ترامب وبريكست 

(بنجوين 2020 ).

بروجيكــت  النشــر:  حقــوق 
سنديكت، 2023 
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ثقافة 8

سينما

شعر

علي لفتة سعيد *
بعد الغزو األميركي عام 2003 لم تعد هنالك 
صاالت عــرض للســينما في العــراق. حتّول 
أغلبها إلى مخازن، أو أســواق، وموالت جتارية، 
حتى قيل إن الســينما قد متوت، لوال محاوالت 
بعض مخرجي الســينما الذي يعتمدون على 
اإلنتاج اخلارجي. ولكن عام 2022 شــهد إنتاج 
17 فيلًما، بينهــا 13 فيلًما روائيا طويًل، منها 
6 أفلم كرديــة، إضافة إلى إقامة 19 مهرجانًا 
ســينمائًيا. فهل تعد هذه األفلم مؤشرًا إلى 

عودة السينما بالرغم من غياب دور العرض؟
احلديث عن السينما العراقية مؤلم جًدا، هذا 
ما يقوله اخملرج الســينمائي العراقي ســعد 
العصامي، الذي أخرج فيلم »الشــيخ نويل«، 
وفيلم »آخر السعاة«. يضيف أنه مؤلم بالقدر 
الذي يجعلنا نتحّسر على عمرها الذي تعّدى 
مئة العام، وما زالت تراوح في مكانها في بلد 
مثل العــراق الذي جتاوزت ميزانياته االنفجارية 
ميزانيــة عــدد من بلــدان املنطقة. ويشــير 
العصامي إلــى أنه بالرغم من هــذه األموال 
إاّل أن الســينما بشــكل خاص بقيت في آخر 
أولويات املسؤول العراقي. ولفت إلى أن العراق 
أنتج أكثر من 130 فيلًما سينمائًيا طويًل خلل 
تلك الفترة، في الوقت الذي صار بلد كنيجيريا 
يُطلق عليه منذ عام 2013 »نوليوود« إلنتاجاته 
الســينمائية التي جعلته في املرتبة الثانية 
كأكبر صناعة ســينمائية فــي العالم بعد 
»بوليوود« الهنديــة، متجاوزًا الواليات املتحدة 
لة نحو 5 في املئة من الناجت  األميركية، ُمشكِّ
احمللي اإلجمالي للبلد، بقيمة 5.1 مليارات دوالر 
عامــي 2013 و2014، مع عائــدات وصلت إلى 

11 مليار دوالر، مبّيًنا أن هذه الســينما تصّدر 
أفلمها إلى دول مثل فرنســا والصني، وفيها 
أكثر من 700 اســتوديو تنتج سنويًا أكثر من 

3000 فيلم، أي نحو 24 فيلًما في األسبوع.
رمبا يكــون عام 2022 هو أفضــل من األعوام 
الســينمائي  والناقد  الباحث  يقول  املاضية. 
مهدي عباس إن حصاد الســينما هذا العام 
بلغ 17 فيلًما، بينهــا 13 فيلًما روائًيا طويًل، 
وأربعة أفلم وثائقية. ويضيف: قد يســتغرب 
بعضنا مــن هذا الرقــم الكبير بالنســبة 
لإلنتاج السينمائي العراقي، خاصة أن أربعة 
فقط من هذه األفلم شــاهدها اجلمهور في 
بغداد. وبنّي أن بقية األفلم عرضت في إقليم 
العراق، وبعضها اآلخر عرض في  كردســتان 
مهرجانات عربية ودوليــة مهمة. ولفت إلى 
أن إقليم كردســتان أنتج ســتة أفلم روائية 
طويلة، منها ثلثة أفلم عرضت في مهرجان 
دهوك الســينمائي، وتناولــت قضايا داعش 
وســبي األيزيديات، وهذه األفلم هي »عروس 
املطر« حلســني حســن، وهو إنتاج مشترك 
مع أملانيا، وفيلم »الثقــب في احلائط« لبلل 
كوركــوت، وفيلــم »العــروس« لســيرجيو 
تريفــو، وهو إنتاج مشــترك مــع البرتغال، 
وصــّور بالكامل في اإلقليم، فيما عرضت دور 
الســينما في اإلقليم بإقبال جماهيري كبير 
أفلم »تامي بابا« لزانيــار فتاح، و«بياض تام« 
لدياكــو مقتدري، و«أخي يعرف« لســركوت 
محمد. وعن األفلم التــي عرضت في بغداد 
خلل العــام املاضي يقول عبــاس الذي ألف 
كتابًــا عن أفلم عــام 2022، إنها ثلثة أفلم 
طويلــة، وهــي فيلم »تذكرة قتــل 1« لليث 
العســكري، وفيلم »آخر الســعاة« لسعد 
العصامــي، وفيلم »جنان بوند« حملمد اإلمارة، 
الوثائقي الطويل »جمال  فيما عرض الفيلم 

العراق اخلفي« لسهبم عمر خليفة، ويورغن 
بويتس، في املركز الثقافي الفرنسي. ويشير 
إلى أنــه باإلضافة إلى فيلــم »جمال العراق 
اخلفــي« هنالك ثلثة أفــلم وثائقية طويلة 
عرضت في مهرجانات دولية ولم يشــاهدها 
اآلن، وهــي فيلم  العراقي حتــى  اجلمهــور 
»حكايــات املنزل األرجوانــي« لعباس فاضل، 
وهو فيلم مشــترك مع فرنسا ولبنان، وفيلم 

»أرواح عابــرة« لعايــدة شــليفر، وهو فيلم 
مشترك مع سويســرا، وكذلك فيلم »بلدي 
الضائعة« لعشتار ياسني، وهو إنتاج مشترك 
مع كوســتاريكا، وحاز على جائزة مهمة من 
مهرجان أمستردام الدولي للفيلم الوثائقي. 
وذكر أن فيلم »الوقــاد« خملرجه فارس طعمة 
التميمي لم يعرض للجمهور أيًضا حتى اآلن، 
رغم مشاهدته من قبل جلنة صرّحت بعرضه، 

فيما عرض اخملرج قتيبة اجلنابي فيلمه »رجل 
اخلشــب« في أكثر من مهرجــان دولي، وحاز 
على بعــض اجلوائز. وعن أبرز فيلم أنتج خلل 
العام املاضي، قال إنه فيلم »جنائن معلقة« 
ألحمد ياســني، الذي تّوج باجلائــزة الذهبية، 
وجائزة اإلنتــاج الفني، مــن مهرجان البحر 
األحمر الســينمائي الدولي، بعد أن حاز على 
إحدى جوائز مهرجان فينيســيا السينمائي 

الدولي.
ولفــت الباحث إلى أن عام 2023 سيشــهد 
العــرض األول فــي العالم لفيلم »ميســي 
بغداد« الطويل، وهــو إنتاج عراقي بلجيكي، 
في مهرجان أوســتند السينمائي الذي يقام 
فــي هولندا بني 27 يناير/ كانــون الثاني، إلى 
4 فبراير/ شــباط، متمنًيا أن يتم عرضه في 

بغداد.
وشــهد العــام املنصــرم إقامة أســبوعني 
سينمائيني، كما يقول الباحث مهدي عباس، 
هما أسبوع الفيلم السوري، وأسبوع الفيلم 
املهرجانات  اإليرانــي، فضًل عن عــدد مــن 
الســينمائية التي بلغت 19 مهرجانًا، منها 
مهرجان الســينما والتلفزيــون في البصرة، 
ومهرجــان الفيلــم الفرنســي العراقي في 
الثاني  النسوي  السينمائي  واملهرجان  بغداد، 
في بغداد، ومهرجان ســينما األنيميشن في 
الســينمائي  العمارة  بابل، وكذلك مهرجان 
في ميسان، ومهرجان السينما العراقية في 
أستراليا، ومهرجان قسم السمعية واملرئية 
في البصرة، باإلضافة إلى مهرجان ســينما 
األنيميشــن في كركوك، ومهرجان واســط 
الســينمائي السابع في واســط، ومهرجان 
أيــام الســينما العراقية في بغــداد، فضًل 
املوبايل  عن مهرجان جامعة جيهــان ألفلم 
فــي أربيل، ومهرجان الســلم والتعايش في 
السينمائي  الرافدين  ومهرجان  السليمانية، 
في بغداد، ومهرجان دهوك الســينمائي في 
دهوك، ومهرجــان جامعة بغداد للســينما 
والتلفزيــون في بغداد، وكذلــك مهرجان أور 
الســينمائي الثانــي في ذي قــار، ومهرجان 

األفلم احلسينية القصيرة في ميسان.

* روائي وشاعر وناقد وكاتب مسرحي عراقي

أديب كمال الدين
  

عنُقِك اجلميل
ذاَت حياة،

أردُت أْن أقطَع عنَقِك اجلميل بالُقَبل
، لكنَّ عنقِك استدارَ إليَّ

فجأًة،
وقطعني إلى نصفني؛
نصف أُصيَب باجلنون

ونصف أُصيَب باحلروِف واجلنون.

هكذا كتبُت عن عنِقِك
بحروٍف من ُقَبل،

وكتبُت عن غيابِك الذي امتدَّ
إلى ما شاَء اهلل

بحروٍف من غياب،
بل إّنني كتبُت عن أشباِحِك التي طاردتني

ليَل نهار
بحروٍف من أشباح.

ثُمَّ ترجمُت ما كتبُتُه عنِك
إلى لغاٍت أخرى،

ال تُعدُّ وال حُتصى.
إذ ترجمُت ما كتبُتُه عنِك

كارى؛ إلى لغِة السُّ
َبوات، سكارى العشِق واخلمرِ والصَّ

وإلى لغِة املُتصّوفِة والّدراويِش والعارفني،
وإلى لغِة احملرومني واملُطارَدين والتائهني،

وإلى لغِة الغرقى والَهلْكى واللجئني،
وإلى لغِة األحلِم واألوهام،

وإلى لغِة الهلَْوَساِت والهذيان،
حرِة واملُشعوذين واملُنّجمني وإلى لغِة السَّ

لكنَّ أفضَل لغٍة ترجمُت إليها
ما كتبُتُه عنِك وعن ُقُبلتِك

كانْت - وا أسفاه -
لغة احملكوِم عليهم بالنفي،

أعني لغة احملكوِم عليهم باإلعدام.
  

كتاب األحلم

في احلُلِْم

أُخبرُِت بأّنِك ُمتِّ
بعَد مرٍض َمجهوٍل ألمَّ بِك.

فتأّسفُت طويلً،
ورمّبا ذرفُت دمعتني على ماٍض قتيل

جمعني بِك قليلً أو كثيراً.
وحنَي استيقظُت من الّنوم

دُِهشُت حنَي عرفُت بأّني

كنُت مّيتاً منُذ زمٍن طويل،
وأّني كنُت فقط

أنفُق أيامي ألتصّفَح كتاَب األحلم.
  

حياة في قّنينة

ُقُبلتُِك ال معنى لها
متاماً مثل حياتي التي تعّلمْت من ُقُبلتِِك

أاّل معنى ألّي شيء.
ُقُبلتُِك ساعدتْني على أْن أصطادَ حياتي

وأضعها في قّنينٍة عظيمة
وأرميها في َعرِْض البحرِ.

ُقُبلتُِك حّولْتني إلى فيلسوٍف
ال يفقُه شيئاً ِمّا يقول،

وإلى شاعٍر اكتشَف معنى احلروف
دوَن أن يفقه شيئاً عن معنى الّنقطة.

ُقُبلتُِك حّولْتني إلى سفينٍة تائهة
أكلَها البحُر سريعاً

ورمى عظاَمها على الّشاطِئ املهجور.
ً لكْن في ُقُبلتِِك اّتسَع قلبي كثيرا

َفَفهمُت سرَّ اجملانني
حّتى صرُت أهذي معهم ليَل نهار

وهم في سرورٍ عظيم،
وََفهمُت ِسرَّ الّدراويش

ورقصُت معهم
حّتى ابتكرُت لهم

كلَّ يوٍم رقصًة جديدة.
وأخيراً،

ماء، في ُقُبلتِِك فهمُت معنى السَّ
ماء، معنى زرقِة السَّ

حّتى أصبَح قلبي حمامًة بيضاء
تطيُر أبداً إلى اجملهول.

بلغ 17 فيلًما بينها 13 روائًيا طويًل وأربعة وثائقية«

هل حصاد 2022 مؤشر إلى عودة السينما العراقية؟

قوس حروفّي

عمارة

حضارّي وجمالّي آخر عرفته االنسانّية .
وصار احلاضنة البديلــة ، إن مفردة الريازة 
يــراد منها فــن الزخرفة  التــي نراها في 
املســاجد واملدارس والقصور ، حيث يجري 
التزيني  باآلجر واالحجار املزخرفة، وبرسوم 
هندســّية أو تشــكيلت فنية أو كتابّية 

متنّوعة ،
وقــد أجــاد بعــض الفنانني فــي الريازة 
الزجاجّية الناعمة ، ونشــأ هذا النّوع  في 
وقت لــم يكن اإلنســان يعــرف معدات 
التصنيع ، وكانت الوســائط اليدوّية هي 
األداة والوســيلة والــروح لصناعة اإلبداع 
. وحســب ما جاءت به الدراســات أن فن 
الريــازة قدمي الظهــور، لــذا نختلف مع 
مــن ذهب في الرأي إلى ارتبــاط هذا الفن 
باحلضارة اإلسلمّية ، واحلقيقة أن احلضارة 
اإلسلمّية أستطاعت أن توّظف هذا الفن 

لصاحلها ،

بل وتؤكــد املصادر أن هــذا الفن هو نتاج 
حضارة بشرّية منذ العصر احلجري القدمي ، 

وليس وليد حضارة معينة .
لقد كشــفت التنقيبات عددا متنّوعا من 
املّزخرفات تقع جنبا الى جنب مع املساحة  
التصّويرية أنذاك  أي منذ أن بدأ االنســان 
يحرر افكاره بفلســفة التأّمل وبالرســم 
وغيرها.  والصخــور  اجلــدران  على  واحلفر 
واملتابع يدرك مراحل التطّور التي قطعها 
هذا الفن اجلمالــّي واإلبداعي ، وقد ظهر - 
اآلن -  مجّددا في بعض األعمال العمرانّية  

.
ينتمي هذا الفن إلــى  احلضارة العثمانّية 
واالغريقّيــة والصينّية والهندّية ، وكذلك 
املصرّيــة والفارســّية ، أما حضــارة وادي 
الرافديــن  فكانت لها حظــوظ مطابقة 
ملا جادت به تلك احلضــارات ، ولكن تبقى 
خصوصيــة الريازة مختلفــة من حضارة 
ألخــرى، من حيــث فولكلورهــا وعاداتها 
ومعتقداتها وخيال اســاتذتها وقدراتهم 
على التأّمل في اإلبداع واالبتكار واالقتباس 

.
الرافدين  وادي  انثيــاالت حضــارة  وصارت 

تنصب في هذا الفن الفلسفّي واجلمالّي
وتفّرغــت لــه، وأعطته أّولويــة جهدها 
واهتمامهــا  فــي ريازة املعابــد واملدارس 
والقصــور ، وبأشــكال متعــددة منهــا 
مقرنصات مزخرفة علــى القباب واملآذن ، 
وشرفات وأقواس وأبواب وأبنية  وشبابيك 
وســقوف ، من دون ان نغفل الدور الكبير 
: إنه  للجهد الهندســّي. وخلصة القول 
فن عجائبّي بقدر ما هو تراث انسانّي شاع 
وانتشر .فـــن الريازة أحد فنون الهندسة 
املعمارّية التي قدمتها احلضارة البشــرّية 
، والّســطوح احملدبة  ، كالقباب اخملروطّية 

واملقعــرة والنصــف كرويــة ، والزخرفة 
النباتّية أو ما تســمى ب ) فــن التوريق ( . 
وبنــاء اآلزج . واألَزَُج هو : بناٌء مســتطيٌل 
ف ، األَزَُج : هــو بْيٌت يُْبنى  ــقْ ُمَقوَُّس السَّ
ُطوالً، ويقال له بالفارسّية أَوستان ، يحمل 
صورا روحّية وباطنّيــة احملتوى، أما القباب 
فهي الســقوف املقوسة والتي تعد أُرومة 
حضارة وادي الرافدين في األلفني الّسادس 
واخلامس قبل امليــلد . ولم يكن هذا الفن 
ذا طابــع دينّي، ولكن فيمــا بعد صار من 
الدينّية.وقد ُصنعت  األبنية  أحد ســمات 
الّســقوف املقوســة واملنحنّية و املقببة 
نيابة عن الّســطح املُستقيم واملُستوي ،  
وهنا يتجلى محور اإلبداع الذي توّصل إليه 
العقل البشرّي ، حيث تّوزُع تلك الّسقوف 
حجم الثقل على البناء بالّتساوي فيزيائّيا 
من أجــل تخفيف الضغــط . وأخيرا يعّد 
هذا  الفن خليطا من  اللمسات العلمّية 
، وفيه جنبة تأملّية  والنفسّية والثقافّية 
وفلســفية أيضا ،ومن الصعــب االّطلع 
الفنية  املعمارّية  التفاصيــل  على جميع 
فنونها  ولتباين  ولتنّوعها  لكثرتها  للريازة 
من عمل الى عمل اخر فهناك املقرنصات 
)انواع وأشكال متعددة وال يستعمل  وهو 
اال متكاثرا متزاحما بصف مدروس التوزيع 
والتركيــب متجاورة متعاليــة(. كالدوائر 
والنباتات  واألهلــة  واملثلثــات  والنجــوم 
والســيوف واخلناجــر ،  وهنــاك الزخارف 
الهندسّية  والزخارف  كاالعمدة  املعمارّية 
،وبالتأكيد  البــارزة  أو  والكتابات احملفورة   ،
أن اختلف مــادة العمل تقــف وراء تنّوع 

صيرورتها وتشكيلها   .

* كاتب وشاعر

عصام كاظم جري* 

الريازة فن اإلفراد واملزاوجة ، وهو عمل إبداعي 
يكشف ثقافة األمم ، وثروة وطنية وإنسانّية 
خالدة ، ومن الضــروري احلفاظ عليه ملا له 
مــن أهمية فنيــة ومعمارّية وهندســّية.
ويعدُّ نتيجَة وحصيلــَة حضارّيَة وتاريخّيَة 
وروحّيَة ، ويُضيُف للمواقع األثرّية دهشــَة 
الّســياح  جمالّيِة،تُشــغل  وقيمَة  وغرابَة 
واملهتمن،النها محط انظارهم . نشــأ فن 
د من قبل أســاتذته العباقرة ،  الريــازة وجتدَّ
والذين امتازوا بعمق الّتفكير الفنّي ،وُحْسن 
الرأي والّتدبير .وكشــف فن الريازة حذاقة 
واملهندسني في حسن  والبنائني  النقاشني 
التقدير لألمور الفنية ُمستقبل ،  . وما من 

شك في قدم  تاريخ هذا النّوع الفنّي  .
لــه تعريف  العام ليس  فالفن مبفهومــه 
د ، والعمل الفنّي مبجمله يضع أمامنا  محدَّ
. والريازة  حقيقة ثابتة مفادها اخلصوصّية 
أم البــاء للفنــون العربّية وغيــر العربّية ، 
وظلت على مــدى الزمن هوية الفنان ، ورمبا 
هي العنوان االّول للحضــارة التي جاء بها 
اإلنســان أنذاك › وال نختلف بــأن الفن ابن 
البيئــة ، لكن هذا ال يتعــارض مع القول : 
إن لفن الريــازة قصة جمــال متبادَلة من 
دون ألفاط أو إشــارات أو ايحاءات ،  والشك 
أنه آلّيــة تعوض نفســّي وتواصل جمالّي 
وإبداعّي وبديل حقيقّي للرسم والنحت وما 
شاكلهما من فنون مقاربة في زمن ما ، وال 
ننسى االقصاءات التي طالت فنون النحت 
ورســم الصور في بداية ظهور االســلم . 
لهذا أصبح فن الريازة آلّية تعويض وتواصل 
، واسهم  بإدخال عناصر من نسل في نسل 

يكشف حذاقة النقاشين والبنائين والمهندسين

الريازة.. فضاٌء النهائي ُيشغل الّسياح والمهتمين

فن الريازة
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متابعة ـ الصباح الجديد: 
هل فقــدت أعصابك من قبل؟ 
هل حتتاج إلــى الصراخ بصوت 
عاٍل إلطالق العنان لســلبيتك 
الغضب  بــركان  أو  الداخليــة 
الذي تشعر به؟ وشعرت بالرحة 

بعدها.
وفقــاً ألطبــاء النفــس فــإن 
بل  الطبيعية  األمــور  ذلك من 
أن  ومن املفيــدة أيضــاً. حيث 

يعتبر الصــراخ حال للكثير من 
املشاكل النفسية.

في هذا الصــدد أعلن الطبيب 
النفســي الدكتور يوري فيالبا، 
يعتقــد الكثير مــن الناس أن 
الصــراخ ال يحــل أي شــيء. 
لكن فــي احلقيقة فإن الصراخ 
ميكن أن يحل بعض املشــاكل 

الداخلية.
الصراخ  أن  إلى  فيالبا  ويشــير 

في حلظــات التوتــر العاطفي 
الشــديد ميكــن أن يخفف من 
التوازن  ويعيــد  الغليــان  ذروة 
الداخلي. لكن فــي هذه احلالة 
مــن األفضــل عدم الســماح 
حتى  صراخك  بسماع  لآلخرين 
ال يظــن أنه موجه إليه. ويقول: 
الغابة  فــي  تصرخ  أن  »ميكنك 
أو في املنزل حتى ال تســبب أي 
يخفف  الصراخ  لآلخرين.  خطر 

العاطفية  الطاقــة  ألن  التوتر 
ال تدمر الشــخص نفســياً وال 
تدخل جسده. بالطبع، الصراخ 
ال يحل املشــاكل املعقدة. إنه 
ليس بديالً عن جلسة مع محلل 
نفسي، ولكنه ميكن أن يساعد 
في تخفيف احلالة املزاجية في 

أوقات التوتر العاطفي.
وأضاف: »في هــذه احلالة ال بد 
من اختيار أهــداف للتعبير عن 

غضبنــا، ألننــا إذا صرخنا في 
األقارب أو األصدقــاء أو الزمالء 
أو حتى الغرباء، فإن مشــاكلنا 
ال حتل، بل على العكس تســوء 
يتم  الغضب  األمور. ولكن عند 
توجيهه في شكل صراخ بشأن 
قضية معينة، ميكن أن يساعد 

بعض الشيء.”
وقــال “الصــراخ يســاعد في 
ينبغي  ال  التوتر”. لكن  تخفيف 

معيناً.  أن تستهدف شــخصاً 
لذلــك يجب على اإلنســان أن 
يصرخ بصوت عــاٍل وهو وحده 

حتى يكون لصراخه أثر.
يعمل هذا أيضاً بشــكل جيد 
أثنــاء العالج النفســي، حيث 
أن  النفســي  للطبيب  ميكــن 
يجعل الشــخص يصــرخ من 
أجل اإلساءة. ألنه يخفف التوتر 

دائماً وله تأثير إيجابي.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
منظمة  فــي  مســؤولون  قال 
الصحة العاملية إنه يتعني على 
الدول أن تــدرس توصية الركاب 
بوضع كمامــات خالل الرحالت 
الطويلــة فــي ظل االنتشــار 
الســريع ألحــدث متحــور من 

فيروس كورونا.

وذكر مسؤولو املنظمة في إفادة 
أنه مت اكتشــاف عدد  صحفية 
صغير لكن متزايد من اإلصابات 
باملتحــور إكس.بي.بــي.1.5 في 
سمولوود،  كاثرين  وقالت  أوروبا. 
في  الطوارئ  مســؤولي  كبيرة 
في  العاملية  الصحــة  منظمة 
أوروبــا، إنه ينبغي نصح الركاب 

بوضــع كمامات فــي األماكن 
شــديدة اخلطورة مثل الرحالت 
»يجب  أنه  مضيفــة  الطويلة، 
للركاب  توصية  تكون هــذه  أن 
القادمني من أي مكان ينتشــر 
فيه مرض كوفيد19- على نطاق 
واسع«.  وقال مسؤولو الصحة 
إكس.بي.بــي.1.5،  املتحــور  إن 

األســرع نقــال للعــدوى مــن 
الســاللة أوميكرون، ميثل 27.6 
باملئة من اإلصابات في الواليات 
املتحدة في األسبوع املنتهي في 

السابع من يناير كانون الثاني.
ولم يتضح بعد إن كان املتحور 
اجلديد سيتســبب فــي موجة 
عامليــة جديدة مــن اإلصابات. 

ويقــول اخلبــراء إن اللقاحــات 
احلالية مــا زالت توفــر حماية 
الشــديدة ودخول  األعراض  من 

املستشفيات والوفاة.
وأصدرت وكالة سالمة الطيران 
التابعة لالحتــاد األوروبي واملركز 
األمراض  من  للوقايــة  األوروبي 
ومكافحتهــا اول امس الثالثاء 

توصيــات للرحــالت اجلوية بني 
الصني واالحتــاد األوروبي مبا في 
ذلك »إجراءات غير دوائية للحد 
من انتشار الفيروس، مثل وضع 
الكمامــة واختبار املســافرين، 
وكذلــك مراقبة ميــاه الصرف 
كأداة إنذار مبكر للكشــف عن 

املتحورات اجلديدة«.
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ملونشريط
االمارات تحظر أكياس التسوق 
البالستيكية اعتبارًا من 2024

أعلنت اإلمــارات، أن حظــراً على أكياس التســوق 
البالستيكية ذات االســتخدام الواحد سيدخل حيز 
التنفيــذ العام املقبل، في أحــدث مبادرة تهدف إلى 
احلد من التلوث. ونشرت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية 
»وام«، إعالناً أوضح أن القانون يحظر اســتيراد هذه 

األكياس وإنتاجها وتداولها اعتبارا من 1 يناير 2024.
كما ســينطبق حظر مماثل علــى الكؤوس واألطباق 

وأدوات املائدة البالستيكية اعتباراً من 1 يناير 2026.
هذا وأكدت اإلمــارات أنها تهدف إلــى حتقيق احلياد 
الكربونــي بحلول عام -2050 وهــو هدف ال يزال من 
الصعب تقييمه، حيث تعرف األكياس البالستيكية 
بأنها من أكثر أنواع القمامة إشــكالية، فهي تلوث 
بالطيــور واحلياة  املائيــة وتضر  الشــوارع واملمرات 
البحرية، ويســتغرق البالستيك عقودا حتى يتحلل، 
وقــد مت العثور على جزيئات مجهرية داخل أجســام 

األسماك والطيور واحليوانات األخرى.

طالبان تقرر إغالق صالونات 
التجميل النسائية

لــم تتوقف حركة طالبان عــن مخططها في قمع 
النســاء، فقد أفادت مصادر “العربيــة”، بأن حكومة 
طالبــان وضعــت مهلــة 10 أيام إلغــالق صالونات 
التجميل النسائية في أفغانستان. وأضافت املصادر 
أن طالبان قررت أيضا منــع عمل الفتيات في املراكز 
التجارية. كمــا أضافت أن وفــدا أميركيا وصل إلى 
تركيا للقاء اجمللس األعلى جلبهة املقاومة األفغانية، 

لبحث احللول لألزمة في البالد.
وكانــت طالبان قد أصدرت في 22 ديســمبر املاضي 
أوامــر إلى املنظمات غير احلكومية في أفغانســتان 
متنع عمل النســاء في هذه املنظمات، من دون حتديد 
ما إذا كانت هذه األوامر تشمل العامالت األجنبيات. 
وأتي هذا اإلعالن بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة 
طالبــان مبنع األفغانيــات من االلتحــاق باجلامعات 
العامة واخلاصة إلى أجل غير مســمى. وعلى الرغم 
من تعهد حركة طالبان بعد عودتها إلى الســلطة 
في آب/أغســطس 2021، بإبداء مرونــة أكبر، فإنها 

سرعان ما تنصلت من وعودها.

تحديث جديد للصفحة 
الرئيسية لمنصة انستغرام

كشف الرئيس التنفيذي لـ “إنستغرام« آدم موسيري 
عــن حتديث جديــد للصفحة الرئيســية للمنّصة، 
إذ ســيتم إزالة عالمــة »Shop« )املتجــر( ويعيد زّر 
»Create« )إنشــاء منشــور( مرة أخرى إلى الشريط 

السفلي، وهذا بدوره يحّرك زّر »ريلز« إلى اجلانب.
وأشــار موســيري في مقطــع فيديو نشــره على 
»إنســتغرام« إلــى أن التســوق ســيظل موجوداً 
عند التصفح فــي الصفحة الرئيســية والـ “ريلز« 
والقصص واإلعالنات، ولكن لــن تكون هناك عالمة 

مخصصة لذلك. 
كان »إنســتغرام« قد بدأ باختبــار التصميم اجلديد 
في أيلول ووصفه موسيري بأنه محاولة »لتبسيط« 
اخلدمــة والتركيــز على ربــط الناس بـ “األشــياء 
التي يحبونها«، برغم أن »إنســتغرام« هي شــبكة 
اجتماعية. ومع ذلك، قد يكــون التغيير املقبل جزءاً 
من تغيير كبير في االســتراتيجية، فزعم موقع »ذا 
إنفورمايشــن« أنه شــاهد مذكرة داخلية في أيلول 
تشــير إلى أن املنّصة ســتنقص العديد من ميزات 
التســوق اخلاصة بها. وســيركز املوقــع على جهود 

التجارة »املرتبطة بشكل مباشر« بأرباح اإلعالنات.
هذا، وقد تكون املنافســة مع »تيك توك« سبباً آخر 
لهذا التغييــر، فلطاملا كانت املنّصة مصدر إلهام لـ 
“إنستغرام«، وقد تشــجع إعادة التصميم في نشر 
املزيد من املنشورات، باإلضافة إلى منح القادمني من 

منّصات أخرى )مثل »تيك توك« جتربة مألوفة أكثر(.

البصرة ـ سعدي السند:

قال الفنان التشــكيلي العراقي 
املغترب  شمهود  كاظم  الدكتور 
في اسبانيا عندما يحتفل العراق 
بأي مناســبة ومنهــا الرياضية 
اوالثقافيــة او مناســبة وطنية 
او دينيــة او غيرهــا، فانه ينطلق 
من قاعدة حضاريــة اذ ان العراق 
العظيــم هذا تتجســد في كل 
العزيــزة  وخطواتــه  يومياتــه 
جماليات العقل الســومري الذي 
االبداع  في  ومتألقــا  متنورا  كان 

واالختراع  

»خليجي 25« مهرجان حضاري
وأضاف في اتصــال هاتفي اجراه 
معه مراســل )الصبــاح اجلديد( 
في البصرة: عندما نحتفل اليوم 
ببطولــة كأس اخلليــج 25 فأننا 
على يقــني بأنه مهرجان حضاري 
واحتفال باشــقائنا وأنفسنا من 
اهــل اخلليج في البصــرة حيث 
الفرح  ثــوب  البصــرة  لبســت 
والعشــق و تزينــت شــوارعها 
بتاريخهــا احلديث الســتقبال و 
فتــح االذرع و القلــوب الخواننا 

العرب 
فمثلمــا كان االفتتــاح مبهرا و 
مثيــرا لالعجــاب والــذي نافس 
بــه مهرجانات الــدول الكبرى و 
احلديثــة و التي تعــد لها العدة 
البصرة  قبــل ســنوات قفــزت 
على الوقــت و اختصرته واثبتت 
امكانياتها  و  قدرتهــا  للعالــم 

التكنولوجية املتاحة احلديثة .

أردنا في رسومنا املائية هذه ان 
تتمتع بقوة التعبير واحلركة

ان  شمهود  كاظم  الدكتور  وأشار 
الرســوم املائية التي امامكم اآلن 
هي مســاهمة في دعم خليجي 
25 اذ اصبــح الفن اليوم كما كان 

سابقا عبارة عن خطاب جمالي و 
فكــري يفصح عن خلجات الفنان 
و مجتمعــه و يشــكل رافدا من 
للتواصل  االنســاني  الفكر  روافد 
ومد اجلســور بني الفنان و اجلمهور 
الــذي يتطلع دائما الى فلســفة 
الفنان و خطابــه اجلمالي  و اليوم 
اصبح الفنان والكاتب يشــتركان 
فــي عملية تســرب االنفعال من 
الفرشــاة الى اللوحة و من القلم 
اننا في رســومنا  الورق حيث  الى 
املائية هــذه اردناها ان تتمتع بقوة 
التعبير واحلركة في مشــاهد عن 
مهرجــان و كرنفــال رياضي كبير 
تشــهده البصرة اآلن قــد حاولنا 
نقل مشــاهد عن صروح حضارية 
في البصــرة تكثر فيها البهجة و 
املسرة بألوان زاهية و قوية و براقة 
وبعضهــا مخطــط و مبرقش و 
مزين بصــور من الواقع و الكتابات 
و البعــض االخر من الرســومات 
مســتمدة من خيال الفنان وجاء 

اللون 
في الفــن ليؤكد القيمة اجلمالية 
في الفكــر و املظهر  وبالتالي فان 
االلوان  و  املشــاهد  هذه  انعكاس 
على االنسان يولد احملبة والتعايش 
عالية  وشفافية  برقة  اآلخرين  مع 

وان حقيقة الرســوم وااللوان هي 
التعبير عن حبنا لبصرتنا و اهلها 

و تاريخها العريق
  لتفيــض حبا و جمــاال و ريحانا 
على اجلميع وقد قال سيزان كلما 
كان اللــون مبهجــا و غنيا كلما 
كان العمل متكامال وقال راسكني 
اللــون يجلــب املتعــة والبهجة 

للقلب .

لم اتخل او ابتعد عن بيئتي 
االجتماعية العراقية

اعمالــي  ان    : واشــار شــمهود 
الفنيــة هــي عبارة عن مســيرة 
طويلة و عصــارة جتارب متواضعة 
منذ ان تخرجــت من كلية الفنون 
اجلميلــة في بغداد عــام 1975  و 
عملــت فــي مجلــة مجلتــي و 
االطفال  املزمار كرســام لقصص 

اكثر من سبع ســنوات و شاركت 
فــي عمل اول فيلــم كارتوني في 
العــراق عام1971  وبعــد انتقالي 
تواصلت   1977 عام  اســبانيا  الى 
في نشــاطاتي الفنية و اشتغلت 
في الصحافة االســبانية كرسام 
لقصــص االطفــال و فــي نفس 
الوقت درســت في كليــة الفنون 
اجلميلــة في مدريــد الكرافيك و 

اجلداريات و النحت البارز و ختمتها 
بدراســة الدكتوراة في تاريخ الفن 
و في اعمالي الفنية يجد املتلقي 
تنوعا في التقنيات و املواضيع و هو 
نتيجة حتمية افرزتها املعايشــة 
عن قــرب مع رواد و اســاتذة الفن 
االوربي احلديث امثال تابيس و ميرو 
و بيكاسو و انتونيو سورا وانتونيو 
كالبــي و ادواردو جييــدا و غيرهم 
الطالئعية  الفنيــة  البيئة  و هذه 
كان لها االثــر الكبير في اعمالي 
التعبيرية , و مع كل ذلك لم اتخل 
او ابتعــد عن البيئــة االجتماعية 
الفنان  .. وكمــا قــال  العراقيــة 
العراقي شاكر حســن آل سعيد 
نحــن نرســم مواضيــع عراقية 

باساليب اوربية.

انا احمل جينات االجداد 
البعيدة

الفنية  النشــاطات  هذه  وأضاف: 
والثقافيــة متثل صــورة حضارية 
العالقــات  لتوطيــد  ناصعــة 
والتواصل بني ابناء البشر ومبا انني 
انتمي الى هذه االرض الطيبة ذات 
التاريــخ العريق فال بــد من انني 
البعيدة  االجــداد  جينــات  احمل 
مبا تكتنــزه و حتمله مــن صنوف 
املعــارف و اآلداب و الفنون و كانت 
فنون بــالد الرافدين و مصر ينبوعا 
عذبــا و مصدرا حضاريــا - تتمثل 
بامتداداتها التاريخية القدمية التي 
تعود الى العصور البدائية االولى و 
ما حفلت بــه تلك العهود الغابرة 
طقوس  و  وعــادات  معتقدات  من 
مختلفة منذ زمن رسوم الكهوف.. 
وكانــت االســاطير واخلرافات هي 
الروحي الذي ســاعد على  الغذاء 
تفتح بطيئ لبذرة العقل البشري 
ومنــوه خاصــة فــي بالد ســومر 
وقــد تركت تلك الفنــون القدمية 
بصماتها علــى كل فنون وتقاليد 
وثقافات الشعوب واحلضارات التي 

جاءت وقامت بعدها حتى اليوم.

الفنان المغترب كاظم شمهود: »خليجي 25«
مهرجان حضاري واحتفال بأشقائنا العرب 

عمل في »مجلتي و المزمار« رسامًا لقصص االطفال

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

 متابعة ـ الصباح الجديد : 
في  الدهون  شفط  عمليات  جاءت 
املرتبة األولى ألكثر أشكال اجلراحة 
التجميلية شــيوعا فــي العالم، 
الدولية  اجلمعيــة  لبيانات  وفقــا 

.)ISAPS( جلراحة التجميل
وكانت عمليــة حتديد الوجه، التي 
تســتخدم إلزالة الدهــون الزائدة 
وحتديد خطوط الوجه، 14.8 باملئة، 
مــن العمليــات التجميلية التي 

أجريت في جميع أنحاء العالم. 
وتعد االجتاهات اجلديــدة جزءا من 
طفرة عاملية في الطب التجميلي، 
والتــي شــهدت إجــراء أكثر من 
30 مليــون عمليــة جراحية وغير 
جراحيــة فــي عــام 2021، بزيادة 
قدرها 19.3 باملئــة عن العام الذي 
التي  املعطيات  بحســب  ســبق، 

نقلتها شبكة »سي ان ان«.
وتشير البيانات، التي نُشرت كجزء 
لـ  أحدث اســتطالع ســنوي  من 
ISAPS ، إلــى أن صناعــة اجلراحة 
التجميلية لــم تتعافى فقط من 
عامــني متتاليني مــن االنخفاض 
املرتبــط بكورونا، بل منــت إلى ما 
هو أبعــد من مســتويات ما قبل 

اجلائحة.

العمليات  عــدد  إجمالي  وارتفــع 
باملئة بني   33 بأكثر مــن  اجلراحية 
عامــي 2017 و2021، بينمــا زادت 
اإلجراءات غير اجلراحية )مثل احلقن 
باملئة   54 مــن  بأكثر  بالبوتوكس( 

خالل نفس الفترة.
وفي الوقت الذي كشف فيه زيادة 
الثدي بشكل  تكبير  عدد عمليات 
0.5 باملئة، خالل  طفيف، بنســبة 
الســنوات األربــع ذاتهــا، يوضح 

محرر التقريــر، الدكتور جيانلوكا 
كامبيليو، إلى انخفاض نسبي في 
هذه العمليــات مقارنة باإلجراءات 
األخرى. وربــط اخلبير الصحي هذا 
التراجع بالقلق بشأن ارتباط بعض 
BIA- بســرطان  العمليات  هــذه 
ALCL، الذي يصيــب اجلهاز اجلهاز 
الذي  كامبيليو،  وســلط  املناعي. 
يعمل كجــراح جتميل في إيطاليا، 
الضوء أيضا علــى قفزة حادة في 

عدد الذين يسعون إلى إزالة ثديهم 
املزروع، وهو اإلجــراء الذي منا بنحو 
50 باملئة على مستوى العالم في 

السنوات األربع املاضية.
جراح  أشــار  ذلــك،  غضــون  في 
إلى  بيــان صحافي،  في  التجميل 
منــو شــفط الدهون كجــزء من 
منو أوســع فــي االهتمــام بنحت 
اجلسم، حيث مت تسجيل أكثر من 
1.9 مليــون عملية شــفط دهون 
العالم في عام  في جميع أنحــاء 
2021، بزيادة تقــارب 25 باملئة عن 
العــام الذي ســبق. كما ســجل 
في الســنوات الســابقة، التقرير 
أن الواليــات املتحــدة لديها أكثر 
جراحي التجميل في العالم، حيث 
يصل عددهــم إلــى 7000 جراح، 
وأجروا مــا يقرب من ربع العمليات 
أنحاء  التي مت إجراؤها فــي جميع 
العالم، مع احتالل البرازيل واليابان 
املركزين الثاني والثالث بنسبة 8.9 

و 5.7 باملئة على التوالي.
وفــي الوقت ذاتــه، مت حتديد تركيا 
وتايالند  واملكســيك  وكولومبيــا 
على أنها الوجهات األكثر شعبية 
للمرضى الذين يسافرون إلى اخلارج 

لتلقي العالجات التجميلية.

الجمعية الدولية للتجميل ...

شفط الدهون أكثر الجراحات شيوعا في العالم

الصراخ حل للكثير من المشاكل النفسية

الصحة العالمية تدعو لوضع الكمامات مع متحور كورونا الجديد

السياب يدعم خليجي في البصرة  بريشة كاظم شمهود

الفنان املغترب كاظم شمهود
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العواصم ـ وكاالت:

املدير  أعلن تشــافي هيرنانديز، 
قائمة  برشــلونة،  لنادي  الفني 
فريقــه الكتالونــي لبطولــة 
املقامــة  الســوبر اإلســباني، 
حاليا على األراضي السعودية.. 
تشــافي،  اختيارات  وشــهدت 
عــودة روبرت ليفاندوفســكي، 
البولندي  املهاجــم  غياب  بعد 
عن موقعــة أتلتيكو مدريد في 
ومن  اإليقاف.,  بســبب  الليجا، 
املقــرر أن يلتقي برشــلونة مع 
ريــال بيتيس في نصف النهائي 
اليوم في ســتاد فهد  مســاء 
الدولــي، وإذا جنح فــي التأهل، 
ســيواجه الفائز من لقاء أمس 
ريال مدريد وفالنســيا، في  بني 
املباراة النهائية لكأس الســوبر 

اإلسباني. 
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: 
تير شــتيجن - هيكتور بيليرين 
- أراوخو - بوســكيتس - عثمان 
دميبلي - بيدري - ليفاندوفسكي 
- أنســو فاتي - فيــران توريس 
 - ديبــاي   - بينــا  إيناكــي   -
كريستينسن - ألونسو - ألبا - 
كيسي - ســيرجي روبيرتو - دي 
يوجن - رافينيا - كوندي - جارسيا 
- بالدي - جافــي - بابلو توريه – 

تيناس.
من جانب اخر، يكتنف الغموض 
مســتقبل جنــاح برشــلونة، 
برغــم  رافينيــا،  البرازيلــي 
الكتالوني  للنــادي  انضمامــه 
مطلع املوســم اجلاري.. وانضم 
رافينيا لصفوف برشــلونة، في 
ليدز  من  قادًما  املاضي،  الصيف 

يونايتد، مقابل 55 مليون يورو.
ومــع ذلك، وبحســب صحيفة 
»ســبورت« الكتالونيــة، فــإن 
النــادي ال يســتبعد فكرة بيع 
اجلاري،  املوســم  بنهاية  رافينيا 
املنتظر  باملستوى  لعدم ظهوره 

منه حتــى اآلن.. ولم يشــارك 
رافينيا مع برشــلونة، سوى في 
10 مباريات فقط هذا املوســم، 
و3  الليجا،  7 مباريات في  بواقع 

مباريات في دوري أبطال أوروبا.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة 
لم يحسم قراره حتى اآلن بشأن 
مســتقبل الالعب، وسيمنحه 
فرصــة حتــى نهاية املوســم 
للبرسا..  باللعب  إلثبات جدارته 
وأشــارت الصحيفــة، إلى أنه 
إذا اضطر برشــلونة لتخفيض 
 200 سقف رواتبه مبا يقرب من 

مليون يورو، سيكون مجبرًا على 
وســيكون  الالعبني،  بعض  بيع 

رافينيا واحًدا منهم.
إلى ذلك، عاد إريك جارســيا في 
صيف 2021 لصفوف برشلونة، 
نشــأته  الذي شــهد  النــادي 
كعنصر  نفسه  ليثبت  كالعب، 
لكن  الدفاع.,  خط  في  أساسي 
دور جارسيا تراجع، لدرجة أنه لم 
يشارك سوى في 60 دقيقة منذ 
تعافيه من إصابة بحمل عضلي 
زائــد بالفخــذ األيســر يوم 4 
تشرين الثاني املاضي، مقسمة 

على الشــوط الثانــي والوقت 
اإلضافي مــن مباراة كأس امللك 

أمام إنتر سيتي.
وأكمــل املدافع إريك جارســيا، 
أول أمــس، عامه الـــ 22، ولم 
بقميــص  دقيقــة  وال  يلعــب 
برشــلونة فــي مبارياتــه أمام 
وإسبانيول  وأوساســونا  أمليريا 
وأتلتيكــو مدريد.وحدث لالعب 
الدولي، األمر نفســه مع مدرب 
لويس  السابق  إسبانيا  منتخب 
إنريكي الذي ضمه لتشــكيلة 
املاتادور في مونديال قطر، لكنه 

لم يحظ بأي فرصة للمشاركة 
األولــى له، برغم أنــه لعب 72 
وتغير  األردن..  وديــة  في  دقيقة 
وضــع جارســيا جذريــا ومدى 
اعتمــاد املدرب تشــافي عليه 
قبل وبعد اإلصابــة، التي حلت 
به في الدقيقــة 42 في ملعب 
ميســتايا أمام فالنسيا يوم 29 
تشــرين أول املاضي، حيث كان 
قبلها العبا مهما في تشكيلة 
الفريق، ولعب أساســيا في 10 
مــن املباريات 15 التــي لعبها 
الفريق، منها مباريات من أعلى 

املســتويات مثل الكالســيكو 
مدريد  ريــال  أمام  الليجــا  في 
ومواجهتــي إنتر ميــالن بدوري 

أبطال أوروبا.
واعتمــد تشــافي مكانه على 
العبني أمثــال جوليس كوندي، 
ورونالد  كريستنســن  أندرياس 
أراوخــو، حيــث تراجعــت ثقة 
املــدرب في جارســيا، بســبب 
األخطــاء التــي ارتكبهــا في 
افتقاره  أبرزها  وكانت  الســابق 
الوتارو  ضــد  الدفاعية  للقــوة 
في هدف إنتــر ميالن الثاني في 
الكامب نــو، والذي كلف فريقه 

توديع التشامبيونزليج.
وأصبــح اعتماد مــدرب الفريق 
على إريك جارســيا ثانويا، حيث 
الثالثة  أصبح يتنافس مع هؤالء 
علــى مركز فــي قلــب الدفاع، 
الالعبني.ويقدم  تعافــي كل  مع 
جيدة  مســتويات  كريستنسن 
دون أخطــاء، كما عاد أراوخو من 
إصابتــه الطويلة التــي أبعدته 
األهداف  ليســجل  املالعب،  عن 
ويحافظ على مرمى تير شتيجن 
أتلتيكو  كما حدث في مواجهة 
مدريد األخيــرة، ومن جانبه يعد 
كوندي رهانا آمنا لتشافي سواء 

كقلب دفاع أو كظهير أمين.
وحتى اعتزال بيكيه قبل التوقف 
بســبب مونديــال قطــر، لــم 
يســاعد إريك على خوض املزيد 
راهن  وبالفعل فقد  الدقائق،  من 
تشــافي على أن يدفــع بالعب 
ألونســو، يعتمد  مثل ماركوس 
عليه في األساس كظهير أيسر، 
للعب كقلــب دفاع عن التفكير 
في إريك جارسيا مثلما حدث في 
ديربي كتالونيا أمام إســبانيول.

اإلسباني،  الســوبر  كأس  ويعد 
فرصــة جديدة إلريك جارســيا، 
برغم  الدفاع،  مــن  املزيد  خلوض 
صعوبة أن يســتهل املشــاركة 
كأساسي في بطولة غاب عنها 

العام املاضي بسبب اإلصابة.

اليوم .. في السوبر اإلسباني لقاء تضيفه السعودية

عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة امام ريال بيتيس ميونيخ ـ وكاالت:
مــددت ميالني ليوبولــز /28 عامــا/ العبة خط 
وسط املنتخب األملاني النسائي، عقدها مع نادي 
تشيلسي حتى عام 2026.. وعادت ليوبولز مؤخرا 
للتدريب مــع الفريق بعد انتهــاء العطلة التي 
حصلت عليها لوضع مولودها األول في تشــرين 

األول املاضي.
وقالت ليوبولز في بيان أصدره النادي اليوم الثالثاء: 
»أريد خوض املزيد من املباريات مع الفريق واحلصول 
على فرص أكثر للتتويج باأللقاب، وهدفي الكبير 
هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا«.وكانت ليوبولز، 
الالعبة السابقة لكل من فرايبورج وبايرن ميونخ 
األملانيــني، أعلنت فــي آذار املاضي عــن حملها، 
وغابت الالعبة عن صفــوف املنتخب األملاني في 
بطولة كأس أمم أوروبا التي اســتضافتها إجنلترا 
في متوز املاضي.. وخاضت ليوبولز 75 مباراة دولية 
مع املنتخــب األملاني وتوجت معه بلقب كأس أمم 
أوروبا في 2013 وبذهبية اللعبة في أوملبياد 2016.
وقال بول جرين املدير الفني لتشيلســي: »لعبت 
ليوبولــز دورا بارزا في جناحنا خالل أول 18 شــهرا 
لها بالنادي. نشعر بالسعادة لعودتها إلى صفوف 
الفريق ومشــاركتها معنا في اإلعــداد ملزيد من 

النجاح خالل السنوات املقبلة«.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي املرخية القطري، التعاقد مع 3 العبني 
جدد خــالل فترة االنتقــاالت الشــتوية احلالية، 
تدعيما خلــط دفاع الفريق.. وتعاقــد املرخية مع 
الظهيــر األيســر للمنتخب القطري للشــباب 

سابقا، علي ناصر املري، قادما من نادي معيذر.
كما ضم املدافع ياسني يعقوب، العب مسيمير، 
الذي ســبق له اللعب للمرخية إلى جانب أندية 
الغرافة والشــمال والعربي، أمــا الالعب الثالث 
فهو خالد رضوان، مدافع اخلور.. ويســعى املرخية 
إيجابية،  نتائــج  للظهور مبســتوى مميز وحتقيق 
خاصــًة أن اجلوالت القادمة مــن الدوري القطري 
لكرة القدم تعتبر األصعب، في ظل عودة الالعبني 
انتهاء  بعــد  ألنديتهم،  وانضمامهم  الدوليــني 

منافسات كأس العالم 2022.
يذكر ان مؤسسة دوري جنوم قطر، كانت قد أعلنت 
تعديل جدول مباريات الدوري، بســبب مشاركة 
عدد مــن العبي األندية في بطولــة خليجي 25 
مبدينــة البصرة العراقية، خالل املدة من 6 إلى 19 
كانون الثاني اجلاري.. ومت تأجيل مباراة املرخية مع 
أم صالل، ضمن األســبوع الثامن، إلى 24 شباط 
املقبل، باإلضافــة إلى مباراتي الســد مع قطر، 
والشمال مع الوكرة، في إطار نفس األسبوع، إلى 
13 آذار.. كما مت تأجيل مباراة املرخية مع الشمال، 

حلساب األسبوع التاسع، إلى 6 نيسان املقبل.

أبو ظبي ـ وكاالت:
حصد فريق شــباب كرة اليد بنادي الشــارقة، 
درع دوري الشــباب لكرة اليد، موســم )2022-
2023(، للمرة السادســة علــى التوالي، وال17 
في تاريخه.. وحســم الشارقة عقب فوزه على 
ضيفه العــني بنتيجــة )35-29(، ضمن اجلولة 
التاســعة )قبل األخيرة( من املســابقة، والتي 

جمعتهما على صالة نادي الشارقة.
وانتهى الشوط األول من املباراة، بتقدم الشارقة 
الشــارقة  ليصل شــباب   ،)10-14( بنتيجــة 
للنقطة 21 بالعالمــة الكاملة.. ومن املقرر أن 
يلتقي الشــارقة مع اجلزيرة، في اجلولة األخيرة 
لدوري الشباب، والتي ستشهد مراسم تتويج 
األبطال بامليداليــات الذهبية، وكأس البطولة.. 
وكان الشــارقة قد حقق ثالثية املوسم املاضي 
)الــدوري والكأس وكأس الســوبر( دون هزمية أو 

تعادل.

األلمانية ليوبولز تمدد 
عقدها مع تشيلسي

المرخية يدعم صفوفه 
بثالثة العبين جدد

الشارقة يحسم دوري شباب 
اليد للمرة 17 في تاريخه

برشلونة وريال بيتيس في مواجهة سابقة

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

سجل جايســون تايتوم 32 نقطة، 
ليقود بوســطن ســلتيكس لفوز 
بولز  صعب على ضيفه شــيكاغو 
ليعــزز  اإلثنــني،  اليــوم   )99-107)
صدارته مع انتصاف املوسم املنتظم 
مــن دوري كــرة الســلة األميركي 
للمحترفــني.. وأضاف جرانت وليامز 
20 نقطــة، وجايلن بــراون 19، وآل 
هورفورد 8، مبا فيها ثالثية حاســمة 
قبل 25.5 ثانية مــن النهاية.. وعزز 
بعد   ،12-29 إلى  سجله  سلتيكس 
41 مباراة في املوســم املنتظم، من 

أصل 82.
في غضــون ذلــك، بقــي ناجتس 
وجريزليــز على املســافة ذاتها في 
األول  بفوز  الغربية،  املنطقة  صدراة 
على ضيفــه لوس أجنلــوس ليكرز 

122-109 والثانــي على  املنقــوص 
ضيفه ســان أنتونيو ســبيرز 121-

.113
في بوسطن، سجل هورفورد ثالثية 
إثر متريرة من تايتوم، ووســع الفارق 
إلى 5 نقــاط قبــل 25.5 ثانية من 
النهايــة، وبعد أن أهــدر زاك الفني 
ساحقة  سلة  تايتوم  سجل  ثالثية، 
متحصال على اخلطأ ليسجل رمية 

حرة ويضمن الفوز لفريقه.
وفي ممفيس، غــاب النجم والهداف 
للمبارة  جريزليــز  عــن  مورانت  جا 
الثانيــة توالًيــا بســبب آالم فــي 
الفخــذ.. وقاد الفريــق تايوس جونز 
24 نقطة وجارين جاكســون  مــع 
مــع 16، ليوقفا انتفاضــة متأخرة 
إلى  سجله  جريزليز  لســبيرز.وعزز 
27-13 على غــرار ناجتس الذي قاده 
جنمه الصربي نيكوال يوكيتش، أمام 
ليكرز، محقًقــا »تريبل دابل« احلادي 

14 نقطة،  عشر هذا املوســم، مع 
و11 متابعة و16 متريرة حاسمة.

الــذي غاب  وســاهم جمال موراي 
طيلة املوسم املاضي لتمزق في أحد 
أربطة الركبة بـ34 نقطة، األعلى له 
هذا املوســم، ليحقق ناجتس فوزه 
توالًيا.. وغاب »امللك«  احلادي عشــر 
ليبــرون جيمس عــن ليكرز إلصابة 
في الكاحل، لينضــم إلى العمالق 
بــدوره،  الغائب  ديفيــس  أنتونــي 
انتصارات   5 من  وتنتهي سلســلة 
توالًيــا للفريق.وســجل اليونانــي 
نقطة،   22 أنتيتوكومنبــو  يانيــس 
-111 للفوز  باكس  ميلووكي  ليقود 
107 على مضيفه نيويورك نيكس.

مــن جانب اخر، يغيــب جنم بروكلني 
نتس كيفن دورانــت عن املالعب ملدة 
أســبوعني علــى األقل إثــر إصابته 
في ركبته اليمنــى كما أعلن النادي 
الرنني  أمس، نتيجة الفحص بأشعة 

املغناطيســي الذي أجــراه.. وأصيب 
دورانت في الربع الثالــث في املباراة، 
التي انتهــت بفوز فريقه ضد ميامي 
هيت )102-101( األحد، إثر اصطدامه 
بجيمي باتلر، وحاول مواصلة املباراة، 
لكنه شــعر بأوجاع فتوجه إلى غرف 

املالبس للخضوع إلى العالج.
ويخوض دورانت، 34 عاًما، الذي اختير 
12 مرة خلــوض مباراة »أول ســتار«، 
مقداره  معدالً  وسجل  رائًعا  موسًما 
و5.3  و6.7 متابعــات،  29.7 نقطــة، 
متريرات حاسمة في 39 مباراة شارك 

فيها هذا املوسم.
ســاهمت عروضه القوية إلى جانب 
النجم اآلخر في الفريق كايري ارفينغ 
في استعادة فريقه لتوازنه بعد بداية 
متعثرة، حيث حقق الفريق الفوز 18 
مرة في آخــر 20 مباراة ليحتل املركز 
الثاني فــي املنطقة الشــرقية )27 

انتصارا و13 خسارة(.

تايتوم يقود سلتيكس لقهر بولز في دوري السلة للمحترفين
دورانت يغيب عن المالعب لمدة أسبوعين

دوري السلة للمحترفني

العواصم ـ وكاالت:
 يشــهد ملعب وميبلــي لقاء 
لقب  حامل  اإلجنليزي  املنتخب 
أوروبا للسيدات، مع  أمم  بطولة 
النسخة  في  البرازيلي،  نظيره 
األبطــال  كأس  مــن  األولــى 
)فايناليسما(  كومنيبول-يويفا 
للســيدات.. وتأكــد أن املباراة 
مدرجــات  وســط  ســتقام 
ويلتقــي  العــدد..  مكتملــة 
صاحب  اإلجنليــزي  املنتخــب 
الرابــع فــي تصنيف  املركــز 
ملنتخبات  )فيفا(  الدولي  االحتاد 
البرازيلي  نظيــره  الســيدات، 
بطل أميركا اجلنوبية في استاد 
وميبلي بلندن في الســادس من 

نيسان املقبل.
التذاكر  بيــع جميــع  وجــرى 
اخملصــرة للجماهيــر حلضــور 
الذي  الستاد  املقررة في  املباراة 
يســع حوالي 90 ألف متفرج.. 
شهد  قد  وميبلي  ســتاد  وكان 
في  العدد  مكتملــة  مدرجات 
املباراة الودية التي انتهت بفوز 
للســيدات  اإلجنليزي  املنتخب 
علــى نظيــره األمريكي بطل 
فــي تشــرين   1  /  2 العالــم 
األول املاضي، وهــي أول مباراة 
للسيدات  اإلجنليزي  للمنتخب 
في االســتاد الوطني منذ فوزه 
على نظيــره األملاني في نهائي  
للسيدات.وشــهد   2022 يورو 
في  األوروبية  البطولــة  نهائي 
متــوز حضــور 87 ألــف و192 
مشجعا، وقد كان أكبر حضور 
أمم  ملباراة في بطولة  جماهيري 
أوروبا، ســواء لفئــة الرجال أو 

السيدات.
البرازيل  أمام  املباراة  وتشــكل 
اختبارا مهما لــكال املنتخبني 
قبــل انطــالق كأس العالــم 
2023 للســيدات في أستراليا 
املقبل..  متــوز  في  ونيوزيلنــدا 
ويتنافــس املنتخــب اإلجنليزي 
فــي كأس العالم مع منتخبي 
الصني والدمنــارك في اجملموعة 
انضمــام  وينتظــر  الرابعــة 
عبر  اجملموعة  إلى  رابع  منتخب 
الذي  املنتخب  وهو  التصفيات، 
اإلجنليزي في  الفريــق  يواجهه 
بداية مشواره بالبطولة في 22 

متوز.
ويُحســم املنتخــب الرابع في 
العاملي  امللحــق  عبر  اجملموعة 
املقــرر فــي شــباط املقبــل 
عشرة  تنافس  يشــهد  والذي 

منتخبــات من ســتة احتادات 
مقاعد  ثالثــة  علــى  قاريــة، 
أمــا  بالنهائيــات..  متبقيــة 
املنتخب البرازيلي، فسيتنافس 
ضمن اجملموعة السادســة مع 
آخر  ومنتخب  وجاميكا  فرنسا 
يتأهل عبر امللحق.. وقبل املباراة 
أمام البرازيــل، يلتقي املنتخب 
اإلجنليــزي الذي تدربه ســارينا 
ويجمــان، منتخبــات كوريــا 
اجلنوبية وإيطاليا وبلجيكا في 
بطولة  من  الثانية  النســخة 
كأس أرنولــد كالرك.وتنطلــق 
بطولــة كأس أرنولــد كالرك، 
في  بلقبها  إجنلترا  توجت  التي 
16 شــباط  في  املاضي،  العام 
وستقـــام مبارياتهـــا فـــي 
وكوفنتـري  كينيـــز  ميلتـون 

وبريستـول.

جدة ـ وكاالت:
أعلنــت شــركة رياضــة احملركات 
لسباق  املروجة  اجلهة  الســعودية، 
 stc الكبــرى  الســعودية  جائــزة 
للفورمــوال 1 لعــام 2023، طــرح 
جلائــزة  الثالــث  تذاكرالســباق 
للفورموال   stc الكبرى  الســعودية 
في  قد طرحت  الشــركة  1.وكانت 
وقت سابق عددا محدودا من تذاكر 
عــروض احلجز املبكر، لكــن اعتبارا 
من اليــوم، أصبحــت جميع فئات 
التذاكرمتاحة للجمهور، مع خصم 
بقيمة %15 لفتــرة محدودة فقط، 
املدرجات  فئتي  تذاكــر  على جميع 

وتذاكر الدخول العام.
ويعــود ســباق جائزة الســعودية 
الكبرى stc للفورمــوال 1 إلى جدة، 
موطــن أســرع حلبة شــوارع في 
العالم، خالل املدة من 17 إلى 19 آذار 
2023، وتعد هذه الزيارة هي الثالثة 
لقمة رياضة الســيارات في العالم 
إلى اململكــة العربية الســعودية 
خالل أقل من 16 شهراً فقط، وهي 
بطولة  روزنامة  الثاني على  السباق 
العالــم للفورموال 1 لعــام 2023، 
لتعــود البطولة إلــى اململكة في 

وقت مبكر من املوسم اجلديد.
وإلــى جانــب ســباق الفورموال 1، 
سيســتمتع حاملــو التذاكر أيضا 
مبشــاهدة سلســلة من سباقات 
الدعم، مثل سلسلة بطولة العالم 
العديد  أفــرزت  والتي   ،2 للفورموال 
من أبطال العالم للفورموال 1 حتى 
اآلن، وحتدي كأس بورشــه ســبرنت 
الشــرق األوسط، سلسلة سباقات 
الســيارات الرياضيــة الرائــدة في 
نهاية  عطلــة  لتحفل  املنطقــة، 

التي  الســباقات  بأقوى  األســبوع 
حتبس األنفاس.

وكانت نســخة العــام املاضي من 
 stc الكبرى  سباق جائزة السعودية 
للفورمــوال 1، قد أكــدت أنها أحد 
أقوى الســباقات لهذا املوسم، قبل 
أن يحســمه ماكس فيرستابن بعد 
منافسة شرسة خالل لفات السباق 
األخيــرة، مع ســائق فريــق فيراري 
القادم من موناكو تشــارلز لوكلير، 
أوقات  والذي احتل الصدارة معظم 
الســباق حتى متكن فيرستابن من 
جتــاوزه قبل 3 لفات على خط نهاية 
السباق الذي حبس أنفاس اجلمهور 

حتيأمتاره األخيرة.
الرئيس  ويتيكــر،  مارتــن  وأعــرب 
التنفيذي لشــركة رياضة احملركات 
الســعودية، عــن ســعادته بطرح 
التذاكر للجمهور، قائال: »يســعدنا 
الترحيــب بعودة الفورمــوال 1 إلى 
جدة للمرة الثالثة، حيث ســتتجه 

أنظار العالم إلــى اململكة العربية 
سلسلة  ملتابعة  مجدداً  السعودية 
السباقات العاملية املرموقة،ونتطلع 
إلــى عطلــة نهاية أســبوع أخرى 
احلماســية  بالســباقات  حافلــة 
تالئم  التي  الترفيهيــة  والعــروض 

جميع احلاضرين«.
اجلمهور  اســتجابة  »كانت  وختم: 
احمللي والدولي للســباقني املاضيني 
رائعة، ونســعى إلى البناء على هذا 
النجاح لضمــان االرتقاء بتطلعات 
اجلمهور في الزيارة الثالثة للفورموال 
1 إلى حلبة كورنيش جدة، ويواصل 
الفريق في شــركة رياضة احملركات 
على  ليكون  الســعودية حتضيراته 
أهبــة االســتعداد لهــذا التحدي 
أدعو  لذا  للجمهور،  التجربة  وتعزيز 
اجلميع إلى حجز تذاكرهم في أقرب 
وقت ممكــن حتى ال يفوتــوا فرصة 
مشاهدة قمة رياضة السيارات مرة 

أخرى في جدة«.

منتخب إنجلترا للسيدات
 يواجه البرازيل في ويمبلي

طرح تذاكر سباق جائزة السعودية 
الكبرى stc للفورموال 1

مفكرة اليوم

برشلونة ـ بيتيس

فولهام ـ تشيلسي

10:00 مساًء

10:00 مساًء

كأس السوبر اإلسباني

الدوري اإلنجليزي

منتخب سيدات إجنلترا

سباق فورمال 1



مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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االتحــاد  بعثــة  البصــرة: 
العراقي للصحافة الرياضية:

يخوض منتخبنــا الوطني في 
الســاعة السادسة من مساء 
اليوم اخلميــس مباراته الثالثة 
فــي اجملموعة االولــى خلليجي 
البصرة بلقــاء منتخب اليمن 
ويتقابل  الدولي  البصرة  مبلعب 
فــي التوقيــت ذاتــه منتخبا 
السعودية وعمان مبلعب امليناء 
فرق  منتخبنا  ويتصدر  االوملبي. 
مجموعته برصيــد أربع نقاط 
بفارق االهــداف عن عمان التي 
تليها  الثاني  املركــز  في  تقف 
ثم  نقاط  بثــاث  الســعودية 
اليمن بــا نقاط وقــد غادرت 

البطولة مبكرا.
وخاض فريقنا وحدته التدريبية 
عند  املبــاراة  قبــل  االخيــرة 
وحتدث  أمس  ظهر   ١٢ الساعة 
املــدرب كاســاس فــي املؤمتر 
الصحفــي قائا: انــه يطمح 
النهائية  املبــاراة  الى  الوصول 
خلليجي البصرة لكنه يركز االن 
على مباراة اليمن الذي قال عنه 
: تابعت املنتخــب اليمني في 
فوجدته  الســابقتني  مباراتيه 
يــؤدي جيــدا وكانــت مباراته 
الثانية أمــام عمان أفضل من 
املباراة االولى وشــاهدت فريقاً 
كان  كثيرة  اوقات  وفي  منظماً 
أفضل من عمان وكانت لديهم 
فرصة كبيرة للتعادل ولكن لم 
يحالفهــم احلــظ برغم انهم 
لذلك   ، لعبوا بشــكل جيــد 
سنحاول تقدمي أفضل ما لدينا 
جلعل املبــاراة صعبة عليهم . 
مبينــا بأنه لم يصرح ســابقا 
بأن البطولة غيــر مهمة وامنا 
أشــار الى أنها ليســت هدفا 
يجب حتقيقــه أو حياة وموت..
التي  املنتخب  تشــكيلة  وعن 
سيلعب بها امام اليمن أوضح 
التغييرات في  بأن هناك بعض 

تشكيلة الفريق وسيتم اراحة 
عدد مــن الاعبني مؤكدا على 
الرغبة في حتقيق الفوز مشيرا 
الى اننا ال منلك األفضلية على 
وسنلعب  املنافســة  في  احد 
عال  بضغــط  اليمــن  امــام 
لنســبب لهم متاعــب وعدم 
اراحتهم وعند استماك الكرة 

سنعمل على زيادة السرعة.
وأضــاف: ســعينا متواصــل 
السعاد اجلمهور واعادة الفرحة 
مجددا واشــار الــى ان جميع 
املباريات مهمة وفي حال فوزنا 
على اليمن ســنصل إلى أبعد 
جميع  البطولــة،وإن  في  مدى 
الاعبني مهمني وسيتم إشراك 
تقدمي  على  القادريــن  الاعبني 

األفضــل. وعن تطور أداء بعض 
الاعبني أوضح بأنه عمل على 
عليهم  وعرض  الاعبني  حتفيز 
فيديوهات فردية الدائهم خال 
مباريات الدوري واملنتخب وعمل 
على تصحيح األخطاء وأعطى 
نصائح وجدت اســتقباال لدى 
الاعبــني واختتــم حديثه بأن 
يعد  البطولة  لنهائي  الوصول 
املنتخبات جيدة  وان كل  حلما 
باليمن  حاليا  تفكيرنــا  ولكن 

ألننا لم نتأهل بعد.

امير العماري: سعيد باللعب 
في البصرة 

قــال العب منتخبنــا الوطني 
أميــر العمــاري فــي املؤمتــر 

الصحفــي أمس بأنه ســعيد 
باللعــب في البصرة ويشــعر 
باحلماس عند ســماع النشيد 
الوطنــي وان كل مبــاراة هي 
السعودية لعبت  وأمام  صعبة 
بأجــواء معتــاد عليهــا كما 
وتنتظرنا مهمة  الســويد  في 
اليمن  أمام  ســهلة  ليســت 
سنحاول أن نحقق الفوز فيها.

درجال يلتقي أسود الرافدين 
التَقــى رئيس االحتــاد العراقّي 
لكــرة القــدم عدنــان درجال، 
العبــي  أمــس،  أول  مســاء 
برفقة عضو  الوطنّي،  املنتخب 
في  عريبي  غامن  العراقي  االحتاد 
البصرة. فــي  إقامتهم  مقــر 

وهنــأ درجال العبــي املنتخب 
البطولي  أدائهم  على  الوطنّي 
الذي بذل طيلة  املتميز  واجلهد 
دقائــق املباراة التســعني ضد 
أسود  إن  الســعودّية.موضحاً: 
برســم  ســاهموا  الرافديــن 
البســمة على وجوه اجلماهير 
تزال  وال  التــي كانت  العراقّية 
وســتواصل الدعَم واإلســناد 
رئيس  الوطني.وحّث  للمنتخِب 
االحتاد الاعبــني على مواصلِة 
املزيد من العطاء في املواجهاِت 
املقبلــة، خصوصاً أن البطولة 
مبســتوياٍت  منتخباٍت  تضــم 
متقاربة، وهــذا ما يتطلب من 
كل العــٍب التركيز العالي من 
أجل الظهور مبســتوى مشرٍف 

فــي خليجــي البصرة.وحضر 
لكرة  العراقــي  االحتــاد  رئيس 
تدريبات  درجــال  القدم، عدنان 
منتخبنــا الوطني، ظهر أمس 
االربعاء، قبل مواجهة منتخب 
اليمن، مســاء اخلميس، ضمن 
ختام دور اجملموعات في خليجي 

البصرة

مدرب اليمن: لدينا دافع 
حتقيق الفوز.

اليمنــي  املنتخــب  مــدرب 
قال في  ميروساف ســوكوب 
املؤمتــر الصحفي قبــل مباراة 
بأنه سعيد  العراق  أمام  فريقه 
لرؤية بعض الاعبني العراقيني 
الذين أشرف على تدريبهم في 
املنتخــب االوملبي وهم يلعبون 
وســعيد  االول  املنتخــب  مع 
بوجود اجلمهور العراقي الكبير. 
أوضح  للمبــاراة  رؤيتــه  وعن 
ً: نحــن خارج  ســوكوب قائا 
حســابات التاهل وسنركز في 
املبــاراة ولدينا دافــع لتحقيق 
الفوز االول لليمن في البطولة 
لتغييــر التاريــخ وســنحاول 
تشــكيل صعوبــة والعمــل 
مباراتنا  مــن  أفضــل  بصورة 
أمام عمــان وكان لدينا يومان 
لاستشــفاء وافكر بإشــراك 
العبني جدد في املباراة لتحقيق 
نتيجــة إيجابيــة وكل نتيجة 

تعتمد على أداء الفريق..

فرصة املباراة االخيرة
ناصر  اليمني  املنتخــب  العب 
املؤمتر  فــي  حتــدث  محمــدو 
الصحفــي: املنتخــب اليمني 
يتحســن من مباراة إلى أخرى 
ولدينا مواهب عديدة واجلمهور 
العراقي يحب الشعب اليمني 
بالنسبة  ايجابيا  شيئا  ويعتبر 
لنا وال شــيء مينعنا من تقدمي 
مســألة  وان  األفضــل  األداء 
احتراف عدد من العبي املنتخب 
اليمنــي في الــدوري العراقي 

مؤجلة حتى انتهاء البطولة.

منتخبنا الوطني يالقي اليمن بشعار التأهل إلى المربع الذهبي 
اليوم.. في بطولة كأس الخليج العربي 25

تقرير 

حيدر عبد الجليل

حساني علوان أحد جنوم املنتخب الوطني 
الذيــن تواجدوا في منافســات دورة كأس 
اخلليج بنسختها الرابعة عام 1977 والتي 
الدوحة،  القطريــة  العاصمة  فــي  جرت 
والتي حل بها منتخبنا الوطني في املركز 
الثاني بعد املنتخــب الكويتي الذي حقق 
اربعة  بنتيجة  العــراق  اللقب بفوزه على 
اهداف لهدفني في املبــاراة املعادة بعد ان 
انتهــت املباراة النهائيــة االولى بالتعادل 
االيجابــي بهدفني لكل فريــق ليصار الى 
الكويتي  املنتخب  فاصلة حسمها  مباراة 

الذي فاز باللقب.

أمور مفرحة 
ويشــير علوان الى ان هــذه الدورة حملت 
امور مفرحة واخرى غريبة وطريفة لبعثة 

املنتخب الوطني اذ يقول بهذا الشأن: قبل 
العاصمة  العاصمة بغداد صوب  مغادرتنا 
دورة  في  للمشــاركة  الدوحــة  القطرية 
كأس اخلليــج الرابعة كان مــن املفترض 
ان مينحنا احتــاد كرة القدم مســتحقات 
االيفاد والبالغة ســتة وثاثني دينار كأجور 

مصاريفنا خال البطولة.

االحتاد يرفض 
اال انه وألسباب غير معرفة رفض االحتاد ان 
مينحنا املبلــغ اال بعد وصولنا الدوحة وهو 
ما وضــع الاعبني ومــدرب املنتخب داني 
ماكلنن فــي حيرة من امرهم ســيما وان 
اغلبهم لم يكن لديه املبالغ التي تســد 
نفقاته بعد ان راودتنا الشكوك مبصداقية 
االحتــاد مبنحنــا مبلغ االيفــاد، ولكن بعد 
احتاد  الفريق ماكلنن مع  تشــاورات مدرب 
الكرة والتي وصلت حد البكاء والتوســل 
حلت املشــكلة ومنحنا احتاد الكرة مبالغ 

االيفاد البالغة 36 دينــار االمر الذي ادخل 
الراحة الى نفوس الاعبني وابعد القلق عن 

الوفد وتوجهنا الى الدوحة بأريحية تامة.

اتصال متأخر 
ويضيف علوان ان موقفا اخر قد تعرض له 
الوفد قبل يوم واحد مــن املباراة النهائية 
الفاصلــة امام املنتخــب الكويتي والتي 
خســرناها بأربعة اهــداف لهدفني، متثل 
املوقف بأتصال متأخر من بغداد من رئيس 
اجلمهورية بذلك الوقت احمد حسن البكر 
وذلك طلب رئيس الوفد من املدرب ماكلنن 
ان يوقظ جميع الاعبني من اجل اطاعهم 
على املوضوع الذي تضمنته مكاملة البكر 
وبالرغــم من رفــض املدرب الشــديد بأن 
يتم ايقــاظ الاعبني كون ان مباراة مهمة 

تنتظرنا في اليوم التالي.

ايقاظ الالعبني

اال ان رئيــس الوفد أصر على ان يتم ايقاظ 
جميــع الاعبني مبا ان املكاملــة جاءت من 
رئيس اجلمهورية ليتــم ايقاظنا واطاعنا 
على اخلبر الذي تضمنته املكاملة والتي جاء 
في فحواها هو منح كل العب في املنتخب 
الوطني دار سكنية في منطقة العامرية 
سواء متكنا من الفوز على الكويت وحتقيق 

اللقب او لم نفعل.

موجة غضب
هــذا اخلبر اذهب النوم مــن عيوننا وابقانا 
مترقبني حتى ساعات الصباح االولى، االمر 
الذي دفع املدرب ماكلــنن ان تنتابه موجة 
جامحة من الغضب والبــكاء كونه ادرك 
متاما ان هذا االمر سيضعف من امكانياتنا 
امام الكويــت بفعل الســهر وعدم اخذ 
كفايتنا مــن الراحة، وهو مــا حدث فعا 
عندما خسرنا املباراة امام الكويت واضعنا 

اللقب!!.

حساني علوان: مكالمة هاتفية ضيعت علينا لقب النسخة الخليجية الرابعة
ذكريات من وحي البطولة 

حساني علوان ثاني الواقفني يسار الصورة ضمن تشكيلة سابقة ملنتخبنا الوطني

خليجيات
»1«

لقاء منتخبنا اليوم امام اليمن في ثالث مباريات 
كأس اخلليج العربي 25، ســيكون تأكيدا جلدارة 
اســود الرافديــن في انــب يحققوا الفــوز على 
املنتخب اليمني الشقيق الذي يعد أول املغادرين 
للبطولة بعد خسارتيه امام السعودية وسلطنة 
عمان تواليا، برغم احترامنا إلمكانات اليمن، لكن 
الواقع يؤكد ترجيح كفة االســود وسط الدعم 
الكبيــر الذي تلقــوه بفضل الفــوز املهم على 

السعودية.
»2«

رجال حماية أمن املاعــب اثبتوا حرصا كبيرا في 
املشــاركة بنجاح بطولة كأس اخلليــج العربي 
اجلارية في ملعبــي البصرة الدولــي وامليناء في 
محافظتنا العزيــزة البصرة، فقد وقف رجال امن 
املاعب وقفوا لســاعات عدة حتت غزارة االمطار 
التي هطلت على بصرة العطاء وضربوا اروع صور 
الثبات في مواقعهم، يستحقون التحية واالشادة 

والتكرمي من اعلى اجلهات املسؤولة عن البطولة.
وإذا أشــدنا كثيرا برجال االمــن، فأننا نثني على 
موقــف جمهورنا الكرمي الذي حضر بأعداد غفيرة 
جدا مأل امللعب، رجال ونســاء شــيوخ وشــباب 
واطفال، ســجلوا موقفا تاريخيا في مؤازرة اسود 

الرافدين ووفاءهم للعراق العظيم.
»3«

تكرمي املنتخب الوطني إثر فوزه املهم في مباراته 
املاضية امام السعودية وفي ظل اجواء ممطرة، يعد 
نقطة مهمة جدا فــي إطار تعزيز اجلانب املعنوي 
لاعبينا تثمينا ملا قدموه من مجهودات مضاعفة 
في لقاء الســعودية الذي اقيم حتت مطر شديد 

جدا لم يتوقف على مدى شوطي املباراة.
ان التركيز يسهم في اضافة دافعا كبيرا لاعبي 
منتخبنا الوطني في مواصلة اجلهود نحو الوصول 
إلى لقــب البطولة ليكون الكأس اخلليجي الرابع 
بعد ثاثة كؤوس حصل عليها منتخبنا في بغداد 
1979 ومســقط 1984 والريــاض 1988، وااللقاب 
الثاثة كانت حتت اشراف شــيخ املدربني الراحل 

عمو بابا.
»4«

رســائل إعامية متيزت بدرجة عالية من املهنية، 
محليا وخليجيا، اجلميع يدرك أهمية املســاهمة 
في إجناح البطولة في محافظتنا العزيزة البصرة 
الفيحــاء، مراســلون ميدانيون، او ممــن يقدمون 
برامجهــم عبر اســتوديوهات خصصت ملواكبة 
هذا احلــدث املهم، زماء املهنة اجادوا، دورهم كان 
مهما في تعزيز الوصول إلى اعلى درجات التفوق، 
الصورة النمطيــة لبعض اإلعاميني الذين ركزوا 
على بعض السلبيات التي حدثت هنا وهناك ولم 
تؤثــر على اجململ العام حلفل االفتتاح حتديدا، هذه 
الصورة تغيرت، فمن انتقــد باألمس، وصل اليوم 
إلى قناعة، انه من يعمل يجــب ان يخطأ، ولكن 
التقوي املهني يســهم في جتاوزه لألخطاء وبلوغ 
الهدف املنشود.. اعتقد ان الفكرة وصلت... اللهم 

فاشهد.
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امير العماري في مباراة منتخبنا امام السعودية باجلولة الثانية

مهدي العكيلي
يعد املــدرب الكابنت ذيــاب نهير 
مدرســة تدريبية متميزة إذ خرج 
العشرات من الاعبني الذين مثلوا 
األنديــة واملنتخبات الوطنية بعد 
أن درب أنديــة الشــعلة والتاجي 
والكاظمية واخلطوط والصناعات 
الكهربائية واملرور وعمل مع فريق 
العدالة ملوسم واحد فقط وكانت 
محطته االخيرة مع فريق التجارة 
وجنــح بتأهيــل الفريــق للدرجة 
الثانية!!  أمــا بقية األندية فقط 
كانت له بصمــة واضحة ومتكن 
التأهيلية  الفرق لألدوار  تأهيل  من 

االخرى  للدرجة  وصعود بعضهــا 
وأفضل مباراة كانت لفريق التاجي 
أمام الشرطة ضمن دوري النخبة 
بعد أن متكن الفريق من الفوز عليه 
وحدثــت نقله نوعيــة لاعبني إذ 
استقطاب  على  األندية  تسابقت 
جميع العبي فريــق التاجي الذي 
أحــرج الفريق الشــرطة املتخم 
واول  الوطنــي  املنتخب  بنجــوم 
خســارة لفريــق الشــرطة أمام 

التاجي.
املدرب ذيــاب نهير لم يكون مدرب 
مصنع  بــل  للمواهب  وكشــاف 
عشــرة  من  أكثر  حيث  للمدربني 

مدربني شــباب تتلمــذوا على يد 
نهير واغلبهــم االن مدربني لفرق 
تعمل في الــدوري والبعض اآلخر 
في  للمدربني  مســاعدين  منهم 

أندية جماهيرية.
يتمتع الكابــنت ذياب نهير بأخاق 
عاليــة ومتميــزة جدا جــدا وقد 
يكون املدرب الوحيد ال يتعامل مع 
الفرق ماديا بل هو من ينفق ويسير 
عمل النادي عندما يتعرض الفريق 
والنادي إلى أزمة مالية بتوفير املاء 
والغذاء أثنــاء الوحدات التدريبية 
وخاصة إذا تقاعست إدارات األندية 
وتركــت الفريــق دون متابعة جتد 

الكابنت ذيــاب نهير ال يتردد من أن 
تدريب  بتوفير مستلزمات  يتكفل 
والفواكه  املــاء  واهمها  الفريــق 
اخرى  ميزه  هناك  وكذلك  والغذاء 
ال تتوفــر لــدى كل مدربي العراق 
املتميزين  الاعبــني  يكافئ  حيث 
في املباراة من ماله اخلاص واحلارس 
إذ ينجــح باحلفاظ على شــباك 
أو الاعب الذي يســجل  مرمــاه 
واملدافع الــذي يبذل جهد وكفاءة 
باملباراة  االفضــل  والاعب  عالية 
ســيحصل على مكافئــة مالية 
من املدرب كل هذه األمور الطيبة 
ويخلص  يبــدع  الاعــب  جتعــل 

للمدرب ويقــدم عطاء افضل في 
والنجاح  التوفيق  !! نتمنى  املباراة 
الدائــم للمدرب الراقــي الكابنت 

ذياب نهير.
اضيــف أن املدرب ذيــاب كان قد 
أشــرف على تدريــب فريقان في 
الوقــت نفســه هما الشــعلة 
والتاجي وكذلك بعد عدة مواسم 
كرر احلالــة وقاد التاجي واخلطوط 
بالوقــت نفســه! وعمــل مدرب 
الشــعلة ونائــب رئيــس النادي 
واســتقال مــن منصــب النائب 
ليستمر مدربا للفريق ألنه يعشق 

كرة القدم.

ذياب نهير.. مدرب يقدم نجومًا شابة ألندية األضواء والمنتخبات الوطنية

ذياب نهير



بغداد ـ سمير خليل
مازال طعــم خليجي احملبة، خليجي 25 
حلــوا في ذوائق النــاس وخصوصا ليلة 
االفتتــاح التي ابهرت اجلميع وارســلت 
رسالة ان العراقيني يصارعون املستحيل 
واالدهــاش، هذا  االبــداع  وبإمكانهــم 
اخلليجــي متيز عن ســابقيه بحســن 
وضخامــة التنظيم واجلمهــور الغفير 
والضيوف من االهل واالشقاء واالصدقاء.
هنــا نســتعرض آراء وانطباعات بعض 
مبدعينا في مجال االدب والشعر والفن 

عن هذه البطولة:

الكاتب والروائي شوقي كرمي حسن: 
خليجــي٢٥ لعبة وطن، حتديــات ازمنة 
هكذا هــي خرجت من اطارهــا املعتاد 
واملتعــارف عليــه لتكــون اول عناوين 
الوعي احلياتي العراقي،  فعلتها البصرة 
مدرسة الفكر العربي لتاخذ دول اخلليج 
وتوافق  دورة وفــاق  بني احضانهــا، هي 
،دورة هد املاضي احلزين املؤلم وتشــييد 
صروح انسانية مع اخوة الميكن استمرار 
االبتعــاد عنهــم او ابتعادنا عنهم، هم 
ســمة دخولنا الوطني الى قلب عروبتنا 
التي حاول البعض محوها او طمســها 
لكنهــا ابــت وفعلــت مــا كان حلماً 
ماهي بكرة قدم فقــط، بل ثمة الكثير 
من املعانــي التي اطلقهــا هذا الفعل 
البصري،مدينــة جتملــت وارواح وقفت 
ترقب الطرقات لتعلــن ضيافتها الفذة 
للقادمني،  اجنلت غبرة االزمنة فارتفعت 
احلناجر مغنيــة ومباركة ،  وان كان ثمة 
اخطاء فالباس الننا نقدم وجودنا الكروي 
الول مرة بهذا الشــكل والبد من اخطاء 
ولكــن اجنحت الدورة تنظيميــا واداريا؟  
نعــم اقولها باعلى ما ميكــن، عند اول 
حلظات االنطــالق كان االرتباك يصاحب 
مراقبتنا لكن هــذا االرتباك تبدد لنغدو 

وهج مراقبة فاعلة وممجدة".

الفنانة الشابة روكيان الوادي:
انا مبهــورة ببلدي ااجلميــل وحضارتنا 
العريقة مبا قدم بخليجي ٢٥ ، وسعيدة 
اني بنت العراق،  اشقاؤنا من كل الدول 
العربية حضروا اليوم ليشــهدوا اصالة 
ورقي العــراق واهله، ليشــهدوا جمال 
خليجي ٢٥ وهو يفتح افاقا بني الشعوب 
اساســها احلــب واالحتــرام والتواصل 
الفكري بــني الدراما والرياضة ، الرياضة 

مهمه بالنســبة لنا هي اساس لتقدم 
الشــعب واســاس من احلــب واالنتماء 
مع اخواننا االشــقاء،  شكرا للمحترم 
الكابنت عدنان درجال ، والشكر موصول 
العيداني  البصرة االستاذ اسعد  حملافظ 
الذين ابهرانا  بالبصرة،  شكرا للعمالقة  
الذيــن  قدموا اوبريت االفتتاح،  شــكرا 
للمقدم الذي ســاهم في هذا الكرنفال 

االعالمي رائد اخلالدي،  وشــكر لنجمة 
ســومر رحمة رياض وابن البلد حســام 

الرسام.

الشاعرة اسراء االسدي:
حكايات شهرزاد لم تنته، ومازالت هناك 
حكايات باالفق، وها نحن اليوم نشــهد 
واحدة مــن حكاياتهــا، حكاية بصرتنا 

الفيحــاء وبطولــة كأس اخلليج ) ٢٥ (، 
يليق  افتتاحا عظيما  البصرة  شــهدت 
بتأريخها ، حضارتها ، سيابها ونخيلها، 
شط العرب مرحبا بكل العرب، مبتسما 
الحبابه ، هادئاً بامواجه ، تعطرت البصرة 
وارتدت فستانها االبيض ورفعت  بالعود 
عــن وجهها الغشــاوة ،  تهلل وجهها 
وأحاطتهم  بضيوفهــا  ورحبــت  فرحاً 

بهالة مــن احلفاوة ،  وصلت رســالتها 
الى كل العالم والعالم العربي بشــكل 
خاص ،  وعــادت بني أحضــان أخوتها ) 
الكويت ، قطر ، الســعودية ، االمارات ، 
البحريــن ، ُعمان ، اليمــن (،  جتمعهم 
االلفــة واحملبة واملــودة الصادقة ،  رغم 
ما مرت به خالل الســنوات املاضية من 
محاوالت لطمس هويتها عادت شامخة 
وكرمهم  باهلهــا  مضيافة  بنخيلهــا 
املشهود ،  افتتاح يليق بالعراق وعظمة 
العراق وتاريخه وحضارته ، كأس اخلليج 
طريــق البداية الســتضافة الكثير من 
الفعاليات الرياضية القادمة ،  شــكرا 
للبصرة شكرا لكل من ساهم في جناح 
هذه البطولة وشــكرا لكل أخوتنا في 

اخلليج العربي ".

الفوتوغرافي سمير مزبان:
بطولــة كاس اخلليــج العربي25 بصرة 
التي اعادت فرحــة العراقيني وتوحدهم 
بفوز العراق بكاس اسيا عام 2007 وهذه 
البطولة،  اعادتهــم الى احلضن العربي 
اخلليجي بعد غياب اكثر من اربعني عاماً،  
ان ما شاهدته وشاهده اجلميع في هذا 
االفتتــاح املبهر واجلميــل للبطوله هو 
وعروض  تنظيم  كبيرمــن  عراقي  عرس 
تاريخ  والتي قدمت  وثقافية  رائعه فنيه 
ومجد وحضارة العراق العظيم،  اضافة 
الى احلضــور اجلميل من قبل اشــقائنا 
بالتنظيم  اشــادوا  الذيــن  اخلليجــني 
واملالعب واالفتتاح الــذي ابهرهم وابهر 
العالم ووسائل االعالم العاملية والعربية 
وخاصة اخلليجيــة ،  اضافة الى الكرم 
التي  البصرة  العراقي وطيبة وكرم اهل 
اشاد بها جميع الضيوف من اخلليجيني 
ومواقع  اخلليجيه  االعالم  وسائل  وكافة 
 25 اليوم خليجي  التواصل االجتماعي.، 
بصرة يوحد ويفــرح العراقيني من كافة 
االطيــاف واحملافظــات العراقيــة خالل 
حضورهــم الكبير الــى مدينة البصرة 
ورقصاتهم  واغانيهم  اجلميلة  بأزيائهم 
التي تعبر عن حبهم للعراق وشــعبه،  
وفي هذه املناســبة نشــكر ونبارك كل 
اجلهــود اخليرة التي عملــت على اقامة 
وجناح هذه البطولة التي ســتكون بابا 
لرفع احلصار عن مالعبنا الرياضية،  اننا 
في بــالد املهجر نفتخــر وفرحني بهذا 
االجنــاز الرياضي الكبير وســنكون خير 

داعمني لهذه البطولة".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

خليجي 25 في عيون مبدعينا

متابعة ـ الصباح الجديد:
روج جنم بوليوود شــاروخان ألحدث أعماله 
الذي من   ،"Pathaan" الســينمائية فيلم
املقرر طرحه في الســينمات الهندية يوم 
25 يناير اجلاري، وقام بطرح البوستر واإلعالن 
الرســمي للفيلــم عبر مواقــع التواصل 

البوستر  االجتماعي. وظهر شاروخان على 
الرســمي للفيلم في مواجهة مع النجم 
جون ابراهام، وتتوســطهم النجمة ديبكا 
بادكون وهي ممســكة بالسالح، وعلق ملك 
بوليوود على بوســتر الفيلــم قائال: "اخلير 
والشر، والصح واخلطأ وجهان لعملة واحدة، 

جرب الصدام امللحمي بني قوتني وحشيتني 
فــي تريلر فيلــم Pathaan، واحتفل معانا 
بإطالق الفيلــم في شاشــة قريبة منك 
يوم 25 يناير". وبدأ خان مشواره الفني في 
أواخر الثمانينات بظهــوره في العديد من 
املسلســالت التلفزيونيــة الهندية منها 

مسلســل اجلندي )Fauji( ومسلسل داريا 
ديل )Dariya Dil( ســنة )1988 و 1989( إلى 
األبله  األخير  التلفزيوني  غاية مسلســله 
)Idiot( ســنة 1991، لكن طريق الشــهرة 
ســتعبد له خــالل مشــاركته األولى في 
الســينما البوليودية من خالل فيلم ديوانا 

ســنة 1992 والذي حقق به جناًحا 
جتاريًــا كبيرًا في وقت مبكر من حياته 
ومنحه جائــزة فيلم فير ألفضل ممثل 
ذلك  لتتوالى جناحاتــه منذ  صاعــد، 
احلــني، في العديــد من األفــالم التي 

اكتسبت شهرًة محلية وعاملية.
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 - 1 -
كل احلــركات املتطرفــة واملمعنــة بالغلو ) 
كالقاعدة ( و ) داعــش ( و )طالبان( وأخواتها 
بالرضاعــة يكتبــون النفســهم االتســام 

باحلماقة وهم ال يشعرون .
 - 2 -
نعم 

إّن التحول من االستقامة والتوازن واالعتدال 
الى اعتشاق التفجير والتخريب والقتل وإراقة 

الدماء وازهاق األرواح هو احلماقة بعينها .
إّن االنسان هو احملور في كل األديان واحلضارات 
وهــؤالء ال قيمــة عندهــم لالنســان على 
االطالق االّ اذا وافقهم على نزعاتهم الشــاذة 
وممارســاتهم االرهابيــة، واذا لــم تكن هذه 

حماقٌة منهم فما هي اذن ومباذا نسميها ؟
 - 3 -

انهــم خوارج العصــر ألم يقل ) أبــو ثدية ( 
لرسول اهلل )ص( :

اعدل يا محمد 
والسؤال :

اذا كان مسلما كما يّدعي فكيف يصح اتهام 
رسول السماء الى االرض بعدم العدالة ؟

وعلى نهجه ســار أتباعُه حتــى أنهم كّفروا 
امير املؤمنني عليا )ع( مع أنَّ رســول اهلل )ص( 

يقول فيه :
) عليٌّ مع احلق واحلُق مع علّي ( 

وهكذا انساقوا الى غيهم بال هوادة .
 - 4 -

وأي حماقة أكبر من اظهار االسالم – وهو دين 
العلم والرحمة – وكأنه ال يحضُّ االّ على اجملازر 
الدموية واالنتهاكات الفظيعة حلريات الناس 

وحقوقهم ؟
 - 5 -

وها هي ) طالبــان ( في افغانســتان تُضّيُق 
اخلناق على املــرأة وحَتْرُمها مــن العمل ومن 
الدراســة في اجلامعات، غافلًة عــن أّن املرأة 
هي الرافد الثاني لنهضة األمة وبناء مجدها 
ورفعتها ولن يتاح لها إثراء املســار االنساني 
مع التخلــف واجلهــل واالنعــزال التام عن 

املعاهد واملشاهد .
 - 6 -

إّن هنــاك فارقا كبيــراً بــني ) التعصب ( و ) 
التدين ( حيــث أنَّ التعصب منهج قائم على 
االعوجاج واالنحراف عن الصراط املســتقيم 
واالصــرار على اجلمود والتكلس الى حد يقول 
فيه قائلهم ) ولو ُضرِبْنا بالقنابل ملّا غيّرنا رأينا 

 )
ومن هنا قال فيهم شاعر معاصر :

هيهاَت عن رأٍي لُه يتزحزُح 
وَبِزَيْف مقدرٍة له يََتَبَجُج

ُمَتَكلٌس في فهمِه وشعورِه 
أنراُه يُدرك ما يُريد ويَْنَجُح  ؟

--7
اننا نكتب هذه السطور العجلى لنعلن براءة 
االســالم وبراءة املســلمني من كل اخلرافات 

واألساطير التكفيرية قدميها وجديدها .
وما هي االّ بَِدٌع ما أنزل اهلل بها من سلطان .

ان تتكاتف اجلهود شــعبيا ورســميا،  والبد 
وعلى االصعدة كافة محليا واقليميا ودوليا،  
والتكفير  واالرهابيني  االرهــاب  للقضاء على 
والتكفيريــن باعتبارهم أعــداء اهلل وأعداء 

االنسانية جمعاء .

حمقى ولكن ال يشعرون 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صراع بين الخير والشر..

Pathaan"" فيلم جديد للنجم شاروخان 

بغداد -  وداد ابراهيم:
قــال مصمــم كأس خليجــي 25 الفنــان 
التشــكيلي "احمــد البحرانــي" الذي كان 
قد صمــم العديد مــن الكــؤوس العاملية 
اضافة الى منحوتاته التــي تعرض في ارقى 

الصاالت الدولية حــول العالم: حرصت على 
ان يكــون كأس خليجي 25 عربيــا ومرتبطا 
مبنطقة اخلليج العربي ويرمز الى عودة العراق 
للبطولة، وبدأت اضع الرسوم االولية قبل ان 
ابــدأ العمل على تصميم النموذج االول مبادة 

الطني"
 وأشــار الى انه "بقدر ما تبــدو مادة الطني 
ناعمة وطيعــة اال ان التعامل معها أصعب 

من التعامل مع احلجر او احلديد.
وبــني ان : الفكرة االساســية التــي كانت 

تشــغلني منذ بدأت بوضع التصاميم االولى 
للكأس هي كيفية وضع رمز لرأب الصدع الذي 
اصاب البطولة بعد خروج العراق منها، ومن 
ثم عودته ففكرت مبزج الكوفية العراقية الى 
جانب اليشــماغ اخلليجي متالقني وملتفني 

لتلملم اجزاء الكأس وجمع شــمل البطولة 
واعادتها الى وضعها الطبيعي. 

واملعروف ان البحراني املولود في كربالء والذي 
درس في معهد الفنون اجلميلة ببغداد، يقيم 

حاليا بني السويد وقطر.

بغداد - الصباح الجديد: 
املمثل املتألــق محمود ابــو العباس الذي 
ينحدر من محافظة البصــرة، أكد ان كل 
العب في املنتخــب العراقي اليوم هو بطل 
وقد قدم هدية رائعة لكل العراقيني، سيما 
وان املنتخــب ميثل كل العــراق وقومياته، 
وكل كلمات التهنئــة ال تكفي للمنتخب 

وللجمهور الرائع". 
وذكر ابو العباس بانه كان مشاركا في احياء 
حفل افتتاح بطولة خليجي 25، وقال:" انا 
كفنــان عراقي بصراوي اعتبر اســتضافة 
مدينتنــا لهــذه البطولة مكســبا كبيرا 

للعراق كله وللبصرة خاصــة، بالرغم من 
وجناحه  العراق  فاختيار  للخدمات،  حاجتها 
في تنظيم البطولة كسر الصورة النمطية 
عــن ان االوضــاع االمنية غير مســتقرة، 
بل برهنــت الوقائــع ان العــراق بلد قابل 

للعيش."، مشــيرا الى ان:" اهم ما جرى 
هو كســر احلاجز النفسي بني الكويت 
والعراق، وهذه البطولة ســتعيد املياه 
الى مجاريها وســتعود البصرة محط 
اهتمام الكويتيني سياحيا واقتصاديا".  
ابــو العباس أن  ويرى الفنــان محمود 

"عدم حضــور النجم كاظم الســاهر 

حلفل االفتتاح مسالة شخصية تهمه ومن 
االجحاف ان يشــكك أحد بوطنية الساهر 
بســبب عدم حضوره للبطولة، لكننا كنا 
نتمنــى ان يحيــي حفــل 
له  االفتتــاح حملبتنــا 
حضــوره  والن  اوال 
ســيكرس  كان 
حلقيقة ان البلد 
ويكــون  آمــن 
جذب  عامــل 

لألخرين."، 

متابعةـ  الصباح الجديد: 
بــدور "دراكــوال"، يعــود املمثــل 
إلى  نيكــوالس كيــج  األمريكــي 
السينما، في فيلم "رينفيلد" الذي 

أطلقت شــركة يونيفرسال إعالنه 
الدعائي عبر قناتها على يوتيوب.

يروي  "فارايتــي"،  مجلة  وحســب 
نيكوالس  املمثل  "رينفيلــد"  حياة 

هولــت، اخلــادم اخمللــص لدراكوال، 
أمل،  بخيبة  تدريجيــاً  يُصاب  الذي 
بشرطية سمراء،  الصدفة  وجتمعه 
يضطــر إلنقاذها من املــوت خالل 

محاولة ســطو، عندهــا يبدأ في 
إعادة حســاباته، ملواصلة مساعدة 
دراكوال، الذي يسعى إلى منعه من 

الفرار.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 The"فايبلمنز "ذا  فيلــم  حصد 
Fablemens من إخراج ســتيفن 
ســبيلبرغ جائزة "غولدن غلوب" 

كأفضل فيلم درامي.
واســُتوحي العمــل القريب من 
الســيرة الذاتيــة، مــن طفولة 

ســتيفن  األمريكــي  مخرجــه 
ســبيلبرغ، الذي نال جائزة أفضل 
الذي  فايبلمنز"  "ذا  ويروي  مخرج. 
صــدر فــي أيلــول 2022، قصة 
شــاب يهودي أمريكي كان يحلم 
بالعمل في مجــال إخراج األفالم 
خالل ســتينيات القــرن املاضي، 

فيه  كانــت  الــذي  الوقت  فــي 
عالقة  علــى  تســيطر  اخلالفات 
والديــه الزوجيــة. والعمــل من 
بطولة ميشــيل ويليامز، وسيث 
باترز  وجوليــا  دانو،  وبــول  روغن، 
وأوكس فيجلــي. إذ فازت املمثلة 
"كيت  األمريكيــة  األســترالية 

بالنشيت" بجائزة "غولدن غلوب" 
أفضل ممثلــة في فيلم درامي عن 

.Tar "دورها في "تار
وتقدم بالنشيت في الفيلم، الذي 
املوسيقى  عالم  في  أحداثه  تدور 
الكالســيكية، دور قائــدة فرقة 

موسيقية.

متابعةـ  الصباح الجديد: 
سياح في البصرة يلتقطون صوراً 
تذكاريــة مع الســندباد البحري 
الــذي اختيــر ليكون رمــز كأس 
اخلليــج اخلامس والعشــرين، في 

البصرة، حسب رويترز.
الســندباد  شــخصية  وتعــد 
البحري من أشــهر الشخصيات 
العربي،  التــراث  في  ظهرت  التي 
وبرغم شــهرتها فإن أصول هذه 
الشــخصية لــم يــزل ُمختلفاً 
عليهــا. ووفقــاً ألغلب النســخ 
من كتــاب ألف ليلــة وليلة، فإن 

السندباد هو تاجر، وبحار، ومغامر 
عربي شــهير، عــاش ببغداد في 
ويُرجح  العباســية،  الدولة  عصر 
أنــه كان في زمــن اخلليفة هارون 

الرشيد.
البصرة،  مينــاء  من  باإلبحار  وبدأ 
وانطلــق في مغامــرات عجيبة 
عبر البحار واحمليطات، ليصل إلى 

أبعد السواحل وأغرب اجلُزر. 
وظهر الســندباد ألول مرة في 
530، واستمرت حكايته  الليلة 
حتى الليلة 560 ضمن حكايات 
امللكة شهرزاد للملك شهريار.

مصمم كأس "خليجي 25 " البحراني: مزجت بين اليشماغ والكوفية

محمود ابو العباس: كأس الخليج "بصراوي"

دراكوال ُيعيد نيكوالس كيج إلى السينما

ذا فايبلمنز" و"كيت بالنشيت" يحصدان جائزة غولدن غلوب

السندباد البحري يظهر
من جديد في البصرة

روكيان الواديسمير مزباناسراء االسديشوقي كرمي حسن
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