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بغداد - الصباح الجديد:
 شــدد رئيــس احملكمــة االحتادية 
القاضــي جاســم محمــد عبود 
امس الثالثاء، علــى ضرورة تطهير 
آفة  »دنس  الدولة من  مؤسســات 
الفســاد وأدرانها«، وفيما أشار الى 
ان هذا الفســاد عرقل بناء الدولة 
واعــاق اعمارهــا، عد فــي رئيس 
القاضي حيدر حنون  النزاهة  هيئة 
أن األجواء السياســية وتشــكيل 
»مناســبة  اجلديــدة  احلكومــة 
ملكافحة  حقيقية  خطــوات  لبدء 

الفساد«.
وذكــرت هيئــة النزاهة فــي بيان 
أن  اجلديد،  الصبــاح  اطلعت عليه 
»رئيــس هيئــة النزاهــة االحتادية 
القاضي حيدر حنون اســتقبل في 
مقــر الهيئة امــس الثالثاء، رئيس 
القاضي  العليا  االحتاديــة  احملكمة 
جاســم محمد عبود، ومت التباحث 
واحلفاظ على  النزاهــة  في قضايا 
املــال العــام وســيادة الدســتور 
احملكمة  رئيــس  وأكد  والقانــون«. 
االحتادية العليا، بحســب البيان، أن 
»واجب الهيئات املســتقلة العمل 
ثروات  وحماية  القانون  على سيادة 
وأن  الوطنية،  والوحــدة  الشــعب 
الشعب يرغب في عراق واحد موحد 
تسود فيه روح الدستور والقانون«، 
الفتاً إلــى أن »العراق ميتلك طاقات 
بشــرية وثروات اقتصادية وهو قادر 
وبناء مؤسســات  النهــوض  على 
قويــة ورصينــة تأخــذ بالبلد إلى 

سكة اإلعمار والتنمية«.

وشــدد على »تطهير مؤسســات 
الفســاد  آفة  دنــس  من  الدولــة 
وأدرانها«، داعيا إلى »اختيار القيادات 
اإلداريــة في مختلف مؤسســات 
الدولة وفــق مواصفات من املهنية 
العالية،  الوطنية  والروح  واإلخالص 

املسؤولية  وأعباء  والشعور بحجم 
االضطالع  أثناء  اجلسيمة  الوطنية 
بهذه املهمــة التي يعــول عليها 
العباد والبالد في إعادة ثقة اجلمهور 

مبؤسسات الدولة«.
وأكــد، »ضــرورة العمــل املنظم 

الرقابية؛  األجهزة  بني  والتنســيق 
من أجل جنــي ثمار هــذه اجلهود 
املضنيــة«، موضحا أن »الفســاد 
على قسمني، فســاد كبير وفساد 
صغيــر«، الفتــا إلى أن »الفســاد 
الصغير أثر بشكل كبير على ثقة 

املواطــن باملوظف العــام باعتباره 
يقدم خدمــة عامة، أما الفســاد 
الكبيــر فقــد وصفه بأنــه خطر 
كبير جــدا، ومحاربتــه حتتاج إلى 
استراتيجيات سياسية واقتصادية 
مساهمة  ســاهم  إذ  واجتماعية، 

كبيرة في عرقلة بناء الدولة وأعاق 
عمليات االستثمار واإلعمار«.

مــن جانبــه، اكــد رئيــس هيئة 
القاضــي حيــدر حنون  النزاهــة 
»أهميــة احملكمة االحتاديــة العليا 
تقــوم بها في حفظ  التي  واألدوار 
النظــام الدميقراطي عبــر الرقابة 
على دســتورية القوانني واألنظمة 
الدستور،  نصوص  وتفسير  النافذة 
والفصل في القضايا التي تنشــأ 
االحتادية«،  القوانــني  تطبيــق  عن 
مشــيدا »بدور القضاء الذي يعمل 
حتــت إشــرافه محققــو الهيئة، 
مع  الكبير  والتنســيق  والتعــاون 
الهيئة«، مؤكدا أن »اســتمرار ذلك 
برفع  والتنســيق كفيل  التعــاون 

مستويات مكافحة الفساد«.
وأضــاف، أن »األجواء السياســية 
اجلديــدة  احلكومــة  وتشــكيل 
مناســبة لبدء خطــوات حقيقية 
ملكافحــة الفســاد، ال ســيما أن 
منهاج احلكومة جعل من مكافحة 
الفســاد وإيقاف الهدر باملال العام 
أدوات فعالة  بناء  أولوياتها عبر  من 
ملكافحتــه ووضع حد لــه«، الفتا 
إلــى أن »الهيئة تعمل على توعية 
الشعب بخطورة هذه اآلفة وضرورة 
تكاتــف اجلميــع فــي مواجهتها 
ومالحقــة مرتكبيهــا«، مجــددا 
تأكيــده أن »عمل الهيئة يســري 
وفــق القوانني النافــذة مع التحرز 
واالحتياط الكبيريــن في التعامل 
مع املتهمني أثناء التحقيق معهم 

واحترام حقوق اإلنسان«.

في لقاء مع رئيس هيئة النزاهة...رئيس المحكمة االتحادية العليا: 

الفساد عرقل بناء الدولة واعاق اعمارها ويجب 
تطهير البالد من دنسه

منتدى دافوس يواجه »أزمة متعددة « 
6لالقتصاد العالمي محادثات سعودية حوثية (خلف 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الكهربــاء امس 
الثالثاء، توفر قروض إلنشاء 400 
محطة، فيما أكدت تعاقداتها 
مع شــركات أميركية لتنفيذ 
مبواصفات  للطاقة  مشــاريع 

عالية.
زياد علي  وقال وزير الكهربــاء 
تابعته  تصريــح  فــي  فاضل 
الصبــاح اجلديــد، إن »الوزارة 
لديهــا مباحثــات وعقود مع 
ومع  إلكتريك  جنرال  شــركة 
شــركات أميركيــة أخــرى«، 
الفتاً الى أن »هذه الشــركات 
الرصينة ســوف تســهم في 
مبواصفات  مشــاريع  تنفيــذ 
عالية لضمان استقرار احملطات 

لسنوات طويلة«.

أن »املرحلــة األولى  وأضــاف، 
من العقــود املوقعة في 2019 
و2020 مع شــركة ســيمنز، 
ضمن  كامل  بشكل  اكتملت 

خارطة الطريق«.
مبينــاً أن »املرحلــة األولــى، 
خاصة فـــي مجـــال نقـــل 
الطاقـــة، ومتكنا مــن جتهيز 
وتشغيل أكثر من 14 محطـة 
فـــي عمـــوم محافظـــات 

العـراق«.
وتابع فاضل في حديث لوكالة 
األنبــاء الرســمية أن »الوزارة 
وتأهيل  لديها حوارات لصيانة 
احملطات التوليدية املصنعة في 
شركة ســيمنز«، مشيراً الى 
أن »هناك قروضاً إلنشــاء 400 

محطة مع نفس الشركة«.

الكهرباء: تعاقدنا مع شركات 
أميركية لتنفيذ مشاريع 

بمواصفات عالية

مؤكدة توفر قروض إلنشاء 400 محطة للطاقة

االتحاد والديمقراطي يتبادالن االتهامات ويدخالن في قطيعة جديدة
تفاقم األزمة في اإلقليم.. مشكالت معقدة بشأن االنتخابات والواردات

خاص - الصباح الجديد:
الرئيسني  احلزبني  بني  األزمة  تتواصل 
على  وتركزت  كردســتان،  اقليم  في 
االنتخابــات الداخليــة مــع دعوات 
لتشريع قانون جديد لها، إضافة إلى 

الواردات ونقص اخلدمات.
الوطنــي  االحتــاد  عضــو  وقــال 
الكردســتاني محمــود خوشــناو، 
»حزبنا  إن  اجلديــد«،  »الصبــاح  إلى 
كان ينتظر مــن احلكومة في اقليم 
كردستان احللول اجلذرية للمشكالت 

العالقة وليس الهروب إلى األمام«.
»االصالحــات  أن  خوشــناو،  وتابــع 
التي يجب حتصل وليس  اجلذرية هي 

مجرد احللول الترقيعية«.
ولفت، إلى أن »مناطــق نفوذ االحتاد 
الوطني الكردستاني في السليمانية 

وحلبجة أعلنت عن نافذة الكترونية 
شــفافة لإليــرادات غيــر النفطية 
وهــو ما احــرج احلــزب الدميقراطي 

الكردستاني في اربيل ودهوك«.
وبني خوشــناو، أن »االحتــاد الوطني 
الكردســتاني تعامل مــع حكومات 
سابقة رأسها برهم صالح ونيجرفان 
بارزانــي واعتمدنا فيهــا على مبدأ 
الشــراكة وليــس اتخاذ سياســة 

التبعية«.
وحتــدث، عــن »مشــكالت تتعلــق 
قانون  وفــق  الداخلية  باالنتخابــات 
جديد يضمن حريتهــا، لكن الطرف 
القانون  االبقــاء علــى  يريد  األخــر 
القــدمي الذي فيه منافع سياســية 
له، مع سجل ينطوي على أشخاص 

مزيفني«.

وأكــد خوشــناو، أن »هذه تشــكل 
الرئيسة للخالف بني احلزب  األسباب 
الدميقراطــي الكردســتاني وباقــي 

القوى السياسية في االقليم«.
وأوضــح، أن »االجتمــاع األخير الذي 
جمع زعيم حزبنا بافل طالباني وممثلة 
االمم املتحدة جينني بالسخارت ورئيس 
على  فيه  أكدنــا  كردســتان  اقليم 
ضــرورة اجراء االنتخابــات الداخلية 
وتأتــي بنحو نزيه، وهو أمر نشــترك 
فيه مع بقية القوى السياســية في 
الدميقراطي  احلزب  باستثناء  االقليم 

الكردستاني«.
ومضى خوشــناو، إلــى أن »االقليم 
يعاني من مشــكالت خدمية كبيرة 
تتمثل باالنقطــاع الكبير للكهرباء 

وغياب الوقود«.

النائــب عن احلزب  من جانبــه، ذكر 
في  الدميقراطي شــريف ســليمان 
تصريح إلــى »الصبــاح اجلديد«، إن 
لديها  كردستان  اقليم  في  احلكومة 
رؤية كاملــة عن حــل اخلالفات مع 

االحتاد الوطني الكردستاني«.
»احلــزب  أن  ســليمان،  وأضــاف 
الدميقراطــي الكردســتاني يرى من 
الطــرف األخــر أن هنــاك محاوالت 

للتعنت وبسط النفوذ«.
وأشــار، إلــى أن »حكومــة االقليم 
الدميقراطــي  للحــزب  ليســت 
الكردســتاني، إمنا للجميع واخلالفات 
ينبغي حلها عن طريق احلوار بأسلوب 

قانوني ودستوري«.
وبني ســليمان، أن »حزبنا متفق مع 
اجلميع فــي اقليم كردســتان على 

االدارة بالشــكل الصحيــح، لكــن 
بداخل  تتعلق  التي طــرأت  اخلالفات 

االقليم«.
وأكد، أن »االحتاد الوطني الكردستاني 
انســحب من احلكومة فــي االقليم 
ولم يشارك في الوفد الوزاري الذي زار 

بغداد مؤخراً«.
وواصــل، أن »الطرف األخــر لم يبد 
تفاعالً في القضايا احلساسة ومنها 
االقليم  فــي  الداخلية  االنتخابــات 
بكونه يطالب باحلصول على الواردات 
ومضى ســليمان إلى أن »احلكومة 
فــي االقليم وجهت دعــوة لعودة 
احلوارات ونأمل مــن االحتاد الوطني 
يراجــع جميــع  أن  الكردســتاني 
القضايــا العالقة ويعود إلى جولة 

احلوار مجدداً«.

السعودية تبدي دعمها لحكومة البالد واستعداد 
شركاتها لالستثمار في اقتصادها

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجيَّة فؤاد حســني امس الثالثاء، 
اعرب وزير اخلارجية الســعودي األمير 
فيصل بــن فرحان آل ســعود امس 
الثالثــاء، عن دعم اململكــة العربيَّة 
العراقيَّة  احلكومة  جلُُهود  السعوديَّة 
الراميَّة إلى تعزيز الدميقراطيَّة وازدهار 
الشــركات  اســتعداد  البالد، مبديا 
السعودية لالستثمار في اقتصادها.

جاء هذا في لقاء جمعه بوزير خارجية 
البالد امس، وقالت وزارة اخلارجية في 
بيان ان »نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجيَّة فؤاد حسني، التقى وزير 
اخلارجيــة الســعودي األمير فيصل 
بن فرحــان آل ســعود، على هامش 

اجتماعات املُنتدى االقتصادي العاملّي 
دافوس«.

وأضــاف البيان: »خــالل اللقاء جرى 
بحث العالقــات الثنائيَّة بني البلدين 
ُمناقشــة  إلى  إضافة  الشــقيقني 
الوضع اإلقليمّي في منطقة اخلليج 

والشرق األوسط«.
وبحســب البيان اســتهل حسني » 
اللقاء بالتعبير عــن عمق العالقات 
العربيَّــة  واململكــة  العــراق  بــني 
العراق  داً »سعي  الســعوديَّة«، ُمؤكِّ
عموماً  اخلليجيَّة  العالقــات  لتعزيز 
أخص،  بوجه  والعراقيَّة-الســعوديَّة 
ملا لهــا من أهميَّــة إســتراتيجيَّة 
بالنسبة للعراق«، ُمضيفاً أنَّ »العراق 
يسعى إلى اســتثمار الدبلوماسيَّة 

غيــر التقليدية في خليجي 25 الذي 
ينظــم في مدينــة البصــرة حالياً 
اخلليجيني  األشقاء  جتمع  كُمناسبة 

في العراق«.
ومــن جانبــه، عّبــر وزيــر اخلارجيَّة 
السعودّي عن »دعم اململكة العربيَّة 
العراقيَّة  احلكومة  جلُُهود  السعوديَّة 
الراميَّة إلى تعزيز الدميقراطيَّة وإزدهار 
داً على أنَّ »موقع العراق  العراق«، ُمؤكِّ
اجلغرافّي واملــوارد املُتاحة جتعل منه 
ركيزة ُمهمة في املنطقة ويعزز الدور 
الذي ميكن إنَّ تلعبه إقليمّياً«، ُمشيراً 
إلى »وجوب العمل مــن أجل تقوية 
العالقــات االقتصادية بــني البلدين، 
وأنَّ الشركات الســعوديَّة ُمستعدة 

لالستثمار في االقتصاد العراقّي«. 

السليمانية - عباس اركوازي:
ســجل مركز ميتــرو للدفاع 
 431 الصحفيني  حقــوق  عن 
ضد  مورست  وجتاوزا،  انتهاكا 
301 صحفيا ووســيلة إعالم 
عام  في  باقليــم كردســتان 

.2022
رحمن غريب منســق  وقــال 
مركــز ميتــرو فــي تصريح 
علــى  اجلديــد،  للصبــاح 
هامــش اعالن املركــز تقريره 
ان   ،2022 لعــام  الســنوي 
واالنتهاكات  التجاوزات  اغلب 
وقعت  املركز  ســجلها  التي 
فــي مناطــق نفــوذ احلــزب 
الكردســتاني،  الدميقراطــي 
ودهوك،  اربيل  محافظتي  في 
وبعضهــا االخر فــي مناطق 
نفوذ االحتاد الوطني مبحافظة 

السليمانية.
ودعا غريــب حكومة االقليم 
الى االعتراف بوجود مشكلة، 
في ضمان حرية الراي والتعبير 
واردف  كردســتان،  باقليــم 
قائــالً،« ان حكومــة االقليم 
االعتراف  تريد  وال  دائماً  تتنكر 

تواجــه  التــي  باملشــاكل 
الصحفيني في كردستان«.

التقريــر الســنوي  ويظهــر 
ارتفــاع حجم  ميتــرو،  ملركز 
االنتهــاكات ضد الصحفيني 
من قبــل االجهزة االمنية في 
العــام الذي  2022 عن  عــام 

سبقه، رغم ان رئيس احلكومة 
مســرور بارزاني، قد اعلن في 
رســالة بعثها مبناســبة يوم 
دعمه  الكرديــة،  الصحافــة 
حلريــة الصحافــة، نظرا ألن 
إلــى  بحاجــة  »كردســتان 
صحافــة مهنية مســؤولة، 

في  إيجابية  ومشاركة  فاعلة 
السياسية  التغييرات  عملية 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
اجملتمــع  فــي  والثقافيــة 

الكردستاني«.
وعــزا منســق مركــز ميترو 
ارتفاع نســبة التجاوزات ضد 

الصحفيــني، إلــى تغاضــي 
والتجاوز  اإلقليــم  حكومــة 
املســؤولني  قبل  من  املتعمد 
على قانون حــق حرية العمل 
الصحفــي، الذي اقــره برملان 

كردستان عام 2007.
الســنوي  التقرير  وبحســب 
ملركز ميترو، فــان االنتهاكات 
 195 املاضي  العــام  تضمنت 
عرقلــة، و68 عمليــة ضبط 
وتهديد  اعتداء  و46  وتفكيك، 
وإهانات، و64 حالة اعتقال دون 
أمر قضائي من احملكمة، واربعة 
احملكمة،  مــن  بأمر  اعتقاالت 
و26 حالــة ضــرب وإصابــة، 
وهجومني  واحدة،  قناة  وإغالق 
اعتداءات  وثالثــة  صاروخيني، 
على منازل صحفيني، وســتة 

اعتداءات إلكترونية.
في  الدولية  املنظمات  وكانت 
مجاالت حقوق اإلنسان وحرية 
العمــل اإلعالمــي قد حذرت 
من  إقليم كردستان،  حكومة 
التجاوزات  اســتمرار  خطورة 
ضــد الصحفيــني، وصنــف 
ملنظمة  الرئيســي  املكتــب 

مراســلون بال حــدود، العراق 
من بني أســوأ عشــر دول في 
انتهاكات  حيــث  من  العالم 
حرية الصحافة، واستشهدت 
املنظمــة بأمثلــة خلمســة 
صحفيني ســجنوا في إقليم 
كردســتان، على خلفية ابداء 
اراء اعتبرتها حكومة االقليم 

حتريضا ضدها.
أن  غريــب  رحمــن  وأضــاف 
أمــر  دون  مــن  »االعتقــاالت 
مهاجمة  العنــف،  قضائــي، 
احلجــز،  االعالميــة،  الفــرق 
الترهيب والتهديد، التمييز في 
التعامل مــع االعالميني وعدم 
صعبت  باملعلومات«،  تزويدهم 
مشــددا  الصحفي،  العمــل 
على ضــرورة أن تأخذ حكومة 
إقليم كردستان والبرملان تقارير 
واحمللية  الدوليــة  املنظمــات 
املدافعة عن احلريات الصحفية 
االعتبار،  بنظر  االنسان  وحقوق 
احلزبيون  املسؤولون  يتقبل  وأن 
واحلكوميون النقد بصدر رحب، 
والنظر اليه كوسيلة لتحسني 

أدائهم.

431 انتهاكًا مارسته سلطات إقليم كردستان ضد الصحفيين واالعالم في 2022
مركز ميترو : تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تباينت أســعار النفط اليوم 
بعــد أن ســجلت الصــني 
سنوي  اقتصادي  منو  أضعف 
لها منذ ما يقرب من نصف 
التحول  عــزز  فيمــا  قــرن، 
الصارمة  سياســتها  فــي 
ملكافحــة كوفيــد - 19 في 
أواخر 2022 اآلمال في تعافي 
الطلب على الوقود في أكبر 
مســتورد للخام في العالم 

هذا العام.
اآلجلة  العقــود  وارتفعــت 
سنتات،  ســبعة  برنت  خلام 
أو 0.1 في املائــة، إلى 84.52 
دوالر بحلول الساعة )07:27( 
لتعوض  جرينتــش،  بتوقيت 
بعضــا من خســائرها التي 
بلغــت واحدا فــي املائة في 

اجللسة السابقة.
اآلجلة  العقــود  وتراجعــت 
الوسيط  خلام غرب تكساس 
 0.9 أو  73 ســنتا،  األمريكي 
فــي املائة مقارنة بالســعر 
عنــد اإلغالق يــوم اجلمعة، 

إلى 79.15 دوالر. ولم يسجل 
االثنني  أمس  لإلغالق  ســعر 
الرسمية  العطلة  بســبب 
في الواليات املتحدة مبناسبة 
لالحتفال  الوطنــي  اليــوم 
املدنية  احلقوق  زعيم  بذكرى 

الشهير مارتن لوثر كينج.
ومنــا الناجت احمللــي اإلجمالي 
للصني 3 في املائة في 2022، 
وهو ما يقل كثيرا عن الهدف 
الرسمي البالغ 5.5 في املائة 
تقريبــا، ليســجل العمالق 
أداء منذ  ثاني أسوأ  اآلسيوي 
الربع  منو  تضرر  وسط   ،1976
القيود  مــن  بشــدة  األخير 
كورونا  ملكافحــة  الصارمة 
وتراجع سوق العقارات، وفقا 

لـ«رويترز«.
ومن ناحية أخرى، أدى تعافي 
أدنى مســتوياته  الدوالر من 
فــي ســبعة أشــهر إلــى 
الضغط على أسعار النفط، 
إذ يجعــل ارتفــاع الــدوالر 
النفــط أكثــر تكلفــة ملن 

يحملون عمالت أخرى.

تذبذب أسعار النفط جراء 
بيانات اقتصادية صينية 
ضعيفة .. عند 84.5 دوالر

بغداد - الصباح الجديد
أوضحت وزيرة االتصاالت هيام 
آلية  الثالثاء،  امس  الياســري 
تطبيق االشتراك املدعوم، فيما 
أكدت أن مكاتب تزويد االنترنت 
 10 املشــترك  بإعطاء  ملزمة 

كيكا مجاناً.
وقالت الياســري فــي حديث 
لوكالــة األنبــاء الرســمية، 
إن »املواطــن عندمــا يقــوم 
صاحـــب  عند  بالتســجيل 
املدعوم،  باالشــتراك  البـــرج 
فـــإن صاحــب البرج ملـــزم 
كيكـا   10 املشتـرك  بإعطـاء 

مجانـاً«.

 الفتــاً إلــى أن »هــذا اإلجراء 
يشــمل املشــتركني بخدمة 

املنزل«.
وأشــارت إلى أن »املواطن الذي 
يرغــب بزيادة االشــتراك فإن 
الــوزارة جتهزه بـــ 100 كيكا 
بســعر 15 ألف دينــار، مبينة 
أنه »عند االشــتراك ســيتم 
تفعيــل التطبيــق بشــكٍل 
تلقائي لفحص اخلدمة وقياس 

السرعة«.
الســبت  الياســري،  وأعلنت 
االنترنت  إطالق خدمة  املاضي، 
املدعوم اعتباراً من 1 شــباط 

املقبل.

المكاتب الوكيلة ملزمة بمنح 
المشترك باالنترنت المدعوم 10 

غيغا مجانًا

وزيرة االتصاالت: 
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بغداد - الصباح الجديد: 

بحــث وزيــر الزراعــة املهنــدس 
الثالثاء  امس  العلياوي  جبر  عباس 
برئاســة  الدولي  البنك  وفــد  مع 
املديــر االقليمي ملنطقة الشــرق 
كريستوف  آن  العراق  الى  األوسط 
ومتابعة  التنميــة  كاريه،اولويات 
تقدم املشــاريع املمولة من البنك 
الدولــي من اجــل تعزيــز العمل 
املشترك وتعزيز تقدمي اخلدمات الى 

املواطنني .
كمــا مت التطرق الى اعــادة تاهيل 
واعمار املواقع التابعة لوزارة الزراعة 
فــي محافظــات )نينــوى واالنبار 
وصالح الدين وديالى وكركوك( التي 

تضررت من االعمال االرهابية .
وطالب العلياوي من البنك الدولي 
إقامــة عــدد مــن املشــاريع في 
احملافظــات التي تضررت بها الثروة 
احليوانيــة بســبب اجلفاف خاصة 
محافظة ذي قــار فضال عن اقامة 
املشــاريع فــي احملافظــات األكثر 
فقرا الســماوة والديوانية  ، فيما 
مت األتفــاق على تزويد وفد املنظمة 
املقترحة  املشاريع  بقائمة  الدولية 
خــالل أســبوع واحــد وان  مبلغ 
القرض املقدم مــن البنك الدولي 
الى املكون الزراعي في العراق يبلغ  

٣٢مليون دوالر . 
كما بحــث الوزير مع وفد منظمة 
االمنائي  املتحدة  األمم  برنامج   undp
والــذي ترأســه املمثــل املقيــم 
للمنظمــة فــي العــراق آوكــي 
لوتســما ورافقــه رئيس قســم 
االقتصادي مهاب  والنمو  احلوكمة 
مدنــي التعريف بــاإلدارة اجلديدة 

للمنظمة .
الزيــارة قال  ترحيبــه بهذه  وبعد 
املنظمات  العالقة مع  ان  العلياوي 
الundp هي عالقة  ومنها  الدولية 
احلالية  الظروف  وان  مهمة خاصة 

املتمثلة بالتغيرات املناخية تفرض 
توسيع وتطوير التعاون في اجملاالت 
كافة لغرض إيجاد احللول املناسبة 

لهذه الظاهرة .
باملشــاريع  العلياوي  اشــاد  كما 
التــي نفذتها املنظمــة في عدد 
من محافظــات العراق مثل االنبار 
ونينوى والتي كانت بإشــراف دائرة 
الغابــات ومكافحــة التصحر ما 
يشجع على توســيع هذا التعاون 
فــي احملافظات األخــرى فضال عن 
ذلك أكد الوزير على التوســع في 
الــري احلديثة  اســتخدام تقانات 

لضمان االستغالل األمثل للمياه .
يذكر ان وزير الزراعة  ســبق له ان 
الرأي  لهيئة  الثانية  اجللسة  تراس 
في  املدرجة  املواضيــع  ملناقشــة 
جدول أعمال االجتماع التي تسهم 
بتطويــر القطاع الزراعــي وتوفير 
جناح  لضمان  الزراعية  املستلزمات 
العلياوي  وأكــد  املوضوعة  اخلطة 
تنفيذ  على ضرورة  اإلجتماع  خالل 
اخلطــة الزراعيــة وتوفيــر كامل 
املســتلزمات الزراعيــة املدعومة 
وتزويدهــا للفالحــني واملزارعــني 
والتأكيد على العمل املتواصل من 

إجناح  بغية  املعوقــات  تذليل  أجل 
املوســم الزراعي احلالي والنهوض 

بالقطاع الزراعي .
ونوقشــت املواضيــع املدرجة في 
جــدول أعمال االجتمــاع واتخذت 
القــرارات املناســبة لهــا ومنها 
) موافقــة الهيئــة علــى طلب 
الشــركة العامــة للتجهيــزات 
الزراعيــة املتضمــن تخصيــص 
خمســة   )25،000،000  ( مبلــغ 
وعشــرون مليون دينــار من مبالغ 
نفقات  لتغطية  والتطوير  البحث 
مهارات  لتطوير  التدريبية  الدورات 

موظفيها لعام 2023، كما وافقت 
الهيئة على كتاب محافظة نينوى 
/ مكتــب احملافــظ حــول الدعوة 
للمشــاركة ودعم ورعاية ملتقى 
واألعمار  للتعــاون  األول  املوصــل 
العراقي - الفرنســي املقرر عقده 
للفتــرة 30 - 31 الشــهر اجلاري ، 
وأبــدت الهيئــة موافقتها طلب 
العامة  النهريــن  بني  ما  شــركة 
إبرام عقد مشــاركة  للبذور حول 
إلنشاء معمل تنقية وتعفير البذور 
في محافظة نينوى ) أم الربيعني(.

كمــا ناقشــت الهيئة عــدد من 

املواضيع التي تســهم في تنمية 
العمليــة الزراعيــة وإحالتها إلى 
الدراســة  لغرض  اخملتصة  اللجان 
وبيــان الــرأي وتقــدمي التوصيات 
خلدمــة  بشــأنها  املمطلوبــة 
النشــاط الزراعي وتطويره ومنها 
واملالية  اإلدارية  الدائــرة  مطالعة 
واملرافقة مبطالعة دائرة التخطيط 
إلى  اإلشــارة  املتضمنة  واملتابعة 
كتاب مديرية زراعة واســط حول 
استقطاع نسبة ) 50 ٪( من أجور 
األراضي  عن  املســتوفاة  اخلدمات 

الزراعية. 

العراق والبنك الدولي يبحثان اعادة تأهيل المحافظات 
المتضررة زراعيا من األعمال اإلرهابية 

فرضت التغيرات المناخية توسيع وتطوير التعاون في جميع المجاالت 

العالقة مع 
المنظمات الدولية 
 undp ومنها الـ

عالقة مهمة خاصة 
وان الظروف الحالية 

المتمثلة بالتغيرات 
المناخية تفرض 
توسيع وتطوير 

التعاون لغرض إيجاد 
الحلول المناسبة لها 

بغداد - الصباح الجديد: 

أعلنــت وزارة املــوارد املائية امس 
الثالثاء عن اطالق حملة ســنوية 
لتصريف  بغــداد  مبازل  لتنظيف 
مياه األمطار، فيما أشارت الى رفع 
مقترح النشــاء طريق دولي يربط 

جنوب العاصمة بشمالها.
الفيضان  درء  وقال مديــر موقــع 
فــي قاطع مدينة الصــدر، عباس 
العامــة  “الهيئــة  إن  محســن 
لصيانة وتشــغيل مشــاريع نهر 
الفرات وبإشراف دائرة صيانة بغداد 
املوارد  وزيــر  بتوجيه من  باشــرت 
املائيــة، بحملة كبــرى في مبزل

.“ksd

 ksd مبينــاً أن “مجموعــة مبازل 
وفروعه متر مبناطق سكنية، لذلك 
إضافة  اخمللفــات،  لرمي  تتعــرض 
إلــى وجود جتاوزات علــى أكتافها 
الثقيلة،  اآلليــات  يعوق حركة  ما 

وتسبب مبشكالت كبيرة”.
وأشار إلى أن “الهيئة تقوم سنوياً 
بتطهير املبازل مرتني أو اكثر، حيث 
لدرء  الســابق بحملــة  قمنا في 
الفيضانــات خالل االعــوام 2016 
للمناطق  ودخلــت  و2019  و2018 
انشــاء شــقوق  ومت  الســكنية، 
لتصريف مياه األمطــار، بالتعاون 

مع أمانة بغداد”.
 موضحــاً أن “هذه الشــقوق هي 
خطوط طوارئ لسحب مياه مدينة 
الصدر وقســم من ميــاه مدينة 
الشعب، إلى املبزل والقسم اآلخر 

يذهــب لقناة اجليش، فــإذا كانت 
هنالــك أمطار غزيرة، ســتصرف 
خالل ســاعات، من تلــك املناطق 
لإلدامة  يحتاج  الــذي  املبزل  لهذا 

باستمرار”.
ولفت إلــى أن “مبــازل ksd يربط 
من اجلســر الفرنســي في ناحية 
جســر ديالى الى سيطرة الشعب 
القدميــة، وهــي مســاحة جــدا 
واســعة،  فيمكن استغاللها من 
قبل أمانة بغداد بــأن تقيم عليه 
خطوط مجار أو ردم املبزل وحتويله 
الى طريق دولــي يربط من أطراف 
بغداد اجلنوبية الى الشــمالية وال 
مير باملناطق الســكنية ما يخفف 
الزحامــات املروريــة”، منوهــاً بأن 
“الهيئــة قدمت تلــك املقترحات 

لألمانة”.

وذكــر أن “الهيئة فــي كل حملة 
ترفع مخلفات مــا يقارب 25 ألف 
متر مكعب من النفايات، وأغلبها 
وترســبات  ســكنية  مخلفــات 
طينية، ولكــن ال يوجد لها أماكن 
خاصة للطمر، فأمانة بغداد لديها 
تكون  بــأن  متعهدين  مــع  اتفاق 
أماكن  التي ترمى فــي  اخمللفــات 
الطمر اخملصصة قابلة للتدوير، أما 
اخمللفات التــي نرفعها فغير قابلة 

للتدوير”.
وتابع أن “املتعهدين ال يســمحون 
لنا برمي اخمللفات في أماكن الطمر 
التابعة لها، وبالتالي نحن بحاجة 
ماســة إلــى تخصيــص أماكن 
على  اخمللفات  نرمي  كوننا  للطمر، 
أكتــاف املبزل وهي تضم شــوارع 

مهمة”. 

حملة كبرى لتطهير المبازل ببغداد ومقترح إلنشاء طريق دولي فيها

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت هيئة االعــالم واالتصاالت اجراء أكثر 
مــن 3 ماليــني مكاملة خالل 12 ســاعة في 
ملعب جذع النخلة مبدينة البصرة الرياضية 

ومحيطها.
وقالت هيئة اإلعالم واالتصاالت في بيان امس 
الثالثــاء ان “ملعب جــذع النخلة ومحيطه 
ســجل 198 ألف خط هاتف وإجراء 3 ماليني 
و432 ألف مكاملة، فضال عــن تداول 16 تيرا 
بايت من البيانات من الســاعة الـ 8 صباحا 
وحتــى الـ8 من مســـاء يـــوم اول أمـــس 

االثنيـن”.

اجراء 3.4 مليون 
مكالمة خالل 12 ساعة 
في ملعب جذع النخلة

بغداد - الصباح الجديد: 
أحصى وزيــر العمل والشــؤون االجتماعية 
أحمد األســدي امــس الثالثاء، عدد األســر 
املبحوثــة منذ انطالق احلملــة الكبرى قبل 

يومني.
وقال وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعية 
أحمد األسدي في بيان إن “الوزارة متكنت من 
إجراء البحث ألكثر من 26 ألف أســرة خالل 
48 ســاعة من حملة البحــث الكبرى التي 
انطلقــت يوم األحــد املاضي”، مشــيراً الى 
“استمرار احلملة ألسابيع حلني اكمال جميع 

املستحقني املتقدمني للشمول”.
وأوضح األسدي أن “حملة البحث لليوم األول 
جرى فيها بحث 14 ألفاً و347 أسرة”، مشيراً 
الــى أن “اليوم الثاني مــن احلملة جرى فيها 
بحث 12 ألفاً و131 أســرة وذلك من مجموع 
األقضية العشرين التي انطلقت فيها حملة 

البحث كمرحلة أولى”.
يذكر أن رئيس الوزراء أوضح في وقت ســابق 
عن” انطالق أوسع عملية بحث اجتماعي في 
تاريخ الوزارة واحلكومات السابقة، تستهدف 
1,746,086 أســرة، هذا العــدد تقدم بطلب 
الشمول بشــبكة احلماية االجتماعية، من 
بغداد واحملافظات، األصــل أكثر من مليونني 
ونصف املليون وبعــد عملية تدقيق وتقاطع 
انتهت إلى هذا الرقــم”، مضيفاً أن “عملية 
البحث يجريهــا ألفا باحــث اجتماعي من 
هيئــة احلمايــة االجتماعية بــوزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية، وهي حتتاج إلى دعم 

احملافظني والوزارات”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
العامـــة للسمنـــت  أعلنت الشركـــة 
العراقيـة التابعة لوزارة الصناعة واملعادن، 
حتقيق معمـــل سمنـت السمـاوة طفـرة 
فـــي اإلنتـــاج واملبيعـات ِخـــالل العـام 

املاضـي. 
وقـاَل ُمدير عام الشركة حسيـن محسـن 
عبيـد ،في بيان ان “معمل سمنت السماوة 
التابع لهــا طفرة فــي اإلنتــاج بكمية ) 
٧٩٧٦٧٦ ( طنــا وبنســبة تطــور ) ٨٨% ( 
واملبيعات بنسبة تطور ) ٩٧% ( ِخالل العام 

املاضـي” 
واضاف املدير العام أنَّ “املعمل يسير بُخطًى 
ثابتــة وتصاُعدية في اإلنتاج والتســويق”، 
ُمشــيراً إلــى أنَّ “آلية القطــع والتجهيز 
ُمتاحة لكافة مؤسسات الدولة واملُواطنني 

واملُقاولني وشركات البناء”.
واكد حرص الشــركة على النهوض بواقع 
معاملها على املُســتوى اإلنتاجي من ِخالل 
عملية  ودميومة  الصيانة  أعمال  إســتمرار 
اإلنتاج وتخفيض الُكلف ،  الفتاً إلى أنَّ هذِه 
التحُققات جاءت بجهــود مالكات املعمل 
والتعاون الدائم مع الشــركة املُســتثمرة 
لتنفيذ البنود العقدية واخلُطط املُمنهجة 

واحمُلددة بسقوف زمنيـة .
يُذكـــر أنَّ معمل سمنت السماوة تأسس 
عام ١٩٧٧ بواسطة شركة دمناركية وبطاقة 
تصميمية تصل إلى ) ٤٠٠ ( ألف طن سنوياً 
إلنتاج الســمنت املُقاوم لألمالح الكبريتية 

املُطابق للُمواصفة القياسية العراقيـة . 

وزير العمل يحصي عدد 
األسر المبحوثة منذ 
انطالق الحملة الكبرى

الصناعة: معمل سمنت 
السماوة ُيحقق طفرة 
في اإلنتاج والمبيعات

بغداد - علي شحونه الكعبي 
عمــار  املهنــدس  اســتقبل 
املديرية  عــام  مديــر  اجلبــوري 
العامة للماء فــي وزارة االعمار 
واإلســكان والبلديــات العامة 
النائب الدكتور رائد املالكي عن 
اجلنة  وعضو  ميسان  محافظة 
القانونيــة في مجلــس النواب 

العراقي .
وفــي بداية اللقــاء رحب املدير 
العام بالنائــب ، مثمنا له  هذه 
التواصل  التــي تعــزز  الزيــارة 
والتنسيق  مع الدوائر احلكومية 
من اجل تقــدمي افضل اخلدمات 

للمواطنني .
ومناقشــة  اللقاء بحث  وتناول 
التي  االســتثمارية  املشــاريع 
العامةللماء  املديريــة  تنفذها 
في محافظة ميســان ، مؤكدا 
على حــل املعوقــات والتوصل 
الى حلـــول مـــع الشركـــة 
مشـروع  يخـص  مبـــا  املنفـذة 

مـــاء العمـــارة ، سيمـــا وان 
املشـــروع وصـل الـــى مراحل 
عمــل متقدمــة فـــي  اجنازه 
تبلـــغ   تصميــة  وبطاقــة 
وسيغطـي  ١٦٠٠٠م٣بالساعة 

اكثـر مـن مليونـي نسمـة.

من جانبه اكــد النائب املالكي 
دعمــه وتواصله مــع مدير عام 
املديريــة العامة للمــاء مبديا 
تعاونه الكامل  من اجل تسهيل 
اجراءات العمــل مع الدوائر ذات 

العالقة . 

بغداد - الصباح الجديد: 
قامت فرقــة رقابية صحية بناء 
على معلومات من مديرية االمن 
الوطني وبالتنســيق مع القوى 
املاسكة بضبط معمل متجاوز 
في منطقة ابــي غريب  النتاج 
املنتجــات الغذائيــة )اللحــم 
املفروم وكبة البرغل( غير مجاز 

و ميــارس العمــل بصــورة غير 
قانونية 

الرقابة  شــعبة  مديــر  وبينت 
الصحية فــي الدائرة الدكتورة 
اخالص العبيــدي مت اتالف املواد 
املنتجــة وبكميــة )١٥٠ كغم 
كبة برغل هاللية و٢٥٠٠ قطعة 
كبة موصليــة و٣٧٣ كغم حلم 

مفروم ( واجراء كشف ومحضر 
الفرقة  وتوقيــع  بحضور  اتالف 
و  الكرخ  الرقابيــة من صحــة 
اجلهــات املشــاركة وصاحــب 
العالقــة واتخاذ االجــراء الالزم 
وغلــق املعمل وحســب قانون 
الصحة العامة املرقم ٨٩ لسنة 

١٩٨١ وفق الضوابط 

بغداد - الصباح الجديد: 
شــدد وزير الداخلية عبد االمير 
على  الثالثــاء  امس  الشــمري 
اخملالفــني  محاســبة  ضــرورة 

لقانون اإلقامة.
وذكــر بيــان للــوزارة أن “وزيــر 
الداخلية عبد االمير الشــمري، 
أجرى  زيارة مفاجئة الى مديرية 

شــؤون اإلقامة التابعة ملديرية 
واجلــوازات  املدنيــة  األحــوال 
أن “الوزير اطلع  واإلقامة”، مبيناً 
على الواجبات واملهام التي تقوم 
بها هذه املديرية، واســتمع الى 
شــرح موجز عن طبيعة تقدمي 

اخلدمات للمراجعني”.
وأكد الشــمري، بحسب البيان، 

على “تبســيط اإلجراءات وإبداء 
املســاعدة على وفق السياقات 
مشــدداً  واإلدارية”،  القانونيــة 
اخملالفني  “ضرورة محاسبة  على 
لقانون اإلقامة ونشــر التوعية 
والتثقيف والعمل على تكثيف 
اجلهود فــي حمالت املتابعة في 

هذا اجملال”. 

البصرة - الصباح الجديد: 
أعلنت الشركة العامة للموانئ 
العراقية نسب اإلجناز املتحققة 
الكبير،  الفــاو  ميناء  ملشــروع 
فيما أكدت عزمها إدخال النقل 
قصر  أم  ألرصفــة  الســككي 

الشمالي واجلنوبي.
العراقية   املوانئ  عام  مدير  وقال 
فرحــان الفرطوســي إن” ميناء 
الفاو وصل إلى نسبة إجناز بلغت 
40 % ألحد املشاريع والذي يعتبـر 
األرصفـــة  مشروع  وهو  األهم 
اخلمســة “،مؤكداً تفاوت نسب 
اإلجنـاز فـي املشاريـع املتبقيـة“.
الفترات  أن”  العام  املدير  وأضاف 
املشــاريع  لتنفيــذ  الزمنيــة 
اخلمســة التي مت ابرامها نهاية 
في  فيها  العمــل  وبــدأ   2020
آب 2021 تعتبــر نســب اجنازها 
متقدمة “، مؤكداً، أن مشــروع 
ميناء الفاو ســوف ينجز بوقته 
القياسي املقرر بحدود منتصف 

عام 2025”.
اما بخصوص الشــركة املنفذة 
أكــد  الكبيــر  الفــاو  ملينــاء 
دايو  شــركة  أن”  الفرطوســي 
الكورية اجلنوبيــة هي الوحيدة 
الداخلــة في تنفيذ املشــروع ، 
ومراقبة من قبل شركة تكنتال 
االيطاليــة ومالكات الشــركة 

العامة ملوانئ العراق”.
وأوضــح مديــر عــام املوانــئ 
الفرطوســي  فرحان  العراقية  
الفاو ميناء  أن” مشــروع ميناء 
ســتراتيجي يعــد مــن أهــم 
احملطات العاملية للتجارة العابرة 
)الترانزيــت (وبالتالــي يجب أن 
يكــون هنــاك  تنســيق ورؤية 
الرئيسة  احملطات  مع  مشتركة 
عاملياً ، ســيما احملطات املوجودة 
في الصني وميناء بوسان وامليناء 
السنغافوري وميناء جوادر وجبل 

علي وابو ظبي”.
، أن”  وفي الســياق نفســه، بنيَّ

األرصفة اخلمســة  التي يجري 
العمل على إجنازها تبلغ طاقتها 
مليونــي حاوية تشــغيلية و3 

ماليني كطاقة قصوى “.
وباحلديث عن النقل الســككي 
في املوانئ أشــار الفرطوســي 
بإدخال كل  إلى وجود مشــروع 
النقل الســككي إلى موانئ أم 
وأيضا  واجلنوبي  الشمالي  قصر 
واملوانــئ النفطيــة وهي ميناء 
خــور الزبير اخملصــص لتصدير 
النفطية  املشــتقات  واستيراد 
الســكة  إدخــال  مؤكــداً،   ،
احلديــد على أكثر مــن رصيف 
السكة  هذه  ادخال  واســتمرار 
املتبقية من أجل  األرصفـة  إلى 
من  السككي  القطـاع  تفعيل 
باب وتقليـــل التلــوث واالندثار 
للطــرق بصــورة عامــة فضالً 
النقل  االيــرادات كون  زيادة  عن 
السككي أقّل تكلفـــة مـــن 

النـقل الـبري “.

مدير عام الماء يبحث مع النائب المالكي 
تقديم افضل الخدمات للمواطنين

صحة الكرخ: إتالف مواد غذائية متنوعة 
غير صالحة لإلستهالك البشري

وزير الداخلية يشدد على ضرورة
 محاسبة المخالفين لقانون اإلقامة

الموانئ تعلن40 % نسب اإلنجاز 
المتحققة في ميناء الفاو 



3

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد أشــهر مــن االحتجاجات غيرت 
بشأن  تكتيكاتها  اإليرانية  السلطات 
على  املفروضة  الصارمــة  القوانــن 
لباس النســاء وتغطية رؤوسهن، في 
محاولة إلضعــاف الدعم للتظاهرات 
املناهضة للحكومــة، والتي اندلعت 
إثر وفاة مهســا أمينــي التي كانت 
في قبضة شــرطة األخــاق بتهمة 
مخالفة تلك القوانن، وفقا ملا نقلته 

صحيفة “وول ستريت جورنل”. 
وبعد شهر من قرار حل شرطة األخاق، 
التي كان لها بــاع طويل في االعتداء 
وضربهن،  “امُلالِفــات”  النســاء  على 
أصدرت إيران سياســات جديدة توجه 
الشــرطة باالمتنــاع عــن اعتقــال 
النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس 
الصارمة، وفرض غرامات عليهن، وفقا 
ملا نقلته وكالة “إيســنا” عن املدعي 

العام، محمد جعفر منتظري. 
امُلالِفات  اجلديــدة  الغرامات  وتتعدى 
إلــى من يســمح لهن باخلــروج عن 
القواعد الصارمة، مثل سيارات األجرة 
واملطاعم والبنوك، في حال استقبال 

نساء من دون حجاب.  
أيضا،  اإليرانيــة،  الســلطات  وذكرت 
بـتكنولوجيا جديدة  أنها ستستعن 

للرقابة لفرض قوانن اللباس. 
وباإلضافــة إلــى الغرامــات، تتراوح 
اخلدمة  بن  أيضــا  اجلديدة  العقوبات 
املدنية وصوال إلى منع الســفر خارج 
الباد، وقد يطــرد موظفو الدولة من 
مناصبهم وقد يتم ســحب سيارات 

النساء املالفات. 
ونقلت “إيســنا” مذكرة أصدرها نائب 
املدعي العــام اإليرانــي، عبدالصمد 
خرم آبادي، في العاشر من يناير اجلاري، 
ذكــر فيها أن “الشــرطة تلقت أوامر 
عدم  جرمية  مــع  بصرامة  للتعامــل 

ارتداء احلجاب”. 
لكن الصحيفة األميركية أشارت إلى 
أن اتخاذ طهران أســلوبا قد يتســم 
اجلســدية  املواجهة  مــن  أقل  بحدة 
تخفيف  إلــى  تعكــس محاولتهــا 

الغضب الواسع في الباد. 
وذكرت أن وفاة أمينــي ضربت عصبا 
حساســا لــدى كثير مــن العائات 
اســتهدفت شــرطة  التي  اإليرانية، 
األخاق في السابق نساءها وفتياتها. 
وأتى قــرار االدعاء العــام متزامنا مع 
خطبــة ألقاها املرشــد األعلى، علي 

خامنئي، في العاشــر من يناير أيضا، 
اســتخدم فيها لهجة أقل حدة جتاه 
النســاء اخلارجات عن قواعد اللباس، 
قال فيهــا إن “احلجاب الضعيف ليس 
مائما لكنه ليس ســببا العتبار ذاك 

الشــخص خارجا عن الدين وعن دائرة 
الثورة”. 

وخال السنوات املاضية، دافع خامنئي 
عن قواعد احلجاب، ووجه اللوم خلصوم 
إيــران علــى توجيــه االحتجاجــات 

العارمة. 
وذكــرت الصحيفــة أن االحتجاجات 
التي تشــهدها البــاد نابعة عن 40 
عامــا من االختــاف حــول احلجاب 
القســري، والذي يرى فيــه املواطنون 

جتسيدا للحكم االستبدادي، باألخص 
في ما يتعلق بالفئات األكثر علمانية 

في اجملتمع. 
شــهدت  التي  االحتجاجات  أن  يذكر 
واالمتناع عن  للحجاب  إحراق نســاء 
العامة، تطالب  ارتدائه في األماكــن 

أيضا بسقوط نظام احلكم اإليراني. 
ورغــم أن قواعد االدعــاء العام إليران 
أتــت بعــد شــهر مــن إعــان حل 
شــرطة األخــاق ومراجعــة قوانن 
الصحيفة  نقلت  الصارمــة،  اللباس 
امتناع  اســتبعادهم  ناشــطن  عن 
السلطات عن فرض احلجاب القسري. 
وأشــارت الصحيفة إلى أنه ال توجد 
مؤشــرات رســمية على حل شرطة 
العام،  املدعي  األخاق، عدا تصريحات 
يــرى فيه  املاضي، في وقت  الشــهر 
ناشطون أن احلجاب القسري سيظل 
ســاريا ألنــه “حجــر أســاس لنفوذ 

احلكومة”.
ونقلــت الصحيفــة عن الناشــطة 
اإليرانيــة املقيمــة فــي كنــدا، أزام 
جنغرافــي، قولهــا إن قواعد اللباس 
يستخدمها  “وســيلة  تعد  الصارمة 
النظام لفرض سيطرته على اجملتمع”. 
وكانت الناشــطة قــد تلقت حكما 
بالسجن ثاث سنوات في عام 2018، 

لرفضها ارتداء احلجاب، لكنها قضت 
عشرة أيام فقط من مدة حكمها. 

الشــرطة  مضت  اجلاري،  يناير  وحتى 
نصية  رســائل  إرســال  في  اإليرانية 
لتحذيــر الســائقات اللواتي امتنعن 
عن ارتداء احلجاب في سياراتهن، وفقا 

لوكالة “فارس”. 
وقال موسى غســان فارا أبادي، رئيس 
في  والقضائية  القانونيــة  اللجنــة 
املاضي،  أكتوبر  فــي  اإليراني،  البرملان 
إن “الكاميــرات املســتخدمة لتوثيق 
املالفات املرورية.. ستلجأ إلى خاصية 
التعرف علــى الوجه، والتي ميكنها أن 
تطبق هــذا العمل بصورة منهجية”، 

وفقا ملا نقلته “إيسنا”. 
وأضاف أن “هذا سيســاعد في تقليل 
قوات إنفاذ القانون في الشوارع وجتنب 

تصادم آخر بن الشرطة واملواطنن”. 
التي  املظاهــرات  حجــم  وتضــاءل 
انطلقت لتنــادي باإلصاحات وحتولت 
الحقا إلى املناداة بتغيير نظام احلكم، 
خال األسابيع املاضية، بعد أن أعدمت 
أربعة أشخاص على األقل  السلطات 
واعتقلــت أكثر من ألــف آخرين ممن 
التي  باالحتجاجات  عاقــة  تربطهم 
شــهدت مقتل مئات على أيدي قوى 

األمن. 

إيران تلجأ ألساليب جديدة في فرض الحجاب بعد حل شرطة األخالق”!
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متابعة ـ الصباح الجديد:
وســط أطول فترة توقــف للقتال 
في اليمن، أكثر من تســعة أشهر 
، أحيــت الســعودية وخصمهــا، 
من  املدعومون  احلوثيــون  املتمردون 
إيــران، محادثات عبر قنوات خلفية، 
أما في اســتمرار وقف إطاق النار 
احلرب  إلنهاء  تفاوضي  ووضع مسار 
ملســؤولن  وفقا  الطويلة،  األهلية 

مينين وسعودين وأممين.
وتأتي هذه احملادثات في ظل “الهدوء 
لعدم وجــود وقف  الهش”، نظــرا 
انتهاء  النار منــذ  رســمي إلطاق 
الهدنــة التي توســطت فيها األمم 
املتحــدة في أكتوبــر املاضي، وفقا 

ألسوشيتد برس.
وشهدت الهدنة عدة خروقات جراء 
منشــآت  على  احلوثين  هجمــات 
نفطيــة، فــي وقت صــدرت فيه 
اليمنية  احلكومــة  عن  تصريحات 
املعترف بها دوليــا، واملتحالفة مع 
الســعودية، تشكو من استبعادها 
حتــى اآلن من احملادثــات. وقد يؤدي 
عدم إحــراز تقدم إلى انهيار الهدوء 

الهش، وجتدد القتال الشامل.
لكن يبدو أن جميع األطراف تبحث 
عن حــل، بعد ثماني ســنوات من 
احلــرب التي أودت بحيــاة أكثر من 
150 ألف شــخص، ومزقت أوصال 
اليمن ودفعت أفقر دولة في العالم 
العربي إلــى االنهيــار، وباتت على 
شــفا اجملاعة في واحدة من أســوأ 

األزمات اإلنسانية في العالم.
غير  احملادثات  السعودية  واستأنفت 
املباشــرة مع احلوثين في سبتمبر 
املاضــي، عندما اتضــح أن الهدنة 
املتحدة  األمم  توســطت فيها  التي 
لن يتــم جتديدها. وتقوم عمان بدور 

الوساطة بن اجلانبن.
وقــال مســؤول فــي األمم املتحدة 
“إنهــا فرصة  بــرس  ألسوشــيتد 
إذا تفاوضوا بحســن  إلنهاء احلرب، 

نية وضمت احملادثــات أطرافا مينية 
أخرى”. وكغيره من املسؤولن حتدث 
املتحدة شريطة عدم  األمم  مسؤول 

الكشف عن هويته.
وذكر دبلوماســي سعودي للوكالة 
أن باده طلبت من الصن وروســيا 
الضغط على إيران واحلوثين لتجنب 
الدبلوماســي  وقــال  التصعيــد. 
إن إيــران، التــي أطلعــت احلوثين 
والعمانيــن بانتظام على احملادثات، 
أيدت حتى اآلن الهدنة غير املعلنة.

وقــال مســؤول حكومــي مينــي 
“التصعيــد ســيكون مكلفا على 
جميــع اجلبهات. اجلميع مســتعد 
للجولــة التاليــة )من احلــرب( إذا 

انهارت جهود األمم املتحدة واحملادثات 
السعودية احلوثية”.

من جانبه قال، عبــد الباري طاهر، 
املعلق اليمنــي ونقيب الصحفين 
الســابق، إن إحدى العراقيل هي أن 
احملاوالت الســابقة حلل املشــكلة 
للقوى  املتضاربة  املصالح  أعاقتها 
املشــاركة في احلرب - الســعودية 

واإلمارات وإيران.
وأضاف “لن تــؤدي هذه احملادثات إلى 
نتائج ملموسة إن لم تشارك جميع 

األطراف اليمنية في العملية”.
املتحدث  السام،  وقال محمد عبد 
مفاوضيهم،  وكبير  احلوثين  باسم 
إن زيارات املســؤولن العمانين إلى 

صنعاء تظهر جدية احلوثين.
لليمن  عمانية  زيارة  أحدث  وانتهت 

األحد املاضي.
وأضاف عبد السام “هناك أخذ ورد 
مع أطراف أخرى”، في إشارة واضحة 

إلى السعودية.
وقال مســؤول بــاألمم املتحــدة إن 
الريــاض وضعــت “خارطــة طريق 
الواليات  أيدتها  للتسوية  مرحلية” 

املتحدة واألمم املتحدة.
وأضاف املســؤول أن التحالف قدم 
في هذه اخلارطة عــددا من الوعود 
الرئيســية، من بينها إعــادة فتح 
مطــار صنعاء، وتخفيــف احلصار 

املفروض على مدينة احلديدة.

بسداد  التحالف  احلوثيون  ويطالب 
الدولة  موظفــي  جميــع  رواتــب 
، من  ،وبينهم جنود وضباط اجليش 
عائدات النفط والغاز، وكذلك فتح 
اخلاضعة  واملوانئ  املطــارات  جميع 

للحوثين.
وقال مســؤول حوثي مشــارك في 
احملادثــات للوكالة إن الســعودين 

وعدوا بسداد جميع الرواتب.
لكن الدبلوماسي السعودي قال إن 
ســداد رواتب العسكرين مشروط 
أمنية،  لضمانــات  احلوثين  بقبول 
من بينها إنشــاء منطقــة عازلة 
اخلاضعــة جلماعة  املناطــق  مــع 
اليمنية  احلــدود  على طول  احلوثي 

السعودية.
وأضاف أنه يجب على احلوثين أيضا 
رفع حصارهم عن تعــز، ثالث أكبر 

مدينة مينية.
كما ذكر أن الريــاض تريد أيضا من 
احلوثيــن االلتــزام باالنضمام إلى 
األطراف  مــع  الرســمية  احملادثات 

اليمنية األخرى.
وقال املسؤول احلوثي إن جماعته لم 
السعودي،  االقتراح  أجزاء من  تقبل 
خاصة مــا يتعلق منها بالضمانات 
األمنية، وترفض اســتئناف تصدير 
التي تســيطر  املناطق  النفط من 
عليها احلكومة قبل سداد الرواتب.

توزيع  اقترحــوا  احلوثين  أن  وذكــر 
عائدات النفط وفق “ميزانية ما قبل 

احلرب”.
التي  املناطق  تتلقى  أن  ويعني ذلك 
يســيطر عليها احلوثيون ما يصل 
إلى 80 فــي املئة من اإليرادات ألنها 
األكثر اكتظاظا بالسكان، بحسب 

املسؤول.
وقال الدبلوماســي الســعودي إن 
اجلانبــن يعمــان مع املســؤولن 
العمانيــن لتعديل االقتراح ليكون 
“مرضيا جلميع األطراف”، ومن بينها 

األطراف اليمنية األخرى.
وأكــد مســؤول حكومــي مينــي 
ألسوشيتد برس أن ما يجري حاليا 
دوليا  بها  املعتــرف  احلكومة  جعل 

“با صوت”.
وأضاف أن اجمللس الرئاسي احلكومي 
يخشى أن تقدم السعودية “تنازالت 
غير مقبولة مــن أجل التوصل إلى 

اتفاق”.
لكــن التحالف اليمنــي املناهض 
للحوثين ال يزال يشهد انقسامات 
داخليــة، لذلك ليــس لديه مجال 

للمناورة.
وقال املســؤول اليمني “ليس لدينا 
خيار ســوى االنتظار حتــى نرى ما 

ستسفر عنه هذه املفاوضات”.

محادثات سعودية حوثية )خلف أبواب مغلقة) 
الصباح الجديد ـ وكاالت:لدعم الهدنة في اليمن

أنزلت محكمــة أمن الدولة فــي األردن عقوبة 
األشــغال املؤبدة، بحق شــخص أدانته بتهمة 
االجتار باملــدرات، وغرمته 20 ألف دينار بعد ثبوت 
تورطه وشريك له باستيراد 4100 كيلوغرام من 
مــادة الكوكائن املدر عبر ثاجــات صغيرة من 
إحــدى الدول اجملاورة، وفق وكالــة األنباء األردنية 
)بترا( التي وصفت احلكم بأنه “سابقة قضائية”.

وأصــدرت احملكمة قرارها خال جلســة علنية، 
القاضي  برئاســة  الثاثــاء،  امــس  عقدتهــا، 
العســكري عامر الهلســة وعضوية القاضين 
أمين العموش وثامر القطيفان، وقّررت وضع املدان 
الّثاني فــي القضية باألشــغال املؤقتة ملدة 10 

سنوات وتغرميه 20 ألف دينار.
وارتقت احملكمة في عقوبتها بحق املُدان األول إلى 
العقوبة األشــد نظرا ألنه من أصحاب السوابق 
في االجتــار باملواد املــدرة وســبق وأن حاكمته 
احملكمة في قضية سابقة باألشغال املؤقتة ملدة 
خمسة سنوات وتغرميه مبلغ خمسة آالف دينار، 

حسب بترا.
وأشارت الوكالة إلى أنه ثبت للمحكمة أن املُدان 
األول مكــرِّر الرتكاب اجلرائــم باملعنى القانوني، 
وأن تغليظ العقوبة يأتــي لتحقيق الردع العام 
واخلاص ملنع كل من تسول له نفسه االجتار بهذه 

املواد.
وكانت خلصت احملكمة امــس األول االثنن، إلى 
أن املُدانــن من جتار املــواد املدرة وخــال العام 
2021 ألقــي القبــض عليهما أثنــاء قيامهما 
باســتيراد مادة الكوكاين املــدر داخل ثاجات 
صغيرة من إحدى الــدول اجملاورة من خال إحدى 
شركات الشحن وعند اكتشاف أمرهما من قبل 
إدارة مكافحــة املدرات ومتت متابعة الشــحنة 
وضبطها وإلقاء القبض عليهما والتحفظ على 
وزن املادة املســتوردة والبالغــة اربعة آالف و100 

كيلوغرام من مادة الكوكاين، حسب بترا.
يذكــر أنه خال يوليــو املاضي، حتــدث العاهل 
األردني امللــك عبد اهلل الثاني فــي مقابلة مع 
الرسمية عن “عمليات  األردنية  “الرأي”  صحيفة 
التي “تستهدفنا كما  تهريب املدرات والساح” 
تستهدف األشقاء”، وعن ضرورة إقامة “منظومة 
عمل دفاعي مؤسســي عربي” ملواجهة “مصادر 

التهديد املشتركة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروســية، امس الثاثاء، عن 
إجراء تغييرات واسعة النطاق في اجليش الروسي 

في الفترة من عام 2023 حتى 2026.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب 
اجتماع لإلدارة العســكرية عقــده الوزير حول 
قضايا زيادة عدد القوات املســلحة الروسية، إن 
تعداد القوات املسلحة الروسية سوف يرتفع إلى 
1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات في 

الفترة من 2023-2026.
وأضاف سيرغي شــويغو: “تأتي هذه التغييرات 
واســعة النطاق في تكوين القوات املســلحة 
وزيــادة أعدادها وتغيير التقســيم العســكري 
اإلداري لروسيا، والذي سيتم تنفيذه خال الفترة 
من 2026-2023، وســيتطلب ذلــك من جميع 
نواب الوزيــر والقادة العامــن بجميع قطاعات 
القوات املسلحة وقادة قوات املناطق العسكرية 
واألســطول الشــمالي وفروع القوات املسلحة 

اتخاذ القرارات املناسبة ذات الصلة”.
وفي وقــت الحق، قال الكرملــن إن “زيادة أعداد 
القوات الروســية تتعلق باحلــرب بالوكلة التي 

يقودها الغرب ضد روسيا”.
وفي وقت ســابق امس الثاثاء، تفقد شــويغو 
مقر مجموعــة قوات “فوســتوك” أثناء عملها 
في منطقــة العملية العســكرية اخلاصة في 
أوكرانيا، بينما أعلن مســؤول موال لروسيا في 
دونيتســك عن تقــدم القوات الروســية باجتاه 

أفدييفكا والسيطرة على منطقة أخرى.
وكان الوزير شــويغو “تفقد مقر مجموعة قوات 
العملية  العمل في منطقــة  أثناء  فوســتوك 
العســكرية اخلاصة”، وفقا لبيان صادر عن وزارة 

الدفاع الروسية.
وأضافــت، في بيان، أن الوزير اســتمع إلى تقرير 
من قائد اجملموعة، الفريق رســتم مرادوف، حول 
األوضاع الراهنة وقادة التشكيات والعمليات عن 

سير املهمات القتالية في االجتاهات الرئيسية.
وأولى شــويغو اهتماًما خاًصا بتهيئة الظروف 
للنشــر اآلمن للجيش، وتنظيم الدعم للقوات، 

وعمل الوحدات الطبية واخللفية.

سابقة قضائية.. محكمة 
أردنية تدين تاجر مخدرات 

بـ)العقوبة األشد)

تغييرات واسعة النطاق 
في صفوف الجيش الروسي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مثــل صحفيان فرنســيان أمام 
االثنن،  باريــس،  فــي  محكمة 
ابتزاز ملك  لاشتباه مبحاولتهما 
2015، األمــر الذي  املغرب عــام 
أن يصدر احلكم  ويتوقع  ينفيانه، 

في 14 مارس املقبل.
ودفع، إريك لوران، املراسل السابق 
في “راديــو فرانــس” و”لوفيغارو 
ماغازيــن” ومؤلــف عــدد مــن 
الكتب، متســائا “أين االبتزاز؟”، 
في مواجهــة اتهامه بأنه طلب 
مليوني يــورو )2.16 مليون دوالر( 
للتخلي عن نشــر معلومات قد 

تكون محرجة للرباط.
واعترف الصحفي السابق البالغ 
من العمر 75 عاما، أمام محكمة 

أخاقي”  بـ”خطأ  اجلنائية  باريس 
وبـ”كارثة” ألنه “وافق على التورط 
في هذه القضيــة”، ولكن ليس 

بـ”أي جرمية جنائية”.
مــن جهتهــا، قالــت املتهمة، 
عاما(،   48( غراســييه  كاتريــن 
مؤلفة كتب عــن املغرب وليبيا، 
إن املوفد املغربي “أغواني بعرضه 
املالــي، لقد تورطت ويؤســفني 

ذلك”.
اللذان كانا قد نشرا  الصحفيان 
محمد  املغــرب،  ملك  عن  كتابا 
السادس، في عام 2012 ُمنع في 
املغــرب، وقعا عقد نشــر جديد 
“لو  الفرنســية  النشــر  دار  مع 
سوي” Le Seuil إلعداد كتاب عن 

املوضوع نفسه.

وفــي 23 يوليــو 2015، تواصل، 
اخلاصة  األمانة  مــع  لوران،  إريك 
مللــك املغــرب للحصــول على 
موعد معه. ونظم املوعد في 11 
أغســطس مع موفد مغربي هو 
احملامي، هشــام ناصري، في حانة 

في قصر بباريس.
انطلقت امس األول االثنن، جولة 
محاكمة  فصــول  مــن  جديدة 
املتابعان  الفرنسيان  الصحافين 
ابتزاز”  “محاولــة  فــي قضيــة 
العاهل املغربي محمد السادس، 
في العام 2015 مقابل عدم نشر 
قد  معلومــات  يتضمن  كتــاب 

تكون محرجة للرباط.
وقال إريك لوران، الذي كان جالسا 
على كرسي في احملكمة “وصفت 

لــه محتوى الكتــاب”، املفترض 
أن يتضمــن التوترات في العائلة 
امللكية واتهامات باختاس أموال 

تشمل شركات عامة في الباد.
وأضاف “قــال لي ناصــري: “كل 
هذا.. هذا ال يناســبنا، وبسرعة 
هو  صفقة.  إلــى  انتقلنا  كبيرة 

الذي اقترح” األمر.
غير أن محامــي الدولة املغربية 
أكــد أن “ليــس هذا مــا حدث”، 
مشيرا إلى أن لوران هو “الذي أثار 

)موضوع( الترتيب” املالي.
“لم  الكتــاب  إن مشــروع  وقال 
يكن موجودا أبــدا، ليس لديهم 
أي عنصــر لكتابتــه  املعلومات 
التي ســتهز اململكــة املغربية، 
أين هي؟ ال يوجد شــيء”، معتبرا 

رأيــا في محاولة  أن الصحفين 
لـ”تغييــر  “فرصــة”  االبتــزاز 

حياتهما”.
بعد هذا االجتمــاع، قدم املغرب 
شــكوى. وفتــح حتقيــق وعقد 
و27   21 فــي  آخران  اجتماعــان 
أغســطس 2015 بــن املبعوث، 
وإريك لــوران، لكنهما كانا حتت 

مراقبة عناصر من الشرطة.
وحصــل اللقاء الثانــي بحضور 
الصحفيــة، كاترين غراســييه. 
حينها، وقعــا على اتفاق بقيمة 
عن  التخلي  لقــاء  دوالر  مليوني 
وأوقفا  تقاريــر.  وفق  كتابهمــا، 
وبحــوزة كل منهمــا 40 ألــف 
يورو نقــدا لــدى خروجهما من 
الذي  امللك  االجتماع مع موفــد 

قام بتســجيل املقابات من دون 
علمهما.

في مواجهة محضر اللقاء األول، 
الذي يبــدو فيه لوران وهو يطلب 
مبلغا من املال، قــال هذا األخير 

“هذا التسجيل مزيف”.
وفي هذا الســياق، أفادت خبيرة 
بأن النســخة التي جرى إيداعها 
أمام احملققن خضعت لـ”معاجلة 
املستحيل حتديدها”،  من  الحقة، 
لكن طعون الدفاع التي اعتبرتها 
عام  في  رفضــت  قانونية  غيــر 

.2017
وقال االدعــاء”ال يوجد دليل على 
أن هذا التســجيل قد مت تعديله 
أو جتزئتــه أو أنه كان هناك تغيير 

)فيه(”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلسرائيلية،  املعارضة  زعيم  قال 
الثاثــاء، إن  يائيــر لبيد، امــس 
حكومته الســابقة بذلت جهودا 
كباقي احلكومات مــن أجل إمتام 
احملتجزين  صفقة إلطاق ســراح 

اإلسرائيلين لدى حماس،
وأضاف أن “صفقة شــاليط التي 
أبرمــت فــي حكومــة نتانياهو 
على  تنطــوي  كانت  الســابقة 
مخاطــر أمنية كبيــرة للغاية”، 
ســراح  إطاق  إلــى  أدت  ألنهــا 

سجناء حتركوا في وقت الحق ضد 
“احلرة” في  وفقا ملراسل  إسرائيل، 

القدس.
وتبادلــت إســرائيل أســرى مع 
حماس في املاضي، وعلى األخص 
فــي عــام 2011، عندمــا أطلق 
ســراح، جلعاد شــاليط، اجلندي 
الذي اختطفه مسلحون في غارة 
عبر احلدود عام 2006، مقابل أكثر 
ألف فلســطيني محتجزين  من 

في السجون اإلسرائيلية.
وجاء تصريح لبيد بعد أن نشــر، 

امس األول االثنن، شريط ملواطن 
حماس  لدى  محتجز  إســرائيلي 
ويطالــب ببذل جهــود من قبل 

إسرائيل إلعادته إلى ذويه.
ونشرت حركة املقاومة اإلسامية 
)حماس(، امس األول االثنن، رسالة 
مصورة يظهر فيها شخص قالت 
إنــه مواطن إســرائيلي محتجز 

أسيرا في غزة.
وتظهــر الرســالة غيــر املؤرخة 
رجــا قالــت حماس إنــه املدني 
اإلسرائيلي، أفراها منجستو، وهو 

ويتحدث  أبيض  أمام جدار  جالس 
ملدة عشــر ثوان تقريبــا ويطلب 

املساعدة من إسرائيل.
وعبــر منجســتو، الــذي يعاني 
مشــاكل  من  عائلته  بحســب 
نفســية، إلى غزة في عام 2014 
وهــو محتجــز منذ ذلــك احلن، 

بحسب رويترز.
ونشرت وســائل إعام إسرائيلية 
إسرائيل  لكن  املصورة  الرســالة 
لــم تؤكد هوية منجســتو. ولم 
تتمكــن رويترز مــن الوصول إلى 

أسرته.
وفي رد فعل على نشــر الرسالة، 
الــوزراء  رئيــس  مكتــب  قــال 
نتانياهو،  بنيامــن  اإلســرائيلي، 
مواردها  كل  إســرائيل  “تستغل 
وجهودها إلعادة أبنائها األســرى 

واملفقودين إلى الوطن”.
ونقل موقع “واي نت” اإلخباري عن 
الشخص  إن  قولها  األسير  أسرة 
اللقطات هو  فــي  الذي يظهــر 
أفراهــا على ما يبدو وإن هذه املرة 
األولى التي يشاهدونه فيها منذ 

القبض عليه.
املاضي  يونيو  في  حماس  ونشرت 
مقطعا مصورا آخــر يظهر فيه 
من تقول إنه إسرائيلي مدني آخر 

محتجز أسيرا.
حتتجز  حماس  إن  إسرائيل  وتقول 
اثنــن من املدنين اإلســرائيلين 
ورفــات اثنــن مــن جنودها قتا 
في حــرب إســرائيل وغــزة عام 
2014. ويعتقــد أن املدنين عبروا 
احلدود إلى غزة عن عمد ألســباب 

مجهولة.

صحفيان فرنسيان ينفيان ارتكاب )أي جريمة) في قضية )ابتزاز ملك المغرب)

لبيد يعلق على صفقة تبادل األسرى بعد فيديو )حماس)

شؤون عربية ودولية



شؤون عربية ودولية4

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت نحو 40 دولة إســرائيل إلى رفع العقوبات 
الفلسطينية هذا  السلطة  التي فرضتها على 
الشــهر ردا علــى جهود الســلطة لدفع أعلى 
محكمة بــاألمم املتحدة إلصدار رأي استشــاري 

بشأن االحتالل اإلسرائيلي.
ففي 30 ديســمبر تبنت اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية 
برأيهــا في مســألة شــرعية االحتالل  اإلدالء 

اإلسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي رد انتقامي أعلنت إســرائيل في 6 يناير عن 
الفلســطينية  الســلطة  حزمة عقوبات ضد 
بينها إجراءات مالية جلعلها “تدفع ثمن” حتركها 

من أجل صدور هذا القرار.
وفــي بيان مت توزيعه على للصحافيني امس األول 
االثنني، أكدت نحو 40 دولة عضو في األمم املتحدة 
عــن “دعمها الثابــت” حملكمة العــدل الدولية 
والقانون الدولــي، معربة عــن “قلقها العميق 
حيال قرار احلكومة اإلســرائيلية فرض إجراءات 
والقيادة  الفلســطيني  الشــعب  عقابية ضد 
واجملتمع املدنــي بعد الطلب الــذي تقدمت به 

اجلمعية العامة” إلى احملكمة.
وقال البيان: “بصــرف النظر عن موقف كل دولة 
من القــرار، فإننا نرفض اإلجراءات العقابية التي 
جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة 
العــدل الدولية، وبشــكل أوســع ردا على قرار 
للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا”.

ولم توقع علــى البيان دول صوتت لصالح القرار 
فحســب )اجلزائر واألرجنتني وبلجيــكا وإيرلندا 
وباكستان وجنوب إفريقيا وغيرها(، بل أيضا دول 
)اليابان وفرنســا وكوريا  امتنعت عن التصويت 
اجلنوبيــة وغيرها( وحتــى دول أخرى صوتت ضد 

القرار )أملانيا وإستونيا(.
وقال املندوب الفلسطيني لدى األمم املتحدة في 
بيان “هذا أمر هام ألنه يظهر أنه بغض النظر عن 
كيفية تصويت الدول، إال أنها متحدة في رفض 

هذه اإلجراءات العقابية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:    
تراجع عدد سكان الصني في العام املاضي للمرة 
األولى منــذ عام 1961، وفق مــا أظهرت بيانات 
رســمية، امس الثالثــاء، حيث تلــوح في األفق 
أزمــة دميوغرافية تتهدد أكبر دولــة في العالم 
من حيث عدد الســكان. وأفــاد املكتب الوطني 
الصيني لإلحصاء بأنه “بحلول نهاية عام 2022 
بلغ عدد السكان 1.41175 مليار نسمة مقارنة 
مع 1.41260 مليار قبل عام”، مضيفاً أنه سجل 
“انخفاضاً بلغ 0,85 مليــون مقارنة بنهاية عام 
2021”. وهــذا التحول التاريخي مــن املتوقع أن 
يكون بداية فترة طويلة من االنخفاض في أعداد 
مواطنني الصني، وأن تصبح الهند أكبر دولة في 

العالم من حيث عدد السكان في 2023.
وبلغ معدل املواليد في العام املاضي 6.77 مولود 
لكل ألف شــخص، انخفاضاً من معدل مواليد 
عنــد 7.52 مولود فــي 2021، وهــو أقل معدل 

مواليد على اإلطالق.
وســجلت الصني أيضاً أعلى معدل وفيات منذ 
1974، إذ ســجلت 7.37 حالــة وفــاة لكل ألف 
شخص مقارنة مبعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.
وكانت املرة األخيرة التي ســجل فيها انخفاض 
عدد السكان في الصني عام 1960، حيث واجهت 
البالد أســوأ مجاعة في تاريخها احلديث بسبب 
السياســة الزراعيــة الكارثية ملاو تســي تونغ 

املعروفة باسم “الوثبة الكبرى لألمام”.
ويرجــع جزء كبير مــن التراجع الســكاني إلى 
سياســة الطفل الواحد التــي فرضتها الصني 
بني عامي 1980 و2015، فضالً عن كلف التعليم 
الباهظة التي أدت إلى إبعاد عديد من الصينيني 
عن إجناب أكثر من طفل واحد أو حتى إجناب طفل 

واحد من األساس. 
وعــام 2016 أنهــت الصني “سياســة الطفل 
الواحد” التي فرضتها في الثمانينيات بســبب 
مخاوف من زيادة ســكانية هائلــة، وعام 2021 
بدأت الســماح لألزواج بإجناب ثالثة أطفال، لكن 
هذا اإلجراء لم ينجح في عكس مســار التدهور 

الدميوغرافي.

نحو 40 دولة تحض إسرائيل 
على رفع إجراءاتها )العقابية) 

ضد السلطة الفلسطينية

عدد سكان الصين 
يتراجع للمرة األولى 
منذ أكثر من 60 عاما
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متابعة ـ الصباح الجديد:

مــا زالت أصــداء تســمع في 
وإن  فاملصاحلة،  البلديــن،  أرجاء 
لم تأت كما تشــتهي املعارضة 
في  حملت  لكنهــا  الســورية 
طياتهــا تســويات سياســية 
وميدانية طال انتظارها ســعياً 
من الطرفني إلى اتفاق يشــمل 
تعزيز العالقــات االقتصادية وال 
ســيما التبادل التجاري في ظل 
مــن ظروف  تعانيه ســوريا  ما 

معيشية قاسية.
وعلــى رغــم أن االتفــاق ميثل 
بارقة أمل في ما خص  لدمشق 
أنقرة،  مع  العالقات  جليد  كسر 
وفك احلصار مع اجلارة الشمالية، 
فإنها حسمت موقفها برفضها 
إال بشــرط  تركيا  التحاور مــع 
األراضي  كامل  من  انســحابها 

التي احتلتها شمال البالد.
وفي الســياق، قال وزير خارجية 
املقداد،  فيصل  السوري  النظام 
مشــترك  صحافي  مؤمتــر  في 
خالل زيارة نظيره اإليراني حسني 
أمير عبد اللهيان دمشق في 14 
كانون الثاني، “الوجود العسكري 
التركي ودعــم بعض اجملموعات 
املسلحة يعوقان اجلهود إلصالح 

العالقات”.

عقبات بطريق العودة
الالجئــني  معظــم  ويعيــش 
الســوريني فــي تركيــا والبالغ 
عددهم نحو 3.6 مليون نســمة 
حال قلق، تخوفــاً من عودة غير 
عن  بالدهــم، فضالً  إلــى  آمنة 
ســائر العوامــل االقتصاديــة 
املعيشية  والسياســية وطبعاً 

في الداخل السوري.
رئيس  لفت  الســياق،  هذا  وفي 

رابطة حقوق الالجئني السوريني 
مضــر حمــاد األســعد إلى أن 
الالجئني  تــؤرق  الترحيل  قضية 
احلديث عن  قبل  السوريني حتى 
تقارب بني دمشق وأنقرة، مشيراً 
في الوقــت عينه إلــى تواصل 
التركية  احلكومة  مــع  الرابطة 
لتذليــل الصعاب حلــل قضايا 
تتعلق بالجئني رحلوا وعادوا من 

جديد.
وقال رئيــس الرابطة إن الالجئ 
الســوري ليس عالة على تركيا، 
فهو إما يحصــل على معونات 
من منظمــات أو حواالت أهلية، 
مشــاريع  على  يعتمــد  وإمــا 
متوســطة وصغيرة عمل على 

فتحها واستثمارها.
الالجئــني  أصــوات  وترتفــع 

املعارضني  ســيما  ال  السوريني، 
منهــم، مطالبة بضــرورة توفر 
وتشــير  للعــودة،  ضمانــات 
الناشــطة في اجملــال احلقوقي 
غيداء محمود إلى إصرار حكومي 
من جانب أنقرة إلعادة العالقات 
مــع دمشــق مجــدداً، وتعتبر، 
بحسب رأيها، أن مسألة اللجوء 
هي الورقة األهم، ومن دونها من 
أية مصاحلة  الوارد حــدوث  غير 
“فــي حال توصــل الطرفان إلى 
ضمانة  فاملطلوب  ما،  تســوية 
لالجئــني بخاصــة املعارضــني 
منهــم، وأجزم بعــدم رغبتهم 
بالعودة، وستكون تركيا محطة 
لهجــرة جديدة نحــو أوروبا، ال 
ســيما أنها بدأت منذ أشــهر 
بترحيل جــزء كبير من أراضيها 

بشكل قســري، وفي حال عدم 
تقودها  إلى تســوية  التوصــل 
موســكو بني أنقرة ودمشق فإن 
حــزب العدالــة والتنمية أمام 

موقف صعب أمام الشارع”.

سباق مع الزمن
يأتي ذلك فــي وقت قال الرئيس 
إن  أردوغان  التركي رجب طيــب 
بدأت مع سوريا  التي  االتصاالت 
عبر موسكو هي الطريق لعودة 
الالجئني السوريني إلى وطنهم، 
منوهاً في كلمة لــه من أنقرة 
في خالل مؤمتر مستقبل حقوق 
اإلنسان، في القرن الـ21 في 13 
ينايــر، إلى ازدياد عــدد الالجئني 
“ســيزداد  وأضــاف  العائديــن، 
التواصل  العدد مــع اســتمرار 

عــاد حتى  لقد  الدبلوماســي، 
اليوم 500 ألف الجئ سوري إلى 
أماكن آمنة شــمال سوريا، ومت 
إنقاذ مهاجريــن من حافة املوت 
العمليات في بحر إيجة  بفضل 
بلغ 20 ألفــاً خالل العام املاضي 

فقط”.
التركــي  الدفــاع  وزيــر  وكان 
خلوصي آكار شــدد على ضرورة 
بشــكل  الالجئني  عودة  تتم  أن 
طوعــي وآمن ومشــرف، وذلك 
أدلى  صحافية  تصريحــات  في 
بها أواخر ديســمبر كانون األول 

املاضي.
في املقابل، لم تفصح دمشــق 
بشــكل فعلــي عــن ضمانات 
رغــم  اآلمنــة علــى  العــودة 
عــام صدرت  عفــو  مراســيم 

النظام  لكن  متقطع،  بشــكل 
يصف املســلحني والسياسيني 
أيديهم  “تلطخت  املعارضني مبن 
وعليه ستتم مالحقة  بالدماء”، 
كثير من الشــخصيات قانونياً 

ومحاكمتها.
وسط هذه األجواء، لفت سفير 
النظام الســوري الســابق في 
أنقرة نضال قبــالن إلى حتمية 
رعاياها  بــكل  ترحيب دمشــق 
وبعودتهــم إلــى وطنهــم وال 
ســيما الالجئني في تركيا “لقد 
الالجئني  بورقة  تركيا  استثمرت 

كثيراً وما زالت”.
التركيــة  األحــزاب  وتراهــن 
“حزب  أبرزهــا  ومن  املعارضــة، 
الشــعب اجلمهوري” على ورقة 
الالجئني في كســب االنتخابات 
العام،  هــذا  إجراؤهــا  املزمــع 
بعــد أزمــة اقتصادية عصفت 
بالبــالد وأدت إلــى تراجع قيمة 
مســتويات  إلى  التركية  الليرة 
احلزب  ويســتند  مسبوقة،  غير 
املعارض إلى تقرير أعده في أيلول 
2021 يتحدث عــن رغبة  عــام 
معظــم الالجئني باملغــادرة إن 
وقالت،  بذلك.  الظروف  سمحت 
وقتها، ممثلة احلــزب في البرملان 
التركي جامــزة أكوش إليجزدي 
“الســوريون يريدون الذهاب إلى 
الــدول الغربية، إذا فتحت تركيا 
حدودها، فإن 90 في املئة منهم 

سيهاجرون”.
ويبقــى االتفــاق علــى عــودة 
أكثر  تركيــاً  مطلباً  الالجئــني 
أنها  وبات معروفاً  منه ســورياً، 
ورقــة يحــاول “حــزب العدالة 
الرئيس  خلفه  ومــن  والتنمية” 
التركي االســتحواذ عليها قبل 
موعــد انتخابــات هــذا العام 
وتفويت الفرصة على معارضيه 

الستغاللها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل عدد من اجلنود الصوماليني في 
هجوم شنته عناصر حركة الشباب 
للجيش،  معســكر  على  اإلرهابية 
مقديشــو،  العاصمــة  شــمال 
غداة اســتعادة القــوات احلكومية 
السيطرة على مدينة استراتيجية، 
بعــد تطــورات دراماتيكيــة على 

صعيد القتال بني اجلانبني.
ونقلــت وكالة “فرانــس برس” عن 
محمد عثمان، وهو قائد ميليشــيا 

محلية متحالفة مــع احلكومة أن 
اإلرهابيني “فّجروا في البداية مركبة 
محملــة باملتفجرات ثــم هاجموا 

معسكرا للجيش في هوادلي”.
وأضــاف عثمــان أن 11 عنصرا من 
اجليش، بينهم قائد وحدة عسكرية 
ُقتلوا، مشيرا في املقابل إلى “مقتل 

عشرات اإلرهابيني”.
وكان اجليــش الصومالي اســتعاد 
هرارديري  الســيطرة على مدينــة 
التي  االســتراتيجية،  الســاحلية 

كانــت حتتلها منذ أكثــر من عقد 
حركة الشباب اإلرهابية.

ومنذ العــام 2010، كانت هرارديري، 
وهــي مدينــة تقع على مســافة 
العاصمة  شــمال  كيلومتــر   500
احلركة  ســيطرة  حتت  مقديشــو، 
املرتبطة بتنظيم القاعدة اإلرهابي.

وقال رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، 
في بيان امــس األول االثنــني: “إنه 
انتصار تاريخي، لقــد حّرر األعضاء 
الشــجعان في القوات املســلحة 

الوطنية مدينة هرارديري الساحلية 
االستراتيجية”.

وأضاف: “2023 ســيكون عام احلرية 
الشــباب  )حركة(  علــى  والقضاء 

وستتحرر بالدنا بكاملها”.
وكانت بداية عــام 2023 دامية في 
الصومال، إذ شــنت حركة الشباب 
في الـ4 من يناير هجومني متزامنني 
بسيارتني مفخختني في بلدة وسط 
الصومــال، مما أســفر عــن مقتل 

وإصابة العشرات.

لكن ما بدا الفتا، أنــه بعد أيام من 
احلكومة  أعلنــت  الهجــوم  هــذا 
الصومالية أن حركة الشباب طلبت 

للمرة األولى فتح باب املفاوضات.
الفيدراليــة  احلكومــة  وكانــت 
الصومالية قــد صرحت في املاضي 
بأنهــا منفتحة على املفاوضات مع 
حركة الشــباب، لكن هذه هي املرة 
األولــى التي تقول فيها احلكومة إن 

احلركة طلبت إجراء محادثات.
وأتــى هــذا التطور في ظل شــن 

احلكومة حربا مفتوحة على احلركة 
في حتقيق  اإلرهابية، جنحت خاللها 
األشــهر  جناحات مشــهودة خالل 

األربعة األخيرة من عام 2022.
واعتمدت احلكومة التي تشــكلت 
فــي صيــف العــام ذاتــه علــى 
استراتيجية شاملة من عدة محاور، 
واقتصاديــة  وفكريــة  عســكرية 
واجتماعية، حتــى جنحت في حترير 
أقاليم بأكملهــا من قبضة حركة 

الشباب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يستمر البحث في بوركينا فاسو عن 
امرأة خطفهن مســلحون   50 نحو 
يعتقــد أنهــم جهاديون األســبوع 
املاضي في شــمال البــالد، في حني 
دعت األمم املتحدة إلى حتريرهن “فورا 

ومن دون شروط”. 
وجــاء فــي بيــان حلاكــم منطقة 
كولونيــل  اللفتنانــت  الســاحل 
رودولف سورغو أنه “منذ اإلعالن عن 
اختفائهن، بــدأت أعمال بحث بغية 
العثور على جميع هــؤالء الضحايا 

البريئات ساملات”.
وأكــد مصدر أمنــي لوكالة فرانس 
برس “اســتخدام كل الوسائل أرضاً 
وجواً إليجادهن”، مؤكداً أن “الطائرات 
حتلق فوق املنطقة للكشــف عن أي 

حركة مشبوهة”. 
وخطف مســلحون نحــو 50 امرأة 
في  منطقتني  من  واجلمعة  اخلميس 
شمال وغرب بلدة أربيندا في شمال 

بوركينا فاسو، وفق ما أكد سورغو. 
للبحث عن  “بعدما خرجــن  وأضاف 
فاكهة، اقتاد مســلحون... الزوجات 

واألمهــات والبنــات”، إلــى جهــة 
مجهولة.

وقال أحد سكان أربيندا لفرانس برس 
“نعتقد ان اخلاطفــني اقتادوهن الى 

قواعد مختلفة”.
وأكــد ضابط رفيع املســتوى مقرب 
من رئاســة األركان أن “هذه هي أول 
بداية  منذ  جماعــي  خطف  عملية 
األزمــة األمنية ويجــب إدارة الوضع 
بشــكل جيد لتجنب أي مأســاة أو 

انتكاسة”.
ودعا مفــوض األمم املتحــدة حلقوق 

األول  امــس  تورك  فولكر  اإلنســان 
االثنني إلــى حترير اخملطوفــات “فورا 
ومن دون شــروط”. وطالب تورك في 
باملسارعة  الوطنية  “السلطات  بيان 
إلى فتح حتقيق فاعــل وغير متحيز 
املسؤولني  ومستقل لتحديد هويات 

عن هذا العمل ومحاسبتهم”.
وأعرب تورك عــن “قلقه” إزاء عملية 
اخلطف التي اعتبر أنها قد تكون “أول 
هجوم من هذا النوع يستهدف عمدا 

نساء في بوركينا فاسو”.
ودانــت فرنســا امــس األول االثنني 

عملية اخلطف “بأكبر قدر من احلزم” 
داعيــة “إلــى اإلفراج عنهــن فورا”. 
وجددت وزارة اخلارجية الفرنسية في 
بيان “تضامنهــا ووقوفها إلى جانب 

بوركينا فاسو”.
بوركينا  شــمال  في  أربينــدا  وتقع 
فاســو، وهي منطقة تخضع حلصار 
جماعــات جهاديــة وبالــكاد تتزود 
بالسلع الغذائية. وتقول األمم املتحدة 
إن قرابة مليون شــخص يعيشــون 
حاليــا في مناطق حتــت احلصار في 

شمال البالد وشرقها. 

وتواجه بوركينا فاســو، وال ســيما 
شــمالها، منذ عــام 2015 هجمات 
متزايدة جلماعــات جهادية مرتبطة 
والدولــة  القاعــدة  بتنظيمــي 
اإلســالمية، خلفــت آالف القتلــى 

ومليوني نازح على األقل.
وأكــد الكابــن إبراهيــم تــراوري، 
الرئيس االنتقالي املنصب إثر انقالب 
الثاني  30 سبتمبر هو  عسكري في 
في ثمانية أشهر، أن هدفه األساسي 
“اســتعادة األراضي التــي احتلتها 

جحافل اإلرهابيني”.

قتلى من الجيش الصومالي في هجوم لـ)الشباب)

البحث مستمر عن نحو 50 امرأة خطفّهن متطرفون في بوركينا فاسو

الالجئون السوريون في تركيا يعانون االبتزاز 
السياسي والخوف من العودة

دمشق لن تتحاور مع أنقرة إال بشرط انسحابها من كامل األراضي 

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

يعانــي شــرق جمهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيــة )وســط أفريقيــا(، من 
تصاعد الفت ألعمــال العنف، في ظل 
تعدد وتنوع احلركات املســلحة، ما بني 
دينية وسياســية وإثنيــة، األمر الذي 
يضع حكومة كينشاســا في موقف 
التدهــور األمني،  صعب، لوقــف هذا 

“املدعوم إقليمياً”، وفق خبراء أمميني.
وخّلــف “هجــوم إرهابي” اســتهدف 
األحد  “داعش”،  تنظيم  وتبناه  كنيسة، 
املاضي، مقتل عشــرة أشــخاص على 
األقــل وإصابة نحــو 39 آخرين. ونددت 
بعثة  وكذلك  بالهجوم  البالد  رئاســة 
حفظ الســالم التابعة لــألمم املتحدة 
كما عّبرت الســفارة الفرنســية في 
كينشاســا عبر “تويتر” عن “صدمتها” 

مما حدث.
وحســب املتحدث باسم اجليش أنتوني 
موالوشايي، في بيان، فإن “عمالً إرهابياً” 
حصل في كنيسة في بلدة كاسيندي 
بإقليم شمال كيفو الواقع على احلدود 
مع أوغندا. وحتدث عن توقيف مشــتبه 

به كيني اجلنسية.
120 مجموعة  أكثــر مــن  وتنشــط 
الكونغــو  شــرق  فــي  مســلحة 

باملعادن، عدد كبير  الغني  الدميقراطية 
منهــا مــن إرث احلروب التــي اندلعت 
مطلــع القــرن احلالي فــي املنطقة. 
“القوات  املســلحة  اجلماعات  ومن بني 
الدميقراطية املتحالفة”، التي تنشــط 
في شمال إقليم “شــمال كيفو” وفي 
جنوب إقليم إيتــوري، وتضم متمردين 

مسلمني من أصل أوغندي.
وأدرجــت الواليــات املتحــدة “القوات 
الدميقراطية املتحالفة” في 2021 على 

الئحتها للمنظمات اإلرهابية.
والقوات الدميقراطية املتحالفة متهمة 
الكونغوليــني  املدنيــني  آالف  بقتــل 

وبارتكاب هجمات بالقنابل في أوغندا.
ومنذ عام 2021، بدأت عملية عسكرية 
مشــتركة بــني القــوات الكونغولية 
والقوات األوغندية الســتهداف عناصر 
في  املتحالفة  الدميقراطيــة  القــوات 
األراضي الكونغوليــة. لكن الهجمات 

استمرت.
وجــاء في تقريــر جملموعة خبــراء من 
مجلس األمن الدولي بشــأن جمهورية 
الكونغــو الدميقراطية فــي 16 كانون 
األول املاضــي، أنــه “واصلــت )القوات 
الدميقراطيــة املتحالفــة( توســعها 
اجلغرافي” في البالد. وأقدمت أيضاً على 
خطــف “374 شــخصاً” و”نهب مئات 
املنازل وحرقهــا، وتدمير مراكز صحية 

ونهبها، بحثاً عن معدات طبية بشكل 
أساسي”.

ووفق هــؤالء اخلبــراء، “اختــارت )هذه 

القــوات( أيضاً عمليــات أكثر وضوحاً 
“في  ناسفة  عبوات  باستخدام  وفتكاً” 

بيئة حضرية”.

وفي أيار 2021، أعلن الرئيس الكونغولي 
إقليَمي  أن  تشيســيكيدي،  فيليكس 
شمال كيفو وإيتوري “في حالة حصار”، 

فــي محاولة لوقــف أعمــال العنف 
إداريني  اســتبدال موظفني  مع  فيهما 
مدنيني باملســؤولني العسكريني. لكنَّ 
هذا اإلجراء االستثنائي فشل أيضاً إلى 

حد كبير في وقف الهجمات.
وعّبر منســق اجملتمع املدني في إيرومو، 
ديودونيه  اإلقليــم  في أقصى جنــوب 
الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  لوســا، 
عن أســفه لـ”انخفاض عــدد القوات 
الكونغــو  جلمهوريــة  املســلحة 
الدميقراطيــة فــي إيتــوري، بســبب 
إعادتهم إلى شمال كيفو حملاربة حركة 
23 آذار”، التي ينتمي عناصرها إلى إثنية 

التوتسي.
ويقاتــل اجليش الكونغولــي عدداً من 
اجلماعات املسلحة، على رأسها “حركة 
23 مــارس”، وهي مجموعة متّرد يهيمن 
عليهــا التوتســي الكونغوليون. وقد 
ُهزمت عــام 2013. لكنها اســتأنفت 
القتــال نهاية العام املاضــي، واحتّلت 
أجــزاء كبيرة من األراضي في شــمال 

غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
وتتهم الكونغو الدميقراطية دولة رواندا 
اجملاورة بدعــم احلركة. لكــنَّ كيغالي 
تنفي ذلك وتتهم كينشاسا في املقابل 
الدميقراطية  “القــوات  مــع  بالتواطؤ 
متمــردون  وهــم  روانــدا”،  لتحريــر 
الكونغو  روانديــون متركزوا فــي  هوتو 

الدميقراطيــة منــذ اإلبــادة اجلماعية 
للتوتسي عام 1994 في رواندا.

وجمع خبراء مفّوضون من األمم املتحدة، 
في تقريــر قدموه إلــى مجلس األمن، 
الشــهر املاضي “أدّلــة جوهرية” تثبت 
“التدّخل املباشر لقوات الدفاع الرواندية 
على  الدميقراطية،  الكونغو  أراضي  في 
األقل فــي الفترة املمتدة بني تشــرين 

الثاني 2021 وتشرين األول 2022.
تقول رمي أبو حسني، الباحثة املتخصصة 
في الشــأن األفريقي، في تصريحات إن 
الكونغو  الصراع في شــرق جمهورية 
الدميقراطية “معقد ومتشابك األطراف 
اجليوسياســية  العوامل  فيه  تتداخل 
واالقتصاديــة فهو ممتد منــذ أكثر من 
الزمان وهنــاك الكثير من  عقدين من 

احلركات املسلحة”.
وتعتقــد أن حتديــث أســلحة اجليش 
دعمه  وزيــادة  الوطنــي  الكونغولــي 
بتدريب أفراده مع تقدمي دعم لوجيستي 
الكونغولية  احلكومة  سيســاعد  له، 
في حربهــا ضد اجلماعات املســلحة، 
خصوصاً “23 مــارس”، وأيضاً اجلماعات 
املتحالفة ذات التوجه املتشــدد والتي 
أعلنــت والءها لـ”داعش”، شــريطة أن 
مــع مفاوضات  بالتوازي  ذلــك  “يكون 
سياسية تؤدي إلى إقرار سالم دائم في 

املنطقة”.

اإلرهاب والصراع اإلثني يفاقمان التردي األمني في شرق الكونغو الديمقراطية
تنديد دولي بهجوم استهدف كنيسة



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
العدد:  43/ج/2023
التاريخ: 2023/1/12

م/ إعالن
حتية طيبة:

الى املتهم الهارب / عالء باســم حمد 
/ ســميرة  والدته  الداوري/اســم  عابد 

رحيم  /تولد/1998
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهم في 
القضية اعاله وفق أحكام املادة 28/ رابعاً 
من قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية رقم 
50 لسنة 2017 منه, فقد  تقرر تبليغك 
باحلضور  باإلعالن بصحيفتني محليتني 
أمام هذه احملكمــة في 2023/3/21 وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري احملاكمة 
بحقــك غيابيا حســب االصــول.. مع 

التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ 

تنويه 
نشرت جريدة الصباح 
اجلديد بعددها ]4954[ 
 2022/8/16 بتاريــخ 
اعــالن صــادر مــن 
شــؤون  مديريــة 
االحــوال ان املدعــي 
)سيف موسى يونس( 
يطلــب فيــه تبديل 
)مواليش(  من  اللقب 
والصحيــح  خطــأ 
الى  )موالشــني(  هو 
اقتضى  لــذا  الالمي 

التنويه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

دار القضاء في الدور
محكمة بداءة الدور

العدد: 115/ب/2022
التاريخ: 2023/1/17

اعالن
الى/ املدعى عليه/ عزت شاكر احمد

بتاريــخ 2022/11/14 اصــدرت هــذه 
احملكمة قرارا غيابيــا يقضي بالزامك 
قدره خمســة وعشرون  مبلغ  بتادية 
للمدعــي صباح محمد  دينار  مليون 
شــهاب بالعــدد 115/ب/2022 فــي 
محــل  وجملهوليــة   2022/11/14
اقامتك قررت هــذه احملكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني بالقرار املشــار 
اليه اعاله وسيكتسب القرار الدرجة 
يوم من  القطعية خالل مــدة ثالثون 
اليوم التالي للنشر بالصحف ويعتبر 

مبثابة احلكم البات.
القاضي
سعدون محمد عويد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
العدد:  51/ج/2023
التاريخ: 2023/1/12

م/ إعالن
حتية طيبة:

الى املتهــم الهارب / رعــد دايخ فارس 
مقبولة   / والدته  الداوري/اســم  شنان 

مدب  /تولد/1978
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهم في 
القضيــة اعاله وفق أحــكام املادة 28/ 
اوالً من قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية 
رقم 50 لسنة 2017, فقد  تقرر تبليغك 
باحلضور  باإلعالن بصحيفتني محليتني 
أمام هذه احملكمــة في 2023/3/21 وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري احملاكمة 
بحقــك غيابيا حســب االصــول.. مع 

التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد: 2368/ب/2022
التاريخ: 2023/1/9

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن( / 1- عبداهلل كيمر يوهر

املدعى عليهــم )املدين( // 1- ماجد جفات حســني 2 
-رافد جفات حســني 3- رائد جفات حســني 4- اسيل 
جفات حسني 5- وســن جفات حسني 6- حيدر جفات 

حسني
تنفيــذا لقرار احلكم الصادر من هــذه احملكمة بالعدد 
)2368/ب/2022( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع 
العقار املرقــم )3193/1 م45 ام حالنــه( وتوزيع صافي 
الثمن بني الشــركاء كال حسب ســهامه . فقد تقرر 
اعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل )15( أيام اعتبارا 
من اليوم التالي للنشر في صحيفتني محليتني فعلى 
الراغبني بالشــراء مراجعة هذه احملكمة مستصحبني 
معهم التأمينات القانونيــة البالغة 10% من القيمة 
التقديريــة للعقار بصك معنون الــى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جتري املزايدة في اليوم االخير الساعة 
الثانية عشــر ظهرا ، واذا صادف اليــوم االخير عطلة 
رســمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي 
موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور 

االعالن واملزايدة .
القاضي
ياسني خضير الدريعي

مواصفات العقار
جنسه/ قطعة ارض تقع ركن على شارعني خالية من 
املشيدات في منطقة زين القوس بالقرب من مدرسة 

ايالف املنطقة مجهزة بكافة اخلدمات.
املساحة/ 292،66 م2

الشاغل/ ال يوجد
القيمة التقديرية :/ 100،000،000 مليون دينار ال غيرها

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم اإلضبارة/ 2022/2797
التأريخ / 2023/1/16

إعالن
تبيــع مديرية تنفيذ ســدة الكــوت العقار 
تسلســل 8/3 م 37 ام هليل الواقع في العائد 
للمدين عبد حمود راشــد احملجوز لقاء طلب 
الدائــن مهند عوف كامــل البالغ دينار فعلى 
الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي والداللية 

على املشتري
املنفذ العدل 
فائد عبد الكرمي احمد

املواصفات
1- موقعه ورقمه :- طريق كوت / بغداد

2- جنسه ونوعه :- ملك صرف مملوكة للدولة
3- حــدوده و أوصافه :- ارض زراعية تســقى 
بالواســطة بعيدة عن الشــارع العام طريق 

كوت / بغداد 
4- مشتمالته :- 

5- مســاحته :- 1500 دومن واحلصة املراد وضع 
اليد عليها )19,232( دومن 

6- درجة العمران :-
7- الشاغل :- 

8- القيمة املقــدرة :- 326,944,000 ثالثمائة 
وستة وعشــرون مليون وتســعمائة وأربعة 

واربعون الف دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
العدد:  66/ج/2023
التاريخ: 2023/1/15

م/ إعالن
حتية طيبة:

الــى املتهم الهــارب / امجد حمد اهلل 
كاظــم محمد الداوري/اســم والدته / 

بدرية علي  /تولد/1986
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهم في 
القضيــة اعاله وفق أحــكام املادة 28/ 
اوالً من قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية 
رقم 50 لسنة 2017, فقد  تقرر تبليغك 
باحلضور  باإلعالن بصحيفتني محليتني 
أمام هذه احملكمــة في 2023/3/26 وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري احملاكمة 
بحقــك غيابيا حســب االصــول.. مع 

التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية

العدد:  50/ج/2023
التاريخ: 2023/1/12

م/ إعالن
حتية طيبة:

الــى املتهم الهارب / محمد ســتار كاطع 
خلــف السعيدي/اســم والدتــه / ليلــى 

محسن  /تولد/1998
الــى املتهم الهــارب / نبيل حســن خلف 
/ ســومة  والدته  السعيدي/اســم  عطب 

مبارك  /تولد/1990
بالنظر جملهولية محل إقامتكم في الوقت 
احلاضــر ولكونكم متهمني فــي القضية 
اعاله وفــق أحكام املــادة 430/ 1 من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 املعدل 
وبداللة مواد االشــتراك 47 و48 و49 منه , 
فقد  تقرر تبليغكــم باإلعالن بصحيفتني 
محليتــني باحلضور أمام هــذه احملكمة في 
2023/3/22 وفــي حالــة عــدم حضوركم 
سوف جتري احملاكمة بحقكم غيابيا حسب 

االصول.. مع التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )املالزم احمد 

شوكت مجيد سليمان(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضــى حضورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره 
إذا كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة 
عن اجلرمية املســندة اليــك وفق املادة 
)5( ق.ع.د املعــدل وبعكســه ســوف 
تتخــذ اإلجــراءات القانونيــة ضدك 
وتطبق بحقك احــكام املادة )69( ق.أ.د 

املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
العموميــني  املوظفــني  إعطــاء   -2
صالحيــة إلقاء القبــض عليك أينما 

وجدت
3- إلزام املواطنــني باإلخبار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.

لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي 
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

محكمة بداءة تكريت
العدد/ 619/ب/2022
التاريخ/ 2023/1/17

اعالن
الى/ املدعى عليه )علي ثابت 

اسعد(
يوســف هيالن(  )ثائر  املدعــي  اقام 
احملكمة  وامام هــذه  دعوى ضــدك 
واملتضمنة احلكــم مبنع معارضتك 
في استغالل العقار املرقم 18803/2 
اقامتك  م7 مطاردة وجملهولية محل 
قــررت احملكمــة تبليغــك باحلضور 
 2023/2/14 املوافــق  املرافعة  مبوعد 
بصحيفتني  النشــر  طريــق  عــن 
محليتني وعند عدم حضورك او من 
ميثلك قانونا للمرافعة ســوف جتري 

املرافعة بحقك غيابيا.
القاضي
انور جاسم حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
العدد:  56/ج/2023
التاريخ: 2023/1/12

م/ إعالن
حتية طيبة:

الى املتهم الهارب / علي عبد العباس 
/ قبيلة  حسني السويدي/اسم والدته 

شاهر  /تولد/1989
بالنظــر جملهولية محــل إقامتك في 
في  متهم  ولكونــك  احلاضــر  الوقت 
القضية اعاله وفــق أحكام املادة 423 
من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 
1969 املعــدل, فقــد  تقــرر تبليغك 
باإلعالن بصحيفتني محليتني باحلضور 
أمــام هــذه احملكمة فــي 2023/3/22 
وفي حالة عدم حضورك ســوف جتري 
احملاكمة بحقك غيابيا حسب االصول.. 

مع التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 2017/ب/2022
التأريخ: 2023/1/16

إعالن
الناصريــة وعن طريق  ســتبيع محكمة بداءة 
املزايــدة العلنيــة العقــار تسلســل 191/73 
مقاطعــة 42 العكر وخالل ثالثون يــوم اعتبارا 
من اليوم التالي للنشــر وإذا صادف يوم الثالثون 
عطلة رســمية ففي اليوم الــذي يليه وفي متام 
الســاعة الثانية عشر ظهرا في قاعة محكمة 
البــداءة، فعلــى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املــكان والزمان املعينني مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق 
مع رسم تسجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل 

املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار عبارة عن دار مؤلفة اســتقبال وصالة 
وثالثة غرف نــوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومزودة 

باملاء والكهرباء
2- مساحة العقار 150 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار تســعون مليون دينار 
فقط

4- العقار مشغول من قبل املدعى عليه الثالث 
والذي يرغب بالبقاء مستأجرة للدار بعد البيع

االربعاء 18 كانون الثاني 2023 العدد )5058(

Wed .18 Jan. 2023 issue )5058(

رئاسة جامعة تكريت 
 جلنة البيع وااليجار املركزية

اعادة اعالن

تعلن رئاسة جامعة تكريت / جلنة البيع وااليجار املركزية عن اجراء مزايدة علنية 
وفقاً ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 إليجار )محل 
رقم 12/ مكتبة واستنساخ / خلف املدرجات( واملدرجة تفاصيله في ادناه وباملزاد 
العلني ويكون موعد املزايدة في الساعة العاشرة صباحاً بعد اليوم التالي ليوم 
)15 اخلامس عشر( من تاريخ نشر االعالن في اجلريدة الرسمية وفي حال صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في نفس الوقت من اليوم الذي يلي العطلة 
في بنايــة قاعة )ابن النفيس/ كلية التربية للعلــوم الصرفة بجامعتنا( فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة احلضور في الزمان واملكان احملددين مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة 20% من القيمــة التقديرية ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وفق الشروط املدرجة 

في ادناه :
1- يشترط على املتقدمني للدخول في املزايدة جلب كتاب عدم احملكومية اعتماداً 

على كتاب مكتب التسجيل اجلنائي كالً حسب محافظته . 
2. يشــترط على من ترســو عليه املزايدة حصراً جلب كتــاب التصريح األمني 

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

4- يكون التصريح االمني معنون الى جامعة تكريت.
5- يشــترط ملن يرغب الدخول فــي املزايدة ان يكون لديه هويــة غرفة التجارة 

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

7. ال يجــوز االيجار من الباطن مطلقاً ويعد العقد الغياً في حال وجود مثل هذه 
احلاالت 

8. تكون اســعار املبيعات موافقة ألسعار االسواق احمللية السائدة ووفق موافقة 
الطرفني وتعد جزءاً ال يتجزأ من العقد.

 9. يبدأ ســريان جميع عقود االيجار من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بنهاية املدة 
احملددة. 

10 . ال يسمح بدخول املزايدة وكسر القرار اال بعد اكمال االجراءات املذكورة.
11. يتحمل املســاطح اجور رفع وحتويل العوارض من مكان انشاء املبنى في حال 
وجودها واجور فحص التربة ودراســة اجلدوى والتصاميم حتت اشــراف اجلهات 

اخملتصة في اجلامعة.
رئاسة اجلامعة
شعبة العقود احلكومية
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متابعة ـ الصباح الجديد :
 مــع توقع دخــول ثلــث االقتصاد 
العاملي في حالــة ركود هذا العام، 
يجتمع قادة العالم هذا األســبوع 
ملناقشــة  بسويســرا  دافوس  في 
ما أطلق عليــه املنتدى االقتصادي 
العاملي “أزمة متعــددة”، إذ ينخرط 
قادة األعمال في حساب مؤلم في 

شأن بناء إمبراطورياتهم. 
وكانت وســائل اإلعالم وشــركات 
الرعايــة الصحيــة األميركية من 
خفضت  التــي  الشــركات  بــن 
قيمة وحدات األعمال في األشــهر 
القليلــة املاضية، فــي وقت يحذر 
فيه احملاســبون مــن أن مزيداً من 
التخفيضات قد تكون وشيكة مع 

بدء موسم التقارير السنوية. 
وتقول “فايننشــال تاميــز” إنه بات 
تقييم  الشــركات  يتعــن علــى 
القيمــة الدفتريــة لألصــول غير 
امللموسة مرة واحدة على األقل في 
افتراضات حول  باســتخدام  العام 
النقدية املســتقبلية  التدفقــات 
ومقارنات بتقييمات ســوق األوراق 
املالية، والتي انخفضت بشكل حاد 

في عام 2022. 
ومع ارتفاع الكلف بسبب التضخم 
وضعف توقعات الطلب، قد يكافح 
املكتســبة  الشــركات  من  عديد 
أخيراً لتبريــر تقييماتها، حتى قبل 
في  املرتفعة  الفائدة  أســعار  أخذ 
االعتبار، مما يقلل من القيمة احلالية 

للتدفقات النقدية املستقبلية. 
وقال جاسميت سينغ مروة العضو 
املنتدب في “ســتوت”، وهي شركة 
خدمات التقييم، “إن هذا األمر مزيج 
قاتل للغاية لعدد من الشــركات. 
لقد قامت بعملية االستحواذ، ولم 
يكن األداء على قدم املساواة مع ما 

توقعته، أو لم يوضع في امليزانية”.
العاملية  الصفقات  إبرام  وســجل 
رقماً قياســياً بلغ 5.7 تريليون دوالر 
فــي عــام 2021، لكنهــا تباطأت 

بشــكل حاد في عــام 2022، وفقاً 
لبيانــات “رفينيتيــف”، ومت االتفاق 
على 1.4 تريليون دوالر من املعامالت 
في النصف الثاني من العام املاضي 
مقارنة بـ2.2 تريليون دوالر في األول، 
وهو ما ميثل أكبــر تأرجح من فترة 
ستة أشهر إلى الفترة التالية منذ 

بدء السجالت في عام 1980. 
والسياســة  األعمال  قادة  ويواجه 
في دافوس في أول اجتماع شــتوي 
للمنتدى االقتصادي العاملي منذ ما 
قبل جائحة فيروس كورونا، مشهداً 
مختلفــاً متامــاً عمــا كان عليه 
قبل ثالث ســنوات.  وقبيل انطالق 
“دافوس” حذر تقرير اخملاطر السنوي 

للمنتــدى االقتصــادي العاملي من 
تترافق كلف  “أزمة متعددة”، حيث 
املعيشــة املرتفعــة واالنكمــاش 
االقتصادي مع اإلخفاقات املستمرة 
في معاجلــة عدم املســاواة وتغير 

املناخ. 
كريســتالينا  توقعت  جانبها،  من 
جورجيفا املديــرة العامة لصندوق 
في  تشــارك  التي  الدولــي  النقد 
التوقعات  أحــدث  لتقدمي  “دافوس” 
االقتصادية للصندوق، أن يكون ثلث 
االقتصــاد العاملي فــي حالة ركود 
هذا العام، مبا في ذلك نصف االحتاد 
األوروبي، وفي وقــت لم يرتفع فيه 
حجم عمليات الشــطب في أوروبا 

حتى اآلن، حيث بلــغ إجمالي أكبر 
10 شــركات في مؤشر “ستوكس” 
دوالر(  )6.9 مليــار  يــورو  6.4 مليار 
العام املاضي، وفقاً لشركة “كرول”، 
بانخفاض مــن 17 مليار يورو )18.3 

مليار دوالر( في عام 2021. 
من جانبهــا، قالــت كارال نونيس 
العضــو املنتــدب في “كــرول” إن 
الشــركات األوروبيــة لديها نهاية 
ســنوات مالية الحقة وتقارير أقل 
تواتراً، مما يشــير إلــى أن مزيداً من 
ضعف النيات احلسنة قد يأتي في 
الربيــع.  وقال دان الجنلوا الشــريك 
في عمالق احملاســبة “كــي بي أم 
جي” إن عمليات االستحواذ األخيرة 

قد تكون عرضة لعمليات شــطب 
القيمة، حتى لو كانت تعمل على 
التخطيــط.  وأضاف، “عندما تضع 
في االعتبار تضخم الكلة الذي رمبا 
لم يكن متوقعاً، وأســعار الفائدة 
املرتفعــة التي ترفع الســعر الذي 
قد تســتخدمه في حتليل التدفق 
النقــدي اخملصــوم، ثــم تأخذ في 
االعتبــار بعض أوجــه عدم اليقن 
ســتؤثر  احملتمل،  بالركود  املرتبطة 
هذه األشــياء مبجملها في القيمة 
العادلة”.  وفي تشــرين األول أفادت 
قيمته  بشــطب  “كومكاســت” 
أكثر من ثمانيــة مليارات دوالر من 
“محطة ســكاي” التي استحوذت 

2018، مستشهدة  عام  في  عليها 
في  الصعبة  االقتصادية  بالظروف 
اململكة املتحدة واألسواق األوروبية 
األخرى، وأوقعت اجملموعة اإلعالمية 
فــي خســارة فصليــة قدرها 4.6 
مليــار دوالر.  وفي وقت ســابق من 
العــام املاضي ســجلت “تيالدوك” 
التي اســتحوذت على مزود الرعاية 
 13.9 “ليفينغو” مقابل  االفتراضية 
مليــار دوالر في عــام 2020، ربعن 
التخفيض  متتالين من عمليــات 
التي بلغت قيمتهــا اإلجمالية ما 

يقرب من 10 مليارات دوالر. 
وفي حــن أن الشــركات مطالبة 
قيمة  تخفيــض  عمليات  بطــرح 
فإن  أرباحها،  من  احلسنة  السمعة 
عديداً منها يستبعدها من األرقام 
“املعدلــة” التي تبرزهــا في تقارير 
األرباح.  وقال ديفيد تسيون مؤسس 
“زيون ريسيرتش” إن هذا ال يعني أنه 
يجب على املســتثمرين جتاهلهم. 
وأضاف أنــه عندما تقوم شــركة 
بتخفيض قيمة أصولها، فإن نسبة 
ترتفع،  امللكية  إلى حقــوق  ديونها 
مما يزيــد بدوره من مخاطر مخالفة 
كما  بديونها.  اخلاصــة  التعهدات 
ميكن أن يرضي العوائد املستقبلية. 
وتابــع، “ال تنس أنــه عندما يكون 
للغاية  العائد على األصــول جيداً 
بعد عامن، فذلــك ألنهم تعرضوا 

ألضرار جسيمة”. 
أن  “كــرول”  من  نونيس  وأضافــت 
)انخفاض  النيات احلســنة  ضعف 
قيمة الشهرة، وهو عبارة عن رسوم 
الشركات  محاســبية تســجلها 
عندمــا تتجاوز القيمــة الدفترية 
للشــهرة فــي البيانــات املاليــة 
العادلة( يوفــر قراءة حول  قيمتها 
جــودة عقد الشــركة للصفقات. 
وقالت، “ميكنك معرفة ما إذا كنت 
حتصل على عائد على استثمارك، أو 
إذا كان املشتري قد دفع مبالغ زائدة 

مقابل هذه الشركات”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعــت أســعار صــرف الدوالر 
األمريكــي مقابل الدينار العراقي، 
امــس الثالثــاء، فــي البورصــة 
الرئيســية بالعاصمة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقال مصدر صحفــي ، إن بورصة 
في  املركزية  واحلارثيــة  الكفــاح 
الثالثاء  امــس  بغــداد ســجلت 
160500 دينــار عراقي مقابل 100 

دوالر أمريكي.
فيما كانت األســعار صباح أمس 
األول االثنــن 157300 دينار عراقي 

مقابل 100 دوالر.
اســعار  أن  إلى  املصــدر  وأشــار 

البيع والشــراء ارتفعت في محال 
في  احمللية  باألســواق  الصيرفــة 
بغــداد، حيــث بلغ ســعر البيع  
161000 دينــار عراقــي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار 

لكل  عراقي  دينار   160000 الشراء 
100 دوالر امريكي.

أما فــي اربيــل عاصمــة اقليم 
كردســتان، فــان اســعار الدوالر 
فــي البورصــة ســجلت ارتفاعا 

ايضــا حيث بلــغ ســعر الدوالر 
 100 لــكل  دينار   159700 البيــع 
دوالر أمريكي، وبلغ ســعر الشراء 
دوالر   100 لــكل  دينــاراً   159675

أمريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروســية  الطاقة  قالت شــركة 
العمالقة جازبروم إنها ستشــحن 
32.6 مليــون متر مكعب من الغاز 
إلــى أوروبا عبــر أوكرانيــا اليوم، 
بانخفاض ثمانية  في املائة تقريبا 

عن األيام السابقة.
وشــحنت الشــركة ما بن 35.4 
و35.5 مليــون متر مكعب  مليون 

من الغاز عبــر أوكرانيا خالل األيام 
العشــرة املاضية، بعد أن شحنت 
أكثــر من 40 مليــون متر مكعب 
يوميــا فــي نهاية العــام املاضي 

واأليام الثالثة األولى من 2023.
وبحســب “رويتــرز”، قــال مصدر 
مطلع علــى البيانــات إن خفض 
ارتفاعا  يعكــس  رمبا  الشــحنات 
قياســيا في درجات حرارة الشتاء 

في معظم أنحاء أوروبا خالل فترة 
بداية العام.

الغاز  روسيا من  وتراجعت صادرات 
إلى أوروبا عبر خطوط األنابيب في 
2022 إلى أدنى مستوى بعد انهيار 
االحتاد الســوفيتي مــع انخفاض 
التوريد إلى أهم املستوردين بسبب 
الصراع في أوكرانيا وبعد انفجارات 

دمرت خط أنابيب رئيسا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت مبيعات البنك املركزي 
من الدوالر في مزاد، امس الثالثاء، 

لتصل الى 63 مليون دوالر.
وذكر مصــدر صحفي ، أن “البنك 
املركــزي بــاع اليوم خــالل مزاده 
االمريكي،  الــدوالر  لبيع وشــراء 
63 مليونــا و332 الفا و784 دوالرا، 
غطاها البنك بسعر صرف اساس 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة 
بيوم امس االثنن التي بلغت فيه 

املبيعات نحو 80 مليون دوالر.
املبيعــات  ان  واضــاف  املصــدر 
النقدية بلغــت 38 مليونا و 600 
الــف دوالر، فيما ذهبــت البقية 
البالغــة 22 مليونــا و 982 الفا 
االرصــدة  لتعزيــز  دوالرا   784 و 
)حواالت،  اخلارج على شــكل  في 

اعتمادات(.
وأشــار املصدر ، إلــى ان املصارف 
التي اشــترت الدوالر النقدي بلغ 
عددهــا 13 مصرفــا، فيمــا بلغ 
عدد املصــارف التي قامت بتلبية 
طلبات تعزيــز االرصدة في اخلارج 
9 مصــارف، فيمــا كان اجمالي 
والتوسط  الصرافة  شركات  عدد 

املشاركة في املزاد 191 شركة.

متابعة ـ الصباح الجديد :
يُتوقــع أن يزداد اإلنفــاق العاملي على 
مشــاريع الطاقة منخفضة الكربون 
بنحو 60 مليار دوالر خالل العام اجلاري 
2023، ليصــل إلى 620 مليــار دوالر، 
 560 قيمتها  باســتثمارات  مقارنــة 

ملياراً العام املاضي.
يدعــم تلك الزيادة االرتفاع مبشــاريع 
طاقة الرياح، واالســتثمارات املوجهة 
إلى متويل مشــاريع احتجــاز وتخزين 
Carbon cap�  الكربــون أو ما يعرف بـ

.)ture and storage )CCUS
ويحتــاج العالــم 4 تريليونــات دوالر 
ســنوياً اســتثمارات فــي قطاعات 
الطاقة النظيفة حتــى العام 2030؛ 
لتحقيــق هدف الوصــول إلى صافي 
انبعاثــات صفــري فــي 2050، طبقاً 
والتي تشــير  لتقديرات األمم املتحدة، 
إلــى أن احلــد مــن االنبعاثات  أيضاً 
والتلوث في هــذا اإلطار بحلول 2030 
ميكن أن يسهم في توفير 4.2 تريليون 

دوالر سنوياً.
التضخم  الرغم من معــدالت  وعلى 
التــي تضــرب العالــم، إال أن أحدث 
إنرجي  ريســتاد  عن  الصادرة  التقارير 
الطاقة(،  ألبحاث  مســتقلة  )شركة 
االجتاه  باســتمرار  توقعات  إلى  تشير 
الصاعد لنمو االســتثمارات في هذه 
القطاعات خالل العــام اجلاري 2023، 
وإن كان ذلــك بوتيرة أقــل من النمو 

احمُلقق في العام املاضي 2022.
� 10 باملئــة منــواً متوقعــاً بتمويــل 
اســتثمارات املشــروعات منخفضة 

الكربون في 2023
- النمــو املتوقع بتلك االســتثمارات 
مدفــوع بزيــادة ضخ االســتثمارات 

CCUS مبشروعات طاقة الرياح و الـ
� 620 مليــار دوالر قيمــة اإلجمالي 
املتوقع لالستثمارات في هذا القطاع 
العام اجلاري )مقارنة بـ 560 مليار دوالر 

في 2022(
املئة نســبة منو االســتثمارات   21 �
بقطاعات الطاقة منخفضة الكربون 

في 2022 مقارنة بالعام 2021
وتشــير تقديــرات وكالــة الطاقــة 
الدوليــة، إلــى منو محتمــل بحجم 
اســتثمارات الطاقة النظيفة بحلول 
العام 2030 بنسبة تصل إلى 50 باملئة 

مقارنة باملعدالت الراهنة.
وفيما تشــير التقديــرات إلى تراجع 
بهذه  األوروبية  لالستثمارات  محتمل 
القطاعــات، يقــول أســتاذ الطاقة 
بالقاهــرة، املستشــار الفنــي ملركز 
التميز في الطاقة بجامعة أريزونا في 
الواليات املتحــدة األميركية، الدكتور 
وليد اخلتــام، إن التطــورات املرتبطة 
باحلــرب فــي أوكرانيــا وتداعياتهــا 
بشــكل  انعكســت  االقتصاديــة، 
مباشــر وواضح على الدول األوروبية، 
ومبا أســهم في إعادة ترتيب األولويات 
بالنســبة لها، في ظل أزمة الطاقة 
واألزمة االقتصادية الراهنة مع ارتفاع 

معدالت التضخم حول العالم.
ويوضح في تصريحــات خاصة ملوقع 
“ســكاي نيوز عربية”، أنــه مع نقص 
إمدادات الطاقة في أوروبا، جلأت بعض 
دول القــارة ضمــن البدائــل املتاحة 
أمامهــا لتأمن إمدادات مســتدامة 
ومتجددة، إلى الفحم لتوليد الطاقة، 
فضالً عــن إعادة تشــغيل املفاعالت 
النووية لتوليد الكهرباء، ومبا يتعارض 

وااللتزامات البيئية لهذه الدول.
ويلفــت إلــى أن األولويــات ارتبطت 
بالنســبة ألوروبــا مبعاجلــة األوضاع 
جائحة  تداعيــات  بعد  االقتصاديــة 
كورونا واحلــرب في أوكرانيــا، وتأمن 
النتائج  ضــوء  في  والطاقة  الغــذاء 
املترتبــة علــى احلرب، ومبــا يؤثر على 
معدالت االستثمار بالطاقة النظيفة.
أنه علــى اجلانب  إلى  ويشــير اخلتام 

اآلخر وفــي ظل التوجهــات اخملتلفة 
فــي أوروبا جلأت عديد من الشــركات 
خضراء  اســتثمارات  لضخ  األجنبية 
في دول القارة األفريقية؛ لالســتفادة 
من الفرص االستثمارية املتاحة هناك 
في ظل الوضع الراهن، وهو ما يفسر 
النمو املتوقع بحجم االســتثمار في 

هذا القطاع مستقبالً داخل القارة.
الطاقة النظيفة في أفريقيا

تراجعت استثمارات الطاقة النظيفة 
فــي أفريقيا فــي العــام 2021 ألقل 
مســتوى لها منذ 11 عاماً في العام 
2021، بنسبة تراجع سجلت 35 باملئة 

)طبقاً لتقرير لوكالة بلومبيرغ(.
بينما في العــام 2023 تضع توقعات 
األفريقية  الــدول  إنرجــي،  ريســتاد 
لنمو  املؤهلــة  املناطــق  رأس  علــى 
االســتثمارات في قطاعــات الطاقة 

منخفضة الكربون.
� 26 باملئــة زيــادة متوقعــة بحجم 
االستثمارات اخلضراء في أفريقيا خالل 
2023 )يدعم ذلك بشــكل أساســي 

مشروعات طاقة الرياح في مصر(
باالستثمارات  باملئة منواً متوقعاً   23 �
اخلضــراء في اســتراليا )فــي املرتبة 

الثانية بعد أفريقيا( في 2023
- اســتثمارات الصــن فــي الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح ترفع توقعات 
النظيفة  بالطاقة  االستثمارات  زيادة 

في آسيا إلى منو بنسبة 12 باملئة
� 9 باملئــة منواً متوقعاً باســتثمارات 
الطاقة اخلضراء في أميركا الشمالية 
فــي 2023، مدعومــاً بقانون خفض 

التضخم بالواليات املتحدة
وبينما تشــير تقديرات شركة أبحاث 
الطاقــة، إلــى منو متوقع بنســبة 7 
باملئة فقط في اســتثمارات الطاقة 
منخفضة الكربون في القارة العجوز، 
يشير اخلبير في الشؤون األوروبية من 
بروكســل، محمد رجائي بركات، في 
نيوز عربية”،  تصريحات ملوقع “سكاي 
إلــى أن أوروبــا متضي بوتيــرة أقل مما 
كان هــو ُمخطط إليــه فيما يخص 
النظيفة  الطاقــات  في  االســتثمار 
واملتجددة، رغم أزمــة الطاقة احلالية 
تنويع  علــى  األوروبي  االحتــاد  وحرص 
اإلمدادات  لتعويــض  الطاقة  مصادر 

الواردة من روسيا.
أنه  األوروبية،  الشــؤون  ويوضح خبير 
على العكــس من ذلك فــإن “احلرب 
في أوكرانيا أثرت بشــكل كبير على 
برامج االحتاد األوروبي اخلاصة مبكافحة 
التغيــرات املناخية، ومبــا يهدد هدف 
الوصول إلى صافــي انبعاثات صفري 

بحلول العام 2050”.
ويتابــع: “ســارعت دول أوروبيــة في 
ظل عدم توافــر بدائل )بنفس احلجم 
والســعر( للغاز الروسي، إلى التراجع 
عن االلتزامــات البيئية، ومبا ينعكس 
املوجهة  على حجــم االســتثمارات 
إلــى قطــاع الطاقــة النظيفــة أو 
االســتثمارات اخلضــراء ومــع عودة 
بعــض الــدول الســتخدام الفحم، 
واعتبار الطاقة النووية طاقة نظيفة 

تستفيد من ميزانية االحتاد األوروبي.
علــى اجلانب اآلخر، يعتقــد محللون 
التراجع املتوقع خالل العام اجلاري  بأن 

في نســب منو االســتثمار بقطاعات 
الطاقة منخفضة الكربون في أوروبا، 
إمنا يشكل تراجعاً على املدى القصير، 
بالعوامل  مباشــراً  ارتباطاً  ويرتبــط 
أوكرانيا  احلــرب في  بتبعات  املتعلقة 
وتأثيراتهــا على دول القــارة العجوز، 
بينما على املدين املتوسط والطويل، 
من املرجح أن تعاود معدالت االستثمار 

سياقها املأمول.
في هذا الســياق، يتحدث نائب رئيس 
معهد الهندسة اجليوتقنية بجامعة 
هانوفــر األملانيــة، الدكتــور خالــد 
ملوقع  تصريحــات  في  عبدالرحمــن، 
ارتفاع درجة  نيوز عربية”، عن  “سكاي 
املتجددة  الوعي مبا تشــكله الطاقة 

والنظيفة من أهمية في أوروبا.
ويشــير إلى أنه هذا الوعي، ال سيما 
في أملانيا على سبيل املثال، ومع تزايد 
فــرص العمل في مختلــف مجاالت 
الطاقــة املتجــددة، فإن ذلــك يعتبر 
مؤشــراً إيجابياً جداً لالســتثمار في 
هذه القطاعات، موضحاً أن هذا يرتبط 
بشــكل كبير على األقل بأغلب مدن 
أوروبا الغربية، وباقــي الدول املوجودة 
في الشرق أوروبا قد تكون بدرجة أقل، 
بســبب اختالف الظروف االقتصادية 

والسياسية.
التوجــه، يوضح  وتأكيــداً على ذلك 
اخلبيــر الدولــي بقطــاع الطاقة، أن 
األزمــة احلالية املرتبطــة باحلرب في 
أوكرانيا دفعــت احلكومة األملانية إلى 
تغيير وتسهيل احلصول على تراخيص 
بنــاء طواحــن الهواء علــى األرض، 
والســماح بالبنــاء على مســاحات 
جديدة موزعة داخل مختلف الواليات 
األملانيــة، وكذلك تفعيل وتنشــيط 
األبحاث واملشــاريع البحثية املتعلقة 
بالطاقة املتجددة، خاصة طاقة الرياح 
داخل بحر الشمال بأملانيا وكذلك بحر 

البلطيق.

منتدى دافوس يواجه »أزمة متعددة« لالقتصاد العالمي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت شركة خدمات تسويق العاملية “كلبر” ان 
صادرات روسيا النفطية الى آسيا ارتفعت 25% 

لتتخطى بذلك كل من العراق والسعودية.
وقالت الشركة إن روســيا توجهت مع اشتداد 
العقوبــات الغربية عليها الى اســواق جديدة 
بديلة عن أوروبا لتســويق النفــط والغاز، وكان 
كل مــن الصن والهنــد وجهتهــا”، مبينة ان 
“روســيا احتلت في نهاية عــام 2022 نحو 25 
% من حصص واردات اخلــام إلى الهند والصن، 

متخطية موردين مثل العراق والسعودية”.
واضافت ان “انخفاض ســعر اخلام الروسي اثار 
بينما  نيودلهي وبكــن،  شــهية املصافي في 
ســعى املوردون العرب لتزويد املصافي األوروبية 

بالتدفقات بوصفها بديالً أكثر ربحاً”.
واشــارت الى ان “أكبر مصافي التكرير الهندية 
اخلام  شحنات  اســتقبلت  جامناغار”  “مصفاة 
وزيت الوقود من موسكو بكمية تصل إلى 215 
شــحنة، ما يعادل معدل الشــراء خالل العام 

السابق له 2021، بنحو 4 أضعاف”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت اســعار خامــي البصرة املتوســط 
والثقيــل العراقي بأكثر من %1، امس الثالثاء، 

مع ارتفاع اسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البصرة املتوســط املصدر آلسيا 
1.04 دوالر مبا يعــادل %1.32 ليصل الى 81.78 

دوالرا للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر آلسيا 1.04 
دوالر او ما يعــادل %1.42 ليصــل الى 74.42 

دوالرا.
وشهدت اسعار النفط العاملية ارتفاعا بداية 
االسبوع احلالي مع امال الطلب الصيني اكبر 

مستهلك للنفط بالعالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب، امس الثالثاء، متأثرة 
بارتفاع الــدوالر على الرغم مــن أن اآلمال 
بتباطؤ رفــع مجلس االحتياطــي االحتادي 

ألسعار الفائدة حدت من مزيد من اخلسائر.
وانخفــض ســعر الذهب الفوري بنســبة 
٪0.4 إلى 1910.48 دوالرًا لألوقية اعتبارًا من 
الســاعة 03:04 بتوقيت جرينتش، في حن 
بلغت األســعار يوم اإلثنن 1929 دوالرًا، وهو 
أعلى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان 2022.
للذهب  اآلجلة  األمريكية  العقود  وتراجعت 

0.5 باملئة إلى 1912.70 دوالراً.
ارتفع الــدوالر 0.3 ٪. الــدوالر القوي يجعل 
بعمالت  للمشــترين  جاذبية  أقــل  الذهب 

أخرى.
وفًقا حملللي الصناعة، مــن املتوقع أن تصل 
أسعار الذهب إلى مستويات قياسية أعلى 
من 2000 دوالر لألوقية هــذا العام، وإن كان 
ذلك مع قليل مــن االضطراب، حيث يبطئ 
بنــك االحتياطي الفيدرالي وتيــرة الزيادات 

ويتوقف في النهاية عن زيادتها.

صادرات روسيا النفطية 
آلسيا ترتفع 25 % وتتخطى 

العراق والسعودية

ارتفاع أسعار خام البصرة 
إلى أكثر من 1 %

الذهب يتراجع مع
ارتفاع الدوالر

ارتفاع كبير بأسعار الدوالر في بغداد واربيل

“جازبروم” تخفض إمدادات الغاز
 إلى أوروبا عبر أوكرانيا 8 %

تراجع مبيعات البنك المركزي
 العراقي من الدوالر

620 دوالرًا سينفقها العالم على »الطاقة النظيفة« في هذا العام
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7 اعالن

تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية 
الطبية عن اعالن ملحق  واملستلزمات 
املناقصــة )Med - 1 - 2023( والــذي 
يتضمــن متديد تاريخ الغلق (اســبوع 
بدال  الغلــق 2023/1/30  ليكون  واحد) 
من 2023/1/23على موقعنا االلكتروني 

 www.kimadia.iq

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 19/ج/2023
التأريخ: 2023/1/15

إعالن
الى املتهم الهارب 

)سلمان حمادي صالح محمد اجلبوري(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم في الدعوى املرقمة اعاله تقرر إجراء 
احملاكمــة بحقك غيابياً وفــق أحكام املادة 
)1/12( من قانون العقوبــات حماية اإلنتاج 
الزراعي رقم 71 لســنة 1978، لذا اقتضى 
تبليغــك إعالناً في صحيفتــني محليتني 
باحلضور أمام هذه احملكمة في املوعد احملدد 
للمحاكمة املوافق الســاعة التاسعة من 
صبــاح يــوم 2023/2/20 وإذا صادف موعد 
احملاكمة عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل 
الذي يليه موعدا للمحاكمة وفي حال عدم 
حضورك أو تسليم نفسك الى أقرب مركز 
للشــرطة فســتتخذ اإلجراءات القانونية 
بحقــك غيابيــاً وعلنــاً وحســب األصول 

للتفضل باالستالم ...مع التقدير.
القاضي

فقدان هوية وكالة طحني
طحني  وكالة  هوية  فقدت 
صادرة مــن وزارة التجارة / 
الشــركة العامة لتصنيع 
احلبوب بإســم )حســنية 
يعثر  فمن  حجاب(  شــالل 

عليها تسليمها ملصدرها.

الى / السادة أصحاب احلسابات املصرفية اخلاملة 
م/ اغالق حسابات مصرفية

يهديكم مصرف اإلقليم التجاري اطيب التحيات
إشارة الى تعليمات البنك املركزي العراقي بخصوص اليه التعامل مع احلسابات 
اخلاملة واألمالك املتروكة واســتناداً ألحكام املادة )2( من تعليمات رقم )1( لسنة 
2009 التي أوضحت املقصود باحلســابات اخلاملة واالمالك املتروكة ) ان مدة ترك 
احلســابات لكي يوصف باخلامل)7( ســنوات( وبالنظر النقضاء املدة املشار اليها 
مبوجب هذه املادة وبعد اتخاذنــا اإلجراءات املنصوص عليها في املادة )4( وانقضاء 
املــدة القانونية احملددة فيها وبذلك لم يتبقى امام مصرفنا ســوى تطبيق املادة 
)5( من التعليمات املشــار اليها وذلك من خالل تبليغكم بصحيفتني رسميتني 
لغرض مراجعة مصرفنا وبيان رغبتكم باســتمرار العمل بحساباتكم املصرفية 
املفتوحــة لدينا من عدمه وفي حال عدم حضوركم ســنضطر اســفني ألغالق 
احلسابات املرفقة بهذا التبليغ وفقاً للقانون خالل مدة أقصاها )7( أيام من تاريخ 

النشر
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

RT Bank )501( احلسابات اخلاملة اخلاصة بفرع بغداد
احلسابات اجلامدة واخلاملة على مستوى الزبون )501( كما في :- 2022/12/29

امانة بغداد
متديد مدة اعالن

املرقم )2022/84( واملنشــور في  االعالن 
صحيفــة الصباح بالعــدد )5579( في 
2023/1/2 و صحيفــة الصبــاح اجلديد 
بالعدد )5046( في 2023/1/2 و صحيفة 
املواطــن بالعدد )3806( فــي 2023/1/2 
حيــث تقرر موعد الغلــق املناقصة يوم 
االثنني املصادف 2023/1/23 بدال عن يوم 

الثالثاء املصادف 2023/1/17.
لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي

مديرية الوقف الشيعي في ذي قار
شعبة األمالك املوقوفة

العدد: 114
التاريخ: 2023/1/16

م/ إعالن

تعلن مديرية الوقف الشيعي في ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية لسنة واحدة للعقارات ادناه فعلى الراغبني 
باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشيعي في ذي قار خالل مدة سبعة أيام من تاريخ 
نشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية مستصحبني معهم التأمينات القانونية والبالغة 20% من القيمة املقدرة 
)قبــل موعد املزايدة( مع صورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وتأييــد مختار مصدق وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية في اليوم الذي يليه على ان يتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر واالعالن 
والداللية ويدفع بدل إيجار السنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة أيام من تاريخ اإلحالة القطعية على ان جتري 

املزايدة الساعة )العاشرة( صباحا في مقر مديرية الوقف الشيعي في ذي قار.
ر. م. مهندسني
احمد كرمي عبد اجلبار
مدير الوقف الشيعي في ذي قار

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة

رأس مالها )20( مليار دينار 
قسم القانونية

)34(
العدد/ 215
التاريخ /2023/1/17

اعالن 
تعلن الشركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية )150( 
طن قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في فرع الشــركة في نينوى . فعلى الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع 
املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشــر من صباح يوم اخلميس املوافق 2023/1/26 مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )10,000,000(عشــرة مليون دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية 
وســيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في 

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

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

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

- ان االشــتراك باملزايدة يعتبر إقرار مبعاينة املادة بحالته املعــروض بها ويعتبر قبوال به وال يحق له االعتراض 
الحقا

املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

اسم الزبون

شركة قمه كاره للتجارة العامة

شركة االكليل للصيرفة

حيدر زكي شكر

شركة مؤته للتحويل املالي

صفاء مجيد قادر كرمي

حيدر سلمان منشد

شركة رمال الفرات

شركة اركان ايسن

شركة افاق السما للصيرفة

اسم الزبون

عالء الدين حسني صالح ربيع

عبد السالم جاسم محمد عشاوي

شركة زهرة احلامد للصيرفة 

شركة أعالي الطريق

مامون محمود عمران

محمد جاسم عطيه

ظافر حبيب حميد 

صالح حسن مصطفى

جمال هاتف حسني

 بدل االيجار السنوياملساحةموقعهرقم ونوع امللكت

24900،000 م2السراي / الرفاعي1/517/300 السراي احملل رقم )1(1

24900،000 م2السراي / الرفاعي2/517/300 السراي احملل رقم )2(2

24900،000 م2السراي / الرفاعي3/517/300 السراي احملل رقم )3(3
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ثقافة 8

فنون

اصدارات

 

حسام السراي *
شجعت الهجرات والســفر إلى خارج البالد، 
مع شــيء من االطالع على التجارب الغربية، 
الشباب العراقي لالجتاه نحو غناء الراب، لكن 

بنسخ محلية.
وظهــر كثير من تلك التجارب في البداية وهو 
يفتقر إلى اخلبرة الفنية والطرح املؤثر، ليكون 
صدى لألحداث يردد أقذع األلفاظ وأشدها بحق 
الساســة واألحزاب اعتراضاً على تردي الوضع 

العام.
من مدن العالم اخملتلفة، حاول املوهوبون تقدمي 
»راب عراقي« يعبر عن الواقع بنبرة احتجاجية 
اقتربت من رد االعتبار البتعادهم القسري عن 
بغداد، فكان النتاج متســرعاً بعض الشــيء 
وفيــه تعويض عن هذا الغيــاب واالفتراق عن 

أماكن الذكريات.
كان ذلك وضــع الراب العراقــي، ومن ضمنه 
محاوالت إنتاج أغــان عاطفية، كما في جتربة 
»ملوك اإلحســاس« و«جي فاير«، حتى بدايات 
تشــكل حركة االحتجاج العراقية عام 2011، 
حيــث أخذت تظهر أعمال مســاندة للحراك 
2015، حينها  إلى  املطلبي الشــعبي، وصوالً 
انتشــر راب »أنا العراق مــن أنتم«، الذي ميكن 
اعتباره األكثــر واقعية وإقناعــاً فنياً مقارنة 
بأعمال أخرى، خصوصاً مع انطالق العمل من 
داخل ســاحة التظاهر في البصرة، وإشــراك 

الناس به من دون أي تكلف.
بعد هذا تأسســت فرقــة »قبيلة الوحوش« 
2017، التــي متيــزت بتصميمات الفتة  عام 
املنصة  باعتبار  »يوتيوب«،  على  لفيديوهاتها 
هي املســاحة الوحيدة التي تعرض اجملموعة 
من خاللها أعمالهــا، إذ ال تهتم الفضائيات 
العراقية في العمــوم بهذا النوع من الغناء، 
إذا ما حيدنا ســبباً أساســياً لعدم التعامل 
مع هــذا النتاج الفنــي، وهو اللغــة احلادة 
والســاخطة التي ينطوي عليهــا عدد غير 
قليل من شغل »القبيلة«، ومنها عمل »عراق 

آني I«m Iraq« و«املواطن صفر ابن دجلة«.
اســم »الوحوش« جاء كإيحــاء متمرد على 
الســائد، فيه إشــهار عن القــوة واملغايرة 
بالتالي فهي  بأن »األحلان مختلفة وغريبــة، 
متوحشة«، لذا كانت هذه التجربة من املزج 
والدمج بن غنائــن متباعدين في اإليقاعات 

والنمط املوسيقي.
النجاح الذي يحسب لـ«القبيلة«، هو اإلتقان 
في مجال الهندســة الصوتية بتكوين مزج 
سلس بالنســبة إلى املتابع، فيه خليط من 
أغان عراقية قسم منها سبعيني مع األغاني 
الغربيــة، واملثــال في أغنية »حمــد امللعب 
Crooked Hamad« بخلــق مكس موفق بن 
 ،Tupac Shakur والرابر األميركي ياس خضر 
وتناســق آخر في عمل »أمــي Mother« عن 

أغنية »شيمي: أنا وأخي«.
 في أعمال »الوحوش« أيضاً توليفات جمالية 

كما في »وينــك« لنوفا عماد، و«حلظة«، كما 
جند في أغنية الرابر أمير الشامي »شلع قلع« 
وحــدة املواكبة الفنية مع املوقف من الوضع 

العام.
ومع »فــوك إلنا خل« للفنــان الراحل ناظم 
الغزالــي، و«يا ناس ارحمــوا بحالي« للفنان 

هيثم يوسف، ارتقت القبيلة بطابع الرميكس 
الذي صاغت به هذين العملن.

في عمــل »اخلطــار« قدمت هــذه اجلماعة 
باقة فنية شعرية متناغمة، جمعت  الفنية 
مقاطع للشاعر الراحل مظفر النواب والفنان 
بأغنيته »خطار«، يصاحبهما  املدفعي  إلهام 

أجزاء من أغنيتي فرقــة Coldplay واملغنية 
البريطانيــة Dua Lipa، فــكان التقــاء غير 
عادي بن اللهجة العراقية شعراً وغناء وبن 

موسيقى الروك وإيقاعها السريع.
مجازفة هذه الفرقة تكمن في توظيف أعمال 
غنائية ملطربن شــعبين وآخرين من مغني 
السهرات الليلية ممن تنتشر مقاطعهم على 
منصات »إنستغرام« و«يوتيوب« و«تيك توك«، 
لكــن القبيلة قدمت هذه النماذج ووضعتها 
في سياق إنتاجها املعروف الذي يجمع الشرق 
بالغرب، وبثت فيها نبضات موسيقية جديدة، 
بحيث جعلت التنافر بن النمطن من الغناء 

جاذباً والفتاً في الصيغة التي مت تقدميها به.
هذه األعمال جمهورها في الغالب من اجليل 
الشــاب، الذي عينه على اخلارج بأعمار تراوح 
بن العشــرينيات والثالثينيات، مع أنه يؤشر 
إلى كثيرين منهم محدودية الثقافة الفنية 
واملعرفة بتاريخ املوسيقى العراقية والعاملية.
إن أهم ما حتتاج إليــه »قبيلة الوحوش« هو 
تنظيم احلفــالت وتقدمي نتاجهــا في بعض 
املدن العربية وعــدم االكتفاء بطرح أعمالها 
عبر منصات الـ«سوشــيال ميديا«، ألن هذا 
االحتكاك باجلمهور ســيخلق حــال تفاعل 
أكبر معها. القبيلة خطــوة في عالم الراب 
العراقي وإنتاج الرميكسات العصرية، جتريبها 
يستحق االنتباه، وما يراد منها هو تقدمي مزيد 
من النتاجات التي توفق بن األحلان الشــرقية 

والغربية بأحدث التوظيفات اإللكترونية.

فنانا هذه الفرقة )شــوان ســاالر وزيد كرم 
اهلل( جنحــا في تقــدمي مناذج من موســيقى 
الهيب هوب متــت مجاورتها مع أغان عراقية 
متباينة املســتوى بن الرصن والراســخ في 
الذاكرة وبن غناء عابر وســريع، كل ذلك من 
خالل برنامــج Fruity loops، وحتتاج القبيلة 
األغانــي، خصوصاً  تنتقــي  الشــبابية ألن 
اجلديدة منها، بعناية أكبر لتضيف لرصيدها 
في النجاح واحلضــور بن املتابعن ملا تطلقه 

بن فترة وأخرى.
ومــن أجــل أن يتطابق هــذا االنتقــاء مع 
مسعاها، الذي تعلنه بأن »تضع اسم العراق 
فــي خريطة املوســيقى العامليــة بطريقة 
عصريــة، تريد القبيلة أن ترســم مالمحها، 
لكي يستلهم الفنانون في العالم من الفن 

العراقي احلالي«.
مع إعــالن القبيلة ألبوماً جديــداً هو »صنع 
فــي العراق«، يبــدو أن التوجــه واضح لبناء 
مشــهدية جديدة للراب العراقي ذات معالم 
منظورة وأصوات تقيم بــن الداخل واخلارج، 
أما موضوعاتها فهي أحالم الشباب والغربة 

وأثرها في أجيال بأكملها.
فكرة األلبــوم اجلديد مســتوحاة من لعبة 
»السيكا« ببعد نوســتاجلي، إذ إن كل أغنية 
متثل مستوى معيناً، وكل مغن يعد شخصية 
ما في اللعبــة يظهر بتلــك الطريقة التي 

كانت تظهر بها الشخصيات في »األتاري«.
* صحيفة اإلندبندنت عربية

1
»شعرية الفضاء عند أديب كمال الدين«

 
عن منشورات أبجد صدر حديثاً كتاب )شعرية 
الفضاء عند أديب كمال الدين: دراسة تأويلية( 

للناقدة هيفاء جواد السهالني.
درست الناقدة بشكل تفصيلي جتربة الشاعر 
أديب كمال الدين عبر اجمللدات الستة ألعماله 
الشعرية الكاملة، حيث تألف كتابها من ثالثة 
فصول مع مقدمــة وخامتة. كان الفصل األول 
بعنوان: »فاعلية املكان التأولية« مببحثن هما: 
اندماج الذات وألفتها، وانهزام الذات وتشتتها. 
وكان الفصــل الثاني بعنــوان: »الزمن فضاء 
الذات وحتوالتها الوجودية« مببحثن هما: متثالت 
املاضي، واحلاضر استشــراف الــذات ووجودها 

اآلني.
الثالث بعنوان: »الفضاء النصّي  وجاء الفصل 
تأويليا«. حيث تناولت الكاتبة  فضاء شــعريا 
هيفــاء جواد الســهالني فيــه مبحثن هما: 

فضاء الورقة التأويلي، والفضاء الكتابي.

أما مقدمــة الكتاب فقد تناولــت قراءة في 
مصطلحي الفضاء والتأويل، في حن حددت 
اخلامتة العديد من املرتكزات الفنية التي تألق 
فيها أديب كمال الدين شــعريا كاستخدامه 
املتفرد للحــرف العربي، وتوظيفــه للذاكرة 
بشــكل ســيميائي.ويقع الكتــاب في 352 

صفحة.

2
»غريزة الفن: اجلمال، والتمّتع، والتطّور 

البشري«

»غريــزة الفــن: اجلمــال، والتمّتــع، والتطّور 
البشــري« عنوان كتاب الفيلسوف األميركي 
الراحل دينس ديتــون )1944 - 2010(، الصادرة 
ترجمته عن »دار ســطور«، بتوقيع املترِجَمن: 
هناء خليف غني وأحمــد إبراهيم، ومراجعة: 
ســامر حميد. ينطلق املؤلَّف مــن إمكانية 
اســتنتاج األســباب التي جعلت الفنون -مبا 
فيها الكتابة- تصلنا كما هي عليه اليوم، أي 
وفقاً للتجربة احلسية التي خاضتها البشرية 

في التعاطي معها عبر التاريخ، بالقياس على 
نظرية التطّور نفسها. وينظر العمل في كون 
التطّور ليس نوعاً مــن التاريخ الطبيعي، بل 

يحمُل أبعاداً ثقافية أيضاً.

3
»رجٌل وحيد«

»رجٌل وحيــد« عنوان األنطولوجيا القصصية 
الصادرة ترجمُتها عــن »دار الرافدين« بتوقيع 
املترِجم صالح وليد خليفــة. تُعّبر القصص 
اخمُلتارة عن نَفس وأصوات جديدة في الكتابة، 
بدأت بالظهــور بُعيد عــام 1975، وهو تاريخ 
وفاة اجلنرال فرانكو، الذي يُعّد التاريخ الفاصل 
بن مرحلتــن: الديكتاتوريــة والدميقراطية. 
وفي هــذه املرحلة تفّتحت أبــواب الواقعية 
من جديد، وصارت القّصة القصيرة تلّح على 
املوضوعــات النابعة من الواقــع املّر الذي لم 
تكن آثاره قد اّمحــت وزالت. كما أنها فرصة 
للتمّعن باألدب اإلســباني بعيــداً عن هيمنة 

كتابات أميركا الالتينية.

خلط بين أغاٍن عربية محلية وأخرى غربية

»قبيلة الوحوش«... راّب عراقي يبحث عن هويته ومساحته

»شعرية الفضاء عند أديب كمال الدين«..«غريزة الفن ...: »رجٌل وحيد«

قراءة

رواية تستلهم احلياة العراقية
واحدة«  »الوقوف على ســاق  الرواية هــذه 
تقربنــا من بداية عقد اخلمســن من القرن 
العشــرين، إذ ترد أكثر من إشارة الى الوصي 
على العــرش العراقي، حيث انتهت وصايته 
منتصف ســنة 1953، واضعن في احلسبان 
أن الروائــي غير ملزم باالقتــراب من الواقع 
احلياتي إلى درجة التطابق والتماهي، فما هو 
مبؤرخ، كما ترد إشارات عدة إلى انتفاضة تلك 
العشيرة، وسطوة اإلقطاعي الذي ال يحدده، 
بل يسميه مبا تعارف الناس على مخاطبته 
بـ)امْلَفوظ( والقسوة التي كان يعامل الناس 
بها والغطرســة، مطلقاً العبيد واحلوشية 
للنيل من الفالحن الذين يعملون في أرضه، 
حتى أنه وقد رأى متادي )ْخَشّن( العبد األسود 
فــي إذالل الفلــح، يوبخ خشــن ألن عديد 

الفالحن شكوه إليه، قائالً له:
ـ وِلَك خشــن، أكو بالفلــح اخلير والِكلِيط 
واجلبيــر إخوتــه، مــو ِكلهم تســوكهم 

باخليزرانة.
ليأتي جواب خشن أقبح من قسوته، مزهواً 

بطاعته العمياء لسيده املفوظ.
ـ محفوظ، شــلون أعرف، كلهم البســن 

شطافي!
أي كلهــم يعتمــون بااليشــامغ فكيــف 

أستطيع التمييز بينهم؟!
إذ تظهر أمامنا معضلة احلوار، واللغة التي 
ينبغي علــى الروائي تدوين حوار شــخوص 
روايته بهــا، وهنا يخطر علــى البال جواب 
الروائــي العراقي غائب طعمــة فرمان، عن 
أسئلة وجهها إليه الناقد والباحث العراقي 
جنم عبد اهلل كاظم، عن سبب استخدامه 
العامية فــي حوار شــخوص روايته األولى 
»النخلة واجليران«، »أنا بهذه املشــكلة لم 
أصل الى قناعــة تامة مثل مــا وصل إليه 
فؤاد التكرلي، أو عبــد امللك نوري، أنا ما أزال 
أحس بهذا االنشــطار في اللغــة وأتعذب 
منه، ولكني أحس بأن احلوار إذا ما جرى بلغة 
أقرب إلــى الواقع املعاش، فســيكون حواراً 
صادقاً أكثــر منه، إذا ما جــرى بلغة أخرى، 
تصور ما تكون عليه »النخلة واجليران« مثالً 
لــو أنها جردت من حوارهــا العامي؟ أعتقد 
أنها ســتفقد أشــياء كثيــرة، إن التعابير 
واملصطلحــات صورة صادقــة، أو من ضمن 
األشــياء التي جتعل العمــل الفني صادقاً« 
)الرواية في العراق 1980-1965 وتأثير الرواية 
األمريكية فيها( وهو في األصل بحث كتبه 
الناقــد جنم لنيــل الدكتوراه مــن جامعة 
إكســتر في اململكة املتحدة 1987. لذا فإن 
مطابقة واقعة احلال، أو إن شــئت االقتراب 
من هــذا الواقع يوجب على روائينا حســن 
كرمي عاتي، اســتخدام احلوار العامي بلهجة 
اجلنوب العراقي، وحتديداً فالحي األهوار، وقد 
أحسن الروائي صنعاً، ألني أرى في هذا احلوار 
توثيقاً لهذه اللهجة التي تكاد تندرس، بعد 

انفتاح احلياة العراقية.

قسوة ُمالك األرض
الروايــة هذه توثق – كذلك- لألجيال املقبلة، 
التــي ما عرفت تلك األجواء القاســية، كي 
يكونوا على بينة مما دفعه اآلباء واألجداد، من 
ضرائب مادية ونفســية باهظة، كي يصلوا 
هم إلى ما هــم عليه من عيشــة راضية، 
توثق ســنوات الضيم واجلوع والظلم، التي 
كان ينزلها بعض مالكي األرض بفالحيهم، 

إلى  واحلمايل  حتى يضطر بعض األســالف 
الهجرة اجلماعية في ذلك الليل البهيم نحو 
مضارب عشائر أخرى، جتد في أكنافها األمن 
واألمــان، األمر الذي يؤدي إلى إحراق ســلف 
املغادرين الناجن من ظلم )املفوظ( وعسفه 

بجلودهم وما خف من متاعهم.
)املفــوظ( وقد هالــه احلادث، يأمــر بإحراق 

صرائفهم تنفيساً عن حقده ولؤمه.
كما ترد إشــارات إلى الــدور التثقيفي الذي 

أداه املعلمــون فــي املــدارس الريفية تلك، 
والســيما في األهوار، املعلمون الذين تأثروا 
باألفكار السياســية، وقرأوا الكتب واجلرائد، 
التي فتحــت األذهان نحو العدل االجتماعي 
وكرامة اإلنســان، املعلمــون أوالء كانوا وراء 
انتشار األفكار السياسية املناوئة لغطرسة 
الشيوخ وقسوتهم، األمر الذي يدعو املفوظ 
الى التبجح متفاخراً أن لن يســمح لهؤالء 
أن يفســدوا عليه فالحيه، ألنه لن يســمح 

ابتدائية في إقطاعيته،  بتأسيس مدرســة 
مؤكداً أن املضيف، مضيفه هو املدرسة! وإن 
ال وجود ملدارس أو معلمن فيها، وال يســمح 
لهم أو للحكومة التسلل إلى عقول الناس 
البســطاء من الفالحــن لتخريبها، يكفي 

املضيف مدرسة للجميع..
الالفت في هذه الرواية »الوقوف على ســاق 
واحدة« هو هذا االقتــراب الذكي من الواقع 
احلياتــي املعــاش واملعيش، فال جتــد فيها 
إقحامــاً، افتعاالً حلــدث أو واقعة، بل متضي 
منســابة رخــاء، وحتى النهايــة التي تأتي 
ســريعة صاعقة، فهذا )املفوظ( الذي يراود 
زوجة )خشــن( عن نفسها، على الرغم من 
زوجاته وعديد وصيفاته، وإذ تتمنع )غرنوكة( 
فإنه يباغتها في ليلــة من الليالي املطيرة، 
بعد أن يبعد زوجها مرســالً إيــاه إلى الهور 
جللب احلشــيش، ويقضي منها وََطــرَه، وإذ 
يطول بـ)املفوظ( األمد في صريفة خشــن، 
فــإن ولده )خزعــل( يتلصص من شــق في 
الصريفة، ليــرى، ويا لهول ما رأى فيضمرها 
في نفســه، كي يثأر لشــرف أمه الطعن، 
برصاصات من بندقية أبيه، بعد أن سم كلب 
الشيخ، وهذه إشــارة الى أن ستدور الدوائر 
على الشــيخ، هو عرف املعنــى اخلفي لهذا 
احلادث، إذ قال بوجه متجهم وغضب واضح:

ـ أنت تعرف معنى أن يقتل كلب رجل. يعني 
أنا املقتول. والســم ينراد يكون بزادي، فصل 

اجللب دم.
بعد أن عرف خزعل ابن العبد خشن، إن أمره 
افتضــح وعرفه أحد احلوشــية الذي كلفه 
املفوظ بالتحري عنه )خلف ابن شــكاصي( 
وفي االسم ما فيه من رمزية القسوة، الذي 
جــال علــى العطارين في األســالف كلها، 
كي يعرف من اشــترى الســم الــذي أودى 
بكلب الشيخ ونََفق، وإذ رأى خزعل عدداً من 
املسلحن، مسلحي املفوظ يتوجهون نحو 
صريفتهم، ليمتشــق بندقية أبيه، وســط 

صراخ أمه وعويلها صارخاً:
ـ يوم ثارج مية

»ســمع صــراخ والدته، وهي تشــاهد النار 
النفط املترق  الساقطة عليها مع ســائل 
داخــل الصريفة، توقف صراخهــا وانقطع 
الرمي من داخلها مع أزيز الرصاص عليها من 
خارجها، فكانت الشــمس تغيب من جانب 
املضيــف، وتنيــر الصريفة املترقــة املكاَن 

الشرقي من السلف«.

شكيب كاظم
إذا كان الروائي والقاص والباحث حســن كرمي 
عاتي، قد استلهم التاريخ العربي اإلسالمي، 
وهو يكتــب روايته »اليوســفيون«، فتراه مير 
علــى حوادث الســنة احلادية والســتن من 
الهجرة املباركة، وما جــرى في تلك الواقعة 
التي أحدثــت شــرخاً عميقاً في  األليمــة 
التاريخ اإلسالمي، قد ال يندمل أبد الدهر، ثم 
تــراه يقف عند أبي حيــان التوحيدي وكتابه 
»اإلمتاع واملؤانسة«، وهو يقص علينا روايته، 
إلى ذلــك الذي دخل الكوفــة ملثماً،  عائداً 
كــي ال يعرفه الناس، حتى إذا دس العســس 
والوشاة، واســتمكن ومتكن أعلن نفسه، إنه 
ابن ذاك الذي اختلفوا في نســبته، الذي لم 

ينسب ألب، وما اقترف من جرائم.
تسعف روائينا حســن كرمي عاتي لغة تراثية 
تناســب قصة الروائي ذاك، حتى كأنك تقرأ 
للجاحظ أو للتوحيدي أو لعلي جواد الطاهر، 
أو ملهدي شــاكر العبيــدي، أو لعبــد اجمليد 
الشاوي، فإنه في روايته األخرى »الوقوف على 
ساق واحدة« التي أصدرت املؤسسة العربية 
األولى  بيروت طبعتها  والنشر في  للدراسات 
ســنة 2021، ينفض عنه لغته التراثية تلك، 
ليترسم لغة أخرى توافق عوالم روايته هذه، 
فتحدث نفســك، هذه هي املواهب وهذا هو 
الفن، الذي يســبغه اهلل على بعض خاصته، 
لغة توافق احلال، فلــكل مقام مقال. أما ملاذا 
هذه اللغة التي توافق احلال؟ فألن حسن كرمي 
عاتي، يقص علينا فــي روايته هذه »الوقوف 
على ساق واحدة« شــيئاً من حياة الريف في 
اجلنوب العراقي، وحتديداً في أهوار لواء العمارة، 
وألنــه يخشــى أن تكون ثمــة مطابقة غير 
مقصودة، أو اقتراب في قصه الروائي هذا، قد 
تومئ إلى شخوص بعينهم أو عشائر بذاتها، 
فإنه يؤكد للقراء أن شــخصيات روايته هذه 
افتراضية، وإن أســماء األشخاص واألسالف 
واألماكن واألنهــر متخيلة، وإذا حصل بعض 
تشابه، فليس ذلك إال محض مصادفة، حتى 
أنه لتالفــي وجع الرأس يغير أســماء بعض 
العشــائر، ممن كانت لهم السطوة واحلظوة، 
وظلت الناس تتحدث عــن انتفاضتهم ضد 
الشرطة  اإلقطاع وقسوته، وتصدي  شراسة 

لوأد انتفاضتهم.

في رواية »الوقوف على ساق واحدة«: الحياة في الهور العراقي

الالفت في هذه الرواية 
»الوقوف على ساق 

واحدة« هو هذا االقتراب 
الذكي من الواقع الحياتي 

المعاش والمعيش، فال 
تجد فيها إقحامًا، افتعااًل 

لحدث أو واقعة، بل تمضي 
منسابة رخاء، وحتى 

النهاية التي تأتي سريعة 
صاعقة

غالف الرواية

فرقة راب عراقية تقدم عروضها باملسرح الوطني 

االربعاء 18 كانون الثاني 2023 العدد )5058( 

Wed. 18 Jan. 2023 issue )5058(



9 األربعاء 18 كانون الثاني 2023 العدد )5058(منوعات

Wed. 18 Jan. 2023 issue )5058)

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

تيكتوك يأمل برفع الحظر المفروض 
عليه في األردن

أعلن تطبيق تيكتوك للتســجيالت املصورة القصيرة 
في بيان أنه يجــري محادثات مع الســلطات األردنية 
بهدف رفــع احلظر املفروض عليه بعد نحو شــهر من 
اتهامه بنشر فيديوهات »حترض على القتل والفوضى« 
خــالل االحتجاجات التي شــهدتها اململكة الشــهر 

املاضي.
وقــال التطبيق في بيان »لدينا إميان كامل أنه من خالل 
محادثاتنا املســتمرة مع الســلطات، ميكننا التوصل 
إلى قرار من شــأنه أن يسمح ملنصة تيكتوك مبواصلة 
خدمة املاليني من صانعي احملتوى في األردن الذين وجدوا 

موطنا للتعبير اإلبداعي على منصتنا«.
وأشــار الــى متابعــة املاليني فــي األردن حلســابات 

وهاشتاغات على تيكتوك.
وأوضح أن »فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ اإلجراءات 
املناسبة ضد أي محتوى ينتهك اإلرشادات« التي ينص 
عليها نظــام تيكتوك واملتعلقة باحتــرام اجملتمعات، 
مؤكــدة »إزالة احملتوى اخملالف في األردن بشــكل صارم 

واستباقي«.
ووفقــا للتطبيق »متّت إزالة 310,724 مقطع فيديو في 

األردن، %86,6 منها )...( قبل تلقى أي مشاهدات«

قطعة زبدة تقود الى سر جثة متحللة 
منذ 20 عامًا في أيرلندا

اكتشفت شــرطة مدينة “مالو” مبقاطعة “كو كورك” 
األيرلنديــة صدفًة، هيــكال عظميا بشــريا مجهول 
الهوية، يعود لشخص يبدو أنه كان نائما على سرير في 
منزل مغلق منذ 20 عاما، بحســب ما ذكرته صحيفة 

“ميرور” احمللية.
وأضافت في بيان أن أفراداً من الشرطة اقتحموا املنزل 
، ضمن حملــة لتنظيف املمتلكات املغلقة لســنني 

طويلة، جاءت مببادرة من مجلس مدينة مالو.
كمــا تابعت أن العناصر وجدت عند وصولها إلى املنزل 
الواقع في شارع “بيتشر” باملدينة، نوافذ وأبوابه مغلقة 

بألواح أمان.
وعثــرت بداخله علــى بقايا الهيــكل العظمي على 

السرير.
كذلك أوضح متحدث باســم الشــرطة، أنهم وجدوا 
خــالل تفتيش املنزل قطعــة زبدة فــي الثالجة يعود 

تاريخها إلى عام 2001.
وتوقعوا أن بقايا الهيكل العظمي تعود لشخص توفي 
في تلك الفترة، وبقيت جثته على السرير حتى حتللت.

يشــار إلى أن ســكان املنطقة احمليطــة باملنزل كانوا 
اعتقــدوا أن املالــك انتقل للعيش في مــكان آخر في 

بريطانيا، ووصفوه بـ”الشخص املنعزل”.
ونقل فريق مــن خدمات الطــوارئ الهيكل العظمي 
إلى مشرحة مستشــفى جامعة “كورك” األيرلندية، 
لتشريحها بواســطة طب األسنان الشــرعي والذي 
يستخدم عادة في التعرف على اجلثث مجهولة الهوية، 

وما إذا كانت تعود لرجل أو امرأة.
كما بني املتحدث باسم الشــرطة أنهم أغلقوا املنزل 
بعد ذلك، وبــدأوا في التحقيق في جميع املالبســات 

احمليطة.

ملونشريط

البصرة - سعدي السند:

بعــد أن أعلن قصــر الثقافة 
فــي البصــرة ،مؤخــرا إقامة 
ودعوتهم  لألطفال  مســابقة 
تتحدث  برسومات  للمشاركة 
عــن مشــاعرهم بنجاحــات 
ادارة  الى  25 ،وصلــت  خليجي 
من  كبيرة  مجموعــة  القصر 
التي  املفرحة  اللوحات اجلميلة 
وضع فيها املشاركون كل روائع 
انســجامهم مع هــذا احلدث 
الكبير  واالنســاني  الرياضــي 
وأوصلــوا الى اجلميع رســالة 
مهمة تتجسد في مضامينها 
التاريخي  اخلليجــي  بان هــذا 
جمــع العراقيني بأشــقائهم 
جتمع  أحلــى  في  اخلليجيــني 
فتح أبواب الفرح لتدخل منها 

بشائر املزيد من احملبة واأللفة.
ومن أجل أن يضع قصر الثقافة 
أمام  األطفال  هــؤالء  ابداعات 
األشــقاء الوافدين الى البصرة 
والــى مــن حضــر الــى هذه 
املدينة مــن جميع محافظات 
العراق الغالي وأمام أنظار اهل 
البصــرة  ... أقام قصر الثقافة 
معرضا ضم كل اللوحات التي 
وصلت الى القصــر وأختار له 
شــط  كورنيش  على  مكانــا 
العرب وحتديدا أمام أكبر نافورة 
راقصــة وملونــة فــي العراق 
اعداد  توافد  املعرض  ليشــهد 

كبيــرة مــن رواد الكورنيــش 
واجوائــه الســاحرة  وبحضور 
عــدد من األطفال املشــاركني 
أمام  وقفوا  والذين  املعرض  في 
لوحاتهــم بحضــور عوائلهم 
وفرح  ســعادة  فــي  فكانــوا 
كبير وأســتمعوا الى اشــادة 
املعرض  من شــاهد  وثناء كل 
ايديهم  علــى  اجلميع  وشــّد 

وكانــت كل لوحــة تتحــدث 
بشــكل مبهج عن جانب من 
مت  لوحات  وكلهــا   25 خليجي 
الزيتية  باأللــوان  بعضها  اجناز 
والبعض األخــر باأللوان املائية 
وأثبتوا  الفحم  بأقالم  وبعضها 
أنهم كبــار حقا وهــم يؤدون 
واجبهــم األبداعي خلليجي 25 
عبر األفكار احللوة التي أخرجوا 

املتلقني  الــى  لوحاتهم  بهــا 
عن كرنفاالت هذه املنافســات 
طيبة  رافقتها  التــي  الكروية 
وكرم أهل البصرة في احتضان 
دول اخلليج ومن  اشقائهم من 
احملافظــات العراقيــة العزيزة 
وأثبتوا كيــف أثبت البصريون 
أنهم  مدينتهــم  تاريــخ  عبر 
الضيف  واستقبال  للكرم  أهل 

بطيبة فاقت التصور وأسعدت 
اجلميـع.

وبعد ساعات من عرض اللوحات 
وزع  العرب  على كورنيش شط 
الزميل باســم حســني غلب 
مدير قصــر الثقافــة الهدايا 
على أالطفــال الثالثة الفائزين 
املشاركني  جلميع  أخرى  وهدايا 
مؤكــدا  البد من أن يســجل 

وامتنانه  شكره  الثقافة  قصر 
على  ولعوائلهم  األطفال  لكل 

روعة املشاركة.
عــدد من األطفال املشــاركني 
أكــدوا ل ) الصباح اجلديد ( اننا 
فرحنا  اكدنا  املشــاركة  بهذه 
بخليجــي ٢٥ وفرحنــا بــكل 
البصرة من دول اخلليج  ضيوف 
العراقية  محافظاتنــا  ومــن 
الغاليــة وقــد حصلنــا على 
التشجيع من أولياء أمورنا ومن 
دروس  في  ومعلماتنا  معلمينا 
الفنية في مدارســنا برســم 
اجمل اللوحات إذ ان ماتتميز به 
بطولة خليجي ٢٥ من مواقف 
أهلنا البصريني من طيبة ومن 
كرم جعلتنا نتعرف على احلى 
الصــور املفرحــة التي وضعنا 
مضامينهــا امامنا ورســمنا 

هذه اللوحات.
وقد وجدنــا في افتتاح املعرض 
شــط  كورنيــش  علــى  االن 
العــرب ذلــك التشــجيع من 
اخلليج  مــن  البصرة  ضيــوف 
ومــن محافظاتنا العزيزة وهذا 
التشــجيع جعلنــا نفــرح .. 
وحتى بعــد اختتام هذه الدورة 
وهي  أمامنا  صورها  ســتبقى 
صــور الميكن ان ننســاها من 
خــالل ماتركه اهل البصرة في 
ذاكرات زوار مدينتهم وهي التي 
والطيبة  الكرم  صور  تقدمتها 
التــي جعلتنا نفخــر مبدينتنا 
الكرماء  وبأهلهــا  وأكثر  أكثر 

الطيبني.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أنه  أمريكية  دراســة  كشفت 
عندمــا يكون الشــخص في 
فإنه  ســيئة،  مزاجية  حالــة 
يكــون أكثر قــدرة على رصد 
النصوص  فــي  تناقضــات  أي 

اللغوية املكتوبة.
التي  الدراســة  وتهدف هــذه 
أجراها فريق بحثي من جامعة 
ونشــرتها  األمريكية  اريزونــا 
»فرونتيرز  العلميــة  الدوريــة 

إلــى  كوميونيكيشــن«  إن 
تفاعل  استكشــاف طريقــة 
املخ مــع اللغــة عندما يكون 
الشــخص في حاالت مزاجية 

مختلفة.
اإللكترونــي  املوقــع  ونقــل 
إكســبريس«  »ميديــكال 
األبحــاث  فــي  املتخصــص 
الطبيــة عن الباحثــة فيكي 
فــي مجال  املتخصصــة  ألي 
االدراكية  والعلوم  النفس  علم 

»لقد  قولها:  أريزونــا  بجامعة 
تبــني لنا أنــه عندمــا يكون 
الشــخص في حالــة مزاجية 
ســيئة، فإنه يكون أكثر حرصا 
مع  التعامــل  عنــد  وحتليــال 

اللغـة.
 حيــث يقــوم الشــخص في 
النص  بفحــص  احلالــة  هذه 
إلى  يرتكن  وال  فعيــا  املكتوب 
بها  يحتفظ  التــي  املعلومات 
بالفعل بخصـــوص املوضـوع 

املطـروح«.
كان  الدراســة،  إطــار  وفــي 
يتــم قيــاس احلالــة املزاجية 
للمتطوعني لتحديد ما إذا كانوا 
أو  إيجابية  في حالة نفســية 
سلبية وقت اخلضوع للتجربة، 
تسجيالت  اسماعهم  يتم  ثم 
من  قصيرة  لقصــص  صوتية 
اطالعهم  مــع  عبــارات،  أربع 
في الوقت نفســه على نسخ 
مكتوبة من هذه القصص على 

شاشة كمبيوتر. وكانت بعض 
إطار  في  املطروحــة  القصص 
تناقضات  على  حتتوي  التجربة 
لغويـــة  معلومـــات  مـــع 

معينـة.
وتبني مــن خالل الدراســة أن 
املتطوعــني اســتطاعوا رصد 
فــي  اللغويــة  التناقضــات 
النصــوص املكتوبة عندمـــا 
كانوا في حالة مزاجية سيئة، 
في حني انهم لم يســتطيعوا 

نوعيــة  نفــس  اكتشــاف 
التناقضــات عندمــا خضعوا 
للتجربة وهم في حالة مزاجية 

جيدة.
وتوضـح الباحثـة ألي أن »مـخ 
االنســان يتجــاوب بطريقــة 
مخـــتلفة مع نفس نوعيـــة 
احلالة  حســب  التناقـــضات 
بهـا.  ميـــر  التـي  املـزاجيـــة 
فاحلالـــة املزاجيـــة السيئـة 
جتعلـه أكثـر ميـال للتحليـل«.

دراسة توضح عالقة األخطاء اللغوية بالحالة المزاجية »السيئة«

قصر الثقافة يقيم معرضًا لألطفال على كورنيش شط العرب
ضّم لوحات فنية خاصة بـ »خليجي 25«

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعةـ  الصباح الجديد:
الصينيون  العلماء  اكتشــف 
أكثــر من 130 ممرا ســريا في 

سور الصني العظيم.
»شــينخوا«  وكالــة  وتشــير 
الصينية، إلى أن العلماء متكنوا 
من اكتشــاف أكثر من 130 ممرا 
ســريا خالل دراســتهم لصور 
فائقــة الدقــة ل ســور الصني 
الدنيا،  عجائــب  أحد  العظيم، 
تصل اســتبانتها إلى سنتمتر 

واحد.
للصور  الالحق  التحليل  وأظهر 
وزيارة مواقع بوابات هذه املمرات، 
أن كل ممر ســري صمم بحيث 
ينســجم جيدا مع التضاريس 

احمللية احمليطة.
إنشــاء  من  الهدف  مــا  ولكن 
املمرات السرية في السور  هذه 
الــذي يعتبــر حصنــا دفاعيا؟ 
يعتقــد العلماء أن هذه املمرات 

ملــرور رجال  كانــت مخصصة 
وان  واالستطالع.  االستكشاف 
بعضها كان مخصصا لالتصال 
واخلارجية  الداخلية  األجزاء  بني 
من الســور العظيم. وأن بعض 
البوابات استخدمت في املاضي 

للتجارة.
الرسمية  الوثائق  لبعض  ووفقا 

التي تعود إلى عهد أسرة مينغ 
يســمح  كان   ،)1644-1368)
باســتخدام  البدوية  للقبائــل 
هذه املمــرات لنقــل احليوانات 
بني تشينغهاي في شمال غرب 
الصني ومنطقــة هيتاو الغنية 
باملياه والعشب في ذلك الوقت.

وأن ما يؤكد هذا، هو أن بعض 

البوابات الســرية تتسع ملرور 
حصانــني بســهولة في كل 

اجتاه في نفس الوقت.
البروفيســور تشــانغ  ويقول 
يوكــون رئيس فريــق البحث: 
»كل هذا يساعدنا على إثبات 
أن الســور العظيــم لم يكن 
مغلقا متاما، بل كان »مفتوحا« 
وهذا  محددة«.  منظومة  وفق 
سيســاعدنا أيضا على فهم 
الصني  سور  يعمل  كان  كيف 
العظيم. وقد اكتشــف فريق 
املمرات  هــذه  مخارج  البحث 

من اجلانب اآلخر للسور.
جتــدر اإلشــارة إلى أن ســور 
الذي طوله  العظيــم  الصني 
ألــف كلومتر،   20 أكثر مــن 
العاملي  التراث  مواقع  أحد  هو 
ويتكون من عدد  لليونســكو 
من اجلــدران املترابطــة فيما 

بينها.

اكتشاف أكثر من 130 ممرًا سريًا في سور الصين »العظيم«
مخصصة لمرور رجال اإلستطالع 

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد مــرور يومني علــى إدانة وداد 
الســوداني  الرئيس  زوجة  بابكــر، 
املعــزول، عمــر البشــير، بتهمة 
احملكمة  وقــرار  احلــرام«،  »الثــراء 
مبصادرة أمالكها، كشــفت تقارير 
صحفيــة أن احملققني فوجئوا أثناء 
مصــادرة مقتنياتهــا بوجود آللئ 

ونفائس وأحجار كرمية.
ولعــل من أبــرز ما عثــرت عليه 
حلظــة  اخملتصــة،  الســلطات 
مصادرتها تلــك املقتنيات، خرزة 
شــبيهة بقالدة »قلــب احمليط« 

املاسية الشهيرة.
 Blue« وهذه اجلوهرة تُعرف باسم
ارتدتها  قــد  وكانت   ،»Suphaire
كيــت  الســينمائية  النجمــة 

وينسلت في فيلم »تايتانيك«.
شاهد اإلثبات نفى وجود أي جهة 
في الســودان تســتطيع تقييم 

من  املصــادرة  الكرمية  األحجــار 
زوجة الرئيس البشير.

وبحســب تقريــر نشــرته قناة 
موقعهــا  عبــر  »العربيــة« 
وداد  إن  اإللكتروني، قالت احملكمة 

بابكر »اقتنــت ثروة طائلة وقطع 
أراٍض زراعية وســكنية، ونفائس، 
إثبات  كرمية، فشلت في  وأحجاراً 

ملكيتها بطرق مشروعة«.
األموال  احملكمة مبصــادرة  وأمرت 

واملشــغوالت  واملزارع  والعقارات 
الكرميــة  واألحجــار  الذهبيــة 
ملصــادرة  باإلضافــة  املنهوبــة، 
حســابني مصرفيني في بنك »أم 
حكومة  لصالح  الوطني«،  درمان 

السودان.
 100 بابكر  احملكمــة  كما غرمت 
مليون جنيه ســوداني، ما يعادل 

175 ألف دوالر أمريكي.
املشــغوالت  تلك  طبيعة  وحول 
قال  الكرمية،  واألحجــار  الذهبية 
هيئة  بــه  دفعت  إثبات  شــاهد 
االتهــام أمام احملكمــة، إن تقرير 
للمواصفات  الفنيــة  املعامــل 
واملقاييس يتضمــن تفاصيل 12 
قطعة مصوغات ذهبية، وأحجارا 

كرمية، ضبطت لدى وداد بابكر.
وذكــر الشــاهد الــذي يعمــل 
بالهيئة  جيولوجيــا  مهندســا 
واملقاييس  للمواصفــات  العامة 

ثراء زوجة البشير ُيثير »التساؤالت«.. ما قصة »جوهرة تايتانيك«؟

متابعة ـ الصباح الجديد:
كثيرًا ما ندخل منــزاًل وألول وهلة 
نقول: يا ســالم... هذا البيت يحمل 
طاقــة ايجابية، بينمــا نخلد إلى 
الصمــت لــو كان البيــت يتمتع 

بطاقة سلبية.
مــاذا تعني الطاقــة االيجابية في 

البيت؟
تعني ببساطة أن هذا البيت يرحب 
بك في كل زواية مــن زواياه، ويوفر 
بيئــة منعشــة ألصحــاب البيت 
وساكنيه. ليست املسألة معقدة، 
ونتســاءل:  بيدنا.  مفاتيحهــا  بل 
ما هي الطرق التــي جتلب الطاقة 
متعددة  إنها  البيت؟  إلى  االيجابية 

لكننا سنختار أهمها:
الشــمس  التركيــز على ضوء  1ـ 

الطبيعي
يحفز ضوء الشمس الطبيعي إنتاج 
فيتامني د الذي يرفع احلالة املزاجية 
ويجعل الناس يشــعرون بالسعادة 
على الفور. باإلضافة إلى ذلك، ميكن 
الواسع ألشعة  أن يساعد الوصول 
التخفيف من أعراض  الشمس في 
االكتئاب، ورفع مســتوى املرضى أو 

املسنني.
لالســتفادة من القــوى اإليجابية 
ألشــعة الشــمس، افتح الستائر 
للســماح بدخول الضوء الطبيعي 
إلــى الغرفــة. ميكــن أن يســاعد 
وإزالة  الزجاجية  النوافــذ  تنظيف 
أيًضا  الضوء  التي حتجــب  العوائق 

على جعــل الغرفة أكثر إشــراًقا 
وإيجابية. 

2 ـ القضاء على الفوضى
تســبب الفوضى التوتر وال شــيء 
متاًما  اإليجابيــة  الطاقة  يســحق 
مثل اإلجهــاد، باإلضافة إلى كونها 
مزعجــة للعيش معهــا، ميكن أن 
تكون الفوضى في كثير من األحيان 
الرعاية املنزلية.  خطيرة في أماكن 
يوفر  الفوضــى  منها  فالتخلــص 

الشعور بالهدوء واالنفتاح.
واخلطــوة بســيطة مثــل إزالــة 
الفوضى فــي درج واحد في املطبخ 
أو غرفــة النوم ميكــن أن يكون له 
الغرفة  إيجابية  تأثير عميق علــى 
أو املســاحة. وميكن استبدال هذه 
الفوضى بوعاء مــن الزهور أو صور 

عائلية عزيزة.
ــ دمج النباتات املنزلية أو الزهور 3ـ 
يوفر دمج النباتات في املنزل عشرات 

الفوائد، باإلضافة إلى حتسني جودة 
الهــواء وجتميل املســاحة وإضافة 
شــخصية إلى املــكان، فقد ثبت 
احلّية  املنزليــة  النباتات  أن  أيًضــا 
والزهور تعمل على حتسني املشاعر 
واحلــاالت العقلية للمرضى أو كبار 
السن. لبعث املزيد من اجلمال، اختر 
النباتات التي تزهــر مثل الزنابق أو 
يوجد شيء  وال  الفاكهة،  أشــجار 
يضاهي زهــرة جميلة جتعل املكان 

أكثر سعادة وإيجابية.
4 ـ افتح النوافذ

يعــرف معظــم النــاس أن قضاء 
الوقــت في الهــواء الطلــق يوفر 
فوائد مثل تقليل القلق وانخفاض 
معدالت ضغــط الــدم. وهذا من 
شــأنه أن يحيي غرفة متعفنة من 
خالل الهواء النقي. ولعل ســماع 
األصــوات اخلارجيــة مثــل زقزقة 
والرعد،  والعواصــف  العصافيــر 

وضحــكات األطفال في الشــارع 
يكون له تأثير كبيــر على إيجابية 

املكان.
5 ـ طالء جديدة للبيت

إن تزيــني الغــرف بالطــالء يعــد 
نظيفة  تبدو  رائعة جلعلها  طريقة 
ومنعشــة ومشــرقة. اختر ألوانًأ 
جميلة، واعمل بعض الرســومات، 
حتى لــو تكن بســيطة، ميكن أن 
إيجابية  تأثير عميق على  له  يكون 
املكان من خالل تغطية الشــوائب 
على اجلــدران وإضفاء حياة جديدة 

على الغرفة.
6 ـ تعليق األعمال الفنية

على  الفنية  األعمــال  تعليــق  إن 
اجلــدران يبعــث علــى الطاقــة 
البيت، وكذلك وضع  إلى  اإليجابية 
التي يقوم  الرسومات  أو  البطاقات 
بها األطفال أو األصدقاء أو األحفاد 
أو  في مناطق معينة مثل الثالجة 
على جدران غرفة املعيشــة وغرفة 
الفني  العمل  تعليــق  يوفر  النوم. 
الهادف تذكيرًا دائًما باحلب والضوء 
الغرفة  يجعل  أن  وميكن  والسعادة 

على الفور أكثر إيجابية.
7 ـ دعوة إلى الطبيعة

أو  نافــذة كبيرة  إذا كانت هنــاك 
شــرفة فــي البيت، فكــر بوضع 
التي  الطيــور  لتغذيــة  صحــون 
يجذبها البيت إذ ستبدأ الطيور في 
التردد على البيــت مما يجعله أكثر 

ايجابية وانسانية.

سبع طرق لمنح بيتك طاقة ايجابية؟
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العواصم ـ وكاالت:

تتجه األنظــار مجددًا صوب ملعب 
إســتاد امللك فهد الدولي، مســاء 
اليــوم األربعاء، عندما يلتقي ميالن 
)بطل الدوري(، غرميــه اإلنتر )حامل 
لقــب لكأس(، للصــراع على لقب 
قد  امللعب،  اإليطالي.كان  الســوبر 
شهد أمس فوز برشلونة )3-1( على 
ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر 

اإلسباني.
ويطمــح قطبا مدينــة ميالن، في 
التتويــج باللقب، في ظــل تراجع 
فرصهمــا إلى حد ما فــي التتويج 
الــدوري اإليطالي، مع تقدمي  بلقب 
الكالتشــيو(  )متصــدر  نابولــي 
مســتوى رائًعا، ويبــدو ماضًيا في 
باالســكوديتو. للفــوز  طريقــه 
الســعودية،  اجلماهير  وســتكون 
على موعد آخر مــن املتعة، بعدما 
أصبحت بالدهم مســرًحا لألحداث 
الكروية الكبيرة، والتي ستشــهد 
مباراة كبيرة يــوم غد اخلميس بني 
جنوم النصر والهــالل، وفريق باريس 
ســان جيرمان.وعلى ذكر اجلماهير، 
تتيح شركة 7tickets، املتخصصة 
في بيــع تذاكر املباريــات األوروبية 
الكبــرى، والســياحة الرياضيــة، 
العربية ملتابعة  الفرصة للجماهير 

املباراة املرتقبة.
ويضــع إنتــر آمــاال كبيــرة على 
ســيموني إنزاجــي، املديــر الفني 
قياسيا  ميتلك سجال  الذي  للفريق، 
اإليطالي،  السوبر  في بطولة كأس 
خالل الســنوات األخيرة.في بطولة 
أن  إلنزاجي  اإليطالي، سبق  السوبر 
قاد فريقه الســابق التسيو مرتني، 
األولى كانت بكأس موسم )2017-
النســور  اصطدم  عندمــا   )2018
بيوفنتــوس، فــي مباراة شــهدت 

أحداثا مثيرة.

فبعــد تقــدم التســيو بهدفــني 
نظيفــني، جنح اليوفــي في حتقيق 
رميونتادا متأخرة بتســجيل هدفني 
85 و90+1، لكن النســور  بالدقائق 
مورجيا  أليســاندرو  طريــق  عــن 
العجوز،  الســيدة  أحبطوا عــودة 
القاتل في  الفوز  بتســجيل هدف 
املباراة  لتنتهــي   ،3+90 الدقيقــة 
بفوز أبناء إنزاجي )3-2(.وعاد إنزاجي 
ليقود التسيو من جديد في السوبر 

وحينهــا   ،)2020-2019( موســم 
تقابل التسيو مجددا مع يوفنتوس، 
انتصــار عريض  فــي حتقيق  وجنح 
بنتيجــة )3-1(، ليتــوج بالســوبر 
للمرة الثانية.ولكونه بطل ســوبر، 
فنجــح إنزاجي فــي حتقيق اللقب 
للمرة الثالثــة في ثالث قيادة فنية 
له بالبطولة، لكن هذه املرة مع إنتر.
ومع اإلنتر، واجــه إنزاجي يوفنتوس 
للمرة الثالثــة بالبطولة، وجنح في 

قيادة األفاعــي للفوز بنتيجة )1-2( 
بسوبر املوســم املاضي، بعد مباراة 
اإلضافية،  لألشواط  امتدت  درامية 
وخطــف فيها اإلنتــر االنتصار في 
إنزاجي  ليتــوج   ،1+120 الدقيقــة 
باللقــب لثالــث مرة فــي تاريخه 
العالمة  ســيموني  كمدرب.وحقق 
الكاملــة بالبطولة، فلم يشــارك 
في السوبر إال في 3 مرات نال فيها 
االنتصــار، فهــل يواصل ســجله 

للمرة  بالبطولــة  ويتــوج  الناصع 
الرابعة؟

ويســتعد ميــالن ملواجهة صعبة 
وقويــة أمام غرميــه التقليدي إنتر، 
اليوم، في كأس الســوبر اإليطالي.
وإنتر،  ميــالن  بــني  املباراة  وتقــام 
على ســتاد امللك فهد الدولي في 
الريــاض. الســعودية  العاصمــة 
السوبر بصفته  ويشارك ميالن في 
بطــل الــدوري اإليطالي، أمــا إنتر 

يشارك باعتباره بطل كأس إيطاليا 
فــي املوســم املاضي.ويضع ميالن 
على  عريضة  طموحات  وجماهيره، 
الالعــب البرتغالي رافائيل لياو، من 
أجل حصــد لقب الســوبر، للمرة 

الثامنة في تاريخ الفريق.
يعد لياو الســالح األبــرز واألخطر 
في تشــكيلة ميالن، وهو ما أثبته 
اجلنــاح البرتغالــي طــوال الفترة 
املاضية، بعدما قــاد الفريق حلصد 
لقــب الكالتشــيو.وأصبح ليــاو، 
الكابــوس األكبر ملدافعــي الدوري 
اإليطالي، بفضل املهارات والقدرات 
الذي  الالعــب  بهــا  يتمتع  التــي 
يشــكل تهديدا كبيرا في الناحية 
أعمدة  لياو من  اليسرى مليالن.وبات 
آخر موسمني،  في  الرئيسية  ميالن 
ويعتمــد عليــه ســتيفانو بيولي 
املدير الفني مليالن، بشكل دائم في 
التشكيل األساســي، نظرًا للقوة 
واملهارة التي ميتاز بها.وشــارك لياو 
هذا املوسم في 24 مباراة بقميص 
 9 املسابقات، وسجل  بكافة  ميالن 

أهداف وصنع مثلهم. 
جنــح البرتغالي رافائيــل لياو جنم 
ميالن، في قهــر إنتر، في آخر مباراة 
املوســم. هذا  الفريقني  جمعــت 
إنتــر في اجلولة  وتقابل ميالن ضد 
اخلامسة من عمر الدوري اإليطالي، 
وجنح لياو في خطــف األنظار وقاد 
ميــالن للفوز بنتيجــة 3-2.وبرغم 
تقــدم إنتر بهدف مــن دون رد، جنح 
لياو بفضل قدراته الفنية في قلب 
الطاولــة لصالح ميالن، وســاهم 
فــي تســجيل 3 أهداف.وســجل 
ليــاو، الهدفــني األول والثالث في 
إنتر، وصنع الهــدف الثاني لزميله 
الفرنســي أوليفيه جيرو.وسيكون 
دفاع إنتر أمام مهمة صعبة إليقاف 
خطورة ليــاو أو احلد منها، من أجل 
إيجاد فرصة حسم الديربي وحصد 

لقب السوبر اإليطالي.

سجل إنزاجي يطمئن إنتر قبل ديربي السوبر

اليوم.. ميالن واإلنتر يتصارعان على أرض
 السعودية للفوز بالسوبر اإليطالي

جدة ـ وكاالت:
أعلــن نادي العني الســعودي املنافس في دوري 
الدرجة األولى »يلو« مســاء أمس، عن تعاقده 
رســميا مع حارس مرمى منتخب األردن وفريق 
الفاخوري  الفاخــوري.وكان  الوحدات عبد اهلل 
قد وصل إلى الســعودية قبل أسبوع، والتحق 
العني، متهيدا للمشــاركة في  بتدريبات فريق 
مرحلة اإليــاب من دوري يلو، حتــت قيادة املدير 
الفني السابق لفريق الوحدات، الفرنسي ديديه 
جوميز.وسيمتد عقد الفاخوري مع فريق العني 
4 أشهر على أن يعود بعدها إلى األردن لتحديد 

وجهته املقبلة.
وكتب احلساب الرسمي لنادي العني على تويتر: 
»عبد اهلل الفاخوري عيناويــا. مرحبا هيل عد 
السيل يا النشــمي«.ويعتبر الفاخوري حارس 
املرمى األبرز على صعيد الكرة األردنية، ويصفه 
اخلبراء بخليفة األسطورة عامر شفيع.وينتظر 
أن يلتحق بالعني الســعودي في األيام املقبلة 
الثنائي األردنــي مجدي عطار ومهند خير اهلل.
جدير بالذكر أن فريــق العني يصارع للبقاء في 
دوري »يلــو« إذ يحتــل املركز 13 مــن أصل 18 

فريقا، برصيد 18 نقطة.

تونس ـ وكاالت:
قــررت الرابطة التونســية لكرة القــدم، خالل 
اجتماعها املنعقد مساء أول أمس، توقيع عقوبة 
على الترجي، متمثلة في توبيــخ وغرامة مالية 
قدرها 5 آالف  دينار.جــاء ذلك بعد رمي جماهيره 
املقذوفات بجميع أنواعها وإشــعال الشــماريخ 
ورميها علــى أرضية امليدان، خــالل لقاء النجم 
الســاحلي يوم اخلميس املاضي، فــي إطار لقاء 
مؤجل حلســاب اجلولــة الرابعة من منافســات 
اجملموعة األولى للدوري التونســي املمتاز.وكانت 
املبــاراة انتهت بفــوز الترجي بثنائيــة نظيفة، 
وشــهدت مناوشــات كبيرة بني جمهور الترجي 
ورجــال األمن، الذين اســتعملوا الغاز املســيل 
للدموع للسيطرة على الوضع.كما قررت الرابطة 
فــي ذات االجتمــاع، معاقبة اإلفريقــي بتوبيخ 

وغرامة مالية قدرها 2500 دينار.
يأتي ذلك بعد رمي جماهيره القوارير على أرضية 
امليدان من قبل جماهيره، خالل املواجهة املؤجلة 
التــي جمعته باحتاد بن قردان يوم اجلمعة املاضي، 
فــي لقاء مؤجل حلســاب اجلولة اخلامســة من 
منافســات اجملموعة الثانية، والذي انتهى بهزمية 

االفريقي على ميدانه بهدف من دون رد.

ميونيخ ـ وكاالت:
تخلى نادي بوروسيا دورمتوند عن أحد مواهبه 
الشــابة، ألحد أندية الدوري اإليطالي، خالل 
اجلارية.وأعلن  الشــتوية  االنتقــاالت  فتــرة 
النادي األملاني رحيل مهاجمه الشاب جادين 
براف إلى هيالس فيرونا، الناشــط في الدوري 
عقد  اإلعارة.ويتضمن  سبيل  على  اإليطالي، 
اإلعارة بندا يتيح لهيالس فيرونا، ضم صاحب 

ال20 عاما نهائيا، في نهاية املوسم.
ولم يســبق للمهاجــم الهولنــدي اللعب 
للفريق األول بدورمتوند، إذ كان ينشط ضمن 
براف  23 ســنة.وانضم  صفوف فريق حتــت 
ألسود الفيســتيفال الصيف املاضي، قادما 
من مانشستر سيتي، موقعا على عقد حتى 

يونيو/حزيران 2025 مع دورمتوند.

العين السعودي يضم 
األردني الفاخوري

الرابطة التونسية 
تغرم الترجي واإلفريقي

براف يرحل إلى فيرونا 
اإليطالي

إنتر وميالن في لقاء سابق

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

واصل بوســطن ســلتيكس، وصيف 
جايسون  وجنمه  املاضي،  املوسم  بطل 
تايتوم التحليق في صــدارة دوري كرة 
الســلة األميركــي للمحترفني، بفوز 
توالياً كان على حساب  ســابع توالياً 
 118-130 هورنتس  تشارلوت  مضيفه 
في اليوم املاراثوني التقليدي التكرميي 
املناهض  كينــغ  لوثر  مارتــن  للراحل 

للعنصرية.
في تشــارلوت، حيث ألقى لوثر كينغ 
خطابًا في عام 1960 بعنوان »األســود 
»لدي حلم«  معلناً  األمريكي«،  واحللم 
الذي ظل مشــهورا بعد ثالث سنوات 
تايتوم نفســه جنما  تقريًبــا، فــرض 
بتسجيله 51 نقطة مع تسع متابعات 
تايتوم  وخمس متريرات حاســمة.وقال 
عقب املباراة »بدونــه )لوثر كينغ(، لم 
يكن يإمكاني فعــل ما أفعله وأحقق 

حلمي«.
وتفوق ســلتيكس منذ بدايــة املباراة 
ووســع الفارق الــى 17 نقطة مطلع 

الربع الثالث لكن تشــارلوت جنح في 
بفضل  نقطتني  الى  وتقليصه  العودة 
تألق جايلــن ماكدانيالــز )26 نقطة( 
)25 نقطــة(، لكن تايتوم  والميلو بال 
أعاد السيطرة إلى فريقه في اللحظات 
احلاسمة بثالث ثالثيات متتالية منهياً 

الربع األخيرة بتسجيله 18 نقطة.
وميلــك ســلتيكس أفضــل غلة هذا 
املوســم برصيد 33 فوزاً في 45 مباراة 
ويتربــع صــدارة الــدوري واملنطقــة 

الشرقية.
وفي ميلووكي، اســتعاد باكس، بطل 
توازنه بعد خسارتني متتاليتني   ،2021
عندما تغلب على ضيفه إنديانا بيسرز 
132-119 فعــزز موقعــه فــي املركز 
الشــرقية.ويدين  للمنطقة  الثالــث 
باكس بفوزه إلى جونيور هوليداي الذي 
حقق »دابل دابل« بتسجيله 35 نقطة 
مع 11 متريرة حاســمة، معوضاً غياب 
أنتيتوكومنبو  يانيــس  اليوناني  النجم 
الذي فضــل املدرب مايــك بادنهولزر 

إراحته.
في واشــنطن، حيث أعلن الناشــط 
احلقوقي عــن كتابه الشــهير »لدي 

حلــم« في 28 أغســطس 1963، عاد 
اللقب،  غولدن ســتايت ووريرز، حامل 
أربع هزائم  إلى سكة االنتصارات بعد 

محرجــة في خمس مباريــات، عندما 
تغلب على مضيفــه ويزاردز 118-127 
صاحب  كوري  ســتيفن  جنمه  بفضل 

41 نقطة بينها 12 حاسمة في الربع 
األخير.وقال كوري »هذا كل ما يتطلبه 
املرحلة حملاولة تصحيح  األمر في هذه 

املسار واســتعادة ديناميكية جيدة«.
وبرز جوردان بول ودارميوند غرين أيضا في 
صفوف ووريرز، فسجل األول 32 نقطة 
مع ســبع متابعات، وأضاف الثاني 17 
نقطة مع 10 متريرات حاســمة.وغاب 
النجم اآلخر كالي تومســون بقرار من 

املدرب ستيف كير.
وتابــع »امللك« ليبــرون جيمس تألقه 
وأنعش آمال فريقه لوس أجنليس ليكرز 
في املنافســة على بطاقة البالي أوف 
عندمــا قــاده الى الفــوز على ضيفه 
140-132 في لوس  هيوســن روكتس 
أ لوثر كينغ النفوس  أجنليس حيث هــدَّ
بعد أعمال الشــغب في واتس في عام 

.1965
 48 بتسجيله  وكان جيمس حاســماً 
نقطــة مع ثمانــي متابعات وتســع 
متريرات حاســمة، وبات على بعد 318 
نقطة ليصبح أفضل هداف في التاريخ 
متقدماً على كرمي عبد اجلبار )38.387(.
في كليفالند، انتظر كافالييرز، خامس 
الربع األخير حلسم  املنطقة الشرقية، 
مواجهتــه أمــام ضيفه نيــو أورليانز 
بيليكانز ثالث الغربية 113-103 بفضل 

12 نقطة لداريوس غارالند صاحب 30 
نقطة في املباراة مع 11 متريرة حاسمة.
وعلى غرار ســلتيكس في الشــرقية، 
خارج  التغريد  غريزليــر  ممفيس  واصل 
الســرب في الغربية عندما حقق فوزه 
العاشر تواليا والـ30 في 43 مباراة هذا 
املوســم بفوزه على ضيفه فينيكس 
صنز 136-106 في ممفيس حيث اغتيل 
لوثر كينغ في الرابع من نيسان 1968.

وتألق كل من جــا مورانت )29 نقطة( 
وديزموند بــني )28 نقطة( في صفوف 

الفائز.
في نيويورك، حيث قدم لوثر كينغ نداًءا 
قويًا ضد حرب فيتنــام في عام 1967، 
التمديد  الــى  رابتورز  تورونتــو  احتاج 
للتغلب على مضيفه نيويورك نيكس 
123-121 بفضل فريد فانفيلت صاحب 

33 نقطة وثماني متريرات حاسمة(.
في أتالنتا حيث ُولــد مارتن لوثر كينغ 
جونيور فــي 15 كانــون الثاني 1929، 
حقق هوكس انتصارًا ثالًثا على التوالي 
 ،113-121 على حســاب ميامي هيت 
بفضــل ديجونــت مــوراي )28 نقطة 

وسبع متريرات حاسمة(.

تايتوم وسلتيكس يواصالن التحليق في الصدارة
في دوري السلة األميركي

لقطة من دوري السلة للمحترفني

القاهرة ـ وكاالت:
ســاهم أحمد الشــناوي، حارس 
مرمى بيراميدز، فــي تأهل فريقه 
لنهائــي كأس مصر، بعــد الفوز 
النهائي  نصف  في  الزمالك،  على 
بنتيجــة 4-3 بــركالت الترجيح.

وتصــدى الشــناوي لركلتي جزاء 
مــن أحمد ســيد زيــزو ومحمود 
تألق  شــيكاباال.ورغم  الرازق  عبد 
الشــناوي فــي ركالت اجلــزاء، إال 
أنه يحتفــظ برقم ســلبي أمام 
الزمالك، حيث فشــل في احلفاظ 
على نظافة شــباكه أمام الفريق 
األبيــض في 5 مباريــات متتالية.
الشناوي شــارك في فوز بيراميدز 
الدور  فــي   ،)0-1( الزمالــك  على 
الثانــي للــدوري موســم 2018-

2019.بعد هذه املبــاراة، لعب مع 
بيراميدز ضــد الزمالك في نهائي 
 ،0-3 األبيــض  وفاز  كأس مصــر، 
عن طريق يوســف أوباما واملغربي 

أشرف بن شرقي )هدفني(.

ثم تقابل مع فريق ميت عقبة مرة 
أخرى بالدور األول للدوري موســم 
2019-2020، وفاز األبيض 2-0، عن 
ومحمود  محمد  مصطفى  طريق 
عالء.وجتــدد اللقاء بني الشــناوي 
والزمالك فــي الدور الثاني للدوري 
املوســم املاضي، وخسر بيراميدز 
أحمد  ســجلها  نظيفة،  بثالثية 
اجلزيري  الدين  وســيف  زيزو  سيد 

وشيكاباال.
وفي الدور األول للدوري احلالي، فاز 
الزمالك على بيراميدز، مبشــاركة 
رد، سجله  دون  بهدف  الشــناوي، 
الشناوي  شلبي.وتلقى  مصطفى 
هدفــا مــن الزمالك عــن طريق 
حســام عبد اجمليد، فــي مواجهة 
أمس  مصر،  كأس  نهائــي  نصف 

اإلثنني.

الرباط ـ وكاالت:
كشــفت جلنــة املســابقات باالحتاد 
املغربي لكــرة القدم، موعــد مباراة 
الكالســيكو بني الرجــاء البيضاوي 
واجليش امللكــي، ضمن اجلولة 14 من 

الدوري املغربي. ويعتبر الكالسيكو من 
أقوى مباريات الدوري، وغالبا ما تشهد 
حضورا جماهيريا قياسيا.ويزيد ترتيب 
الفريقني مــن إثارة املواجهة، إذ يحتل 
بالتســاوي مع  األول،  املركــز  اجليش 

الفتــح، برصيد 25 نقطــة، في حني 
اخلامس ب20  املركــز  الرجــاء  يحتل 
نقطة.وقررت جلنة املسابقات أن جترى 
املواجهة يوم الســبت املقبل، مبلعب 

محمد اخلامس في الدار البيضاء.

السبت.. كالسيكو الرجاء والجيش

7 العبات مصنفات عالميا
 في بطولة دبي للتنس

برغم تألقه في ركالت الجزاء.. رقم 
سلبي للشناوي أمام الزمالك

الشناوي

أبو ظبي ـ وكاالت:
كشــفت بطوالت ســوق دبي احلرة 
العبات   7 مشــاركة  عــن  للتنس، 
من املصنفات العشــرة األوائل في 
منافســات البطولة التي تقام في 
دبي من 19 وحتى 25 شباط املقبل.

وتضم قائمة الالعبات املشــاركات 
األولى عامليا  البطولة، املصنفة  في 
العربية  والنجمة  إيجا شفيونتيك، 
عامليا،  الثانية  املصنفــة  جابر  أنس 
جارسيا  وكارولني  بيجال  وجيسيكا 

املصنفتني الثالثة والرابعة.
بفرصــة  املشــجعون  ويحظــى 
14 العبــة من  االســتمتاع بــأداء 
األوائــل،  العشــرين  املصنفــات 
كما تعــود الالعبــة الالتفية يلينا 
أوستابينكو، للدفاع عن لقبها الذي 
املاضي، على ســتاد  العام  حققته 

سوق دبي احلرة للتنس.
واختتمــت شــفيونتيك )21 عاما( 
الســنة املاضية، وهي فــي صدارة 
احملترفات،  التنــس  العبــات  ترتيب 
بعدما حصدت لقبي جراند ســالم 
في بطولة فرنسا املفتوحة، وبطولة 
أمريكا املفتوحة للتنس.وباتت أنس 
جابــر أول العبة عربيــة تصل إلى 
نهائي إحدى البطوالت األربع الكبرى 
العام املاضي، وذلــك عندما تأهلت 
إلــى املبــاراة النهائيــة لبطولتي 
وميبلــدون وأمريــكا املفتوحة، وهي 
الالعبة األفريقية األولى في التاريخ 
التي حتقق املركــز الثاني في ترتيب 

العبات التنس احملترفات.
وقــال كولــم ماكلوكلــني النائب 
التنفيــذي لرئيس مجلــس اإلدارة 
احلرة  التنفيذي لسوق دبي  والرئيس 
»نهدف في كل عام لالستفادة من 
واســتقطاب  الســابقة،  اإلجنازات 
»مشاركة  الالعبات«.وأضاف  أفضل 
14 العبة من املصنفات العشــرين 
العام  فــإن بطولة هــذا  األوائــل، 
ســتكون واحدة من أكثر البطوالت 
متيــزا على اإلطالق، وســتوفر جتربة 
مميزة للجماهيــر والالعبني واإلعالم 

واجلهات املعنية«.
وتضم قائمة الالعبات املشــاركات 
فــي البطوالت أيضــا، وصيفة دورة 
العام املاضــي في دبــي، فيرونيكا 
كوديرميتوفــا املصنفة التاســعة 

عامليا،  الثامنــة  واملصنفة  عامليــا، 
داريا كاســاتكينا، وماديســون كيز 
املتأهلة إلى نهائي أمريكا املفتوحة 
دبي،  في  املقيمة  واإلسبانية   ،2017
باوال بادوســا، بجانب بياتريس حداد 
مايــا املصنفة األولى فــي البرازيل.
من جانبه، قال صــالح تهلك مدير 
للتنس  احلــرة  دبي  بطوالت ســوق 
»تقــدم نســخة هــذا العــام من 
البطولــة، مزيجا رائعــا يجمع بني 
الســابقني  واألبطال  النجــوم  أبرز 
»نتطلع  املوهوبني«.ونوه  والشــباب 
إلى مشاهدة مســتويات املنافسة 
العاليــة التــي تقدمهــا أفضــل 
الالعبــات هنا فــي دبــي، لتتجدد 
بعدها أجواء احلماس والتشويق مع 

منافسات الرجال«.

إيجا شفيونتيك.. املصنفة االولى عامليا

10:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

ميالن ـ إنتر ميالن

كريستال باالس ـ مان يونايتد

كأس السوبر اإليطالي

الدوري اإلنجليزي



11رياضة األربعاء 18 كانون الثاني 2023 العدد )5058(

Wed. 18 Jan. 2023 issue )5058)

متابعة ـ الصباح الجديد:

عقــَد، أمس فــي فنــدق جراند 
ميلينيــوم، املؤمتــر التنســيقي 
لنهائي خليجي زين 25 ، ومّثـــل 
اجلانــب العراقــي املديــُر اإلداري 
مهدي كــرمي ومديــر التجهيزات 
حقي إبراهيم واملنســق اإلعالمي 
محمــد عماد.وتقــررَ أن يرتــدي 
منتخبنا الوطنّي الطقم األبيض 
الكامــل، بينما يرتــدي املنتخب 
الكامل،  األحمر  الطقم  العماني 
بينما يرتدي حراس مرمى منتخبنا 
الطقم األصفــر الكامل، وحراس 
الطقم  عمــان  منتخب  مرمــى 

األسود الكامل.
إلى ذلك وبدعــوٍة خاصة من وزير 
»أحمد  السيد  والرياضة  الشباب 
املبرقع«، حــل ضيوًفا على ملعب 
البصــرة الدولــي، مجموعة من 
األطفال املصابني مبرض السرطان 
من مستشــفى وارث في كربالء 
منتخبنــا  لدعــم   ، املقدســة 
نصف  الدور  مبــاراة  في  الوطني 
النهائي لبطولة خليجي 25 التي 
فاز فيها على شــقيقه القطري 

بهدفني مقابل هدف.
واســتقبل »املبرقــع« مجموعة 
قبيل  بهــم  للترحيب  األطفــال 
انطالق املباراة، وســط مشــاعر 
الفــرح التي عبــروا عنها أصدق 
تعبير بهتافاتهم، واليافطات التي 
رفعوهــا، وعبروا عن ســعادتهم 
بالفوز الذي ســيكون دافعا لهم 

لالنتصار على املرض.
 وبني السيد الوزير أن حضور هؤالء 
االطفال، وتســجيلهم للحظات 
سعيدة في حياتهم، كانت فعاًل، 
إحدى األسباب التي نالت تعاطف 

منتخبنا الوطني مبجموع العبيه، 
وجماهيرنا التي حيتهم فضاًل عن 
عدسات اإلعالم، التي تفاعلت مع 
وجودهم في صالة كبار الضيوف، 
هؤالء  اســتقبال  أن  على  مؤكًدا 
إنسانية،  رســائل  األطفال حمل 
تزدان بها البطولة الرياضية، التي 
جنحت من جميــع اجلوانب عامة 

واإلنسانية منها بصورٍة خاصة.

ورشة عمل ملصوري خليجي 25
في  اإلعالمّية  اللجنــة  أقامــت 
االحتــاد العراقّي لكرة القدم، على 
هامش خليجــي ٢٥ في البصرة، 
أمس، ورشــَة عمــل للمصورين 
»كرمي  العاملي  املصور  فيها  حاضرَ 
الورشــُة  جعفر«.وخصصــت 
للمصورين املتواجدين في بطولِة 
خليجي زين بصــرة 25 في قاعِة 
الســياب بفنــدق مناوي باشــا، 

حيث شــهدت إلقاَء الضوء على 
املصورة  الصحفّيــة  التغطيــِة 
واختيار املواقع األنســب اللتقاِط 
الصورة في مثــل هكذا بطوالت.
العديد من  الورشــِة  في  وشارَك 
مصــوري الصحــف والــوكاالت 
املعتمدين في بطولِة خليجي زين 

بصرة 25.

ختام مبهر 

إلى ذلك، كشــفت وزارة الشباب 
إلجناح  العمل  تفاصيل  والرياضة، 
املباريات في خليجي 25 مبحافظة 
أعداد  أحصــت  وفيما  البصــرة، 
احلدودية  املنافــذ  عبر  الوافديــن 
بلدانهم،  منتخبــات  لتشــجع 
أكدت ســعيها بأن ال يقل حفل 
االختتــام أهميــة عــن حفــل 
باســم  املتحدث  االفتتاح.وقــال 
الوزارة، حســام حســن، إن »كل 

مبــاراة حتتاج إلى جهــود عالية 
خلف الكواليس، ويتم العمل من 
الشباب  وزارة  بني  التنسيق  خالل 
لها  الســاندة  واجلهات  والرياضة 
في اللجنة التنظيمية العليا من 

أجل إجناح هذا احلدث الكروي«.
»الــوزارة  أن  حســن،  وأضــاف 
كوادرها  بكل  للبطولة  استعّدت 
الليل  يواصلــون  كانــوا  الذيــن 
لها،  اإلعداد  فتــرة  بالنهار طيلة 
وال يزال العمل مستمرا حتى اآلن، 
أمام  بأفضل حّلة  املالعب  الظهار 
اجلمهور، وهو ما بــدا جليا خالل 
حفل افتتاح البطولة مبلعب جذع 
النخلة«.وتابــع، أن »األنظار تتجه 
حاليا إلى حفل اخلتام، وتســعى 
وزارة الشباب والرياضة مع اجلهات 
الساندة األخرى بأن ال يقل اهمية 

عن حفل االفتتاح«.
وعن التسهيالت لدخول الوافدين 
أوضح حسن، أن »املنافذ احلدودية 
اتخــذت كل اإلجــراءات التي من 
اجلمهور،  دخول  تســهيل  شأنها 
ســواء عبر منفذ ســفوان أو عن 
طريــق مطــار البصــرة الدولي، 
أو القادمــني إلى بغــداد ومن ثم 
يتوجهون إلى البصرة عبر الطريق 

البري أو اجلوي«.
املنافذ  »مديريــة  أن  إلى  وأشــار 
احلدوديــة ووزارة الداخليــة ووزارة 
النقــل واملواصــالت وضعت كل 
امكانياتهــا لتســهيل وصــول 
املناســب،  بالوقت  املشــجعني 
ومت تســجيل دخــول أكثر من 40 
ألف مشــجع عبر منفذ سفوان 
واملنافــذ األخرى، لشــّد أزر الفرق 
ومتابعة مباريــات البطولة، التي 
نأمــل أن تكون فاحتــة خير على 
العراق الستضافة باقي البطوالت 

الدولية والقارية«.

أطفال مستشفى وارث لألمراض السرطانية يدعمون 
منتخبنا الوطني في ملعب البصرة 

منتخبنا بالطقم األبيض بمواجهة عمان في ختام خليجي 25 

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

مبزيد من احلزن واآلسى تلقينا نبا حادث 
التي تقل مشــجعني شــبابا  احلافلة 
الناصرية  الوطني من اهالي  للمنتخب 
، اصطدمت بشــاحنة لنقل املشتقات 
النفطية على طريــق ناصرية ـ بصرة 
الضباب  لوجود  الرؤية  انعدام  بســبب 

الكثيف«.. صباح أمس األول.
ان اجلمهور الــذي حضر أمس األول إلى 
ملعب املباراة يبعث إلى العالم انه أتى 
من اجل التشــجيع النظيــف واملؤازرة 
ملنتخب بالده اســود الرافدين، ال يهتم 
مبا يحصــل إليه في الطريــق، بل يريد 
الوصــول إلى ملعب املبــاراة بحثا عن 
املشــاركة في افراح منتخبنا الوطني 

لكرة القدم.
لقد كان احلــادث األليم موجعا، نترحم 
على أرواح من فارقنا امس من مشجعي 
على  احلريصــني  الوطنــي  منتخبنــا 

امليدان،  إلى  مساندة األســود واحلضور 
لقد كانوا شــموع تنير سماء املنتخب 
في البطولــة، وبرحيلهــم زادوا إصرار 
العبينا على املضي فــي طريق التفوق 
اخلليجيـ  باللقب  التتويــج  إلى  وصوال 
دعواتنــا ألهلهــم ومحبيهــم الصبر 

والسلوان.
هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية، عن 
وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء 
حادث مروري حلافلة تقل مشجعني على 
طريق محافظة البصرة.ووفقا ملا ذكرته 
وكالة األنباء العراقيــة، نقال عن مدير 
الصحــة العامة في دائرة صحة ذي قار 
حسني اجلليلي، فإن »احلادث املروري الذي 
تعرضت له حافلة تقل مشــجعني إلى 
إلى وفاة سبعة  أدى  البصرة،  محافظة 

أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح«.
العراقي لكرة  االحتــاد  إلى ذلك، قــدم 
القــدم، التعزية لعوائل الضحايا الذين 
لقوا مصرعهم فــي حادث مروري، أثناء 
توجههم ملدينــة البصرة حلضور مباراة 

املنتخبــني العراقي والقطري أمس، في 
نصف نهائــي بطولة خليجي 25 الذي 
انتهى عراقيا بهدفني مقابل هدف واحد 

لقطر.

وقال االحتــاد في بيان: »يتقــدم عدنان 
درجال رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم، 
رئيس اللجنــة التنظيمية خلليجي 25، 
نيابة عن أســرة االحتاد، بأحــر التعازي 

الضحايا  املواســاة لعوائــل  وأصــدق 
الذين ذهبــوا ضحية حادث مروري، أثناء 
البصرة  إلــى  الناصرية  من  ســفرهم 
ملشــاهدة مبــاراة منتخبنــا الوطني 

وشــقيقه القطري، التي أقيمت امس 
ضمن الدور نصــف النهائي، تغمدهم 
اهلل برحمتــه الواســعة وأســكنهم 

فسيح جناته«.
وَحضــر رئيُس االحتــاد العراقــي لكرِة 
القدم، صبــاح أمس »عدنان درجال« مع 
مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب 
األول  والنائب  بنيــان«  »إيــاد  والرياضة 
لرئيس االحتاد »علي جبار« وعضو االحتاد 
إلى  املرافق  والوفد  العلوم«  »فراس بحر 
مجلس عزاء ضحايا حادث تصادم باص 
يقُل مشجعني من أهالي محافظة ذي 
قار متوجهني إلى البصرة حلضور مباراة 
منتخبــي قطر والعــراق، أمس االثنني، 
ضمن الــدور نصف النهائــي خلليجي 
25.وقدَم درجــال والوفد املرافق التعازي 
لذوي الضحايا، معبراً عن أسفه البالغ 
لهذا احلــادث املروع الــذي راح ضحيته 
االبريــاء  من الوفيــات   واالصابات بني 
صفوف مشــجعي املنتخــِب الوطني.

وبنّي درجال والوفــد املرافق له تعاطفه 

مع أُسر الضحايا الذين قضوا نحبهم، 
متمنياً الشــفاَء العاجل للمصابني إثر 
احلادث املروع.وكان في اســتقبال الوفد 
املُعــزي محافظ ذي قار ومدير شــباب 
نادي ســوق  ورئيس  احملافظة  ورياضــة 

الشيوخ.
ومن جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة 
التعازي  »أحر  املبرقــع  أحمد  العراقي، 
الضحايا،  لعوائــل  املواســاة  وأصدق 
الذيــن ذهبــوا ضحية حــادث مروري 
مؤســف أثناء ســفرهم مــن مدينة 
الناصرية إلى محافظة البصرة، ملؤازرة 
املنتخب العراقــي الوطني في مباراته 

أمام شقيقه القطري«.
الثاني خالل  ويعد هذا احلادث املــروري 
أيام البطولة، إذ سبق أن لقي مشجع 
عراقي مصرعــه، مع إصابة 3 عمانيني 
بجــروح متفاوتة، أثنــاء توجههم من 
بغــداد إلــى البصرة حلضــور مباراتي 
الثالثة من دور  احلســم، ضمن اجلولة 

اجملموعات.

ضحايا حادث الناصرية.. شموع أضاءت طريق اسود الرافدين نحو اللقب الرابع
كانوا في طريقهم لحضور لقاء نصف نهائي خليجي 25

درجال يحضر مجلس عزاء ضحايا حادث الناصرية

4 وديات تجهز شباب 
العراق لكأس آسيا

نوروز يستعير 
األردني الرشدان

الدخيل.. ثاني العب 
عراقي يلعب في إنجلترا

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف اجلهاز اإلداري ملنتخب العراق حتــت 19 عاما، أول 
أمس، أنه مت تأمني 4 مباريات ودية مع منتخبات آســيوية 
وأوروبية، تقام في معسكر تركيا التدريبي، الذي سينطلق 
اليوم األربعاء ، ضمن حتضيراته للمشاركة ببطولة آسيا 

مطلع آذار املقبل.
وقــال ندمي كــرمي، املديــر اإلداري ملنتخب شــباب العراق، 
في تصريحاته ملوقــع االحتاد العراقي: »أســود الرافدين 
ســيغادرون إلى تركيا اليوم للدخول في معسكر تدريبي 
مبدينة أنطاليا«.وأضاف كرمي: »ســيخوض شباب العراق 
4 مباريات ودية أمام منتخبات اجملر وطاجكســتان واألردن 
وقيرغيزســتان«وأضاف: »لعب فريقنــا، أول أمس، مباراة 
ودية مــع  الكهرباء، انتهت لصاحلنا بنتيجة )3-2(، وجرت 
مبلعب املدينة الدولــي في بغداد«.وختم كرمي: »التدريبات 
مستمرة بشــكل يومي في بغداد، ويتطلع اجلهاز الفني 
بقيادة عماد محمد، لتنفيذ خطــة اإلعداد املثالية قبل 
املشاركة بكأس آســيا التي ســتقام في اوزبكستان«.  
وكان منتخب شــباب العراق، قد اعتذر عن عدم مواجهة 
شــقيقه األردني في عمــان، ليتم تأكيدهــا مجددا في 

مدينة أنطاليا التركية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
غادر النجــم الدولي األردني نزار الرشــدان إلى العراق 
وذلك بهدف االلتحاق بتدريبات فريق نوروز املنافس في 
الدوري العراقي املمتاز.. وكان الرشــدان قد حصل على 
موافقة إدارة نــادي الفيصلي لالحتراف مع نوروز وعلى 
ســبيل اإلعارة ملدة 4 أشهر.. وجدد الرشدان عقده مع 
الفيصلي ملدة موسمني قبل سفره إلى العراق بعدما 
برز معه بصورة الفتة في املوسم املاضي، إذ أسهم في 

إحراز لقبي درع االحتاد ودوري احملترفني األردني.
وبــدأ الرشــدان مســيرته الكروية مع احلســني إربد 
حيــث تدرج بفئاته العمرية وصــوال للفريق األول قبل 
أن ينتقــل لصفوف الفيصلي.. وتعتبــر هذه التجربة 
االحترافية األولى في مســيرة الرشــدان الذي يلعب 
كالعب ارتكاز حيث يتمتع بطول القامة والقدرة على 
حتطيم هجمات املنافس عالوة على متيزه بالتسديد من 

مسافات بعيدة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي »بيرنلــي« االجنليزي، عن التعاقد مع الالعب 
العراقــي أمني الدخيل.. وجاء اإلعــالن من خالل املوقع 
الرســمي للنادي، الذي بني أن مــدة العقد تصل إلى 
ثالث ســنوات ونصف، لتمثيل الفريــق األول في دوري 
الدرجة االولى االجنليزي، قادما من نادي فينست ترودين 

البلجيكي.
ويلعب الدخيل مبركــز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 20 
عاماً.. ويدرب نادي بيرنلي املدرب البلجيكي فينســنت 
كومبانــي.. وأصبــح أمني الدخيل ثانــي العب عراقي 
يلعب في الكرة اإلجنليزية، اضافة الى العب مانشستر 
يونايتد زيدان اقبال.. من جانبه قال االحتاد العراقي لكرة 
القدم، »نبــارك للمدافع العراقي أمني الدخيل انتقاله 
إلى متصدر التشامبيون شيب نادي بيرنلي اإلجنليزي«.

كأس الخليج العربي 25/ النهائي

يوم الخميس 19

جانب من حضور مستشفى اطفال وارث لالمراض السرطانية في لقاء نصف النهائي

متابعة ـ الصباح الجديد:
العراقي  املنتخــب  أكد جنــم 
أن  الســابق، هوار مال محمد، 
مدرب أسود الرافدين خيسوس 
تاريخية  فرصة  ميلك  كاساس، 
حلصد لقب "خليجي 25".وقال 
تلفزيوني:  تصريح  في  محمد، 
فــي  محظــوظ  "كاســاس 
النسخة احلالية املقامة مبدينة 

البصرة بالعراق". 
أن يســتغل  "يجب  وأضــاف: 
كاساس، ظهور بقية املنتخبات 

بــاألداء،  متفاوتــة  بصــورة 
وشاهدنا مستويات متواضعة 
لبعــض الفرق الكبيــرة، مثل 
اإلمارات والكويــت، إلى جانب 
مشــاركة الســعودية وقطر 

بالصف الثاني".
وزاد: "املنافســة جــاءت عــن 
وعمــان،  البحريــن  طريــق 
يقود  أن  كاســاس  وبإمــكان 
لقب  وخطف  لإلجنــاز،  العراق 
البطولــة، بعد وضع التكتيك 
"اجلماهيــر  املناســب".وتابع: 

املنتخب  التي ساندت  الكبيرة 
حتتفل  أن  تســتحق  العراقي، 
مواتية  والفرصة  جديد،  بلقب 
اخلليجية  الــكأس  لتحقيــق 
أمام  "مباراتنا  الرابعة".وختم: 
تعامال ســليما  اكــدت  قطر 
من كاســاس، الختيــار أدواته 
النتيجة  كسب  في  السليمة 
للمباراة  والوصــول  والتفــوق 
اخلتاميــة، فــي ظل املــؤازرة 
الكبيرة من اجلماهير العراقية 

العاشقة ألسود الرافدين".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر االحتاد املركزي للكرة الطائرة، 
حزمة من العقوبــات على خلفية 
الشــمال  أحداث مبــاراة مصافي 
منافســات  والبيشــمرگة، ضمن 
الــدوري املمتاز املقامــة حاليا في 
العراقي  االحتاد  أربيل.وأصدر  مدينة 
لفريق  املساعد  املدرب  عقوبة بحق 
البيشــمركة نهرو عدنان، باحلرمان 
إلــى نهاية  مــن مرافقــة فريقه 
مباريــات التجمــع األول وغرامــة 
ماليــة نصف مليون دينــار عراقي، 

بدرت منه  التي  التصرفات  لســوء 
في املبــاراة، وكثرة االعتراضات غير 
املبــررة على احلكــم، وتوجيه إنذار 
نهائــي للمحترفــني فــي صفوف 
فريق البيشــمركة )إيكــور، فيدرر( 

لألسباب ذاتها. 
كمــا قرر االحتــاد معاقبــة املدرب 
املســاعد ملصافي الشــمال نبيل 
الفريق  مرافقة  من  باحلرمان  عباس 
حلني انتهــاء التجمع األول، وتغرميه 
نصف مليون دينار لسوء التصرفات 
ســير  أثناء  املتكررة  واعتراضاتــه 

املباراة. ومت توجيه إنذار نهائي لالعب 
مصافــي الشــمال حســني عبد 
الواحد لســوء السلوك واالعتراض 
املدرجة  االحتاد  القانوني.وتوعد  غير 
أسماءهم أعاله مبضاعفة العقوبات 
في حــال تكرارها أو إصدار إســاءة 
أخرى فــي املباريــات املقبلة.وحث 
األندية على ضرورة  العراقي،  االحتاد 
التزام العبيها باخللق الرياضي وعدم 
االعتراض غير القانوني في املباريات.

يذكــر أن مباراة الفريقــني انتهت 
لصالح البيشمركة بنتيجة )2-3(.

هوار محمد: كاساس أمام فرصة
 تاريخية في خليجي 25

اتحاد الطائرة يفرض عقوبات على 
المصافي والبيشمركة
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت اللجنة املنظمــة لبطولة 
كأس اخلليج "خليجي 25" االنتهاء 
من إعــداد حفل اختتــام البطولة 
يــوم غد اخلميــس ، وقــال الناطق 
باســم اللجنة حســام حسن في 
اجلديد"من  الصباح  تابعته  تصريح 
إختتام  تنظيم حفل  املؤكد سيتم 
بطولة خليجــي ٢٥ ومت إعداد كافة 
اخلتام  بحفل  اخلاصــة  التجهيزات 
ونهائي البطولة يوم غد اخلميس ".

وأكد ان "اللجنة التي اشرفت على 
نفسها  ستشــرف  االفتتاح  حفل 
علــى حفل اخلتــام". وســيلتقي 
وشــقيقه  الوطنــي  منتخبنــا 
الُعماني، في نهائي بطولة خليجي 
25 يوم غــد على ملعــب البصرة 
الدولي وتواجه املنتخبان في إفتتاح 
البطولــة بتصفيــات اجملموعــات 

وانتهت بالتعادل السلبي.
ووعد احتــاد الكرة ووزارة الشــباب 

أكثر  إختتام  بإقامة حفل  والرياضة 
"ابهاراً" من حفل االفتتاح املدهش.

إرتفاع فنادق البصرة بنسبة 
 100%

املبيت في  وكانت شهدت أســعار 
فنــادق محافظة البصــرة ارتفاعاً 
ملحوظاً، وصل الى نحو %100، جراء 
الزخم احلاصــل فيها، اثر تنظيمها 
25 مبشاركة ثماني  بطولة خليجي 

منتخبات عربية.
 وقال رئيس رابطة الفنادق واملطاعم 
الســياحية فــي البصــرة، مظفر 
محمد ســعيد، في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، ان "محافظــة 
البصــرة ال متتلك فنادق ســياحية 
الكافي، حيــث يبلغ عدد  بالعــدد 
املوجودة فيها  الفنادق الســياحية 
االســتيعابية  وطاقتها  فندقاً،   35
ال تتجــاوز 5 – 6 االف زبــون"، مبينا 
ان "هــذه الفنادق تتــراوح درجتها 

السياحية،  الدرجة  الى  املمتازة  من 
واشار ســعيد الى ان "خمسة من 
املمتــازة محجوزة  الدرجة  فنــادق 
والرياضة واحتاد  وزارة الشــباب  الى 
الكرة العراقي، ألجل ضيافة الوفود 
البطولة  في  املشــاركة  الرسمية 

اخلليجية".
 

200-300 الف زائر يدخلون البصرة 
يومياً

وأشار ســعيد الى "دخول اعداد من 
 300-200 الزائرين والسائحني بنحو 
الف زائــر يومياً الى البصرة، لذا من 
الطبيعي أن ترتفع اسعار املبيت في 
الفنادق، بسبب ارتفاع الطلب على 
الفنادق"، مردفاً أن "أســعار املبيت 
بنحو  ارتفعــت  الفنادق  هــذه  في 

%100 تقريباً".
هذا  معاجلة  اجــراءات  بخصوص  و 
الطلب املتزايد على الفنادق، أوضح 
سعيد انه "من اجل التخفيف عن 

كاهل الزبون، قمنا ببعض االجراءات، 
مثل اضافة فراش ثالث الى الغرفة 
التي حتتوي على ســريرين مثالً، كي 
يقل الســعر على الزبون، ومن أجل 
استيعاب أكبر عدد ممكن من الزبائن 

في هذه الفنادق".

فتحوا مضايفهم ودورهم للزوار
 ولفــت ســعيد الى أن "شــيوخ 
فتحــوا  واالهالــي  العشــائر 
القادمني  للزوار  ودورهم  مضايفهم 
تزايــد اعداد  البصرة، بســبب  الى 
أن  والزائريــن"، مؤكداً  الســائحني 
لنا  25 فتحت  "بطولــة خليجــي 
اجملــال لكي نطالب بانشــاء فنادق 
وأماكن خضراء وغيرها، طاملا كانت 
جتربة استضافة البطولة اخلليجية 
ناجحة".  وذكر ســعيد أن "الزائرين 
الصحيحــة  الصــورة  شــاهدوا 
للبصــرة، بعكــس مــا روجت له 
والقنوات  السياسية  اجلهات  بعض 
االعالميــة املغرضــة"، مضيفاً أن 
"شوارع البصرة يوم اخلميس املاضي 
كانــت عبارة عن كردســتان ثانية، 
من حيث الكــم الكبير من الزائرين 
القادمني من اقليم كردســتان الى 
انه  البصرة".  وشدد ســعيد على 
"في مباريات غد اخلميس سيصبح 
الزخــم قوياً على الفنــادق"، مردفاً 
أن "عــدد الزائرين والســياح كبير 
لتعطش  التوقعات، نظراً  وفاق  جداً 

العراقيني الى البطوالت".

 االعالم واالتصاالت:تسجيل 198 
ألف خط هاتف

واالتصاالت  االعــالم  ان هيئة  يذكر 
أعلنت في بيان لها، أن ملعب جذع 
النخلة ومحيطه ســجل 198 ألف 
و432  3 ماليني  وإجــراء  خط هاتف 
ألف مكاملة، فضال عن تداول 16 تيرا 
بايت من البيانات من الساعة الـ 8 
صباحا وحتى الـ8 من مساء يوم اول 

أمس االثنني.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

اللجنة المنظمة للبطولة تنهي إستعدادتها 
لحفل إختتام"خليجي 25"

وعدت بإقامة مهرجان أكثر "إبهارًا" من حفل االفتتاح

أسعار المبيت بفنادق البصرة شهدت إرتفاعًا بنسبة 100 %

متابعة ـ الصباح الجديد:
تســتعد الفنانــة أحالم إلحياء حفــل غنائي 
بالســعودية فــي 26 اجلاري، ضمــن فعاليات 
موســم الرياض على مســرح أبوبكر سالم. 
وحرصت أحــالم على توجيه الشــكر لرئيس 
هيئــة الترفيه تركي آل الشــيخ، على الدعم 
الذي قدمــه لها، حتى يخــرج حفلها بصورة 
مميــزة. وروجت أحالم حفلها عبر حســابها ب 

»إنســتغرام«، من خالل نشــر مقطــع فيديو 
لم يظهر منه أي شــيء ســوى اسمها فقط، 
وأرفقت به تعليقاً: »نعم يا ســادة، إنها الليلة 
املاسية  26 يناير  في موسم ال مثيل له، موسم 
الرياض 2023 ، على مسرح أبوبكر سالم. شكراً 
شكراً تركي آل الشيخ  على الدعم الالمحدود، 
التعليقات  وانهالــت  أحــالم«.  أنتظركــم... 
على منشــور أحالم من محبيهــا ومتابعيها 

مبجموعة من التعليقات، عبَّروا من خاللها عن 
مدى حماســهم للحفل، مثل: »منتظرينك يا 
عز وفخر األغنية العربيــة واخلليجية، صوتك 
عظيم«، و»متأكدين انها أعظم وأفخم حفلة 
ليلة«. على جانب آخر، تشارك أحالم في برنامج 
اكتشاف املواهب )سعودي أيدول(، وهو برنامج 
للمواهــب الغنائية للمقيمني باململكة، حيث 
يكون النسخة السعودية األولى من البرنامج 

الشــهير »Arab Idol«، الــذي كان يُعرض عبر 
قنوات »إم بي ســي«. ويضم برنامج »سعودي 
أيدول« في جلنة التحكيم: الفنان أصيل أبوبكر، 
واملطربة أحالم، واملطربة أصالة، واملطرب ماجد 
املهندس. وال تــزال النجمــة اإلماراتية أحالم 
الشامســي حتصد جناح أغانيها اجلديدة التي 
طرحتها خالل الفترة األخيرة، وحققت نســب 

مشاهدات عالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بارك وزير التربية إبراهيم نامس اجلبوري اإلجناز الكبير الذي 
حققته مدرســة املوهوبني في نينوى بإحرازها املركز األول 
في مسابقة )جائزة زايد لالســتدامة 2023( على مناطق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ضمن فئة املدارس الثانوية 
العاملية التي أقيمت في دولة االمارات من خالل مشروعهم 

املُسمى )روح احلياة( .
 وقــال اجلبوري في بيان تابعته الصبــاح اجلديد"إننا اليوم 
نحتفل باإلجناز الذي حققتموه في ظل التنافس الكبير مع 
152 دولة عاملية و 4٫358 مشروعاً مستدام ، وكنا متابعني  
لكم وملشاركتكم خطوة بخطوة مع إخوتكم وأشقائكم 
من دول العالم وســنبقى معكم يداً بيد  لتصلوا الى ما 
تصبون اليه  في املســتقبل" وقّدم وزير التربية "شــكره 
وتقديرُه ألولياء أمور الطلبــة؛ النهم اجنبوا هذه الطاقات 
الفريدة التي رفعت راية العراق في احملافل الدولية" مشيراً 
إلى أن "هذا الفوز الذي حتقق ُيثل طموح  العراق على قبول 
التحدي واملنافســة وحتويل التحديات إلى فرص، داعياً إلى 
نشــر قصة النجاح التي سطرتها هذه األيقونات املبدعة 

التي مُتثل بصمة فخر عراقية بامتياز".

البصرة ـ الصباح الجديد:
بحضور ورعاية املهندس اســعد العيداني محافظ البصرة 
والسيد محافظ البنك ملركزي والدكتور قاسم الفهد مدير 
عام البنك املركزي في البصرة يقيم )مؤمتر القمة الثقافي 

العربي( فعالياته حتت شعار
)خليجي 25 البصرة الواقع املتحقق واحالم املستقبل ( على 
قاعة فندق كراند ميلينيــوم البصرة اليوم األربعاء ١٨ / ١ / 
٢٠٢٣  ساعة ١٠ صباحا. وقال مؤسس املؤمتر محمد رشيد 
مت االتفــاق على مشــاركة الكابنت عدنان درجــال والكابنت 
عالء احمد والكابنت هادي احمد واالعالمي فائز الكنعاني و 
آخرين  للحديث عن محور هذا  املؤمتر واضاف رشــيد : كما 
سيشــارك الفنان جنم املشــاري وفرقته الفلكلورية وعدد 
من الشــخصيات الفنية والثقافية واالعالمية في البصرة 
.  يذكــر ان هنالك تكريــا خاصا للمشــاركني من )جائزة 
العنقــاء الذهبية الدولية( وإقامة العديــد من الفعاليات 
الفنية والثقافية تضامنا مــع أهل البصرة لنجاحهم في 

هذا الكرنفال العراقي العربي اجلميل املهيب .

العراق "األول عالميًا" في مسابقة 
"زايد لالستدامة 2023"

إنطالق مؤتمر قمة ثقافي 
رياضي في البصرة

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

ان جودة التعليم أمر أســاس لنجاح االنسان 
في احليــاة، غيــر ان تطوير قدرات االنســان 
العلميــة والفكرية وحدها ال تكفي، لتجعل 
منه فردا فاعالً يســاهم بايجابيــة في بناء 

اجملتمع والوطن.
هناك حاجة بنفس القــدر من االهمية لبناء 
السامية النهما  القيم  الشــخصية وغرس 
جوهرالتعليــم احلقيقــي، بالعلــم يكن ان 
تكســب  باالخالق  لكــن  العقول  تكســب 
القلوب، فالرســول محمــد)ص( يقول " ما 

بعثت اال المتم مكارم االخالق".
بصورة عامة ال يكن جملتمع بشــري ان يتخلى 
عن االخــالق، فهي املــادة األساســية التي 
تدخــل في صناعــة مجتمع يتبــادل ثقافة 
االحترام، وتسوده احملبة وااللفة بني شرائحه، 
والحظنا مصير اجملتمعات التي ُســلب منها 
عنصراالخالق كيف تعيش حياة الغاب، القوي 

يأكل الضعيف، وال مكان للفضيلة فيها.
والن املدرسة هي النقطة األولى التي تصقل 
موهبــة التلميــذ وتنمي مهاراتــه، البد من 
التركيز على ترســيخ القيم االخالقية بهذه 
املرحلة حتديدا، ففي املراحل الدراسية االولية 
نعلم اوالدنا وبناتنا كيف يحترم االب، وينحني 
احترامــا لــالم، وفيهــا أيضا يعــرف معنى 
السلوك القومي الذي يجعله يعيش بني اقرانه، 

فباألخالق تسموا اجملتمعات ويعلوا شأنها
التعليم واألخالق صنــوان ال يكن ان يفترقا، 
وفي جميع االزمان تتحدث األوساط الثقافية 
والتربويــة عــن غيــاب املبــدأ األخالقي في 
أولياء  التربوية، وفي املقابل يعزي  املؤسسات 
األمور ذلك الى تنصــل التربوي عن وظيفته 
األساسية وهي التربية أوال والتعليم بالدرجة 

الثانية.
تراجــع املنظومــة القيمية قــاد الى ظهور 
ممارســات غير مقبوله ال تتماشــى وطبائع 
مجتمعاتنــا العربيــة واإلســالمية، لكنها 
اخذت باالنتشار بني صفوف التالميذ والطلبة 

مبختلف املراحل،
احلديــث عن تدريس التربيــة االخالقية ليس 
ترفا بل حاجة، وليســت فلســفة بل ضرورة 
ملحة جراء ممارسات طارئة ودخيله يتعلمها 
النشــيء مــن محطــات التلفــاز او مواقع 
التي اســتباحت كل  االجتماعي  التواصــل 
احلواجز دون ان تقابلهــا تربية رصينة تعرض 

الصواب وتكشف اخلطأ،
تبنــي وزارة التربية هذا القرار وان كان متأخرا 
الى حد ما، يعد من القرارات الواجب اتخاذها 
في الوقت الــذي اجتاحت فيه املؤسســات 
التعليميــة العراقية موجة من التجاوز على 
املنظومــة القيمية، وكان البــد من الوقوف 
ملنعها مــن التمدد والنمو مع منــو التالميذ 
العمريــة، وتدرجهــم  وتقــادم مراحلهــم 
وبالنتيجة نصل الى مجتمع ال يعير لألخالق 

أي إهتمام.
القائمــون على العلميــة التربوية في البالد 
ال يدركــون ان التعليم بحاجــة الى االخالق، 
وهو تقصيــر كبير النهم تركوا املوضوع على 
كاهل األســرة التي تفتقر في بعض األحيان 
الى مهارات التربية الصحيحة، وبذلك يحدث 

خلل كبير بطرفي املعادلة، الطفل واملربي.
االخــالق من العناصر الضروريــة لدوام نبض 
احلياة في كيان اجملتمع، وتزداد هذه الضرورة في 
البيئات التربوية التي يقع على مســؤوليتها 
العــبء الكبير في تنشــئة طلبــة بقواعد 
رصينــة ترتكز علــى جزئية تعلــم االخالق 
وترجمتها على ارض الواقع، مبا ينعكس على 
املمارسات اليومية في التعامل مع املربي من 

الكوادر التربوية واالهل على وجه اخلصوص.
إدخال هــذه املادة الــى املنهــاج التعليمي، 
رمبا تكــون العقاقير الطبيــة التي مبوجبها 
تُطرد االمراض اجملتمعية كالســرقة والرشوه 
واحملســوبيه، وهي تقرحات يستغرق التعافي 

منها زمنا ليس بالقصير.
نحن بحاجة الى ضخ جرعات أخالقية عاجلة 
الى جانب الدفعات العلمية في دماء اجيالنا 
لنضمن ان يتصدر املشــهد السياسي اناس 
يحملون مــن االخالق بقدر مــا يحملون من 

العلم واخلبرة واملهنية. 

التربية االخالقية 
حاجُة وليست ترفًا

 جواد البوالني 

في السادس والعشرين من الشهر الجاري 

أحالم ترّوج لحفلها الغنائي في الرياض

متابعة ـ الصباح الجديد:
العراقــي للثقافة والفنون في  امللتقى  دعا 
العاصمــة االردنية عمان املعنيني بالشــأن 
التشــكيلي حلضور حفل اشهار وقراءة في 
كتاب حتوالت الفكــر والفن للفنان الدكتور 

عاصم فرمان، يشــارك في االمسية الناقد 
الراوي،وذلك  والباحث ضياء  العامري  محمد 
في الســاعة الســابعة من مســاء اليوم 
االربعــاء فــي بيــت الثقافــة والفنون في 
جبل احلســني في عمان. والفنــان والناقد 

التشــكيلي عاصم فرمان املولود في بغداد 
في  والدكتوراه  املاجســتير  دراســة  أكمل 
كلية الفنون اجلميلة ببغداد التي عمل فيها 
أستاذاً لسنوات. غادر العراق عام 2003 وأقام 
فــي العاصمة األردنية عّمان ســنة واحدة، 

عمــل خاللها مدرســا في جامعــة عمان 
األهلية، ومن ثم انتقــل لإلقامة في اليمن 
حيث يعمل إلى يومنا هذا رئيســا لقســم 
الفنون التشــكيلية في جامعــة احلديدة. 
أقام عشــرات املعارض الشــخصية داخل 

العراق وخارجه،  كما شــارك في عشــرات 
املعارض اجلماعيــة داخل العراق ودول عربية 
وأجنبية. كما شــارك بعملني فنيني مبلتقى 
الفنانني العرب الذي أقيم في اجلزائر وملتقى 

"بصمات" الذي أقيم في القاهرة.

بغداد ـ وداد ابراهيم:
 اقامــت دائرة املأمــون للترجمة 
والنشــر احدى تشــكيالت وزارة 
الثقافــة والســياحة واالثار ندوة 
واثره  املناخــي  "التغير  بعنــوان 
فــي البيئة العراقيــة" بالتعاون 
مــع وزارة البيئة / دائــرة التوعية 
واالعالم البيئي االثنني وعلى قاعة 

طارق العبيدي في مقر الدار. 
الندوة مدير قســم  وحتدث خالل 
املهنــدس  اجلامعيــة  التوعيــة 
اجلديد  للصبــاح  فاضل"  "رياض 
قائال: حضرت الندوة التي شملت 
عرض صور فوتوغرافية عن البيئة 
العراقيــة وفلــم  وثائقي بعنوان 
استعرض  والذي  العراق"  "عطش 
التأثير البيئي على مناطق االهوار 
االقتصادية  واملشاكل  العراق  في 
التي تعرضت لها، وهالك العديد من 

احليوانات 
لتــي  ا

تعــد 
ة  و لثر ا

عليها  يعيش  التــي  االقتصادية 
االنسان في اجلنوب. 

فاضل  ريــاض  املهندس  وحتــدث 
عن املشــاكل التــي تتعرض لها 
البيئــة في عموم العــراق، وعدم 

جلــوء مؤسســات الدولــة 
الــى وزارة البيئــة  ألخذ 

والنصح  االرشــادات 
العديد  انشاء  مت  اذ 

اجملمعات  مــن 
في  السكنية 
العراق  عمــوم 

مــن دون اخذ رأي 
الوزارة ما شــكل 

كل  مشــا
بيئيــة 
ة  كبير

اثرت 

على حياة سكان اجملمعات كونها 
بنيــت فــي اماكن غيــر صاحلة 

للسكن. 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، عن 
ســفرها إلجراء عملية جراحية في 
يدها، فيما لم تكشــف أي تفاصيل 

أخرى عن سبب إجراء العملية.
 الفنانة اليســا كتبــت في تغريدة 
عبر حســابها على تويتر: "هسافر 
في رحلة ســريعة إلجــراء عملية 
صغيرة وسهلة إليدي ال داعي للقلق 
جمهــوري بحبكــم وشــكراً على 

السؤال".
النجمة إليسا سبق أن أحيت حفالً 
غنائياً في الكويت يوم 24 من شهر 

تشرين الثاني املاضي.
 كما أحيــت الفنانة اليســا حفالً 
غنائياً على مسرح أوملبيا في باريس 

يوم 12 من الشهر ذاته.
 وكانــت هذه املرة الرابعة إلليســا 
التي تقف فيها على مسرح أوملبيا، 
ووقفت للمرة األولى في العام 2017 

واملرة الثانيــة كانت في العام 2019 
وحققت حفالتها هناك وقتها جناحاً 
كبيراً، واملرة الثالثة في 6 من شــهر 

تشرين الثاني 2021.
 وطرحت النجمة اللبنانية إليســا 
كليب أغنيتها اجلديــدة "أنا وبس" 
مؤخــرا، وهي مــن كلمــات أحمد 
ماضي، وأحلان زياد برجي، ومن إخراج 

إجني اجلمال.
 كمــا احتفلــت النجمة إليســا، 
بوصــول أغنيتها اجلديدة مع الفنان 
سعد جملرد "من أول دقيقة"، إلى أكثر 
مــن 300 مليون مشــاهدة، معربة 
عــن ســعادتها بوصــول أغنيتها 
"بتمــون" لـ100 مليون مشــاهدة 
التي طرحتها منذ 15 عاماً، وكتبت 
إليســا، عبر حســابها على تويتر، 
قائلــة: "100 مليون لـ بتمون ومني 

إلكن ماليني ومليارات احلب".
 مــن جانب آخر، احتفلــت النجمة 
إليســا، بوصول عدد متابعيها على 
حســابها على إنســتغرام إلى 18 
مليــون متابع، وهنأهــا العديد من 
محبيهــا عبر حســابها على تويتر 

لوصولها لهذا الرقم.

حفل اشهار وقراءة في كتاب لـ"عاصم فرمان" بعمان 

ندوة التغير المناخي في دار المأمون  إليسا تعتزم إجراء عملية جراحية

مواطنون وسياح في كورنيش شط العرب بالبصرة
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