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الصباح الجديد ـ متابعة:
النفط امس  أرتفعــت أســعار 
األربعاء، لتواصل املكاســب من 
مدفوعة  الســابقة،  اجللســة 
القيود  تخفيف  جــراء  بالتفاؤل 
الصارمة املرتبطة بـ«كوفيد19-« 
في الصــن، ومبا يؤدي إلى تعافي 
الطلــب على الوقــود لدى أكبر 

مستورد للنفط في العالم.
ويتزامن هذا االرتفاع مع توقعات 
وكالــة الطاقــة الدوليــة بأن 
ســيرتفع  النفط  على  الطلب 
وصفتــه  مســتوى  صــوب 

بالقياسي.
وصعــدت العقــود اآلجلة خلام 
برنت 52 ســنتا مبا يعادل 0.6% 
إلى 86.44 دوالر للبرميل بحلول 
الساعة 01:51 بتوقيت غرينتش 
اجللســة  في   1.7% صعود  بعد 

السابقة.
وزادت العقــود اآلجلة خلام غرب 
األميركي  الوســيط  تكساس 
55 ســنتا أو %0.7 إلــى 80.73 
ارتفعت  أن  للبرميل بعــد  دوالر 
%0.4 أمس الثالثــاء ، ومنا الناجت 

احمللــي اإلجمالي للصن %3 في 
الهدف  عن  متخلفا   ،2022 عام 
الرســمي البالغ »حوالي 5.5%« 
ومســجال ثاني أســوأ أداء منذ 
1976 ، لكــن البيانــات ال تزال 
تفــوق توقعات احملللــن بعد أن 
تخلــت الصــن عن سياســة 
»صفــر كوفيد« في ديســمبر 

كانون االول. 
البلدان املصدرة  وقالت منظمة 
للبترول )أوبك( في تقرير شهري، 
إن الطلب الصيني على النفط 
ســينمو 510 آالف برميل يوميا 
هــذا العام بعــد أن أعلنت في 
2022 أول انكمــاش لــه منــذ 
سنوات بســبب إجراءات احتواء 
فيروس كورونــا، غير ان محللن 
نفطين توقعوا أن يرتفع الطلب 
علــى النفط اخلــام في الصن 
أكبر مســتورد في  باعتبارهــا 
العالم، مبقــدار 800 ألف برميل 
يوميا هذا العام، وهذا يعني أنه 
16 مليون برميل  إلى  ســيصل 
يوميــا وميثل 50 فــي املائة من 
إجمالي منو الطلب العاملي على 

النفط.
ستاندرد  بنك  عن  احملللون  ونقل 
تشارترد توقعه أن يبلغ متوسط 
91 دوالرا هذا  برنت  ســعر خام 
العام، وأن أي حترك أعلى من 100 
دوالر سيكون قصير األجل على 
األرجح، وأن املتوســط السعري 
دوالر   100 مــن  أكثر  ســيكون 

للبرميل في 2025.
وقــال احمللل لــدى »فوجيتومي 
سكيوريتيز«، توشــيتاكا تازاوا: 
باآلمال  النفط  أسعار  »تدعمت 
املتزايــدة فــي أن الطلب على 
الوقود في الصن سينتعش بعد 
في سياســتها  األخير  التحول 
كوفيد19-«.وأضــاف  بشــأن 
لـ)أوبك(  املتفائلــة  »التوقعات 
بشــأن الطلب الصيني دعمت 
أيضا معنويات السوق«، متوقعا 

مسارا صعوديا هذا األسبوع. 
احملللون النفطيــون اوردوا أيضا، 
إن »أوبك« تتمســك بسياسات 
اإلنتاج  بزيادة  يتعلق  حذرة فيما 
النفط استجابة  خلفض أسعار 
ملطالــب املســتهلكن، ومــن 

املرجــح أن حتافظ علــى وتيرة 
العام حلن  خفض اإلنتاج هــذا 
حدوث انتعاش كامل في الطلب 
وهدوء وتيرة أسعار الفائدة التي 
تهدد بركود عاملي واسع النطاق.

وفى هذا اإلطار، يقول ســيفن 
شــيميل مدير شركة »في جي 
آندســتري« األملانية، إن »أوبك« 
الســوق  تتعامــل مع تطورات 
وبوضوح  موضوعيــة  بطريقة 

أكبر من بقية أطراف الصناعة، 
الفتــا إلــى أن هذا بــدوره يعزز 
املنظمــة،  عمــل  مصداقيــة 
مشيرا إلى أن العقوبات املرتبطة 
باندالع »أزمة حرب أوكرانيا« أدت 

إلى تنبؤات بخســائر كبيرة في 
اإلمدادات النفطية قد تؤدي إلى 
برميل  ثالثة مالين  نحو  سحب 

يوميا من السوق.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي 
حذر في ورقة بحثية سابقة من 
أن التقلبات ستستمر في أسعار 
مع  تتعامل  »أوبك«  وأن  النفط، 
التحوالت األساسية في العرض 
بحالة  التمســك  مع  والطلب 
حذر إضافي هذا العام بســبب 
ســرعة املتغيرات في الســوق، 
حيــث من املرجــح اإلبقاء على 
تشرين  في  القياســي  اخلفض 
الثانــي املاضي وقــدره مليوني 

برميل يوميا.
ومــن جانبهــا توقعــت وكالة 
الطاقة الدوليــة أن يؤدي إلغاء 
قيود مكافحــة كوفيد19- في 
الصن إلى منــو الطلب العاملي 
علــى النفــط هذا العــام إلى 
بينما  قياســي جديد،  مستوى 
تتأثر اإلمدادات سلبا نتيجة  قد 
السقف السعري املفروض على 

النفط الروسي.

تقريرها  فــي  الوكالة  وأضافت 
الشــهري عــن النفــط امس 
احلاســمان  »العامالن  األربعاء: 
لتوقعات سوق النفط في 2023 
همــا روســيا والصــن«، وفقا 

لـ«رويترز«.
الروســية  اإلمدادات  وتابعــت: 
تتباطأ في ظــل التأثير الكامل 
للعقوبات، بينما ستقود الصن 
ما يقرب مــن نصف منو الطلب 
العاملي على الرغم من استمرار 
إعادة  ووتيــرة  شــكل  ضبابية 

الفتح هناك.
وجتدر اإلشارة في هذا الصدد ان 
للبترول  املصدرة  الدول  منظمة 
»أوبك«، حافظت حسب تقريرها 
توقعات  على  األخير  الشــهري 
في  النفط  علــى  الطلــب  منو 
العام اجلاري عند مســتوى 2.2 
مليون برميل يومياً وهو مطابق 
لتوقعات املنظمة التي أعلنتها 
الشــهر املاضي، حيــث تتوقع 
الطلب  وصول متوسط  »أوبك« 
اليومي فــي 2023 إلى 101.77 

مليون برميل يومياً

أسعار النفط ترتفع والوكالة الدولية للطاقة ترجح تنامي الطلب بنحو قياسي 
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع متوسط سعر 91 دوالر للبرميل هذا العام تقريـر

خاص - الصباح الجديد:
اكدت اللجنــة املالية في مجلس 
النواب أمــس االربعاء، أن احلكومة 
في  ترشــيق  عملية  حاليــاً  جتري 
تفاديا  العام،  لهــذا  املوازنة  مبالغ 
لكنها  فيها،  كبيــر  عجز  حلصول 
تخوفــت مــن حتــول هــذا امللف 
إلى ورقــة ضغط سياســي على 
حساب مطالب الشعب في توفير 

اخلدمات.
وقال عضو اللجنة معن الكاظمي، 
اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح  في 
إن »التسريبات تشير إلى ان قانون 
املوازنة للعام احلالي جاء مببلغ 140 

تريليون دينار عراقي«.
وتابع الكاظمي، أن »ايرادات النفط 
120 تريليون، بواقع  ستوفر للدولة 
تصديري يصــل ثالثة مالين و500 
الف برميل بســعر نحو 65 دوالراً، 
على أن يكون ســعر الدوالر 1450 

دينار«.
غير  »االيــرادات  أن  إلــى  وأشــار، 
النفطية سوف تبلغ 10 تريليونات 
دينار وهي متثل الضرائب والرســوم 
والكمــارك«، مؤكــداً أن »املتبقي 
هو 10 تريليونات دينار، ميثل العجز 
اخملطط وهو إلى حد ما مغطى من 
القــروض اخلارجيــة املمنوحة من 

الدول إلى العراق«.
وبن الكاظمي، أن »اخملاوف تأتي من 
رفع مبالغ املوازنة ومن ثم اتســاع 
فجوة العجز، وسنواجه تضخماً«، 
الفتــاً إلــى أن »املوازنــة كان من 
املفتــرض أن تصل إلى البرملان قبل 

أسبوعن«.
ويواصل، ان »احلكومة اكتشــفت 
وبدأت  القانون  وجود تضخم فــي 
معاجلته«، مشدداً على أن »املوازنة 
أمامها نوعن من التوافقات االولى 
داخل احلكومة والســيما احلوارات 

مع اقليم كردستان، والثانية داخل 
البرملان بن الكتل«.

أن  إلــى  الكاظمــي،  ولفــت 
»التوافقــات الكلية الســيما بن 
الدولة ســتكون  إدارة  قوى حتالف 
اقرار  إلــى  وتنتهي  احلاكمــة  هي 

املوازنــة واملصادقــة عليها، ونحن 
مصرون على التصويت قبل نهاية 
الشــهر املقبل، حتــى يتم تنفيذ 

القانون بداية من شهر اذار«.
الوزاري  املنهاج  »تنفيــذ  ان  ويجد، 
حلكومة محمد شــياع السوداني 

بقانون  إلى حــد كبيــر  مرهــون 
السياســية  ميثل  كونه  املوازنــة 
املاليــة للدولة ومــن خالله توفر 

التخصيصات لتنفيذ املشاريع«.
أن  إلــى  الكاظمــي،  وانتهــى 
»التحذيــرات تأتي من اســتخدام 

املوازنــة ورقــة ضغط سياســي 
على حســاب مطالــب العراقين 
الذين ينتظرون من احلكومة تقدمي 

اخلدمات«.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة األخر 
أمير املعموري، ان »هناك استغرابا 
كبيــرا داخل البرملــان نتيجة تأخر 

ارسال احلكومة لقانون املوازنة«.
وتابــع املعموري، فــي تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، ان »احلكومة 
كان من املقرر أن ترسل املوازنة قبل 
نهاية العــام املاضي، لكنها اجلت 
املوضــوع، وجتددت اآلمــال بأن يتم 
التشريعية  العطلة  االرسال خالل 
من أجل مناقشتها في أول جلسة 

للفصل التشريعي احلالي«.
وأوضــح، أن »البرملــان اســتأنف 
احلكومة  ترســل  ولم  جلســاته، 
القانون لغايــة الوقت احلاضر، في 
وقت ينتظر الكثيــرون املوازنة من 
أجل تقــدمي اخلدمــات وغيرها من 

االموال املتعلقة مبصالح الناس«.
ومضى املعموري، إلى »ضرورة عدم 
إقحام ملف املوازنة في الصراعات 
التفكير  أهمية  مع  السياســية، 
العــراق تقتضي  بــأن مصلحــة 
االســتعجال في اقرار القانون من 
الســيما  باملشــاريع  املضي  أجل 

اخلدمية منها«.
الوزراء محمد  رئيس مجلس  وكان 
شياع السوداني قد وضع عدداً من 
منهاجه  ضمن  واألولويات  النقاط 
احلكومي أبرزها االســراع في اقرار 

املوازنة.

تحذيرات من استغالل القانون في الضغط السياسي

الحكومة ترشق مبالغ الموازنة لتفادي
 تضخم محتمل قبل إرسالها إلى البرلمان

تحديات ضخمة تواجه الموازنة االعلى 
6في تاريخ البالد ليبيا: حراك يطالب بإعالن حالة 

3الطوارئ وتشكيل »حكومة أزمة «

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن مجلس القضــاء األعلى امس 
االربعاء، صدور مذكرات قبض جديدة 
بحــق عدد مــن املتهمــن بقضية 
القضاء  ان  الى  القرن، مشيرا  سرقة 
اعاد نحو 15 مليار دينار من شــركة 

كي كارد الى الدولة.
وجاء في بيان العــالم اجمللس تابعته 
الصباح اجلديــد، ان » رئيس مجلس 
القضاء األعلــى القاضي فائق زيدان 
اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر 
حنون والقضــاة االوائل في محاكم 
التحقيق اخملتصة بنظر قضايا هيئة 
النزاهة في الرصافة والكرخ القاضي 
والقاضي ضياء  اياد محســن ضمد 
جعفر و رئيس الفريق الساند للهيئة 
العليا ملكافحة الفســاد عبد الكرمي 

عبد فاضل البصري ».
وأضاف البيــان ان » اجملتمعن قدموا 
االفــكار واملقترحــات الى الــوزارات 

املعنية لتعديل العقود التي يؤشــر 
فيهــا وجود غنب علــى الدولة وضرر 
على املواطن ومبا يضمن احلفاظ على 
املال العام وبنفس الوقت عدم تضرر 

طرفي العقد، ».
وأفاد بــأن » االجتماع بحث مواصلة 
اموال  الســترجاع  املبذولة  اجلهــود 
الدولة املتحصلة من جرائم الفساد 

االداري وفق االليات القانونية ».
وأورد البيان أيضا، ان » القاضي ضياء 
التي  ايجازا عن اخلطوات  جعفر قدم 
شــرعت محكمــة حتقيــق الكرخ 
الثانيــة باتخاذها مــع أطراف عقد 
ببنود  النظر  إلعادة  الذكية  البطاقة 
العقد املبرم لرفــع الغنب عن حقوق 
وقيام  والرشــيد  الرافدين  مصــرف 
مبلغ  بتســديد  املذكورة  الشــركة 
الضرائــب املترتــب بذمتهــا البالغ 
قيمته ما يقارب خمسة عشر مليار 

دينار.

القضاء يصدر مذكرات قبض جديدة 
بحق متهمين في قضية سرقة القرن

أعاد 15 مليار دينار الى الدولة من شركة كي 

توقع اتفاقا قريبا حول النفط مع الحكومة االتحادية  
بارزاني: بغداد تعهدت بتجميد اإلجراءات القضائية ضد حكومة االقليم 

السليمانية - عباس اركوازي:
اقليم  حكومــة  رئيــس  أكــد 
كردســتان مســرور بارزاني، انه 
حصل خالل زيارتــه االخيرة الى 
بغداد على تعهــد من احلكومة 
اإلجــراءات  بتجميد  االحتاديــة 
وزارة  اتخذتها  التــي  القضائية 
النفط ضد حكومة االقليم في 

الوقت الراهن.
ادلى  تصريح  في  بارزاني  واوضح 
به لرويترز على هامش مشاركته 
االقتصادي  دافــوس  منتدى  في 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، »أن 
اخلــالف الذي طال أمده بشــأن 
تقاســم عائــدات النفــط بن 
وحكومة  االحتاديــة  احلكومــة 
االقليم، قد يُحســم في غضون 

قانون  علــى  باالتفــاق  أشــهر 
للنفط والغاز«.

تلقى تعهداً  انه  بارزاني،  واوضح 
بعد محادثات في بغداد األسبوع 
املاضي مــن رئيس الوزراء محمد 
بايقــاف  الســوداني،  شــياع 
اتخذتها احملكمة  التي  اإلجراءات 
االحتاديــة بالغاء قانــون النفط 
والغــاز فــي اقليم كردســتان 
وتســليم ملف النفط وايراداته 

الى احلكومة االحتادية.
وقــال، »ما اتفقنــا عليه هو أن 
كل تلك الضغوط على حكومة 
ســتتوقف  كوردســتان  إقليم 
احلالي  الوقــت  فــي  وتوقفــت 
لدينا  يكــون  حتى  وســننتظر 
قانون النفط والغــاز، وإلى حن 

االتفاق، سيتعاون  لهذا  التوصل 
اجلانبان فــي إدارة حقول النفط 
وتقاســم  النفــط  ومبيعــات 
اإليرادات، الذي قال إنه سيصبح 
رسميا في نهاية املطاف ويثبت 

في امليزانية.
االتفــاق  ان  بارزانــي،  واضــاف 
علــى مدفوعــات منتظمة من 
امليزانيــة من بغداد سيســاعد 
الســلطات في حكومة اإلقليم 
على حل أزمة التأخر في السداد 
العاملية، فضال  النفط  لشركات 
انه سيســهم في ســداد  عن 
إقليم  رواتب موظفــي حكومة 

كردستان.
وردا علــى ســؤال حــول موعد 
االتفاق على قانون النفط والغاز، 

قال بارزاني إنه سيتم في غضون 
أشــهر، واردف، »كان لدينا إطار 
زمني مدته ستة أشهر، ال أعرف 
مــدى واقعية هــذا لكنني آمل 
أن نتمكن مــن القيام بذلك في 

أقرب وقت ممكن«.
وتواجه حكومة االقليم برئاسة 
مســرور بارزاني، التــي تعتبرها 
الصالحية،   منتهيــة  املعارضة 
انتقادات شــديدة جراء فشلها 
والتمييــز  اخلدمــات  بتقــدمي 
النفط بن  ايــرادات  توزيــع  في 
الى  وصل  االقليــم،  محافظات 
حــد وصفها بافشــل حكومة 
قبل  من  وذلك  االقليم،  شهدها 
حــزب االحتاد الوطني الشــريك 

االساسي في حكومة االقليم.

أبدت موانئ دبي رغبتها باستثمار مناطق صناعية كبرى..

 رئيس الجمهورية من دافوس: العراق بيئة خصبة لريادة االعمال وفرص االستثمار 
بغداد - الصباح الجديد: 

أكد رئيــس اجلمهورية عبد اللطيف 
وجود  االربعــاء  امس  رشــيد  جمال 
الكثير من مجــاالت العمل والفرص 
الراغبــن  للمســتثمرين  الهائلــة 

بالعمل في البالد.
وجاء فــي بيان لرئاســة اجلمهورية 
أن »رئيس اجلمهوريــة عبد اللطيف 
جمال رشيد استقبل امس في مقر 
إقامته فــي دافــوس رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي لشــركة 
أحمد  العاملية سلطان  للموانئ  دبي 
بن سلمان، والعضو املنتدب للشركة 
وشمال  األوســط  الشــرق  ملنطقة 

أفريقيا سهيل البنا«.
وأشــار رشيد خالل اللقاء، الى »مدى 
التراجع الذي أصــاب البنى التحتية 

جراء احلروب والصراعات التي مّر بها 
العراق خالل العقود املاضية«، مؤكداً 
»عــزم احلكومة احلاليــة على تقدمي 
أفضل اخلدمات للمواطنن، خصوصا 
في ظل االستقرار األمني واالقتصادي 

املتنامي«.

وأضــاف أن »هنــاك الكثيــر مــن 
الهائلة  والفــرص  العمل  مجــاالت 
الراغبن بالعمل في  للمســتثمرين 
العراق«، مشــيراً الى أن »العراق بيئة 
خصبة لريــادة االعمال؛ ملا ميلكه من 
طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة مع 

دول أخرى«.
وأّكد »تطلع العــراق لتعزيز التعاون 
مــع مختلــف الشــركات لتطوير 
وبناء  والتجاري  االســتثماري  العمل 
الدور  وتفعيل  استراتيجية  شراكات 
»أهمية منتدى  االقتصادي«، مبينــاً 
دافــوس فــي توفيــر مثــل الفرص 

االستثمارية«.
من جانبه، أشــار رئيس مجلس ادارة 
شــركة دبي للموانــئ العاملية إلى 
»غنــى العــراق مبــوارده الطبيعية، 
وأهمية موقعه الســتراتيجي كونه 
معبــرا حيويا لشــحن البضائع عن 
طريق ميناء أم قصــر ومن ثم تركيا 
الدول«، موضحا أن »هذا  وغيرها من 
العمل يوفر فرص كبيرة للعراق الذي 

يعد سوقا ضخمة«.

بغداد - الصباح الجديد:
 ، حذرت وزارة الصحة امــس االربعاء 
من انتشار احلمى الفيروسية الوبائية 
بن األطفال. وقال رئيس مركز أمراض 
الدم في مستشــفى الطفل املركزي 
الســتار  عبد  الدكتــور  التعليمــي 
إبراهيم محمد فــي تصريح اطلعت 
عليــه الصبــاح اجلديــد، إن :«هناك 
انتشــارا لألمــراض التنفســية بن 
األطفــال ومنها احلمى الفيروســية 
الوبائية، وهو مرض سريع العدوى بن 
التجمعات ومنها األطفال وخصوصا 
»العيادة  أن  املدارس«. وأضــاف  طلبة 
االستشارية في املستشفى تستقبل 
أكثر من ألف طفل يوميا، أغلبهم من 
األعمار دون ســن العامن، إضافة إلى 
آخرين من املصابــن بضعف املناعة، 
مشــكلة  املستشــفى  واجه  لــذا 
كبيرة تتمثل بعدم استيعابه األعداد 
الكبيــرة من األطفال، مما أســفر عن 

رقود 3 أطفال على سرير واحد بسبب 
بينما  العدوى،  وانتشار  الهائل  الزخم 
مت حتويــل عــدد منهم إلــى الردهات 
التنفســية«.  باألمــراض  اخلاصــة 
وأوضح أن »وزيــر الصحة تدارك هذه 
املشكلة ومت حتويل أعداد من األطفال 
إلى ردهــات خاصة في مستشــفى 
وأشــار  التعليمــي«.  الكاظميــة 
محمد إلى »وجــود صعوبة بالتفريق 
بــن االنفلونــزا املوســمية واحلمى 
إذ  }أوميكرون{،  واملتحور  الفيروســية 
تتميــز هذه األمراض بأعــراض مماثلة 
تقريبا وهي احلمى والسعال والصداع 
الشــديد وصعوبة التنفس وألم في 
الصــدر والبطن واحمــرار وحرقة في 
العــن وفقدان الشــهية، إلى جانب 
عدم حتديد واكتشــاف نوع الفيروس 
بالتحاليــل ألن مــدة حضانة احلمى 
الفيروسية تســتغرق بن 7– 10 أيام 

في بعض احلاالت. 

امراض تنفسيه مشابهة للحمى 
الوبائية واالنفلونزا واوميكرون 

تنتشر بين االطفال

مستشفى الطفل المركزي التعليمي يحذر: 



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

انتشــرت في اآلونة األخيرة ظاهرة 
حديثــة علــى اجملتمــع العراقي، 
اال وهي مســألة االجتار بالبشــر، 
وبينما تؤكــد وزارة الداخلية على 
أنهــا جرميــة “مســيطر عليها”، 
يتفق مختصون على أن الســبب 
الرئيــس لظهورها هو العوز املادي 
الذي “يجبر في الكثير من األحيان 
العائــات علــى بيــع أطفالها أو 
التخلص منهم”، داعني إلى ضرورة 
تنفيــذ قانــون مكافحــة االجتار 
بالبشر املعرقل رغم تشريعه قبل 

11 عاما.
ويقول مدير مكتب حتقيق مكافحة 
جرائــم االجتار بالبشــر واألعضاء 
البشرية في بغداد/الكرخ، العميد 
وســام الزبيــدي، إن “جرمية االجتار 
بالبشر دخيلة وحديثة على اجملتمع 
العراقي، ومســيطر عليها، حيث 
هناك وسائل فنية وتقنية ومصادر 
بشرية ســرية منتشرة في أنحاء 
بغداد كافة، لرصد املكانات املوبوءة 
من املقاهي وبعض األماكن الليلية 
واملراقد الدينية التي تعد ماذا آمنا 

للجوء الضحية إليها”.
إلى  إضافة   “ الزبيــدي  ويضيــف 
التواصل  وســائل  فــي  البحــث 
االجتماعــي )السوشــيال ميديا( 
الذي يــروج مــن خالهــا أحيانا 
الفتيات  أو  األطفــال  الســتدراج 
القاصــرات مــن خــال الترغيب 
أو العاقــة الوهميــة للفتيات أو 
الشــباب”، مبينــا أن “هذه اجلرمية 
ميكــن أن حتــدث فــي كل مكان 
ابتداًء من إقليم كردستان وانتهاًء 

بأقصى اجلنوب”.
ويشــير العميد الزبيــدي، إلى أن 
“الضحايــا يتم حتويلهــم إلى دار 
اإليــواء اآلمــن فــي وزارة العمل 
حيــث  االجتماعيــة،  والشــؤون 
يتلقون فيه الرعاية واملساعدة من 
ملعاجلة  متخصصني  باحثني  خال 
املشــكلة التي وقعوا فيها وإعادة 
تأهيلهم للعودة إلى اجملتمع”، الفتا 
أســبوعية  “محاضرات  وجود  إلى 
تلقــى فــي املــدارس واجلامعات 
للتحذيــر مــن الوقوع فــي هذه 

اجلرمية”. 
آالء  املدنيــة،  الناشــطة  تقــول 
الياســري، إن “االجتار بالبشر يعود 
لعدة أســباب أبرزهــا العوز املادي 
الذي اجبر األهل على االستغناء عن 
أوالدهــم للتخلص من تكاليفهم 
املادية، كما ســمح ضعف تطبيق 
القانون بنشــأة عصابــات لاجتار 
بالبشر عن طريق شراء األطفال أو 

خطفهم”.
وتوضح الياسري أن “الفئات األكثر 
عرضة لاجتار بالبشر هم األطفال 
للتســول،  اســتخدامهم  عبــر 
القاصــرات  وخاصــة  والفتيــات 
منهن والشــابات، عبــر تزويجهن 
ألشخاص ال يعرفون شيئا عنهم، 
أو تســفيرهن إلى خــارج الباد”. ، 

وتضيف: “هناك تبدأ عملية االجتار 
بهــن، من خال العمــل في بيوت 
الدعارة أو بيع أعضائهن الداخلية، 
وكذلــك احلــال مع الشــباب من 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة، حيث 
يتعرضــون لاجتار عبر خطفهم أو 

بيع أعضاءهم الداخلية”. 
وهــذا ما ذهــب إليه أيضــا مدير 
اإلنســان،  حلقوق  العراقي  املرصد 
مصطفى ســعدون، بأن “عمليات 
االجتار بالبشــر تكثر فــي املناطق 
األكثــر فقرا في بغداد والوســط 
واجلنــوب، وأيضا فــي محافظات 
غرب وشــرق العراق، فضا عن أن 
األطفال  العمليات تستهدف  تلك 

دون سن 18 وحديثي الوالدة”.
من جهتــه يقول عضو الســابق 

فــي مفوضيــة حقوق اإلنســان، 
علــي البياتي، إن “العراق حســب 
دون  اليــزال  الدولــي  التصنيــف 
املستوى املطلوب حلماية مواطنيه 
والتعامل  بالبشــر،  االجتــار  مــن 
مــع اجلرائم من ناحيــة اإلجراءات 

اجلزائية والتعامل مع الضحايا”.
الرغم  “علــى  البياتي،  ويضيــف 
مــن وجود قانــون مكافحة االجتار 
بالبشــر رقم 28 لســنة 2012 اال 
احلكومة لم تصدر إجراءات تنفيذ 
القانون منذ عشــر ســنوات من 
التشــريع، وهو مــا يعرقل تنفيذ 
القانون، باإلضافة إلى عدم فعالية 
اللجنة الوطنيــة ملكافحة االجتار 
بالبشــر، كلجنة مشكلة حسب 
القانــون ومختصــة بالتخطيط 

واإلشراف واملراقبة ألداء املؤسسات 
في تنفيذ قانون االجتار بالبشر”.

يرى اخلبير القانوني، علي التميمي، 
مكافحــة  قانــون  “تطبيــق  أن 
االجتار بالبشــر يحتــاج الى جهد 
استخباري عالي وتعاون مجتمعي 
وتفعيــل الباغات لذلــك يحتاج 
الــى تعديل بهذا اجلانــب، كما أن 
قانون رعاية األحــداث العراقي 76 
الصادر عام 1983 يحتاج أيضا إلى 
التعديل ملعاجلة مشكلة الطفولة 

التي حتتضر في العراق”.
“قانــون  أن  التميمــي  ويضيــف 
العقوبــات العراقــي عاقــب في 
املــواد 390 .391 .392 منه باحلبس 
التسول  على  والغرامات  البسيط 
أو اإليداع فــي دور الدولة في حالة 

التمعن  “لكن عند  التكرار”، مبينا 
في نص املــواد أعــاه جتدها جتيز 
لــه، هكذا  التســول ملن ال عمل 
يفهم النص”، موضحا: “لست مع 
العقوبات، لكن عند إيجاد البدائل 

ميكن إيقاع العقاب”.
ويتابع، أن “قانون االجتار بالبشر 28 
لســنة 2012 عاقــب باحلبس إلى 
اإلعــدام والغرامات مــن 5 إلى 10 
مليون دينار على االجتار بالبشــر”، 
ويتفــق التميمــي اعتبــار جتنيد 
الصغار واالســتجداء بهم كاجتار 
بالبشــر، مبينا : “ألنه جتارة بأدوات 
القرار،  التخــاذ  قابلة  غير  صغيرة 
وهو قتل ملســتقبلهم”، مؤكدا أن 
“هذه لو طبقت ألنهت الكثير من 

مافيات التسول”. 

احمد عبد الصاحب كريم
االقســام  احد  الصيدلــة  قســم 
املهمة في دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدوائية  السياســة  يقوم برســم 
و  لكافــة املؤسســات الصحيــة 
حتديــد احتياجــات كل مؤسســة 
مــن االدوية و املســتلزمات الطبية 
العاجات  تقــدمي  لغرض  توفيرها  و 
الى املرضــى و املراجعني و تعد ادوية 
االورام الســرطانية و امراض الدم و 
الغســل الكلوي و االدويــة املنقذة 
للحيــاة و االدوية النــادرة ، و يضم 
القســم عدد من الشــعب املهمة 
هي شعبة )تقدير احلاجة ، الصيدلة 

 ، الصيدالنية  ، اخلدمات  الســريرية 
اخملازن( ، باالضافة الــى وجود اخملازن 
التي تقوم بخــزن االدوية و االجهزة 
و املستلزمات الطبية اهمها مخزن 
)احلياتية ، االقراص ، اخليوط اجلراحية 
، االمبوالت ، املســاعدات ، النبيذة و 
الضمــادات و الرقائق الشــعاعية ، 

املواد اخملتبرية ، الزجاجيات( .
الصيدلــة  قســم  مديــر  بــني  و 
الصيدالني )حســني علي الشمري( 
يعتبر قســم الصيدلــة احد اهم 
االقســام املهمة فــي صحة بغداد 
الكــرخ و يضم عدد من الشــعب 
املهمة التي تقوم برسم السياسة 

الصحية  املؤسســات  في  الدوائية 
و احد اهم هذه الشــعب شــعبة 
تقدير احلاجة حيــث تقوم بجمع و 
دراسة احتياج املؤسسات الصحية 
مــن االدوية و املســتلزمات الطبية 
حيــث تقــوم برفعهــا الــى وزارة 
الصحة و الشركة العامة لتسويق 
و املســتلزمات الطبيــة )كيماديا( 
لغرض توفيرها و استامها و خزنها 
في مخازن القســم و توزيعها الى 
اما شعبة   ، الصحية  املؤسســات 
اخملازن فتقوم بأستام و خزن االدوية 
و  الطبية  املســتلزمات  و  واالجهزة 
خزن االدوية و املســتلزمات الطبية 

و ادوية االورام الســرطانية و امراض 
الدم و الغســل الكلــوي و االدوية 
املنقــذة للحيــاة و االدويــة النادرة 
فــي بــرادات حســب املواصفات و 
الشــروط و املواصفات القياسية و 
حتت درجة حــرارة صفر مئوي و يتم 
توزيعهــا الــى جميع املؤسســات 
الصحية )مستشــفيات ، قطاعات 
الرعايــة الصحية االوليــة ، املراكز 
االســنان  مراكــز   ، التخصصيــة 
التخصصية( واضاف الشمري تقوم 
شــعبة الصيدلة السريرية مبتابعة 
توفير وارســال االدويــة الى املرضى 
للصيدلي  يكــون  حيث  الراقديــن 

السريري دور مهم في متابعة ايصال 
العاج الى املريض و املســاهمة مع 
االطبــاء الختيار العاج االنســب و 
متابعة التاثيــرات اجلانبية التي قد 
تظهــر علــى املريض ، اما شــعبة 
اخلدمات الصيدالنية فتقوم مبتابعة 
املؤسســات  داخل  الصيادلة  عمل 
الصحية باالضافــة الى حل جميع 
و متابعــة  العالقــة  االشــكاالت 
املؤسسات  داخل  االدارية  السياقات 
الصحية . و أكد الشمري ان جميع 
امراض  و  الســرطانية  االورام  ادوية 
الدم و الغســل الكلوي متوفرة في 

جميع املؤسسات الصحية

اخملــازن  شــعبة  مديــر  اضــاف  و 
الصيدالنــي محمد عبــد العباس 
محمــد يتــم اســتام االدويــة و 
املســتلزمات الطبيــة مــن قبــل 
دائرة  الصيدلة في  مخولي قســم 
صحــة بغــداد الكــرخ و توزيعها 
مباشــرتا الى املؤسسات الصحية 
امراض  و  االورام  ادوية  اما بخصوص 
الدم و االجهزة التخصصية متوفرة 
الصحية  املؤسســات  في جميــع 
التابعة لدائــرة صحة بغداد الكرخ 
اســتامها مباشــرتا من  يتــم  و 
الشــركة العامة لتجهيز االدوية و 

املستلزمات الطبية .

بغداد ـ الصباح الجديد 
كشفت الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية التابعة لوزارة التجارة امس 
السلة  مفردات  تفاصيل  عن  االربعاء 
الغذائية املقرر توزيعها لفئة الرعاية 
املشــمولني،  وأعــداد  االجتماعيــة 
وموعد توزيعهــا، وفيما أكدت ادخال 
مواد بقولية جديدة ملفردات الســلة 
الغذائية، أشارت الى أن رئيس الوزراء 

متابع بشكل يومي لهذا امللف.
وقالت مدير عام الشركة ملى املوسوي 
إن “احلكومــة احلالية هــي حكومة 
أفضل  لتقــدمي  وتهــدف  خدمــات، 

أصدر  حيــث  للمواطنني،  اخلدمــات 
املتضمن   349 قــراره  الوزراء  مجلس 
دعم الســلة الغذائية اخلاصة بذوي 
بالرعاية  واملشــمولني  احملدود  الدخل 
إضافة  تتضمن  والتــي  االجتماعية، 
بعض املواد الغذائية الى ســلتهم”، 
مبينــة أن “املواطن العــادي تتضمن 
ســلته 3 كيلوات رز، وكيلو ســكر، 
ولتر زيت و400 غرام معجون، إضافة 
الى كيلو بقوليــات، أما فئة الرعاية 
فســتضاف ملفردات هذه السلة لتر 
زيت، وكيلــو ســكر، وكيلو طحني، 
و200 غرام من الشاي، و250 غراماً من 

حليب الكبار”.
وأضافت أن “هذه الســلة ســتؤمن 
 ، االحتياج الشــهري لهــذه الفئة” 
مشــيرة الى أن “توزيع هذه الســلة 
ســيبدأ يوم األحد املقبــل على فئة 

الرعاية االجتماعية”.
بيانات  نعتمد علــى  “إننا  وتابعــت: 
نأخذها من دائرة التخطيط واملتابعة 
بالــوزارة التي تعطينــا بيانات لفئة 
تتضمن  والتي  االجتماعيــة  الرعاية 
إن  كشــف املتغيرات للوكاء، حيث 
لكل وكيــل لديه عدد مــن الرعاية 
االجتماعية لتــوزع إليهم هذه املواد 

اإلضافية”، موضحة أنه “بحسب آخر 
كشف فإن هناك نحو 5 مايني و500 
مواطن سيشملون بالسلة الغذائية 

املضافة”.
وذكــرت أن “برنامــج احلكومة املعد 
الوزراء  العامة جمللس  من قبل األمانة 
واملصادق عليه يتضمن توزيع 12 سلة 
غذائية خال هذا العام”، الفتة الى أن 
“ســلة املواطن العادية ال يوجد فيها 
مشــاكل، ونحن بصدد جتهيز السلة 
األولى لهذا العام وفور انتهائها نقوم 

بتجهيز السلة للشهر الثاني”.
وتابعــت أن “قرار حجــب التموينية 

أثر على الشــركة، فبعد أن كان على 
راتــب املليون ونصــف املليون أصبح 
اآلن علــى املليونــني، وهذا ســيؤدي 
الى شــمول جزء كبيــر من احملجوب 
عليهم بالســلة، لكن حلــد اآلن لم 
تصلنا أعداد من شملوا، ألن قرار رفع 
احلجب يحتــاج الى وقت كــون قرار 
مجلس الــوزراء اخلاص بذلك حديث”، 
مقترحات  عــدة  “هناك  أن  موضحة 
بشأن الســلة، حيث إن املقترح األول 
الذي بــادرت به احلكومة هو قرار 349 
الرعاية االجتماعية  وهو شمول فئة 
ونتأمل باملزيد من القرارات التي تخدم 

املواطنني”.
وأعربت املوسوي عن أملها بـ”إضافة 
بعــض املــواد، وخاصة مــادة حليب 
الكبــار”، الفتة الــى أن “هذا املقترح 
مالية  تخصيصــات  الــى  يحتــاج 
ليس  وهو  املستشــارين،  وموافقــة 

فقط قرار من وزارة التجارة”.
وذكرت: “إننا نعمل على إضافة احلليب 
التموينية”،  البطاقــة  مــواد  ضمن 
الفتة الى “أننا كشــركة، ووزارة جتارة 
نتعامــل مع املواصفات القياســية 
املعمول بها باجلهاز املركزي للتقييس 

والسيطرة النوعية”.

قسم الصيدلة في المؤسسات الصحية يقوم بتوفير جميع االدوية والمستلزمات الطبية 

ادخال مواد بقولية جديدة لمفرداتها 

الغذائية تكشف عن تفاصيل السلة الغذائية المقررة للرعاية االجتماعية 

بغداد: خاص
اكد رئيــس احتاد اجلامعــات الدولي 
د. محمــد خير الغبانــي التحضير 
لتنظيم مؤمتر الطاقة املتجددة خال 
العام احلالي، مبشاركة دولية واسعة.

الصحفي  املؤمتــر  خــال  واضــاف 
كلكامش  جامعة  انضمام  مبناسبة 
العراقية الــى االحتاد ان املؤمتر القادم 
ميتاز بكونه نظري تطبيقي حضوري 
الى  الفتا  رســمية،  مستويات  على 
“العراق بلد توارث احلضارات وقادر  ان 
علــى تطويــر االداء فــي اجلامعات 
العراقية ويتبني اجلديد املتطور الذي 

تشهده الساحة العاملية”.
واشــار الى ان “تنظيم مؤمتر الطاقة 
املتجــددة ميتــاز باقامة نشــاطات 
يخدم  الذي  اجلديــد  خللق  تطبيقية 
االنســانية، ومن هنا ميكن ان يحقق 

مســتوى  على  مهمــة  انطاقــة 
التوجه  املنطقة، حيــث يعد هــذا 
االهم الــذي يجب ان يتميز به قطاع 

التعليم خال الفترة القادمة”.
الى  كلكامش  جامعة  انضمام  وعن 
احتاد اجلامعات الدولي بني الغباني ان 
“هناك ضرورة لتحقيق معايير معينة 
لنقل اجلامعات العراقية الى الدولية 
في جميع مفاصلها وتكون مخرجات 
الصــروح العلمية مبســتوى عالي”، 
الفتا الى ان “تطوير برامج اجلامعات 
التنمية  بعملية  وربطهــا  العراقية 
يحقق اعلى درجــات املنفعة للعراق 
وينقــل اجملتمع الــى مرحلة افضل 
ان  العائلة، السيما  باقتصاد  تنهض 
33 جامعة عراقية حكومية واهلية 

تنضوي ضمن عضوية االحتاد”.
واكــد ان “الفترة املقبلة ستشــهد 

تبني جتربة منضومة طاقة شمسية 
على نطــاق محدود ثــم تعمم الى 
جميع مناطــق العراق، حيث الهدف 
توفير مليــار الدوالرات الــى املوازنة 
االحتاديــة، من خــال التحــول الى 
الطلب  لتغطية  النظيفية  الطاقة 
احمللي”، مشــيرا الى “وجود توجهات 
كثيرة تذهــب باجتاه ترصــني املوارد 
البشرية من مخرجات اجلامعات في 

العراق”.
بــدوره رئيس جامعــة كلكامش د. 
بهاء الســعبري قال: وجدنا منفعة 
فــي انظمامنا الى احتــاد اجلامعات 
الدولــي مؤكــدا ان “التواجــد في 
ســاحة التعليم الدولي من شــانه 
ان يرفــع االداء ويعمــل على ترصني 
املوارد البشــرية وزيادة خبراتها التي 
تدعم ســوق العمل الوطني باجليد 

واملتمكن مــن التكنلوجيا املتطورة 
التي باتت تدخل سوق العمل بشكل 

تدريجي”.
وبني ان “مؤمتر الطاقة املتجددة الذي 
ســينظم خال العالم احلالي على 
نطاق واســع يجعلنا نســاهم في 
خفظ االنبعاث، ونحــن قادرين على 
ذلــك بالتعاون مــع العالم اخلارجي 
ومن خال الشراكة الدولية، وميكننا 
بتضافر اجلهود ان تعمل على حتقيق 
اقتصادنا  خلدمــة  فعليــة  نتائــج 

واملنطقة وبناء مستقبل مستدام”.
وشدد على “تبادل اخلبرات وعدها امر 
مهــم للوصول الى حلول تســاهم 
في بناء مســتقبل يخلــق اقتصاد 
مستدام من خال االستثمارات التي 
تساعد في تطوير املشاريع والوصول 

الى تنمية مستدامة حقيقية”. 

عائالت تبيع أطفالها.. خفايا صادمة عن االتجار بالبشر في العراق
العوز سبب نشأتها وتناميها 

مدير مكتب تحقيق 
مكافحة جرائم االتجار 

بالبشر: “جريمة 
االتجار بالبشر دخيلة 

وحديثة على المجتمع 
العراقي، ومسيطر 
عليها، حيث هناك 

وسائل فنية وتقنية 
ومصادر بشرية سرية 

منتشرة في أنحاء 
بغداد كافة

 بغداد ـ الصباح الجديد:
تدرس مديرية املــرور العامة، إعادة العمل بنظام 
الترقيم )التسقيط( للمركبات والدراجات النارية 
والتكتــك للتخفيف مــن الزخم املــروري الذي 

تشهده الباد .
وقال مدير تســجيل املركبات في املديرية اللواء 
ســالم غيث في تصريح صحفــي، إن :”املديرية 
وسعياً منها للتخفيف من الزخم املروري اخلانق 
الذي تشــهده طرق وشــوارع العاصمــة، فإنها 
تبحث حالياً إعادة العمل بنظام ترقيم املركبات 
والدراجــات النارية و)التكتك( الــذي توقف منذ 
مدة”. وكشف عن أنه “في حال لم يتمكن املواطن 
من تســقيط مركبة، فيمكنه من تسقيط أربع 
إلى خمس مــن الدراجات الناريــة أو )التكتك(، 
فيما كان سابقاً ملزماً بتسقيط مركبة حصراً” 
مشيراً إلى أن “اإلجراء سُيسهم بشكل كبير في 
التخفيف من الزحام في الشوارع”. وبني غيث أن 
“هناك توجيهات صدرت من الوزارة وبالتنســيق 
مع اجلهــات املعنية منها أمانة بغداد حول اتخاذ 
اإلجــراءت الازمة للتخفيف مــن الزخم املروري 
احلاصل فــي العاصمة، فضاً عــن وجود حملة 
لتأثيث الطــرق وإعادة العمل بنظام اإلشــارات 

املرورية في جانبي الكرخ والرصافة”.
وأكد “حرص املديرية على تدقيق جميع املركبات 
الداخلة إلى الباد الســيما بعــد االنضمام إلى 
االتفاقيات العاملية املعنية بهــذا األمر، إذ توجد 
هناك حاســبة مخصصة لتدقيق تلك املركبات 
التي تكون مطلوبــة دولياً، من أجل أن يتم اتخاذ 
اإلجــراءات الازمة بحق أصحــاب تلك املركبات 

بشكل عاجل وفوري”. 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الشــركة العامة لتجارة الســيارات 
واملكائن فــي وزارة التجارة امــس االربعاء عن 
الســيارات  لشــراء  التســجيل  انطاق  قرب 
اجلديدة واملستعملة عبر منصتها االلكترونية 
في بغــداد واحملافظات كافــة وبنظامي النقد 

واالقساط.
ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة هاشم 
محمــد حامت، قوله بأن شــركته “قــد أبرامت 
عقداً مع احد الشــركات لتوريد وتسويق كافة 
أنواع السيارات” مؤكدا أن “اآللية اجلديدة التي 
ســتتبع هي أن يقوم املواطن بتقدمي طلبه عبر 
املنصة االلكترونية، وتكون آلية تسديد املبالغ 

بنظامي النقد أو األقساط”.
وأشار الى، أن “الشــركة التي مت التعاقد معها 
الســيارة من  إجراءات دخول  ســتقوم بكافة 
املنافذ احلدودية مع اصدار الســنوية في دوائر 

املرور وأصدار الرقم املروري اخلاص بها”.
وتابع حامت أن “الشركة ستقوم باستيراد كافة 
أنواع السيارات الصالون والبيك أب للمواطنني 
الذين يرومون شــرائها ســواء كانــت اجلديدة 

أواملستعملة منها”.
من جانب آخر أكد حامت أن الشــركة في بغداد 
وفروعها في احملافظات مستمرة بتقدمي افضل 
اخلدمــات للمواطنــني، حيث تقوم الشــركة 
وألول مرة في العراق باستيراد سيارات هجينة 
ومنظومــات الطاقة الكهربائيه الشمســية 

النظيفة )صديقة البيئة(”.

البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلن احتاد اجلمعيات الفاحية في البصرة امس 
االربعــاء إن األمطار التي شــهدتها احملافظة 
مؤخراً ســاهمت بزيادة اخلطة الزراعية، وأغنت 
مربي املواشــي عن األعاف، فيما ارتفع ســعر 

“الكمأ” إلى سعر قياسي.
وقال مســؤول االحتــاد عبد احلســن كاظم ان 
“االمطــار التي ســقطت مؤخراً فــي البصرة 
ســاهمت بشــكل كبير في النهوض بالواقع 
الزراعي، حيــث أدت إلى اســتغناء الفاح عن 
الريتــني األولــى والثانية وحتى عن األســمدة 

الكيميائية لتخصيب األراضي الزراعية”.
ووصف موجــة األمطار األخيــرة بأنها “نعمة 
إلهية كبيــرة”، مبينا ان “املســاحات الزراعية 
زادت نســبتها من مليون ونصــف املليون دومن 
حصة البصرة، إلى مليونني ونصف املليون دومن 
حصة البصرة، أي أن احملافظة شــهدت إدخال 

المرور تدرس إعادة 
العمل بـ”) تسقيط ( 

المركبات والدراجات

التجارة تعلن قرب انطالق 
التسجيل اإللكتروني لشراء 

السيارات الجديدة والمستعملة

أمطار البصرة توسع الخطة 
الزراعية وترفع سعر 
»الكمأ«إلى رقم قياسي

بعد انضمامها الى اتحاد الجامعات الدولي

جامعة كلكامش تعلن قرب تنظيم مؤتمر الطاقة المتجددة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال فولكر بيرتــس رئيس بعثة األمم املتحدة 
الســودان  االنتقالية في  املرحلــة  لدعــم 
)يونيتامس( إن األمم املتحدة ما زالت متفائلة 
بأن احلركات املوقعة على اتفاق جوبا ستسير 

مع العملية السياسية القائمة.
وأعــرب في مقابلة، نشــرت على موقع األمم 
املتحدة، امس األول الثالثاء، عن التفاؤل إزاء 
اجلهود احلالية إليجاد مخرج لألزمة والشروع 
في مرحلة انتقالية جديدة “أكثر استدامة” 

في السودان.
وأكــد بيرتس علــى أن مــن مصلحة هذه 
احلركات “أن تكون موجودة وأن تشــارك في 
حكومة جديــدة وتخطيط جديــد ملرحلة 

انتقالية جديدة”.
وأضاف رئيــس البعثة األمميــة: “لكن املهم 
أيضا أن تكون هناك مشاركة واسعة للقوى 

املدنية من كل البلد”.
وأكد أن املرحلة الثانية واألخيرة في العملية 
السياسية اجلارية في السودان “مهمة جدا 
ما دام الهــدف منها الوصول إلى تســوية 
سياسية ســتقود حتما إلى إنشاء حكومة 

مدنية ومرحلة انتقالية جديدة”.
وأشــار بيرتس إلى أن هنــاك “أزمة ثقة” بني 
املدنيني والعســكريني، وبــني القوى املدنية 
اخملتلفــة وحتى بــني قوى عســكرية وقوى 
مســلحة أخرى، لكنــه وصف األمــر بأنه 
“طبيعــي”، معلقا: “نحن نعمل في ســياق 

صراع سياسي حاد”.
وأكــد بيرتس على أهمية إعــادة بناء الثقة 
بــني املكونني املدني والعســكري في نطاق 
الســماح للحــق بالتظاهر الســلمي دون 
استخدام العنف ضد املتظاهرين والتنسيق 

بني املتظاهرين والشرطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد القائم بأعمال جمهورية لوغانســك 
الشــعبية، ليونيد باسيتشنيك، بعودة 30 
مقاتال روســيا ممن أفــرج عنهم في صفقة 

تبادل األسرى األخيرة، إلى لوغانسك.
وكتب باسيتشــنيك عبر “تلغرام”: بشــرى 
سارة، عاد 30 مدافعا عن منطقة لوغانسك، 
ممن أفرج عنهم خالل عملية تبادل األســرى 
مع اجلانب األوكراني في الـــ8 من يناير، إلى 

ديارهم”.
الروس تعرضوا لشــتى  أن اجلنــود  وأضاف، 
أنواع التعذيب في األســر األوكراني، وأنهم 
تلقوا العالج في موسكو، ومتت إعادتهم إلى 

ديارهم.
وهنأ باسيتشنيك األسرى احملريني بعودتهم 
ساملني، مشيرا إلى أن العمل جار على إطالق 
ســراح األســرى الذين ما زالوا في الزنازين 

األوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، 
بأنها اســتعادت 50 جنديا روسيا من األسر 
األوكراني، وسيتم إرسالهم ملوسكو للعالج 
وإعــادة التأهيل فــي املؤسســات الطبية 

التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

رئيس البعثة األممية 
بالسودان: أزمة ثقة بين 
المدنيين والعسكريين

عودة األسرى المحررين 
إلى لوغانسك

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

زاد عدد الصحافيــني الذين قتلوا في 
جميع أنحــاء العالم بشــكل كبير 
عام 2022، بعــد انخفاض على مدى 
الســنوات الثالث املاضية، حسب ما 
أظهر تقريــر جديد صادر عن منظمة 

اليونسكو. 
فقد ُقتل خالل عام 2022، 86 صحفيا 
ومهنيا عامال في مجــال اإلعالم في 
العالم، أي ما يعادل مقتل شــخص 
واحــد كل أربعة أيام، وفقــا لبيانات 
اليونســكو التي تشــير إلى “اخملاطر 
يــزال يواجههــا  التــي ال  الكبــرى 
مســيرتهم  أثناء  في  الصحافيــون 

املهنية”.
ودعت املديرة العامة لليونسكو، أودري 
أزوالي، السلطات إلى ضرورة “تكثيف 
جهودها لوقف هــذه اجلرائم وضمان 
تعد  الالمباالة  ألن  مرتكبيها  معاقبة 
عامال رئيســيا في هذا املنــاخ الذي 
النتائج  واصفــة  بالعنف”،  يتســم 
بأنهــا “مثيرة  التقرير  الظاهرة فــي 

للقلق”.
ووفق اليونســكو، يدل هــذا االرتفاع 
“املفاجئ في عدد الصحافيني القتلى 
خــالل عــام 2022 علــى انعــكاس 
مأســاوي للمنحــى اإليجابــي الذي 

شهدته األعوام األخيرة”.
وأشــار مرصد اليونسكو جلرائم قتل 
الصحافيني، في بيان، إلى “تراجع أعداد 
الصحافيــني القتلى من 99 صحافيا 

في عام 2018 إلى 58 صحفيا تقريبا 
في الفترة التي امتدت من عام 2019 

إلى عام “2021.
و”تلفــت هــذه األرقــام النظــر إلى 
الثغرات املتزايدة في النظم القانونية 
فــي العالم، وتســلط الضــوء على 
فشــل الدول فــي الوفــاء بالتزامها 
بحمايــة الصحافيني ومنــع ارتكاب 
جرائم ضدهم ومحاكمة مرتكبيها”، 

حسب اليونسكو.
املكسيك األكثر دموية

وقد شــهدت جميــع مناطق العالم 
أنَّ منطقة  بيــد  مقتل صحافيــني، 
أميركا الالتينية والكاريبي ســجلت 
العدد األكبر مــن هذه اجلرائم، إذ ُقتل 
فيها 44 صحفيا خالل عام 2022، أي 
ما يفوق نصف عــدد عمليات القتل 

في العالم.
وسجلت منطقة آسيا واحمليط الهادئ 
16 جرمية قتل، في حني سجلت أوروبا 

الشرقية 11 جرمية قتل.
ووقع أكبر عدد من هــذه اجلرائم في 
املكســيك، 19 جرمية قتل، وأوكرانيا، 
10 جرائم قتل، وهايتي، 9 جرائم قتل. 
وُقتل نصف عــدد الصحافيني خارج 

أوقات عملهم
طريقة االستهداف

الصحافيني  عدد  نصف  واســُتهدف 
القتلى تقريبا خــارج أوقات عملهم، 
ســواء عندما كانوا يتنقلــون أو في 
منازلهم أو في موقف الســيارات أو 
غير ذلــك من األماكــن العامة التي 
كانوا فيها ألسباب ال تخص عملهم؛ 
وهــو منحى مســتمر فــي األعوام 

األخيرة، ويــدل على عدم وجود أماكن 
آمنة بالنســبة إلى الصحافيني حتى 

في أوقات فراغهم، وفق اليونيسكو.
وبينما ارتفع عدد الصحافيني القتلى 
في املناطق التي تشــهد نزاعات إلى 
23 صحفيــا في عــام 2022 مقابل 
20 صحفيــا في العــام الفائت، فإنَّ 
الزيادة العاملية في عــدد جرائم قتل 
الصحافيني حدثت في املناطق التي ال 
تشهد نزاعات، حيث تضاعف عددها 
تقريبا من 35 حالة في عام 2021 إلى 
61 حالة في عــام 2022، أي ما يعادل 

ثالثة أرباع جرائــم القتل التي حدثت 
في العام املاضي.

وتعــددت الدوافع الكامنــة وراء هذه 
اجلرائــم، وتضمنت االنتقام بســبب 
إعــداد تقارير عن اجلرميــة املنظمة أو 
النزاع املســلح أو تصاعــد التطرف، 
مثل  حساســة  مواضيع  وتغطيــة 
الفســاد، واجلرائم البيئية، واستغالل 

السلطة، واالحتجاجات.
اإلفالت من العقاب مستمر

“رغم مــن حتقيق بعــض التقدم في 
مســألة اإلفــالت من العقــاب في 

السنوات اخلمس األخيرة، فإن معدالت 
اإلفــالت من العقــاب علــى جرائم 
الصحافيني  بحــق  املرتكبة  القتــل 
ال تــزال مرتفعة إلى درجــة صادمة، 
إذ تعادل 86 في املئــة من اجلرائم، ما 
يثير الرعــب لدى الصحافيني ويعرض 
حرية التعبير للخطر في جميع أنحاء 

العالم”، تفيد اليونسكو.
“وهذا يثبــت أن مكافحة اإلفالت من 
العقاب ال تزال مطلبا ملحا ال بد من 
زيادة حشــد جهود التعــاون الدولي 

بشأنه”.

وال يزال الصحافيون معرضني ألشكال 
متعددة من العنف، إلى جانب القتل، 
وهــي تتراوح بني االختفاء القســري، 
التعســفي،  واالحتجــاز  واخلطــف 
واملضايقة القانونية، والعنف الرقمي، 

وال سيما بحق الصحافيات.
اليونســكو عــن  ويســلط تقريــر 
االجتاهات العاملية فــي حرية التعبير 
هذه  على  الضوء   2021/2022 لعامي 
اســتخدام  إلى  مشــيرا  التحديات، 
قوانــني مكافحة التشــهير وقوانني 
والتشــريعات  اإللكتروني  الفضــاء 
اخلاصة مبكافحة “األخبار املزيفة” في 
بعض األحيــان على أنها ذريعة للحد 
من حرية الكالم، مما يحول بيئة عمل 

الصحافيني إلى بيئة سامة.
2022، شــكل واحدا  ويذكر أن العام 
من أسوأ األعوام على حرية الصحافة 
وســالمة الصحافيني حــول العالم، 
قياسية  أرقاما  بعدما ســجل  وذلك 
لــم ترصدها املؤشــرات منذ نحو 30 
عاما، وفق تقاريــر منظمات حقوقية 

ومهنية في هذا الشأن.
هذا الواقع املتردي دفــع األمني العام 
غوتيريش،  أنطونيــو  املتحــدة،  لألمم 
للقول، في وقت سابق، إن الصحافيني 
باتوا  اإلعــالم  فــي مجال  والعاملني 
يواجهون “تسييسا متزايدا لعملهم” 
وتهديــدات، تــزداد يومــا بعــد يوم، 
تخــص حريتهم فــي أداء وظائفهم 
بيســر، وذلك في اليوم العاملي حلرية 

الصحافة. 
وفــي حــني قالــت املديــرة العامة 
باملناسبة  أزوالي،  أودري  لليونســكو، 

ذاتها إن أكثر من خمسة أشخاص من 
أصل ســتة في العالم يعيشون في 
بلد ســّجل تراجعا على صعيد حرية 
الصحافــة خالل الســنوات اخلمس 
املاضية.  وصدر، في منتصف ديسمبر 
2022، عــن “جلنة حماية الصحفيني” 
)CPJ( وكشــف أن عــدد الصحفيني 
الســجناء في العالم بلغ أعلى رقم 
على امتداد السنوات الثالثني املاضية، 
ووصل إلى 363 صحفيا، بحلول األول 
من ديســمبر عام 2022، مما ميثل رقما 
20 في  زيادة بنسبة  قياسيا ويشكل 

املئة عن عام 2021. 
الســنوية  احلصيلــة  وســّجلت 
لالنتهاكات املرتكبة بحق الصحافيني 
عبر العالم، التي تنشــرها “مراسلون 
بال حدود”، رقما قياســيا أكبر، حيث 
بلــغ عــدد احملتجزيــن في أوســاط 
الفاعلني اإلعالميــني 533، خالل عام 
2022. كمــا وّثقت املنظمة ما ال يقل 
عن 65 رهينة و49 من الصحفيني في 

عداد املفقودين. 
وكشفت “مراســلون بال حدود” رقما 
 2022 حصيلــة  فــي  آخر  قياســيا 
على  الصحفيات  باحتجــاز  يتعّلــق 
وجه اخلصــوص، حيث تقبع حاليا 78 
ارتفاع  وهو  القضبان،  صحفية خلف 
بنســبة غير مسبوقة بلغت نحو 30 
االثني عشر  املئة خالل األشــهر  في 
املاضيــة، علما أن النســاء أصبحن 
املئة مــن إجمالي  15 في  يشــكلن 
تكن  لم  بينما  احملتجزين،  الصحفيني 
هذه النســبة تصل إلى ســبعة في 

املئة قبل خمس سنوات.

“المكسيك..الدولة األكثر دموية”..

قتل الصحفيين يعاود االرتفاع بعد انخفاضه لثالث سنوات  

متابعة ـ الصباح الجديد :
دعا “حراك سياســي” ليبي يضم 
15 حزبــاً ومنظمة مجتمع مدني، 
القبائل  لبعض  ومجالس شــيوخ 
إلــى “إعــالن حالة الطــوارئ في 
البالد، وتشــكيل حكومة أزمة، ال 
بعيدة  تكون  تسع حقائب؛  تتجاوز 
عن احملاصصــة القبلية واجلهوية”، 
مشــدداً علــى ضــرورة “جتميــد 
النواب والدولــة؛ ورفع  مجلســي 
احلصانــة عن أعضائهمــا؛ وتولي 
في  مســؤولياته  الرئاسي  اجمللس 
إدارة شؤون البالد في مدة أقصاها 

ستة أشهر من تاريخه”.
وجــاء هــذا املطالــب ضمــن ما 
رسمتها  طريق”،  “خريطة  يشــبه 
عقب  السياســية  الكيانات  هذه 
انتهاء وقفتهــا االحتجاجية، أمام 
بالعاصمة  الرئاســي  اجمللس  مقر 
مبجلســي  خاللها  نددوا  طرابلس، 

النواب واألعلى للدولة.
االنتخابات”  داعمي  “حراك  وأوضح 
فــي بيان أصــدره في الســاعات 
األولى مــن صباح أمــس، أن على 
حكومة  “اختيار  الرئاســي  اجمللس 
أزمــة من تســع حقائــب مدتها 
ستة أشــهر، تتولى تسيير شؤون 
االنتخابات،  واإلشــراف على  البالد 
وذلك فــي مدة أقصاهــا 30 يوماً 
مــن تاريخ إعالن حالــة الطوارئ”، 
الفتني إلى “تولي اجمللس الرئاســي 
حالة  خــالل  كافــة  الســلطات 
الطــوارئ”. كما حتــدث عن ضرورة 
أال يكون قــادة حكومة األزمة “ممن 
ســبق لهم تولي مناصب سيادية، 
أو حقائب وزارية في الســابق، وأن 
املؤقتة  االنتقالية  املرحلــة  يتولى 
فئة الشباب، على أن يكون العمل 
بأحكام حالــة الطوارئ، مبا ال يخل 
مبراعــاة ضمان احلق فــي التعبير، 
احلريات  التنقل وممارســة  وحريــة 

العامــة، أو ما فــي حكمها ملدة 
ستة أشــهر، يجري خاللها إصدار 
مرسوم قانون االنتخابات الرئاسية 

والبرملانية”.
في ســياق ذلك، نّوه احلــراك إلى 
ضــرورة تكليف اجمللس الرئاســي 
فريقاً من اخلبراء القانونيني ملراجعة 
املنبثقة  الدســتورية،  القاعــدة 

عن مؤمتر املســار الدستوري، الذي 
ســبق أن انعقد بفندق “كورينثيا” 
بالعاصمة في آب العام املاضي، في 
مدة ال تتجاوز أســبوعني من تاريخ 

اإلحالة إلى اللجنة القانونية.
االتفــاق على  احلراك  اقتــرح  كما 
“قاعــدة دســتورية” مؤقتة، جترى 
النيابية  االنتخابات  أساسها  على 

والرئاسية املتزامنة، وفقاً للمعايير 
الدولية إلجراء االنتخابات، مشيرين 
إلى أنه “في حال عدم إقرار مشروع 
الدســتور حتل الهيئة التأسيسية 
ويتم  الدستور،  لصياغة مشــروع 
الدســتورية  بالقاعــدة  العمــل 
املؤقتة إلى حني تشــكيل مجلس 
قوانني  إصــدار  يتولى  جديد،  نواب 

بهيئة تأسيســية جديدة ملشروع 
الدستور”. 

رأى أنه في حال انتهاء املدة الزمنية 
)ستة أشــهر(، دون أن يقوم اجمللس 
الرئاسي بالتزاماته جتاه االنتخابات 
والقاعدة الدســتورية، واالستفتاء 
على الدســتور وتشكيل حكومة 
أزمة؛ “تتولى الســلطة القضائية 

عبر جمعيتهــا العمومية انتخاب 
مستشار من القضاء الليبي، ليس 
اجمللس  فــي  العاملني  من ضمــن 

األعلى للقضاء أو احملكمة العليا”.
ومن بني حــراك داعمي االنتخابات 
ليبيا”،  لعمــوم  الوطني  “التجمع 
التأسيســي”،  اجمللس  و”ملتقــى 
الوطنــي”،  الشــعبي  و”احلــراك 
و”شبكة اللقاء االجتماعي الليبي”، 
و”كتلــة املرشــحني لالنتخابــات 

الرئاسية والبرملانية”.
اللقاءات،  فيما متكنــت  ذلك  يأتي 
التي عقدها ساســة ليبيا داخلياً 
وخارجياً على مدار األسبوع املاضي 
البالد،  ألزمة  نســبية  حلحلة  من 
من  علــى مجموعة  أبقت  لكنها 
املوقف  مقدمتها  وفي  التساؤالت، 
الدستوري من “ترشح العسكريني” 
لالنتخابــات الرئاســية املقبلــة، 
في ظل رفــض التيار الــذي ميثله 
األعلى  اجمللس  رئيس  املشري،  خالد 

للدولة.
ويرى سياسيون، أنه رغم الطمأنة 
عقيلة  حديــث  فــي  بــدت  التي 
صالــح، رئيــس مجلــس النواب، 
وتوافقــه مع املشــري على “كثير 
مــن النقــاط اخلالفيــة” بشــأن 
إال أن جبهة  “الوثيقة الدستورية”، 
ترشح  برفض  “ستتمسك  املشري 
باب  إغــالق  بقصد  العســكريني؛ 
الترشح أمام املشير خليفة حفتر، 

القائد العام للجيش الوطني”. 
ويُعتقد أن هذه النقطة ســتكون 
مفصلية، وســيترتب عليها مزيد 
إال  االنتخابي،  املســار  من تعطيل 
في حــال مت تغير شــكل “خريطة 
توافق عليها صالح  التي  الطريق”، 
واملشري في القاهرة، وذلك في إطار 
توزيع املناصب التنفيذية مستقبال 
“بشــكل اســترضائي”، وهــو ما 

يتخوف منه سياسيون ليبيون .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقد البيت األبيض في وقت متأخر 
من امس األربعاء اجلمهوريني معتبراً 
أنهم يُبدون “غضباً مصطنعاً” في 
قضيــة الوثائق الســّرية التي ُعثر 
عليها لدى الرئيــس األميركي جو 
يتعاون  األخيــر  أن  مؤّكــداً  بايدن، 
مع الكونغرس فقــط فيما يخّص 
“حسن  على  املبنية  االستفسارات 

النية”.
املكتب  باســم  املتحــدث  وقــال 

االستشــاري للبيــت األبيض إيان 
سامز، في أثناء تبادٍل مع صحافيني 
حول هذه القضية احملرجة بالنسبة 
إلــى بايدن، إن اجلمهوريــني “يُبدون 

غضباً مصطنعاً”.
بعد تسريب وسائل إعالم معلومات 
عن هذه القضية، أقّر البيت األبيض 
األســبوع املاضــي بأنــه متّ العثور 
على ملفات تعــود إلى الفترة التي 
بايــدن منصب  فيها  يتوّلــى  كان 
نائب الرئيــس في عهد باراك أوباما 

)2009 - 2017(، فــي أحــد مكاتبه 
منزله  وفي  واشنطن  في  السابقة 

في ويلمينغتون بوالية ديالوير.
والقضية ُمحرجة ألن الدميقراطيني 
وّجهوا الكثير مــن االنتقادات إلى 
دونالد  اجلمهوري  الســابق  الرئيس 
ترمب الذي يخضع لتحقيق قضائي 
وثيقة  مائة  بأكثر مــن  الحتفاظه 
ســرية في دارته في بالــم بيتش 
رغــم مغادرته  فلوريدا  واليــة  في 

واشنطن عام 2021.

واخلميــس املاضي، أعلن وزير العدل 
األميركي ميريــك غارالند، أنه عنّي 
مّدعياً عاماً مستقالً للتحقيق في 
قضية الوثائق التي ُعثر عليها لدى 
القضية  بايدن، متاماً كما فعل في 
نفسها التي يواجهها ترمب، وذلك 
لتبديد الشــكوك بوجود ازدواجية 
معايير. غير أّن املعارضة اجلمهورية 
في  الضئيلة  أكثريتها  اســتغّلت 
مجلــس النواب وأطلقــت حتقيقاً 
برملانياً وطالبت باحلصول على املزيد 

من املعلومات.
وقال ســامز: “عندمــا يتعلق األمر 
بالكونغرس، فإننــا نعتزم مراجعة 
بُحسن  عليها  والرد  االستفسارات 
نية. لكننــا نتوقع أيضاً من أعضاء 
النية  حســن  إظهار  الكونغــرس 
“اجلمهوريــني  أن  ورأى  نفســه”. 
فــي مجلــس النــواب يفقــدون 
مصداقّيتهــم عندما يُبدون غضباً 
مصطنعاً فــي قضية من الواضح 
أنهم يسعون إليها فقط لتحقيق 

مكاسب حزبية”.
وأكــد ســامز أن البيــت األبيض 
“يراجع” مطالــب اللجان البرملانية، 
بــأي نفاق  قد  مضيفاً: “ســننّدد 
في مصداقية هذه  افتقاراً  يعكس 
على  املتحــدث  وشــّدد  املطالب”. 
فكرة أن بايــدن يتعاون مع القضاء 
امللفات  إعادة  رفض  بينما ســلفه 
إلى  الفيدرالية  الشرطة  واضطرت 
تفتيش منزله في فلوريدا الصيف 

الفائت، الستعادتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  األوكرانية،  الرئاســة  أعلنت 
األربعــاء، أن املروحيــة التي كانت 
تقل وزيــر الداخلية وعددا من كبار 
املســؤولني حتطمت أثناء توجهها 

إلى اجلبهة.
وُقتــل 18 شــخصاً بينهــم وزير 
دينيــس  األوكرانــي،  الداخليــة 
أطفال،  وثالثة  موناستيرســكيج، 

جــراء حتطم مروحية قــرب روضة 
في منطقة  األربعاء،  امس  أطفال، 
الشرطة  أعلنت  كييف، حسب ما 
األوكرانيــة. وقالت الشــرطة في 
بيان: “لدينا معلومات عن 18 قتيالً 
بينهم ثالثة أطفال”. وأشارت أيًضا 
في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية 
ومساعده األول ومسؤول كبير آخر 
كانــوا على منت املروحيــة. وأعلن 

الشــرطة  قائد  كليمينكو،  إيهور 
الوطنيــة األوكرانيــة أن مــن بني 
ونائبه  الداخليــة،  وزيــر  القتلــى 
يفغينــي ينني، وســكرتير الدولة 
فــي وزارة الشــؤون الداخلية يوري 
كليمينكو  وأضــاف  لوبكوفيتش. 
القتلى كانوا على  أن تســعة من 
منت مروحية خدمات الطوارئ التي 
حتطمت في بروفــاري. وتقع مدينة 

بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 
ألف شخص، على بعد 20 كيلومترا 
وأكدت  تقريًبا شمال شرق كييف. 
شــرطة كييف سقوط 22 مصابا، 
بينهــم 10 أطفــال مت نقلهم إلى 
شــرطة  وفتحت  املستشــفيات. 
كييف حتقيقا في احلادث، فيما أفاد 
مصدر لـــ “العربية” عن ترجيحات 
بأن مروحية وزير الداخلية سقطت 

في كييف بسبب عطل فني.
ولم تــرد أنباء فورية عمــا إذا كان 
التحطــم نتج عن حادث أم نتيجة 
11 شــهرا  احلرب املســتمرة منذ 
تقريبا مع روسيا. وفي وقت سابق، 
أعلنــت الســلطات األوكرانيــة، 
األربعــاء، عن ســقوط عــدد من 
الضحايا لــم حتددهم جراء حتّطم 
منطقة  في  مدرسة  قرب  مروحية 

املنطقة  حاكــم  وكتــب  كييف. 
أوليكســي كوليبا علــى تليغرام: 
)الضاحية  بروفــاري  مدينــة  “في 
حتّطمــت  لكييــف(،  الشــرقية 
ومبنى  أطفال  روضة  قرب  مروحية 

سكني.. هناك ضحايا”.
وأضاف: “تعمل ســيارات اإلسعاف 
والشــرطة وعناصــر اإلطفاء في 

موقع احلادث”.

ليبيا: حراك يطالب بإعالن حالة الطوارئ وتشكيل »حكومة أزمة«
دعا إلى تولي »الرئاسي« مسؤولية تسيير البالد 

البيت األبيض: غضب الجمهوريين في قضية »وثائق بايدن« مصطنع

مقتل وزير الداخلية األوكراني ومسؤولين كبار بتحطم مروحية
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متابعة ـ الصباح الجديد :
اســتضاف الرئيــس املصري عبد 
القاهرة،  في  السيســي،  الفتاح 
ضمت  قمة  الثالثــاء،  األول  امس 
العاهــل األردني امللــك عبد اهلل 
الفلســطيني  والرئيس  الثانــي، 
“لبحث تطورات  محمود عبــاس، 
القضية الفلســطينية في ضوء 
املســتجدات الراهنة في األراضي 
واألوضاع  احملتلة،  الفلســطينية 
اإلقليمية والدولية املرتبطة بها”، 
بحسب البيان اخلتامي الصادر من 

رئاسة اجلمهورية املصرية.
وأكــد القادة على “ضــرورة وقف 
اإلســرائيلية  اإلجــراءات  جميع 
تقوض  التي  الالشرعية،  األحادية، 
الدولتني، وفرص الســالم”.  حــل 
وتوافــق القادة، فــي نهاية قمة 
ثالثية، على “اســتمرار التشــاور 
تصور  بلورة  أجل  من  والتنســيق 
لتفعيل اجلهود الرامية الستئناف 
الســالم  وحتقيــق  املفاوضــات، 

الشامل والعادل والدائم”.
وشدد القادة على “ضرورة احلفاظ 
الفلســطينية  احلقــوق  علــى 
أن  إلــى  املشــروعة”، مشــيرين 
“حــل الدولتــني يجســد الدولة 
وذات  املســتقلة  الفلســطينية 
الســيادة على خطوط الرابع من 
القدس  وعاصمتها   ،1967 حزيران 
الشــرقية، وفق القانــون الدولي 
وقــرارات الشــرعية الدولية ذات 

الصلة ومبادرة السالم العربية”.
والعاهل  املصري  الرئيس  وأشــار 
األردنــي إلى “دعمهمــا الكامل” 
جلهود الرئيس الفلسطيني، حيال 
ما وصفاه بـ”الظرف الدقيق الذي 
الفلســطينية  القضية  بــه  متر 
وســط حتديات إقليميــة ودولية 

متزايدة”.
اجملتمع  الثالثيــة  القمــة  ودعت 
الدولــي إلــى “توفيــر احلمايــة 
للشــعب الفلسطيني، وحقوقه 
اجلهود  تكاتــف  مع  املشــروعة، 
إليجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد 
وفاعلة”،  إطالق مفاوضات جــادة 
وحذر القادة من “خطورة استمرار 
وتداعيات  السياسي،  األفق  غياب 

ذلك على األمن واالستقرار”.
كما شدد بيان القمة على “ضرورة 
وقف جميع اإلجراءات اإلسرائيلية 
باعتبارها  الالشــرعية”،  األحادية 
“تقــوض حــل الدولتــني وفرص 
والشامل”،  العادل  السالم  حتقيق 

أن هذه اإلجراءات تشمل  موضحاً 
األراضي  ومصادرة  “االســتيطان، 
الفلســطينية، وهــدم املنــازل، 
الفلســطينيني، مــن  وتهجيــر 
اإلسرائيلية  واالقتحامات  بيوتهم 
املتواصلة للمدن الفلســطينية، 
التاريخــي  الوضــع  وانتهــاك 
القدس  فــي  القائم  والقانونــي 

ومقدساتها”.
وبحســب البيان اخلتامي، شــدد 
القادة على “ضــرورة احلفاظ على 
والقانونــي  التاريخــي  الوضــع 
القائم في القدس ومقدســاتها 
ومبــا  واملســيحية،  اإلســالمية 
يضمن احترام حقيقة أن املسجد 

األقصى، هو مــكان عبادة خالص 
أوقــاف  دائــرة  وأن  للمســلمني، 
األقصى،  املسجد  القدس وشؤون 
والشــؤون  األوقاف  لوزارة  التابعة 
واملقدســات اإلســالمية األردنية 
هي اجلهة الوحيــدة اخملولة بإدارة 
شــؤونه”. وأكد الرئيسان املصري 
الوصاية  “أهمية  والفلســطيني 
علــى  التاريخيــة  الهاشــمية 
اإلســالمية  املقدســة  األماكن 

واملسيحية في القدس”.
الداخــل  صعيــد  وعلــى 
الفلســطيني، تنــاول القادة في 
االجتماع “ضــرورة توحيد الصف 
وإنهاء االنقســام”، كما شــددوا 

إجــراءات  اتخاذ  “ضــرورة  علــى 
جادة ومؤثــرة للتخفيف من حدة 
األوضاع املعيشية املتدهورة ألبناء 
الشــعب الفلسطيني في قطاع 
غــزة”. كما جرى التشــديد على 
أهمية اســتمرار اجملتمــع الدولي 
في دعم وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
)األونــروا(، وضــرورة توفير الدعم 
املالي الذي حتتاجه لالستمرار في 
لالجئني  احليوية  اخلدمــات  تقدمي 

الفلسطينيني.
اســتمرار  على  القــادة  واتفــق 
في  املكثف  والتنســيق  التشاور 
إطــار صيغة التنســيق الثالثية 

املصرية - األردنية - الفلسطينية، 
“من أجــل بلورة تصــور لتفعيل 
الســتئناف  الراميــة  اجلهــود 
املفاوضات، وإحياء عملية السالم، 

وفقاً للمرجعيات املعتمدة”.
على صعيد آخر، عقد السيســي 
وامللك عبد اهلل، لقاء ثنائيا، أكدا 
خاللــه علــى “أهمية اســتمرار 
التنسيق والتشــاور بني اجلانبني، 
في ظل التحديــات الكبيرة التي 

تشهدها املنطقة”.
راضي،  بســام  الســفير  وقــال 
املتحدث الرســمي باسم رئاسة 
اجلمهورية، في إفادة رسمية امس 
األول الثالثــاء، إن “العاهل األردني 

أعرب عن ترحيب بالده باملســتوى 
القائم للتنســيق املشــترك مع 
مختلف  مع  التعامــل  في  مصر 
األزمات التي متر بها دول املنطقة، 
والتــي تهــدد أمــن واســتقرار 

الشعوب العربية”.
الثالثية  القمة  وتســتهدف  هذا 
“دعم السلطة الفلسطينية في 
اإلسرائيلية  السياسات  مواجهة 
األخيرة”، بحســب الدكتور طارق 
فهمي، أستاذ العلوم السياسية، 
“احلكومــة  أن  أوضــح  الــذي 
إجراءات  عدة  اتخذت  اإلسرائيلية 
خالل األيــام املاضية، مــن بينها 
تقييــد حركــة وزراء الســلطة 
الفلسطينية، ووقف املستحقات 
املاليــة والضريبية، وحتديد حركة 
مبا  الفلســطينية،  األموال  رؤوس 
يناقش اتفــاق باريس الذي ينظم 
العالقات االقتصادية بني إسرائيل 
وفلســطني، إضافة إلى استمرار 
مشروع االستيطان الرامي لفصل 

شمال الضفة عن جنوبها”.
وقــال فهمي إن “مصــر في ضوء 
املتغيرات استشعرت اخلطر،  هذه 
ال سيما وأن اإلجراءات اإلسرائيلية 
حلافة  الســلطة  دفع  شأنها  من 
الهاوية”، وأضاف أن “القمة هدفها 
إلــى احلكومة  توجيــه رســائل 
ضــرورة  مفادهــا  اإلســرائيلية 
أوسلو  الدولية  االتفاقيات  احترام 
بإدارة  اخلــاص  واالتفاق  وباريــس، 
األردن للمقدسات في القدس، وأن 
أحادية ســتكون لها  إجراءات  أي 
تداعيات خطيرة ومكلفة للغاية”.
مفاوضــات  اســتئناف  وبشــأن 
الســالم، قال فهمي إن “هذا األمر 
ال يبدو أنه يلوح في األفق، وال يبدو 
احلالية  اإلســرائيلية  أن احلكومة 
تضــع عملية الســالم على رأس 

أولوياتها”.
الســفير جمــال  قــال  بــدوره، 
اخلارجية  وزيــر  بيومي، مســاعد 
“القمــة  إن  األســبق،  املصــري 
تأتي في إطار سياســة نشــطة 
تستهدف  املصرية  للدبلوماسية 
حتقيــق زخم دبلوماســي، مبوازاة 
ضغــوط دوليــة بغيــة حتريــك 
التي  الفلســطينية”،  القضيــة 
يــرى بيومــي أن “حلهــا يتطلب 
اعتماد سياســة النفس الطويل، 
واستمرار الضغط لتوحيد اجملتمع 
الدولــي في اجتــاه حماية احلقوق 

الفلسطينية املشروعة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حظي مقطع فيديو لوزير الصناعة 
واسع  بتداول  اجلزائري،  الصيدالنية 
على منصات التواصل االجتماعي، 
مع  متشــددة  بنبرة  فيهــا  حتدث 
ممثلي شــركة ســعودية تستثمر 
في اجلزائــر، وفق ما قــال متداولو 

الفيديو.
وهو  عــون  علي  الوزيــر  ويظهــر 
يطلب من مســؤولي شركة تبوك 
“تغيــر”  أن  لألدويــة  الســعودية 
خارطة معلقــة داخل غرفة مؤمتر 
كان يفتــرض أن يكون لإلعالن عن 
اســتثمارات ســعودية في مجال 

صناعة األدوية في اجلزائر.
واعترض الوزير اجلزائري على ظهور 
الصحــراء الغربيــة – بــني اجلزائر 
منطقة  أنهــا  علــى   – واملغــرب 

مغربية.
وقــال الوزيــر للوفــد “يجــب أن 
أنتم  بســرعة  اخلريطة  تصححوا 
هنــا في اجلزائــر.. وأنتــم تعرفون 
موقــف اجلزائــر بشــأن قضيــة 

الصحراء الغربية”.
وقال موقع “وطن” اإلخباري إن “عون” 
طلب أيضا من الشركة السعودية 
مراجعة قدرتها ونوعية استثمارها 
في اجلزائر، مؤكدا رفضه مشــروع 
في  املتخصصة  الشركة  استثمار 

صناعة األدوية.
بحســب  اجلزائري،  الوزير  وتطــرق 
املوقع، إلــى أن بــالده بحاجة إلى 
وداء  للســرطان  مضــادة  أدويــة 
الشــركة  مطالبــا  الســكري، 
الســعودية مبراجعة تفكيرها في 

منط االستثمار باجلزائر.

مــن إســرائيل ألوكرانيــا.. تقرير 
أميركــي يكشــف كواليس نقل 

الذخيرة
الصباح اجلديد ــ وكاالت:

أفــادت صحيفة “نيويــورك تاميز”، 
املتحدة  الواليات  بأن  األربعاء،  امس 
الذخيرة  مــن  مخزونــا  أرســلت 
التــي كانت مخزنة في إســرائيل 
لتســتخدمه أوكرانيــا في حربها 
ضد روســيا، قائلة إن القرار اتُخذ 
في العام املاضي، على عهد رئيس 

الوزراء وقتها، يائير البيد.
وأكد مســؤول إســرائيلي صحة 
التقريــر لرويترز، قائال إن البيد وافق 
على ذلك، رغم أن الواليات املتحدة 
ليســت بحاجــة إلى مثــل تلك 

املوافقة بشكل رسمي.
وبينما نددت إســرائيل بالعمليات 

العســكرية الروسية في أوكرانيا، 
اقتصرت في مســاعدتها لكييف 
على املساعدات اإلنسانية واملعدات 
الواقية، واستبعدت التوريد املباشر 

لألسلحة.
ويريد اإلســرائيليون احملافظة على 
خط ســاخن للتنسيق مع روسيا، 
أُقيم في 2015، بشــأن هجماتهم 
العســكرية على أهــداف إيرانية 
تتمركز  محتملة في سوريا، حيث 

حامية تابعة ملوسكو.
ولم يعلم املســؤول اإلسرائيلي ما 
إذا كان من املتوقــع نقل مزيد من 
األســلحة األميركية من إسرائيل 
حتت قيــادة رئيس الــوزراء احملافظ، 
تولى  الــذي  نتانياهــو،  بنيامــني 
املنصب في 29 ديسمبر والذي أقام، 
خالل فترات ســابقة في املنصب، 

عالقــات شــخصية مــع الرئيس 
الروسي، فالدميير بوتني.

ولم تعلق ســفارة واشــنطن في 
إسرائيل على تقرير “نيويورك تاميز”. 
وقال الســفير األوكرانــي، يفجن 
كورنيتشــوك، لرويترز عبر الهاتف 
أدنى فكرة” حول  إنه “ليست لديه 
مــا إذا كان التقرير صحيحا. فيما 
أحجمت الســفارة الروســية عن 

التعليق.
وأبدى البيد، الذي تولى املنصب في 
يوليو املاضي، صراحة عن تعاطفه 
أوكرانيا. لكن شخصا مطلعا  مع 
على قرارات البيــد قلل من أهمية 
أن يكــون لذلك أي تأثيــر في نقل 
“أي  قائال:  األميركيــة،  األســلحة 
رئيس وزراء إسرائيلي كان سيوافق 

على ذلك”.

ولعقــود، خــزن البنتاغــون ذخائر 
في إســرائيل لُتستخدم في إعادة 
اإلمــداد الطارئة فــي حالة احلرب، 
أو لتســليمها إلى حلفــاء آخرين 

للواليات املتحدة.
وبحســب نيويورك تاميز، فالذخيرة 
األميركية املنقولة من إسرائيل إلى 
ألف قذيفة   300 أوكرانيا هي نحو 
مدفعيــة من عيــار 155 مليمترا، 
بوتيرة  نوع تستخدمه كييف  وهو 

كبيرة.
وقال ديفيد إيفــري، وهو مدير عام 
ســابق بوزارة الدفاع اإلســرائيلية 
اجلوية،  بالقــوات  ســابق  وجنرال 
لرويتــرز إن علــى الرغــم مــن أن 
هذه اإلمدادات في إســرائيل، “فإن 
إذننا  إلى  األميركيني ال يحتاجــون 

لنقلها. هذه ممتلكات أميريكية”.

متابعة ـ الصباح الجديد :
حصلــت مصــادر صحفيــة علــى 
للحكم  الكاملة  املذكرة  من  نسخة 
الصادر، واخلــاص بقرار احملكمة العليا 
البريطانية بشأن ترحيل الالجئني إلى 

رواندا.
بالســماح  احملكمة  قضــت  حيــث 
يتــم  ســوف  الذيــن  للمهاجريــن 
ترحيلهم مبوجب خطة وزارة الداخلية، 
بالطعن على احلكم الســابق، واإلذن 
االستئناف  محكمة  في  باالستئناف 

العليا البريطانية.
وقد تضمنت املذكرة 69 بنداً، تشــرح 

حيثيات احلكم.
وحــول أهم النقاط التــي تضمنتها 
املذكرة، يقول عمرو اللواتي مستشار 

اللجوء والهجرة:
املذكــرة فــي بندها األول شــرحت 
باســتفاضة وجهــة نظــر احملكمة 
العليا البريطانيــة اخلاصة بحيثيات 
ُحكمها الذي صدر في وقت سابق من 
شهر ديسمبر املاضي، بشأن قانونية 
بترحيل  اخلاصة  الداخلية  وزارة  خطة 
الالجئني إلى روانــدا، والتي كان يراها 
القضاة إنهــا قانونية، وبعد أن تقدم 
عدد من املنظمات احلقوقية والهيئات 
الترحيل لرواندا،  بالطعن في قانونية 
القضية،  في  النظــر  احملكمة  أعادت 
وأصــدرت حكمهــا اإلثنــني املاضي 

باملوافقة على استئناف احلكم.
وأشارت املذكرة أن احملكمة استمعت 
التــي طرحها  النقــاط  إلى كافــة 

احملامــون، والتي تتعلــق بقوانني األمم 
املتحــدة اخلاصة بترحيــل الالجئني، 
لكنها لم تقبل الطعن بشكل كلي، 
حيــث وافقــت على بعــض النقاط 
فقط، ووافقت أيضاً على عدم ترحيل 
الالجئني إلى روانــدا إال بعد أن يصدر 
حكم نهائــي من القضاء البريطاني، 
وفي بعض املــواد التي أشــارت لها 
التأكيد على عدم قانونية  املذكرة، مت 
خطة وزارة الداخلية لترحيل الالجئني.
وفيما يتعلق بالقوانني التي استندت 
عليها احملكمة، احملكمة استندت على 
قوانني األمم املتحدة، واحملكمة األوروبية 
اخلاصة بشؤون الالجئني، والتي تكفل 
لــكل إنســان احلصول علــى فرصة 
عادلة ملناقشــة قضيته، واألســباب 
احلقيقة التــي دفعته إلــى اللجوء، 
وذلــك في إطار املنظومــة القانونية 

حلقوق اإلنسان.
فرانســيس جونيــور  قــال  بــدوره، 

مستشار اللجوء والهجرة:
املذكــرة أوضحــت النقــاط التــي 
قانونية  اســتندت عليها في عــدم 
اخلطــة، حيث أكــد القاضيــان في 
احملكمة العليــا البريطانية، أن خطة 
وزارة الهجــرة وشــؤون الالجئني لم 
تقنع احملكمة بالعالقة التنظيمية بني 
يخص  فيما  ورواندا،  املتحدة  اململكة 
اتفاق ترحيل الالجئني، وأيضاً العملية 
التنظيميــة الختيار من ســوف يتم 
ترحيلهم إلى روانــدا، وهذا يوضح إن 
خطة الترحيل لم تكن تشمل جميع 

الالجئني، في حني ذكرت وزارة شــؤون 
إنها ســوف تقوم  والالجئني  الهجرة 
بترحيل جميع من استطاعوا الدخول 
إلــى اململكة املتحــدة بطريقة غير 

قانونية عن طريق فرنسا.
اخلطة لــم توضح الوضــع القانوني 
لطالبي اللجــوء، وبصفة خاصة من 
يتعرضون لالضطهاد في بالدهم األم.

مذكــرة احلكم أشــارت فــي بعض 
التنظيمية  إلــى األخطــاء  البنــود 
للخطة، فيما يتعلق بالضمانات التي 
أعطتها احلكومــة الرواندية حلكومة 
بتوفير  واخلاصــة  املتحدة،  اململكــة 
احلماية واحلياة اآلمنة جلميع الالجئني، 
والتأكيــد علــى عــدم تعرضهــم 
أليــة ضغــوط تتعلق بســالمتهم، 

وحمايتهم من التعذيب.
هــذا في حــد ذاته مــن وجهة نظر 
ألنه  تنظيميــاً،  يُعــد خطأً  احملكمة 
ليــس دليــالً مُيكن أن يُســتند عليه 
الالجئني  ســالمة  لضمان  قانونيــاً، 
بعــد ترحيلهم إلى روانــدا، وال يعتبر 
أيضــاً دليــالً علــى أن روانــدا آمنه 
لــكل املهاجرين. أهــم النقاط التي 

تضمنتها مذكرة احلكم:
إن احملكمة العليا البريطانية سمحت 
باالستئناف، وإعادة النظر في األسس 
القانونيــة املقدمة فــي بعض مواد 
القضيــة، وإنها أخطــأت في تقدير 
الضمانــات التي جاءت فــي مذكرة 
الشــفاهية،  واملذكــرات  التفاهــم 
أمن وسالمة  ومدى كفالتها لضمان 
الالجئني، وحمايتهم من خطر اإلعادة 
القصريــة. أخطأت احملكمــة عندما 
وجدت عدم الترحيل لرواندا ال يشكل 
انتهاكاً أو تعارضاً مع املادة رقم 31 من 
اتفاقية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
خالل جلسة احملكمة العليا يوم االثنني 
املاضي، قــال القاضيان إن 11 مهاجراً 
ميكنهم مطالبة محكمة االستئناف 
النظر فيمــا إذا كانت تأكيدات رواندا 
إلى مستوى  ترقى  املتحدة  للمملكة 
اآلمنة  للمعاملة  الكافية  الضمانات 

والعادلة من عدمه.
القضية  يتم حتديد موعد لعرض  لم 
أمــام محكمــة االســتئناف، ووزارة 
الهجرة وشؤون الالجئني ملتزمة بأمر 
قضائي من احملكمة العليا البريطانية، 
واحملكمــة األوروبية حلقوق اإلنســان، 
بعدم ترحيــل الالجئني إال بعد صدور 
حكم نهائي من القضاة البريطانيني.

أن تتحمــل اجلهة  رفضت احملكمــة 
املدعى عليهــا، واملتمثلــة في وزارة 
شــؤون  ووزارة  البريطانية،  الداخلية 
الالجئــني والهجرة، كامــل تكاليف 
التقاضي، حيث إن القاعدة القانونية 

أن الطــرف اخلاســر يتحمــل كافة 
التكاليف، لكــن احملكمة وضعت في 
عني االعتبــار أن الطرف اخلاســر قد 
حقق بعــض النجاح فــي القضية، 
حيث لم يتم قبول جميع الدعاوي، ومت 
إلزامها بدفع نســبة 40 باملئة فقط 

من تكاليف املدعى عليه.
تقــدم املدعــون بتســعة أســباب 
مقترحــة مــن أجل منحهــم اإلذن 
احملكمة خمسة  رفضت  باالستئناف، 
منها، وأشارت في مذكرة احلكم أنها 
منحــت اإلذن باالســتئناف بناًء على 
تتعلق  أربعة مواد فقــط، وجميعها 
بخطأ احملكمة فــي التأكد من توفير 
الضمانــات الكافيــة حلماية طالبي 
اللجــوء. إن احملكمــة أســاءت فهم 
املقدمة من قبــل مفوضية  األدلــة 
األمم املتحدة لشــؤون الالجئني، وفيما 
يتعلق مبا إذا كانت رواندا قد استوفت 
الشــروط الواردة في الفقرة رقم 345 

من قوانني الهجرة.
ســوء فهم رواندا ملتطلبات اتفاقية 
الالجئني فيما يخــص توفير التقارير 
الطبيــة والقانونية، وكذلك االفتقار 
إلى الوصول إلــى املعلومات الكافية 

اخلاصة بحياة الالجئني في رواندا.
بعد  املتحــدة  اململكة  فــي  اللجوء 
الوصــول بوســائل غيــر قانونية، ال 
يُشــكل عقوبة ولذلك كان متسًقا 
مع قانــون طعون اللجــوء والهجرة 
لعام 1993، وبنــاًء عليه مت منح اإلذن 

بالطعن واالستئناف.

قمة مصرية ـ أردنية ـ فلسطينية ترفض »األحادية اإلسرائيلية«
القادة الثالثة اعتبروا إجراءات تل أبيب “تقويضًا” للسالم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــرر البرملان األردنــي فصل نائب أثــار اجلدل 
برســالة وجهها إلى ولي العهد الســعودي، 
محمد بن ســلمان، يطالبــه بها بوقف دعم 
األردن ماليــا، ألن األموال “تذهــب إلى جيوب 

الفاسدين”، على حد تعبيره.
وذكرت وكالة األنباء األردنية الرســمية “بترا”، 
أن “مجلــس النــواب قرر في جلســته التي 
عقدها األربعاء، برئاســة رئيس اجمللس، أحمد 

الصفدي، فصل النائب، محمد الفايز”.
وصــوت 92 نائبا من أصــل 110 نواب حضروا 
اجللســة على قرار اللجنة القانونية املتعلق 
بفصــل النائب الفايز، بنــاء على قرار املكتب 
الدائــم املتضمــن إحالة النائــب الفايز إلى 
اللجنــة القانونية للنظر فيما نســب إليه 
من مخالفــات، وفقا للوكالــة. وأفادت “جاء 
قرار اللجنة القانونية بحــق الفايز بعد إقرار 
والدبلوماســية  البرملانية  لألعراف  مخالفته 
فيمــا يتعلــق بطريقــة اخملاطبة واإلســاءة 
الصادرة عنه في رســالة موجهــة إلى دولة 
عربية شــقيقة وتشويه سمعة اململكة من 
خاللها”. وكان النائب املفصول، محمد الفايز، 
قد وجه في شهر ديسمبر املاضي رسالة عبر 
السفارة السعودية في عّمان إلى ولي العهد 
الســعودي، األمير محمد بن سلمان، يطالبه 
فيها بوقف تقدمي املساعدات املالية إلى األردن 
بحجة سرقتها من قبل من أسماهم برؤوس 
الفســاد في البالد. وقال الفايز في منشــور 
علــى “فيســبوك” أرفقه بالرســالة حينها 
إن “األردنيــني علــى مر التاريــخ رأس مالهم 
كرامتهم وعزتهم خط أحمر. لســنا بحاجة 
ألموالكم  مســاعدتكم فهي هبات تصرف 
على زمرة من الفاسدين وتذهب ملالذات آمنة 

خارج الوطن، واألردنيني منها براء”.

الصباح الجديد ـ وكاالالت:
قال وزيــر املالية الســعودي محمد اجلدعان، 
امس األربعــاء، إن اململكة تغير طريقة تقدمي 
املســاعدات حللفائها من تقدمي منح مباشرة 

وودائع دون شروط.
وأضاف، خالل مشــاركته في منتدى دافوس 
االقتصادي العاملي في سويسرا، “اعتدنا تقدمي 
منح ومســاعدات مباشرة دون شروط، ونحن 

نغير ذلك”، بحسب رويترز.
وتابع أن الســعودية حتــث دول املنطقة على 
القيام بإصالحات، وقــال “نحن في حاجة ألن 
نشهد إصالحات. نفرض ضرائب على شعبنا 
ونتوقع مــن اآلخرين فعل األمر نفســه وأن 
يبذلوا جهدا. نريد املساعدة لكننا نريد منكم 
االضطالع بدوركم”.  في ســياق متصل، قال 
اجلدعان إن الصني “مهمة جدا للســعودية” 
وأكبر شريك جتاري لها “لكن الواليات املتحدة 

أيضا شريك مهم واستراتيجي للغاية”.
وأضاف “هدفنا حقا هو جسر الهوة وأن نكون 
قوة اتصال ونحن نشــجع التواصل، ســواء 

كانت الصني أو الواليات املتحدة أو غيرها”.
وأردف “نضطلع بدورنا وميكنكم التعويل على 
السعودية ملواصلة لعب هذا الدور”. وتسعى 
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تعزيز 
عالقاتها مع شــركاء جتاريــني مهمني مبا في 
ذلك الصني. والعام املاضي، اتفق البلدان على 
تعزيز التنســيق بشأن سياسة الطاقة خالل 
زيارة الرئيس شي جني بينغ إلى الرياض. وقال 
شــي، خالل الزيارة، إن الصني ستبذل جهوداً 
لشــراء املزيد من النفط من الشرق األوسط، 

وتريد أيضاً تسوية هذه التجارة باليوان.

األردن.. البرلمان يفصل 
نائبا أثار الجدل بـ”رسالة” 

إلى محمد بن سلمان

السعودية تغير 
“طريقة تقديمها” 
لمساعدات الحلفاء

بسبب خارطة الصحراء.. وزير جزائري “ينتقد شركة سعودية”

المحكمة العليا البريطانية: 

ال ترحيل لالجئين صوب رواندا إال بعد حكم نهائي من القضاء
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ احلي

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2022/1/36
التاريخ: 2023/1/18

الى/ املنفذ عليه
املدعي/ حيدر عبد الواحد جبار

لقد حتقق لهذه املديرية من انك مجهول 
محل االقامــة وليس لك موطن دائم او 
مؤقــت او مختار ، ميكن اجــراء التبليغ 
عليه ، واســتنادا للمادة )27( من قانون 
باحلضور  اعالنا  تبليغــك  تقرر  التنفيذ 
في مديرية تنفيذ احلي خالل خمســة 
عشر يوما وتبدا من اليوم التالي للنشر 
التنفيذية بحضورك  املعامالت  ملباشرة 
وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون :
املنفذ العدل
علي كاظم جبار 
االحوال  قرار محكمــة  احملــرر:  اوصاف 
املرقــم  احلــي  فــي  الشــخصية 

770/ش/2022 في 2022/10/27

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 6001/ش/2022

الى املدعى عليها / يقني احمد 
حسني

هــذه  اصــدرت   2022/12/26 بتاريــخ 
احملكمة بالعدد اعاله قرارا غيابيا يقضي 
املمنوح  احلكم باســقاط حق السكن 
للمدعى عليها )يقني احمد حسني( في 
العقار العائد للمدعي )انور وليد مهدي( 
الكــوت منطقة  والكائن فــي مدينة 
حي احلكيم األولى والزامها بتســليمه 
الشواغل وجملهولية  للمدعي خاليا من 
محل إقامتك حســب االشعار القائم 
بالقرار  بالتبليغ عليــه تقرر تبليغــك 
املذكــور اعــاله بواســطة صحيفتني 
محليتني رســميتني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمة وعند عدم اعتراضك 
على القرار ضمن املدة القانونية سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي
محمد شاکر محمود

فقدان باج
فقــد الباج الصــادر من 
دائــرة   / العــدل  وزارة 
اإلصالح العراقية باســم 
/ كاظــم زين ماضي على 
من يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 131
التاريخ: 2023/1/18

م/ إعالن اول
عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار أمالك مديرية بلدية )سيد دخيل(  وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )27( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار 
واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات ذي قار
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 1019
التاريخ: 2023/1/18

إعالن مناقصة رقم )1( لسنة 2023

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـــتنفيذ )االعمال املتبقية من مشروع 
انشــاء قصر الثقافة والفنون( واملدرجة ضمن تخصيصات )البترودوالر لسنة 2019( ضمن تبويب )3-54-1-4-9-4-14( وبكلفة 
تخمينية مقدارها )28،884،941،000( ثمانية وعشرون مليار وثمامنائة واربعة وثمانون مليون وتسعمائة وواحد واربعون الف دينار 

عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )700( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينــات األولية البالغة )288،850،000( )مائتان وثمانية وثمانون مليون وثمامنائة وخمســون الــف دينار عراقي الغيرها(، 
وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

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

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2023.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية مببلغ )1،000,000( )مليون دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( املصادف )2023/2/9( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االحد( 
املصادف )2023/2/12( الســاعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعــد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( 

املصادف )2023/2/5( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الكبيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1،445،000 مليون واربعمائة وخمسة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1481سيد دخيل1

1،290،000 مليون ومائتان وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1482سيد دخيل2

1،180،000 مليون ومائة وثمانون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1483سيد دخيل3

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1484سيد دخيل4

1،100،000 مليون ومائة الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1485سيد دخيل5

1،070،000 مليون وسبعون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1486سيد دخيل6

1،045،000 مليون وخمسة واربعون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1487سيد دخيل7

1،015،000 مليون وخمسة عشر الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1488سيد دخيل8

1،015،000 مليون وخمسة عشر الف دينارسنة واحدةحانوت 949/1489سيد دخيل9

990،000 تسعمائة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14810سيد دخيل10

990،000 تسعمائة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14811سيد دخيل11

960،000 تسعمائة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14812سيد دخيل12

935،000 تسعمائة وخمسة وثالثون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14814سيد دخيل13

935،000 تسعمائة وخمسة وثالثون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14815سيد دخيل14

905،000 تسعمائة وخمسة االف دينارسنة واحدةحانوت 949/14816سيد دخيل15

905،000 تسعمائة وخمسة االف دينارسنة واحدةحانوت 949/14817سيد دخيل16

880،000 ثمامنائة وثمانون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14818سيد دخيل17

880،000 ثمامنائة وثمانون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14819سيد دخيل18

850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14820سيد دخيل19

435،000 اربعمائة وخمسة وثالثون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14821سيد دخيل20

415،000 اربعمائة وخمسة عشر الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14822سيد دخيل21

305،000 ثالثمائة وخمسة االف دينارسنة واحدةحانوت 949/14823سيد دخيل22

370،000 ثالثمائة وسبعون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14827سيد دخيل23

405،000 اربعمائة وخمسة االف دينارسنة واحدةحانوت 949/14828سيد دخيل24

385،000 ثالثمائة وخمسة وثمانون الف دينارسنة واحدةحانوت 949/14829سيد دخيل25

275،000 مائتان وخمسة وسبعون الف دينارسنة واحدةحانوت 704/14821سيد دخيل26

405،000 اربعمائة وخمسة االف دينارسنة واحدةحانوت 704/14822سيد دخيل27

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )4( على ان 
يكون من ضمنهم مدير املشروع لديه 

خبرة ال تقل عن )15( سنة
1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية :مببلغ )3،713،778،129( دينار عراقي

 القياسية

2.اخلبرة التخصصية : يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 2. مهندس )كهرباء(/ عدد )2(
ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ 
ال يقل عن )17،330،964،600( دينار عراقي وتقدم االعمال األخرى 

ألغراض املفاضلة في حالة التساوي

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3.مهندس )ميكانيك( / عدد )2(

4. فني )مساحة( / عدد )2(

3. معدل االيراد السنوي مببلغ )15،061،433،522( محسوباً من 
الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او 
تلك املستمرة وملدة ال تقل عن )سنتني( وال تزيد عن )10( سنوات 
من تاريخ غلق املناقصة مع مراعات عدم ضرورة ان تكون سنوات 

العمل متسلسله
3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 

الدرجة )ممتازة/ انشائية (( وإجازة ممارسة 
مهنة. 

4.احلسابات اخلتامية : تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل 
احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي ألخر سنتني ويجب ان 

تكون معدالتها رابحة

5.اخلبرة العامة : تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ثالث 
سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء
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متابعة ـ الصباح الجديد:
مع إعالن االنتهاء من كتابة أعلى 
البالد  تاريخ  في  ســنوية  موازنة 
بقيمة نقدية تتجاوز 200 تريليون 
دينــار، )نحــو 140 مليــار دوالر(، 
ضّمت موازنــة 2023 في بنودها 
أكبر شــق تشــغيلي في تاريخ 
البالد والذي يقــدر بـ 80 تريليون 
دينار، شامالً املصروفات احلكومية 
ورواتب املوظفني، فيما ُحدد سعر 
برميل النفط ضمن املوازنة بأرقام 
تقديريــة ال تتجاوز الـــ 70 دوالراً 
وفق ســعر الصرف الثابت 1460 

ديناراً للدوالر الواحد.
ويرى مختصون بالشأن االقتصادي 
أن احلكومــة لم توضــح الرؤية 
االقتصادية في ما يتعلق مبوضوع 
ســعر برميل النفط، إذ رغم رفع 
أسعار  األوكرانية  الروسية  احلرب 
النفط، فإّنها مرشــحة للهبوط 

خالل فترة قريبة.
احلكومة  أّن  اخملتصــون  ويؤكــد 
ســتكون أمــام حــرٍج كبير في 
ظل عــدم امتالكها بدائل مالية، 
بخاصة مع ارتفاع رواتب موظفي 
املوازنة  الدولــة ضمن مشــروع 
املرتقب مــن 42 تريليون دينار إلى 
60 تريليونا مما يرهق إلى حد كبير 
املوازنــة العامة، ويشــكل عبئاً 
كبيراً على حجم اإليرادات املالية.

عجز كبير
نشر النائب في البرملان مصطفى 
ســند، وثيقــة علــى حســابه 
الشــخصي في “تويتــر” بنّي من 
ضمن  النفقات  حجم  أن  خاللها 
املوازنــة العراقية لســنة 2023 
عراقي،  دينار  تريليون  بـ269  يقدر 
بينما يقــدر حجم إيرادات الدولة 

بـ 148 تريليون دينار.
أّن  تغريدته  فــي  ســند  وأضاف 
حجم العجز املالي الذي تشهده 
املوازنة يقدر بـــ 121 تريليونا، مما 
يخالف قانــون اإلدارة املالية الذي 
يؤكــد علــى أاّل تتجاوز نســبة 
العجز في املوازنة ثالثة  باملائة من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
في املقابل، قال بيان لوزارة املالية 
، إّن “وزارة املاليــة رصدت العديد 
مــن املعلومــات املغلوطة وغير 
الصحيحة املتداولة بشأن حجم 
املتوقعة  واإليــرادات  النفقــات 
قانون  مشــروع  مســودة  ضمن 

املوازنة العامة لسنة 2023”.
أن  البيان،  بحسب  الوزارة  وأكدت 
“تلك املعلومــات ال تعدو كونها 
الواردة  االقتراحــات  مــن  جملة 
من قبــل الــوزارات واجلهات غير 
الشــكل  وليس  بها،  املرتبطــة 

النهائي ملضمون قانون املوازنة”. 

وأضاف البيان أّن “مشــروع قانون 
املوازنــة ما زال في طــور اإلعداد، 
مستمرة  بصددها  واملناقشــات 
مــع مختلف اجلهات الرســمية 
املعنيــة إلنضاج قانــون املوازنة 
احلكومي  املنهاج  تضمينها  بعد 
قبل مجلس  املصادق عليه مــن 
النواب، كمــا أّن العمل جارٍ على 
إعداد املسودة النهائية للمشروع 
إلــى مجلس  ثــم تقدميها  ومن 
واألخذ  للنظر بشــأنها  الــوزراء 
تفرضه  ما  بالتوصيات بحســب 
الراهنة  االقتصاديــة  الظــروف 
“العمل  أن  البيــان،  وتابع  للبلد”. 
املوازنة  إعداد مســودة  على  جارٍ 

النهائية”.
ودعت الوزارة وفقــاً للبيان، الرأي 
العــام واخملتصــني واإلعالميــني 
املعلومات  تلقــي  إلــى  كافــة، 
واألخبار من مصادرها الرســمية 
املعروفة، من خــالل موقع الوزارة 
اإللكتروني والصفحات الرسمية 

املعتمدة التابعة لها”.

الدور التشريعي
طالب عضو اللجنــة املالية في 
البرملان ، جمــال كوجر، احلكومة 

باإلســراع فــي إرســال املوازنة 
إلى البرملــان لقراءتهــا وإقرارها 
كوجر  وقال  املمكنة.  بالســرعة 
في حديــث صحافــي، إن تأخير 
على  سلباً  ينعكس  املوازنة  إقرار 
الســوق احمللية، ويعطل املشاريع 
ســتنعكس  التي  االقتصاديــة 

سلباً على املواطن العراقي.
وأشار كوجر إلى أّن تأخير املوازنة 
جاء نتيجة حلداثة احلكومة، فضالً 
عن املشاكل والعوائق والصراعات 
أهمية  على  مشدداً  السياسية، 
إلى  املوازنة  إرســال  في  اإلسراع 
مجلس النواب للتصويت عليها، 
ألّن أغلــب املشــاريع اخلدميــة 
والدرجــات الوظيفيــة متعلقة 

بها.
من جانبــه، قال عضــو اللجنة 
املالية النيابية في البرملان ، معني 
الكاظمي، إّن املوازنة قد تصل إلى 
املقبل،  األســبوع  البرملان مطلع 
ســتعكف  املالية  اللجنــة  وإن 
هناك  وســتكون  دراستها،  على 
قراءتــان أولى وثانية إلجراء بعض 
عليها  املصادقة  لتتم  التعديالت 

نهاية شهر شباط املقبل. 
املوازنــة  أّن  الكاظمــي،  وبــنّي 

مرتبات  املتضمنة  التشــغيلية 
موظفي الدولــة ارتفعت من 42 
تريليــون دينار إلــى 60 تريليوناً، 
مــا يرهــق املوازنــة العامة في 

املستقبل.
وأكــد أّن وضع رواتــب املوظفني 
مشكالت  سيحدث  احلجم  بهذا 
جســيمة في حال هبوط أسعار 
النفــط العاملية، مشــدداً على 
إيجــاد موارد أخــرى غير  ضرورة 
اخلاص  القطاع  دعم  عبر  النفط، 
واالســتثمار والنهــوض بالواقع 

الزراعي والصناعي.
املوازنة األعلى في تاريخ العراق

االقتصــادي،  الباحــث  أوضــح 
نبيــل جبار التميمــي، أن حجم 
املوازنة املتــداول من خالل بعض 
موازنة  وجود  يؤكد  التســريبات 
ضخمة قــد تكون هــي األعلى 
بتاريخ العراق قد تتجاوز حاجز الـ 

200 تريليون دينار. 
وأضــاف التميمــي ،أن اجلانــب 
التشغيلي من املوازنة سيزيد عن 
80 تريليــون دينار وصوالً إلى أكثر 
مــن 100 تريليون دينار، وهو مبلغ 
كبير جــداً، عادة مــا تكون تلك 
في  حاكمة  التشغيلية  املوازنات 

اإلنفاق احلكومي، وأن يكون سعر 
57 دوالراً لكّل برميل  النفط بـــ 
من  احلكومة  لتمكني  أدنى  كحد 

توفير تلك املوازنات.
وأوضــح الباحث االقتصــادي أّن 
صاحب القرار في العراق ال يدرك 
حجــم التأثيــرات االقتصاديــة 
الضخمة  للموازنــات  العرضية 
التــي قــد تســاهم فــي زيادة 
التضخم باألســعار بشــكل أو 

بآخر.
وتوقــع التميمي تعطــل تنفيذ 
إذا  املقبلة  الفتــرة  املوازنة خالل 
أشــهر  لعدة  األزمة  اســتمرت 
تســتوجب  املعاجلات  وأّن  قادمة، 
وقتــاً إضافيــاً، مما يدفــع البنك 
املركــزي نحو طباعــة املزيد من 
العملــة احملليــة خــالل الفترة 
حســابات  لتعزيــز  القادمــة، 
احلكومة، وهــو إجراء ال يخلو من 
اخملاطرة. ولفت إلــى أّن احلكومة 
ســتعتمد في املوازنة على سعر 
الصرف الثابت بقيمة 1460 ديناراً 
احلكومة  تفترض  وقد  دوالر،  لكّل 
سعر نفط بني 60 - 70 دوالراً لكّل 
برميل، وهو سعر تخميني مبني 
للتوقعات  الدنيــا  احلــدود  على 

السعرية للنفط.
وشهدت اإليرادات النفطية قفزة 
هائلــة خــالل العــام املاضي، إذ 
أكد بيان صادر عــن وزارة النفط 
العراقية بداية الشــهر اجلاري أّن 
البالد حققت “أكثر من 115 مليار 
دوالر من تصدير النفط اخلام لعام 
2022” بكمية مليار و209 ماليني 
برميل، بحســب إحصائية أولية. 
فقد  اليومي  التصدير  معّدل  أّما 
3 ماليــني و320 ألف برميل،  بلغ 
وفق البيان. ويأتــي حتقيق العراق 
لهــذه اإليرادات في ظــل ارتفاع 
ســعر برميل النفط تأثراً باحلرب 
الروســية في أوكرانيا، ومع إبقاء 
أوبــك+ على حصص  دول حتالف 
إنتاجهــا كمــا هي. وتعــّد هذه 
اإليرادات األعلــى منذ عام 2020، 
أّثر على  الــذي  وانتشــار كورونا 
أســعار النفط. ورغــم اإليرادات 
النفطية الهائلة سيواجه العراق 
صعوبات اقتصادية بالغة ويحتاج 
إلى مشــاريع بنــى حتتية عديدة 

بعد سنوات من احلرب.

أبرز التحديات
العراقية،  االقتصاديــة  أكــدت 
ســالم سميســم، أن املوازنــة 
االحتادية املرتقبــة تواجه العديد 
مــن التحديــات، أهمهــا، عدم 
استقرار سعر صرف الدوالر الذي 
املوازنة.  تقييم  يؤثر على طبيعة 
وأضافــت سميســم، أن من بني 
إقليم  التحديات مشكلة حصة 
وأن  املوازنة،  من  العراق  كردستان 
لعوامل  التحــدي يخضــع  هذا 
سياســية، فضالً عــن أن البنك 
الدولــي ألزم العراق باحتســاب 
ســعر برميل النفط بـ 64 دوالرا. 
وأكــدت سميســم أن جميــع 
هــذه التحديات يتــم حلها من 
وليس  السياســي  االتفاق  خالل 
االقتصادي، إال أن القفزة املرتقبة 
العبء  تزيد  الرواتب  لإلنفاق على 
علــى املوازنة وتزيد حجم الترهل 

الوظيفي.
وشــددت علــى أن املوازنــة لم 
عن  ناحية صياغتها  من  تختلف 
متضي  ألنها  املاضية،  الســنوات 
من  واالختالالت،  املشاكل  بنفس 
والدفاع،  األمن  اإلنفاق على  خالل 
الرواتب والنثريات  فضالً عن أكثر 
اجلانبية. ولفتت سميســم، إلى 
أن املوازنة العامة للدولة لســنة 
2023 ال حتمــل فــي طياتها أي 
جانب يــؤدي إلى التطور التنموي 
واالســتثماري، مــع عــدم وجود 
تخطيط صحيح وانتشار الفساد 

على أفق واسع.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اكد اخلبير االقتصادي باسم جميل 
انطوان، امــس االربعــاء، ان الدفع 
االلكتروني ســيقلل من الفســاد 
ويسيطر على سعر الصرف الدوالر، 
العملية  ان  مواطنــون  اعتبر  فيما 
العــراق لضعف  غير ناجحــة في 
احلالة املعيشية لدى الكثير منهم.

وقال انطــوان ان “كل شــي جديد 
يدخل فــي احلياة اليومية للمواطن 
واملقاومة  االعتراض  من  نوعا  يالقي 

حلني التعود عليــه”، مبينا ان “هذه 
احلالة حتتاج الى عمليات قبل البدء 
بها مــن تثقيف وتوعيــة املواطن 
والى  االلكتروني  الدفــع  بأهميــة 
توعيــة واعالم، وخاصــة ان بعض 
املواطنني ثقافتــه بهذا االمر تعتبر 

بسيطة”.
عملية  مــن  “بالرغم  انــه  واضاف 
البدء في بطاقات الدفع االلكتروني 
ســتكون في شــهر حزيران املقبل 
 ،)POS  ( اجهــزة  اســتيراد  حلــني 

انــه هناك خيار  إال   )ATM( واجهزة 
ايضا للدفع النقدي ميكن للمواطن 
ان  انطــوان  واكــد  اســتخدامه”. 
“الدفــع اإللكتروني له من املميزات 
احلسنة في استخدامه، وهو تقليل 
األخطاء بحســابات النقدي، وكما 
يحمي اإلنسان من انتقال األمراض، 
ويقلــل الفســاد، كما ســيفرض 
ســيطرة على الدوالر عندما تخرج 
رؤوس األمــوال وتبييضهــا أي أنه 
رقابة عليها، كما  ســتكون هناك 

ان هذا االمر معمول به في كل دول 
العالــم تقريبا”. مــن جانبه يقول 
املواطن حســن هادي انــه “بالرغم 
من عملية الدفع االلكتروني تعتبر 
من عمليات التطــور املصرفي وهو 
مــا معمول به فــي دول العالم اال 
انه ال ميكــن تطبيقها في بلد مثل 
العراق”، مبينا ان “معظم املواطنني 
في العراق هم من الطبقة الفقيرة 
يومي،  والتي يكون قوتها بشــكل 
وبالتالي ليس لديهم فوائض مالية 

بأموال  البطاقة  تعبئــة  تتم  لكي 
للتســوق بها من متاجر التســوق 
واملطاعم وغيرها من احملال االخرى”.

واضــاف ان “املصــارف املوجودة في 
العــراق ســواء كانــت احلكومية 
منها ام االهليــة يكتنفها الكثير 
من املشــاكل والروتني اإلداري التي 
يصعب التعامل معها وإصدار مثل 

هكذا بطاقات دفع الكترونية”.
واصــدر رئيس مجلس الــوزراء يوم 
امــس األول الثالثــاء عــدة قرارات 

من بينهــا تفعيل عمليــة الدفع 
اإللكترونــي فــي جميــع مفاصل 
حياتنــا، وتوجيــه البنــك املركزي 
العراقي بتســهيل إجــراءات منح 
املصرفية  البطاقات  حتصيل  رخص 
 ،)POS( البيــع  نقاط  باســتخدام 
وتقليل العمــوالت على املصارف و 
إلزام جميــع املراكز واحملال التجارية 
بأنواعها بفتح حســابات مصرفية 
وتوفير أجهزة نقــاط البيع اخلاصة 

بالدفع اإللكتروني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال كالوس شــواب، رئيــس املنتدى 
االقتصــادي العاملــي، إن أحــد أكبر 
التحديــات التــي تواجه البشــرية 
حاليا هي حالة “التشــرذم اجملتمعي 

العميق” التي متزق الدول والشعوب.
وحذر شــواب في اجتمــاع النخبة، 
الذي أسســه في دافوس بسويسرا 
في 1971، في خطابه االفتتاحي أمام 
مئات من قادة األعمــال واحلكومات 
قائــال، “مع بداية هــذا العام، نواجه 

حتديات متعددة وغير مسبوقة”.
ودفع شــواب بأن االقتصــاد العاملي 
ميــر “بتحول عميق” بســبب الندوب 
جائحة  ســببتها  التــي  الدائمــة 
فيروس كورونــا ، كوفيد - 19، وحذر 
من أن العالم قد يتحول إلى “خليط 

فوضوي من القوى”.
وأعرب شواب عن أمله في أن يساعد 
العاملي صاحب  االقتصــادي  املنتدى 
شــعار هذا العام “التعاون في عالم 
منقسم”، في وقف “االجتاه نحو زيادة 

التشرذم واملواجهة”.
النخب  تلتقــي  “رويترز”،  وبحســب 
السياســية واالقتصاديــة العاملية 
في دافوس للمرة األولى منذ جائحة 
كوفيــد - 19 مع تركيز النقاشــات 
على احلرب في أوكرانيا ومســتقبل 
القيود  رفــع  العاملية بعد  التجــارة 

املرتبطة بالوباء في الصني.

أبــرز املتحدثني فــي اليوم  ومن بني 
األول من مناقشــات املنتدى رئيسة 
املفوضية األوروبية أورســوال فون دير 
اليني ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو 

هي.
وبعد مــرور عام تقريبــا على احلرب 
ومــع مواصلة  الروســية ألوكرانيا، 
ارتفاع حصيلــة قتلى هجوم دنيبرو، 

ستكون احلرب حاضرة بقوة.
على  الصــراع  عواقــب  وســتكون 
واألمن  العامليــة  الطاقة  إمــدادات 
الغذائــي واألمن عمومــا، خصوصا 
في أوروبا، على أجندة هذا األســبوع 
املستشــار  مشــاركة  مــع  أيضا، 
األملاني أوالف شولتس ورئيس الوزراء 
واألمني  بيدرو سانشــيز  اإلســباني 
العام حللف شــمال األطلسي “ناتو” 
رؤساء  إلى  إضافة  ينس ستولتنبرج، 

وزراء آخرين.
الشخصيات  وبعض  الروس  كان  وإن 
البــارزة فــي دافوس مثــل امللياردير 
جــورج ســوروس ســيغيبون عــن 
املنتدى، سيشــهد األخير مشاركة 
أكبــر للصــني بعدما ألغــت بكني 
القيــود الصارمة التي فرضتها على 
الســفر ملكافحــة الوبــاء. وتعرض 
الرئيس األمريكي جو بايدن النتقادات 
بســبب قانــون خفــض التضخم 
الذي ينص على مســاعدة واســعة 
النطاق للشركات العاملة في قطاع 

الســيارات الكهربائيــة أو الطاقات 
املتجددة التي تتخذ مقرا في الواليات 

املتحدة، ما أثار حفيظة األوروبيني.

وحذرت كريستالينا جورجييفا املديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي من أن 
“التدخالت العامة التي يجري تبنيها 

باســم األمن االقتصادي أو القومي” 
قد تؤدي إلــى “عواقب غير متوقعة” 
أو “قد تســتغل لتحقيق مكاســب 

اقتصادية على حساب اآلخرين”.
وبحسب احلكومة السويسرية، نشر 
نحو خمســة آالف جنــدي وفرضت 
قيــود علــى الطيران فــي املنطقة 
لضمان ســالمة مئات رؤساء الدول 
املنظمات  والوزراء وممثلي  واحلكومات 
الدولية ورؤساء الشركات املشاركني 

في االجتماع.
كريســتالينا  قالــت  جانبها،  مــن 
جورجيفــا مديــرة صنــدوق النقد 
أن يشــهد  املتوقع  إن من  الدولــي، 
النمو االقتصــادي العاملي مزيدا من 
التباطؤ فــي 2023 إلى نحو 2.7 في 
املائة، لكــن من املتوقع أيضا أن يبلغ 

التباطؤ مداه هذا العام.
وقالت جورجيفا إن التحديات الثالثة 
 - الروســية  احلــرب  الرئيســة هي 
األوكرانية وأزمة تكاليف املعيشــة 
وارتفاع أســعار الفائدة ملستوى غير 

مسبوق منذ عقود.
وأضافــت أنــه يتعني علــى العالم 
التكيــف بذكاء لتحقيــق مزيد من 

أمن اإلمدادات.
بدورهم، قال مسؤولون ماليون بارزون 
في املنتدى إن إعادة فتح الصني بعد 
إلغاء قيــود مكافحــة اجلائحة من 
شــأنه تعزيز النمو العاملي مبا يفوق 
التوقعــات واملســاعدة فــي تفادي 
كســاد أوســع نطاقا حتى في ظل 
مكافحة أكبــر االقتصادات العاملية 

لتخطي تباطؤ اقتصادي.
ورفعت الصني كثيرا من أكثر القيود 
إنهــاكا بعدما تخلت عن سياســة 
صفر كوفيد الصارمة، ما عزز األمال 
بأن االقتصاد ثاني أكبر اقتصاد عاملي 
العاملي  النمو  إحياء  إعادة  بوســعه 
املتحدة  الواليــات  دخــول  مع  حتى 
ومنطقة اليورو وبريطانيا كساد في 

األرباع املقبلة.
وقالت لورا إم. تشــا، رئيسة شركة 
هوجن كوجن للمقاصــة وتبادل األوراق 
املالية، للمؤمتر في دافوس بسويسرا 
“إعــادة فتح الصني يجــب أن تكون 
احلــدث الرئيــس وســتكون محفزا 

رئيسيا للنمو”.
“آســيا هي حيث سيكون  وأضافت 
عامــل النمو، كما تعلمون، ليس في 
الصني فحســب، لكــن أيضا الهند 
اقتصادات  كلها  هذه  وإندونيســيا، 

ناشئة وقوية جدا”.
وأيد آخــرون ممــن رأوا أن الصني هي 
مفتاح التعافــي العاملي، تصريحات 

تشا.
وقــال دوجالس إل. بيترســون رئيس 
بورز جلوبال  آند  شــركة ســتاندرد 
ورئيسها التنفيذي في أحد نقاشات 
اللجنة “هناك حفاظ على املدخرات، 
وعزوف عــن الطلب، لــذا نعتقد أن 
الصني ستشــهد منــوا قويــا جدا، 

وخصوصا مع دخول أواخر العام”.

تحديات ضخمة تواجه الموازنة االعلى في تاريخ البالد
خبيرة اقتصادية: لن تحمل ما يؤدي إلى التطور التنموي واالستثماري

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت منظمة أوبــك، امس األربعاء، أن إنتاج 
الدول األعضاء الـ 13 في املنظمة من النفط 
ارتفع ليصــل الى 28.971 مليون برميل يومًيا 
خالل كانــون األول املاضي، بارتفاع بلغ مقداره 
91 ألف برميل يوميا مقارنة بشــهر تشرين 
الثانــي املاضي بفعــل ارتفاع انتــاج لدولة 
نيجيريا وانغوال، فيمــا انخفض انتاج العراق 

بشكل طفيف.
وبحســب التقرير الشهري ملنظمة أوبك، فإن 
“أكبــر الزيادات جاء اوال مــن نيجيريا إذ ارتفع 
انتاجها النفطي نحو 91 ألــف برميل يوميا 
ليصل الى 1.267 مليــون برميل يوميا، يليها 
أنغوال بزيادة 42 ألف برميل يوميا، يليها ليبيا 
بزيادة 17 ألــف برميل يوميــا، تليها فنزويال 
بزيــادة 13 الف برميل يوميا وايضا إيران بزيادة 
9 آالف برميل يوميا ومن ثم الســعودية بزيادة 

طفيفة بلغت 4 آالف برميل يوميا”.
واشــارت الى ان “الدول التي انخفض انتاجها 
جاءت الكويت علــى رأس اجملموعة بانخفاض 
بلــغ 35 ألف برميــل يوميا، يليهــا الكونغو 
بانخفاض بلغ 18 ألــف برميل يوميا ومن ثم 
اجلزائــر بانخفاض بلغ 11 الــف برميل يوميا 
واإلمارات بانخفــاض بلغ 9 آالف برميل يوميا، 
فيمــا انخفض إنتاج العراق بشــكل طفيف 
حيث بلغ 4 آالف برميــل يوميا ليصل انتاجه 

الى 4.480 ماليني برميل يوميا”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنــت وزارة التجــارة، امــس األربعــاء، عن 
مشاركة 38 شــركة عاملية مبعرض املركبات 

وقطع الغيار في بغداد.
وقــال الوكيــل اإلداري للوزارة ســتار اجلابري 
في حديث لوكالة األنباء الرســمية إن “عدد 
الشركات املشــاركة مبعرض املركبات وقطع 
الغيار الــذي يقام في معرض بغــداد الدولي 
ويستمر إلى 21 من الشهر احلالي، 38 شركة 
عاملية”. وأضاف، أن “املعرض تضمن الكثير من 
املؤشــرات اإليجابية بشأن مواكبة السيارات 
املشاركة باملعرض من خالل الطاقة املتجددة 
وانبعاث الغازات واســتهالك الوقود”، مشيراً 
إلى أن “الــوزارة داعمة لكل املبــادرات في ما 

يخص قطاع السيارات أو اجملاالت األخرى”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت أســعار الذهب بشــكل طفيف، 
امس األربعــاء، مع ارتفاع الــدوالر األمريكي، 
لكــن التوقعــات بتباطؤ وتيــرة رفع مجلس 
الفائدة حدت من  االحتياطي االحتادي ألسعار 

اخلسائر.
وانخفض الذهب في املعامــالت الفورية 0.3 
باملئــة إلــى 1898.79 دوالر لألوقية )األونصة( 

بحلول الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش.
للذهب  اآلجلة  األمريكيــة  العقود  وتراجعت 
0.2 باملئــة إلى 1900 دوالرات. وارتفع مؤشــر 
الدوالر 0.3 باملئة، ويجعل ارتفاع الدوالر الذهب 
أكثر تكلفة بالنســبة للمشترين من حائزي 
العمالت األخرى. ويســتفيد املعدن من تراجع 
أســعار الفائدة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة 

البديلة حليازة الذهب الذي ال يدر عائدا.

ارتفاع إنتاج دول أوبك 
وانخفاض طفيف للعراق 

في شهر

التجارة: 38 شركة عالمية 
تشارك بمعرض المركبات 

وقطع الغيار في بغداد

أسعار الذهب تتراجع مع 
صعود الدوالر عالميًا

خبير اقتصادي: الدفع االلكتروني يحد من الفساد ويسيطر على الدوالر في العراق

ندوب وتحديات متعددة في االقتصاد العالمي

دعوات في دافوس الى »التعاون في عالم منقسم« ووقف »زيادة التشرذم«

اقتصاد اخلميس 19 كانون الثاني 2023 العدد )5059(
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7 اعالن

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد العمومي / 824 
السجل / 5
التاريخ / 2023/1/11

الى / املدير املفوض لشركة جار اخلير للتجارة العامة احملدودة /
اضافة لوظيفته

 قدم الســيد املدير العام لشــركة مصافي اجلنوب اضافة لوظيفته وكيله املمثل 
القانوني باقر أبو الهيل هاشــم االنذار املرقم )36505( في 2022/11/22 ســجل 183 
واملتضمن ســبق وان مت التعاقــد معكم مبوجب العقد املرقــم 17 في 2015/11/12 
وحلق العقد رقــم )6( في 2022/5/16 واخلاص بتجهيز مــواد وتصليح محرك املولدة 
الكهربائية ) PERKINS ( ومببلغ اجمالي قدره ) 192,800,000( مائة واثنان وتســعون 
مليون وثمامنائة الف دينار عراقي ومبدة تصليح )60( يوم من تأريخ تبلغكم باإلنذار اال 
انكم لم تنفذوا التزاماتكم التعاقدية رغم انتهاء مدة العقد ورغم تبليغكم مبوجب 
كتــاب دائرة موكلي بالعدد 31 في 2022/5/28 ولدى ارســال ورقــة االنذار مع ورقتي 
التبليغ بواســطة مبلغ دائرة كاتب العدل في الكــرادة اتضح انك مجهول االقامة 
وحسب شرح املبلغ اخلاص بكاتب العدل وشرح اخملتار ملنطقة الكرادة الشرقية محلة 
906 تقرر تبلغك بواسطة الصحف اليومية استناداً للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة 

)21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 1969 املعدل
الكاتب العدل
بدر منشد عبد الرضا

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد العمومي / 803
السجل / 5
التاريخ / 2023/1/11

اعالن
الى السيد علي جندي خلف صاحب مكتب علي جندي خلف 

قدم الســيد املدير العام لشــركة مصافي اجلنوب اضافــة لوظيفته وكيله املمثل 
القانوني باقر أبو الهيل هاشــم االنذار املرقم )36506( في 2022/11/22 ســجل 183 
واملتضمن سبق وان احيلت طلبية الشراء املرقمة 2019/251 بعهدة مكتبكم مبوجب 
 ) steem hose ( قرار االحالة بالعدد 146 في 2021/1/20 واملتضمن جتهيز شركتنا مبادة
من منشأ أوربي وبفترة جتهيز )45( يوم من تأريخ التبليغ باإلحالة ومببلغ اجمالي قدره 
) 16,000,000( ستة عشر مليون دينار عراقي اال انكم لم جتهزوا شركتنا باملادة اعاله 
رغم تبليغكم بكتب شــركتنا املرقمة 2274 في 2022/6/29 و 3325 في 2022/9/14 
و 3561 فــي 2022/1/5 ولدى ارســال ورقة االنذار مع ورقتي التبليغ بواســطة مبلغ 
مركز شــرطة الرباط اتضح انك مجهول االقامة وحسب شرح املبلغ اخلاص باملركز 
وشرح اجمللس البلدي ملنطقة الطويسة /دور الشرطة تقرر تبلغك بواسطة الصحف 
اليومية استناداً للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم 

)83( لسنة 1969 املعدل 
الكاتب العدل
بدر منشد عبد الرضا

جمهورية العراق
وزارة الصحة

دائرة صحة بغداد/ الكرخ
شعبة االعالم

العدد: 3248
التاريخ: 2023/1/18

الى/ )عادل جعفر كاظم(
تبليغ

اقتضــى حضوركم الى دائرة صحــة بغداد/ الكرخ - 
الشــعبة القانونية وحدة التضمني الفرعية وخالل 
ثالثة ايام من تاريخ نشر التبليغ في الصحف الرسمية.

الطبيب االختصاص
سعد كامل رحيم
املدير العام

إعالن
الى الشريك/ رضيه عبد اللطيف سفوح

سيف احمد كاظم
اقتضى حضورك الى صندوق االســكان العراقي فرع ذي قار الكائن في الناصرية وذلك لتثبيت إقرارك 
باملوافقة على قيام شــريكك السيد/ )حيدر محمد كاظم( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة 
املرقمة )6359/110( اســم املقاطعة )اجلزيرة( لغرض تســليفه قرض االســكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشر يوما من داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك في االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
سوق الشيوخ

العدد/ 2814/ش/2022
التاريخ/ 2023/1/15

م/ اعالن
الى / املدعى عليه / ) فتح اهلل محمد 
صــــــــادق ( الذي يسكــــــــن 
فـــــي إلســماعيلية األولى سوق 
محل  ومجهول  الشــيوخ ســابقا 
االقامة حاليا اقامت املدعية ) كرميه 
وهيب صبيح ( دعــوى تطلب فيها 
التفريــق وجملهولية محــل اقامتك 
محليتني  بصحيفتني  تبليغك  تقرر 
املصادف  القـــــادم  املرافعة  مبوعد 
2023/1/29 وفي حالة عدم حضورك 
املرافعة  بحقــــــك  جتري  ســوف 

غيابيا وعلنا وفقا لألصول.
القاضي
حسني محمد سلمان

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة

راس مالها )20( مليار دينار 
قسم القانونية

)35(
العدد: 233
التاريخ: 2023/1/18

إعالن

نظراً حلصول الضم  )كســر قرار( تعلن الشــركة العراقية النتاح البذور )م.م( عن اجــراء مزايدة علنية لبيع 
مخلفــات بذور احلنطة وبكمية )40( طن قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في معمل تنقية البذور في غماس. 
فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشر من صباح اليوم 
الســابع من اليوم التالي للنشر في اجلريدة مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )3،000،000( 
ثالثة ماليني دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد 

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

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة 
فرض - اجور خزن بنسبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 

- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مــع أجور التحميل وأي 
مصاريف أخرى.

- ان االشــتراك باملزايدة يعتبر اقرار مبعاينة املادة بحالته املعروض بهــا ويعتبر قبوال به وال يحق له االعتراض 
الحقا 

املدير املفوض 
د. نزار ممدوح الكبيسي

املوضوع / إعالن
تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى في محافظــة بغداد عن إجراء 
مزايدة علنية لتأجير احملالت املشــيدة على العقار 408/13 / 1 اخلر 
الواقعة في منطقة حي العامل      ) الســوق الشعبي ( حسب 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل وملدة 
ثالث ســنوات بصورة فردية ... فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة 
العلنيــة احلضور في ديــوان محافظة بغداد خــالل مدة اإلعالن 
البالغة 30 يوما من اليوم التالي لنشر اإلعالن في الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة 
التقديرية ) لكل محل ( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر 
اإلعالن واملصاريف األخرى املترتبة على ذلك وفق القانون وستجري 
املزايدة العلنية في متام الساعة 11 صباحا من اليوم الذي يلي مدة 
اإلعالن في ديوان احملافظة وعلى املشــتركني في املزايدة العلنية 
جلب هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية ) 
أصل وصورة ( وفي حالة مصادفة عطلة في يوم املزايدة تكون في 

اليوم الذي يليه ... مع التقدير
مالحظة : ال يجوز قطع وصل األمانة يوم املزايدة ... 
ال يجوز التنازل بني أصحاب الضم أو املستأجرين...

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 2141/ش/2022
التاريخ: 2022/12/29

اعالن
الى املدعى عليها / مها قيس دهام

بتاريــخ 2022/12/29 اصدرت محكمة 
تكريت بحقك  الشخصية في  االحوال 
حكمــاً غيابيــاً يقضــي )تاييد صحة 
عقد الــزواج الصادر مــن هذه احملكمة 
بالعدد 2869 فــي 2007/10/10 املعقود 
بني املدعي )ســيف رافع دهام( وزوجته 

املدعى عليها )مها قيس دهام (
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفي عدم حضــورك الى هذه احملكمة او 
ارسال من ينوب عنك قانونيا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

صندوق تقاعد الصيادلة
PHARMACISTS RETIRMENT FUND

العدد : 35
التاريخ : 2023/1/17

امر اداري
تنفيذا للفقرة )سادســا( من قرار مجلس 
االدارة في اجللســة املرقمة )احلادي عشر( 

املنعقدة في 2022/12/28
عرض على اجمللــس االعالن املنشــور في 
جريــدة الصباح اجلديد املرقــم 5042 في 
2022/12/26 ووجد مخالف الى قرار اجمللس 
املتخذ في صــدد تعيني خبيــر اقتصادي 
للعمل فــي الصندوق لذا قرر اجمللس أعادة 

نشر االعالن وفق الصيغة التالية :- 
بالنظر حلاجة صندوق تقاعد الصيادلة الى 
تعيني موظف بدرجة خبير اقتصادي تكون 
له خبره اقتصادية في مجال االستثمارات 

والدراسات االكتوارية.
الدكتور الصيدالني 
مصطفى محمد امني الهيتي
 رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 23/ج/2023
التاريخ: 2023/1/15

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 حازم لطيف خنجر السكراني
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
وفق  23/ج/2023  املرقمــة  القضية 
احــكام املــادة 1/456/أ مــن قانون 
العقوبات، فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم  
2023/2/15 وفي حالة عدم حضورك 
ســوف جتري احملاكمة بحقك غيابيا 

وحسب االصول.
القاضي
حازم حسني داود الشمري

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم اإلضبارة/ 2023/2
التأريخ / 2023/1/18

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار تسلسل 
134/2 و 135/2 م37 ام هليــل الواقع في الكوت 
العائــد للمدين نــوال وانوار بنــات نوري محمد 
احملجــوز لقاء طلــب الدائن جمعية اإلســكان 
التعاونية في واســط 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 :- 134/2 و 135/2 م37 ام هليل 

في قضاء الكوت
2- جنســه ونوعــه :- اراضــي زراعية تســقى 

بالواسطة
3- حدوده و أوصافه :- كما مؤشر بخارطة االفراز

4- مشتمالته :- خالي من الشواغل
5- مســاحته :- 1. 55 دومن و 6 اولك و 54م 2. 55 

دومن و 6 اولك و 54م 
6- درجة العمران :- ال يوجد

7- الشاغل :- الدائن
8- القيمــة املقــدرة :- 1,658,000,000 مليــار 

وستمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 
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لقــد تشــّكل الفصــل االول مــن الكتاب 
القصصي(،  للتدويــن  املظهري  )التشــكل 
ليمثل الوقوف على الكيفية التي يتشــكل 
بهــا املظهــر النصــي، والتنظيــر في هذا 
الفصل ميّكــن املهتمني بالقص من التحدث 
عــن مظاهر التكــون النصــي، إذ إن القص 
وملحقاته االشارية تشكيل مظهري معول 
عليه في بناء املســتويات املتعــددة للتبئير 

الداللي. 
جدل  موضوعــات:  الفصــل  هــذا  ويتناول 
الشــكل واجلملــة والهيكل وبُنــى الفعل 
ومظاهر  داللية  بنيــة  واالجتذاب  واملضمون 

النص الكلية، ثم استعارات القص.
أمــا الفصــل الثاني فقــد حمــل عنوان: 
)التنميط النوعي للقص إلداء الشــخصية 

والــراوي(، وهــذا الفصــل يوضــح وظيفة 
الشــخصية وطبقاتها وأفعالهــا، ورتبتها 
وترتيب موقعها اجلملي والداللي والصياغي، 
كمــا يهتــم هذا الفصــل بالبــث اجلملي 
كتنميط للوعي بقيمة السرد ذوقياً، والوعي 
بعملية التشكيل والتركيب كقواعد نصية.
وتبنــى الفصل الثالث )مهيمنات الســؤال 
القصصــي( منظومة اجلــدل القصصي مبا 
يخص موضوعات عدة لها أهمية خاصة في 
توصيف آليات اشتغال القص، التعرف على 
عناصرها يُتيــح لنا قراءة متزنة متزامنة مع 
تطــور البحث في محايثــات النص، ويترتب 
الفصل هذا بأربعة موضوعات أساسية، هي 
مفردة وجملة القص، واســتعماالت املفردة 
القصصية ، واخلطاب وقــص الرؤى واختباء 

املعنى. 
اما الفصل الرابع )الكون والتكون القصصي(؛ 
فيحتفي باملواربة االســلوبية للمخبوء في 
القص التي تخــدم أغراضاً )النمط التأويلي 
الثالث( للكــون القصصي، الذي يجيء بعد 
القراءة الســاذجة وقــراءة التحليل، وصوالً 
الى تأويل ثالث للمضمر النصي والنســقي، 
وينغلق القص على نقطــة انطالق الضربة 

األخيرة لدهشة السرد ولذته . 
يتمحــور هــذا االجتــاه القيمــي للكائنات 
الكونية في القص عبــر املوضوعات اآلتية: 
احلوار اللغوي، حــوار االخفاء التداخلي، حوار 
التنــاص، حــوار الذائقة، احلوار باملمارســة 

األدبية.
اإلخبــار  )ذُرى  اخلامــس  الفصــل  ويهتــم 
القصصي واخليارات القولية( بالذروة األخيرة، 
العرض  املتوســطة في مســاحة  الذرى  أو 
القصصــي، وتتمثل فيما تضمره من أهمية 
فائقة، تتغلب أحياناً على مســببات اجلودة 
اخلاصــة بالتنظيم والتنغيــم واحلكي، ذلك 
انها تعّبر عن حراجة اللحظة وانفعالها وما 
ســتحدثه من أثر، لكن موضوع هذا الفصل 
يرى انها حلظة منتمية الــى مبررات القص 
الكلية، مثلها مثل احلدث اخلبري في الواقعة 
القصصية، ومثل منوذج املقوالت ذات الدالئل 
عْبرَ  مضامينها  َبّلغ  ســتُ املضللة،  املبهجة 
املقوالت الفكرية اللغوية املرجوة من محاور 

العناويــن اآلتية: التمثل االخبــاري، اخليارات 
القولية، عالقات جمل التصور االدراكي، ذرى 

التداول الصوري في لغة القص.
الســادس بجماليات  الفصل   وقد توســع 
وثقافــة القص علــى املســتوى التداولي، 
من  وســيمكننا  واالجتماعــي،  واجلمالــي 
التوغــل في القصــة وعالئقهــا املظهرية 
والسرية والتوصل الى بعض الشفرات التي 

تتحكم مبفاصل اتصالها، على وفق تسلسل 
املوضوعات االتية: مأثورات القص، بويطيقيا 
أدبية القصص، القص ونثار الالســرد، ثقافة 

القص وتداوله، السرد واجملتمع.
أما الفصل السابع )تفكيك وتركيب القص(، 
فهو محاولة في التحليــل التركيبي لبنية 
النص الســطحية وبنية النــص العميقة 
والعالقة بينهما، فالقص التركيبي سُيعنى 

واالستبدال،  للتحليل  قابلة  بتركيب عناصر 
مبا يتيح فرصة لوجود القول متعدد األشكال 
كالتطابق االشاري أو التوازي أو التشابه في 
لغويني،  عناصر مبستويني  »البنيتني،  عالقات 
داخل  بنائيــة مبســتويات مختلفة  عناصر 

البنية نفسها. 
وألجل إيصــال الفهم إلى حســن القصد؛ 
سنعرف ببعض التراكيب االصطالحية مثل 
)أواليات التفكيك، اإلحالة الســردية تقنياً، 
وقائع  القص  القصصيــة،  الطبقات  ثقافة 
اشــارية رمزية، لذائذ التلقي، ثقافة القص 

والنص.
 و ركــز الفصل الثامــن )تضافر مآوى حركة 
انتــاج القص( على شــبكة العالقات داخل 
حركة الســرد الذي يعتدُّ بتناســق أنساق 
الغائية  مبضاميــره  القصصــي  التفكيــر 
والفلسفية، إذ إن أنساق القص تتطلب مآوى 
مناســبة تتشــاكل معها، خللق سرد يبني 
وقيمة  تتحكم مبستوى  عالقات نســيجية 
النمــط لذلك النوع، مبعنــى أن هذا الفصل 
استوعب موضوعات تخص مستوى االنتقاء 
التفصيلي للنســق، املســتوى التفخيمي 
للنثرية االســلوبية، موارد احلدسي اإليجازي، 

التنغيم التركيبي، شعرية التخيل.
إن هذا الكتاب يتالءم مع أســلوبية التنظير 
اخلاص باآلليــات النصية أكثر مــن عنايته 
بتحديد ماهية فنيــة القصص، ويتخصص 
بفعل القراءة التداولية، كونها هدفاً للذائقة 
واملنفعــة العمليــة مــن األدب القصصي، 
فضالً عن أفــكار الكاتب غير حاســمة وال 
يشــترط وجودها في االشــتغاالت القصية 
والنقديــة، فهي مهــادات مقترحة بعضها 
ترســخ باالشــتغاالت احلالية، وبعضها ما 
يزال في طور التوســع، وبعضها ما يزال في 
عتمة التجريب اإلبداعية لذا فهذه املهادات 
تشكيل مفتوح على مستجدات املستقبل 
لطرائق لغة اخلطاب ومهام الفكر القصصي 

اجلديد.

القــص/ تقانــات نصيــة- فنــون تداولية، 
إســماعيل إبراهيم عبد، دار األمل اجلديدة، 

بغداد، ط.2، 2017م.

مهدي علي ازبين

يواصــل الناقــد إســماعيل إبراهيــم عبد 
اشتغاالته في مجال النقد والتنظير النقدي 
بأســلوب مغاير، وقد حتقــق ذلك في معظم 
كتاباتــه ومنها الكتاب الذي بــني أيدنا، وقد 
عنونه )القــص/ تقانات نصية- فنون تداولية، 
مهــادات لتنظير قصصي(، املطبــوع في دار 
األمل اجلديدة الســورية، وقد وزع فيه الناقد 
طروحاتــه على فصــول ومحــاور وعنوانات 

متنوعة. 
يرى الناقد ان مفــردة القص هي لبنة الفعل 
واالشــتغال والفهم في هذا الكتاب مختزلة 
بلقطــة من جملة او عــدة جمل، متثل أصغر 
مشهد مع مشيداته من العالمات القصصية، 
وهي فيما بعد ستشــكل هيكل القص، وقد 
ســعى الناقد في الكتاب تقدمي توضيح واٍف 
للمصطلحــات واملفاهيــم القصصية على 
هدى مقوالت غرمياس، ومختزل نظام الهيكلة 
يتضمــن تأشــير األقطاب الدالليــة املهمة 

كعمق حدثي للثيمة القصصية. 
لقــد جتمعت فــي هــذا الكتــاب طروحات 
متخصصــة بغيــة أن تكون مســاهمة من 
أجل اإلفادة منها على مستوى حتليل اخطاب 
وكذلك الزيادة في وعي املشــتغلني في الهم 

السردي.
والقص فــن راٍق له ما مييزه مــن آليات فنية 
دقيقة النظام، كونها تسهم بتركيب الداللة 
على املستويني النصي واخلطابي؛ عليه ميكن 
التطــرق إلى تركيب الداللة على املســتويني 

النصي واخلطابي وكذلك مظاهر التداول. 
ويرى الناقد إسماعيل ابراهيم عبد إن تقييم 
التــداول معتمــد علــى التشــكل اللغوي 
والداللي، أمــا فهم تلك اآلليــات فيؤدي إلى 
معرفة مؤهالت الكاتــب ومكنته من كتابة 
النــص، فضال عن أن وضوح الفعل الســردي 
يعتمــد على قــدرة تلك اآلليات علــى األداء 
املتناغم في وحدة تضافــر املعنى وصوالً إلى 
البــؤر الكبــرى للداللة، وما يتصــل بها من 

تراكيب لغوية.

لذا مّزقُت قصيدتي بهدوٍء باذخ
ومضيُت سعيداً إلى حيث ال أدري.

 ِمحنة
يا لها من روح؛

حملت الّشمَس في ميينها والقمرَ في شمالِها
وبَِقيْت تشكو من الّظالِم حّتى الرمِق األخير.

يا لها من روح؛
حلمْت بحذاِء الطفولِة اجلديد

فغرقْت في النهر.
وحلمْت مبوعِد الُقْبلة

فطارْت فوَق سريرِ األسى والدموع.
وحلمْت بأغنيِة احلُّب

فمألوا شبابَها اجلميل
بأناشيِد احلرِب والرُّعب.

يا لها ِمن ِمحنة؛
أن متلَك روحاً كجناِح فراشٍة ُملّونة

في زماِن اخلفافيش.
  لم يبَق من »أحّبِك« سوى نقطِة الباء

على مرآِة حياتي
لم أكتْب سوى كلمٍة واحدة:

»أحّبِك«
لكنَّ مرآَة حياتي تشّظت

حّتى صارْت سبعني شظّية.
فلم يبَق من »أحّبِك«

- وا أسفاه-
سوى نقطِة الباء.

 مفاجأة مذهلة
في نهايِة كلِّ قّصِة ُحبٍّ حقيقّية

ثّمة خنجر
أو حبل مشنقة

أو سفينة غارقة.
 بحر محترق وسماء ثلجّية

فوَق بحٍر ُمحترٍق
وحتَت سماٍء ثلجّية،

تبحُر سفينُة حروفي
ليَل نهار.

هذا ليَس حلماً
بل هو كابوٌس يتكّررُ.

كابوس أحاوُل أْن أدفنه
فال أجُد أرضاً تُدَفُن فيها الكوابيس!

هما يجتمعان،
على سريٍر واحٍد

املاُء والّنارُ يجتمعان.
ويحاوالن

أن يقنعا الّدهر
بأْن ال يرميهما من سريرِ اللذِة اجملنون.

لكْن ال املاء يقبُل للنارِ أن تُقّبلُه
أو تتخذُه عشيقاً،

وال الّنار تستطيُع أن تقنَع املاَء بشيٍء،
أّي شيٍء كان.

وهكذا ميضي سريُر العمرِ رماداً منثورا

أديب كمال الدين
 

ً ومضيُت سعيدا
ينفُق بعُض الّشعراِء حياتَه
ليكوَن ِمْسَخ طاغيٍة أرعن
أو ليكوَن ُمزّورَ تأريٍخ أسود

أو ليكوَن شتيمًة غبّية
أو ليكوَن كازانوفا الّنساء

أو ليكوَن فراشًة ُملّونة
أو ليكوَن ما يكون.

أّما أنا
فقد أنفقُت حياتي ألكوَن نَْفسي

لكنَّ الطريق إليها كاَن مليئاً باأللغام،
فصرُت أنفُق حياتي ألكوَن حرفي

لكنَّ حرفي كاَن عظيم التطلسم،
فصرُت أنفُقها ألكوَن نقطتي

لكنَّ نقطتي حّلقْت عالياً عالياً.

القّص.. تقانات نصية ـ فنون تداولية إلسماعيل إبراهيم عبد

والقص فن راٍق له ما 
يميزه من آليات فنية 

دقيقة النظام، كونها 
تسهم بتركيب الداللة 

على المستويين النصي 
والخطابي؛ عليه يمكن 

التطرق إلى تركيب 
الداللة على المستويين 

النصي والخطابي 
وكذلك مظاهر التداول

كاتيا الطويل *

يقدم الشــاعر اللبناني شوقي بزيع كتاباً 
جديــداً يختلــف عن مســاره الشــعري 
والنقدي، يجمع فيه 32 مقالة يتناول فيها 
عالقة املبدعني بالزواج واحلب واخللق الفني، 
وكذلك قضيــة الــزواج ومالءمته وطباع 
املبدعني، ســواء أكانوا شعراء أو روائيني أو 
فنانني تشكيليني. وهذه املقاالت كان ظهر 
مسبقاً،  العربية  الصحافة  في  معظمها 
وجمعها شوقي بزيع في كتاب فريد بجوه 
ومادته، مانحــا إياها ســياقاً أدبياً يتراوح 
بني التأليف والبحث وفن الســيرة، وعنوان 
الكتــاب »زواج املبدعني، ثراء املتخيل وفقر 

الواقع« )دار مسكلياني، 2023(.
يطرح شــوقي بزيع فــي املقدمــة التي 
أرقت  التي  وضعها لكتابــه اإلشــكالية 
األدباء واملفكريــن لعصور طويلة، فيكتب: 
»هل على الفنان، وال ســيما الطامح إلى 
بلــوغ القمة، أن يعيش فــي كنف العزلة 
والتأمــل في قضايا الفــن والوجود، أم أنه 
يســتطيع كسائر البشــر أن ميارس حقه 
الطبيعي في الــزواج وتربية األطفال، مع 
كل مــا يفرضه االنخراط في املؤسســة 
الزوجية من اســتنزاف للجهــد والوقت، 

وتشتيت للذهن«.
ويتبني مع التقدم في املقاالت أن املؤسسة 
الزوجيــة ال تتــالءم بصرامتهــا وروتينها 
تلــزم  التــي  وبالواجبــات  واســتقرارها 
الشريكني بها، مع طباع املبدع احلر املزاجي 
غير املســتقر الذي ال ميكن أن يأسر مزاجه 
وطباعــه وإبداعه ضمن إطــار اجتماعي 
مقيد. يتجلــى كذلك في هــذه املقاالت 
خوف املبدع من القيود التي يفرضها الزواج 
عليه والرهاب الذي يســكنه من معايشة 
املعشوق، معايشة ستقتل احلب والصورة 
املرسومة للمحبوب ال محالة. إن املؤسسة 

الزوجية تقتل الشــغف واحلب واخليال 
وحتول احلب إلى عالقــة يومية عملية 
وجتعل املعشــوق مجرد إنســان عادي 
قريب املتناول خال من عناصر الغموض 
واجلمال والكمال، فيكتب بزيع نقالً عن 
إلســا مورانته التي كتبت عن زوجها 
ألبرتو مورافيا: »الزواج من أدباء ليس إال 

آفة«.
ينقل شوقي بزيع على إحدى صفحات 
األنتروبولوجي  نظــر  وجهــة  كتابــه 
يرى  الذي  روبرت مونتانــي  الفرنســي 
في الــزواج التقليدي »نوعــاً من أنواع 
اإلعاقة التي تشــل احلياة واإلبداع على 
حد ســواء«. فاملبدع يحتاج إلى وحدة 

وعزلة، يحتاج إلى تأمل اجملتمع بعيوبه 
ويلمع  ويتجدد  ويخلــق  ليبدع  ومآزقه 
جنمــه. إن املبدع عاشــق عظيم فهو 
أعمالــه وميحو  يخلد معشــوقه في 
ذاتــه من أجله ليرتبط ذكر املعشــوق 
بخلــود األعمــال الفنيــة والنصوص 
كحال مجنون ليلى أو إلســا أراغون أو 
لبنى قيس، لكن القاســم املشــترك 
الدائم لهــذه القصص هو عجز املبدع 
أو الشــاعر عن االرتباط باملعشــوق أو 
االقتــراب منه مبا فيه الكفاية لينجلي 

سحر العشق وغموض املعشوق.
باختصــار إن املؤسســة الزوجية هي 
»الوصفــة النموذجية إلفراغ احلياة من 

الطزاجــة واحلرية والشــغف املتجدد 
باجلمــال األنثوي، وإلفراغ الشــعر في 
املقابل من جذوته املشــتعلة وجنونه 
والفقدان  البعــد  بينما  القصــووي«، 
والتراجيديا هي »الوقود الضروري إلبقاء 
نار الشعر في حال اشتعال، فإن انعدام 
املســافة بني طرفي العالقة، والتصاق 
كل منهمــا باآلخر التصاقــاً دائماً، ال 
يترك للمتخيل ما يفعله، وال يســمح 
املعشــوق من أحالمه  للعاشق بخلق 
ومن تصوراته البحتة، األمر الذي يحول 

الشعر إلى نثر واجلمر إلى رماد«.

إن الشــاعر أو الفنان أو الروائي، أي املبدع 

بشــكل عام، كائــن حر طليــق مزاجي 
تختلف أولوياته عن أولويات اإلنسان اآلخر 
العادي. وملؤسسة الزواج تبعات شاقة ال 
يســتطيع املبدع أن يتحملها فهو أعجز 
عن تلبية شــروط الزواج املرهقة وأعجز 
التزام خــط حياة مســتقر متوازن  عن 
الزواج  تتطلبه مؤسســة  يومي  روتيني 
اآلخر  وحضــور  وضرورياتها  بواجباتهــا 

بشكل دائم ويومي وكثيف فيها.
تكتب الكاتبــة والباحثة الســورية رنا 
قبانــي زوجة الشــاعر محمــود درويش 
لتســعة أشــهر فقط: »الكاتب إنسان 
مريــض ومضطرب«، ثــم تضيف قائلة: 
»درويــش لــم يخلص في قرارة نفســه 
إال لقصيدته، وهو لم يخلــق ليكون أباً 
وزوجاً ورب أســرة. إنه شــاعر رائع، لكنه 
زوج فاشــل«. أما صوفيا أندرييفنا زوجة 
ليــف تولســتوي فتكتب: »الــزواج من 
العبقــري ال يتطلب كثيراً مــن العقل، 
بل كثيراً من احلب«، مبعنى أنها اضطرت 
إلى التضحية كثيــراً وإلى غض الطرف 
عن كثير من تصرفات تولســتوي النزقة 
واملتعبة واملنفرة لتستمر العالقة. وبينما 
حذر الفنان التشــكيلي رافــع الناصري 
الشاعرة العراقية مي مظفر من تشبثه 
املرضي باحلرية كانت والدة بيكاســو هي 
التي قالت لزوجته األولــى أولغا: »أيتها 
البائسة، هل تعرفني أية مأساة تنتظرك؟ 
إن ابني ال يحب ســوى لوحاته، ولن جتدي 

لديه ما مينحك إياه«.
يفرض نظام الزواج روتيناً والتزاماً ال ميكن 
للكاتب أو للفنــان أن يلتزمهما، فروتني 
املؤسســة الزوجيــة الــذي يقتل احلب 
واملتخيــل وصورة املعشــوق يقتل أيضاً 
اإلبداع لدى الفنان ويأســر حريته ويدفنه 
حتت أثقال األعباء املنزليــة وروتني احلياة 
اليومية املبيــدة لإلبداع واخللق والتوهج، 
ليضطــر املبدع إلى االختيــار بني الزواج 

واإلبداع، وال ضــرورة للقول إلى أية جهة 
ترجح الكفة دوماً.

زواج املبدعــني مأســاة تنتهــي دومــاً 
بتراجيديا: من طالق أو انتحار أو خيانة أو 
دخول مصحة أو انفصال مؤلم ومأساوي. 
إن االنزالق في عالقة عاطفية مع شــاعر 
أو فنــان متطلب ومزاجــي هو أمر مؤلم 
ورمبا  وللطرفــني كليهما،  دائماً  ومكلف 
أحيانــاً للطرف اآلخر أكثــر منه للطرف 

املبدع.
يطرح شــوقي بزيــع إذاً قضيــة عالقة 
الشــاعر أو املبــدع بالــزواج وباملرأة من 
خالل هذه األمثلة الـ32 املســتمدة من 
أخبــار أدباء العالم أجمــع وليس العرب 
منهم فقط، ليتبني للقارئ بشــيء من 
البداهــة أن احللول قليلة دومــاً والزواج 
محكــوم باالنتهاء بشــكل درامي وفي 
أحيــان كثيرة في مــدة زمنية قصيرة ال 
والفنانون  تتخطى السنة، فـــللشعراء 
تكوين نفسي خاص بهم يحتم عليهم 
النأي واالبتعاد عــن جميع احمليطني بهم 
وإال خســروا فنهم وجتددهم ووقعوا في 

الرتابة والتكرار وامللل.
ومــن اجلديــر بالذكر أن منهج شــوقي 
بزيع العلمي واملوضوعــي لم مينعه عن 
توظيف لغة أدبية أنيقة جميلة سلسة 
كما لم مينعه عن إدخال أبيات شعرية أو 
مقتطفات مــن أدب املبدعني الذين يتم 
تناولهم ليكون هذا العمل كامالً شامالً 
فيه من القصص واألخبار واألشــعار مما 
يثيــر املتعة واإلفــادة ويذكــر باجلمالية 
واإلســتيطيقا التي اتســمت بها كتب 
األخبــار التي دأب علــى وضعها الكتاب 
والشعراء واملؤرخون في العصر العباسي 
التي ما زال طالب األدب والعلم والثقافة 

يقرؤها في يومنا هذا.

*اندبندنت عربية

رنا  قباني:«درويش لم يخلص في قرارة نفسه اإل لقصيدته«

»ثراء المتخيل وفقر الواقع« يتحرى أسرار المبدعين في فشلهم الزوجي

شظايا



متابعة ـ الصباح الجديد:
ثمة  بأن  أمنيون  أفاد مســؤولون 
تراجعــاً واضحاً في ظاهرة إطالق 
املناســبات  خالل  النارية  األعيرة 
واالحتفــاالت التي تتســبب في 
سقوط ضحايا ومصابني في كل 
مرة، موضحني أن ذلك يأتي نتيجة 
اإلجراءات األمنية األخيرة في حق 
مطلقــي الرصاص فــي الهواء، 
الناس  وعي  زيــادة  إلى  باإلضافة 
بعد نشر صور ضحايا من بينهم 
أطفال قضوا نتيجة إطالق نار في 

احتفاالت مبدن عدة.
ويَُعــّد إطــالق النار فــي األفراح 
من  أخرى  ومناســبات  واألتــراح 
تنتشر في  التي  السيئة  العادات 
اجملتمع العراقي بكثرة في األعوام 
املاضية، وتســّببت في ســقوط 
إصابــات كثيــرة ما بــني قتلى 

وجرحى.
انطالق فعاليــات كأس  وقبيــل 
اخلليج العربي )خليجي 25( التي 
جتري في البصــرة حالياً، أصدرت 
السلطات حتذيرات مشددة حيال 

النار في حال فوز املنتخب  إطالق 
العراقــي باملباريــات، محذرة من 
أن عقوبات ســوف تُفــرَض على 
اخملالفــني مــن بينها الســجن. 
دينية  مؤسسات  أصدرت  كذلك، 
مختلفة فتــاوى حتّرم إطالق النار 
وحتّذر من خطورة االشــتراك في 

قتل أبرياء بذلك.
ويقول املتحدث باســم الشرطة 
في محافظة القادســية، رحيم 
عودة، في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد، امــس األربعــاء، إن »دوراً 
أدته القــوى األمنية في  كبيــراً 
الســعي إلــى احلد مــن ظاهرة 
إطــالق األعيــرة الناريــة، حيث 
جرت مؤمترات عدة بني الشــرطة 
اجتماعيــة مختلفة،  وشــرائح 
كان لهــا دور متميز في انخفاض 
النارية  األعيــرة  إطــالق  ظاهرة 

العشوائية«.
أدته  ويضيف عودة أن »دوراً فعاالً 
الدين  ورجــال  العشــائر  كذلك 
واملثقفــون والرياضيون، إذ عمدوا 
إطالق  رفض  ثقافة  إشــاعة  إلى 

النار وإلى العمل على تقليصها«، 
أنه »منذ انطالق بطولة  موضحاً 
اخلليج في العــراق لم نلحظ أي 
عملية إطالق نار. فاملواطنون جلأوا 
إلى طرق آمنة للتعبير عن الفرح 

بفوز املنتخب، وهذا مؤشر جيد«.
من جهتــه، يقول مســؤول في 
وزارة الصحة إن »املستشــفيات 
لــم تســجل أي وفاة مــن جراء 
انطالق  منذ  )عشوائي(  نار  إطالق 

بطولــة كأس اخلليج 25. كذلك 
ثمة انخفاض كبير على مستوى 
اإلصابات«. ويوضح املسؤول، الذي 
فّضل عدم الكشــف عن هويته، 
أنه »لو قارّنا املعطيات اليوم بتلك 
التي تعــود إلى أعوام ســابقة، 
لوجدنا أننا أمام حتّسن كبير على 
مســتوى مدن البالد كلها. ولعل 
والتوعية  األمنيــة  التحذيــرات 
وقبلهــا ازدراء اجملتمــع مطلقي 
النار، ساهمت كلها في تقليص 
الظاهرة املميتة وغير احلضارية«.

في ســياق متصل، يبنّي الشيخ 
أبرز  أحــد  احملمــداوي،  إبراهيــم 
الشيوخ في البصرة، أن »العشائر 
تعمــل بطريقــة متواصلة منذ 
أشهر عدة ملواجهة هذه الظاهرة، 
بعد تسجيل ضحايا من األطفال 
والشبان ســقط عليهم رصاص 
أن  احملمداوي  يضيــف  احملتفلني«. 
»ثمة اتفاقاً بني معظم شــيوخ 
العشــائر فــي البصــرة وفــي 
لتأكيد  مختلفــة،  محافظــات 
رفض ظاهرة إطالق األعيرة النارية 

في كل املناســبات، سواًء أكانت 
أفراحاً. وبحســب ذلك،  أو  أتراحاً 
تتبّرأ العشــائر من أي شــخص 
يطلق النار، وال تدافع عنه استناداً 

إلى أسس القوانني العشائرية«.
أتى  »االتفاق  أن  احملمداوي  ويشرح 
بالتنســيق مع األجهزة األمنية، 
في حني أن ورشاً ُعقدت بني شيوخ 
العشائر ومنظمات اجملتمع املدني 
وجهات صحية كانت تكشف لنا 
لضحايا  مؤســفة  كبيرة  أرقاماً 
هذه  وقد ســاهمت  النار،  إطالق 
الــورش في رفع الوعــي بني أبناء 
ويتابع  املــدن«.  وأبناء  العشــائر 
كذلك  الحظنا  »ونحن  احملمداوي: 
انخفاضاً  العشــائر  مناطق  في 
الظاهــرة،  هــذه  فــي  كبيــراً 
ونعمل مع  واستبشــرنا خيــراً. 
بقية العشائر واجلهات احلكومية 
وغير احلكومية ومنظمات اجملتمع 
غير  الظاهرة  أنهــاء  على  املدني 
احلضاريــة، علــى أن نعّبــر عن 
حضارية  بصورة  وأتراحنا  أفراحنا 

أفضل«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
للرئيس  الســابقة  الزوجة  تركت 
دونالــد  الســابق،  األميركــي 
ترامــب، إيفانــا، التــي توفت في 
يوليــو املاضي، تركــة بقيمة 34 
مليون دوالر مقســمة بني أبنائها 

وأصدقائها.

وكان بنية إيفانا ترك عقار لزوجها 
السابق روسانو روبيكوندي، لكنه 
توفي قبلهــا، إال أن الرئيس دونالد 
ترامب الذي شارك في تشييعها، 
لم يحصل على شيء من التركة.

أبرز  فــإن  »فوربــس«  وبحســب 
األصول في ملكية إيفانا هو منزل 

مستقل في مدينة نيويورك، يقع 
على بعد نصف مربع سكني من 

سنترال بارك.
ومن املســتفيدين أيضــا، دوروثي 
كاري، التي عملت مع عائلة ترامب 
لســنوات كمربية ثم مســاعدة 
إليفانا. ونصيب كاري كان شــقة 

في فلوريدا تقدر قيمتها بأكثر من 
مليون دوالر.

وتركــت إيفانا جميع مالبســها 
للصليب األحمر األميركي وجيش 
اخلــالص، مــع اســتثناء املالبس 
املصنوعة مــن الفرو التي وجهت 
ببيعهــا مع ذهــاب العائدات إلى 

أبنائها. وتســمح دائــرة اإليرادات 
الداخلية ألي شــخص بوراثة 12 
مليــون دوالر معفاة من الضرائب، 
لكن احلكومــة تأخذ ما يصل إلى 
40 باملئة مــن املبالــغ التي تزيد 
عن ذلك. وبحســب فوربس فمن 
املمكن أن يصل إجمالي الضرائب 

العقارية إلى 8.7 مليون دوالر.
وتشــمل التركــة أيضــا بعض 
وقبل سنتني  اخلارجية،  املمتلكات 
أعطــت إيفانا ملكيــة أخرى في 
ســانت تروبيه لصديقتها إيفلني 
جاليــت، وهــي شــخصية غير 

مشهورة.
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ملونشريط
118 عامًا.. وفاة أكبر معمرة 

في العالم
توفيت الراهبة الفرنســية األخت أندريه عن 118 عاما، 
التــي كانت أكبر شــخص ال يزال على قيــد احلياة في 
العالم، حسبما أعلنت دار املسنني التي كانت تقطنها.

وكانت لوســيل راندون، التي حملت اسم األخت أندريه 
عندمــا انضمت إلــى جماعة خيريــة كاثوليكية عام 

1944، قد تعافت من فيروس كورونا العام املاضي.
وولدت الراهبة الفرنســية في 11 فبراير 1904، وكانت 
أكبر األحياء ســنا في العالم وفقــا لقائمة تصنيف 

املعمرين العاملية التابعة جملموعة أبحاث الشيخوخة.

»صراخ« على متن طائرة يلغي 
سفر راكبة مصرية

اضطــر قائد طائــرة »فالي أديل« التــي كانت متجهة 
صباحــا من مطار القاهرة إلى مطــار امللك عبد العزيز 
الدولي مبدينة جدة الســعودية، إلنــزال راكبة مصرية 

بشكل مفاجئ.
وتشاجرت الراكبة خالل اتصال هاتفي مع زوجها املوجود 

بالسعودية، حيث توعدها بالضرب، عند وصولها.
وقالت مصادر من مطار القاهرة، إنه أثناء حترك الطائرة 
على املمر لإلقالع، فوجــئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة 
املصرية. وبعد تهدئتها، كشــفت عن حدوث مشاجرة 
عبــر الهاتف مع زوجها املوجود بالســعودية بســبب 
خالفات عائلية. كاشــفة أنه عندما علم الزوج بتحرك 
الطائرة توعد زوجتــه بالضرب فور وصولها مطار جدة، 
فما كان منها إال أن طلبت إلغاء ســفرها، فاضطر قائد 
الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، وفقا لصحيفة 
الطائرة رحلتها بعد  »الشــروق« املصرية.واســتأنفت 

تأخير 45 دقيقة عن موعد إقالعها األصلي

اكتشاف أقدم حجر في العالم 
يزيح الستار عن رموز لغة قديمة

اكتشف علماء اآلثار في النرويج أقدم حجر في العالم، 
عليه نقوش يصل عمرها إلى 2000 عام وتعود إلى األيام 
األولى للتاريخ الغامض للكتابة الرونية، وهي مجموعة 
من احلروف األبجدية كانت تستخدم في كتابة مختلف 

اللغات اجلرمانية قبل اعتماد األبجدية الالتينية.
وذكر متحف التاريــخ الثقافي في أوســلو أن الكتلة 
املربعة املســطحة من احلجــر الرملي البنــي الذي مت 
العثور عليه، عليها خربشــات منحوتة، والتي قد تكون 
أقدم مثال على الكلمات املســجلة في الكتابة بالدول 
االسكندنافية. وأضاف املتحف أن النقوش من بني أقدم 
النقوش الرونية التي مت العثور عليها على اإلطالق، وهو 
أقدم حجر مؤرخ في العالم. وأكمل: »ســيعطينا هذا 
االكتشــاف الكثير من املعرفة حول استخدام األحرف 
الرونية في أوائــل العصر احلديدي، قد تكون هذه واحدة 
من أولى احملاوالت الستخدام األحرف الرونية في النرويج 

والدول االسكندنافية«.

دراسة جديدة تحذر من مخاطر 
الجلوس الطويل

لتقليل اآلثار الصحية الضارة للجلوس، قم باملشي ملدة 
5 دقائق كل نصف ســاعة. هذه هي النتيجة الرئيسية 
 Medicine & لدراســة جديدة نشرها باحثون في مجلة

.Science in Sports & Exercise
وطلــب الباحثون من 11 مــن البالغــني األصحاء في 
منتصف العمر وكبار الســن اجللوس فــي اخملتبر ملدة 
8 ســاعات - وهو مــا ميثل يوم عمل عــادي - على مدار 
خمسة أيام منفصلة. فجلس املشاركون في أحد تلك 
األيام ملدة 8 ساعات كاملة مع فترات راحة قصيرة فقط 
للذهاب إلى احلمام. وفي األيام األخرى، اختبروا عددا من 
االســتراتيجيات اخملتلفة لتنويع اجللوس ببعض املشي 
اخلفيف. على ســبيل املثال، في أحد أيام االختبار، سار 
املشــاركون ملدة دقيقة واحدة كل نصف ســاعة. وفي 
يوم آخر ســاروا ملدة 5 دقائق كل ســاعة. وكان الهدف 
هو العثور على أقل قدر من املشــي ميكن للمرء القيام 
به لتعويض اآلثــار الصحية الضــارة للجلوس. وعلى 
وجه اخلصوص، قاســوا التغيرات في مستويات السكر 
في الــدم وضغط الدم، وهما عامالن مهمان من عوامل 

اخلطر بالنسبة ألمراض القلب.

بغداد ـ وداد ابراهيم:  

أو   25 العربــي  اخلليــج  كأس 
»خليجــي 25«، هــي النســخة 
والعشرون من مسابقة  اخلامسة 
تقام  التي  العربــي،  اخلليج  كأس 
املنتخبات  كل سنتني مبشــاركة 
كأس  احتاد  في  املنضوية  الثمانية 
وما  القدم،  لكــرة  العربي  اخلليج 
ســاعد على اقامة هذه املسابقة  
اخلليج  كأس  »احتــاد  اعلــن  حني 
العربي لكرة القدم« في 28 تشرين 
الثاني/ 2019 عن استضافة مدينة 
البصرة في العراق للبطولة، وذلك 
بعد عدم ترشيح أي دولة خليجية 
العراق، ليفوز  مللفها في مواجهة 
ملف البصرة بحقوق االستضافة 
وكانت  األعضاء،  وبإجماع  رسمياً 
املراهنــة كبيرة وقويــة والتحدي 

اكبر.

النسخة 25 قلبت املوازين
 لكن هذه النسخة كانت تختلف 
عن النســخ الســابقة في انها 
وقلبــت  املعطيــات  غيــرت كل 
االفكار  الكثير من  وغيرت  املوازين 
في اذهان ماليني الناس في اخلليج 
العربي بل وحتى فــي الكثير من 
دول العالم فقد استحدثت افكارا 
عن العراق بشكل عام وعن البصرة 
بشكل خاص لم تكن لتحدث بعد 
اكثر من عشــرين عاما ان لم نقل 
اكثــر، وحتى لو اقامــت عدد من 

عن  اعالنية  حمــالت  الفضائيات 
مدن العــراق وان كتبت الصحف 
مقــاالت عن العراق وما وصل اليه 
لن يكون له التأثير بنسبة %1 مما 
حدث من تغيير سريع في ما اخذ 
عن العراق من تصورات بأنه الدولة 
التي ال تعرف غير القتل والسلب 
والتفجيرات واالرهاب، وما حدث ان 
ماليني الناس مــن دول عدة دخلوا 
مدينة الســندباد من اجل حضور 

فعاليات » خليجــي 25« والكثير 
منهــم باعترافه كان متوجســا 
يدخلها  لــم  دولة  الــى  للدخول 
مــن 30 او 40عامــا  ليجد عوالم 
الفرح واالستقبال باألعالم والغناء 
مــن قبل اهالي البصــرة، والكرم 
واالســتضافة اينما حــل وفي اي 

مكان اقام. 
ان  الــى  ننــوه  ان  املهــم  ومــن 
االســتعدادات كانــت فــي غاية 

يوم  السريع ففي  والتنفيذ  الدقة 
15 كانــون األول/ 2022، أعلَن عن 
الــوزراء على منح  رئيس  موافقة 
البطولة  إلــى  القادمة  اجلماهير 
ســواء  مجانية،  دخول  تأشــيرة 
مواطنــو دول مجلــس التعــاون 
واألشــقاء والــدول العربية، وفي 
يــوم 8 كانــون األول/ 2022، أعلَن 
املنافذ  املتحــدث باســم هيــأة 
احلدودية أن »اجلهــات املعنية في 

منفذ  بتأهيــل  باشــرت  البصرة 
قاعات  بناء  مــن  احلدودي  صفوان 
املســافرين  اســتقبال  لغــرض 
القادمــني الى العراق وإنارة الطرق 
واكســاء الشــوارع اخلاصة مبرور 
املســافرين، وتوفير مستلزماتهم 
كافة. ومتت املباشرة بتأهيل مطار 
البصــرة من القاعــات والصاالت 
واألثاث ليظهر بحلته اجلديدة أمام 
وأُعلَن  واألجنبية«.  العربية  الوفود 

عــن إعفاء املركبــات التي تدخل 
بصحبة وفود ومشــجعي بطولة 
خليجــي 25 حصرًا من الرســم 
وأقســاط  والضريبي  اجلمركــي 
للمركبات  والكفــاالت  التأمــني 
»ســفوان  منفذي  مــن  الداخلة 
ابتداء  حصــًرا،  احلدوديني  وعرعر« 
من 28 كانون األول/ 2022، ولغاية 
20 كانون الثانــي/ 2023. وفي 30 
كانون األول/ 2022 أعلن الســفير 
العراقي في الســعودية عن فتح 
منفــذ عرعــر احلــدودي ملواطني 
مجلس التعــاون اخلليجي واليمن 
القادمني إلى البطولة بدون رسوم.

سرعة البناء واالستجابة 
هــذه التفاصيل كلهــا كان لها 
واعطاء  الكبير للتحضيرات  الدور 
صــورة ناصعة عن العــراق ومدى 
وسرعة  البناء  لسرعة  استعداده 
وراء  والتهافت  للتغيــر  االجابــة 
صــورة واضحة وغير مشوشــة ، 
ليلتحم مع كل هذا ما حدث في 
مدينة الســندباد من اســتقبال 
وترحاب وكرم ال حدود له وال تصفه 
الكلمات والعبارات وال حتى اقالم 
الشــعراء تلك هــي البصرة ثغر 
البحرية  ورئتــه  الباســم  العراق 
واجلانــب املفتــوح علــى اخلليج 
لتعطي الســمها بصــرة الكرم 
والعطاء بصرة احملبة بصرتنا التي 
لــم تنام حتى ينــام ضيفها ولم 
تغنت  يــأكل ضيفها  تأكل حتى 

وغنت من اجل العراق اجلديد. 

البصريون نقلوا أبهى صورة عن البالد
»خليجي 25«غيرت المعطيات وقلبت الموازين ..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
في محله املتواضع في محافظة 
صالح الدين ، يقدم الشاب علي 
الربيعي، طرًقــا جديدة للعناية 
النساء،  وجوه  وجتميل  بالبشرة، 

لكنها بحاجة إلى قلب قوي.
الوافد اجلديد إلــى ناحية »بلد« 
احملاِفظة، هو احللزونات، التي ذاع 
صيتها مؤخرًا على أنها »مرهم 
للحصــول  وطبيعــي  حيــوي 
على نضارة البشــرة، واكتساب 
الربيعي  اجلمــال«، مــا جعــل 
نســاء  من  للكثيــر  مقصــًدا 

املدينة.
الربيعي خــالل حديث  ويقــول 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، إنه 
األسماك  بيع  »يعمل في مجال 
منذ عدة ســنوات، لكنه توجه 
أيًضا،  احللزونات  بيع  نحو  مؤخرًا 
بســبب كثرة األســئلة عنها«، 
ليستورد أول شحنة من »احللزون 

األفريقي« من مصر.
ويوضــح أن مــادة »الكوالجني« 
احللزونات،  تلــك  تفرزهــا  التي 
توضع على الوجه ملنحه نضارة، 

وكذلك تشــد املناطق املترهلة 
في الوجه، كمــا تعالج الرؤوس 
الســوداء والهاالت والتصبغات، 
فضاًل عن تهدئة احلساسية في 

اجلسم.
الواحد  احللــزون  الربيعي  ويبيع 
بـ10 دوالرات، بينمــا يبيع الزوج 
للواقــع  مراعــاة  دوالرًا،  بـــ15 

االقتصادي الذي متر به البالد.
ويضيــف أن اإلقبال بــدأ يتزايد 
على تلــك احللزونات، خاصة من 
قبل أصحاب صالونات التجميل، 
لكن هنــاك فئات مــن اجملتمع 
جتفل من هذا العالج، وال تقترب 
منه، ورمبا هــذا مفهوم باعتباره 

جديًدا على املدينة.
ويلفت إلى أن »آلية استخدامه 
هي وضعه على البشرة أو الوجه، 
التي تخرج  املادة  للحصول على 
منه، ومن ثم غسل الوجه«. وفي 
اآلونة األخيرة أصبحت املنتجات 
التي حتتوي على مخاط احللزونات 
ذات شــعبية متزايدة في بلدان 
مثل فرنســا، وتايالند، وتشيلي، 
وإيطاليــا. ومع ذلك يقول أطباء 

وأخصائيون فــي عالج األمراض 
دراســة  توجد  إنها ال  اجللديــة 
علميــة مهمــة تثبــت فوائد 

مخاط احللزون للبشرة.
وعلى اجلانب اآلخــر، يرى طبيب 
اجللدية أكرم العبيدي، أن »هناك 
أبحاثًا علميــة جتري اآلن ملعرفة 
اللزجة على  املــادة  تأثير هــذه 
بشرة اإلنســان، وفيما إذا كانت 

بالفعل حتقق فوائد إيجابية«.
مشــيرًا إلــى أن »مثــل تلــك 
اجملال  عن  وبعيًدا  االستخدامات 
التخصصي، قد ترتد سلبًيا على 
تخضع  لم  باعتبارها  أصحابها، 
لإلجراءات الفنية املطلوبة سواء 
في التجميل، أو في إثبات فاعلية 
تلك املــادة«. وأضــاف العبيدي 
ان »املــادة التي يفرزها ليســت 
النساء،  تعتقد  كما  الكوالجني 
ما يعني ضــرورة االنتباه لذلك، 
وفي حــال كانت هنــاك نتائج 
إيجابية للبشــرة من تلك املادة، 
فيجب أن جتري تلك املمارســات 
من  الرقابية«.  اجلهات  أعني  حتت 
جهتهــا، ترى ســارة البغدادي، 

صاحبــة صالــون نســائي في 
بغداد، أن »هذا النوع من العالج 
غيــر محبب بالنســبة للكثير 
من النساء، وهو خاص بشريحة 
على  اطــالع  لديهــا  محــددة 
احللزونات وأنواعها، لذلك ميكنها 
استخدامه في التجميل«. وتربى 
تلك الرخويــات في بيئة طينية 
أو ترابيــة، وتتغــذى على األوراق 
واألعشــاب اخملتلفــة، وهي غير 
منتشرة في العراق بشكل كبير 
وتقول البغــدادي إن »العالجات 
احلديثــة والكرميــات، وعمليات 
واســتخدامات  البشــرة،  شد 
السائدة  هي  والبوتوكس،  الفلر 
اآلن، خاصــة أن مراكز التجميل 
تخضــع لرقابــة وزارة الصحة، 
اســتخدام  صعوبة  يعنــي  ما 
احللزونات في ظــل اللغط التي 

تواجهه«.
بيئة  في  الرخويــات  تلك  وتربى 
طينية أو ترابيــة، وتتغذى على 
وهي  اخملتلفة،  واألعشاب  األوراق 
العراق بشكل  غير منتشرة في 

كبير.

للحصول على نظارة البشرة 

عراقيات يلجأن إلى »الحلزون األفريقي« 

مسؤولون أمنيون: تراجع واضح في ظاهرة إطالق النار خالل المناسبات
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مدريد ـ وكاالت:

حجز إشــبيلية مقعــده في ربع 
نهائي كأس ملك إســبانيا، بفوزه 
أالفيس  ديبورتيفو  على مضيفــه 
بهدف من دون رد فــي املباراة التي 
جمعــت بني الفريقني مســاء أول 
أمس في دور ال16.. وبعد شوط أول 
للفريقني، متكن إشبيلية  ســلبي 
من التســجيل عن طريــق إيفان 
راكيتيتــش في الدقيقــة 48 من 
املبــاراة التي أقيمــت على ملعب 
النتيجة،  وبهــذه  )مينديزوروتزا(.. 
تأهــل الفريق األندلســي إلى دور 
الثمانية، ليلحق بريال سوسييداد 
تأهــل بنتيجــة مماثلة على  الذي 
حســاب مايوركا ضمــن دور ال16 

الذي يستمر حتى اليوم اخلميس.
كمــا تأهل ريال سوســيداد، لدور 
الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة 
ريال  بفــوزه على ضيفــه  القدم، 
مايوركا 1 /0، .ويدين ريال سوسيداد 
بالفضــل في هــذا التأهل لالعب 
وســطه الشــاب روبر نافارو الذي 
ســجل هدف احلسم في الدقيقة 
اخلامســة.. ويحتــل سوســيداد 
املركز الثالث بجدول ترتيب الدوري 
ويأتي  نقطة،   35 برصيد  اإلسباني 
مايوركا في املركز العاشــر برصيد 

22 نقطة.
إلــى ذلك، كشــف تقرير صحفي 
ريال  ثنائــي  غياب  مدة  إســباني، 
ودافيد  أوريلني تشــواميني  مدريد 
أالبــا عن الفريــق.. وافتقــد ريال 
مدريد جهود تشواميني وأالبا، في 
كأس الســوبر اإلســباني، بسبب 

اإلصابة.. وبحسب صحيفة »آس« 
وأالبا  تشــواميني  فإن  اإلسبانية، 
سيواصالن الغياب عن ريال مدريد، 
حتى نهاية كانــون الثاني اجلاري.. 
وأوضحــت الصحيفــة، أن ريــال 

مدريد سيفتقد جلهود العبيه في 
مباراتي فياريال في كأس امللك، يوم 
أتلتيك  أمــام  ثم  املقبل،  اخلميس 
بلباو، فــي الليجا، يــوم األحد 22 
كانــون الثاني.. كما يغيب لوكاس 

فاسكيز عن الفريق شهرا ونصف 
بســبب التواء في ســاقه اليمني 
تعرض له في مواجهة فالنسيا في 
نصف نهائي كأس السوبر.. وخسر 
ريال مدريد لقب السوبر اإلسباني، 

أمــام غرميه التقليدي برشــلونة، 
فــي املباراة النهائيــة بنتيجة )3-
1(.. يشــار إلى أن ريال مدريد يحتل 
املركــز الثانــي في جــدول ترتيب 
 3 38 نقطة، بفارق  الليجا، برصيد 

نقاط عن برشلونة املتصدر.
من جانب اخر، حتدث تقرير صحفي، 
عــن وجود خطــأ حتكيمــي قبل 
أمام  إحراز برشــلونة، هدفه األول 
ريــال مدريــد في نهائي الســوبر 
اإلســباني.. كان برشلونة، حسم 
ليحصد   ،)1-3( املبــاراة لصاحلــه 
لقــب الســوبر اإلســباني للمرة 
14 فــي تاريخه.ووفقــا لصحيفة 
»مونــدو ديبورتيفــو«، فقد حدث 
خطــأ حتكيمي قبل هــدف جافي 
في النهائي، والذي جاء بعد أن مرر 
أنطونيــو روديجر، الكرة إلى إدواردو 
العبو  أن يضغط  قبل  كامافينجا، 
البارســا عليه الستخالص الكرة.
وذكرت الصحيفة أن روديجر كان ال 
يجب أن يكــون موجودا في امللعب 
أثناء تلــك اللعبة، بعــد أن تلقى 
ضربة على رأســه من كورتوا قبل 

دقيقة واحدة من الهدف.
وأمر حكم املباراة بإيقاف اللعب، ألن 
األمر بات إلزاميا، حتى يدخل اجلهاز 
األملاني..  املدافــع  لفحص  الطبي 
وذكرت أن احلكم منــح الكرة إلى 
ريال مدريد عقب استئناف اللعب، 
برغم أنها قبل اإليقاف لم تكن في 
حيــازة امللكي، وكانت في منطقة 
نزاع بني الفريقــني.. وأخطأ حكم 
املباراة في السماح لروديجر بدخول 
امللعب بعد ثانيتني فقط من لعب 
الكــرة، وكان يجب علــى احلكم 
الرابــع أن يتأكد أوال من ســالمة 
املدافع من اجلهاز الطبي، لكن ذلك 
روديجر،  لم يحدث.. وفور مشاركة 
مرر الكرة إلــى زميله كامافينجا، 
في  تســببت  التي  اللعبــة  وهي 

الهدف األول لصالح برشلونة.

ثنائي ريال مدريد يغيب حتى نهاية الشهر 

إشبيلية وسوسيداد يتأهالن لربع نهائي كأس إسبانيا أبو ظبي ـ وكاالت:
أسفرت قرعة النســخة 32 من بطولة دبي 
الدوليــة لكرة الســلة، والتــي تنطلق يوم 
27 كانــون الثانــي اجلاري، عــن مجموعتني 
متوازنتني.. ويلعــب املنتخب اإلماراتي ضمن 
اجملموعــة األولى إلــى جانب أنديــة الوحدة 
جروب  وستروج  اللبناني،  ودينامو  الســوري، 

الفلبيني، والنصر الليبي.
فيما ضمــت اجملموعة الثانية أندية الرياضي 
وبيروت اللبنانيني، وسال املغربي، والصفاقسي 
التونسي، والنفط العراقي.. وأجريت القرعة 
بحضور اللواء متقاعد إســماعيل القرقاوي، 
رئيس اللجنة العليا املنظمة للبطولة، رئيس 
الســلة،  لكرة  والعربي  اإلماراتــي  االحتادين 
وســالم املطوع أمني عام االحتــاد اإلماراتي 
رئيــس اللجنة املنظمــة، ومحمد عبد اهلل 
احلاج مدير املكتب التنفيذي، ومحمد احلمادي 
مدير االحتــاد، والدكتور منير بن احلبيب املدير 

الفني للمنتخبات الوطنية.
يذكــر أن البطولة تقام حتت رعاية الشــيخ 
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس 
مجلــس دبي الرياضي، ويســمح لــكل ناد 
مشــارك بقيد 3 العبني أجانب في القائمة 
التــي ســتضم 14 العًبا، على أن يســمح 
مبشــاركة اثنني من الالعبــني األجانب لكل 

فريق في املباراة.

ميونيخ ـ وكاالت:
أبرم نادي بوروسيا دورمتوند صفقة شتوية عبر 
ضم أحد العبي يونيون برلني األملاني، أول أمس. 
وأعلــن دورمتوند في بيان رســمي عبر موقعه 
اإللكتروني، تعاقده مع جوليان رايرسون، البالغ 
من العمــر 25 عاما.وأوضح النادي في بيانه أن 
هذه الصفقــة حدثت كرد فعل ســريع على 
البلجيكي تومــاس مونييه،  إصابة الظهيــر 
والتي ستؤدي لغيابه عن املالعب لفترة طويلة.. 
وبدأ رايرسون رحلته في مالعب الدوري األملاني 
بقميــص يونيون برلني عــام 2018، فيما مثل 
منتخب النرويج بداية مـــن تشريـــن الثانـي 

.2020

بيروت ـ وكاالت:
كّرم االحتــاد اللبناني لكــرة القدم، منتخب 
الناشــئات بعد التتويج بلقب بطولة غربي 
آســيا، التي أقيمت في العاصمــة األردنية 
عّمــان.. وفاز منتخــب الناشــئات اللبناني 
ببطولة غربي آسيا على حساب األردن )0-2(، 
في املباراة التي جرت علــى ملعب العقبة..
وصرف االحتــاد ملنتخب الناشــئات 5 ماليني 
ليرة )حوالي 3320 دوالر أميركي( لكل العبة 
وألفراد اجلهازين الفني واإلداري.. ووافق االحتاد، 
في بيانه، علــى إقامة مباراتــني وديتني بني 
لبنان واإلمارات، ضمن فئة الشــابات أقل من 
20 عاًما في 11 و13 آذار املقبل باإلمارات.كما 
وافق على إقامة مباراتني وديتني مع منتخب 
قبرص لكرة الصاالت، بتاريخ 11 و11 نيسان 

املقبل في بيروت.
وصادقت جلنة االســتئناف على قرارات جلنة 
االنضباط في االحتاد اللبناني على العقوبات 
املوقعة على األنصــار والنجمة خالل مباراة 
املرحلة األولى مــن الدوري.وعلى صعيد آخر، 
الثالثة  حدد االحتاد مواعيد مباريــات اجلولة 
من سداسية البطل، حيث يلتقي البرج ضد 
العهد اجلمعة، وشباب الساحل ضد الغازية 
الســبت، واألنصار ضد النجمة عصر األحد 

املقبل.

قرعة متوازنة ببطولة 
دبي الدولية للسلة

دورتموند يتعاقد
 مع رايرسون

االتحاد اللبناني يكرم 
بطالت غربي آسيا

جانب من لقاء إشبيلية واالفيس

تقرير 

الرباط ـ وكاالت:

2022 شــاهًدا على  ســيظل عام 
أنــه األفضل في تاريــخ كرة القدم 
املغربيــة جماعًيــا عبر سلســلة 
عليها  حتصلــت  التي  النجاحــات 
فئاتها..  بجميع  واملنتخبات  األندية 
وكانت أهــم نقطة في تاريخ الكرة 
املغربيــة، تألق أســود األطلس في 
املربع  إلى  بالوصــول  مونديال قطر 
الذهبي، األمر الذي لم يحدث مع أي 
من املنتخبــات العربية أو اإلفريقية 

منذ انطالق املسابقة.
 تلك النجاحات، منحت جنوم املغرب 
فرصــة التواجد في االســتفتاءات 
العاملية، لينالوا جوائز فردية عاملية، 
مثلما حدث في استفتاءات »فيفا« 
واالحتاد الدولــي للتاريخ واإلحصاء.. 
ما  االســتفتاءات  تلك  وعكســت 
حتصلت عليه الكرة املغربية، ومعها 
تعززت فرص أحد األسود في الظفر 
بجائزة األفضل إفريقيا، وهي اجلائزة 
 1998 املغــرب منذ  التي تغيب عن 

بعدما توج بهــا مصطفى حجي.. 
وكان تواجد 5 من العبي األسود في 
التشــكيل املثالي للقارة اإلفريقية 

آخر شواهد هذا التفوق..

 الركراكي يكتسح
 حضر وليــد الركراكي، املدير الفني 
ملنتخب املغرب، االســتفتاءات وحاز 
مرتبة متقدمة فيها، إذ حل ثالًثا في 
سباق أفضل مدربي املونديال خلف 
والفرنسي  األرجنتيتي ســكالوني، 
ديشــامب.. وحــل ثالًثــا أيًضا في 
اســتفتاء »فيفا« ألفضــل مدربي 
املنتخبات لعــام 2022 خلف نفس 
املدربني.. كما حافــظ على موقعه 
املتقــدم في التصنيف باســتفتاء 
للعــام  األنديــة  أفضــل مدربــي 
نفســه، خلف اإليطالي أنشيلوتي 
واإلســباني جوارديوال، متقدًما على 

األملاني كلوب، والبرتغالي مورينيو.
 وترشــح الركراكــي حالًيــا جلائزة 
التي  »ذا بيســت« من قبل »فيفا« 
ســتعلن نتائجهــا نهاية شــباط 
املقبــل، وينافــس نفــس الرباعي 

وديشامب،  »ســكالوني،  الســابق 
وأنشــيلوتي«.ويتقدم  وجوارديــوال، 
الركراكي على منافسيه مبيزة تألقه 

مع نادي الوداد واملنتخب املغربي في 
عام واحــد، وهو ما لــم يحظى به 

خصومه.

 

األفضل إفريقًيا
 بتواجــد 5 العبــني مغاربــة فــي 

للمنتخــب  املثالــي  التشــكيل 
ليحكموا   ،2022 لعــام  اإلفريقــي 
إفريقًيــا،  الكاملــة  ســيطرتهم 
حكيمي  أشــرف  تواجد  ســبقها 
املثالــي ألفضل  ضمن التشــكيل 
منتخب عاملــي لـ2022.. كما حضر 
باريس سان جيرمان، بصحبة  العب 
أمرابط،  وســفيان  رومان ســايس، 

ضمن تشكيل املونديال املثالية.
 واحتل ياســني بونو الصف الثالث 
بــني أفصل حــراس العالــم خلف 
والكرواتــي  مارتينــز  األرجنتينــي 
ليفاكوفيتــش، وهو اليوم مرشــح 
جلائــزة أفضل حارس في اســتفتاء 
»فيفا«، متنافًســا مــع البرازيليني 
أليسون بيكر وإديرسون، واألرجنتيني 
ويقرب  كورتوا.  والبلجيكي  مارتينز، 
ذلك املغــرب من انتزاع جائزة أفضل 
العب إفريقي للعــام احلالي، بعدما 
حتصل عليها 4 مرات ســابقة، عن 
طريق أحمد فــراس 1976، ومحمد 
 1985 تيمومي والزاكي بــادو توالًيا 

و1986، ومصطفى حجي 1998.
وأعلن موقع االحتــاد الدولي للتاريخ 

التشــكيلة  تفاصيل  واإلحصــاء، 
أفريقيــا خالل عام  لقــارة  املثالية 
سيطرة  االختيارات،  2022.وشهدت 
عربيــة مع حضــور قــوي لالعبني 
املغاربــة، عقب اإلجنــاز املميز الذي 
حققــه أســود األطس فــي كأس 
العالــم 2022 بالوصــول إلى املربع 
الذهبــي. وتواجد في التشــكيلة، 
بجانب  املصــري محمــد صــالح، 
بونو  ياســني  املغربــي  اخلماســي 
ورومان ســايس  وأشــرف حكيمي 
أوناحي. الدين  وعز  أمرابط  وسفيان 
للقارة  املثالية  التشــكيلة  وجاءت 
الســمراء كالتالي:  حلراسة املرمى: 
الدفاع:  وفي  )املغرب(،  بونو  ياســني 
أشــرف حكيمي )املغرب( - كاليدو 
كوليبالي )السنغال( - رومان سايس 
)املغرب( - علي معلول )تونس(.. وفي 
)املغرب(  أمرابط  ســفيان  الوسط: 
- محمــد قدوس )غانــا( - عز الدين 
أوناحــي )املغــرب(، وفــي الهجوم: 
محمــد صالح )مصر( - فينســنت 
أبو بكر )الكاميرون( - ســاديو ماني 

)السنغال(.

بعد العام التاريخي.. العبو المغرب ينتظرون جني الثمار
عام 2022 األفضل في رحلة اسود االطلسي

فرحة مغربية في كأس العالم بقطر

العواصم ـ وكاالت:
أعلنت بطولــة العالم للفورموال 
 2023 واحــد أمــس أن موســم 
ســيتألف من 23 سباًقا، وبالتالي 
لن يكون هناك بديل جلائزة الصني 
الكبرى التي ألغيت بداعي جائحة 
كوفيد19-.. وكان مــن املتوقع أن 
تتألــف البطولة من 24 ســباًقا 
هذا العــام، لكنها ســتضم 23 
جائزة وهو رقم قياســي في تاريخ 

البطولة.
وجاء في بيان على املوقع الرسمي 
تؤكد  أن  واحــد  للفورموال  »ميكن 
2023 ســيتألف من  أن موســم 
23 ســباًقا، هذا يعني أن املوسم 
سيبدأ مع ســباق جائزة البحرين 
الكبرى فــي 5 آذار/مارس وينتهي 
الثاني  26 تشرين  في أبوظبي في 
، مع انضمــام جائزة الس فيغاس 
الروزنامة  إلــى  اجلديــدة  الكبرى 
قبل أســبوع من نهاية املوسم«..

وكان من املقرر إقامة جائزة الصني 
الكبــرى فــي شــنغهاي في 16 
نيسان ، ولكنها ألغيت في كانون 
االول املاضي »بســبب الصعوبات 

املستمرة املتعلقة بكوفيد19-«.
وكان من املقرر أن يقوم املنظمون 
البديلــة  اخليــارات  »بتقييــم 

الســتبدال الثغــرة فــي روزنامة 
2023« لتتألــف من 24 ســباًقا.. 
يترك غياب جائزة الصني للموسم 
بداية  التوالي منــذ  الرابع علــى 
الوباء، فجوة بني ســباق أستراليا 
في 2 نيســان وأذربيجــان في 30 

منه.

باريس ـ وكاالت:
أول  باريس ســان جيرمان،  نادي  أعلن 
أمــس، بيع العبــه اإلســباني، بابلو 
ســارابيا، ليكــون أول الراحلــني عن 
الفريق خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
اجلارية.. وأشار بي إس جي في بيان عبر 
موقعه الرســمي إلى انتقال سارابيا 
لصفــوف ولفرهامبتــون اإلجنليــزي 

بشكل دائم.
من جانبه، كشــف النادي اإلجنليزي 
عبر موقعه الرسمي أن سارابيا وقع 
على عقد مدته موســمني ونصف، 
ميتد حتى صيف 2025.. وتنقل بابلو 
سارابيا )30 عاما(، بني أندية خيتافي 
وإشــبيلية، قبل أن ينضم للعمالق 
2019.. وأعار  الباريســي في صيف 
بــي إس جــي، العبه ســارابيا إلى 
في  البرتغالي  لشــبونة  سبورتنج 
املوسم املاضي، قبل أن يعود الالعب 

مجددا للنادي الباريسي.
لكــن ســارابيا خــرج كثيــرا من 
حسابات مدربه كريستوف جالتيه، 
ليعود  ولفرهامبتون،  إلــى  لينتقل 
الفني  املديــر  مع  للعمــل  مجددا 

جولــني لوبيتيجي بعــد 12 عاما.. 
وكان لوبيتيجي مدربا لبابلو سارابيا 
في منتخب إســبانيا للشباب حتت 
19 عامــا، قبل انطالق ناشــئ ريال 

مدريد إلى عالم االحتراف.

تونس ـ وكاالت:
أنس  التونســية  التنس  جنمة  أكدت 
جابــر أن اإلصابة فــي الركبة مبثابة 
حتــدي لها فــي بطولــة أســتراليا 
لبلوغ  املفتوحة، فــي ظل ســعيها 
املبــاراة النهائية لثالث بطولة جراند 
وفازت جابر على  التوالي..  سالم على 
 6-7 تامارا زيدانســك  الســلوفينية 
و4-6 و6-1 ضمن منافسات الدور األول 

لبطولة أستراليا املفتوحة.
وأمضت الالعبة التونســية ساعتني 
و17 دقيقــة داخــل امللعــب قبــل 
حســم الفوز، لكن رغم تأخر الفوز، 
أعربــت جابر عــن ســعادتها إلنهاء 
جابر  وخسرت  قوي..  بشــكل  املباراة 
املبــاراة النهائية لبطولــة وميبلدون 
على يــد يلينا ريباكينا، ثم خســرت 
نهائي بطولة أميــركا املفتوحة أمام 
اآلن  وتبحث  إيجا سواتيك،  البولندية 
عن لقبها األول فــي بطوالت اجلراند 
ســالم األربع الكبــرى.. وقالت جابر: 

»اإلصابة ليست كبيرة لكن في بعض 
األحيان تزعجني«.

وأضافت: »سأحاول التعامل مع األمر 
بشكل يومي، هو حتد هائل، سأحتدى 

نفسي ألرى إذا كنت ال أستطيع تقدمي 
أفضل مــا لدي، وســأحاول الضغط 
والقيام بشــيء ما بشــأن هذا األمر 

بالتأكيد«.

باريس يعيد سارابيا إلى أستاذه القديم بعد 12 سنة
أنس جابر: اإلصابة تحد هائل في أستراليا 

23 سباقا على أجندة الفورموال 1 كلوب ال يفكر بالرحيل بل بإصالح ليفربول

الفورمال 1

انس جابر
سارابيا

لندن ـ وكاالت:
قال املدرب األملاني يورغن كلوب إنه 
ال يفكر في الرحيل عن ليفربول إال 
في حال ٌطلب منــه ذلك، ملمًحا 
أنه يخطط إلصالحات كبيرة  الى 
خــالل الصيــف في تشــكيلته 
العجوزة.. بعد أن مني باخلســارة 
اإلنكليزي  الدوري  في  السادســة 
نهاية األســبوع املاضي )3-0 ضد 
2020 على  برايتــون(، بات بطــل 
بُعد 10 نقاط من املركز الرابع مع 
انتصاف املوسم.جّدد كلوب عقده 
حتى  املاضي  املوسم  ليفربول  مع 
2026 وشدد على أن االقالة فقط 

ستطيح به من النادي.
قال في هذا الصدد »ما لم يعلمني 
أحد )بالرحيــل(، فلن أذهب.  وهذا 
يعني أنه رمبــا تكون هناك مرحلة 
يتعــني علينا فيها تغيير أشــياء 

شــيء  هذا  لكن  ســنرى،  أخرى. 
أو ما  الصيف  للمســتقبل. مثل 

الى هنالك. ليس اآلن«.
وتابــع »لــدي الوقت واملســاحة 
للتفكيــر بذلك، علينــا ان نلعب 
كرة القــدم اآلن«.ال يــزال القائد 
جــوردان هندرســون )32 عاًمــا( 
واالسباني   )29( فابينيو  والبرازيلي 
تياغــو ألكانتــارا )31( االختيارات 
األولــى فــي خط الوســط الذي 
يعكس مستواه تقدم الالعبني في 
الســن، لكن كلوب نفى أنه يعّول 

كثيرًا على احلرس القدمي.
معقدة  »املشكلة  أن  االملاني  أكد 
للغايــة. لديكم العــب جيد قام 
بالكثيــر من األشــياء اجليدة في 
املاضي، ثم في ذهنكم )تعتقدون( 
رمبا أن االمور انتهت بالنســبة له. 
إذا بإمكانكــم، أحضروا العًبا آخر 

أمر منطقي.  فهذا  مكانه،  ليحل 
إذا لــم تتمكنوا مــن التعاقد مع 
أحد فلن تتمكنوا من االســتغناء 
عن أحد. هــذا هو الوضع«.ويلعب 
ليفربــول الثالثــاء الــدور الثالث 
مــن كأس إنكلترا ضــد مضيفه 
أن فرض األخير  ولفرهامبتون بعد 
 2-2 التعــادل  بعد  إعــادة  مباراة 
في أنفليد.ونفــى كلوب أن يكون 
الالعبــون اخملضرمــون والقدامى 
ونصائحه  بتعليماتــه  يأخذون  ال 
»هنــاك قائمــة باألشــياء التي 
تفكرون بها وأحدها هو أن الالعبني 
لم يعودوا يســتمعون إلى املدرب. 
في أملانيا نقــول إن املدرب لم يعد 
يقوى علــى الوصول الى الالعبني. 
لذا أتفهم أن األمر يبدو هكذا في 
بعض األحيان ولكنه ليس كذلك. 

ميكنكم إزالة ذلك من القائمة«.

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

مان سيتي ـ هوتسبيرز
الدوري اإلنجليزي
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تتجــه األنظار إلى إســتاد البصرة 
الدولي مســاء اليوم اخلميس الذي 
يكون مســرًحا للنهائــي املرتقبة 
لبطولــة خليجــي 25 بني صاحب 
األرض املنتخــب العراقــي ونظيره 
أســود  منتخب  ويتطلع  الُعماني. 
رابع في  الرافديــن للظفر بلقــب 
تاريخه وأول منذ ما يقارب 35 عاًما، 

وحتديًدا منذ 1988 في السعودية.
في املقابل يطمح األحمر العماني 
إلــى الظفــر بلقــب ثالــث وأول 
املواجهة  2018.وســتتجدد  منــذ 
بــني املنتخبني بعــد أن التقيا في 
دور اجملموعــات وانتهــت بالتعادل 
الســلبي. وتأهل العراق إلى املباراة 

النهائية بعد فــوزه العصيب على 
منتخــب قطر 2-1 أمــام أكثر من 
65 ألف متفرج في نصف النهائي، 
فيما جاء تأهل عمان على حســاب 
منتخب البحريــن »حامل اللقب« 

.0-1
املربع األخيــر بعد  وبلــغ العــراق 
أن تصــدر اجملموعة األولــى بفارق 
األهــداف عــن عمان بفــوزه على 
لليمن  واكتساحه   0-2 السعودية 
العراقــي  املنتخــب  5-0.ويدخــل 
بالزخم  مواجهة عمان متســلًحا 
اجلماهيــري الكبير املســاند الذي 
حقق أرقاًما قياســية حسب احتاد 
كأس اخلليــج العربي وبلغ أكثر من 
65 ألــف في نصــف النهائي ضد 
قطر.ويعود تاريخ تتويج العراق بأول 
1979 حيث استضافت  إلى  ألقابه 

العاصمة بغداد النسخة اخلامسة، 
ثم ظفر باللقــب الثاني عام 1984 
في مســقط وعاد من الرياض عام 

1988 بلقب النسخة التاسعة.
ويتواجــه املنتخبان مســاء اليوم 
اخلميــس للمرة 11 فــي البطولة، 
إذ حقق العــراق 5 انتصارات مقابل 
 3 انتصاريــن لعمــان وُحســمت 
مباريــات بالتعادل.بــدأ املنتخــب 
العمانــي رحلته فــي خليجي 25 
البصرة جنوب  التي اســتضافتها 
البالد للفترة من 6-19 كانون الثاني 
2023، في اجملموعــة األولى بتعادل 
العراق، ثــم حقق فوزا  0-0 أمــام 
صعبا على اليمن )3-2( في مباراته 
الثانية بدور اجملموعات الذي اختتمه 

بفوز ثمني على السعودية )1-2(.
وفضــال عــن الصــراع املتوقع بني 

املنتخبــني حلســم هــذا النهائي 
املثير، سيشــهد أيضا صراًعا آخر 
داخل أرضية ســتاد البصرة الدولي 
بــني النجوم الواعــدة في صفوف 
صالح  أمثــال  العماني  املنتخــب 
اليحيائي وجميل اليحمدي صاحب 
الهــدف الصاروخــي في شــباك 
وجنوم  النهائي،  نصف  في  البحرين 
املنتخــب العراقــي إبراهيم بايش 

والهداف أمين حسني )3 أهداف(.
وحقق املنتخب العماني أول ألقابه 
الســعودية  2009 بفوزه على  عام 
بركالت الترجيح 6-5 في مســقط 
اللقب  19، وأضــاف  في خليجــي 
الثاني عــام 2017 في الكويت في 
النسخة 23 بفوزه على اإلمارات في 
الترجيح  بــركالت  النهائية  املباراة 

أيضا 4-5.

خليجي 25: العراق يالمس اللقب الرابع.. وعمان للكأس الثالثة
البصرة تنجح تنظيميا واألسود يملكون ميزة األرض والجمهور

لقاء سابق بني منتخبنا الوطني ونظيره العماني

كأس الخليج العربي 25/ النهائي

البصــرة : بعثــة االتحــاد 
العراقي للصحافة الرياضية

يخــوض منتخبنــا الوطنــي في 
اليوم  السابعة من مساء  الساعة 
اخلميس املبــاراة النهائية خلليجي 
سلطنة  منتخب  مبواجهة  البصرة 
روماني  طاقــم  وبتحكيم  عمــان 
يقوده كوفاكس ستيفان، ويساعده 
وآراتني  فاسيلي  ماريتيمو  مواطناه 
ميهــاي، واحلكم الرابــع واخلامس 
القطريان ســلمان  التوالي  علــى 

الفالحي وزاهر الشمري.
وجاء الفرنسي جيرميي بينارد حكما 
يعاونه كل من  للفيديو املســاعد 
املغربــي رضوان جيد والســعودي 
البحريني  بينما  الشهري،  عبداهلل 
خليفة الدوســري مقيما للحكام 
.واجرى منتخبنا اخر وحدة تدريبية 
لــه مبالعــب التدريــب للمدينــة 
عالية  معنويات  وســط  الرياضية 
من جميع الالعبني الذين يحدوهم 
باللقــب  للفــوز  واالرادة  االمــل 
اخلليجي الرابع بعــد القاب ١٩٧٩، 

.١٩٨٤،١٩٨٨

مفاجئة العمانيني

في مؤمتــره الصحفي قــال مدرب 
خيســوس  العراقــي  املنتخــب 
كاساس: نسعى للفوز واحراز اللقب 
الوسائل. بكل  أجله  من  وسنعمل 
الى  الوصول  ان  واضاف كاســاس: 
احللم  النهائيــة كان مبثابة  املباراة 
الذي حتقق وانا سعيد جدا بذلك ألن 
الطريق لم يكن ســهال ابدا وعمان 
منتخــب قوي وميتلــك الكثير من 
احللول التي ميكن ان تســعفه في 
أي وقت خصوصا انه ســبق لنا ان 
التقيناه في مباراة االفتتاح واضاف 

االولــى كانت مغلقة  املباراة  ان 
احداثها  حللنــا  وقــد  وصعبة 

الوقوف  اجــل  لالعبــني مــن 
وال  ومعاجلتها  االخطــاء  على 
اريد  ان افصح اكثــر الني  اريد 

العماني  املنتخب  مفاجئة 
فــكل  ،وبالتاكيــد 

سيســتخدم  فريق 
االنسب  االســلوب 
ان  ميكــن  الــذي 
يوصلــه الهدافــه 
حتقيقها  يروم  التي 
ورمبــا ســيخطط  
العماني  املنتخب 
الــى  للوصــول 

االضافيــة  االوقــات 
لكني  الترجيح  وركالت 
ال امتنــى ان تصل املباراة 
الى تلك املرحلة واكمل 
ملا  سعيد  انا  كاساس 
قدمنــاه فــي جميع 
املباريــات رغم وجود 
وهذا  االخطاء  بعض 
احلصــول  وارد  امــر 
مبــاراة  أيــة  فــي 

نعمد  دائمــا  لكننــا 
املباريات  حتليــل  الى 
اخلطــأ  وتشــخيص 
لتالفيــه مســتقبال 
وعن احتمالية اعتماد 
العمانــي  املنتخــب 
علــى اللعب بتحفظ 
كاســاس  قال  دفاعي 

اتباع  في  احلق  مدرب  لكل 
االسلوب الذي يراه االنسب 
لتحقيــق اهدافــه لكننا 
منلك ما ميكننــا من ادوات 
لتحقيــق الفــوز وانا هنا 
ال اريــد حتميل العب واحد 
فقــط ثقل هــذه املهمة 
واقصــد امين حســني الن 

املســؤولية تقع على عاتق 

جلميع  ا
.

دعوة 

عطوان 
جــه  و و
مجــد  ا
عطــوان 
عــب  ال
منتخبنــا 
طنــي  لو ا

الــى  الدعــوة 
نــا  ر جمهو

بعدم  الرياضي 
اطــالق النــار 
واحلفــاظ على 

ســالمة 
اجلميــع 

الن 

حهم  ا و ر ا
ليــة  غا

ثمينة  و
. ينــا لد

ا  د مجــد
تعازيه لعوائل 
ب  لشــبا ا

الذين  االبريــاء 
ضحية  راحوا 

ث  د حــا
سير 

في 

طريقهم 
لــى  ا
ة  لبصــر ا
ة  هد ملشــا

ة  ا ر مبــا
منتخبنــا 

الوطني مع قطر.
وعن املبــاراة النهائية 
قــال : نحــن ســعداء 
املباراة  فــي  بتواجدنــا 
واســعاد  النهائيــة 
وادخــال  جمهورنــا 

البهجة لكل بيت عراقي ونشــعر 
باملســؤولية فــي ذات الوقت الننا 
امــام مهمــة اســعاد العراقيني 
جميعا ومــا ميز عمل املدرب معنا 
جلميع  الفرصــة  منحــه  هو 
مامنحنا  وذاك  الالعبــني 
الدافــع والثقة لنحقق 
املطلــوب منا كالعبني 
وان شــاء اهلل تكتمل 
بالتتويــج  الفرحــة 
البطولــة  بلقــب 
انتظاره  طــال  الذي 
مــن قبــل اجلماهير 
العاشقة  العراقية 
والشــغوفة بكــرة 
نتمناه  ومــا  القدم 
في  جمهورنا  مــن 
اللقب  حتقيق  حال 
اهلل  شــاء  ان 
االحتفــال  هــو 
يقــة  بطر
بعيدا  حضارية 
اطــالق  عــن 
النارية  العيارات 
وغيرها من االمور 
البناء  احلب  مع كل 

شعبنا احلبيب .

مدرب عمان برانكو : 
نتطلع للفوز  

وحتــدث مــدرب منتخــب 
ســلطنة عمــان برانكو في 
الصحفي  املؤمتــر  بدايــة 
النهائية  املبــاراة  قبــل 
البصرة  في   ٢٥ خلليجي 
مهنئــا العــراق علــى 
املميز واشــاد  التنظيم 
الرائــع  باجلمهــور 
الصحفيني  وبجهــود 
ميــني  عال ال ا و
فــي  املتواجديــن 

: انــا واجلهاز الفني  البطولة وقال 
النهائي  إلــى  بالوصول  فخــورون 
ونحن  الذي لم يكن شــيئاً سهالً 
متشــوقون ان نلعب أمام ٦٥ الف 

متفرج مبلعب البصـرة الدولـي.
واشــار برانكو : املنتخــب العراقي  
منتخــب قوي ويلعــب على أرضه 
وبــني جماهيره ولديــه مدرب جيد 
ويشــهد اســتقراراً حالياً واملباراة 
اتوقعها صعبــة ولكن لدي الثقة 
بالعبينــا لتحقيق شــيء ايجابي 
وجميــع الالعبــني جاهزيــن عدا 
بأنه كان هناك  وأفــاد   ، الظهيرين 
حتفظ في املباراة االولى في افتتاح 
ولكن  التسجيل  وحاولنا  البطولة 
لــم يفلــح  اي مــن الفريقني في 
حتقيق االرجحية والتعادل كان عادالً 
في حينها وفي املباراة النهائية البد 
من وجود فائــز ونحن جاهزون لكل 
االحتمــاالت ، وانــا أرى أن املنتخب 
العماني هــو األفضل في البطولة 
وليس مجاملة مع احترامي جلميع 
املنتخبــات واذا رجعنا إلــى الوراء 
فإننا لعبنا ثالث مباريات مع العراق 
ولكل مباراة ظروفها وحاليا عملنا 
حتليل ملباراة العــراق أمام قطر في 
الدور نصف النهائـــي وسنضـــع 
األسلـــوب االمثـل ملواجهتـه فـي 

النهائـي. 
ولدينــا الثقــة في كســر قاعدة 
بطوالت  فــي  يفوز  املســتضيف  
اخلليــج برغم علمنــا أن املنتخب 
الف متفرج  العراقي سيدعمه ٦٥ 
ومن الطبيعي انها تشــجع بلدها 
ولكننا نعتبر وجودها حافزا إضافيا 
لتقــدمي األداء األفضل وال شــك أن 
من يلعب أمام مثــل هذا اجلمهور 
يشعر بالفخر السيما وقد احاطونا 
مبحبــة واخوة وكانوا يســتقبلون 
الضيــوف بكل مــودة واحترام وان 
املباريات النهائيـــة  تلعـب ألجـل 

اكتسابهـا.

البصرة تشهد اليوم ختام العرس الخليجي بنسخته الـ 25

7:007:00 عمانعمانالعراقالعراق

محمد حمدي*
بارك رئيس اللجنة العليا املشرفة على 
تنظيــم بطولة اخلليج وزير الشــباب 
املبرقع"،  "أحمــد  الســيد  والرياضة 
جلميع االعالميــني والصحفيني الذين 
شــاركوا في الصوت والصورة والقلم 
بشــتى مجــاالت اإلعــالم تفوقهم 
املهني الكبيــر وفوزهم الغالي األكبر 
الــذي نالوه في البصرة حبا وعشــقا 
جماهيريــا انتصــف لبلدنــا احلبيب 
وشــعبنا باروع ما يكــون وارتقى الى 

سلم العاملية في التأثير. 
واضاف املبرقع ان اجمل شــيء نتابعه 
يوميــا ويبهرنــا مــن اإلعــالم احمللي 
واخلليجي والعربي هو عنصر التجديد 

واملشــهد  الصورة  والتقاط  واالبتكار 
او مواقع  املعبر عبر قنــوات اإلعــالم 

التواصل االجتماعي التي ضجت بكل 
ماهو جميــل وايجابي عن بلدنا، مبينا 
أنه شــخصيا يعد ذلــك اكبر كأس 
البطولة ألننا  يتحقق في  ومكســب 
ال ننظر الى الفائز في الكرة وامتاعها 
اجتهدوا  الذيــن  األشــقاء  بني  فقط 
جميعا وحققوا افضل ما لديهم، الفتا 
أن االبداع االعالمي والتنافس الشريف 
في املهنية والعطــاء وحب البلد كان 
األكبــر واألجمل واالعــم، مضيفا أن 
أي كأس او تتويــج مُينــح الشــقائنا 
االعالميــني العــرب او اإلعالم احمللي ال 

يوازي عطاءهم الثري.

* إعالم الشباب والرياضة

المبرقع: الدروس اإلعالمية المهنية في بطولة 
بغداد ـ الصباح الجديد:الخليج ارتقت إلى القمة وحققت أكبر األلقاب 

وصــل صباح امس إلــى مدينة البصرة 
وفد االحتاد النيجيري لكرة القدم، حلضور 
املباراة اخلتامية لبطولة خليجي 25، بني 
منتخبــي العراق وعمان.وتقــام املباراة 
النهائية لبطولة خليجي 25 في ملعب 

البصرة الدولي مساء اليوم اخلميس.

واســتقبل األمني العام لالحتاد العراقي 
لكرة القدم، محمد فرحان، ورئيس جلنة 
املراســيم في بطولة خليجي 25 علي 
األسدي، رئيس االحتاد النيجيري إبراهيم 
موسى جوسو في مطار البصرة الدولي.
وتعد هذه أول زيارة لشــخصية رياضية 
نيجيرية إلى العراق منذ ســنوات، ولم 

يســبق لألندية أو املنتخبات النيجيرية 
االحتاد  العراق.ووجــه  أرض  فــي  اللعب 
دعــوات  عــدة  واخلليجــي  العراقــي 
ودولية،  عربيــة  رياضية  لشــخصيات 
الكرة  االحتادات وجنوم  عالوة على رؤساء 
اخلليجيــة والعربية حلضور حفل اخلتام 
واملبــاراة النهائيــة خلليجــي 25.يذكر 

أن افتتــاح بطولة خليجــي 25 مبدينة 
البصرة، شــهد حضــورا دوليــا الفتا، 
يتقدمهــم رئيس االحتــاد الدولي لكرة 
القــدم »فيفا« جيانــي إنفانتينو، وجنم 
منتخب أســتراليا السابق تيم كاهيل، 
الكــرة اخلليجية  مع عــدد من جنــوم 

السابقني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد رئيــُس احتاد كأس اخلليــج العربي، 
رئيــس االحتاد القطــري لكــرِة القدم، 
الشــيخ حمد بــن خليفــة آل ثاني، أن 
العراق جنَح فــي تنظيم بطولــٍة مميزٍة 
خلليجي 25، والتي تختتم مســاء اليوم 

اخلميس بلقاء منتخبــي العراق وعمان 
في ملعب البصــرة الدولّي.جاَء ذلك في 
االجتمــاع الذي عقَد أمــس الحتاد كأس 
اخلليج، حيث منــح درجة 10 من 10 من 
حيث احلُضــور اجلماهيري و7 من 10 من 
الشيُخ  وكشــف  التنظيمّية.  الناحيِة 

حمــد بن خليفــة آل ثانــي النقاَب عن 
إن االحتــاد اخلليجــي ســيدعم العراَق 
مبيناً:  مستقبالً،  البطوالِت  الستضافة 
تواجداً  اخلليجي ســيضمن  االحتــاد  إن 
غفيرا للجماهيــر العراقّية في بطوالت 
حمد  الشــيخ  املُقبلة.وشــكرَ  اخلليج 

بن خليفة آل ثاني جميــَع اللجان التي 
ساهمت في تنظيم نسخٍة مثاليٍة في 

خليجي 25. 
وأكد أن االحتاد العراقّي بذل جهوداً رائعًة 
في استضافِة الُبطولِة، ودعم احلكومتني 

احمللية واالحتادّية كان واضحاً ومميزاً.

حضور أفريقي لنهائي كأس الخليج 

حمد بن خليفة: العراق نجح في تنظيم نسخة 25 بامتياز 

املبرقع

منتخبنا الوطني يواجه عمان في لقاء الفوز بالكأسمنتخبنا الوطني يواجه عمان في لقاء الفوز بالكأس



سمير خليل ـ وداد ابراهيم: 
25، اهم حدث استقبله  بطولة خليجي 
العراقيون بالعام اجلديد 2023، ليس كونه 
بطولــة رياضية او كروية، وامنا تشــعبت 
تفاصيلــه بصــور مشــرقة لتبقى في 
الذاكرة لســنوات طوال،  والسبب واضح 
في هــذا االمر وهو الــروح العراقية التي 
اطرت ايــام اخلليجي بفيض احملبة والكرم 

والسالم.
صور عديدة متنوعة اضاءت اجواء خليجي 
للحضوراجلماهيــري  فباالضافــة   ،25
الكبيرالــذي احتضنته البصــرة، مدينة 
الطيبــة والكرم، احلضور الــذي تنوع بني 
وطأت  اعــداد غفيرة  واخلليجي،  العراقي 
ارض البصــرة وحلت ضيفــة عزيزة على 
قلوبهم  لفتــح  تســابقوا  الذين  اهلها 
اخلليجي  وبيوتهم الســتقبال جمهــور 

املتنوع.
تناولنــا خــالل ايــام خليجــي 25 الذي 
سيســدل الســتار عليه اليوم اخلميس 
االقــالم  ســجلتها  مشــرقة  ظواهــر 
والكاميرات، ظاهرة او مشــهد الفت أطر 
ايام البطولة هو احلضور الغفير للعنصر 
النسوي، ظاهرة رمبا نشــهدها الول مرة 
في مالعبنا، صورة تدعو للفرح والتفاؤل، 
مئات النســاء ومــن مختلــف االعمار 
واظــن علــى حضورمباريــات البطولة 
وسط اخوانهم الرجال في صورة جميلة 
عكســت الســلوك احلضــاري واالخالق 
العراقيون،  بهــا  يتمتــع  التي  الكرميــة 
احلضور النســوي لم يقتصر على املرأة او 
الفتاة العراقية بل امتد ليشــمل نساء 
قدمن من كل دول اخلليج ملؤازرة وتشجيع 
منتخبات بلدانهن، وصار من الالفت خالل 
كل مباريات البطولة مشــاهدة النساء 
وهن يتوزعن بشكل ملحوظ بني اجلمهور 

في مدرجات املالعب .
جميع النســوة اللواتي حضرن البطولة 
اكــدن انها كانت مبســتوى رائع وخاصة 
حفل االفتتاح كذلك االجواء االخوية التي 
ايام البطولة والكرم الكبير من  ســادت 
اهالي البصرة، مطالبــات ان تتكرر مثل 
هذه املناســبات املهمة ليس على صعيد 

الرياضة فقط بل على جميع االصعدة.
بقــوة في هذه  العراقيــة حضرت  املرأة 
البطولة، طبعت هذا احلضور بفيض من 
ماعكس  والشــجاعة  وااللتزام  الوطنية 
صورة رائعة للمرأة العراقية امام الضيوف 
الكيلومترات  فتيات قطعــن  االشــقاء، 
البصرة  الى  احملافظات للحضور  ومن كل 
ومتابعــة البطولــة وتشــجيع ومؤازرة 

منتخبنا الوطني.
شــيمة املــرأة العراقية جتســدت خالل 
البطولة، لم يفارق العلم العراقي ايديهن، 
اصواتهن تصدح بحب الوطن وهن يرددن 
عبارات التشجيع، ام حتتضن طفلها الذي 
ذهب باغفاءة مالئكية خالل املباراة، امرأة 
عراقيــة اخرى كانت تــوزع )الدوملة( على 
اجلمهور، دبكات كردية لفتيات قدمن من 
وطني  حضورانساني  الشــمال،  اقاصي 

الفت للمرأة العراقية.
اللواتي  االعــالم  لفتيات  اشــارة خاصة 
غطني احداث البطولــة، فتيات عراقيات 
باالضافــة الخريات قدمــن من محطات 
وقنوات عربيــة وخليجية وكن جميعهن 
شــعلة من نشــاط ولم تفتهن شاردة 
او واردة في صورة كســن بهــا االحترام 
والتقدير وكن من عالمات تغطية احلدث 

اعالميا.
خــارج امللعب وظفــت املــرأة البصرية 
االهل  وضيافة  يومهــا خلدمــة  الطيبة 
واالشــقاء، نســوة فتحن ابواب بيوتهن 
لتقدمي  وتســابقن  الضيوف  الســتقبال 
البصرية  املــرأة  ولعل  والتكرمي  الضيافة 
التــي التقــت بها قنــاة ابــو ظبي خير 
شاهد على كرم املرأة البصرية، العراقية 

واصالتها .

البصرة النموذج االمثل للضيافة 
تصنع البصــرة االن تاريخــا جديدا بعد 
ثالثني عاما مــن االنقطاع عــن العالم، 
هــذه املدينة التي احتضنت "خليجي 25 
" تعلن عــن تغييرات فكريــة وحضارية 
وانســانية واقتصادية في اذهان كل من 
دخلها مــن مدن العراق ومــن كل الدول  
التي تشارك  في بطولة كأس خليجي 25  
البصرة، االن مرآة تعلن للعالم ان العراقي 
مهما حدث معه اال انه يبقى وفيا محبا 
لوطنه ومشروعا دائما للبناء،  وهذا حدث 
بفضل اهل البصرة الكرماء والذين عرفوا 
برفعة االخالق وحضارة التعامل مع الزائر، 
في البصرة االن درس كبيــر للمدن التي  
الكبرى  واملهرجانات  الفعاليــات  حتتضن 
كيف تكــون وكيف يتعامــل اهلها مع 
الزائــر.  البصرة منوذج امثل الســتقبال 
زائري املهرجانات، والكرنفاالت واملناسبات 
العامليــة الكبرى وســيأتي اليــوم الذي 
يقــال فيه "مــا بعد خليجــي 25 " الن 
هناك تغييرات كثيرة ســتحدث بعد هذا 
احلدث التاريخي الكبيــر، فما يحدث في 
البصرة لم ولــن يحدث في اي مدينة في 
العالم، البصرة ثغر العراق الباســم تلك 
املدينة التــي لم ميض على تأسيســها 
حقبــة طويلة من الزمــن حتى اصبحت 
الكبيرة  والعمرانية  احلضاريــة  املدن  من 

فتغلبت على الكثير من املدن، ثغر العراق 
املزدهر مدينة النخيل والصناعة واملوانئ 
مدينة اجنبت مشــاهير الفكر االسالمي 
واالدبية  العلمية  املدارس  فيها  ونشــأت 
مثل مدرســة النحو والتي كان يوجهها 
"اخلليل بن احمد" وتلونت بشــتى ضروب 
االدب والتي متثلت في كتابات ابن املقفع 
واجلاحــظ وفي اروقتها تثقف اين الهيثم 
وفيها الف "اخــوان الصفا" جمعيتهم 
الفلسفية وفيها وضعت "رابعة العدوية 
واحلسن البصري" اسس الصوفية، وفيها 

نشأ "ابن قتيبة والطبري"

خليجي يوجه اللوم على االعالم
اللوم علــى االعالم  زائر خليجــي يوجه 
ويقول: ملاذا لم يســلط االعــالم الضوء 
علــى ما وصل اليه العــراق؟ ملاذا النعرف 
اي شيء عن البصرة غير اننا قادمون الى 
عالم من اخملــاوف؟ حتى دخلنــا البصرة 
وصدمنــا مبا وصلــت اليه تلــك املدينة، 
ومــا وصل اليه العراق مــن االمان واحملبة 
والتعاون!! اين الطائفية والقتل؟ ملاذا لم 
جند اي جهة اعالمية حتدثنا عن هذا الكرم 
واالخالق والطيبة واالمان الذي يعيشــه 

الى جمع  بأصبعه  العراقي؟ ويشير 
انتم  ويقول:  امامه  الشباب  من 

بنقل صــورة حية  املعنيــون 

صادقة عن العراق وعن البصرة.

املسؤولية بصراوية 
في  يشــاركون  كلهــم  اهلها  مدينــة 
"اخلليجي 25" وكل شــخص من موقعه 
وبيتــه وعمله، ومــاذا يعنــي ان مدينة 
كل مــا فيهــا يكــون للزائريــن مجانا، 
تهافت العراقيون مــن مدن  العراق كله 
والســماوة  والرمادي  والفلوجــة  "هيت 
البصرة   الى  للحضــور  وديالى"  واملوصل 
وشــاب عراقي يحدث والدتــه عبر احدى 
الوقت ألخبار  بأنه لم يجــد  الفضائيات 
اهله بأنــه ذاهب الى البصرة بعد ان وجد 
حشــدا من شــباب مدينة " الشرقاط"  
يرومــون الذهــاب الى البصــرة، وفوجئ 
هؤالء بصاحب سيارة االجرة الذي يقلهم  
يســألهم: هــل لديكــم مــكان معني 
يزورون  بأنهم  اليه؟ وحني اخبروه  تذهبون 
البصرة ألول مرة حتــى اخذهم الى احد 
بيوتــات البصرة العامــرة باحلب والكرم 
واســتقبلهم صاحب البيت ليكونوا في 
املدينة  البصرة  ضيافته أليام. تلك هــي 
التي لم يأت الزمان مبثلها ولن يحدث في 
اي مكان في العالم ما يحدث فيها 
اال في العراق  واال في البصرة 
وصدق من قال" احيا واموت 

على البصرة" .
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

خليجيون ينتقدون اإلعالم المضلل : ُصدمنا بما وصل اليه 
العراق.. البصريون نموذج للكرم العربي 

حّواء حاضرة.. تؤازر وتشجع وتكرم الضيوف في خليجي 25

متابعة ـ الصباح الجديد:
احتفلــت النجمــة رحمة ريــاض بعيد ميالد 
زوجها ومواطنها الفنان ألكسندر علوم، حيث 
التواصل  نشرت عبر حساباتها في شــبكات 
االجتماعي صورة رومانسية ظهرت فيها وهي 
مُتسك بيده، وأرفقت الصورة بالتعليق: "أسعد 

عيد ميالد ألفضل شــيء حــدث لي، بارك اهلل 
فينا مع املزيد من السنوات اجلميلة معاً، شكراً 
على وجودك الدائم مــن أجلي والذي يدفعني 

ألكون أفضل نسخة من نفسي. أحبك".
وحــازت الصــورة أكثر من 350 ألــف اعجاب، 
وتهنئة عدد كبير من الفنانني واملشاهير، على 

رأسهم النجمة بلقيس فتحي.
وكانت رياض قد أحيت أخيراً احتفالية بطولة 
كأس اخلليج التي تُقام بنســختها اخلامســة 
والعشــرين في البصرة، بني شــوطي املباراة 
االفتتاحية احتراماً منهــا لبلدها وتعّلقها به 
وإمياناً منها بأهمية هذا احلدث على مســتوى 

العراق ككل.
العراق"  ريــاض أغنية "عــاش  وقّدمت رحمة 
وعّبــرت عن ســعادتها باملشــاركة في حفل 
االفتتاح. وكانت الفتــة إطاللتها، حيث ارتدت 
بدلة مخملية خضراء اللون انسجاماً مع علم 

بالدها.
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 - 1 -
اذا كانــت اجلــرأُة مطلوبــًة لبيــان احلق عند 
االشتباكات بينه وبني الباطل من اآلراء واملواقف 
، فــاّن جرأة أهل امللــق بلغت ذروتهــا من أجل 
مداهنة احلكام واألمراء ومصانعتهم وصوالً الى 

نيل جوائزهم ومنحهم السخّية .
 - 2 -

وأهل امللق موجودون فــي كل زمان ومكان وقد 
اطمأنوا الى أّن بضاعتهم مضمونة األرباح ..!!
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جاء في التاريخ :

ان اميراً أمويا وقف يخطب في الناس فأخطأ في 
آية قرأها من القرآن ، واعتراه اخلجل ، 

فقام أحد أصحاب امللق والدجل وقال :
" ال يهولنك ايها االمير ذلك ، 
ما رأيُت عاقالً حفظ القرآن ، 

امنا يحفظه احلمقى من الرجال "
وكشــف املتملق عن كونه هو األحمق وحاشا 
الكــرام من حفاظ القرآن الكــرمي ان يكونوا من 

احلمقى .
ودليل حماقته انه أسخط اهلل بافترائه وكذبه 

على احلفاظ من أجل أّن يرضى االمير ..!!
وقد باع دينه بالثمن البخس ...
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وبلغت احلماقة بخالد القســري - وكان يومها 
واليا على مكة من قبل هشام بن عبد امللك- ان 

وقف خطيبا في الناس وقال :
" ايها الناس :

أيهمــا أعظم أخليفــُة  الرجِل علــى أهلِِه أم 
رسوله اليهم " ؟

وهكــذا كان التطاول صريحا على رســل اهلل 
وأنبيائه من أجل إرضاء السلطان ..!!

في كالم تقشعر منه األبدان .
 - 5 -

ورمــى املتوكل عصفوراً فأخطــأه ، فهتف أحد 
أفراد حاشيته :

أحسنَت 
وحني التفت اليه املتوكل مستغرباً 

أجابُه :
" احسنَت الى العصفور ..!!

وليس مبقدور أحد إحصاء فصول املداهنة وامللق 
مع ذوي السلطة واجلاه .

 - 6 -
وقد سمعُت ان وزيراً من وزراء الزعيم عبد الكرمي 
قاسم بادر الى القول عقب طلب قاسم إصدار 

تشريع خاص في احد االمور :
كالمك قانون وال نحتاج الى إصدار ..!!

وهكذا يسهم املتملقون في اذكاء روح التفرعن 
عند احلُّكام .

 - 7 -
ونحن نسمع أهل امللق اليوم يعزفون مدائحهم 

لكل من هّب ودْب 
من ذوي السلطة جرياً على منوال َمْن سبقهم 

من االنتهازيني اخملادعني.
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وتكمن املفارقة في أّن هؤالء املداهنني يحسنون 
فنون التملق مع من ال يستحق املديح، ويلتزمون 
الصمت مع مستحقيه، خذالنا لهم واستهانة 
بهم، لتكون احملصلة النهائية مغموســة بكل 
ما في الوقاحة والصلف من قبح وإنحدار وسوء 

سلوك .

الَمَلُق ذروُة الوقاحة 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

رحمة رياض تحتفل بعيد ميالد زوجها

بغداد ـ خاص:
يســتضيف "بيت الــكا" د. "محمد 
بعنوان  لقــاء محاضــرة  الكــواز" ال 
ثقافية"  قــراءة  املقــدس  "املتخيــل 
يقدمه د. "عبد الستار جبر" مساء يوم 
كانون  والعشــرين من  احلادي  السبت 

الثاني  احلالــي وفي مقر البيت الكائن 
في منطقة الســيدية قرب مدرســة 
تبوك.   واملعــروف ان "بيت الكا"  يعد 
مــن البيوتات الثقافيــة التي حتتضن 
الثقافية  النشــاطات  مــن  العديــد 
والفنيــة اذ افتتح  عام 2022  من قبل 

السابق  واالثار  والسياحة  الثقافة  وزير 
" د.حسن ناظم"  اذ حولت د. "فاطمة 
بدر"  بيتها الى منتدى ثقافي يتضمن 
قاعة للمكتبة وللرسم  ولتعليم اخلط 
واللغة االنكليزية والفرنســية، وقاعة 
للنــدوات الثقافيــة وحفــالت توقيع 

نشــاطات  فيه  وتقــام  الكتب 
اخرى مثل  قراءات شعرية ودورات 
البيت  ان  علما  الرســم.  لتعلم 

يحمل شــعار "الــكا" والكلمة 
تعني باللغة الفرنسية الدفاع عن 

الثقافة والفن.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أّكد الفنان الكويتي القدير داوود حسني أن 
أزمة صحية حالــت دون حضوره فعاليات 
بطولــة "خليجــي 25" بكــرة القدم في 
العراق. ونشــر فيديو رصد غناءه باللهجة 

العراقيــة باإلضافــة إلــى مجموعة من 
الصور التي جمعتــه بالعبني عراقيني في 
بقولــه: "عالقتي  أوقات ســابقة، معلقاً 
بالعبي منتخب العراق جميلة، وأملك من 
وأعتز  الكثير،  واجلديدة  القدمية  الصداقات 

بها كثيرًا". وأضاف في حســابه الرسمي 
على تطبيق "إنســتغرام": "هذا البوست 
مخصص ألحبتــي أهل البصــرة خاصة، 
العراق  مــن جمهورية  الطيبني  واملتابعني 
بشــكل عام، وكنت أمتنى احلضور للبصرة 

الرائعة بجمالها وجمال قلوب أهلها، وهذا 
رد على كل من يســألني عن عدم تواجدي 
في خليجــي25". وتابع: "العارض الصحي 
الذي مررت به هو السبب، ونصائح الطبيب 
لي بالراحة ال أستطيع أن أخالفها، لكنني 

سعيد بنجاح الدورة، وحضورها املتميز، 
وجمهورها الراقــي". وختم: "محبتي 
أزوركم  أن  وأتشــرف  لكم جميًعــا، 
في القادم من األيام، واهلل يشــافي 

ويعافي كل مريض".

بغداد ـ خاص: 
بن  "ســلطان  مؤسسة  حتتضن 
علي العويــس الثقافية" املعرض 
العراقــي  للفنــان  الشــخصي 
الثامن  في  بشــير  عالء  الطبيب 
من شــباط من العام احلالي في 
دبي،  في  الكائن  املؤسســة  مقر 
اذ ســيقدم مجمــل اعماله في 
الرسم.  و"عالء بشير1939 خريج 
كليــة الطــب جامعة بغــداد"، 

حصل على شــهادة االختصاص 
باجلراحــة التقوميية - التجميلية 

في سنة 1972 من بريطانية. 
ابرز مــا تخصص به فــي مجال 
الطب هو إعــادة األطراف املبتورة 
منــذ بدايــة عقــد الثمانينيات 
في القــرن العشــرين. ولقد ذاع 
أجــرى عملية  أن  بعــد  صيتــه 
يداً مقطوعة،  أعاد فيها  جراحية 
بآلة حــادة في ســنة 1983، في 

مستشــفى الطوارئ 
حالياً"   – "الواســطي 

فــي بغــداد، وســاهم 
مبعاجلــة املتضرريــن من 
احلرب  وتشــّوهات  حروق 
واقام  اإليرانية،  العراقية 
املعارض  مــن  العديــد 

التشــكيلية  الفنيــة 
من  الكثيــر  فــي  وشــارك 

املهرجانات العاملية.

متابعة ـ الصباح الجديد
املشرفة  الفنية  اللجنة  كشفت 
على فعاليات بطولة كأس اخلليج 
العربي لكرة القدم " خليجي 25 
"، عن اختيــار النجمة اخلليجية 
الفنانة االماراتية " احالم " وجنم 
الغناء العربــي الفنان العراقي " 
ماجــد املهنــدس "، ألحياء حفل 
ملعب  علــى  البطولــة  ختــام 
البصرة الدولــي " جذع النخلة " 

اليوم  الرياضية مساء  املدينة  في 
ماجد  الفنــان  وكان   . اخلميــس 
الــى محافظة  املهنــدس وصل 

البصرة الفيحاء مساء الثالثاء.
يذكــر ان اللجنة الفنية ، اختارت 
في وقت ســابق ، كال من النجمة 
والفنان  هميم"  اصيل  العراقية" 
" علي جاســم" والفنان الشاب 
" بســام مهــدي " ، ألحياء حفل 

اخلتام .

"بيت الكا" الثقافي يحتفي بالدكتور"محمد الكواز"

"داوود حسين" يّوجه رسالة للعراقيين بعد غيابه عن "خليجي 25": عارض صحي حال دون حضوري

معرض تشكيلي شخصي
 للدكتور عالء بشير في دبي

ماجد المهندس واحالم يحييان 
الحفل الختامي لكأس خليجي 25
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