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السليمانية - عباس اركوازي:
املتحــدة  الواليــات  حــذرت 
في  الســلطات  االميركيــة 
اقليــم كردســتان، من مغبة 
الى  التوصــل  في  املماطلــة 
االحتادية،  احلكومــة  اتفاق مع 
مؤكــدة انها في ملــف الغاز 
الطبيعي لن تتعامل سوى مع 

احلكومة في بغداد.
سياســية  مصــادر  وقالــت 
مطلعــة للصبــاح اجلديــد، 
الــذي  االمريكــي  الوفــد  ان 
زار بغــداد واقليم كردســتان 
برئاســة  املنصرم  االســبوع 
لشؤون  األبيض  البيت  منسق 
وشــمال  األوســط  الشــرق 
مكغــورك،  بريــت  أفريقيــا، 
وجــه حتذيرا شــديد اللهجة 
احلزبني  بقيــادة  لقائــه  خالل 
والدميقراطي،  االحتاد  الكرديني 
من خطــورة اســتمرار التوتر 
والصراع السياســي العقيم، 
ما دفع بهما الى اصدار بيانات 
والتشــنج،  التوتر  المتصاص 
بينهما  العالقة  تشهده  الذي 
التــي اشــتدت منذ اشــهر، 
واالعــالن عــن اســتعداهما 
لالجتماع على مستوى القمة 

في اقرب وقت ممكن.
واوضحت املصادر، ان مكغورك 
ابلغ رئيــس االقليم نيجيرفان 
بارزانــي مبــا ال يتــرك مجاال 
تدعم  »اميــركا  ان  للتأويــل، 

االقليم على االسراع بالتوصل 
الى اتفاق مع احلكومة االحتادية 
القضايــا  مختلــف  حــول 
املتحدة  الواليات  وان  العالقة، 
»تتعامل فقــط مع بغداد في 
ملــف الغاز الطبيعــي الذي 

ميتلكه االقليم«، ما دفع برئيس 
االقليــم الى حتديــد موعد ال 
يتجاوز ايام لزيارة بغداد واجراء 
لقاءات مع الطيف السياسي 
واملســؤولني النهــاء اخلالفات 

العالقة.   

واشــارت املصادر الى، ان الوفد 
االميركــي اكد خالل مختلف 
لقاءاته مع املسؤولني احلزبيني 
واحلكوميني في كردستان على 
ضرورة، ان تتوصل اربيل وبغداد 
الــى اتفــاق إلنهــاء اخلالفات 

والقضايا العالقة.
واوضحــت املصــادر، ان بغداد 
واربيل تقتربان من التوصل الى 
الواليات  برعاية  نهائــي  اتفاق 
املتحدة، وخصصوصاً في ملف 
الطاقة، ولهذا مت اعداد خارطة 

تشــريع  خاللها  يتــم  طريق 
قانون مبوافقة اجلانبني يتضمن 
معاجلــة املســائل العالقــة 
وخصوصاً ملف النفط والغاز.

الغرض  ولهــذا  انه  واوضحت 
فــان رئيس اقليم كردســتان 
نيجرفان بارزاني ســيصل الى 
القليلة  االيــام  خــالل  بغداد 
سلســلة  وســيبدأ  املقبلة، 
الــوزراء  رئيس  مــع  لقــاءات 
الســوداني  شــياع  محمــد 
السياســية  االحزاب  وزعماء 
على  االخيرة  اللسمات  لوضع 

مسودة االتفاق.
الوفــد  ان  املصــادر  واكــدت 
االمريكي قال للمسؤولني في 
اإلقليــم: » ال خيــار امامكم 
مشــاكلكم  معاجلة  ســوى 
الداخليــة والتوصل الى اتفاق 

مع بغداد«.
وتابعــت ان املنســق اخلــاص 
لشؤون  االميركية  للرئاســة 
امن الطاقة اموس هوكشتني، 
الوفــد  ضمــن  كان  الــذي 
االميركــي الــذي زار االقليم، 
رئيس  اتصاال هاتفيا مع  أجري 
حكومة االقليم مسرور بارزاني 
وابلغه بأنهم اجروا لقاءات مع 
املســؤولني في االقليم، وابلغ 
انــه ال خيار  بارزانــي صراحة 
للخروج  االقليم  امام حكومة 
مع  االتفاق  ازماتها »سوى  من 

بغداد«.  

يصل على اثره بارزاني الى العاصمة خالل ايام

اميركا تحذر االقليم: »في ملف الغاز نتعامل مع 
بغداد فقط« وال خيار امامكم سوى االتفاق معها

الطلب العالمي على التمر العراقي 
6ينعش االستثمار عقوبات أوروبية مرتقبة على إيران 

3بسبب قمع االحتجاجات

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت جلنــة النزاهة النيابيَّة، 
رصدها هدراً باملــال العام في 
صفقة جتهيــز املواطنني مبادة 
الطحــني، فضــالً عــن وجود 
شــبهات فســاد بحدود 400 
مليار دينار في جتهيز الســلة 

الغذائية.
وقــال عضــو اللجنــة هادي 
رسمي  تصريح  في  السالمي، 
امس الســبت: »سبق أن متت 
طريق  عن  املالية  وزارة  مفاحتة 
أنَّ  اجلــواب  ومت  النزاهة  جلنــة 
وزارة املاليــة قامــت بتجهيز 
التجــارة مببالغ لشــراء  وزارة 
والتخزين  املســتوردة  احلنطة 
االســتراتيجي بقيمــة واحد 
و740  مليــاراً  و549  ترليــون 
مليون دينــار )قرابة مليار دوالر 
أميركي( ملدة ســتة أشهر من 
نهاية  إلى   2022 حزيران  شهر 

السنة«.
أنَّ »هناك شــبهات  وأضــاف 
فســاد وهدر املال العــام، ألنَّ 
مــادة الطحني تــوزع اآلن بني 
شــهر وآخر أو كل 3 أشــهر، 
فساد  شبهات  هناك  وبالتالي 
في األمــر«، مبيناً أنَّ »املوضوع 
متت إحالته إلــى جهاز االدعاء 
وديوان  النزاهة  وهيئــة  العام 
الرقابة املالية ومحاكم حتقيق 
النزاهة كــون املوضوع يتعلق 

بهدر املال العام«. 
وتابــع الســالمني أنَّ »عملية 
الفســاد مســتمرة في وزارة 
»قيمة  أنَّ  مبينــاً  التجــارة«، 
دينار  مليار   400 قرابة  الفساد 
فــي الســلة الغذائية وليس 
مادة الطحــني فقط«، مؤكداً 
أنَّ »جلنة النزاهة متابعة لقوت 
متفرجة  تقف  ولن  الشــعب 

على هدر هذه األموال«.

النزاهة النيابية: رصدنا هدر 
400 مليار دينار  فـي السلة 
الغذائية ولن نقف متفرجين

رئيس الجمهورية: الشهداء حاضرون بيننا وفي ذاكرة الشعب ووجدانه
بغداد - الصباح الجديد: 

 أكد رئيــس اجلمهورية عبداللطيف 
جمــال رشــيد امــس الســبت، أن 
الشــهداء حاضرون في ما بيننا وفي 

ذاكرة الشعب ووجدانه.
وقال رشــيد، فــي احلفــل التأبيني 
السيد  استشهاد  مبناسبة  الرسمي 
محمــد باقر احلكيم »فــي كل عام 
نســتعيد بألــم ذكرى استشــهاد 
سماحة آية اهلل السيد محمد باقر 
إرهابية جبانة، وذلك  احلكيم بجرمية 
في ظــرف كان العــراق فيه بحاجة 
ماسة إلى اخلصال الكرمية التي كان 

يتمتع بها الشهيد العظيم«.
وأضاف: »لقد استشــهد ســماحة 
الســيد، واختتــم بهذه الشــهادة 
رحلــًة طويلة من النضــال واجلهاد 
مــن أجل العراق ومن أجل الشــعب 
العراقي، كان دورُ سماحِته في حركِة 

للحكم  والدينية  الوطنية  املعارضة 
العمِل  في  دوراً مشهوداً  الدكتاتوري 
املســتمر من أجــل وحــدة العمل 

الوطني املعارض«.
بتعريف  دورُه حيويــاً  وتابــع: »وكان 
العالم مبعاناة العراقيني حتت سلطة 
من  اجلهادي  العمــل  وفي  الطغيان. 
أجل القضاء على الدكتاتورية وإقامة 
نظــام دميقراطــي يضمــن العدالة 

للجميع«.
وأكمــل: »وهكــذا كان دَورُ آية اهلل 
الشــهيد محمد باقــر احلكيم في 
احلياة السياســية ما بعد ســقوط 
كان حريصاً  فقد  الدكتاتورية.  نظام 
على وحدة اجلهود الوطنية العراقية 
من أجــل إقامة نظام عــادل يتمتع 
فيه اجلميع باحلريــة والكرامة بعيداً 
عن النزعــات الضيقــة، وبعيداً عن 

التهميش واإلقصاء«.
استشــهد  »لقد  كلمتــه:  وواصل 
الســيد احلكيم، لكنه ظــل حياً ما 
بيننا مــن خالل ما خّلفــه من تراث 

وطني ونضالي وجهادي ومن احلكمة 
التي عرفناها فيه دائماً«.

الســادة  أيها  »إننا،  بالقــول:  وأردف 
استشهاد  ذكرى  نســتعيد  الكرام، 
ســماحته، ونســتعيد معها ذكرى 
الشــهداء جميعاً ممن ضحوا وعملوا 
وجاهــدوا وناضلوا من أجــل العراق 

الدميقراطي االحتادي احلر والعادل«.
واســتطرد: »إن الشــهداء حاضرون 
فــي ما بيننــا وفي ذاكرة الشــعب 
والطغاة  القتلــة  بينما  ووجدانــه، 
واجملرمون واإلرهابيــون مصيرهم في 
نفايات التاريخ، وإن أعظم ما ميكن أن 
مواصلة  هو  األبرار  للشهداء  نقدمه 
العمل من أجل عــراٍق يتمتُع باألمن 
تعزيز جتربة  أجــل  واالســتقرار، من 
البناء الدميقراطي، ومن أجل ترسيخ 
وتطوير قدرات الدولة وإمكاناتها ومبا 

يخدم تطلعات الشعب«. 

كتل سياسية تتوقع عجزًا بسيطًا في القانون يغطى من فائض النفط

نقاشات حكومية لخفض مبالغ الموازنة تسبق إرسالها إلى البرلمان
خاص - الصباح الجديد:

كشفت كتل سياســية عن جهود 
نفقات  لضغــط  حالية  حكوميــة 
املوازنة قبل إرســالها إلــى البرملان، 
متوقعــة أن يحمل القانون عجزاً هو 
األقــل مقارنة بالســنوات املاضية، 
مشــددة على ضــرورة االســتفادة 
األمثل من الفائــض احلالي املتحقق 

من ارتفاع اسعار النفط العاملية.
وقال عضو حتالف الفتح عبد احلسني 
الظاملــي في تصريح إلــى »الصباح 
اجلديــد«، إن »احلوارات بشــأن قانون 
الوزراء ما زالت  املوازنة داخل مجلس 
مســتمرة، ولم تصــل لغاية الوقت 

احلالي إلى اتفاق نهائي«.
وتابــع الظاملــي، أن »املعرقــل االول 
إلرســال القانون هو موضوع العجز 

في القانون«، مبيناً أن »العراق أصبح 
اليــوم يتمتــع برصيد مالــي عالي 

نتيجة ارتفاع أسعار النفط«.
وأشــار، إلى أن »هــذه املوازنة مهما 
كان العجز فيهــا فأنه مخطط، وال 
يكون حقيقياً علــى اعتبار ان هناك 
رصيــداً ومخزوناً ماليــاً جيداً ميكن 
تغطيته مــن خاللها«. وبني الظاملي، 
أن »القانون بحســب ما اطلعنا من 
ومقربني  احلكومــة  في  مســؤولني 
منها، ســيكون األقل عجزاً مقارنة 
بالســنوات الســابقة«. وأوضح، ان 
على  اعتــادت  الســابقة  »املوازنات 
أن يكــون العجز فيها بــني 20 إلى 
25 تريليــون دينار، لكننــا نتوقع أن 
إلى  العجز  الســنة ســيراجع  هذه 
مســتويات أقل«. وانتهــى الظاملي، 

إلى أن »جميع البنود مت االتفاق عليها 
السيما املتعلقة مع اقليم كردستان 
ولم يبق هناك ســوى بعض اجلزئيات 
لعله يتــم التصويــت عليها خالل 
األيــام القليلــة املقبلــة حتى حتال 
إلى البرملــان«. من جانبه، ذكر النائب 
عن ائتالف دولــة القانون أحمد فواز، 
في حديث مــع »الصبــاح اجلديد«، 
أن »البرملان ينتظــر أن تصله موازنة 
ضخمــة بإمكانها أن تــؤدي الغرض 
املطلوب منه«. وتابع فواز، أن »الكتل 
في البرملــان الســيما املنضوية في 
حتالف إدارة الدولة تســعى إلى اقرار 
االســتقرار  توفير  على  قادرة  موازنة 
االقتصــادي واالجتماعــي من خالل 

املشاريع التي حتملها«.
ولفت، إلــى أن »احلكومــة ما زالت 

تضغط فــي النفقات التشــغيلية 
للموازنة قبل إرســالها إلى البرملان، 
لكننا نتوقع أن يكون مجمل مبالغها 
الســابقة  املوازنة  به  أكبر مما جاءت 

التي مت إقرارها في عام 2021«.
في السياق، أكدت النائبة عن حتالف 
السيادة محاسن حمدون، أن »البرملان 
لــن يتأخر في اقــرار املوازنــة مبجرد 
ورودها إليه من قبل احلكومة بسبب 

اتفاق سياسي على تسريع متريرها«.
وأفــادت حمدون، بــان »اختصاصات 
املوازنة نصت عليها  البرملان بشــأن 
املادة 62 من الدســتور بأنــه يناقل 
بــني املبالغ التي تأتــي من احلكومة 
بني األبــواب أو أن يخفض تلك املبالغ 
وليس لــه زيادتها إال عنــد الضرورة 

وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء«.

 بغداد - الصباح الجديد: 
اعتقلت املديرية العامة لشــؤون 
اخملــدرات واملؤثــرات العقلية في 
وزارة الداخليــة اعتقال اكثر من 
وتعاطي  بتجــارة  متهــم   3800
وترويــج اخملدرات، خــالل اقل من 
ثالثة اشهر، في بغداد واحملافظات 
ضمــن عملية اســمتها عملية 

»الردع االولى«.
وذكرت املديرية في بيان صدر عنها 
امس الســبت وتابعتــه الصباح 
وبإشــراف  نفذت  »نهــا  اجلديد: 
وزير  ومباشــر من قبل  شخصي 
الداخلية عبد االمير الشمري من 
تاريخ تولي مهام عمل ســيادته 
في 2022/11/1 ولغاية 2023/1/19 
عملية الردع االولى النوعية ضمن 
احملافظات  وباقي  بغداد  محافظة 

االخرى ومبوجب قرارات قضائية«.
 )3882( القبض على  »مت  واضافت 
متهمــاً بتجــارة وترويــج ونقل 
وتعاطي اخملــدرات ومت جترمي )2070( 
مداناً من قبل احملاكم اخملتصة بعد 
ان ُضبــَط بحوزتهــم )138،491( 
كيلو غرام مــن اخملدرات مبختلف 
االنواع و)874،475( اقراص مخدرة 

و)281( قطعة  ومؤثــرة عقليــة 
ســالح ناري متنــوع و)36( قنبلة 

يدوية«.
واكدت املديرية العامة  »استمرار 
العمليــات االمنية االســتباقية 
في دك اوكار جتار ومروجي وناقلي 

اخملدرات«.
الداخلية  وزارة  كشــفت  وكانت 
في احلادي والعشــرين من كانون 
األول للعــام قبــل املاضي 2021، 

عن أرقام صادمة لعدد األشخاص 
الذيــن ألقــي القبــض عليهم 
بتهمة ترويج وجتــارة اخملدرات في 

البالد خالل العام 2021.
الرســمية  األنباء  وكالــة  نقلت 
)واع( في ذلك الوقــت، عن اللواء 
مــازن كامل منصــور، مدير عام 
دائرة مكافحــة اخملدرات واملؤثرات 
العقلية، تأكيــده »إلقاء القبض 
علــى 11 ألفــاً و907 متهمــني 

بترويج اخملــدرات منذ بداية العام 
احلالي وحتى تاريخ 17 ديســمبر/

كانــون األول احلالــي، من بينهم 
156 امرأة«.

وفقاً ملنصور فــإّن »من بني هؤالء 
328 حدثاً حتــت 18 عاماً، و6327 
أعمارهم بني 18 و30 سنة، و3874 
شــخصاً أعمارهم تتراوح بني 31 
و40 سنة و1035 أعمارهم ما بني 

41 إلى 50 عاما«.

وبحسب األرقام التي أوردها اللواء 
مــازن كامل منصــور، مدير عام 
دائرة مكافحــة اخملدرات واملؤثرات 
العقلية، فــي الداخلية، تصّدرت 
العاصمة بغداد محافظات البالد 
في مشكلة اخملدرات، بنحو ألفي 
متوّرط بالترويــج لها في جانبي 
الكرخ والرصافــة، تلتها البصرة 
بواقع 1871 متورطاً، وبابل بـ 1617 
معتقالً ثم محافظات أخرى مثل 
املثنى، وكربالء، والنجف، وذي قار، 
وميســان،  الدين،  وديالى، وصالح 
والقادسية،  األنبار،  ثم  وواســط، 

وكركوك، ونينوى.
وأّكــد أّن بغداد والبصــرة وبابل، 
تعتبــر أكثــر ثــالث مناطق في 
العراق جرى إلقــاء القبض فيها 
على متهمــني ومتورطني باالجتار 
في اخملدرات، مشيرا الى أّن جميع 
املواد اخملّدرة تصــل إلى البالد عن 
طريق التهريب مــن دول مجاورة، 
اذ أّكــد اللواء منصــور أنه »لم 
تسجل أية حالة زراعة أو صناعة 

للمخدرات داخل العراق«.
ويذكر في هذا الصــدد أيضا، ان 
املديرية  اإلعالم في  مدير قســم 

بوزارة  اخملــدرات  ملكافحة  العامة 
الداخليــة العراقية، العقيد بالل 
صبحــي جبــر، كان أورد لوكالة 
)واع(،  الرســمية  العراقية  األنباء 
في ذلــك التقريــر، أّن 60 باملائة 
من الذين متّ اعتقالهم ، وعددهم 
أكثر من 11 ألفاً، هم من جّتار املواد 

اخملدرة.
وأشــار جبر إلــى أّن محافظتي 
البصرة وميســان احلدوديتني مع 
إيران، حتتالن املركز األول بالتهريب 
والتعاطي في احملافظات اجلنوبية، 
أما احملافظات الغربية فيتّم منها 
تهريب حبــوب الكبتاغــون عبر 
ســورية، عبر الصحراء«. وشــّدد 
أّن »اخملــدرات تســتهدف  علــى 
الفئة  لكن  عامة،  بصورة  اجملتمع 
األكثر تضرراً منها هي من تتراوح 
أعمارهم من 15 لغاية 25 عاماً«.

وتعتبــر آفة اخملــدرات في اجملتمع 
العراقــي من الظواهــر الدخيلة 
األميركي  الغزو  البالد عقب  على 
إّن  2003، ويقــول مختّصون  عام 
التهريب عبر إيران وسورية تسّبب 
في إغــراق البــالد وحتّولها لدولة 

عبور أيضاً ملناطق ودول أخرى.

اعتقال 3882 متهما بتجارة وتعاطي وترويج المخدرات خالل ثالثة اشهر
في عملية »الردع االولى« تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
امــس  التربيــة  وزارة  اعلنــت 
الســبت، بان العــام احلالي لن 
يتضمن دور ثالث وجلميع املراحل 

الدراسية كافة.
الســبت  امــس  وانطلقــت 
الســنة  نصــف  امتحانــات 
الدراســية لطلبــة املرحلتــني 
)املتوســطة واالعداديــة( فــي 
الدراسي  للعام  كافة  احملافظات 

. 2023 – 2022
وذكرت الوزارة، في بيان ان :«مئات 
اآلالف من الطلبــة توجهوا الى 
نصف  امتحانات  ألداء  املــدارس 
الســنة«، مشــيرًة الــى »انها 
املاديــة  اإلمكانيــات  ســخرت 
مع  وبالتنسيق  كافة  والبشرية 
لعملها ضماناً  الداعمة  اجلهات 

إلنسيابية العملية االمتحانية«.
وأعــرب وزيــر التربيــة إبراهيم 
نامــس اجلبــوري عــن شــكرُه 
للمعلمني واملدرســني واالداريني 
املراقبني للقاعات وجلان اإلشراف 
املتواجــدة معهــم و اثقــاً من 
إدارتهم لالمتحانات بكل كفاءة 
»يحقق  بــأن  متمنياً  واقتــدار، 
جميع الطلبــة النجاح واملضي 
قدماً  فــي اكمال مشــوارهم 
العلمي مبا يخدم مستقبل بلدنا 

العزيز«.
وختمت الوزارة بيانها، أن »العام 
احلالــي لــن يتضمــن دورا ثالثا 
وجلميع املراحل الدراســية كافة 
بعــد أن مت التصويت على إلغائه 
من قبل هيئة الرأي في اجللسات 

املاضية«.

التربية: العام الحالي لن يتضمن 
دورا ثالثا لجميع المراحل الدراسية

بغداد - الصباح الجديد:
حذر املركز االســتراتيجي حلقوق 
االنسان في العراق امس السبت، 
من خطــورة انهيــار الدينار أمام 
الدوالر األمريكي، في وقت فقدت 

خالله الرواتب %10 من قيمتها.
وافــاد نائــب رئيس املركــز حازم 
الردينــي، في بيــان أن »انخفاض 
قيمــة الدينار العراقــي أدى إلى 
العمل  عن  العاطلني  أعداد  ازدياد 
وتوقــف الكثيــر من املشــاريع 
ارتفاع أســعار  نتيجة  اخلاصــة، 
املواد األولية وازدياد نســب الفقر 
بأسعار  الكبير  االرتفاع  بســبب 

املواد الغذائية«.
وطالب الرديني، احلكومة »بضرورة 

اتخاذ خطوات ســريعة للحفاظ 
العراقي  الدينــار  قيمــة  علــى 
وفرض أســعار محددة على املواد 
الغذائية األساسية والعمل على 
دعم قطاعي الزراعة والصناعة«.

ومع استمرار ارتفاع اسعار الدوالر 
فقــدت الرواتب %10 من قيمتها، 
حيث ان الراتب البالغ متوســطه 
600 الف دينــار، كان يعادل اكثر 
من 400 دوالر، فيما يبلغ االن 360 

دوالر.
ارتفاعا  وتشهد االســواق احمللية 
مستمرا بأســعار املواد الغذائية 
والسلع االنشائية نتيجة تواصل 
مقابل  الدوالر  ارتفاع سعر صرف 

الدينار.

مركز حقوق االنسان يحذر من 
خطورة انخفاض الدينار وازدياد 

نسب الفقر

الرواتب فقدت 10 % من قيمتها.. 
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استغاثة 
امام انظار امني بغداد واجلهات املعنية االخرى 

بعد التحية :
م / أهالي النهروان يستغيثون من تردي اخلدمات 

وإهمال احلكومة
تعيــش مناطق أطــراف العاصمة بغــداد أزمة 
خدمات حقيقية وتلكؤ في أغلب املشاريع، األمر 
الذي دفع بعض ســاكني هذه املناطق للتفكير 

بترك منازلهم.
تعاني مناطــق أطراف العاصمة من ســوء في 
اخلدمات وإهمال واضح من قبل اجلهات املعنية، 
ناحيــة النهروان واحدة من تلك املناطق التي بدأ 
ســكانها بالتفكير جليا بالرحيل عنها بسبب 
تردي الواقع اخلدمي فما إن هطلت باألمطار حّتى 
امتألت شــوارعها باملياه االســنة التي طفحت 
معها االوساخ لتغلق شوارعها بشكل شبه تام.
حاولنــا التحّدث مع اي جهــة حكومية معنية 
في هــذا األمر، لكن اجلميــع تقريبا رفض اإلدالء 
بتصريح متخذين من االنشــغال بالعمل حجة 
لعدم لقائنا فــي وقت يواصل أهالــي القضاء 

مناشداتهم لكن من دون جدوى.
وما بني إهمال احلكومة احمللية وبني سطوة بعض 
املتنفذين على املشاريع اخملّصصة لهذه الناحية 
التي يقطنهــا أكثر من ثالثمئــة ألف مواطن، 
يعيش سكان النهروان حالة يرثى لها منذ فترة 

ليست بالقريبة.

مناشدة 

بغداد - الصباح الجديد: 

أكد رئيــس مجلس الوزراء، محمد 
شــياع الســوداني امس السبت، 
إشــرافه على االنتهــاء من قانون 
املوازنة، فيما أشار إلى أن احلكومة 
تواصــل دعمهــا للبنــك املركزي 
إلعــادة ســعر صرف الــدوالر إلى 

السعر الرسمي.
وقــال رئيس الــوزراء، فــي احلفل 
مبناســبة  الرســمي  التأبينــي 
باقر  الســيد محمد  استشــهاد 
احلكيم، “نستذكُر اليوم الشهادة، 
لكْن بطعم النصر الذي حتقَق على 
الّزكية،  الدماء  ونستذكر  اإلرهاب، 
لكْن بطعم األمن واالستقرار الذي 

أغدقتُه تلك التضحيات”.
وأضاف: “نشارف اليوم على االنتهاء 
من مشــروع قانــون املوازنة، وهو 
مختلف عن الســنوات السابقة، 
وهي املــرُة األولى أْن يتمحور قانون 

املوازنِة حول البرنامج احلكومي”.
وأكــد أن “احلكومة تواصل دعمها 
للبنك املركزي العراقي إلعادة سعر 
صرف الدوالر إلى السعر الرسمي، 
وهذا جــزٌء من مجمــل اقتصادي 
إلى تصّد شــجاع وحلول  بحاجة 
املالية  السياســاِت  ناجعٍة إلنهاء 
احلكومة  ورثْتهــا  التــي  اخلاطئة 

احلالية”.
وتابــع: “اتخذنا جملة من القرارات 
العراقي  الدينــار  لدعــم  اجلريئة 
واســتقراره، ونحــذر مــن يحاول 
اســتغالل األزمــة واللعــب على 

احتياجات الناِس”.
ولفــت إلى أن “ســعر الصرف لم 
يرتفع نتيجة قرار حكومي، إمنّا ألن 
هناَك من استغل الظروف الوقتية 
واالضطراب في األســواق التي لم 

تألْف بعــُد التعامل مــع اآلليات 
التي ستحافظ  اجلديدة،  املصرفية 
على األموال، وهــي خطوة مهمة 

على طريق اإلصالح االقتصادي”.
وأردف بالقــول: “نؤكد على أولوية 
وتواصــل  الفســاد،  مكافحــة 
للقضــاء  إســنادها  حكومُتنــا 
واجلهات اخملتصة ملالحقة املطلوبني 
والعمل السترداد األموال املنهوبة”، 
االعتبار، في  “أخذنا بنظر  مضيفاً: 

املوازنة،  أهداِف  وفي  كلِّ خطواتنا، 
املســتوطَن  الفقــر  نخفــف  أن 
والقّطاعاِت  البيئــات  في بعــض 

العراقية”.
وواصل كلمته: “برزت على رأس هذه 
املهــام، عمليُة البحث االجتماعي 
الكبــرى، وتعزيــز الشــرائح ذات 
الغذائية  بالســالل  األدنى  الدخل 

والبطاقة التموينية”.
وأشــار إلــى أن “واجــب الدولــة 

ومعاجلة  والتنميــة  التخطيــط 
الفرص  وخلــق  اخللــل،  مواطــن 
االقتصاديــة، وتهيئــة األرضيــة 
واخلاص،  العــام  القّطاعني  لعمل 
الشــباِب  شــريحة  واســتيعاب 
وتأهيلِهم”، مردفــاً بالقول: “أولينا 
العالقات اخلارجيــة أهميًة خاصة  
وتبادل  التواصل  في  ومســتمرون 
واألصدقاء،  األشــقاِء  مع  الزياراِت 
وحتضر املصلحة املتبادلة دائماً في 

كل حواراتنا”.
الوزراء على “جميع  رئيس  وشــدد 
القــوى الفاعلة بضــرورة االبتعاد 
عن املناكفات والتجاذبات التي لم 
لتصحيح  مناســبة  وسيلة  تعْد 
الوضــع السياســي في  مســار 
العــراق”، مؤكداً: “لــن نكون ضدَّ 
هدُفهــا  التــي  املعارضــة  اآلراء 
تصحيُح َمواطن اخللل في جســِد 
املتحّلي  املعارض  فالصوُت  الدولة، 

باملسؤولية الوطنية، ال يقل أهمية 
عن الصوت املُساند”.

ما  العمل،  “سنواصل  قائالً:  وختم 
وجادة،  شجاعة  قيادات  فيه  دامت 
وما دامت مرجعيُتنا الرشيدة ترعى 
مســيرتها بحكمتهــا، وماداَمت 
قواتنــا األمنية، مبختلف صنوفها، 
تســتنهض  ومتمكنــة،  قــادرة 

هممها من تضحيات الشهداء”. 

 رئيس الوزراء: آلياتنا الجديدة ستحافظ 
على األموال واتخذنا قرارات لدعم الدينار

نشارف اليوم على 
االنتهاء من مشروع 

قانون الموازنة، 
وهو مختلف عن 

السنوات السابقة، 
وهي المرُة األولى 

أْن يتمحور قانون 
الموازنةِ حول 

البرنامج الحكومي

البصرة - سعدي السند:

تواصل الشــركة العامــة للنقل 
البري احدى تشكيالت وزارة النقل 
تنفيذ خططها من خالل انفتاحها 
علــى وزارات الدولــة لتفعيل دور 
لتوجيهات  تنفيذاً  الوطني  الناقل 
وزير النقل رزاق محيبس السعداوي 
املتنوعة  احلمــوالت  بنقل  والقيام 
بني جميع احملافظات وحرصها على 
حتقيق املزيد من النجاحات في هذه 

املهام الوطنية  . 

حقق اسطول الشركة خالل 
شهر كانون اول املاضي 1740 

نقلة
واوضــح مديــر عــام الشــركة 
العامــة للنقــل البــري مرتضى 
كرمي الشــحماني ان املتابع لعمل 
الشركة يجد حراكا مهما ومباركا 
جميع  جتــوب  التي  لشــاحناتها 
احملافظات ألغــراض نقل احلموالت 
الشركة خالل  اسطول  وقد حقق 
شهر كانون اول املاضي 1740 نقلة 
والزراعة  الكهربــاء  وزارت  لصالح 
والصناعــة والتجــارة وغيرها من 

الــوزارات اخلدميــة وان اســطول 
شاحنات الشــركة قد حقق هذه 
الكمية مــن النقالت بجهد وصل 
الــى )84( الــف طناً مــن جميع 
احلموالت منها الغذائية والزراعية 
وجلميــع  تخصصيــة  واخــرى 
محافظــات العــراق الشــمالية 

واجلنوبية.

46 الف طن من األسمدة ينقلها 
األسطول البري خالل الشهر 

املاضي
ان أســطول  العام  املديــر  وبــنّي 
من  ألف طناً   )46( الشــركة نقل 
األسمدة بنوعيها ) الداب واليوريا( 

خالل شهر كانون األول املاضي ..
وأوضــح الشــحماني : إن هــذه 
الكمية مت نقلها بواقع ).100( نقلة 
من معمل أســمدة خور الزبير في 
الزراعة  وزارة  إلى مخــازن  البصرة 
املنتشــرة في جميــع محافظات 
العــراق ضمن عقــد النقل املبرم 
معها ألجل إجناح موسم اإلستزراع 

الشتوي 

نقل محوالت كهربائية لصالح 
هيئة التصنيع احلربي

العامة  الشركة  أسطول  ان  وأكد 

للنقل البري باشر قبل ايام  بنقل 
محــوالت كهربائيــة علــى منت 

شاحنات الشركة )الفالت(  
وتأتي هذه النقالت من خالل تنفيذ 
وزارات  ودعم  احلكومــي  البرنامج 
الدولة وتشــكيالتها فــي تنفيذ 

مشاريعها احلكومية اخلدمية .
من محافظة  نُقلــت  احملوالت  وإن 
بغــداد الى محافظــات الناصرية 
واملثنى وميسان ، إضافًة إلى أربيل 

واملوصل ضمن عقــد النقل املبرم 
مــع الهيئة / شــركة الصناعات 
احلربية العامة ، ويستعد أسطول 
الشــركة لنقــل ) 5000( طناً من 
مــن محافظة  الكبريــت  مــادة 

كركوك الى املشراق.

استقبال وفد من جمهورية إيران
وإســتقبلنا االسبوع املاضي وفداً  
من جمهورية إيران اإلسالمية َضّم 

مدير عــام الترانزيت والنقل البري 
النقل  الدولي اإليراني ومســؤولة 
البري في الشــرق االوسط والدول 
اجملاورة ومســؤول التبادل التجاري 

في العراق،.
وحضرَ االجتماع مدير عام الشركة 
العامة للنقل املســافرين والوفود 
الدكتور عبــد العظيم كرمي غافل 
والدائرة  اخلارجية  وزارة  وممثلون عن 
الفنية فــي وزارة النقل وعدداً من 

مدراء اقسام الشركة ذات العالقة،
وأوضــح : إن هذه اللقــاءات تأتي 
تنفيــذاً لتوجيهــات وزيــر النقل 
الرامية إلى االنفتاح على دول اجلوار 
والتعاون فــي مجال النقل بعد أن 
قطعت الشــركة شــوطاً كبيراً 
في تطبيــق  نظام الـ  GPSكأحد 
متطلبات العمل بنظام الترانزيت .

وجــرى خــالل اللقاء إســتكمال 
النقاشــات التي جــرت مع هيئة 
العمل  لتفعيل  احلدوديــة  املنافذ 
املنافذ  عبــر  الترانزيــت  بنظــام 
، وفي  البلدين اجلارين  احلدودية بني 
نهاية اللقاء أجرينا جولًة ميدانية 

للسادة الزائرين 
شــملت قاعة الـــ  GPS  وغرفة 
اإللكترونية  واملراقبــة  االشــراف 
اللذيــن  املنفيســت  ألنظمــة 
ميثــالن طفــرة نوعية فــي إدخال 
مفاصل  إلى  احلديثة  التكنولوجيا 

عمل الشركة.

أسطول النقل البري يباشر 
باملناقالت الداخلية لألسمدة 

الزراعية
ولتأمــني نقل األســمدة الزراعية 
..باشــر  العراقية  احملافظــات  بني 
األســطول البري للشــركة بنقل 

(2500( طناً من ســماد اليوريا من 
وديالى  بغــداد  محافظتي  مخازن 
صالح  محافظــة  مخــازن  إلــى 
املبرم  النقــل  الدين ضمــن عقد 
العامة  الشركة  الزراعة/  وزارة  مع 

للتجهيزات الزراعية.
وان أســطول الشركة يعمل على 
تأمني إحتياجــات احملافظات كافة 
من االســمدة ضمن خطة الدولة 
بإجناح موســم االستزراع الشتوي 
بهدف املشاركة في توفير احملاصيل 

الزراعية في االسواق احمللية .

الشركة جتدد توقيع عقد نقل 
سماد الداب 

متمثلــًة  النقــل  وزارة  وَجــَددَت 
بالشــركة العامة للنقــل البري 
عقد نقل ســماد الــداب مع وزارة 
العامــة  الشــركة  الصناعــة/ 

لصناعة األسمدة 
واكد مدير عام الشركة : لقد َجَددَت 
الشــركة عقد نقل ســماد الداب 
للمرة الثانيــة و إن هذا العقد ميثل 
، إذ يؤمن  دعماً للقطــاع الزراعــي 
للمزارعني  احليوية  املادة  هذه  إيصال 
عبر األســطول البري احلكومي إلى 
مخــازن وزارة الزراعة املنتشــرة في 

محافظات العراق كافة .

نقلنا االف الحموالت باالنفتاح على الوزارات وتفعيل دور الناقل الوطني
مدير عام الشركة العامة للنقل البري للصباح الجديد :

بغداد - الصباح الجديد: 
وجــه وزيــر النقــل رزاق محيبس الســعداوي، 
بتخصيص خمــس تذاكر ســفر مجانية نافذة 
لســتة أشــهر لصالح العبي منتخبنا الوطني 
واملــالك التدريبــي، اكراماً لفوزهــم في بطولة 

خليجي 25.
ونقل مدير عام الشركة العامة للخطوط اجلوية 
العراقية كرمي كاظم حسني، في بيان تهاني الوزير 
لالعبي منتخبنا الوطني واملالك التدريبي والفني، 

ملناسبة فوز أسود الرافدين ببطولة خليجي25.
وقال املدير العام، الذي كان على منت الرحلة التي 
نقلت وفد املنتخب الوطني من البصرة الى بغداد: 
إن “الوزير وجه الشــركة العامة للخطوط اجلوية 
العراقية بتخصيص خمس تذاكر ســفر مجانية 
نافذة لســتة أشــهر، لصالح العبــي منتخبنا 

الوطني واملالك التدريبي”. 

وزير النقل يخصص 5 
تذاكر سفر مجانية 

لالعبي منتخبنا الوطني

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت مديريَّة املــرور العامة امس الســبت 
شــروعها قريباً بإطــالق املرحلــة الثالثة من 
املشــروع الوطني لتســجيل املركبات بهدف 

تطويره بالتعاون مع الشركة املؤسسة له.
وقال مدير تسجيل املركبات في املديرية اللواء 
ســالم غيث في تصريح صحفي، إنَّ “املديرية 
تعمل على تنفيذ املرحلة الثالثة من املشــروع 
الوطني لتسجيل املركبات التي تتضمن تطوير 
النظام وإعادة تأهيــل جميع البرامج واحملطات 
والبرمجيات لتسهيل إجراءات إكمال معامالت 

أصحاب املركبات”.
وأشــار إلــى “إكمــال الدراســات مــن قبل 
املستشــارين الفنيني واخملتصني، وهناك توجه 
للــوزارة إلبرام عقد مع الشــركة املؤسســة 
للمشــروع خالل املدة القليلــة املقبلة إلطالق 

املرحلة الثالثة منه.
وأوضــح غيــث أنَّ “املرحلة األولى للمشــروع 
انطلقت عام 2011، أما الثانية فبوشــر العمل 
بها خــالل العام 2016 لتكون أكثر اســتيعاباً 

وتطوراً في البرامج”.  

المرور تشرع بتنفيذ 
المرحلة الثالثة من 

مشروع تسجيل المركبات

بغداد - خاص:
املركبــات وقطع  جاء معــرض 
الغيــار “اوتــو شــو” على أرض 
معرض بغداد الدولي الذي نظم 
للفترة من ١٨ - ٢١ كانون الثاني 
عاملية  نوعية  ٢٠٢٣، مبشــاركة 
مــن افضل شــركات املعمورة، 
حيــث شــهد املعــرض عرض 
اصناف جيدة من السيارات الول 
العــراق تفتخرتويوتا  مرة فــي 
وتقدميها  العــراق مبشــاركتها 
وتكنولوجيا  التقنيــات  ألحدث 
الســيارات من خالل استعراض 
املصنعة  تويوتا  موديالت  أحدث 
متطلبات  لتالئــم  خصيصــاً 

السوق العراقي واملناخ احمللي.
مصدر مســؤول في الشــركة 
الهايبرد  نوفيــر ســيارات  قال: 
املعتمــدة باإلضافــة إلى قطع 
غيارأصليــة وخدمات احترافية 
ألصحاب سيارات تويوتا الهايبرد 
منذ ٢٠١٦، الفتا الى ان الســوق 
العراقيــة مهمــة وتربطنا بها 
عالقة تعــاون منذ عقود وهناك 
تفاعل كبير بني الشركة اجملتمع 

احمللي في العراق.  
الول  املعــرض  يشــهد  واضاف 
مرة في العراق رفع الستارة عن 
الهايبرد،    Rav4 تويوتا  ســيارة 
أســطول  الى  تنضــم  لكــي 
املتوفرة  الهايبرد  تويوتا  سيارات 

بالعــراق، والتــي متتاز ســيارة 
Rav4  الهايبرد بــكل امتيازات 
العاديــة مــع    Rav4 ســيارة 
الهايبرد، حيث  خاصية تقنيــة 
مت تطوير ســيارة الدفع الرباعي 
لتصبح ســيارة صديقة للبيئة 
واقتصادية في آن واحد.  مع أداء 
 Rav4 ثابت وإمكانيــات عالية، 
الهايبــرد تُعتبر جتربة فريدة من 
نوعها ألي شــخص يحب األداء 

العالي وراحة البال.
ولفت الى انــه مت عرض اإلصدار 
كروزر  النــد  تويوتا  مــن  احملدود 

للســوق  خصيصــا  املعدلــة 
العراقــي ألول مرة فــي العراق  
بعد أن أكمل فريق تويوتا العراق 
دراســتهم و متكنوا من معرفة 
واحتياجات  الســوق  متطلبات 
احملدود  إن هــذا اإلصدار  الزبائن. 
من الند كروزر متوفر في العراق 
حصراً من شركة تويوتا العراق، 
املــوزع احلصري والرســمي، مع 
قوي  وأداء  اســتثنائي  حضــور 
يفــوق التوقعات بأي مكان وبأي 
ظروف بتصميمها املســتقبلي 

ومتانتها العالية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
وجه وزير التجارة أثير داود سلمان  امس 
السبت باالسراع بتجهيز احلصة األولى 
مــن الســلة الغذائية للمشــمولني 

بشبكة الرعاية االجتماعية.
وذكر بيان لوزارة التجارة أن “وزير التجارة 
اثير داود ســلمان تفقد مخــازن املواد 
الغذائية في الكرخ فضال عن زيارة عدد 
من اخملابــر واالفران في بغــداد ، التقى 
خالل الزيــارة مدير عام شــركة املواد 
الغذائية ملى هاشــم املوسوي ، واطلع 
على خزين املواد الغذائية وسير العمل 
واالشــراف على عملية استالم وجتهيز 
مفــردات الســلة الغذائيــة للوجبة 
ومتابعة  احلالــي  العــام  مــن  االولى 
االســتعداد الطــالق املــواد الغذائية 
االضافية للمشمولني بشبكة الرعاية 

االجتماعية” . 
واكد الوزير الغريــري خالل جولته في 
اخملازن علــى أهمية االســراع بتجهيز 

مفــردات الســلة للحصــة االولــى 
وجاهزية مراكز التجهيز الطالق حصة 
والتي  االجتماعية  بالرعاية  املشمولني 
حتظــى بالدعم احلكومي ملساســها 
بقــوت املواطن العراقــي واحتياجاته 
االساسية من املواد الغذائية ، مبينا ان 
التموينية   املفردات  بتجهيز  االستمرار 
التجهيز  واليات  تنفيذ خطة  ومتابعة 
وتوحيــد  التوقيتــات  جدولــة  مــع 
القطع مــع مادة الطحــني وايصالها 
ملســتحقيها ضمــن نظــام التموين 
وبكل محافظات العراق سيسهم في 

احلد من ارتفاع اسعار املواد الغذائية
واشار الغريري الى ان عمليات التدقيق 
والرقابــة لفــرق الرقابــة التجاريــة 
التجهيز  عمليات  ملتابعة  ستســتمر 
ومتابعة اســعار املواد بالسوق احمللية 
ومحاســبة اخملالفني فــي ظل الظرف 
احلالــي الــذي يســتغله املضاربــني 

واحملتكرين لرفع االسعار .

ولفت البيان الــى ان الوزير الغريري زار 
كذلك عددا من اخملابز واالفران لالطالع 
علــى اليات عملهــم وضمن ضوابط 
 ، احلبوب  لتصنيــع  العامة  الشــركة 
الدعــم الــذي تقدمه الــوزارة فضال 
االستماع الى املشاكل واملعوقات التي 

تعترض عملهم واحتياجاتهم . 
على صعيد متصل أعلنت وزارة التجارة 
عن وصول الباخرة }MV Annegrit{ الى 
منطقــة االدالء ومحملة بأكثر من 43 
ألف طن مــن مادة األرز االمريكي الفل 

حلساب السلة الغذائية”.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية ملى هاشــم املوســوي 
في بيان للوزارة ان “فريق مشــترك من 
السيطرة  قســم  في  اخملتبر  فاحصي 
النوعية في الشــركة ودائــرة الرقابة 
التجارية قام ســحب النمــاذج لبيان 
صالحيته لالســتهالك البشــري قبل 

إطالق جتهيزه”.

بغداد - الصباح الجدد: 
أعلــن املتحدث باســم اخلارجية 
ان  السبت  امس  الصحاف  أحمد 
ه  وجِّ حســني  فؤاد  اخلارجية  وزير 

مبنــح أعضاء املنتخــب العراقي 
جوازات ســفر دبلوماسّية تكرمياً 
ملا حققوه من فوز ُمســتَحق في 

بطولة خليجي 25.

يذكر ان بعثــة املنتخب الوطني 
عادت الى بغــداد لإلحتفال بهم 
في ساحة االحتفاالت الكبرى في 

املنطقة اخلضراء. 

وزير الخارجية: منح أعضاء المنتخب 
العراقي جوازات سفر دبلوماسّية

معرض المركبات وقطع الغيار

عرض سيارات متطورة الول مرة في العراق
وزير التجارة يوجه بتجهيز الحصة األولى 

للمشمولين بالرعاية االجتماعية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

األوروبي عقوبات جديدة  سيفرض االحتاد 
علــى 37 مســؤوالً وكيانــاً إيرانياً على 
خلفية قمع التظاهرات التي تشــهدها 
إيران منذ وفاة الشــابة مهســا أميني، 
لكنــه ال يــزال يبحث فــي إدراج احلرس 
الثوري في قائمــة التنظيمات اإلرهابية، 
بحســب ما قال دبلوماسيون. ومن املقرر 
أن يوافــق وزراء خارجية دول التكتل على 
تبني احلزمــة الرابعة من العقوبات على 
في  املتظاهرين  طهران بســبب قمعها 

اجتماع، غد اإلثنني ، ببروكسل.
ومنــذ 16 أيلول، تهــز إيــران تظاهرات 
واسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا 
أميني )22 سنة( بعد أن أوقفتها شرطة 
األخالق في طهران لعدم التزامها بقواعد 

اللباس الصارمة.
وأوقفت إيران 14 ألف شخص على األقل 
خــالل التظاهــرات، وفــق األمم املتحدة. 
وأعدمــت الســلطات أربعة أشــخاص 
االحتجاجــات،  بحركــة  الرتباطهــم 
18 شخصاً،  وأصدرت أحكام إعدام على 

مما أثار غضباً دولياً واسع النطاق.

زيادة الضغط على إيران
وســبق أن فرض االحتاد األوروبي عقوبات 
شــملت جتميد أصــول وحظــر إصدار 
تأشيرات على أكثر من 60 مسؤوالً إيرانياً 
وكياناً علــى خلفية قمع التظاهرات، مبا 
فيها شــرطة األخالق فــي طهران وقادة 
في احلرس الثوري ووسائل إعالم رسمية، 
لكن التكتل ال يزال يبحث إضافة احلرس 
القائمة السوداء للمنظمات  إلى  الثوري 
اإلرهابية على وقع دعوات من أملانيا ودول 

أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه اخلطوة.
وحــذرت طهران االحتــاد األوروبي من أمر 

مماثل، فيما يخشى مســؤولون أوروبيون 
اتفاق  أن يعطل ذلــك محاوالت إحيــاء 
2015 في شأن برنامج إيران النووي، التي 
وقال مسؤول  بروكســل.  تتوسط فيها 
أوروبي كبير، “أعتقد أنها ليســت فكرة 
جيدة ألنها متنع املضي قدماً في مسائل 

أخرى”.
وقــال متحــدث باســم وزارة اخلارجية 
األملانية، امس األول اجلمعة، إن من املتوقع 
أن يوافق وزراء خارجية االحتاد األوروبي على 
فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف 

أعضاء باحلرس الثوري اإليراني.
ورداً على سؤال في مؤمتر صحافي ببرلني 
عما إذا كانت العقوبات قد تعرقل اجلهود 
قال  النووي،  االتفاق  الدبلوماسية إلحياء 
املتحــدث، “تركز سياســتنا حالياً على 

زيادة الضغط على النظام اإليراني”.

منظمة حتذر من إعدام محتج إيراني
في هــذا الوقت، دعت منظمــة العفو 
الدوليــة إلى حتــرك جماعي في شــأن 
املتظاهر اإليراني، محمد قبادلو، وطلبت 
من اجلميع إرســال رسالة إلى املسؤولني 
اإليرانيــني ومطالبتهــم بإلغــاء حكم 
اإلعدام فوراً وضمان حقــه في الوصول 
إلى محاكمــة عادلة من دون اللجوء إلى 

عقوبة اإلعدام.
وجاء في بيان املنظمــة، “محمد قبادلو 
شــاب يبلغ من العمر 22 ســنة يعاني 
منذ وقت طويل اضطرابات نفسية، وهو 
معرض خلطر اإلعــدام. وقد حكم عليه 
باإلعدام مرتني في محاكمات شــكلية 
غير عادلة للغاية”، وفــق ما نقله موقع 

“إيران إنترناشيونال”.
كما أضافت املنظمة أن محاكمة قبادلو 
اســتندت إلى “اعترافات حتت التعذيب”، 
ومبا أنه لم يتم إجــراء تقييمات لصحة 
املتظاهــر النفســية نظــراً إلصابتــه 

باضطراب نفسي، فإن هذه احملاكمة غير 
صحيحة أساساً.

وبحســب القوانــني واملعاييــر الدولية، 
اإلعدام لألشخاص  يحظر إصدار عقوبة 
واالضطرابات  العقليــة  اإلعاقــات  ذوي 

النفسية.
كما حصلت منظمة العفو الدولية على 
معلومات تفيد بأن محمد قبادلو تعرض 
خالل فترة اعتقاله التي استمرت شهراً 
لالعتداء والضرب بشكل متكرر ومنعته 
الســلطات من تعاطي األدوية املتعلقة 
باالضطراب ثنائي القطب من أجل إجباره 

على االعتراف.
واســتندت “العفو الدوليــة” إلى تقرير 
الطب الشــرعي بتاريخ 20 تشرين األول، 
والذي يؤكد وجــود كدمات وإصابات في 

جسد قبادلو.

كما منع هــذا املتظاهر من تعيني محاٍم 
لنفسه خالل فترة االستجواب، ثم فترة 
احملاكمة، ومت احتجازه في احلبس االنفرادي 
أليام متتالية من دون احلصول على أدويته.

وأعلنــت املنظمة أن “رفض الســلطات 
إصدار أوامر لتقييم صحة هذا املتظاهر 
النفســية بشكل مســتقل ومفصل” 
يعد أحــد انتهاكات احملاكمة العادلة له. 
وكتبت، “فــي حني أن القــدرة العقلية 
حملمد قبادلو على حتديد والسيطرة على 
ســلوكه موضع تســاؤل، فإن القوانني 
اإلعدام  عقوبة  حتظــر  الدولية  واملعايير 

لألشخاص ذوي اإلعاقة”.
إعدام محتجني

واجلديــر ذكــره أن الســلطات اإليرانية 
أعدمت حتى اآلن أربعــة محتجني هم: 
محســن شــكاري، ومجيد رضا رهنورد، 

ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني.
وبحسب تقارير منظمات حقوق اإلنسان، 
يتعرض 109 متظاهريــن إيرانيني آخرين 
خلطــر إصــدار أو تنفيذ حكــم اإلعدام 

ضدهم.

فرنسي - إيرلندي محتجز
وفي الســياق، علق الفرنسي - اإليرلندي 
برنــار فيالن احملتجز في إيــران منذ بداية 
أكتوبر إضرابه عن الطعام والشراب، بناًء 
علــى طلب عائلته التي كانت تخشــى 
عواقب ذلك، في غياب رعاية الســلطات 
اإليرانية، بحســب ما أفادت شــقيقته 
كارولني ماســي فيالن وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقالت شــقيقته، “وافق برنار على قراءة 
كلماتنــا، وعلــق إضرابه عــن الطعام 

والشــراب، لكنــه ال يــزال فــي خطر”، 
موضحة أنه لم يتلق أي عناية. وأضافت 
أنه “مصمم ومستعد للبدء من جديد إذا 
لم يتغير شــيء”. وقالت أيضاً، “أنا قلقة 
للغاية ألنه لم يرَ طبيباً، ويعاني انخفاضاً 
كبيراً في ضغط الدم، وهو ليس على ما 
اإليرانية  أن السلطات  إلى  يرام”، مشيرة 

بدت غير مرنة.
مــن جهتهــا، أعربــت وزارة اخلارجيــة 
العميق  “قلقها  عن  اجلمعة،  الفرنسية، 
على حيــاة برنار فيــالن”، وقالت، “نحث 
الســلطات اإليرانية مــراراً وتكراراً على 
اإلفــراج الفــوري عنه ألســباب طبية. 
ونحمل إيــران املســؤولية الكاملة عن 

وضعه وصحته”.
وكان برنار فيالن املستشــار السياحي 
)64 ســنة(، قد أوقف فــي الثالث من 
أكتوبــر خالل رحلة في إطار نشــاطه 
ملنظــم  إيــران  فــي  كـ”مستشــار 
رحالت”، بحســب ما قالت شــقيقته 
هذا األســبوع، وهو واحد من ســبعة 
فرنسيني محتجزين هناك. وبدأ إضراباً 
عن الطعام في األول من كانون الثاني، 
ثم توقف عن شــرب املاء، اإلثنني، األمر 
الــذي أدى إلــى تدهور ســريع حلالته 
الصحية في وقــت يعاني فيه أمراض 
القلــب والعظــام. واعتبــرت حالته، 

األربعاء، “خطرة”.
وأوقف فيالن بعد فترة وجيزة من اندالع 
االحتجاجات في إيران، إثر وفاة الشابة 
مهسا أميني )22 سنة(، بعد اعتقالها 
من قبل شــرطة األخــالق النتهاكها 
قواعد اللبــاس الصارمة، ولم يحاكم 
بعــد، ولكنــه متهم بنشــر الدعاية 

املناهضة للنظام، األمر الذي ينفيه.

وتأمل باريس ودبلن اإلفراج عنه 
ألسباب إنسانية.

في األثناء، تعهد وزير اخلارجية اإليرلندي 
مايكل مارتن، اخلميــس، أن تبذل دبلن 
“كل ما بوسعها” لإلفراج عن الفرنسي 
- اإليرلندي املوقوف في إيران برنار فيالن 

الذي تثير حالته الصحية القلق.
وقال وزير اخلارجية اإليرلندي لدى سؤاله 
عن هذا املوضوع خالل مؤمتر بريطاني - 
إيرلندي في دبلن، “ســنفعل كل ما هو 
ممكن”، في وقت دعت فيه عائلة فيالن 
إيرلندا إلى تكثيــف إجراءاتها لإلفراج 

عنه.
أننــا كنا  وأضــاف مارتــن، “أعتقــد 
نشيطني جداً في ما يتعلق بوضع برنار. 
لقد سعينا لدى احلكومة اإليرانية إلى 
تأمني إطالق سراحه ألسباب إنسانية”. 
وتابــع، “ما زلنا نرد على األســرة. نحن 

متعاطفون معها”.
كارولني  فيــالن،  شــقيقة  ووجهــت 
ماســيه - فيالن، اخلميس املاضي، نداًء 
مباشــراً إلى وزير اخلارجيــة اإليرلندي 
عبــر إذاعــة “آر تــي إي” اإليرلنديــة. 
وقالــت، “كثفــوا املفاوضــات إلخراج 
برنار من هناك”، مشــيرة إلى أن صحة 
إضرابه  بسبب  جداً”  “سيئة  شقيقها 
عن الطعام. وأضافت، “نحن نخشــى 
علــى حياته”، موضحة أن شــقيقها 
يعاني مرض القلب ومرضاً في العظام 

يتطلبان عناية طبية.
وفي مواجهة عدم إبداء طهران مرونة 
الفرنسية  الســلطات  مطالب  حيال 
واإليرلندية باإلفراج عنــه، أضرب برنار 
عن الطعام في يوم رأس السنة قبل أن 
يرفض شــرب أي سوائل، هذا األسبوع، 
مما أدى إلى تدهور ســريع فــي حالته 
دبلوماســي  مصدر  وقــال  الصحية. 
الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  فرنسي 
إن برنــار يظهر “عالمــات خطرة على 

اإلرهاق اجلسدي والنفسي”.

عقوبات أوروبية مرتقبة على إيران بسبب قمع االحتجاجات
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متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد أن وقعت إســرائيل “اتفاقيات 
إبراهيم” لتطبيع العالقات مع دول 
عربيــة في 2020، تتجــه أنظارها 
نحو الســعودية، والتي قد تشكل 
دفعة لعملية الســالم في الشرق 

األوسط.
الــوزراء  رئيــس  وأعلــن مكتــب 
اإلســرائيلي، بنيامــني نتانياهــو، 
اخلميــس املاضــي، أنــه بحث مع 
القومي األميركي،  مستشار األمن 
جيــك ســوليفان، فــرص حتقيق 
انفراجة دبلوماسية مع السعودية، 
الســماح  الرياض  تشــترط  فيما 
للفلســطينيني بتأسيس دولتهم 
مرحلة  أي  تســبق  خطــوة  فــي 

لتطبيع العالقات مع إسرائيل.
وتعهــد نتنياهــو، الذي اســتعاد 
الشــهر  الــوزراء  رئيس  منصــب 
املاضي، بالســعي لتدشني عالقات 
توقيع  بعــد  الرياض  رســمية مع 
اتفاقيــات تطبيــع مــع اإلمارات 
والبحرين في عام 2020 حتمل اسم 

“اتفاقيات إبراهيم”.
وأكــد وزيــر اخلارجية الســعودي، 
األمير، فيصل بن فرحان، أن بالده لن 
تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون 

إقامة دولة فلسطينية.
وأوضح في تصريحات نشرتها وزارة 
اخلارجيــة الســعودية، امس األول 
اجلمعة، عبر حســابها على تويتر 
أن “التطبيع واالســتقرار احلقيقي 
لن يأتي إال بإعطاء الفلســطينيني 
األمل من خــالل منحهم الكرامة 

وهذا يتطلب منحهم دولة”.

فرص التطبيع 
مبارك  السعودي،  السياسي  احمللل 
آل عاتي، يرى أن “موقف الرياض جتاه 
تطبيع العالقات مع إسرائيل ال يزال 
كما هو مــن دون أي تغيير، خاصة 
وأن إســرائيل لم تقدم أي خطوات 
إقامة  فــي  جديتها  علــى  تبرهن 

عالقات مع السعودية”.
ويشــرح آل عاتــي فــي رد علــى 
استفسارات أن “السعودية ليست 
في حالة عداء مع إسرائيل، ولكنها 
لن تطبع العالقات مــن دون وجود 
قواعد وأرضيــة واحدة متفق، وهي 
دائمــا ما تقف في صف الشــعب 
االنتهاكات  وترفض  الفلسطيني، 
والتي كان  اإلسرائيلية املســتمرة 
إسرائيلي  مســؤول  اعتداء  آخرها 

بزيارته للمسجد األقصى”.
أستاذ العلوم السياسية باجلامعة 
العبرية فــي القدس، مئير مصري، 
يعتقد أن “هنــاك فرصة حقيقية 
والسعودية،  للتطبيع بني إسرائيل 

واخملاطر  املصالح  تشــابك  بسبب 
اجلمة التي تعصف باملنطقة”.

وأضاف أن “الزمن قد تغير، وأسلوب 
تعامــل النظام الرســمي العربي 
مــع القضايا اإلقليميــة قد تغير 
هــو أيضا، إذ لم تعــد العالقة مع 
إســرائيل من احملرمات العربية كما 

كان الوضع في السابق”.
مــع أن الســعودية، أكــدت مرارا 
وتكرارا أنها لن توقع اتفاق ســالح 
مع إســرائيل قبل التوصل لسالم 
الفلســطينيني، ولكن أشارت  مع 
وســائل إعالم ورجال دين تدعمهم 
أن  إلى  الســعودية  الدولــة فــي 
التغيير جار بالفعل مع إســرائيل، 
وهو أمــر ال ميكــن أن يحــدث إال 
بتوجيهات من ولــي العهد األمير 

محمد بن سلمان.
وأوضح مصــري وهو عضو اللجنة 
اإلســرائيلي  العمل  املركزية حلزب 
أن “الســعودية ليست مجرد دولة 
عضو في اجلامعة العربية، بل إنها 
التوجه  التي تعبر عــن  القاطــرة 

العربي العام في املنطقة”.
ووقعت إسرائيل في 2020 اتفاقات 
اإلمارات  مــع  العالقات  لتطبيــع 
واملغرب  والبحرين  املتحدة  العربية 

ثم السودان في يناير 2021. 
هذه  جميع  الفلسطينيون  واعتبر 
إذ  الظهر”،  فــي  “طعنة  االتفاقات 
أنها خالفــت اإلجماع العربي الذي 

جعل مــن حل النزاع اإلســرائيلي 
الفلسطيني أساسا ألي سالم مع 

إسرائيل.

شروط السعودية للتطبيع
عاتي  آل  السياســي  احمللل  ويؤكد 
أن “الســعودية لن تقــوم بتطبيع 
العالقات من دون اعتراف إسرائيلي 
بإقامة دولة فلسطينية على حدود 
1967، وهــو ما نصت عليه صراحة 

مبادرة السالم العربية”.
وأكد أن “هذا النــوع من العالقات 
يتطلب  إســرائيل  تريــده  الــذي 
منهــا القيام بخطــوات جادة جتاه 
الفلســطينيني إلحالل السالم، إذ 
ميكن االستفادة من مبادرة السالم 
تكشف  خارطة  باعتبارها  العربية 
الشرق  في  السالم  خطوات حتقيق 

األوسط”.
تتشــارك إســرائيل وحلفاؤها في 
اخلليج اخملــاوف إزاء إيران لكن عودة 
رأس  على  الســلطة  إلى  نتانياهو 
حكومة ميينية قومية أثارت مخاوف 
من تصعيد الصراع املســتمر منذ 
عقود مــع  الفلســطينيني، وفق 

تقرير لوكالة رويترز.
ويرى مصري أن “الســالم اإلقليمي 
ســيؤدي حتما إلى إحتواء الصراع 
وأن  الفلســطيني”،  اإلســرائيلي 
“الســعودية باتت علــى قناعة أن 
العائق أمام  إسرائيل ليســت هي 

التوصــل إلى حل نهائي ومرض مع 
والسالم  الفلسطينيني،  الشركاء 
الدائم بني إسرائيل والفلسطينيني 
يتطلب حزمة من اإلصالحات داخل 

البيت الفلسطيني أوال”.
ويبــني أن “احتواء الطرفني في إطار 
إقليمي موسع من شأنه أن يضيق 
رقعة الصــراع القائم، وأن يحجم 
دور املتطرفــني”، مضيفــا أنــه “ال 
يوجد أي تناقض بني مبادرة السالم 
السعودية التي اعتمدتها اجلامعة 
العربية فــي قمة بيروت عام 2002 

والتقارب السعودي مع إسرائيل”.
وشــهدت الضفــة الغربية، وهي 
يســعى  التي  املناطــق  بــني  من 
الفلسطينيون إلقامة دولة عليها، 
تصاعــدا في أعمــال العنف منذ 
أن كثفت إســرائيل غاراتها العام 
ردا علــى سلســلة من  املاضــي 
الهجمــات الدامية في الشــوارع 

مبدنها.
ودعــا وزيــر اخلارجية الســعودي، 
اإلســرائيلية،  احلكومة  فرحان  بن 
بجدية  التعامــل  إلــى  األربعــاء، 
لتسوية الصراع مع الفلسطينيني.
املنتــدى  وقــال متحدثــا خــالل 
إن  العاملي فــي دافوس  االقتصادي 
احلكومة اإلسرائيلية ترسل “بعض 
اإلشــارات التي رمبا ال تبشر بذلك” 
لكنه عبر عــن آماله فــي أن ترى 
احلكومة أن حل الصراع ســيكون 

واملنطقة  إســرائيل  مصلحة  في 
ككل.

“واشنطن والرياض والتطبيع”
أن  إســرائيليون  مسؤولون  ويؤكد 
تطبيــع العالقــات بني إســرائيل 
والســعودية “لــن يكــون ممكنــا 
الرياض  طاملا بقيت العالقــات بني 
وواشــنطن متوترة”، بحسب تقرير 

نشره موقع أكسيوس.
ومنذ أكتوبر املاضي توترت العالقات 
بني الواليات املتحدة والســعودية، 
إثر توصل السعوديني التفاق ضمن 
إنتاج  خلفــض  بلس”  “أوبــك  إطار 
النفط بشــكل كبير، وهو ما تراه 
إدارة الرئيــس األميركي، جو بايدن، 

انتهاكا للتفاهمات بني البلدين.
مستشار وزارة اخلارجية األميركية، 
ديريــك شــوليه، أكد أنــه يوجد 
“خالفــات” يجــري احلديــث عنها 
بشكل “واضح وصريح” بني الرياض 
وواشنطن، ولكن “الواليات املتحدة 
لديها عالقات طويلة مع السعودية 
تتجــاوز ثمانيــة عقــود، وال زلناء 

شركاء”.
ســيعلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
اجلديــد، بنيامــني نتنياهو، خطط 
ضم الضفة الغربية مقابل صفقة 
وســط  الســعودية  مع  تطبيــع 
اململكة  مع  إســرائيلية  محادثات 
بذلك الشــأن، وفقا لوسائل إعالم 

إسرائيلية.
وأوضح شــوليه أن هــذه العالقة 
شابها “بعض اخلالفات كما حصل 
وقع حظر  السبعينيات عندما  في 
تصديــر النفــط، والــذي فرضته 
1973 مع  الســعودية بعد حــرب 
لديها  واشنطن  ولكن  إســرائيل”، 
مع  قويــة  اقتصاديــة  “شــراكة 
الريــاض” في عدة مجــاالت منها 

“الطاقة”.
اخلارجيــة  وزارة  أكــد مستشــار 
ديريك شــوليه اجلمعة  األميركية 
في حديــث مع قنــاة “احلــرة” أن 
“الواليــات املتحــدة لديها عالقات 
طويلة مــع الســعودية تتجاوز 8 
عقود، وال زلناء شركاء”، مشيرا إلى 
“وجود خالفات” يجري احلديث عنها 

بشكل “واضح وصريح”.
محادثــات   2014 فــي  وانهــارت 
الســالم التي كانت تتوسط فيها 
الواليات املتحدة بهدف إقامة دولة 
الغربية  الضفة  في  فلســطينية 
وتضاءلت  وغزة،  الشرقية  والقدس 
منذ  أكبر  بصــورة  إحيائهــا  آفاق 
تشكيل حكومة نتانياهو  اجلديدة 
التي يعــارض كثير من الشــركاء 
فيها إقامة الدولة الفلســطينية 
ويدفعون لتوســيع املســتوطنات 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية.

ماذا يعني التطبيع لنتانياهو؟
ووفق تقرير نشره موقع “أكسيوس” 
وضــع نتانياهــو “التطبيــع مــع 
السعودية كأحد أهدافه الرئيسية 

في السياسية اخلارجية”.
أســتاذ العلــوم السياســية في 
جامعة جورج واشــنطن، ريتشارد 
تشازدي، يرى أن وجود حتالف رسمي 
بني إسرائيل والسعودية “سيساعد 
نتانياهو وإسرائيل في إيجاد جبهة 
جديدة ضد إيران” والتهديدات التي 

تفرضها في املنطقة.
وقــال فــي رد على استفســارات 
موقــع “احلــرة” إنه ينبغــي  على 
نتانياهو “إجراء حسابات التكاليف 
والفوائد التي قد تنتج عن مثل هذا 
إذ قد  العالقات،  التحالف” بتطبيع 
يتيح إلســرائيل االســتفادة أيضا 
من “النفط” الذي تنتجه الدول في 
املنطقة، خاصــة تلك التي وقعت 

على “اتفاقيات إبراهيم”.
الوزراء اإلســرائيلي  رئيــس  تعهد 
بالسعي  نتنياهو،  بنيامني  املكلف، 
إلــى إقامة عالقات ديبلوماســية 
كاملة مع الســعودية مبجرد توليه 
منصبه. وجاءت تصريحات نتنياهو 
فــي مقابلة مــع قنــاة “العربية” 

السعودية.

نتانياهو يبحث عن فرصة والرياض تتمسك بشرط 
السماح بتأسيس دولة للفلسطينيين

تطبيع إسرائيل مع السعودية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصيب 12 شخصا إثر انقالب حافلة في املنطقة 

اجلنوبية من نهر األردن، في الضفة الغربية.
ووفقــا لصحيفــة Jerusalem Post، أصيــب 
ركاب احلافلة بإصابات تتــراوح ما بني الطفيفة 

واملتوسطة.
وقــد هرعت الطواقم الطبية اإلســرائيلية إلى 
مكان احلادث علــى الفور، وقدموا اإلســعافات 

األولية الالزمة لضحايا احلادث.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن متحدث باسم األمم املتحدة أن االستثناءات 
األخيرة من القيــود التي فرضتها حركة طالبان 
على النســاء في أفغانســتان “ليست كافية” 
بالنظــر إلى “التراجــع الهائــل” حلقوقهن، في 
تصريح أعقب زيــارة لكابل أجراها مســؤولون 

أمميون كبار.
واختتــم وفد رفيع يضم خصوصــا نائبة األمني 
العــام لألمم املتحــدة، أمينة محمــد، واألمينة 
املرأة، سيما  التنفيذية للهيئة األممية لشــؤون 
بحوث زيارة استغرقت أربعة أيام لكابل وقندهار.
وقالــت محمــد التــي التقت بعضا مــن قادة 
طالبان في بيان “رســالتي واضحة: رغم أننا نقر 
باالستثناءات املهمة التي متت، فإن القيود تعرض 
النساء والفتيات األفغانيات ملستقبل يحصرهن 
في منازلهن وينتهك حقوقهن ويحرم اجملتمعات 

خدماتهن”.
منــذ عودتهــا إلى الســلطة في أغســطس 
2021، فرضــت طالبــان قيــودا صارمــة على 
الوظائف  اســتبعادهن عن  األفغانيات، شملت 
العامة ومنعهن مــن االلتحاق باملدارس الثانوية 

واجلامعات أو الذهاب إلى احلدائق.
وفي نهاية ديســمبر، منعــت طالبان املنظمات 
غير احلكومية من العمل مع النساء األفغانيات، 
ما دفع عددا كبيرا منها إلى تعليق أنشــطتها. 
ورغــم ذلك متكنــت بعض تلــك املنظمات من 
استئناف األنشطة جزئيا بعد تلقي تأكيدات من 
السلطات بأن النســاء ميكنهن مواصلة العمل 

في القطاع الصحي.
وقال فرحــان حق، نائب املتحدث باســم األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيــو غوتيريش، “واضح 
أننا شــهدنا تراجعا كبيرا للحقوق األساســية 
للنساء والفتيات. بعد ذلك، لم يعد من الكافي 

رؤية خطوات قليلة إلى األمام”.
وأعربت أمينة محمد عن أسفها ألنه “في الوقت 
أزمة إنسانية  احلالي أفغانستان تنعزل وســط 
رهيبــة في أحد البلــدان األكثر عرضــة لتغير 
املناخ”، مؤكدة أن أي مســاعدة إنسانية فعالة 
تتطلــب “وصوال كامال وآمنا وبــال عوائق جلميع 
العاملني في اجملال اإلنساني، مبن فيهم النساء”.

كذلــك التقى الوفد عددا مــن اجلهات الفاعلة 
الرئيســية مــن اجملتمــع املدنــي واملنظمــات 

اإلنسانية.
في أول عملية اغتيال تســتهدف سياسيا بارزا 
منذ اســتيالء حركــة طالبان على الســلطة، 
لقيت عضو البرملان األفغاني الســابق، مرسال 
نبي زاده، مصرعها في منزلها على يد مسلحني 
مجهولــني، وفقا ملــا ذكرت صحيفــة “التاميز” 

البريطانية.
وقالت ســيما بحوث في بيان “لقد شــهدنا 
صمودا اســتثنائيا. ال شــك لدينــا أبدا في 
شجاعة النســاء األفغانيات ورفضهن حملوهن 

من احلياة العامة”.
جاءت هذه الزيارة إلى أفغانســتان في أعقاب 
سلســلة من “املشــاورات الرفيعة املستوى” 
في دول عدة في املنطقة وفي اخلليج وآســيا 
وأوروبــا. وقالــت األمم املتحدة إنــه متت خالل 
هذه االجتماعــات املوافقة على مبدأ تنظيم 
مؤمتر دولي حول النســاء والفتيات في العالم 

اإلسالمي في مارس 2023.

إصابة 12 شخصا 
نتيجة انقالب حافلة 

قرب نهر األردن

األمم المتحدة: 
)تراجع هائل( لحقوق 
النساء في أفغانستان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكـــار، إن تركيـــا ألغـت زيـارة 
إلـى  السويـدي  الدفـــاع  وزيـر 
البـــالد، بحســـب ما ذكـــره 

مراسلـنا.
لوزيــر  الزيــارة  إلغــاء  ويأتــي 

الدفاع الســويدي على خلفية 
وإعطــاء  األخيــرة  التطــورات 
السويدية  الســلطات  من  إذن 
القرآن  بإحــراق  اجلهات  لبعض 
أمــام الســفارة التركيــة في 

ستوكهولم.
إلى ذلــك ألغى رئيــس البرملان 

التركــي، زيارة لرئيــس البرملان 
مقررة  كانت  ألنقرة  الســويدي 

في الـ17 من الشهر اجلاري
اخلارجيــة  وزارة  واســتدعت 
التركية ســفير الســويد لدى 
وأبلغته  اجلمعــة  أمــس  أنقرة 
إدانتها بأشــد العبارات سماح 

بحــرق  الســويد  ســلطات 
نســخة من املصحف الشريف 
أنقـــرة فـــي  أمــام ســفارة 

ستوكهولـم.
إن  دبلوماســية،  مصادر  وقالت 
اســتدعت  التركية  اخلارجيــة 
ستافان  الســويدي،  الســفير 

خلفيــة  علــى  هيرســتروم، 
معلومــات تفيد بأن ســلطات 
بالده ســمحت بحرق نســخة 
من القرآن الكرمي، قرب ســفارة 
وأبلغته  ستوكهولم،  في  أنقرة 
بأن “تنظيــم هذه الفعالية، هو 
استفزاز منظم يصنف على أنه 

جرمية كراهية، وندينه بأقســى 
العبارات”.

وشــددت الوزارة علــى رفضها 
هــذا  إزاء  الســويد  موقــف 
العمــل، وأن تركيــا تنتظر من 
السلطات املعنية عدم السماح 

مبمارستـه.

تركيا تلغي زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة ردا على السماح بإحراق القرآن

شؤون عربية ودولية



اعالن4

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد : 1379/ب/2022
التاريخ : 2023/1/19

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن( / صالح حسن عبد

املدعي عليهم ) املدين ( / صباح وفالح وليلى ورزاق وماجد 
وسميرة وشروق وخالد وحامد اوالد وبنات حسن عبد

تنفيذا لقــرار احلكم الصــادر من هذه احملكمــة بالعدد 
)1379/ب/2022( فــي 2022/5/10 واملتضمن اعالن املزايدة 
إلزالة شيوع العقار املرقم )1770 م39 الهوره( وتوزيع صافي 
الثمن بني الشركاء كال حســب سهامه. فقد تقرر اعالن 
عن بيعه باملزايدة العلنية خالل )30( يوم اعتبارا من اليوم 
التالي للنشــر في صحيفتني محليتــني فعلى الراغبني 
بالشــراء مراجعة هــذه احملكمة مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 10% مــن القيمة التقديرية 
للعقار بصك معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وســوف 
جتري املزايدة في اليوم االخير الســاعة الثانية عشر ظهرا 
واذا صادف اليوم االخير عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي 
يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايــدة ويتحمل من 

ترسوا عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة
القاضي
حیدر شعیوط سدخان

مواصفات العقار
ملك صــرف يتكون مــن طارمه امامية وكراج ســيارات 
ومطبخ واســتقبال وهول وغرفتي نوم في الطابق االرضي 
وصحيات داخلية وخارجية مشــيدة بالطابوق ومسقفه 
بالشــيلمان والطابق الثاني يتكون من غرفة نوم عدد )2( 
ومخزن وبيتونة يقع في كوت/ شــارع التربية الرئيســي 

مجهز بكافة اخلدمات
املساحه / 315 م2

الشاغل / ماجد ورزاق وســميرة وشروق اوالد وبنات حسن 
عبد

 القيمة التقديرية / 985،000،000 تســعمائة وخمســة 
وثمانون مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد : 2368/ب/2022
التاريخ : 2023/1/8

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن( / عبد اهلل كيمر يوهر

املدعــي عليهم ) الدائن ( / 1 ماجد جفات حســني 2 رافد 
جفات حســني 3- رائد جفات حســني 4 -اســيل جفات 

حسني 5- وسن جفات حسني 6- حيدر جفات حسني
تنفيذا لقــرار احلكم الصــادر من هذه احملكمــة بالعدد 
)2368/ب/2022( واملتضمــن اعــالن املزايدة إلزالة شــيوع 
العقار املرقــم )818/1 م 45 ام حالنه( وتوزيع صافي الثمن 
بني الشركاء كال حسب سهامه. فقد تقرر اعالن عن بيعه 
باملزايــدة العلنية خالل )15( يوم اعتبــارا من اليوم التالي 
للنشــر في صحيفتني محليتني فعلى الراغبني بالشراء 
مراجعة هذه احملكمة مســتصحبني معهــم التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك 
معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جتري املزايدة في 
اليوم االخير الســاعة الثانية عشر ظهرا واذا صادف اليوم 
االخير عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام 
الرسمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة 

اجور االعالن واملزايدة
القاضي
حیدر شعیوط سدخان

مواصفات العقار
جنســه/ دار ســكن تتكون من اســتقبال وغرفتني نوم 
ومطبــخ وحمــام ومرافق صحيــة مبني مــن الطابوق 
واالســمنت  ومسقف بالشــيلمان يقع في منطقة زين 
القوس في شــارع فرعي بالقرب من شــارع املدارس ورجة 

عمرانه رديئة
املساحة / 200 م2
الشاغل / ال يوجد

 القيمة التقديرية / 70،000،000 مليون دينار  الغيرها

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العزيزية

رقم االضبارة/ 2015/340
التاريخ/ 2023/1/10

اعالن
 تبيع مديرية تنفيذ العزيزية العقار تسلسل 1/16/
م27 الواقع في العزيزية العائد للمدين امنية ايدام 
منصور احملجــوز لقاء طلب الدائن شــركة ما بني 
النهرين البالغ 28437905 دينار )ثمانية وعشــرون 
مليون واربعمائة وســبعة وثالثون الف وتسعمائة 
وخمسة دينار( فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه 
املديريــة خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي 

والداللية على املشتري
املواصفات

1- موقعــه ورقمــه:- العزيزية / الزجلــة 1/16 م17 
الزجلة 

2- جنســه ونوعه:- عبــارة عــن ارض زراعية حق 
التصــرف تقع في منخفض شــط األمين مغمورة 

باملياه في الوقت احلالي
3- حدوده واوصافه:- 

4- مشتمالته:- أراضي زراعية تسقى بالواسطة
5- مساحته:- 58/240/28 دومن وأربعة وعشرين اولك 

و 28 م
6- درجة العمران:- /

7- الشاغل:- / 
8- القيمــة املقدرة:- 600,000 ســتمائة الف دينار 
للــدومن الواحد واالجمالي خمســة وثالثون مليون 

دينار
املنفذ العدل
غسان فهد غنيس التميمي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون االحوال بغداد/ 

الرصافة
العدد/ 2459
التاريخ/ 2023/1/18

م// اعالن
جبر(  )جاســم شمخي  املواطن  قدم 
دعوه قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
)الكعبي( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

جلنة تثبيت امللكية في اجملر الكبير
العدد 9/ت مجدد/2023
التاريخ 2023/1/19

اعالن
اصدرت هذه اللجنة قرارها بالعدد 9/ت 
مجدد/2023 في 2022/12/11 واملتضمن 
رد الطلــب التســجيل اجملــدد بتثبيت 
)2101/الســراي(  املرقم  العقار  ملكية 
باســم طالبي  اجملرالكبير  في قضــاء 
التســجيل اجملدد )يحيى عــالوي اكرمي( 
فمن لديه اعتــراض او عالقة او حقوق 
التسجيل  الى مالحظية  تقدمي مالديه 
العقــاري في اجملر الكبيــر خالل ثالثون 
يوما تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن 
وبخالفة يعتبر القرار مكتسب الدرجة 

القطعية.
القاضي
محمد سعيد كوكو
رئيس جلنة تثبيت امللكية في اجملر 
الكبير

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العزيزية

رقم االضبارة/ 2018/256
التاريخ/ 2023/1/10

اعالن
 تبيع مديرية تنفيذ العزيزية العقار تسلسل 
361/6 م18 الواقع في العزيزية العائد للمدين 
حميــد راضي ســلومي احملجــوز لقاء طلب 
الدائن شركة ما بني النهرين البالغ 50 مليون 
دينار فعلــى الراغب بالشــراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مــدة ثالثني يوما تبدا من اليوم 

التالي والداللية على املشتري
املواصفات

1- موقعه ورقمه:- العزيزية / عتبة
2- جنســه ونوعه:- قطعــة ارض خالية من 

البناء
3- حدوده واوصافه:- /

4- مشتمالته:- ال توجد
5- مساحته:- 434 م2

6- درجة العمران:- /
7- الشاغل:-  /

8- القيمــة املقــدرة :- 250,000,000 مائتان 
وخمسون مليون دينار

املنفذ العدل
غسان فهد غنيس التميمي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد :4144/ب/2022
الى املستملك منه / حنان داود سلمان 

اميان داود سلمان 
اعالن

اقام  املستملك مدير بلدية الكوت - إضافة لوظيفته 
الدعوى املرقمة. اعــاله يطلب دعوتكم للحضور امام 
هــذه احملكمة لغرض اســتمالك جزء مــن القطعة 
املرقعــة 2 / 595م 39 الهورة  وجملهولية محل اإلقامة 
لذا تقــرر تبليغك مبضمون عريضــة الدعوى املرقعة 
4144/ب/2022 عــن طريــق النشــر فــي صحيفتني 
محليتني لذا اقتضى حضوركم يوم  2023/1/24 وفي 
حال عدم حضوركم ســوف يتم الســير في اجراءات 

الدعوى غيابيا بحقكم. 
القاضي
حيدر شعيوط سدخان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 4/جنح/ عنف اسري/2023
التاريخ: 2023/1/16

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: عارف توفيق 

جهيد سلمان
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضيــة املرقمــة 4/جنــح/ عنف 
املادة  احــكام  وفق  م  اســري/2022 
)384( مــن قانــون العقوبــات فقد 
باالعالن عــن طريق  تبليغــك  تقرر 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هــذه احملكمة في يــوم 2023/2/16  
وفــي حال عــدم حضورك ســوف 
غيابيا حسب  بحقك  احملاكمة  جترى 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 93/ش/2023
التاريخ: 2023/1/19

اعالن
الــى/ املدعى عليها )أحالم شــناوة 

عبيد(
اقــام املدعــي )فائــق عزيــز عبود( 
الدعوى املرقمة اعــاله تطلب فيها 
انك  وحيث  اخلارجي  الطالق  تصديق 
الوقت  في  االقامــة  محل  مجهول 
احلاضر حسب شرح القائم بالتبليغ 
ومختار املنطقة عليه تقرر تبليغك 
بالصحف احمللية للحضور امام هذه 
احملكمــة او من ينــوب عنك صباح 
ستجري  وبعكســه   2023/2/5 يوم 
وفق  وعلناً  غيابيــاً  بحقك  املرافعة 

االصول.
القاضي

دائرة التسجيل العقاري في بدرة 
رقم التسلسل 424

اسم احمللة / القلعة / قضاء بدرة
اجلنس / دار

 البيانات اخلاصة / العائدة في ســجل 
االســاس دار تنفيذا ألحــكام البند )1( 
من املادة 50 مكرر من قانون التسجيل 
العقــاري رقم 43 لســنة 1971 املعدل 
. تقرر االعــالن عن املباشــرة بإجراءات 
تســجيل مجددا للعقــار املبني اعاله 
وفقا ألحكام الفقرة 3 من املادة 45 من 
القانون املذكــور اعاله فعلى من يدعي 
امللكيــة او اي حقــوق عقارية من هذا 
العقار تقدمي ما لديه من بيانات الى هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثــني يوم من تاريخ 
نشــر االعالن واحلضور الى موقع العقار 
او مراجعة دائرة التسجيل في الساعة 
العاشرة من صباح اليوم التالي النتهاء 
مدة االعالن وذلك ألثبات ادعائه بشــتى 
الكشــف  اجراء  عند  االثبات  وســائل 
تقرر  الذين  اجملاوريــن  وبحضور  املوقعي 

اللجنة حضورهم العقاري
مالحظ التسجيل العقاري / بدرة 
حسین کیطان ردام

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في احلي

العدد/ 876/ش/2022
التاريخ/ 2023/1/18

)اعالن(
املدعية/ شيماء زايد ساجت

املدعيه عليه/ حسن جبار محمد
اصــدرت هــذه احملكمــة قرارهــا املرقــم 
876/ش/2022 واملؤرخ 2022/12/28 واملتضمن 
احلكم بالتفريق للضرر بني املدعية شــيماء 
زايد ســاجت واملدعــى عليه حســن جبار 
محمد واعتباره طالقا بائنــا بينونه صغرى 
وال يحق للمتداعيني استئناف احلياة الزوجية 
اال بعقد ومهر جديدين وعلى املدعية التزام 
عدتها الشــرعية البالغة ثالثة قروء اعتبارا 
من تاريــخ الطالق وعليها عــدم الزواج من 
رجل اخــر اال بعد انتهاء عدتها الشــرعية 
واكتساب القرار الدرجة القطعية وجملهولية 
محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواســطة 
صحيفتــني محليتني لالعتراض على احلكم 
املذكــور ضمن املــدة القانونية وبعكســه 
ســوف يكتســب القرار الدرجة القطعية 

ووفقا لالصول.
القاضي
تسحني علوان اخليكاني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

جلنة تثبيت امللكية في اجملر الكبير
العدد 10/ت مجدد/2022
التاريخ 2023/1/19

اعالن
اصدرت هذه اللجنة قرارها بالعدد 10/ت 
مجدد/2022 في 2022/12/13 واملتضمن 
رد الطلــب التســجيل اجملــدد بتثبيت 
)2102/الســراي(  املرقم  العقار  ملكية 
باســم طالبي  اجملرالكبير  في قضــاء 
التســجيل اجملدد )يحيى عــالوي اكرمي( 
فمن لديه اعتــراض او عالقة او حقوق 
التسجيل  الى مالحظية  تقدمي مالديه 
العقــاري في اجملر الكبيــر خالل ثالثون 
يوما تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن 
وبخالفة يعتبر القرار مكتسب الدرجة 

القطعية.
القاضي
محمد سعيد كوكو
رئيس جلنة تثبيت امللكية في اجملر 
الكبير

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العزيزية

رقم االضبارة/ 2015/344
التاريخ/ 2023/1/10

اعالن
 تبيــع مديرية تنفيذ العزيزية العقار تسلســل 
17/1م22 الواقــع في العزيزيــة العائد للمدين 
ماجد ضمد راضــي احملجوز لقاء طلــب الدائن 
شــركة ما بني النهرين البالغ 1087829 مليون 
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مــدة ثالثني يومــا تبدا من اليــوم التالي 

والداللية على املشتري
املواصفات

1- موقعــه ورقمه:- العزيزيــة / زوية الزرع 17/1 
م22

2- جنســه ونوعه:- أربعة دور ســكنية حديثة 
البناء

3- حدوده واوصافه:- 177/1 م22 زوية الزرع
4- مشتمالته:- أراضي زراعية تسقى بالواسطة

5- مســاحته:- 28 ســهم من اصــل 368 من 
املساحة 5 دومن

6- درجة العمران:- جيدة
7- الشاغل:-  

8- القيمــة املقــدرة:- 350,000,000 ثالثمائــة 
وخمسون مليون دينار 

9- حصــة املديــن / خمســة واربعــون مليون 
وستمائة واثنان وخمسون الف دينار

املنفذ العدل
غسان فهد غنيس التميمي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 100/ج/2023
التاريخ: 2023/1/15

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: واعض احمد 

سلمان العتبي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
وفق  املرقمــة 100/ج/2023  الدعوى 
احــكام املــادة )1/459( مــن قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2023/2/20  وفي حال عدم حضورك 
ســوف جترى احملاكمة بحقك غيابيا 

حسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى األمن الداخلي الثانية
 للمنطقة الثالثة

إعالن 
الهارب الشرطي )عباس مجيد  املتهم  إلى 
معــن مهاوي( ملا كنت متهــم وفق إحكام 
املادة )32( من ق.ع د رقم )14( لســنة 2008 
ومبــا أن محــل تواجدك مجهــوالً اقتضى 
تبليغك بواســطة هــذا اإلعــالن على أن 
حتضر أمام هذه احملكمة خــالل مدة ثالثون 
يومــاً اعتباراً من تاريــخ تعليق هذا اإلعالن 
في محل اقامتك ومقــر عملك وجتيب عن 
التهمة ضدك وعند عدم حضورك ســوف 
جتــري محاكمتــك غيابياً وحتجــز أموالك 
بإسقاطك  ويحكم  املنقولة  وغير  املنقولة 
من احلقــوق املدنية ويطلــب من املوظفني 
العموميــني القــاء القبض عليــك أينما 
وجدت وتســليمك إلى اقرب سلطة وإلزام 
املواطنني الذين يعلمون مبحل تواجدك إخبار 
الســلطات عنك وفق املادة )69 ( من قانون 
لـــــدى قــــوى  اجلزائية  أصول احملاكمات 

األمن الداخلي رقم )17 ( لسنة 2008 .
رئيس محكمة 
قوى األمن الداخلي الثانية للمنطقة 
الثالثة

دائرة التسجيل العقاري في بدرة 
رقم التسلسل 426

اسم احمللة / القلعة / قضاء بدرة
اجلنس / دار

 البيانات اخلاصة / العائدة في ســجل 
االســاس دار تنفيذا ألحــكام البند )1( 
من املادة 50 مكرر من قانون التسجيل 
العقــاري رقم 43 لســنة 1971 املعدل 
. تقرر االعــالن عن املباشــرة بإجراءات 
تســجيل مجددا للعقــار املبني اعاله 
وفقا ألحكام الفقرة 3 من املادة 45 من 
القانون املذكــور اعاله فعلى من يدعي 
امللكيــة او اي حقــوق عقارية من هذا 
العقار تقدمي ما لديه من بيانات الى هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثــني يوم من تاريخ 
نشــر االعالن واحلضور الى موقع العقار 
او مراجعة دائرة التسجيل في الساعة 
العاشرة من صباح اليوم التالي النتهاء 
مدة االعالن وذلك ألثبات ادعائه بشــتى 
الكشــف  اجراء  عند  االثبات  وســائل 
تقرر  الذين  اجملاوريــن  وبحضور  املوقعي 

اللجنة حضورهم العقاري
مالحظ التسجيل العقاري / بدرة 
حسین کیطان ردام

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
دار القضاء في تاج الدين
محكمة جنح تاج الدين

العدد: 36/ج/2023
التاريخ: 2023/1/11

الى املتهم الهارب 
)سعد ناعور ضيدان كيطان( 

م/اعالن
حتية طيبة.

اقامتك  الى مجهوليــة محل  بالنضر 
بالوقت احلاضر ولكونك متهم بالدعوى 
املرقمــة أعاله املقامة ضــدك من قبل 
املشــتكي)فاضل جــدوع ســيد( وفق 
احكام املادة )1/459( من قانون العقوبات 
فقد تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني 
امــام هذه احملكمة  محليتني للحضور 
في الساعة التاســعة صباحا من يوم 
2023/2/13 وفــي حال عــدم حضورك 
او من ينــوب عنك قانونا ســوف جتري 

محاكمتك غيابيا وفق األصول 
القاضي 
عبيد صالح احلمداني

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة االحوال الشخصية في 

الشطرة 
العدد / 213
التاريخ / 2023/1/16

الى / املدعى عليه شاكر محسن 
حنون

م/ تبليغ
القرار  بحقــك  احملكمة  هــذه  اصدرت 
الغيابــي املرقــم )169/ش / 2022 ( في 
2022/4/20 الــذي يقضــي بالتفريــق 
القضائي للهجر اجلســدي بني املدعية 
ساره كرمي مهوس وبينك واعتباره طالقاً 
بائناً بينونة صغــرى واقعاً للمرة االولى 
وجملهولية محل اقامتك حســب شرح 
القائم بالتبليغ و مختار محلة الصوب 
تبليغك  الدوايه وعليه تقرر  الكبير في 
اعالنــا بصحفتــني ولك حــق الطعن 
وبخالفه  القانونية  املــدة  بالقرار خالل 

يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
امنار عبد العزيز محمد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
محكمة  بداءة السعدية

العدد/1/ب/2023
التاريخ / 2023/1/18

م/ اعالن
الى املدعى عليه / )فؤاد ذياب خضير(

اقام املدعي )ســتار جبار شــريف( الدعوى 
البدائية املرقمــة ) 1\ب\2023(  ضدك امام 
هــذه  احملكمة والتي يطلــب فيها الزامك 
بتسديد  مبلغ مقداره  )16،000،000( ستة 
عشــر مليون دينار عراقي عــن مبلغ امانة 
لديك وجملهولية محل اقامتك حسب شرح 
القائــم بالتبليــغ  املوظف املدنــي ) مؤيد 
بدري عبــود ( فــي 4\1\2023  وكتاب مركز 
شرطة الســعدية بالعدد  ) ق 2\16\74 في 
4\1\2023 ( واشــعار اخملتار  ) اسعد ابراهيم 
احمد(  قررت هذه احملكمــة تبليغك اعالنا 
واســعتا  يوميتني  محليتني  بصحيفتــني 
االنتشار لغرض احلضور في موعد  املرافعة 
املصــادف 2\2\2023 الســاعة التاســعة 
صباحــا   وعند عــدم حضورك او ارســال 
من ينوب عنك قانونا ســوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب القانون.
القاضي
قائد حميد جاسم
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متابعة ــ الصباح اجلديد :
ديالى من تصدير  متكنت محافظة 
اكبر كميــة من التمــور بعد عام 
2003، بلغــت 40 الــف طن خالل 

األشهر اخلمسة املاضية.
وقــال رعد التميمــي رئيس االحتاد 
احمللــي للجمعيــات الفالحية في 
ديالى إن أكثر من 40 ألف طن من 17 
صنفا من التمــور العراقية صدرت 
خالل األشهر اخلمسة املاضية إلى 
أســواق 16 دولة بينها دول أفريقية 
وباكستان،  الهند  خاصة  وآسيوية 
باإلضافة إلى أسواق عربية متعددة 

منها الكويت واإلمارات.
وأضاف أن 70 فــي املئة من التمور 
املصدرة هي صنــف الزهدي فضال 
عن أصناف أخرى نادرة، الفتا إلى أن 
التصدير جتــري عبر موانئ  عملية 
البصــرة مــن قبل شــركات وجتار 

بعضهم عرب وأجانب.
وتوقــع التميمــي أن يصل تصدير 
التمور من ديالى إلى 100 ألف طن 
في غضون األشهر القليلة املقبلة، 
التمور  خاصة مع تدفق شــحنات 
مــن املزارعني والتي آخرها ألف طن 

قبل أيام.
وقــال طــه العكيلي مديــر فرع 
لتصنيع  العراقية  بالشركة  بغداد 
وتســويق التمور “شــركتنا لديها 
عدة فروع ومــن ضمنها فرع ديالى 
الــذي يعتبر من الفروع النشــطة 
الفاخرة  التمــور  أنــواع  تقدمي  في 
واخلضراوي  واخلســتاوي  كالزهدي 

والقرنفلي والساير”.
وأشــاد العكيلي بجهود محافظة 
بالتمــور  االهتمــام  فــي  ديالــى 
وتصديرهــا، قائــال “فــي احلقيقة 
محافظة ديالى نشــطة في توريد 

التمور”.
وقــال حســني هــادي موظف في 
العراقية  “التمور  الشركة نفسها، 
بدأت تتعافــى وبدأت تعود تدريجيا 

بعــد ركود نتيجة احلــروب وأعمال 
العنف”.

نعمل  وبدأنا  دعــم  “هناك  وأضاف 
بصــورة صحيحة، وتأتينــا التمور 
ديالى  من عدة محافظــات ومنها 
كانت  والتــي  بالتمور  املشــهورة 
التمور  أنواع  أجــود  لديها  ومازالت 
وهــي تعتبــر مصــدرا مهما من 

مصادر التمور في العراق”.
وقــال حميد خيــراهلل تاجر متور إن 

ما مت تصديره من متور في ديالى هو 
2003، مبينا أن  األكبر بعد العــام 
التصدير فتح بوابة مهمة للمئات 
إيرادات  في حتقيــق  املزارعــني  من 

جيدة لسد التكاليف.
وأوضــح أن التصدير خلق ما يعرف 
باالستثمار الزراعي في بناء بساتني 
تزرع  والتــي  النموذجية  النخيــل 
فيها أصناف نادرة عليها إقبال في 

األسواق اخلارجية ومنها البرحي.

العراقية ذات  التمــور  أن  وأضــاف 
جــودة عالية وهنــاك أكثر من 30 
نادرا في بساتني ديالى، لكن  صنفا 
مــا ينقصها هو التســويق وفتح 

أبواب تصدير هذه األصناف النادرة.
أمــا املزارع فيصل العــزاوي، والذي 
ميلــك مزرعة تبلغ مســاحتها 23 
دومنا )الدومن يساوي تقريبا 2500 متر 
مربع في العراق( من النخيل، والذي 
ظهرت عليه عالمات االرتياح فقال 

إن تصدير التمور فتح بوابة مهمة 
وســاهم بزيــادة إيراداتنــا نتيجة 
حتســن ســعر التمور التي كانت 
بالسنوات  زهيدة جدا  بأسعار  تباع 

املاضية.
التصدير غطى نســبة  أن  وأوضح 
جيدة مــن تكاليف اإلنتاج، معتبرا 
اإليجابية  املؤشــرات  بأنه من  ذلك 
التي تدفعه لزيادة االعتناء مبا تبقى 
من أشــجار النخيــل خاصة التي 

تعرضت ألضرار بالغة في السنوات 
املاضية بســبب اإلهمــال واآلفات 

واجلفاف واحلروب.
وأدى تصديــر التمــور إلى حتســن 
ارتفاع  املزارعني بســبب  مدخوالت 
أســعار التمور بنسبة 15 في املئة 
حسب املزارع حسني النداوي، الذي 
أكد أنه يســتعد إلنشــاء مزرعة 
منوذجية للنخيل تضم ثالثة أصناف 

عليها طلب في األسواق.
وأضاف النــداوي “هناك نحو ثماني 
مــزارع منوذجية أنشــأت أخيرا في 
ديالى خاصة بإنتاج متور ذات أصناف 
مهمة لغــرض التصدير بشــكل 
مباشر”، مؤكدا أن هذا األمر يعطي 
داللة على والدة قطاع اقتصادي قد 
يشــكل طوق جناة لقطاع النخيل 
بعد انتكاساته الكبيرة بعد 2003.

وقال حســن إن القرنفل األســود 
أشــهر أصناف التمور فــي ديالى 
بأعداد قليلة جدا  وأشجاره تنتشر 
في بلدتي مندلــي وقزانية، يتراوح 
ســعر الكيلوغرام منه بني 30 إلى 
35 ألف دينار )أكثر مــن 20 دوالرا( 
ويطلق عليه ســيد التمور أو هدية 
امللــوك لندرته، فضــال عن أصناف 
أخرى نــادرة. وأضــاف أن التصدير 
بتغطية  يســاهم  ألنه  جدا  مهم 
التكاليف مع حتقيق أرباح محدودة 

حاليا.
وتابع “مع الوقت هناك تغير بأمناط 
نادرة  أصنــاف  واعتمــاد  الزراعــة 
ويجب الترويج لها جلذب األســواق 
وهذا  لشــرائها،  إليها  والشركات 
هو املهم لتطوير استثمار بساتني 
التــي تصل  النخيــل فــي ديالى 
مســاحتها حاليا إلى أكثر من 90 

ألف دومن”.
ويصــدر العراق فــي الوقت احلالي 
قرابة 600 الف طن من التمور، هذا 
يعني ان %16 مــن التمور العراقية 

املصدرة، تأتي من ديالى.

متابعة ـ الصباح الجديد :
 هل يترقب العالم مفاجأة ســارة 
تبــدد اخملــاوف؟ أشــار عديــد من 
املشــاركني في املنتدى االقتصادي 
دافــوس  منتجــع  فــي  العاملــي 
اجليدة  اإلشــارات  إلى  السويسري 
الصادرة في األســابيع األخيرة عن 
االقتصاد العاملي، ولو أنها ال تخفي 

املشكالت التي تلوح في األفق.
قالــت  “الفرنســية”،  وبحســب 
املديرة  جورجييفــا  كريســتالينا 
العامــة لصندوق النقــد الدولي،  
خــالل طاولة مســتديرة في إطار 
العالم  لنخب  الســنوي  االجتماع 
في دافوس إن “األمر أقل ســوءا مما 

كنا نخشى قبل شهرين”.
وتتوقع املؤسسة املالية التي تتخذ 
 2.7 مقرا في واشنطن منوا بنسبة 
في املائة هذ العــام، على أن تعلن 

توقعات جديدة خــالل بضعة أيام، 
أحملت جورجييفا إلى أنها ســتكون 
متتالية  تخفيضــات  بعــد  أعلى 
لألرقام العام املاضــي، حتى لو أنه 

“لن يكون حتسنا الفتا”.
وكانت كريســتني الجارد رئيســة 
البنك املركــزي األوروبي قد توقعت 
 2023 اخلميس في دافوس أن يكون 
“أفضــل بكثير” ممــا كان عديدون 

يخشون.
بعــد اخملــاوف من أن يكــون فصل 
الشــتاء محفوفا باخملاطر في ظل 
أزمة الطاقة، يبدو االقتصاد العاملي 
أكثــر ارتياحا، وال ســيما بســبب 
أوروبا  أحوال جويــة معتدلة فــي 
تبعد مخاطــر انقطاع في إمدادات 
أسهم  ما  الكهربائي،  والتيار  الغاز 
في كبح االرتفاع احلاد في أســعار 

الطاقة.

وأكــد املستشــار األملانــي أوالف 
شــولتس في دافــوس، أن بالده قد 

تتفادى ركودا اقتصاديا.
كمــا صــدرت مفاجأة كبــرى عن 
الصني، احملــرك التقليدي لالقتصاد 
العاملي، مع تخليها عن سياستها 
املتشددة في مكافحة كوفيد - 19، 

املعروفة بسياسة “صفر كوفيد”.
القيود  وبعد شــهر فقط من رفع 
منذ  الســارية  الصارمة  الصحية 
ثالثة أعوام، أكد ليو هي نائب رئيس 
الوزراء الصيني الثالثاء، أن ســرعة 
بلوغ ذروة الوبــاء والعودة إلى وضع 
طبيعي “تخطــت توقعاتنا”، باعثا 
األمل في انتعــاش اقتصادي خالل 

العام اجلاري.
ورأت كريســتني الجارد ، أن التغيير 
الصحية  السياســة  هــذه  فــي 
لباقي  إيجابيا  بالتأكيد  “ســيكون 

العالم”.
لكن بالرغم مــن التفاؤل الطاغي 
في املنتجع اجلبلي، تبقى املســائل 

املثيرة للقلق كثيرة.
الصيني  االقتصــادي  فاالنتعــاش 
تزايد  يبعث كذلــك مخاوف مــن 
التضخم مع مخاطر تسجيل فورة 
للطلــب في هذا البلــد، وذلك في 
حني ال يزال ارتفاع األسعار “أعلى مما 
ينبغي” في منطقة اليورو بحسب 

الجارد.
إال أن زيــادة التضخــم ســتدفع 
املصارف املركزية إلى زيادة معدالت 
فائدتهــا، ما ســينعكس ســلبا 
تكلفة  ارتفاع  ألن  االقتصــاد  على 
االقتــراض قد يكبح إنفاق األســر 

واستثمارات الشركات.
املتحــدة تبدي منذ  الواليات  أن  إال 
اآلن بوادر تباطــؤ اقتصادي، ما بني 

تراجــع الطلــب وضعــف اإلنتاج 
وعمليــات تســريح موظفــني وال 
سيما في مجال التكنولوجيا، وآخر 
إعــالن بهذا الصدد صــدر اجلمعة 
عن شــركة ألفابيت، الشركة األم 
جلوجل، التي تعتــزم إلغاء 12 ألف 

وظيفة.
وحرصا منهــا على حتفيز االقتصاد 
في مجــاالت واعدة للمســتقبل 
مثل البطاريات الكهربائية واأللواح 
املتحدة  الواليات  أقرت  الشمسية، 
الصيف املاضي خطة مســاعدات 
مكثفــة، فــي آخــر مثــال على 
املواجهــة االقتصاديــة اجلارية بني 

بكني وواشنطن.
وتثير هذه اإلجراءات تنديدا في أوروبا 
التي تخشــى أن تكــون الضحية 
األولى لها مــع رحيل مجموعاتها 
الصناعيــة الكبرى إلــى دول متنح 

مساعدات أكثر سخاء.
ودافــع برونو لومير وزيــر االقتصاد 
األول اجلمعــة  امــس  الفرنســي 
فــي دافوس عن نظام مســاعدات 
حكوميــة أســرع علــى األراضي 
األوروبيــة، مع رفضــه أي اتهامات 

باحلمائية قد توجه إلى بالده.
غيــر أن سيســيليا ماملســتروم، 
بيترســون  معهــد  في  العضــو 
واملفوضة  للدراســات  األمريكــي 
األوروبية الســابقة للتجارة، قالت 
“إننــا نشــهد بالتأكيــد موجــة 

حمائية” على الصعيد الدولي.
وهذا ما خفض مستوى التفاؤل في 
دافوس حيــث أكدت جورجييفا أنه 
النقيض  “يجب أال جند أنفسنا في 
اآلخــر، مــع االنتقــال مــن كثرة 

التشاؤم إلى كثرة التفاؤل”.

متابعة ـ الصباح الجديد :
ر مركــز أبحاث يقدم مشــورة  حــذَّ
للكونغرس  اخلارجيــة  السياســية 
األمريكــي مــن أن تخلــف الواليات 
يــن العام في  املتحدة عن ســداد الدَّ
يــن، ميكن أن  حال مت خرق ســقف الدَّ
يؤدي إلى تراجع حادٍ في قيمة الدوالر، 
ويتســبب بفوضى في أســواق املال 

العاملية.
أنشــأه  الــذي  الســقف  ويحــدد 
الكونغــرس، في العــام 1917، احلد 
الفيدرالية  الديــون  ملبلــغ  األقصى 
أن تتحملها  التي ميكن  املســتحقة 

حكومة الواليات املتحدة.
واعتبارًا من الشهر اجلاري، بلغ إجمالي 
ين  الدَّ وســقف  األمريكــي  يــن  الدَّ
31.4 تريليــون دوالر، وفًقا لـ “مجلس 
أن  الذي أوضح  العالقات اخلارجيــة”، 
حكومة الواليــات املتحدة تعاني من 
عجز يبلغ متوســطه حوالي تريليون 
دوالر سنويًا، منذ العام 2001، ما يعني 
أنها تنفق أموااًل أكثر بكثير مما حتصل 
واإليرادات األخرى،  الضرائب  عليه من 
وأنها لتعويــض الفارق، يتعنيَّ عليها 
املدفوعات  متويل  ملواصلــة  االقتراض 

التي سمح بها الكونغرس بالفعل.
وأشار اجمللس في تقرير نشره، اجلمعة، 
إلــى أن أيَّ خطــوة مــن الكونغرس 
ين ال تزيد االلتزامات  لرفع ســقف الدَّ
املالية للدولة إذ يتم تشــريع قرارات 
األموال بشكل منفصل، فيما  إنفاق 
يتطلب أي تغيير في ســقف الديون 
األغلبيــة في مجلســي  موافقــة 

الكونغرس والنواب.
ولفــت التقرير، إلى أن رفع ســقف 
يــن أو تعليقــه يصبــح ضروريًا  الدَّ

اقتراض  إلى  عندما حتتاج احلكومــة 
إلى  ديونها، مشــيرًا  أموال لســداد 
أنه، خالل معظم القرن املاضي، كان 
رفع الســقف إجراًء روتينًيا نســبًيا 
 ،1960 للكونغرس، وأنه، منــذ العام 
رفع الكونغرس احلد األقصى 78 مرة، 

كان آخرها في العام 2021.
عواقب خرق السقف

ووفًقا للتقرير دفع اجلدل حول سقف 
يــن االقتصاديني إلــى النظر في  الدَّ
االحتمال الذي لــم يكن من املمكن 
التخلف  بشأن  الســابق  في  تصوره 
عن الســداد في الواليات املتحدة، أي 
إعالن واشــنطن أنها لــم تعد قادرة 

على سداد ديونها.
ونّبــه إلى حتذيرات بعــض اخلبراء بأن 
بالفوضى  أن ينــذر  ذلك من شــأنه 
واالقتصادات  املتحــدة،  الواليات  في 
العاملية، قائاًل إنه “حتى في حالة عدم 
التخلف عن الســداد، فــإن الوصول 
ين من شأنه أن يعوق  إلى ســقف الدَّ
قدرة احلكومــة على متويل عملياتها، 
مبا في ذلك توفيــر الدفاع الوطني أو 
اســتحقاقات التمويل، مثل الرعاية 

الطبية أو الضمان االجتماعي.”
في  اخلارجية  العالقات  مجلس  ر  وحذَّ
تقريره، مــن أن التداعيــات احملتملة 
للوصــول إلى احلد األقصى تشــمل 
أيًضــا، خفض التصنيــف االئتماني 
من قبل وكاالت التصنيف االئتماني، 
وزيادة تكاليف االقتراض للشــركات 
واألسر على حد سواء، وانخفاض ثقة 
السوق  يصدم  قد  الذي  املســتهلك 
املالية األمريكية ويدفع االقتصاد إلى 
الركود، مشيرًا إلى تقرير أصدره أخيرًا 
“بنك جولدمان ساكس” ذكر فيه بأن 

ين من شأنه أن يوقف  خرق سقف الدَّ
على الفور حوالي ُعشــر النشــاط 

االقتصادي األمريكي.
أن  اخلبراء مرارًا  التقرير:”يحّذر  وأضاف 
تخلف الواليات املتحدة عن الســداد 

األســواق  في  الفوضى  يســبب  قد 
املاليــة العاملية.. لقد عــززت اجلدارة 
االئتمانية لسندات اخلزانة األمريكية 
منذ  األمريكي  الــدوالر  على  الطلب 
فتــرة طويلــة ما ســاهم بقيمتها 

احتياطية في  ومكانتهــا كعملــة 
العالــم.. لذلك فإن أيَّ ضــرر للثقة 
فــي االقتصــاد األمريكــي، ســواء 
بســبب التخلف عن السداد أو عدم 
اليقني احمليط به، قــد يؤدي إلى قيام 

اخلزانة  ســندات  ببيع  املســتثمرين 
األمريكية، وبالتالي إضعاف الدوالر”.

وأوضــح اجمللس في تقريــره أنه يتم 
االحتفاظ بأكثر من نصف احتياطيات 
العمالت األجنبية في العالم بالدوالر 
األمريكــي، ما يعنــي أن االنخفاض 
املفاجئ في قيمــة العملة ميكن أن 
ينتشر في ســوق سندات اخلزانة مع 

انخفاض قيمة هذه االحتياطيات.
:” في الوقت الذي تكافح  ر قائــالً وحذَّ
فيه البلدان املنخفضة الدخل املثقلة 
بالديون لســداد مدفوعــات الفائدة 
علــى ديونهــا الســيادية ، ميكن أن 
يؤدي ضعف الدوالر إلى جعل الديون 
املقومة بعمــالت أخرى أكثر تكلفة، 
االقتصادات  بعــض  بدفــع  ويهــدد 

الناشئة إلى أزمات ديون.”
ين إلغاء سقف الدَّ

ين،  وعما إذا كان يجب إلغاء سقف الدَّ
أشــار اجمللس إلى أن بعــض احملللني 
يرون أنه من خالل اشــتراط املوافقة 
ين مينح  التشــريعية، فــإن حــدَّ الدَّ
الكونغرس بعض السلطات الرقابية 
ويولد املســاءلة املاليــة، وأن الهدف 
 ،1917 للعام  األصلي،  التشــريع  من 
كان منح اخلزانة بعض االســتقاللية 
خالل  من  باالقتــراض  يتعلــق  فيما 
الســماح لها بإصدار ديون تصل إلى 
احلد األقصى دون موافقة الكونغرس 

على كل إصدار.
ولفت إلــى أنه قبل العام 1917، أجاز 
الكونغرس للخزانة االقتراض بزيادات 
أصغر، لكن خالل الســنوات األخيرة، 
غالًبا ما استخدمت أحزاب املعارضة 
مفاوضات احلد من الديون كوســيلة 
للتأثيــر علــى السياســات التي ال 

تتعلق بالسقف نفسه.
وأوضــح التقرير أنه فــي عام 2023، 
كان العديد من أعضــاء الكونغرس 
اجلمهوريــني قلقــني مــن أن العجز 
املتزايد في امليزانيــة يهدد االقتصاد 
األمريكي، وسعوا إلى ربط جهودهم 
اإلنفاق مبفاوضات ســقف  لتقليص 

الديون.
ولفت إلــى تعليقات أخيــرة لزعيم 
األغلبية في مجلــس النواب كيفني 
أعطيت  فيهــا:”إذا  قــال  مكارثــي 
أطفالــك بطاقة ائتمان واســتمروا 
في بلوغ احلد األقصى، فلن تســتمر 
في زيادتها فقــط بل ميكنك اجللوس 
معهــم لتحديد أين ينفقــون أكثر 
تغيير  ميكنهــم  وكيف  الــالزم،  من 
الوقــت  حــان  لقــد  ســلوكهم... 
للحكومــة الفيدراليــة أن تفعــل 

الشيء نفسه.”
وذكــر اجمللس في تقريــره، أن العديد 
السياسة  وصانعي  االقتصاديني  من 
ين الفيدرالي  يؤكدون أن ســقف الدَّ
هو مغاير لسياســة مالية سليمة، 
تثبيط  أنه من غير احلكمة  معتبرين 
قدرة احلكومة على الوفاء بااللتزامات 

املالية التي مت تشريعها بالفعل.
ونقــل عن النائــب الســابق جمللس 
االحتياط الفيدرالي روجر فيرجوسون 
إلغاء  الكونغرس  على  “ينبغي  قوله: 
سقف الدين متاًما، أو على األقل ربطه 
ين تلقائًيا  باإلنفاق، بحيث يزيد حد الدَّ
اإلنفاق...  كلما مت مترير مشروع قانون 
لقد حــان الوقت للواليــات املتحدة 
لتترك وراءها هذه اآللية القدمية التي 
تضع البالد علــى حافة التخلف عن 

السداد كل بضع سنوات”.

الطلب العالمي على التمر العراقي ينعش االستثمار 
الزراعي بتكثير النخيل

ديالى تصدر أكبر كمية بعد 2003

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امس الســبت، في البورصة 
الرئيســية بالعاصمــة بغــداد، وفــي اقليم 

كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصتــي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتني في بغداد ســجلتا صباح 
اليــوم 165400 دينار عراقي مقابــل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانت االســعار اخلميس املاضي 162000 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
ارتفعــت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيع 166000 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت 
أسعار الشــراء 165000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أمــا في اربيــل عاصمة اقليم كردســتان، فان 
اســعار الدوالر في البورصة ســجلت ارتفاعا 
ايضا عن صباح يــوم اخلميس املاضي حيث بلغ 
سعر الدوالر البيع 165500 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 165450 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفع متوسط إنتاج البالد النفطي خالل العام 
املاضي 2022 بنسبة 9.85 في املئة على أساس 

سنوي، بارتفاع بلغ 399 ألف برميل يومياً.
وحسب التقرير الشــهري الصادر عن منظمة 
البلدان املصــدرة للنفط أوبك، بلغ متوســط 
إنتاج النفــط في العام املاضــي 4.448 ماليني 
برميل يوميــاً مقارنة بـــ 4.049 ماليني برميل 

يومياً في 2021.
ووفــق التقرير، فــان العراق بذلــك أصبح ثاني 
أكبر منتج للنفط اخلام ضمن أعضاء املنظمة 
خالل عــام 2022، مبينا أن الســعودية احتلت 
املرتبة االولى من بني اعضاء منظمة اوبك الـ13 
بـ10.531 ماليني برميل يومياً، يليها العراق ثانيا، 
ثم اإلمارات ثالثا بـــ3.065 ماليني برميل يومياً، 
والكويــت رابعا بـ 2.705 مليــون برميل يوميا، 
تليها ايران خامسا بـ 2.554 مليون برميل يوميا.

وعلى أساس شــهري، تراجع إنتاج العراق خالل 
كانــون األول املاضي بنحو اربعــة أالف برميل 
يومياً، إلى 4.480 ماليــني برميل يومياً، مقارنة 
بـ4.484 ماليني برميل يومياً في شــهر تشرين 

الثاني 2021.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار الذهب عند تســوية تعامالت 
أمــس األول اجلمعة، بصورة طفيفــة مع قوة 
الدوالر األمريكي مسجلة املكاسب األسبوعية 
اخلامسة على التوالي. وعند التسوية، ارتفعت 
العقود اآلجلــة للذهب بنحو %0.2 إلى 1928.2 
دوالراً لألونصة مســجلة مكاســب أسبوعية 
بنحو %0.3. وبذلك يسجل املعدن األصفر أطول 
سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أغسطس آب 
2020. هــذا وتراجع الدوالر األميركي بنحو 11% 
من أعلى مستوى في 20 عاماً الذي سجله في 

تشرين األول.

أسعار الدوالر تواصل 
االرتفاع في بغداد وأربيل

العراق يحافظ على موقعه 
ثاني أكثر دول أوبك إنتاجًا 

للنفط في 2022

الذهب يسجل أطول 
سلسلة مكاسب أسبوعية

نخب العالم في “دافوس” تراهن على االنتعاش االقتصادي

“تراجع حاٍد بقيمة الدوالر”..

تداعيات اقتصادية وفوضى تنتظر العالم بسبب ديون أمريكا
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فقدان وصل
فقد الوصــان املرقمان 1491643 في 
2016/11/23 الــذي يحتوي على مبلغ 
قــدرة 240,000 مائتــان واربعون الف 
دينــار و 1491641 فــي 2016/11/23 
الذي يحتوي على مبلغ قدرة 240,000 
مائتان واربعون الــف دينار الصادر من 
مديرية بلدية الناصرية العائد للسيد 
اركان سلمان موازي عل من يعثر عليه 

تسليمه الى جهة االصدار

فقدان اجازة فرن 
النتاج الصمون

فقدت مني اجــازة فرن النتاج 
صادرة  الهادي(  )افران  الصمون 
مــن وزارة التجارة / الشــركة 
بإسم  احلبوب  لتصنيع  العامة 
يعثر  )باسم هادي جدوع( فمن 

عليها تسليمها ملصدرها 

7 اعالن

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 132
التاريخ: 2023/1/19

م/ إعالن  اول

عماً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أماك مديرية بلدية )البطحاء(  وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )6( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة )30( يوم 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة 
التقديريــة لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مــدة انتهاء االعان في ديوان البلدية 
حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعان 

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

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 921
التاريخ: 2023/1/18

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األماك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون 
بيــع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خال مدة 30 يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
100% مــن القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية االحوال املدنية اصلية 
زائدة مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعان وفي متام 
الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ 
االحالة القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق االحالة بالتعهد خطي 

بأبرام العقد خال )30( يوم. .
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 922
التاريخ: 2023/1/18

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األماك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون 
بيــع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خال مدة 30 يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
50% من القيمة املقدرة  بصك مصــدق مع هوية االحوال املدنية اصلية 
زائدة مصورة وســتجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعان وفي متام 
الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ 
االحالة القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق االحالة بالتعهد خطي 

بأبرام العقد خال )30( يوم. .
م-ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد:5490/ب/ 2022
التاريخ: 2023/1/18

اعالن
الى/ املدعى عليه / احمد كرمي عبد عجيل

اقام املدعى )امني بغداد إضافة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
أعاه يطلب فيها منع معارضة للعقار املرقم )7( تراثي العائد الى 

امانة بغداد
وجملهولية محل اقامتك حسب شرح املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد 
اجمللس البلــدي عليه تقرر تبليغك اعانــاً بصحيفتني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة فــي موعد املرافعــة املصادف يوم 
2023/1/26 الساعة التاســعة صباحاً وعند عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً فســوف جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.

محكمة قوى االمن الداخلي االولى
املنطقة الثالثة

رقم الدعوى: 1803/ج/2022
التاريخ: 2022/12/19

مقتبس حكم غيابي

اسم املتهم ورتبته ووحدته : ش.م )حتسني علي زغير لعيبي( قيادة الفرقة األولى شرطة احتادية 
اسم والدته : كرمية عبود

املادة القانونية : )5/اوالً( من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خاصة احلكم :-

1. احلبس الشــديد ملدة )خمسة سنوات(استنادا ألحكام املادة )5/اوالً( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادة 
) 65( ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابة من 2020/6/1 و حلد االن.

2. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا ألحكام املادة )38/ثانيا( ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 بعد 
اكتساب احلكم الدرجة القطعية.

3. اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ احلكم الصادر بحقه اســتنادا 
ألحكام املادة )69/ثانيا( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.

4. الــزام املواطنني باألخبار عن محل اختفاء املدان اســتنادا ألحكام املادة )69/ ثالثا( من ق.أ.د رقم 17 لســنة 
.2008

5. حجز امواله املنقولة وغير املنقولة استنادا ألحكام املادة )69/ رابعا( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6. احتســاب مبلغ )25,000( خمسة وعشــرون الف دينار كأتعاب للمحامية املنتدبة ) ذكرى صبري شريف( 

تصرف لها من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية .
7. قراراً غيابياً وعلنياً صادراً باتفاق اآلراء اســتنادا ألحكام املادة )60/سادسا( وبداللة املادة )61/أوال( من )ق-أ-د( 
رقم )17( لسنة 2008 وبداللة املادة )69/أوال وثانيا وثالثا ورابعا( منه قابا لاعتراض استنادا ألحكام املادة )71( 

وبداللة املادة )72/رابعا( من القانون نفسه وافهم بتاريخ 2022/12/19.

العقيد احلقوقي
حيدر يحيى صكب

عضو

اللواء احلقوقي 
وسام جنم عبيد

عضو

اللواء احلقوقي
حمزة عناد بشاري

رئيس احملكمة

رقم العقارنوع امللك وموقعهت

2103شقة رقم )8( عمارة 13

2136شقة رقم )2( عمارة 233

2156شقة رقم )3( عمارة 349

 مدةرقم العقارنوع العقار وموقعهت
االيجار

1
 ورشة ورقم )3(

 املعارض القدمية
داموك

 سنة376
واحدة

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت39/  جزء من العقار 438/69البطحاء1

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت41   جزء من العقار 438/69البطحاء2

630،000 ستمائة وثالثون الف دينارثالث سنوات حانوت34/  جزء من العقار 4380/69البطحاء3

630،000 ستمائة وثالثون الف دينارثالث سنوات حانوت36/جزء من العقار 4380/69البطحاء4

630،000 ستمائة وثالثون الف دينارثالث سنوات حانوت38  جزء من العقار 4380/69البطحاء5

000،1،100 مليون ومائة الف دينارثالث سنوات حانوت14  جزء من العقار 1736/69البطحاء6
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ثقافة 8

رؤية

قراءة

علوان السلمان

من املســّلم بــه ان الفن قبل كل شــيء 
...رســالة لهــا دورها الفاعــل واملتفاعل 
فــي عملية النهــوض بالواقــع بطريقة 
صوراً  يخلــق  مبدع  يحققها  ملموســة 
فنيــة تتميز باحليوية.. وفــي هذا ينحصر 
ســر التأثير الفنــي في نفوس البشــر...
والفن احلقيقي هو الفــن الذي ال يتعالى 
على مألوف احلياة من تناقضات بل ينبغي 
ان يثــور على فســادها ويســخر منها....
كونه نشــاطا انســانيا له ميزته اخلاصة 
التي جتعله يختلف في طبيعته عن باقي 
االنشطة االنسانية والظواهر االجتماعية 
حيــث يحتوي علــى قيم جماليــة اذا ما 
فقدها فقد خصوصيتــه كفن...النه رؤيا 
جمالية واحســاس عميــق ...انه التجريد 
الواعــي للحقائــق واالحــداث اليومية ، 
فالفن السيمي واللوحة والقصيدة كلها 
معطيات ابداعية نابعة من فكر االنســان 
املرتبــط بواقعــه اجملتمعــي والتاريخي..
لــذا فهــو اســتلهام املاضــي واحلاضر 
تسيطر  الفنية  االثار  للمســتقبل.. كون 
علــى جوهر االنســان ووعيه ومشــاعره 

املعقدة  باملشاكل  االهتمام  على  وحتمله 
للحياة والتفكيــر فيها..وهذا ما يحققه 
منتــج واع ميتلــك اداة فنيــة يحاول من 
خاللها طرح ما يحمله من مخزون فكري 

له مردوده البالغ في عملية التغيير ....
وفــن الكاريكاتور...كمــا الفنون االخرى 
رافد لــه دوره البــارز في الكشــف عن 
معاني البناء فهو فن سياسي واجتماعي 
محــرض وداع مؤثــر يعتمــد على عدة 
وســائل وخطوط تتميز عادة بالبساطة 
املعنى  ايصال  واخلــــفة في  والوضــوح 
الــى املشــاهد او املتلقي واســتيعابها 
ولعل  والكشف عن مضمونها  ببساطة 
يســتخدمها  التي  الوســائل  تلك  اهم 
)الكاريكاتور( للوصول الى هدفه ان  فنان 
يثير الســخرية والنكتة غير املعقدة مع 

البساطة في االداء والتكتيك.
التي احتلت  الفنــون  والكاريكاتــور من 
مــكان الصدارة فــي الصحافــة ويعود 
ذلك الى اســباب منها حرية التعبير عن 
املواضيــع االنســانية واحلياتية بطريقة 
انتقادية تســاهم في الكشف عن نقاط 
الضعف واخللل في واقع احلياة االنسانية 
لذا نســتطيع ان ندرجــه ضمن منهج 
الواقعية النقدية التــي قادها ))نيكوالي 

غوغول( في االدب القصصي.
ويعتبــر الفنــان االنطباعي الفرنســي 
)دوميــه( 1808 – 1879 اول مــن وضــع 
))الكاريكاتور((  لرســم  االولــى  اللبنات 
واستخدمه في املادة املطبوعة واملنشورة 
ومن ثــم الى الصحافة الســاحة االكثر 
مناسبة النتشاره بسرعة وباقل ما ميكن 
من وسائل تكنولوجية ومما ساعد في ذلك 
حاجة الفنان الى حرية التعبير عن مجمل 

االفــكار احلياتية والتي يصعــب تناولها 
االخرى....والصحافة  الفنية  باالســاليب 
هــي الوســيلة العصرية االكثــر قدرة 
على احتواء وايصــال معظم الفعاليات 
الفنية والثقافية.. والكاريكاتور احد هذه 
الفنون الصحفية كمــا انه احد الفنون 
التشكيلية لكنه الفن الوحيد الذي خرج 
بالرســم من جدران القاعات الفنية الى 
ورق اجلرائد واجملالت معتمدا فكرة عميقة 

املعنى واســلوب فني يعتمد تقنية فنية 
متميزة ســاعدت الفنــان واملتلقي على 
املرســومة  للفكرة  طريقة فهم جديدة 
مبرونــة اكبــر...اذ ان خطوطــا عجيبــة 
مفعمــة بروح النكتة والســخرية قادرة 
على املشاكسة وقول ما ال يقال لذا قيل 
عنه )انه فــن املشاكســن( بالرغم من 
براءة خطوطه وخلــو مفرداته من املديح 
واالطراء في نظرية ثاقبة للحياة واجملتمع 
....فهو الفن السهل املمتنع وهو ســالح 
انه  والنقد(..  )الســــخرية  ذو حــــدين 
فــن شعبي يدخل النفوس من دون جواز 
ســفر وتأشــيرة ....كونه يعبر عن احلياة 
ومتناقضاتها باقل اخلطوط واقصر الطرق 
– انه لغة االشارة ووسيلة اتصال مهمة 
يجــب ان تعلنهــا كل صحيفة او مجلة 

وبشكل واضح وبصفحات.....
الذي  البصري  الفــن  الكاريكاتور..ذلــك 
يعتمد على الرسم بطريقة غير مألوفة..
اذ بــرز فيه ابداعا:غــازي البغدادي ومؤيد 
نوري وجورج  ورائــد  الليثي  نعمة وصالح 
التونــي وصالح جاهن  بهجوري وحلمي 
وخضير احلميري وبسام فرج وناجي العلي 
وجواد حجازي ومصطفى حســن وعلي 
فرزت وجورج خــوري وجلينة االصيل وعبد 

الرحيم ياســر وعلي املندالوي الذي عمل 
في مجلتي واملزمار والف باء( متيز برســم 
الوجوه اجملتمعية املبدعة بحرفية وجرأة.. 
وكانت احلصيلة منجزه)وجوه( ..الذي يقول 
عنه املنــدالوي)  ال توجــد مكتبة عربية 
الكاريكاتير وكتابي  فــن  تتناول موضوع 
له أهمية كبيــرة كونه  )وجــوه(  األخير 
يشكل أجمل حساســية باللون..(.. لقد 
رســمت وجوها كثيرة تناقلتها الصحف 
واجملــالت فوثقت ما قمت به من وجوه في 
كتاب حمل ذات االسم..وابرز ما ضمه من 
السياب وجواد  املشاهير)بدر شاكر  وجوه 
ســليم وام كلثوم وزها حديد واجلواهري 
وشارلي شابلن. وسامي عبداحلميد وفؤاد 

التكرلي...
الفنــان خضير احلميــري يــرى ان: امليزة 
التــي يؤثث فيها املندالوي لشــخصيته 
املرســومة تختلــف عن اآلخريــن، فهو 
التي  للشــخصية  ينظر بســطحية  ال 
يرســمها، بل إنه يرسمها بعد أن يتعمق 
مبالمحهــا الثقافيــة، وبأهــم مميزاتها، 
واملنــدالوي معــروف بـ)الشــبه( أي إنه 
يتقصد إيجاد الشــبه مع الشــخصية 
املرسومة، أي إنه ال يتجاهل هذه اخلاصية 

كما يفعل الرسامون اآلخرون( .

محمد جبير
ملن يكتب زعيم نصار نصه الشعري؟ وملاذا 
أقرأ له هذه النصوص؟ قد تكون االجابة عن 
التساؤل الثاني شــخصية جداً، وال تلقي 
هوى عند البعض اآلخر، وقد يختلف الكثير 
معي في هذا االنحياز الشخصي الذي قد ال 
يعده اآلخر موقفاً نقدياً، وإمنا موقف ذائقة 
شــخصية، وليكن لهم ما يريدون ولنا ما 
نريد في قراءتنــا اخلاصة لتجربته الكتابية 
اجلديدة في »ماء غريب« بعد جتربته »احلياة 

في غلطتها«.
هــذه التجربــة اجلديدة للكاتــب تختلف 
اختالفاً كلياً من حيث املعنى احلياتي وتعد 
تطويراً جمالياً لتجربة الشاعر، فقد كانت 
التجربة السابقة اســتدراج لتجربة حياة 

ســابقة، خاض غمارها بكامل تفاصيلها 
وإن كانت غلطة لكنها لم تكن غلطته أو 
غلطتي أو غلطتك وإمنا غلطة نظام، دفعنا 
ثمنها جميعاً وعشنا ويالت تلك الغلطة 
التي أردنــا أن نحفظ حياتنــا لنبدأ حياة 
جديدة بعد فاصل مميت من حرب الثماني 
ســنوات. تلك احلرب التــي أبكت الصورة 
وهو من سرديات نصوص هذا الكتاب الذي 
أجمل فيها زعيم نصــار عصارة حزن األم 
على ولدها املقاتل، ليفجر الدمع من عن 

املتلقي الذي يقرأ ذلك النص .
»كل يوم تفتح الباب،

تنظر الى الطريق،
لتعود حتكي

مع صورته التي حتيطها الزهور،
في الغرفة املعتمة

تنهمر الدموع
والصورة تبكي

بصوت أجش مخنوق«. ص97
تلك احليــاة طوى زعيم نصــار صفحتها 
وتناسى غلطتها كي يعيش حياته اجلديدة 
وفق ما يــراه من صورة جمالية رســمها 
لنفسه وفق خرائط حياة متنوعة األلوان 
بن أخضرها وأسودها ورماديها، ولم يرَ من 
أبيضها ونقاء بياضها إال في »ماء غريب« 
وهو اخليط الذي يربطنا مع الشــاعر في 
استدراج جتربته الطفولية أو استرجاعها 
في نصوص مختلفة من جتربته االبداعية 
الثانية، ويتضــح ذلك من مفتتح الكتاب 
الذي جاء فيه »إلى روح أمي التي سقتني 
مــاًء غريبــاً كل ليلة وحكايــة عجيبة، 

فاستلهمت منها اخليال«. ص5
وأيضاً

»والقــارئ يقرأ المرأة طيرانــه وقربة آخر 
يكتب. في ليال متفرقة من حياتي يهرب، 
يهرب مني املالك. وفي ليال أخرى أحالمي 

تتكــرر في الواقع وال أســطورة هناك. أنا 
الذي  واآلخر  والقــارئ،  واملــالك،  والطارق، 
يكتب، والراوي، كنا نسأل سؤاالً واحداً من 

منا زعيم نصار؟«.«ص10«.
مــن منا زعيــم الذي يبحث عــن مالكه 
الهــارب، املالك الذي يعد قهــوة الصباح 
ويشــعل احلرائق في الفــراش ويتلصص 
من خلــف النافذة، وحضن االم واحلكايات، 
احلضــن الذي صــار روحاً ترفــرف في كل 
زوايا املــكان لتطرد وحشــة غياب املالك 
وتعيده ملالعب الطفولــة، لكن أيامه لم 
تتــرك له »غير صور، فــي دفتر، يتصفحه 

الزمن«.«ص91«.
في هــذه التجربــة االبداعية يتشــظى 
الشــاعر ريحاً وعطراً، صورة وذكرى، جرحاً 
في روح طريــة أو وردة بيــد طفلة زاهية 
لم  التي  ومتبختــره بضفائرها  بجمالها 
تداعبها ريح احلب بعــد، ذلك املالك الذي 

يجالســه ويكاتبه في صحــوه ومنامه، 
وابتعــد عنه في  شــاركه فرحه وحزنه، 
خيالــه الــذي راح يطارد ذكــرى هاربة أو 

حكاية لن تكتمل.
»بعينيك أرى وجهي في املرآة،

بك أواسي قلقي، أنسق نها الليل
قصة، قصة، تســتمر حكايتنــا التي لن 

تكتمل«.«ص40«.
في جتربة زعيم نصــار قراءتنا لن تكتمل 
ألن فيها مــن التنوع ما فيها من تنويعات 
التجربــة احلياتية وما فيهــا من تقلبات 
األمــواج وتنوعاتها وتغريبــات اخليال في 
الواقعي املألوف للخروج منه الى الغرائبي 
املدهش، الذي يشــدنا إلى أن نكون قريبن 
من جتربة الشاعر روحاً ونصاً، وكأن النص 
املقروء هــو املتلقي وليس نص الشــاعر 
وذلك هو ســر االمتاع في قراءة نص زعيم 

نصار.

علي المندالوي يتجاوز المألوف: ال أضع خطًا أحمرعندما أهّم برسم شخصية معينة

سرديات ماء غريب

استعادات

رئيس الوزراء األســبق عبد الكرمي قاسم، 
لتكون نصًبا يعبر عن ثــورة 1958، لكن 
االسم لم يســتقر، فتحّول إلى جدارية 
باســمه بعد أن كتب الشــاعر العراقي 
الراحل ســعدي يوسف قصيدة عنوانها 

»حتت جدارية فائق حسن«.

غرابة احلرق والدفن
األغرب فــي وفاة فائق حســن، وقد كثر 
احلديــث عنها، أن جثمانــه لم ينقل إلى 
العراق حــن توفي عــام 1991. وقيل إن 
الســبب أن عائلته جتنبت حتمل تكاليف 
نقل اجلثمان، فأوصــى أهله بحرق جثته، 
ووضعهــا في قارورة، ونقلهــا إلى بغداد 

لتدفن هناك.
يقول نقيب الفنانن التشكيلين، الفنان 
قاسم ســبتي: نعم، وصلت قارورة رماد 
جثمانه إلى بغداد مع زوجته. كان هذا مع 
احلرب العراقيــة األميركية )1991(، لكن 
ليس لدينــا معرفة بالتفاصيل الدقيقة. 

مضيفا أن الذي نعرفــه أن قارورة الرماد 
ووضعتها  الثقافــة،  وزارة  إلى  ســلمت 
الفنانة الراحلة ليلى العطار في مكتبها 
في الوزارة. وبعد وفاتها، سلمت القارورة 
إلى الورثة. ويشير ســبتي إلى أن الورثة 
أرادوا دفنها ســرًا، مؤكًدا: كنت شــاهًدا 
على دفن القارورة في مقبرة الباب املعظم 
الشهيرة. وبّن أن السرية كانت ألسباب 
تخص الشــريعة اإلســالمية التي متنع 
حرق جثمان املسلم بعد وفاته. وبحسب 
الفنان ســبتي، فإن أغلب أعمال الفنان 
ســرقت، أو نهبت، مع أحداث عام 2003 
أيام الغزو األميركي للعراق، مثلما سرقت 
أعماله من قبل أنــاس بعضهم احتفظ 
بها، وبعضهــم باعها في اخلــارج. ودعا 
الفنان سبتي احلكومة ووزارة الثقافة إلى 
العمل على اســتعادة أعماله، أو شرائها 
ممّن يحتفظ بها، إلنشاء متحف خاص به 

وبالفنانن العراقين الرواد.
الطبيعة واخليول أسلوبه

وعــن أســلوبه، يقــول الناقــد والفنان 
التشكيلي، فاضل ضامد، إن الراحل كان 
له أثر لبالــغ على احلركة التشــكيلية 
في العراق، كونه نقل احلداثة الفرنســية 
بقــدرة ووعي فنان، ألنه لــم يترك البيئة 
العراقية، بل ظّل متمســًكا بها، وواعًيا 
لها، في لوحاته. أضــاف أنه بعد التخرج 
غادر الرسم الفطري إلى الرسم الفكري، 
فترك بصمة كبيرة، حتى انتشرت لوحاته 
في العــراق، وصــار ملهًمــا لكثير من 
الطلبة. ولفت إلى أن أكثر ما كان يلهمه 
هو رســم اخليول العربية فــي حركتها 
وتنقالتها وتفاصيل جسدها، مثلما كان 
يهتــم باللون الذي يخضــع اللوحة إلى 
فكرتها. وذكر ضامد أن الفنان شارك في 
عدد من املعارض الفنية حتى عام 1967، 
تأســيس مجموعة  إلى  انضــم  عندما 
الزاوية، وشــارك في معرضها األول. كما 
شارك في معارض جمعية أصدقاء الفن 
في عامــي 1943 و1946، وفي معرض ابن 
ســينا في بغداد عام 1952. وفي األعوام 
1962ـ 1967 و1971، نّظــم عــددًا مــن 
املعارض الفردية في بغداد، وشــارك في 
معظم املعارض الوطنيــة خارج العراق. 
وفي عام 1965، انضم إلى تسعة فنانن 
في معرض فنون العراق في بيروت، وأصبح 
في ما بعد عضًوا فــي جمعية الفنانن 

العراقين.

أقوال في الراحل
الباحــث حميــد املطبعي: هــو أول من 

وضــع قواعد للفــن التشــكيلي، تبدأ 
من اســتلهام التراث احلضــاري، وتنتهي 
مبعايشــة الفولكلور املعاصــر. وهو أّول 
فنان عراقي فلســف اللــون، وأنتج عبر 
جتاربه الفنية قيًما لونية جعلها أســاس 

اللوحة.
الناقد الدكتور جواد الزيدي: إنه فنان بارع، 
واملرحلة التي عاش فيها هي مرحلة فائق 

حســن. اتفق اجلميع علــى ريادته للفن 
التشــكيلي من دون اعتراض الرواد، وكان 
أيًضا مؤّسًســا ملشاريع، ومنظرًا ملقوالت 
في الرسم، وهو خالد بخلود اتساعه في 

لوحاته.
الناقد التشــكيلي عادل كامل قال عنه 
في كتابــه »مئة عــام من التشــكيل 
العراقي«: إن فائق حســن أّسس جماعة 

الرواد التي حملت دعوة مباشرة للبدائية، 
وليس للتخلي عن املعارف األوروبية، وإمنا 

للتخلي عن التعقيد.
الناقد حسن الهاللي: فائق حريص أشد 
احلرص علــى احلركة الفنيــة ودميومتها، 
خلق اجلدية والتطور فيها، ووضع الفنانن 
لقيادة  التاريخيــة  مســؤولياتهم  أمام 

احلركة التشكيلية العراقية.

علي لفتة سعيد 

مّرت قبل أيام ذكرى وفاة الفنان التشكيلي 
فائق حســن، رائد الفنون التشكيلية في 
العراق، وصاحب أشهر جدارية بعد جدارية 
»نصب احلرية« جلواد سليم، الذي مت إحراق 
جثته في فرنســا بعد وفاته، ووضعت في 
قارورة لنقلها إلى العراق. فماذا يقول عنه 
الفنانون، وما هو مصير القارورة في بغداد؟

حياته وبدايته
ولــد الفنان فائق حســن في بغــداد عام 
1914. درس فيهــا املراحل التعليمية قبل 
اجلامعيــة، وتابــع حتصيله في مدرســة 
إلى  عــاد  الفرنســية.  اجلميلة  الفنــون 
العراق ليؤســس أول قســم للرسم في 
معهــد الفنــون اجلميلة في بغــداد عام 
1939، مع الفنان جواد ســليم. تأثر الفنان 
الراحــل بأجــواء العاصمــة، واملشــاهد 
الطبيعية العراقيــة، ولذلك هو من أكثر 
الرســامن واقعيــة، اللتصاقــه بالواقع 
منها خاصة.  الشعبية  العراقية،  والبيئة 
يؤكد علــى ذلك في واحدة مــن احلوارات 
الصحافيــة، إذ يقول إنه حــن كان صبًيا 
شعر بدافع قوي لتقليد كل شيء يراه من 
رسوم ونحت، وكل شيء مرئي، حتى متّكن 
منه كلًيــا. كان متأّثرًا، كما يقول، بالفنان 
العراقــي، عبد القادر الرســام، الذي وجد 
لوحاته أمامه، فكان يرســمها وهو يحس 
بروحية الفنان داخلــه حن زار عبد القادر 

في بيته، وشاهد لوحاته، وكيف يرسم.
»يقول الفنان الراحل فائق حسن إنه حن 
كان صبًيا شــعر بدافع قــوي لتقليد كل 
شــيء يراه من رســوم ونحت، وكل شيء 

مرئي، حتى متّكن منه كلًيا« 
ويرى الفنانون العراقيون في فائق حســن 
أبًــا للفن التشــكيلي العراقي، فهو كان 
نحاتًا، ومصّمم ديكورات املسرحيات التي 
تعــرض في معهــد الفنــون اجلميلة مع 
الفنان الراحل حقي الشبلي. يذكر حسن 
أنه حن أرســل في بعثة لدراســة الفن 
في فرنســا، عرض أعماله على أحد كبار 
األساتذة، فقّرر قبوله فورًا. أكمل دراسته 
هناك، وتخرج عام 1938، ليعود إلى العراق 
ويشارك في جميع املعارض. نفذ جداريات 
في العاصمــة بغداد هي األشــهر، ومن 
التي وضعت في  السالم«،  بينها »جدارية 
ساحة الطيران مقابل »نصب احلرية« في 
ساحة التحرير، على جانبي حديقة األمة 
الشــهيرة. هذه اجلدارية كلفه بإنشائها 

في تذّكر التشكيلي فائق حسن: نقل الحداثة الفرنسية بوعي فنان

»يقول الفنان الراحل فائق 
حسن إنه حين كان صبيًا 
شعر بدافع قوي لتقليد 

كل شيء يراه من رسوم 
ونحت، وكل شيء مرئي، 

حتى تمّكن منه كليًا«ويرى 
الفنانون العراقيون فيه 

»أبًا« للفن التشكيلي 
العراقي، فهو كان نحاتًا، 

ومصمّم ديكورات 
المسرحيات التي تعرض في 
معهد الفنون الجميلة مع 
الفنان الراحل حقي الشبلي«
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فائق حسن أمام موديل في مرسمه

»جدارية السالم« في ساحة الطيران



متابعة ـ الصباح الجديد:
هل كان من املمكن أن ينجو جاك 
اخلشــبي  اللوح  على  إذا صعــد 

بجوار روز؟”.. 
طرأ على أذهان كل من شــاهدوا 
الذي  “تايتانيك”،  الشهير  الفيلم 
ُطرح قبــل 25 عاما واصبح واحدا 
من اهم األفالم في تاريخ السينما 

العاملية على اإلطالق.
لــدى  كان   ،1997 عــام  ومنــذ 
محبي “تايتانيك” تســاؤال ممزوجا 
بالغضب، بشــأن وفاة شخصية 
النجــم  أداهــا  التــي  “جــاك”، 
األميركي ليوناردو دي كابريو، بعد 
أن بقي في مياه احمليط األطلنطي 
بانتظار  املتجمدة لفتــرة طويلة 
لوحا خشبيا  تاركا  اإلنقاذ،  قوارب 
عثر عليه برفقة حبيبته روز، التي 
تــؤدي دورها املمثلــة البريطانية 
كيت وينسلت، لتصعد هي عليه 

وتنقذ نفسها.
ومبناســبة مــرور 25 عامــا على 
قــرر مخرجه  الفيلــم،  إصــدار 
اخملضرم، جيمــس كاميرون، وضع 
االختبار، من  التســاؤل حتت  هذا 
خالل فيلم وثائقي مع “ناشيونال 

جيوغرافيك”.
وسيعيد اخملرج متثيل الظروف التي 
وجد جاك وروز نفســيهما فيها، 
واختبار مــا إذا كان من املمكن أن 
ينجو االثنــان إذا صعد جاك على 

اللوح اخلشبي.
جديدا  حتقيقا  “إن  كاميرون:  وقال 
للتو، سيحســم هذا  بــه  قمنا 
وروز وقطعة  السؤال، بشأن جاك 
من احلطام العائــم، والتي يطلق 
عليها اجلميع بابا”، وفق ما ذكرت 

صحيفة “يو إس إيه توداي”.
باباً،  “لم يكن  واستطرد موضحا: 
وإمنا قطعة من األلواح اخلشــبية 

من مقصورة الدرجة األولى”.
أنه ســيعطي نظرية  إلى  وأشار 
املعجبني التي نوقشــت بشــدة 

“حتقيقا جنائيا” في فيلم وثائقي 
سيصدر في 5 فبراير.

وسيعيد الفيلم عمليا إنشاء ما 

حتمله جــاك وروز بالضبط عندما 
غرقــت تيتانيك، حيــث مت اختيار 
ممثلني لديهمــا نفس البنية التي 
يتمتع بها جــاك وروز )دي كابريو 

ووينسلت(”.
ووفقا لإلعالن التشويقي للفيلم 
الوثائقــي الــذي مت نشــره على 
تويتــر، كانت درجة حــرارة املياه 
التي مت إعادة متثيل الظروف فيها 
13 درجة مئوية بــدال من حوالي 
لــذا فقد  الصفر،  درجتني حتــت 
ضاعفوا الوقت الذي أمضياه في 

املياه لكل مرحلة.
ولفــت كاميــرون إلى أنــه “عبر 
إلــى  توصلنــا  اختبــارات،   4
الصعبة  االســتنتاجات  بعــض 
ســيتم  والتــي  والســريعة”، 

الكشف عنها في الوثائقي.
ناقشت  ديســمبر،  في  أنه  يذكر 
وينسليت كارثة “الباب”، وكشفت 

عما إذا كانت تعتقد أن جاك كان 
ميكن أن ينجــو، قائلة: “ال أعرف”، 
وذلك في لقاء على مدونة صوتية 

.”Happy Sad Confused“ تدعى
وُعــرض على وينســلت مقطعا 
مــن مقابلة أجراها دي كابريو في 
وقت ســابق أثناء وجوده أيضا في 
البودكاســت، حيث ُطــرح عليه 

نفس السؤال.
وقال دي كابريو مازحا: “ليس لدي 
أي تعليــق”، بينما أيــدت املمثلة 
مارغوت روبي فكرة أن كارثة الباب 

هي في الواقع “أكبر جدل”.
قالت  التفكيــر،  بعــض  وبعــد 
وينســلت: “في الواقــع ال أعتقد 
أننا كنا ســننجو إذا صعدنا نحن 
أنه  أعتقد  البــاب.  االثنني علــى 
كان من املمكن أن يكون مناسبا 
)لبعض الوقت(، لكن كان ميكن أن 

مييل ولن تكون فكرة مستدامة”.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت دراســة أملانية حديثة 
عــن أّن العمل من املنازل في فترة 
جائحــة كورونا، أثر ســلبا على 

النساء أكثر من الرجال.
العديدين  كورونا  تفشــي  وأجبر 
علــى العمل من املنــزل، وأصبح 

أحــد البدائــل بعــد تخفيــف 
اإلجراءات ضد كورونــا، وإلى اآلن 

يواصل كثيرون العمل من املنازل.
وكشــف خبراء عــن أّن الضغط 
على النساء بشكل عام واألمهات 
على نحو خــاص ازداد خالل فترة 
األملاني  املوقــع  حســب  كورونا، 

»إيلتيرن«.
وأكــدت نتائج دراســتني، األولى 
 172 الصني شــملت  في  أجريت 
مــن املتزوجني، واألخرى شــملت 
60 مشــاركا في كوريا اجلنوبية، 
أن املتزوجــني أدوا املزيد من املهام 
املتعلقــة باألســرة عندما كانوا 

يعملون مبفردهــم في املنزل بدل 
النساء كثيرا من  وأجنزت  املكتب. 
باألسرة، عندما  املتعلقة  األعمال 
عملن مــع أزواجهن فــي الوقت 

نفسه معاً من املنزل.
املهام األســرية للنساء  لم تقل 
بوجــود الشــريك فــي املنــزل، 

األولوية  كانت  للنساء  وبالنسبة 
لألنشــطة املتعلقــة باألســرة 
مقارنــة بالواجبــات املهنية، أما 
فيما يخص الرجال فكان العكس 
هو الصحيح، وفقا لـ«إذاعة صوت 

أملانيا«.
وشــعرت كثيــر من الســيدات 

قدرتهن  عدم  بسبب  ألّنه  بالذنب 
على قضاء املزيــد من الوقت مع 
األســرة، ملا كّن يعملن من البيت 
بدل الذهاب إلى مقر العمل. ومتيل 
النســاء إلى إحســاس الشعور 
بالذنب بسبب ما أسمينه »عدم 

حتقيق العدالة« لألسرة.
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ملونشريط
كلب يدخل موسوعة غينيس.. 
رحلة كفاح استثنائية لـ«سبايك«

أصبــح الكلب »ســبايك« ضمن قائمــة احليوانات 
املشــهورة في العالم، بعد حصوله على شهادة من 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
الكلب سبايك دخل املوســوعة كأكبر الكالب سّنا 
في العالــم على قيد احلياة، فهو من مواليد نوفمبر/ 
تشرين الثاني 1999، من والية أوهايو، ويبلغ من العمر 

23 عاما و7 أيام.
الكلب األطول عمرا قبله كان يسمى »بلوي«، وتوفي 

عام 1939 عن عمر ناهز 29 عاما و5 أيام.
»سبايك« مملوك لســيدة تدعى ريتا كيمبال، وجدته 
وحيدا في ســاحة انتظار السيارات محل بقالة عام 

2009، ورّبته منذ ما يقرب من 14 عاما.
وصرحــت كيمبال بأنها عندمــا وجدته كانت توجد 
بقع دماء حول رقبته بســبب سلســلة أو حبل، وقد 
أخبرها موظف احملل أن الكلب كان هناك منذ 3 أيام.

وأضافت أنها أخذت الكلب الذي كان يبلغ من العمر 
وقتها 10 سنوات إلى منزلها، وذكرت أن »سبايك كان 
يقفز وجلــس على املقعد، كما لو كان يعرف املنزل«. 
واستوحت ريتا كيمبال اســم الكلب »سبايك« من 
الكلب الكبير الشــرير في الكرتون الشــهير »توم 

وجيري«.

العثور على ضفدع عمالق
عثــر حراس أحراج أســتراليون علــى ضفدع قصب 
عمالق بني أشــجار أحد املتنزهات الساحلية، يصل 
وزنه إلى 2.7 كيلوغرام، فيما طوله مماثل لذراع إنسان.
وأفادت حكومة والية كوينزالنــد أّن الضفدع رصده 
عناصر حماية احلياة البرية عندما كانوا يجولون في 
متنزه كونــواي الوطني قبل أن يضطروا إلى التوقف 

بسبب ثعبان كان يتحرك على أحد املمرات.
وقالــت حارســة األحــراج كايلي غــراي: »انحنيت 
ووزنه«،  بالضفــدع. فوجئت بحجمــه  وأمســكت 
موضحــًة أّن الضفدع الذي ينتمــي إلى نوع ضفادع 
القصب »يســتطيع أن يأكل أي شــيء كاحلشرات 

والزواحف والثدييات الصغيرة«.
وأوضحــت وزارة البيئــة والعلوم فــي كوينزالند أن 
الضفــدع الذي يصل وزنــه إلــى 2.7 كيلوغرام قد 

يحطم الرقم القياسي ألكبر حيوان من هذا النوع.
وأشارت الوزارة التي وصفت الضفدع بـ«الوحش« إلى 

أّنه قد يُعرض في متحف كوينزالند.
ويعتقــد حراس األحــراج أّن احليوان قــد يكون أنثى 

ضفدع نظراً حلجمه الكبير.

دراسة جديدة تكشف 
سر ضخامة الحيتان

تُعتبر احليتــان التي يطلق عليهــا األزرق، وذو الرأس 
والرمادي، واألحــدب، والصائب،  والزعنفــي،  املقوس 
والعنبر أضخم احليوانات في العالم اآلن. وفي الواقع، 
يعد احلوت األزرق أكبر مخلــوق ُعرف في األرض على 

اإلطالق، متفوقا في احلجم حتى على الديناصورات.
فقد كشفت دراسة جديدة األسس اجلينية للعملقة 
في احليتان، وحددت أربع جينات يبدو أنها لعبت أدوارا 

حاسمة في تلك الضخامة.
وقال الباحثون إن هذه اجلينات لم تســاعد فحسب 
فــي ضخامة احلجم ولكن أيضا فــي التخفيف من 
العواقب السلبية مثل زيادة خطر اإلصابة بالسرطان 
وانخفاض النســل. وقالت عاملة الوراثة ماريانا نيري 
من جامعة إســتادوال دي كامبيناس فــي البرازيل، 
وهي مؤلفة مشــاركة في الدراســة التي نشــرت 
اليــوم اخلميس في مجلــة )ســاينتفيك ريبورتس( 
»تقارير علمية« إن »حجم اجلسم هو نتيجة معقدة 
للعديد من اجلينات واملسارات والعمليات الفيزيائية 
والبيئيــة«. وميكن أن يصل طول احليتــان الزرقاء إلى 
نحــو30 مترا، واحليتــان الزعنفية حوالــي 24 مترا، 
وحيتان العنبر واحليتــان ذات الرأس املقوس إلى نحو 
18 مترا، واحليتان احلدباء واحليتان الصائبة حوالي 15 

مترا واحليتان الرمادية حوالي 13.5 مترا.

بغداد ـ الصباح الجديد: 

يســعى النحــات العراقي هادي 
حمزة إلى نقل رسائل إلى اجملتمع 
في أعماله الفنية من خالل تقدمي 
رؤى إبداعية وعاطفية مستوحاة 
من رموز وقيم من احلياة املعاصرة 

والقدمية في بالد ما بني النهرين.
ويعمل هــادي حمــزة )68 عاما( 
في  املتقاعــد  النحــت  أســتاذ 
الورشة اخلاصة به مبنطقة ريفية 
في  الشــمالي  بالطرف  هادئــة 
بإنهاء  مشغوال  بدا  والذي  بغداد، 
اثنني من  الفنية مع  أعماله  أحد 
املتدربــني همــا مصطفى علي 
وعلي عبد املطلــب، اللذين كانا 
الســابق  في  من ضمــن طالبه 
عندمــا كان يــدرس فــي كلية 

الفنون اجلميلة ببغداد.
وقــال حمــزة، إن الفنــان عــني 
اجملتمع وهو الذي يلتقط األحداث 
ويسلط الضوء عليها لتوظيفها 
في عمله، متامــا مثل الصحافي 
عندما يسلط الضوء على موقف 
معــني للتعامل معــه، هذه هي 

رسالة الفن.
حمزة يعتقــد أن مهمة الفنانني 
واملفكرين املبدعــني في أّي وقت 
ومكان هي إمــداد مجتمعاتهم 

بالفرح.
وتتنوع موضوعــات أعمال حمزة 
الفنيــة، إال أن جزءا منها يتعامل 
املوروثة من  الفنيــة  مع األعمال 
بــالد ما بــني النهريــن القدمية، 
حيث حــاول الفنانــون القدامى 
نقل رســائل حتدت الزمن واللغة 
إلينا وتخبرنا عن حياتهم  لتصل 

حتى  وحكمتهــم  وتفكيرهــم 
نستفيد منها.

إلى  أنتمي  “إننــي  وأوضح حمزة 
وبابلي  وأكادي  نحــات ســومري 
العصور  فــي  عــاش  وآشــوري 
مبينا  فنه”،  فــي  وتفّوق  القدمية 
“عندمــا أعمل علــى عمل فني 
املعروف  اجملنح  الثور  مثل  تاريخي 
وكلكامش،  الماسو،  باسم  أيضا 
فإنني أقف مبهورا وفخورا ألنني 

أنتمي إلى هذا التاريخ”.
وفــي جامعتــي التراث وآشــور 
اخلاصتني ببغــداد، مت التعاقد مع 
حمزة لبناء نصب تذكاري للملك 

الســومري كلكامش، ويجســد 
حلظــة  املتشــابهان  النصبــان 
انتصــار كلكامش فــي مدينته 
السومرية أوروك، على بعد حوالي 
30 كم شــرق مدينة الســماوة، 
مركــز محافظة املثنــى جنوبي 
ببنــاء جداريات  قام  العراق. كما 
آشور،  جامعة  مداخل  عند  أخرى 
الالماسو، ومسلة حمورابي  متثل 
البابلية الشهيرة، وبوابة عشتار، 
النخيل  إلى شــجرة  باإلضافــة 
التي اشــتهر بها العراق على مر 
العصــور. ويصر حمــزة على أن 
آثار كلكامش وموضوع ملحمته 

إلى  القدمية حتمل رسالة األجداد 
الناس فــي الوقت احلاضر، مؤكدا 
أن إحدى رســائل امللحمة هي أن 
أنه  درســا  أدرك  كلكامش  امللك 
ميكن لإلنســان أن يخّلد نفســه 
التي  والبناءة  الصاحلــة  بأعماله 
إلى  الناس مــن جيل  يتذكرهــا 

جيل.
وأضــاف “اليوم نحن فــي العام 
عــن كلكامش  نتحــدث   ،2023
وملحمته التي تخبرنا أنه عندما 
عاد إلى مدينته، أوروك، بدأ بإعادة 
البنــاء واألعمــال الصاحلة وهذه 
إحــدى الرســائل التــي حتملها 

امللحمة”.
العراقيني  العديد مــن  أن  وحيث 
يعانــون مــن الدمار الــذي حلق 
ببلدهم بســبب الغزو األميركي 
الدموية  والصراعات   2003 العام 
التي تلــت الغــزو، يعتقد حمزة 
واملفكرين  الفنانــني  مهمــة  أن 
املبدعــني فــي أّي وقــت ومكان 
مجتمعاتهــم  إمــداد  هــي 
لدفع  واإللهام  والتفــاؤل  بالفرح 
مجتمعاتهم للمشاركة بشكل 
مدروس واتخاذ مبادرات إلعادة بناء 
احلياة من خالل إشاعة التسامح 

واالحترام املتبادل.

ومن املعالم احلديثــة التي عمل 
عليها حمزة، نصب سيدة عراقية 
حتمل رسالة تذكر اجملتمع العراقي 
بــأن إعادة بنــاء البــالد وجعلها 
مكانــا أفضل للعيــش يتطلب 
األيديولوجيات  ومواجهــة  نبــذ 
وحدة  تهــدد  التــي  املتطرفــة 
العراقيــني مثل التطرف والعنف 

واإلرهاب.
قتلت  امــرأة  النصب  ويجســد 
أثناء قتالها مع أشــقائها وأبناء 
داعش  تنظيــم  ملنع  عمومتهــا 
اإلرهابــي مــن الســيطرة على 

بلدتهم.
ويصور النصب، النســاء اللواتي 
يحملن بندقية كالشنيكوف على 
قمة التمثال مــع وجوه مقاتلني 
عراقيــني آخريــن، بينمــا تظهُر 
الرمــوز العراقية الشــهيرة في 
الفني،  العمل  السفلي من  اجلزء 
اجملنح  والثور  بوابة عشــتار  مثل 
املوصل  احلدباء مبدينــة  ومأذنــة 
ومئذنة امللوية في ســامراء. من 
جانبه، قــال مصطفى علي )25 
عاما( أحد مســاعدي حمزة، إنه 
أســتاذه  من  النحت  فــن  تعلم 
موضوعات  أن  ويعتقــد  )حمزة(، 
أعمالــه الفنية في املســتقبل 
يجب أن تركز على حمل الرسائل 
التي من شأنها أن تخلق التفاؤل 

واحلماس وإلهام الناس.
أن “حتقيــق هذين  إلــى  وأشــار 
الهدفني، التفاؤل واحلماس، مهم 
في أّي موضوع قد أعمل عليه ألن 
هذيــن الهدفني مهمان ألي جناح، 
وميكنهما إلهام اجملتمع لالنخراط 
بجديــة واجتهاد في إعــادة بناء 

بلدنا ومن أجل حياة أفضل”.

النحات هادي حمزة: آثار كلكامش حملت رسالة األجداد لألحفاد 
تعاقد لبناء نصب تذكاري للملك السومري مع جامعتين عراقيتين

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

أظهرت دراســة جديدة في فنلندا 
أن قضاء الوقت بشــكل متكرر في 
املســاحات اخلضراء مثل املتنزهات 
واحلدائق ميكن أن يساعد في تقليل 
اســتخدام العقاقيــر التي تصرف 

بوصفة طبية.
وإذا كنــت محظوظــا مبــا يكفي 
للعيش بجوار مــرج أخضر أو غابة 
خالبة، ال يبــدو أن رؤية مناظر هذه 
األماكن من املنزل لها نفس التأثير. 
فلم يكن هناك ارتباط بني استخدام 
املســاحات  وعدد  املوصوفة  األدوية 
اخلضراء واملائيــة املتاحة للناس. إن 
اخلروج وقضاء الوقــت هناك هو ما 

يحدث فرقاً.
واســتخدم باحثــون مــن املعهد 
الفنلندي للصحة والرعاية وجامعة 
تامبيري في فنلندا وجامعة شــرق 
 6000 فنلنــدا، بيانات مــن حوالي 
من سكان هلســنكي، باستخدام 
واألرق  القلــق  األدوية حلــاالت مثل 
واالكتئاب وارتفاع ضغط الدم والربو 

كبديل حلالتهم الصحية.
وكتب الباحثون: »يُعتقد أن التعرض 
الطبيعيــة مفيد لصحة  للبيئات 

اإلنسان، لكن األدلة غير متسقة«.
فــي  املشــاركني  اســتجواب  ومت 
التــي  األدويــة  حــول  الدراســة 

يتناولونهــا، باإلضافــة إلــى عدد 
والزرقــاء«  »اخلضــراء  املســاحات 
األرض  علــى  الطبيعية  )البيئــات 
وبالقــرب مــن البحيــرات واألنهار 
واحمليطات( التي ميكنهم رؤيتها من 
املنزل، وعدد املرات التي تناولوها في 
تلك املناظر، وعدد املرات التي أمضوا 
فيها وقتا. ومقارنــة بأقل من زيارة 
أو  ارتبطت ثالث  أســبوعية واحدة، 
أربع زيارات في األســبوع باحتماالت 
أقل بنســبة %33 الستخدام أدوية 
أقل  واحتماالت  العقليــة،  الصحة 
بنسبة %36 الستخدام أدوية ضغط 
الدم، واحتماالت أقل بنســبة 26% 

الستخدام أدوية الربو.
التوالي  األرقام على  وتنخفض هذه 
علــى  و24%  و41%   22% بنســبة 
التوالــي خلمس زيــارات على األقل 
قائمة  الروابط  وظلت  األسبوع.  في 
عندما مت أخذ دخل األسرة والتعليم 
مؤشر  احتساب  ولكن  االعتبار،  في 

كتلة اجلسم أضعف الروابط.
النتيجة  »هــذه  الباحثــون:  وزعم 
تتماشــى مع األدلــة املؤقتة التي 
الفعلي  االســتخدام  أهمية  تؤكد 
يتعلق  فيما  اخلضراء  للمســاحات 
أن  إلى  وتشــير  العقلية،  بالصحة 
األمر نفســه ينطبــق على احلاالت 

وارتفاع  الربو  األخرى، مثل  الصحية 
والبيانات هنا ليست  الدم«.  ضغط 
كافيــة إلظهار الســبب والنتيجة 
- يجــدر التفكيــر فــي أن أولئك 
الذيــن يتمتعــون بصحــة أفضل 
لديهــم املزيد من الفرص والتحفيز 
للخــروج - لكنها تثبــت أن هناك 
رابطا محتمال هنا يســتحق املزيد 
من االستكشاف. كما يوضح أيضا 
أن اجللــوس والتفكير في الطبيعة 
ليس لهما نفس تأثير اخلروج وقضاء 
الدراســات  وأظهرت  فيــه.  الوقت 
السابقة أن الشــعور بآثار التواجد 

في اخلارج ال يستغرق وقتا طويال.
أن تكون املساحات  ومع ذلك، يجب 
يتمكن  أن  قبــل  متاحة  اخلضــراء 
الناس مــن اخلروج وقضــاء الوقت 
فيهــا - وهنا يأتــي دور التخطيط 
احلضري، وفقا ملعدي البحث اجلديد.

وكتب الباحثون: »من املرجح أن تؤدي 
التي تدعم  املتزايدة  العلمية  األدلة 
لتأثير  للتعــرض  الصحية  الفوائد 
الطبيعة إلى زيادة توفير املساحات 
البيئات  في  اجلودة  العالية  اخلضراء 
اســتخدامها  وتعزيــز  احلضريــة 
النشــط. وقــد تكون هــذه إحدى 
والرفاهية  الطرق لتحسني الصحة 
البحث في مجلة  في املدن«. ونُشر 

الطب املهني والبيئي.

قضاء وقت أكبر في الطبيعة يغني عن تناول األدوية

بعد 25 عامًا.. 
هل كان ممكنا أن ينجو بطل فيلم تايتانيك؟
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إعالن
الى الشريك/ علي االكبر كاظم بشيت

اقتضى حضورك الى صندوق االســكان العراقــي فرع ذي قار الكائن في 
الناصريــة وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة على قيام شــريكك الســيد 
)مرتضى حسن خضير( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة املرقمة 
)707/26( اسم املقاطعة )الصفاوه( لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمســة عشر يوما داخل العراق وشــهر خارج العراق من 
تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال

الى / السيدة ميسون غافل
م / اعالن بيع

نظر لعدم تســديد مبلغ الرهــن البالغ )60000000( ســتون مليون دينار 
رغم مضي املدة املتفــق عليها في عقد الرهن املوضوع على العقار العائد 
لــك املرقم 528/1 م 14 الراشــدية وقد مت توجيه االنذار بالتســديد بتاريخ 
2023/1/17 وجملهولية اقامتكم تقرر تبليغكم باجلريدة الرســمية وفي حال 
عدم حضوركم يعتبر املبلغ نافذ قانونياً وســتقوم مالحظية التســجيل 
العقــاري في احلي بوضع اليــد على العقار واعالنه للبيــع عن طريق املزاد 

العلني

رئاسة جامعة كربالء 
 شعبة العقود احلكومية

إعالن مزايدات

تعلن رئاســة جامعة كربالء / شعبة العقود احلكومية عن إجراء مزايدات علنية لتأجير العقارات املبينة 
أوصافهــا أدناه وفقــاً ألحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل ، وذلك في متام 
الساعة الثانية عشــرة ظهراً من يوم الثالثاء املوافق 2023/2/21 في شــعبة العقود احلكومية / رئاسة 
جامعة كربالء ، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شعبة العقود احلكومية خالل ثالثني يوماً 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن مستصحبني معهم صك مصدق بالتأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة املقدرة لبدل إيجار العقار، ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها 2% من 

قيمة العقد. 
شروط االشتراك في املزايدة : -

1- أن ال يكون ممنوعاً من ممارسة العمل التجاري قانوناً.
2- أن ال يكون قد أخل بالتزام سابق مع اجلامعة

3- أن يستصحب معه البطاقة الوطنية )أصل وصورة ملونة( وبطاقة السكن وشهادة عدم احملكومية 

مالحظة//
1- إذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يبدأ به الدوام الرسمي موعداً إلجراء املزايدة . 

2- ميكن االطالع على بنود العقد من خالل مراجعة شعبة العقود احلكومية .
أ . د. باسم خليل نايل السعيدي 
رئيس جامعة كربالء / وكالة

جمهورية العراق
نقابة احملامني

بغداد- املنصور
هاتف: 0096407705721394

اعالن 
من نقابة احملامني

م/ دعوة الهيئة العامة للنقابة الجتماع غير عادي

احلاقــا بقرار مجلس النقابة املتخذ باجللســة الغيــر عادية جمللس 
النقابة بالعــدد )3( املنعقدة بتاريخ 2023/1/14 قرر مجلس النقابة 
املتخذ باجللســة املرقمة )35( الفقرة )السادســة عشر( املنعقدة 
بتاريخ 2023/1/18 واستنادا ألحكام املادة )التاسعة والسبعون( من 
قانون احملاماة ذي الرقم )173( لسنة 1965- املعدل تقرر دعوة الهيئة 
العامة لنقابة احملامني لالجتماع غير العادي في الساعة )التاسعة( 
من صباح يوم االربعاء املوافق 2023/2/8 في مقر النقابة الكائن في 
املنصور- شــارع النقابات ملناقشــة موضوع زيادة الراتب التقاعدي 
للسادة احملامني املتقاعدين وعيالهم من املستحقني للراتب التقاعدي 
وفي حالة عدم اكمــال النصاب القانوني لالجتماع في املوعد احملدد 
اعاله يؤجل الى اليوم التالي في الســاعة )التاسعة( من صباح يوم 
اخلميس املوافــق 2023/2/9 بنفس املكان ومهما كان عدد احلاضرين 

وذلك عمال بأحكام املادة )الثمانون( من قانون احملاماة النافذ.
راجــني من الزمالء احملامني واعضاء الهيئــة العامة للنقابة احلضور 

بالزمان واملكان احملددين اعاله.
احالم الالمي
نقيب احملامني العراقيني

مدة االيجاررقم اإلعالناملوقعاسم العقارت
مقدار التأمينات 
البالغة 20% من 
القيمة املقدرة

املدينة اجلامعية نادي كلية القانون1
)فريحة(

اعالن رقم )6( 
سنة واحدةلسنة 2023

 )5,000,000(
خمسة ماليني 

دينار

كشك استنساخ 2
القانون

املدينة اجلامعية 
)فريحة(

اعالن رقم )7( 
)2,000,000( مليونا سنة واحدةلسنة 2023

دينار

ايجار مزاولة التصوير 3
)حي املوظفني(

املدينة اجلامعية 
)حي املوظفني(

اعالن رقم )8( 
سنة واحدةلسنة 2023

)1,500,000( مليون 
وخمسمائة الف 

دينار

كشك استنساخ كلية 4
اإلدارة واالقتصاد رقم )1( 

املدينة اجلامعية 
)فريحة(

اعالن رقم )9( 
)2,000,000( مليونا سنة واحدةلسنة 2023

دينار

كشك استنساخ كلية 5
اإلدارة واالقتصاد رقم )2( 

املدينة اجلامعية 
)فريحة(

اعالن رقم )10( 
)1,800,000( مليون سنة واحدةلسنة 2023

وثمامنائة الف دينار
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سمير خليل 

##الكأس_عراقيالكأس_عراقي

متابعة ـ الصباح الجديد:

الوزراء  مجلــس  رئيس  اســتقبل 
السوداني،  شــياع  محمد  السيد 
أمس، وفد منتخبنا الوطني املتوج 
بكأس بطولة خليجي البصرة 25، 
شــرفهم،  على  غداء  مأدبة  وأقام 
وذلــك بحضــور رئيــس إقليــم 
كردســتان العراق السيد نيجرفان 
مجلس  أعضاء  والســادة  بارزاني، 

الوزراء واملستشارين.
وثمــن الســيد الســوداني الفوز 
املســتحق للمنتخــب الوطنــي 
بالبطولة، وأشاد باملستوى الطيب 
التي  العاليــة  الرياضية  والــروح 
رافقــت العبي منتخبنــا الوطني 
في جميع املباريــات التي خاضها 
الســيد  البطولة.واشــار  أثنــاء 
الســوداني إلــى جهود الــوزارات 
واحملافظات بشــكل عــام، وجهود 
وإدارتها  بأبنائها  البصرة  محافظة 
بــذل جهداً  الــذي  ومحافظهــا 
اســتثنائياً قبل البطولة وأثناءها، 
وأشــاد بجهــود القــوات األمنية 
فــي توفير األمن، كمــا أثنى على 
اجلماهيــر التي كانت خير ســاند 
ومســاهم فــي جنــاح البطولة، 
الضحايا الذين قضوا  مســتذكراً 
بسبب التدافع الذي حصل، سائالً 
بواســع  يتغمدهم  أن  تعالى  اهلل 

الرحمة والغفران.
 وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء 
أن احلكومة كانت عازمة على إجناز 
كل متطلبــات البطولــة وتنفيذ 
هذا االســتحقاق املهــم، موجهاً 
وزارة الشــباب والرياضــة بالقيام 
بواجباتها في مــا يتعلق بالقطاع 
الرياضي، كما أكــد عزم احلكومة 
بعد  الوطني  املنتخــب  دعم  على 
أن يقــدم الفريــق الفنــي خطًة 
لالســتحقاقات  زمنية  بتوقيتات 
آســيا  كأس  الســيما  القادمــة 

وتصفيات كأس العالم.
وأوضح ســيادته أنه ومــع املنجز 
الرياضــي الــذي حتقــق ، ســوف 
تكون هناك مراجعة وتوســع في 
األهــداف املوضوعــة فــي محور 
البرنامج احلكومي،  الرياضة ضمن 
بتهيئة  الكفيلة  اخلطــط  وإعداد 
كل متطلبــات الواقــع الرياضي. 
أن مجلس  السوداني  السيد  وأكد 
الوزراء قرر تكــرمي العبي منتخبنا 
الفائز بخليجي البصرة 25، بقطع 
أراٍض سكنية في بغداد، ومنحهم 

جوازات سفر دبلوماسية.
بغــداد،  العاصمــة  واســتقبلت 
املنتخب  وفــد  أمس،  اول  مســاء 
العراقــي املتوج بلقب خليجي 25، 
واملســيرات  الفلكورية  بالرقصات 
الغفيرة  احلاشــدة من اجلماهيــر 
الرافدين  رافقت حافلة أسود  التي 
من املطار إلى ســاحة االحتفاالت 

الكبرى.
املنتخب  طائــرة  هبــوط  وعنــد 
العراقي في مطار بغداد، استقبل 
الوفــد بالرقصــات الفلكلوريــة 
من  وطنية،  القصائــد  واألغانــي 
خــالل الفرقــة املركزيــة التابعة 
انطالق  ومــع  الثقافــة..  لــوزارة 

إلى موقع  الرافدين  أســود  حافلة 
االحتفال املركزي، احتشــد اآلالف 
من املواطنني حولها لتحية اجلهاز 
خيسوس  االسباني  بقيادة  الفني، 
كاســاس، والالعبني، بعــد انتزاع 
لقب بطولة خليجي 25، واستعادة 
هيبة الكرة العراقية، بعد سنوات 
طويلــة من الغياب عــن منصات 

التتويج.
واســتغرق وصول حافلة املنتخب 
العراقــي إلى ســاحة االحتفاالت 
وسط العاصمة حوالي 4 ساعات، 
وسط  ســيرها  صعوبة  بســبب 
اآلالف  واستقبل  الغفيرة..  اجلموع 
الوطني  املنتخــب  اجلماهيــر  من 
بهتافات وطنية، فيما تناوب رئيس 
االحتاد عدنان درجــال، ونائبه يونس 
والقائد  كاساس،  واملدرب  محمود، 
جــالل حســن، على رفــع الكأس 

اخلليجية أمام أنظار اجلماهير.
وعلــى صعيــد متصــل، أعلنت 
وزارة اخلارجيــة العراقية أول أمس، 
منحها جوازات دبلوماسية لالعبي 
لفوزهم  تثميًنا  العراقي،  املنتخب 
بلقــب خليجــي 25 التــي جرت 

منافساتها مبدينة البصرة.
كاســاس يتبــرع بجوائزه ألســر 
املشــجعني الذين لقــوا حتفهم 

بحوادث السير
املنتخب  مــدرب  االســباني  تبرع 
يوم  كاساس،  العراقي خيســوس 
الضحايا  ألســر  بجوائزه  اجلمعة، 
الذين لقــو حتفهم  املشــجعني 
اثر حوادث الســير وهم بطريقهم 
لتشــجيع املنتخــب العراقي في 
بطولة خليجي 25.واكد مصدر إن 
»كاساس تبرع بجوائزه التي حصل 
العراقي  املنتخب  تتويج  اثر  عليها 
الى   25 بكأس بطولــة خليجــي 
اســر الضحايا الذين لقو حتفهم 
بطريقهم اثر حوادث الســير وهم 
املنتخب  لتشــجيع  بطريقهــم 

العراقي«.

السوداني يبرز دور اجلماهير في 
إجناح كأس اخلليج

أشــاد رئيس احلكومــة العراقية، 
محمــد شــياع الســوداني، بدور 
اجلماهير العراقية والفرق اخلليجية 
املشاركة في بطولة كأس اخلليج 
اختتمت في  التــي   ،)25 )خليجي 

البصرة.
وثمــن الســوداني روح التعــاون 
»من  العطــاء  ومواصلة  والبــذل 

أجل إجنــاح هــذه البطولة غير 
مــن  حيث املســبوقة، 

احلضور  حجــم 
ي  هيــر جلما ا
للمباريات«.وقال 

رئيس الــوزراء في بيــان صحفي، 
بعــد فوز أســود الرافدين باللقب 
على حساب عمان )3-2(، مخاطبا 
)الزيارة(  »كرروها  اخلليجية:  الوفود 
فلن جتدوا ســوى األبواب املشرعة 

والقلوب احملبة«.
وأشــاد بالشــعب العراقي، قائال: 
»كل عراقي ساهم في متثيل بلده 
بأجمل صورة، ومثل العراق بااللتزام 
قد  يكون  بذلــك  وهو  والتعــاون، 
عكس روح الترحاب ونكران الذات، 
وقد غدا اليوم قائدا في هذا اجملتمع 

بخطى واثقة إلى املستقبل«.
وواصل: »لقد ســاهمت اجلماهير 
العراق،  مكانــة  بتأكيد  العراقية 
ورفعت اسمه مشعال بني األشقاء 
واألصدقاء، وكتبت جتربة مشــرفة 
أبناء  هي بعض مــن اســتحقاق 
الرافدين وخصالهــم.. نودع اليوم 
25، لكن ال أحد  بطولة خليجــي 
سيودع البصرة، وال أحد سيغادرها 

إال وسيعود ثانية إليها«.

الصدر يجري اتصــاالً هاتفًيا مع 
العبي املنتخب الوطني العراقي

أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى 
أول أمس، اتصــاالً هاتفًيا  الصدر، 

املتوج  الوطني  املنتخب  مع العبي 
بكأس خليجي 25.. وذكر املكتب 

أن  بيان  فــي  للصدر  اخلاص 
تصاالً  أجــرى  »الصــدر 

العبي  مــع  هاتفًيــا 
املنتخــب الوطني 

قــي  ا لعر ا
لك  كذ و

ئيــس مع  ر
د  حتــا ال ا
لكــرة  العراقــي 
القــدم عدنــان درجال 
يونــس  الكابــن  ونائبــه 
محمود ومحافظ البصرة أســعد 
الصدر من خالل  العيداني«.وتقّدم 
االتصال بـ«التهنئة والتبريك بفوز 
القدم  لكــرة  العراقي  املنتخــب 
بكأس )اخلليــج العربي( في دورته 
اخلامسة والعشــرين التي أقيمت 

في العراق«.
وتابــع البيــان، ان »الصــدر تقدم 
املبذولة إلجناح  للجهود  بالشــكر 
هــذا العرس الكروي، كما شــكر 
أهالــي محافظة البصرة الفيحاء 
واالستقبال  الضيافة  حفاوة  على 

ف  الكــرام الذي للضيــو
في  ض حلــوا  ر أ

البصرة«.
منتخب  ق وتوج  ا لعر ا

الوطني بلقب بطولة كأس 
2 خليجــي  5

ة  لبصــر ا
بعــد 

الفوز  حتقيقه 
الُعماني  نظيــره  على 

املباراة  فــي   2-3 بنتيجــة 
النهائية التي جرت، مســاء امس 
البصرة  ملعــب  فــي  اخلميــس، 

الدولي.

بن راشد 
يهنئ 

األسود 
م  قــد
لشــيخ  ا
بن  محمد 
آل  راشــد 
م  مكتــو
ئــب  نا
ئيــس  ر

اإلمارات، 
ئيــس  ر

الــوزراء،  مجلــس 
التهنئة  دبــي،  حاكــم 

إلى منتخــب العراق، على تتويجه 
3-2 على  الفوز  بكأس اخلليج بعد 
عمــان.. وغرد الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، عبر حســابه 
الرســمي على تويتر »فرح العراق 
وفرحت  وانتظــار،  صبر  طول  بعد 
كلنا  والقلــوب،  الشــعوب  معه 

اليوم عراقيني في الفرحة«.وأضاف 
االنتصار،  في  عراقيني  اليوم  »كلنا 
يا  العربي  اخلليــج  مبــروك كأس 
أهلنا وأحبابنا، وشكرا أهل البصرة 
التنظيم  العراق على حسن  وأهل 

واالستضافة«.
كما قدم الشــيخ راشد بن حميد 
اإلماراتي،  االحتــاد  رئيس  النعيمي 
عبر حســابه على تويتر، التهنئة 
للعراق على اإلجناز اخلليجي.. وتابع 
»خالــص تهانينا للعــراق احلبيبة 
لتتويج منتخبها بطال خلليجي 25 
للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه 
على نظيره العماني«.وأمت »شهدنا 
مباراة نهائيــة جميلة وممتعة مع 
أداء مثالي، نشــكر كل من ساهم 
في جناح احلــدث اخلليجي الرياضي 
املهم، والذي جمعنــا في البصرة 
مدينــة احلضــارة والتاريخ العربي 

العريق«.

عدنان حمد يهنئ املنتخب 
العراقي

هنــأ عدنان حمــد املديــر الفني 
العراقي  املنتخب  األردن،  ملنتخــب 
عقب تتويجــه بلقب كأس اخلليج 
في  الرابعــة  للمــرة 
تاريخــه.. وفــاز 

العراقي  املنتخب 
اخلليج  بلقب كأس 
العربي لكرة القدم 
في نســختها رقم 
25 فــي البصــرة، 
تغلبه  عقب  وذلك 
نظيــره  علــى 
 )2-3( العماني 
املبــاراة  في 
ئيــة  لنها ا

للبطولة.
عدنان  وكتــب 

حمــد 
عبــر حســابه علــى 
»مبارك  »فيســبوك«: 
فــوز منتخبنا الوطني 
اخلليج  كأس  ببطولــة 
فرحــة   ..25 العربــي 
شعبنا  جلماهير  مستحقة 
للبصرة  كبيــرة  حتية  العزيــز.. 
حمد  الطيبني«.ولعــب  وأهلهــا 
في بداية مســيرته الكروية لفرق 
سامراء وصالح الدين والزوراء، ومثل 
منتخب الشــباب واملنتخب األول، 
قبل أن يعتزل اللعــب عام 1993.

واقتحــم حمد بعد ذلــك ميدان 
التدريب، فأشــرف علــى تدريبات 
منتخب العــراق األول 
شــئني  لنا ا و

والشباب 
املنتخــب  واألوملبي.وفــاز 

العراقي باللقب للمرة الرابعة 
فــي تاريخــه، بعدما ســبق له 

 1979 باللقب فــي أعوام  التتويج 
و1984 و1988.

السوداني يحتفي بوفد منتخبنا الفائز ببطولة خليجي 25 
يؤكد تكريمهم بقطع أراٍض وجوازات دبلوماسية

رئيس الوزراء يشارك في تتويج منتخبنا بلقب خليجي 25

خالد جاسم.. شكرًا
بــني جدل االعالم العربــي واخلليجي حول العراق 
وما يعيشــه على كل االصعــدة، وبني منصف 
ومغرض في نقل الوقائع احمللية وحياة العراقيني، 
تبرز اصــوات اعالمية ترى العــراق بعني احلقيقة 
الرياضــي اخلليجي حتديدا  والصدق، وفي االعالم 
الصوت يعلو النصــاف رياضتنــا العراقية وكرة 

القدم خاصة سوى صوت اجمللس.
و«اجمللــس« هو برنامج رياضــي قطري يعرض من 
قناة الدوري والــكأس القطرية ويقدمه االعالمي 
خالد جاسم، برنامج حواري يناقش كافة القضايا 
الرياضية باستضافة  نخبة من احملللني واخملتصني 
في كرة القــدم القطرية واخلليجيــة والعربية، 
وارتبط اسم خالد جاســم ببرنامج اجمللس منذ 
عام 2005، وفيه حقق الكثير من النجاحات وذاع 
صيتــه وصيت البرنامج في كافــة أنحاء اخلليج 
العربــي ليلقبه الكثيــرون بالري كينغ  والوطن 
اإلعالم نســبة إلى مذيع الCNN الشهير، يتمتع 
خالد جاسم بصفات االعالمي الناجح خاصة وهو 
يتعكز على حيادية كبيــرة، وهو حريص ومهني، 

صادق ولطيف يدخل القلوب بدون استئذان.
ومنذ سنوات يقف خالد جاسم بثقة مدافعا عن 
الكرة العراقية وحقها الكامل باســتعادة دورها 
الريادي على مستوى العرب واخلليج العربي، لذلك 
ظــل صوته مناصرا القامــة بطولة اخلليجي في 
العراق وفي البصرة حتديدا رغم االصوات النشــاز 
التــي ارادت ان تعطل او تلغي قرار اقامة البطولة 

على مالعبنا.
انتصرت ارادتنا كما انتصــرت نوايا هذا االعالمي 
النبيــل الــذي لم يكتفــي مبا قدمــه من دعم 
القامة بطولة اخلليجي على ارض العراق بل نقل 
برنامجه بــكل تفاصيله من ديكــورات ومعدات 
وعاملــني لينصبه على ضفاف شــط العرب في 
مدينة البصــرة طوال ايام بطولــة خليجي 25، 
باملقابل فان حب العراقيني والبصريني تواصل مع 
هذا الصديق واالخ اخمللص، تهافت اجلميع لتكرميه 
وبرنامجــه وضيوفه وقدمت لهم اســمى آيات 

الضيافة والكرم.
كانت فرصة طيبة خلالد جاســم ان يظهر نواياه 
الطيبــة،  انتهزها لينوع فقرات برنامجه ويتجاوز 
عالم الكرة ليغوص في اعماق العالم االجتماعي 
العراقي ويســلط الضوء على شــذرات عراقية 
اضيئت خالل ايام اخلليجــي، كان برنامج اجمللس 
وطوال اكثر من اســبوعني مضيفــا زاخرا بوجوه 
عربية وخليجية من ضيــوف البطولة باالضافة 
السماء عراقية اســتضافها جاسم، شخصيات 
عراقية رمبا لم يسلط اعالمنا عليها الضوء لكنه 
تلقفها بصدق ومحبــة، ضيوف مبختلف االعمار 
واملهن، فنانيني وشــعراء، اطفال بعمــر الزهور، 
املقاتــل البطل عــالء العيداني، جنلــي النجمني 
الراحلني احمد راضي وناظم شــاكر، اســتقبل 
اجمللــس اجلميع بــروح عربية اصيلــة مع صوت 
النشــيد الوطني العراقي الذي تــردد في ارجاء 

اجمللس.
خالد جاسم وهو يودع العراق والبصرة بارك فوزنا 
الكبير وشكر اجلميع دون استثناء متمنيا ان يعود 
الى العراق مــرات ومرات النه يحب العراق واهله.. 
شكرا خالد جاسم، من القلب، العراقيون يحبون 
من يحبهم، ونحن نحبك النك منصف وصادق في 

محبتنا.

المكتب االعالمي التحاد الطائرة
تعــاود، اليــوم االحــد، عجلة 
 4 بإقامة  الدوري املمتاز للدوران 
مواجهات مهمة حلساب اجلولة 
األول  للتجمع  االخيــرة  ماقبل 
حتتضنه  والذي  الثمانية(  )دوري 
بقاعتـي  أربيـــل  محافظـــة 
والتربيـــة  عينكـــاوا  أكـــاد 

الرياضـة.
ففـــي قاعة اكـــاد عينكـاوا 
االرص  صـــاحب  يواجـــه 
أربيـــل  فريـــق  واجلمهــور 
منافسـه اجليــــش فـي متـام 
الساعة الثانية ظهـــراً تليهـا 
مبــاراة جتمع فريقــي احلبانية 
فـــي  الشمـــال  ومصافــي 

الساعـة الرابعـة عصـراً.

وفــي قاعــة كليــة التربيــة 
الرياضيــة يالعب غــاز اجلنوب 
شــقيقه البحري في الساعة 
الثالثة وتختم منافسات اجلولة 
الشــرطة  يجمع  نــاري  بلقاء 
الساعة  متام  في  والبيشمرگة 

اخلامسة عصراً.
يـوم  نتائـــج  أسفـــرت  وقـد 
فــوز على  عــن  األول  أمـــس 
الشــرطة بثالثة أشواط دون رد 
وغاز اجلنوب على البيشــمرگة 
بثالثــة أشــواط احد ســجل 
احلبانيــة انتصــاراً مهماً على 
لواحد  اشــواط  بثالثة  البحري 
وانتــزع اجليش فــوزاً ثمينا من 
مصافــي الشمـــال بثالثـــة 

أشـواط الثنيـن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصَل إلى مطــار أنطاليا الدولي، 
وفُد منتخب الشــباب قادماً من 
معســكٍر  في  للدخول  بغــداد 
تدريبّي في مدينِة أنطاليا التركية 
ميتد 13 يوماً.. وفور وصوله انتقَل 
باحلافلة  الشــباب  منتخب  وفد 
إلى مــكان إقامته فــي فندق ذا 

ســينز الذي يبعد 40 دقيقًة عن 
مطار أنطاليا. 

)22( العباً،  وضم وفد منتخبنــا 
باإلضافة إلــى اجلهازين التدريبي 
واإلداري،في حني ســبق أن تواجد 
احملترفــان في الدمنــارك وهولندا 
بلند إزاد وآدم يوسف قبل يومني. 
كما ســيلتحق في وقــٍت الحٍق 

احملتــرف في أســتراليا شــربل 
معسكر  وسيشــهد  شمعون.. 
أنطاليا  خوَض منتخب الشباب 
ثالث مباريــات أولها مع منتخب 
طاجيكستان في )23( من الشهر 
احلالي، ثم سيواجه قريزغزستان  
في )26(، في حني سيالقي األردن 

في )29( من هذا الشهر أيضاً. 

يذكــُر أن املنتخبــات تلك التي 
ستواجه منتخبنا ودياً ستتواجد 
في نهائياِت كأس آسيا للشباب 
التي ســتنطلق في  أوزبكستان 
فــي األول مــن آذار املقبل والتي 
أيضاً،  فيها منتخبنــا  يشــارك 
حيُث أوقعتــه القرعة إلى جانِب 

أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتاد العراقــي لكرة اليد، 
مســاء اليوم اجلمعة، جتديد عقد 
املديــر الفنــي املصــري شــريف 
مؤمــن، لقيــادة أســود الرافدين 
ودولية  قارية  اســتحقاقات   3 في 
2023.. وقال  خالل العــام اجلــاري 

الرســمي  الناطق  كاظم كامــل 
العراقي  »االحتــاد  العراقي:  لالحتاد 
لكرة اليد جــدد تعاقده مع املدرب 
املصــري شــريف مؤمــن لقيادة 
املنتخب الوطني للعام الثاني على 

التوالي«.
وأضــاف كامــل، فــي تصريحات 

مؤمن  شــريف  »املدرب  صحفية: 
أكمل جميــع إجراءات متديد عقده 
مــع االحتاد العراقي، الذي متســك 
في  الكبيرة  نتائجه  بعد  بخدماته 
كأس  وأبرزها  املاضيــة،  البطوالت 

آسيا بالدمام«.
بدوره، قــال املدير الفني شــريف 

مؤمن: »مت االتفاق على متديد عقدي 
العراقي  املنتخب  لقيادة  آخر  لعام 
املقبلة«.وتابــع:  البطــوالت  فــي 
»تنتظرنا 3 اســتحقاقات جديدة، 
وهــي تصفيــات أوملبيــاد باريس 
2024، وكأس آســيا، ودورة األلعاب 

اآلسيوية«.

الشرطة يواجه البيشمركة واربيل يالقي الجيش 
في قمة مواجهات ممتاز الطائرة.. اليوم

منتخب الشباب يبدأ معسكره التدريبي في انطاليا

شريف مؤمن يقود يد العراق في 3 استحقاقات جديدة

لقطة من دوري الطائرة املمتاز



بغداد ـ سمير خليل:
في ليلة مضاءة بالفرح، انفض العرس 
اخلليجــي واســتقر تاجــه في حضن 
الكرم، ابى اال ان يبقى ضيفا عزيزا على 
ارض الرافديــن، ارض الطيبة والصدق، 
زأرت اســود الرافديــن فانحنى العالم 

احتراما يهنئ العراق واهله.
مشــوار  الوطني  منتخبنــا  حســم 
خليجــي 25 الــذي احتضنته البصرة 
الفيحــاء بقلوب ابنائهــا وقلوب ابناء 
احملبة  من  اســبوعان  العظيم،  الوطن 
ارتدت فيها البصرة حلة الكرم واملودة، 
وديوان  محبــة  مضياف  فيهــا  كانت 
ابناء اخلليج العربي  اخوة حميمية بني 

والعراقيني من كل احملافظات.
البصرة، حاضــرة التاريخ، زهرة اخلليج، 
منطلق الســندباد، خزانة العرب وعني 
الدنيا، الفيحاء، ملتقى دجلة والفرات، 

أفق شط العرب الذي ال يهادن وال يخلع 
األصحاب، تلــك املدينة التي قال فيها 

الشاعر:
"ما البصــرة الفيحاء إال جنة ..جـــاد 

اإلله بـها على أهليها
تـحـكي شوارعها رياضاً تزدهي..واحلور 

والولدان مترح فيها"
 كانــت البصــرة مبســتوى الثقة بل 
وجتــاوزت كل حدود الكــرم والضيافة، 
اســبوعان ال لغة فيهما اال لغة الكرة، 
كان العرس اخلليجي حديثا من أحاديث 
ألف ليلة وليلة وحكايا شهرزاد، شغل 
البــاد وامتد ليشــغل دول اشــقائنا 
الغافيــة على شــطآن اخلليج لكنها 
ظلت صاحية طوال ايام اخلليجي، حتى 
العالــم، فأينما كان عراقــي وعراقية 
البصرة وكرم  اضيئت االمكنة بحكايا 

العراقيني.

الوطن  براية  تلفحــت  والبيوتات  املدن 
وصوت النشــيد االغر يتردد في قلوب 
اســبوعان  املدن،  وفضــاءات  النــاس 
وجمهــور البطولــة لم ينحــن لبعد 
املســافات والبــرد القــارس واملطــر 
اجلارف، بــاآلالف، جمهور زحف من كل 
محافظاتنا االصيلة وجمهور عبر مياه 

اخلليج ليحط في بصرة اخلير.
وخلتام العــرس اخلليجي حكاية اخرى، 
حكايــة تتلبس ثوب الــف ليلة وليلة 
ايضا، آالف مؤلفة تزحف صوب امللعب 
النخلة، منذ تباشــير  االثيــر، جــذع 
الفجــر، بل ان الكثير من املشــجعني 
امللعب منذ  ليتســلقوا جدران  زحفوا 
الليلــة املاضية، قضــوا ليلتهم قرب 
اجلدران خوفا مــن اال يجدوا مكانا في 
امللعب الذي امتآل عــن بكرة ابيه منذ 
الصباح الباكر في وقت حتوط فيه آالف 

املشــجعني محيط امللعــب، جمهور 
يقــول للعالم بانه ال يأتي لتشــجيع 
منتخبــه بل هــو يدافع عــن وطنه، 
مباريات منتخبه تلعب بالقلب وبالروح 
العراقية، امللعــب االثير حتول الى بيت 
محبة ضم اكثر من )65( الف مشجع، 
اجلميع كانــوا عائلة واحــدة تلفحت 
بالعلم العراقي الــذي تعمد بالدموع 

عند ترديد السام الوطني.
اســتنفار تــام، محكــم مــن قبــل 
مؤسســاتنا احلكومية، قواتنا االمنية 
اخمللصة التي كانت من االسس املهمة 
لنجاح عرســنا اخلليجي، عيون ساهرة 
لم تغمض طوال ايــام البطولة أمنت 
االجواء بشكل كبير رغم احلوادث التي 
ادمعت عيون احلزن بجانب عيون الفرح 
الستشهاد شباب كانوا متوجهني الى 
منتخبهم  لتشجيع  الفيحاء  البصرة 
البطل، بجانب من ذهب شهيدا خال 
التدافع الــذي حصل ظهيــرة املباراة 

النهائية قرب ملعب البصرة.
وملــن لم تأتــه الفرصة بالســفر الى 
البصرة كانت هناك شاشــات عماقة 
لنقــل املباريــات في بغــداد والنجف 
وكرباء وكذلك في مدن اخلليج العربي، 
والعربي  العراقي  لألعــام  كان  مثلما 
والدولي دور نبيل في نقل مفاصل هذا 

احلدث الكبير.
خليجــي 25، لــم يكن حدثــا رياضيا 
فحســب، بل كان كرنفاال وطنيا اذهل 
اجلميع من اصدقاء واشقاء، اكد املعدن 
احلقيقــي لهــذا الشــعب العظيم، 
الشــعب احملب للسام واحلرية واالخاء، 
خليجي 25 ارسل رسالة بانه سيكون 
بوابة لعودة العراق مضيافا لكل االحبة 
ومــن كل الدول واالمصــار، ديوان كرم 
واباء، على غرار كلمات اغنية عصفورة 
البصرة رحمة ريــاض التي تقول :عاش 
العراق عــاش، عني غطــا وعني فراش 
عاش، لوما شــالتكم الكاع انشيلكم 

وسط العيون، عاش العراق عاش".

متابعة ـ الصباح الجديد: 
احتفل محرك البحث األشهر "غوغل" 
على  العراقي  الوطنــي  املنتخب  بفوز 
املنتخب العمانــي في بطولة خليجي 

.25
وخصص غوغل مســاحة تظهر لوحة 
مدّون عليهــا نتيجة مباراة يوم )أمس( 
العماني  ونظيره  العراقي  املنتخب  بني 
علــى أرض ملعــب جــذع النخلة في 

محافظة البصــرة، والتي أنتهت بفوز 
مقابل  أهداف  بثاثة  العراقي  املنتخب 
هدفني. كمــا تضمنت النافــذة التي 
وضعتها غوغل أســماء الاعبني لكل 
من املنتخبني الذين ســجلوا األهداف، 
وهــم: إبراهيم بايش، أمجــد عطوان، 
مناف يونــس، الذين ســجلوا لصالح 
العراق، وصاح اليحيائي، وعمر املالكي، 

لصالح املنتخب العماني.

وعبــرت غوغل عن طريقــة احتفالها 
بفوز املنتخب العراقي من خال ظهور 
إشارات تعبيرية أللعاب نارية موضوعة 
على كامل الصفحة الذي دّونت عليها 
تفاصيل مبــاراة يوم اخلميس من حيث 
النتيجة والهدافــني، وذلك مبجرد فتح 
 khalij " نافذة احملرك في غوغل باســم

."25
وتوج منتخب العراق لكرة القدم "أسود 

الرافدين" بطاً لكاس اخلليج بنسخته 
الـ 25، اخلميس )19 كانون الثاني 2023( 
إثر تغلبه فــي املبــاراة النهائية على 
نظيــره منتخب عمــان بثاثة أهداف 
مقابل هدفــني، في مبــاراة ماراثونية 
اســتمرت لـ 120 دقيقــة امتدت الى 
االشــواط االضافية، بعد انتهاء الوقت 
االصلــي للقاء بالتعــادل بهدف واحد 

لكل منهما.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

العراق يفوز بكأس الخليج وبقلوب الماليين 
ومحبتهم واعجابهم 

"غوغل" يحتفل بفوز المنتخب العراقي ببطولة خليجي25

في ليلة مضاءة بالفرح..

متابعة ـ الصباح الجديد: 
العراقي  بالتنظيم  العرب  النجوم  أشــاد 
لبطولــة "خليجي 25" في كــرة القدم، 
مقّدمني التهاني لفــوز منتخب الرافدين 
بلقب املنافسة اإلقليمية اخلميس املاضي 

على نظيره الُعماني.
وغّرد الفنان املصــري محمد هنيدي قائاً: 
للعــراق على كأس  ألف مبــروك  ""ألف 
اخلليــج... وألــف مبروك علــى التنظيم 

الرائع".
وقالت الفنانة اللبنانية يارا: "تســتاهلون 
تستاهلون الفرحه يا العراق مباراة كبيرة 
وشّرفتوا كل العرب ألف ألف مبروك لكم 

يا أبطال وهاردلك ُعمان مباراة للتاريخ".
وكتبــت الفنانة الســورية أصالة نصري: 
"كأس اخلليج وكأّنه احلدث العيد في وطن 
مجروح، ورغم ذلك عملــوا أجمل وأحلى 
افتتاح وختام بقلوب بيضا ما مّسها ضّر... 
كرم وأخاق ونبل يا شــعب العراق رفعتوا 

راس العرب".
الزغبي فقالت:  اللبنانية نوال  الفنانة  أما 
الرافدين  وألسود  العظيم  للعراق  "مبارك 

تتويجهم بــكأس خليجــي 25 وهاردلك 
للمنتخب العماني".

وغــّردت الفنانة اليمنيــة بلقيس فتحي 

قائلًة: "مبــروك ألهلنا في العراق فرحانني 
وفخورين فيكم".

بدوره غــرد املعلق الرياضي اإلماراتي فارس 

عوض، قائا: "أجمل بطولة، أجمل نهائي، 
أجمل حضور جماهيري، أجمل ســيناريو، 
أجمل ختام، مبروك لكل أهلنا في العراق 

جناح العرس والفوز باللقب وشــكرا لكل 
األشقاء في املنتخبات اخلليجية األخرى".

كما غردت النجمــة اإلماراتية أحام على 

حسابها في تويتر عقب فوز العراق، قائلة: 
يا جنة الغرام.. تظل دار الســام.. بنهرك 

وبرك والسما.. بكل شيء نحبك موت".
وقبل انطاق املباراة النهائية، أحيا النجم 
العراقي ماجد املهندس والفنانة اإلماراتية 
أحام، حفل ختام البطولة، حيث انهمرت 
دموع املهندس أثناء أداء النشــيد الوطني 
العراقي على أرض استاد البصرة. وخاطب 
املهندس اجلمهور قائا: "اهلل يحفظكم يا 
دائما بخير  العراق وأشوفكم  رب ويحفظ 

وصحة وسامة وأبوس مرة ثانية األرض".
أحام  النجمــة  خاطبــت  جانبهــا،  من 
اجلمهور قائلة: "تشريف أني كنت بينكم 
اليــوم، اليوم أنا بنت زايــد بنت اإلمارات... 
إلى أهــل العراق الغاليني أحبكم يعني إن 
شاء اهلل الفرح دائًما حليفكم أشوفكم 
على خيــر". وتوج منتخــب العراق بلقب 
2023 لكرة  بطولة كأس اخلليــج العربي 
القدم "خليجــي 25" بعد فوزه املثير على 
نظيره العماني 3-2 فــي املباراة النهائية 
التي أقيمت على ملعــب البصرة الدولي 

وامتدت إلى شوطني إضافيني.

البصرة ـ الصباح الجديد: 
ازدهر ســوق الكمأ في قضاء الزبير غربــي البصرة ببيع نبات 
الكمــأ أو مايســمى )بالفقع( والذي يتم جلبــه من مناطق 
البرجسية والراحة واللحيس القريبة من مدينة الزبير واحملاذية 
للمنشآت النفطية ويعرف هذا السوق منذ سنني وله مزادات 
يومية لبيعه إلى باعة اجلملة واملفرد وزبائن يتبضعونه لببعه 

في أسواق دول اخلليج.
خليجي 25 في البصرة تزامن مع موسم نزول نبات الكمأ في 

بداية موسمه وما يعرف بالـ "زبيدي" وميتاز بغاء السعر.
أبو بجاي أقدم بائع في السوق يقول إن سوق الكمأ ازدهر هذا 
املوسم باملتبضعني اخلليجيني وخاصة مواطني دولة الكويت 
أثناء تواجدهم في البصرة حلضور مباريات بطولة خليجي 25، 
ويضيف في حديثه إن األســعار مرتفعة ومت بيع الكيلو غرام 
الواحد بـ 100 دوالر وان معدل البيع اليومي وصل إلى ربع طن، 
مشــيرا إلى أن اغلب ما يتم بيعه إلى جماهير اخلليج وهناك 
من يقوم بشــرائه وتوزيعه هدايا ألشخاص متعددين من دول 

اخلليج.
فيما أكد أبو علي أن أول بداية موسم للكمأ الزبيدي يحصل 
في مناطق الراحة والبرجســية وهناك أنواع أخرى أقل سعرا 
يتم جلبها من مناطق اللحيس وخضر املاي، مبينا أن معدالت 
التســويق اليومي إلى املزاد في ســوق الكمأ جتاوزت الـ 250 
كيلو غراما يتم بيعها يوميا وبأســعار تتراوح بني 100 - 150 

ألف دينار لنوع الـ زبيدي.

البصرة ـ الصباح الجديد: 
لم تتمالــك فتاة مــن ذوي الهمم دموعهــا لدى عزف 
النشيد الوطني قبل حلظات انطاق املباراة النهائية في 

بطولة كأس اخلليج لكرة القدم "خليجي 25".
وقوبلــت صورة الفتاة التي كانــت تقف أمام أحد العبي 
املنتخــب العراقي بحفاوة كبيرة علــى مواقع التواصل 

االجتماعي.
ووصف مغردون اللقطة بـ “صورة اليوم"، وكتب أحدهم: 
"صــورة تلّخص معنى حب العراق مــن ذوي االحتياجات 
اخلاصــة. بكاؤها على النشــيد الوطنــي بينما يفتقد 
الكثير من السياســيني هذا الشعور بالرغم من سامة 
عقلهم". وكتــب آخر معلقاً على الصــورة: "العراق لن 

ينكسر طاملا هناك أوفياء في األرض".
ولــم يتمالك الفنان ماجــد املهندس نفســه في أثناء 
تقدميه النشيد الوطني العراقي، حيث تأثر باكياً وهو ما 

قابله اجلمهور بحفاوة كبيرة.

بسعر100 دوالر للكيلوغرام الواحد

بيع كمأ الزبير يزدهر
 مع خليجي 25 

بكت لدى عزف النشيد الوطني العراقي

فتاة من ذوي الهمم تأسر 
القلوب في نهائي "خليجي 25" 
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قال تعالى في محكم كتابه اجمليد : 

) لََعْمُرَك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ( 
72 / سورة احلجر 

وقد تسألني وتقول :
ما الذي يعنيه الَقَســُم الرباني بحياة النبّي 

محمد )ص( ؟
وهل أقسَم اهلُل بحياة انساٍن غيره ؟

واجلواب :
اّن َقَســَم اهلل تعالى بحياة نبيه الكرمي )ص( 
يدل داللة واضحة علــى عظيم منزلة النبي 
محمد )ص( عند اهلل ،وهذا القســم بحياته 

امنا هو غاية التكرمي والتعظيم .
ولم يُقســم اهلل ســبحانه وتعالــى بحياة 
أحد غير رســول اهلل )ص(،  في منحى ساطع 
الداللــة على مــا يحظى به ســيد االنبياء 
والرســل محمد عند الرب من عظيم املنزلة 
ورفيع الدرجات ، وليس هذا بعجيب بعد قوله 

تعالى :
) إّن اهلل ومائكتــه يصلون على النبّي يا ايها 

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( 
االحزاب / 56

فقد بــدأ ســبحانه بالصــاة علــى نبيه 
املصطفى قبل أْن يأمر عباده بالصاة عليه .

قال الشاعر :
اهلُل عّظم َقْدرُ جاِه ُمحمٍد 
وأنالَُه َشرَفا لديِه عظيما 

في ُمحكِم التنزيِل قال خِلَلِْقه :
َصّلوا عليِه وسلموا تسليما 
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روي عن الرسول االعظم )ص( أنه قال :

" حبي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن 
أهوالهن عظيمة :

-عند الوفاة 
-وعند القبر 
-وعند النشر

-وعند الكتاب
-وعند احلساب

-وعند امليزان 
-وعند الصراط "

فطوبى لكم أيها احملّبون 
- 3 -

قال الشاعر :
آُل بيِت النبّي أنتْم غياثي 
في حياتي وُعّدتي مِلَماتي

ما تزودت للقيامٍة االّ 
صفَو ودّي لَُكْم وَحُسَن اعتقادي 

للمرحوم الشيخ عبد احلسني األعسم
 - 4 -

وقال آخر :
لي خمسٌة أطفي بهم 

نارَ اجلحيِم احلاطمْه
املصطفى واملرتضى 

واباهما وفاطمه 
 - 5 -

وقال كاتب السطور :
النبيُّ األمنُي ما جاء إالّ 

لِيَقود املسيرَة البشريه 
) واذا لم يكن من املوت بُدٌّ (

فقد اختارت السماُء وَِصيَّه 
فعليٌّ والطيبون بُُنوُه 

أوصياٌء سفينة نوحّيه 
بُِهُم امتَد ) احمٌد ( فعلُي

) أحمٌد ( في شمائٍل علوّيه 
واحلمــد هلل الذي جعلنا ممن واالهم وركب في 
سفينتهم التي هي كسفينة نوح َمْن ركبها 

جنا ومن تخلف منها غرق .

في رحاب اهل البيت 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

النجوم العرب يباركون فوز العراق في "خليجي 25"

متابعة ـ الصباح الجديد:
أبــدت الفنانــة إينــاس طالب، ســعادتها 
باملشــاركة في أوبريت افتتــاح خليجي 25، 
وقالــت طالب: "احلمد هلل الــذي وفقني في 
أن أكــون على قــدر املســؤولية، تكاماً مع 
ما أثبتــه املنتخب الوطني مــن أنه بحجم 
محبة العراقيني وثقتهم به وحتقيقه لكأس 
بداية  البطولة  "إن هــذه  البطولة" مؤكدًة: 
الرياضة  االرتقاء الى مســتويات أعلى فــي 
وعموم البنية احلضارية للعراق خاصة وأن فوز 

العراق بكأس اخلليج حتول الى فرحة كبرى".

رأســي  في مســقط  "تواجدت  وأضافــت: 
فتلقيت طلباً  التحضيــرات  أثنــاء  البصرة، 
رسمياً بدعم البطولة بفيديوهات، الى جانب 
مشــاهير آخرين، ثم دعيت للمشــاركة في 
أوبريت االفتتاح بتبليغ رســمي من احتاد كرة 
القدم ومحافظة البصرة، بهذه الشخصيات 
والوجوه التي شــاهدها اجلمهــور اخلليجي، 
وهي أسماء محددة من قبل الشركة املنظمة 
للحفل، وفق معايير خامة الصوت واإلطالة 

والشكل وتاريخ الفنان املشارك".
وتابعت: "بدأنا التدريبات منذ شــهر، وفاجأنا 

اجلميع يوم االفتتــاح.. واحلمد هلل توفقنا في 
إطاق رســائل جمال وحب وسام وأمان, من 
خال حفل االفتتاح وعموم خليجي 25 الذي 
شكل امتداداً ملوروثنا احلضاري الذي يستلهم 

منه الراهن معطيات املستقبل".
وأفادت الفنانة طالب: "كتب األوبريت وأشرف 
عليه الشــاعر حــازم جابر، وكانــت أغنية 
حسام الرســام، املركزية في االفتتاح تضافراً 
مع رحمة ريــاض ومحمود تركــي" منوهة: 
"كل يعبــر بطريقته، لكننــا إلتقينا داخل 
األوبريت علــى حب العراق وفرحة الشــعب 

ودعم املنتخب". وواصلت: "بكيت طوياً أثناء 
تســجيل املقاطع التي أديتها؛ ألن حازم جابر، 
كتبها بإحســاس عاٍل؛ فهــو منتٍم الى أرض 
العراق، وما زالت )دهلــة( العمارة تنبض في 
قصائــده"، متابعة: "جهدنا وجد أصداءه في 
اإلعام العربي، ما جعل عودة دورة اخلليج الى 

العراق بعد عقود مدوية".
أدائنا، وهذا  الناس بعفوية  وأشارت: "كسبنا 
كاٍف ألن الشــارع هو اجملس الصافي واملقياس 
الصادق واملؤشر الدقيق" مبينة: "وجودي في 

البصرة خال التدريبات أجمل أيام حياتي".

أعربت عن سعادتها بفوز منتخبنا بكأس الخليج..

إيناس طالب: البطولة بداية اإلرتقاء الى مستويات أعلى لرياضيينا
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