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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس اجلمهورية عبد اللطيف 
اإلثنني، خالل  امس  رشــيد  جمال 
املركزي  البنك  محافظ  استقباله 
مخيف،  غالب  مصطفى  العراقي 
الدخل  مصــادر  تنويــع  أهميــة 

القومي العراقي.
وذكــر املكتب اإلعالمي لرئاســة 
اجلمهوريــة فــي بيــان أن »رئيس 
اجلمهوريــة عبــد اللطيف جمال 
بغداد،  في قصر  اســتقبل  رشيد 
العراقي  املركــزي  البنك  محافظ 
مصطفــى غالب مخي«. ، وأضاف 
البيان أن »اللقاء، بحث أهمية دور 
البنك املركزي في عملية استقرار 
في  واالقتصــادي  املالي  النظــام 
التنمية  اهــداف  وحتقيق  البــالد، 
السياسات  وانتهاج  املســتدامة، 
التحديات  لتجاوز  الرصينة  املالية 

التي تواجه االقتصاد العراقي«.
»أهمية  اجلمهوريــة،  رئيس  وأّكد 
تنويــع مصــادر الدخــل القومي 
»ضرورة  إلــى  مشــيراً  العراقي«، 
ضبط احلدود وغلق املنافذ احلدودية 
واردات  وتنظيــم  الشــرعية  غير 
اجلمــارك لُتضــاف إلــى ميزانية 

الدولة«.
ولفت رشيد إلى »أهمية تشجيع 
وجذب االستثمارات من خالل دعم 
القطاع اخلــاص وتلبية املتطلبات 
القانونيــة والتشــريعية لذلــك 
وتشريع قوانني الضمان االجتماعي 
والتقاعــدي لهــذا القطاع املهم 
العمل«، منوها  فــرص  يعزز  الذي 

إلى أن »الوضع األمني املستقر في 
البالد يعزز هذا اجلانب«.

إلى  اجلمهوريــة  رئيــس  وأشــار 
السياحية  الواردات  تعزيز  »أهمية 
الســياحة  وتشــجيع  البالد،  في 
الدينية واألثريــة ووضع الضوابط 
املطلوبــة لها، كونها تــدر واردات 
مالية إلى موازنة الدولة ال تقل عن 

واردات االستثمار«. 
وتشكل عملية جذب االستثمارات 
وتطوير  األموال  رؤوس  واستقطاب 
قصوى  اهميات  اخلــاص،  القطاع 
الى  إضافة  اجلمهورية،  رئيس  لدى 
املياه  بقضايــا  الدائم  اهتمامــه 
بحكم تخصصه ولطاملا كتب في 
هذا الشــأن مقاالت عدة، نشرها 

على صفحات الصباح اجلديد، وفي 
وتداولها  اإلقليــم،  صحف  بعض 
في حواراته، سيما الرسمية منها، 
ونذكر في هذا الشــأن، ان الدكتور 
اكد  اللطيف جمال رشــيد،  عبد 
امس األول األحد، اســتقرار البالد، 
بنحو يشــجع على اســتقطاب 
االســتثمار،  وجذب  األموال  رؤوس 

سيما بعد استقرارها امنيا، اذ قال 
البنك  من  وفدا  اســتقباله  خالل 
الدولــي، إن » العــراق مــن الدول 
الدولي ومن  الفاعلة في اجملتمــع 
املتحدة  األمم  منظمة  مؤسســي 
الدول  الدولي وجامعــة  والبنــك 

العربية«.
 وأضــاف، أن »من املهــم أن يعلم 

اجملتمــع الدولي أن العــراق ومنذ 
هزمية داعش أصبح أكثر استقراراً 
ذلك  واقتصاديا،  وأمنياً  سياســياً 
ورؤوس  االســتثمارات  لتشــجيع 

األموال للعمل في البالد«.
 واشــار إلى أن »احلكومة العراقية 
جــادة بوضــع اخلطــط والبرامج 
بشــكل  تتصل  التي  والقوانــني 
مباشــر مع احتياجــات املواطنني 
ومشاريع  باالقتصاد  النهوض  عبر 
القطاع  ودعــم  التحتية  البنــى 

اخلاص«.
 وحــرص رئيــس اجلمهورية خالل 
اللقــاء بوفد البنــك الدولي على 
مناقشة جوانب التعاون بني البالد 
القطاعني  فــي  الدولي  والبنــك 
املالي واالقتصــادي، والتأكيد على 
حاجة النظام املصرفي في العراق 
أكثر  يكون  بشــكل  التطوير  إلى 
ســرعة ودقة وأمان وشفافية، إلى 
جانب التأكيــد على أهمية تنويع 
مصــادر الدخــل القومــي وعدم 
عبر  النفط  علــى  فقط  االعتماد 

تعزيز القطاع الزراعي والصناعي.
الصدد،  هــذا  في  اإلشــارة  وجتدر 
الــى ان الرئيــس عبــد اللطيف 
الى  دومــا  يدعــو  رشــيد  جمال 
األوضاع  اســتقرار  ترسيخ  ضرورة 
األمنية والسياسية في البالد ومبا 
وينهض  االستثمار  حركة  يشجع 
بالقطــاع اخلاص، ومبــا يوفر فرص 
العمل ويساعد في تقدمي اخلدمات 
املطلوبة لتنمية االنسان واجملتمع، 

ومبا يخدم تطوير اقتصاد البالد.

رئيس الجمهورية لدى استقباله محافظ البنك المركزي:

السياسات المالية الرصينة تجعلنا نتجاوز 
التحديات التي تواجه اقتصاد البالد

التعامل الحذر مع أسواق النفط 
6والركود يعززان تقلبات سعر البرميل 11 ألف ضحية واربعة آالف 

3مجند من األطفال في حرب اليمن

السليمانية - عباس اركوازي:
العليا  االحتادية  احملكمــة  اعلنت 
انهــا حــددت يوم 18 من شــهر 
كانون االول اجلــاري موعداً للنظر 
في دعاوى رفعت بالضد من متديد 
غير  بنحو  كردســتان  برملان  عمر 

قانوني.
وكان رئيــس برملــان كردســتان 
السابق يوسف محمد وثالثة من 
نواب حراك اجليل اجلديد، قد رفعوا 
دعاوى في احملكمــة االحتادية ضد 
رئيسة برملان كردستان ريواز فائق 
على خلفيــة متديد الدورة احلالية 
لبرملــان كردســتان دون مســوغ 
قانونــي مبا يتعارض مــع النظام 

الداخلي لبرملان االقليم.

كردســتان  برملان  رئيــس  وقــال 
الســابق الدكتور يوسف محمد 
فــي تصريح للصبــاح اجلديد، ان 
احملكمة االحتادية العليا حددت يوم 
18 من كانــون األول اجلاري موعداً 
املرفوعة ضد  الدعاوى  في  للنظر 
ريواز  برملان كوردســتان  رئيســة 
فائــق، مرجحــاً ان توحد احملكمة 
واحد،  الدعاوى في ملف  االحتادية 

ألنها مترابطة.
واوضح محمد، انه قرر رفع الدعوى 
النهاء مسلســالت التمديد لعمر 
الذي  االقليــم،  وبرملــان  حكومة 
عده مخالفة واضحة لبنود ومواد 
الدستور واملبادئ الدميقراطي وارادة 
تقضي  ان  واردف،«نتوقع  الناخبني، 

احملكمة االحتادية بانهاء والية برملان 
كردســتان وحكومته ورئاســته، 
الى  يعــود  النهائــي  القــرار  وان 
احملكمة االحتاديــة«. واكد محمد، 
ان برملان االقليم وحكومته فاقدين 
واملبادئ  للنظم  وفقا  للشــرعية 
الدميقراطيــة، ومبوجــب العقــد 
ملرشــحي  الناخب  مينحــه  الذي 
االننتخابــات، الذي ينتهي بانتهاء 
االنتخابات.  احملــددة الجــراء  املدة 
وحول االعذار التي قدمتها االحزاب 
السياســية لتمديد عمــر برملان 
االقليم، اوضــح محمد ان االعذار 
التــي قدمت واهيــة وهي ال متنح 
االحزاب الكبيــرة احلق في تأجيل 

وتأخير اجراء االنتخابات.

المحكمة االتحادية تنظر في اربع دعاوى 
رفعت ضد تمديد دورة برلمان االقليم

خاص - الصباح الجديد:
توقع نــواب ومراقبون، أمس االثنني، 
تقديــر ســعر برميــل النفط في 
املوازنة دون الـ 70 دوالراً، الفتني إلى 
أن مجمل مبالغ القانون ســيكون 
بنحــو 135 تريليون دينار، داعني إلى 

تعزيز اإليرادات غير النفطية.
أورحمن، في  ريبــوار  النائــب  وقال 
إن  اجلديد«،  إلى »الصبــاح  تصريح 
الوقت  لغايــة  يتلق  لــم  »البرملان 
احلالي مشــروع قانون املوازنة الذي 

ما زال في عهدة احلكومة«.
وتابع أورحمن، أن »التسريبات تشير 
إلــى أن ســعر برميــل النفط في 
املشــروع ســيكون بني 65 إلى 75 

دوالراً، وهو سعر مناسب«.
وأشــار، إلــى أن »التنبــؤات تفيد 

العاملية سوف  النفط  بأن أســعار 
تنخفــض بنحــو أكثر فــي العام 
املقبل عّما عليه حالياً، ويبقى حتت 

سقف 100 دوالراً«.
ويرى أورحمن، أن »جعل سعر برميل 
النفــط 65 دوالراً هــو أقرب للواقع 
االقتصادي«، مشدداً على أن »نسبة 
العجز في القانون لن تتجاوز 10%«.

مــن جانبها، ذكــرت النائبة نرمني 
معروف، إلى »الصبــاح اجلديد«، أن 
»مشــروع القانون ما زال في أروقة 
وزارة املاليــة ولم يتم إرســاله إلى 

احلكومة لغاية الوقت احلالي«.
وتابعت معــروف، أن »البرملان دخل 
فــي عطلة متتد حتى التاســع من 
تنجز  ألن  ونتطلع  املقبل،  الشــهر 
احلكومة أعمالهــا خالل هذه املدة 

من أجل االســراع في إقرار القانون 
مبجرد أن نعاود اجللسات«.

السياسية  »الكتل  أن  إلى  ولفتت، 
تتأمل بأن تعد احلكومة مشــروعاً 
يلبــي  املوازنــة  لقانــون  جيــداً 
طبيعة  مــع  ويتفق  الطموحــات 
املرحلــة احلاليــة وتأتــي تنفــذا 
لوثيقــة االتفاق السياســية التي 
مت التصويت عليهــا باعتبارها جزء 
الوزاري حلكومة محمد  من املنهاج 

شياع السوداني«.
الباحــث  توقــع  الســياق،  فــي 
االقتصادي محمود داغر في حديث 
مــع »الصباح اجلديــد«، أن »يكون 
مجموع مبالغ قانــون املوازنة 135 

تريليون دينار«.

وتابــع داغــر، أن »هــذه التقديرات 
جاءت وفق الصرف الشــهري الذي 
يبلغ بنحــو 10 تريليون، إضافة إلى 
الشــركات  إلى  تذهب  تريليون   15

النفطية«.
ولفت، إلى أن »سعر برميل النفط 
سيكون دون الـ 70 دوالر«، مؤكداً ان 
»أبــرز امللفات التي قد حتققها هذه 
احلكومــة، هي إدارة اإليــرادات غير 

النفطية«.
وأوضــح داغــر، أن »التفكير بنحو 
غير تقليدي في استحصال إيرادات 
والشــركات  واجلمارك  الضرائــب 
ســوف نخلق حالة جديدة بتقليل 

االعتماد على عائدات النفط«.
ولفت، إلى أن »اإليــرادات النفطية 
%93 في حني  للعام احلالي شكلت 

لم تشــكل االيرادات األخرى سوى 
.»7%

وانتهى داغر، إلى أن »حادثة ســرقة 
التــي مت االســتيالء فيها  القــرن 
على أموال أمانــات هيئة الضرائب 
البالغة 3.7 تريليون دينار تعكس أن 
االيرادات غير النفطية هي بكميات 
كبيرة لكن لم يجر التعامل معها 
وحصرها بالنحــو الصحيح طيلة 

السنوات املاضية«.
قد حملت  املاليــة  اللجنة  وكانت 
احلكومة مســؤولية تأخر ارســال 
قانــون املوازنة، مؤكــدة أن الكادر 
الذي يعد هذا املشــروع هو نفسه 
ولم يتغيــر، وأن الصياغات األولية 
قد وضعت في وقت سابق، مشددة 

على ان التعطيل غير مبرر.

نواب ومراقبون: برميل النفط في الموازنة سيكون دون الـ 70 دوالرًا
توقعات بوصول مجمل مبالغ القانون نحو 135 تريليون دينار وعجز 10 %

بغداد - الصباح الجديد: 
االحتادية  النزاهة  هيئة  رئيس  افاد 
حيــدر حنون امــس االثنني، بعزم 
فســاد  ملفات  كشــف  الهيئة 
قريباً،  عنها  االعالن  كبيرة سيتم 
فيما تعهد شن حرب شاملة اكبر 

من حرب اإلرهاب ضد الفساد.
وقــال حنــون في كلمتــه خالل 
انطالق فعاليات اســبوع النزاهة 
العاملي  اليوم  مبناســبة  السنوي 
ملكافحــة الفســاد: »علينــا ان 
نتظاهر ضد الفســاد في العائلة 
قبل ان نتظاهر ضد املؤسســات 
أنه »يجب منع انتشــار  »،مؤكداً 

الفساد بني االفراد«.
الرئيسي  الدور  »للشعب  واضاف: 
ملكافحة الفساد ونحن ادوات بيده، 
يجب ان نستثمر النوايا الصادقة 
الــذي يعتبر صمام  القضاء  لدى 

االمــان«. ، وتابع حنون »وجدنا رؤيا 
واضحة من رئيس الوزراء ملكافحة 
الفســاد ومنع انتشاره، وأن هيئة 
النزاهــة هــي االداة األساســية 

ملكافحة الفساد«.
وبــني أن »لالعــالم دور مهم في 
كشــف العديــد مــن ملفــات 
الفســاد، ومــن االن يجب عليها 
معاجلــة االخفاقــات الســابقة 
أن  والظهور بوجه جديد »،مؤكداً 
»تأخير االجراءات ضد الفاســدين 
هــو جزء مــن الفســاد«. ، وأكد 
ملفات  من  العديــد  »بحوزتنا  أن 
وأن  الفساد وسنعلن عنها قريبا، 
الهيئة العليا ملكافحة الفســاد 
هي جزء مهم وفعال«، مشتدركا 
ضد  شــاملة  حربا  »ســنخوض 
الفساد وســتكون اكبر من حرب 

االرهاب«. 

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــفت وزارة املوارد املائية عن 
تراجــع كبير في مخــزون البالد 
االمطار  شــحة  بســبب  املائي 
والتغير املناخي، فيما اشارت الى 
خالل  امطار  بهطول  مؤشــرات 

املدة املقبلة.
العامة  الهيئة  عــام  وقال مدير 
للســدود واخلزانات بالوزارة علي 
ثامر في تصريح رســمي  راضي 
بشــأن ما حتقــق من اإليــرادات 
املائية خالل املــدة املاضية جراء 
هطول األمطار والســيول، »أنها 
لــم تتجاوز الـــ 600 مليون متر 
مكعب، وقد وصلت إلى املنظومة 
اخلزنيــة ضمــن ســدود حديثة 

واملوصل ودوكان والعظيم«.
وكشــف املدير العام أن »مخزون 
البالد املائي، وعقــب تعزيز الرية 
الشــتوي،  للموســم  األولــى 
ومناطق األهوار، وإيصال املياه الى 
شط العرب لدفع اللسان امللحي 

وتأمــني املياه ملناطق البصرة، لم 
يتبق منه سوى 25 باملئة فقط«.

وأكد مدير عــام الهيئة العامة 
للسدود واخلزانات وجود مؤشرات 
في  لألمطــار  هطــول  بحدوث 
بعــض مناطــق البــالد خــالل 
املــدة املقبلة بســبب التغيرات 
العراق  فــي  احلاصلة  املناخيــة 
أمله  عن  معربا  واملنطقة ككل، 
بأن تكــون تلك األمطــار جيدة 
يسهم  مبا  املؤشــرات  وفق  على 
احلاصل  النقص  وتعويض  بتعزيز 
املائــي جراء  البالد  في مخــزون 
ثالثة  خلفيــة  على  اســتنزافه 

أعوام من اجلفاف.
املتحــدة  األمم  تقاريــر  وكانــت 
خمس  ضمــن  العراق  صنفــت 
بالتغيرات  تأثــراً  األكثر  دول هي 
الهائل  االرتفاع  املناخية، جلهــة 
في درجات احلرارة، والتناقص غير 
املائية، من  اإليرادات  املسبوق في 

دول املنبع.

رئيس هيئة النزاهة: سنخوض حربا 
شاملة ضد الفساد اكبر من حرب اإلرهاب 

الموارد المائية : لم يتبق من 
الخزين المائي سوى 25 %

تعهد كشف ملفات كبيرة تعلن قريبا

 بغداد - الصباح الجديد: 
افادت مديرية الدفاع املدني العامة 
امــس االثنني، بوجــود 2517 بناية 
آيلة أو مهددة بالسقوط في عموم 
ومخالفات  تشــققات  البالد جراء 

هندسية وغيرها من األسباب.
وقال مدير عام الدفاع املدني، اللواء 
كاظم ســلمان بوهان، في تصريح 
اجلديد،  الصبــاح  عليــه  اطلعت 
البنايــات املهــددة  إن »موضــوع 
مقدمة  فــي  ظهــر  بالســقوط 
)اخملتبر  بناية  انهيــار  األحداث بعد 
الوطنــي( في الكــرادة، وبعد مدة 
وجيزة مت اإلبالغ عن وجود تشققات 
في )عمــارة اجلادرجي( في املنصور 
من قبل عضــو جلنة األمن والدفاع 

النيابية عادل الساعدي«.
وأوضــح املديــر العام أنــه »بعد 
الكشف على موقع بناية املنصور؛ 
اتضــح أن هنــاك مشــروع بناية 
مجاورة للعمــارة املذكورة لم تراع 
املعايير الهندســية األصولية في 

عملهــا، ومت القيــام بحفر عمق 7 
أمتــار مــن دون وضــع )فالتر ضخ 
العمــل  إيقــاف  ومت  األســمنت( 
)عمارة  شــاغلي  وإنــذار  بالبناية 
حلني  استخدامها  بعدم  اجلادرجي( 
إصــدار تقريــر علمي مــن اجلهة 
واإلعمار  اإلسكان  بوزارة  املسؤولة 
وهي دائرة االستشارات الهندسية، 

وانتدب  الدائرة  وقد استجاب مدير 
جلنــة برئاســته وكان مــن ضمن 
عضويتها ممثل من الدفاع املدني ومت 
اتخاذ اإلجراء وتشخيص اخللل وفق 

تقرير مت رفعه إلى وزير الداخلية«.
وأضــاف مدير عام الدفــاع املدني 
أنه »بســبب هــذه احلــوادث وما 
تركته مــن هواجس وخــوف لدى 

املواطنني واملؤسســات؛ متت إعادة 
النظر بفحص جميع األبنية لكيال 
أن  احلــوادث«، موضحاً  تتكرر هذه 
»مديرية الدفاع املدني أحصت عدد 
وعناوينها  للسقوط  اآليلة  األبنية 
)عدا  العراق  في عموم  ومشاكلها 
إقليــم كردســتان( وقــد تبني أن 

اجملموع الكلي 2517 بناية«.

»البنايات  أن  عن  بوهان،  وكشــف 
اآليلــة أو املهددة بالســقوط في 
بغداد بلغت )الرصافة 207 والكرخ 
120، وفــي محافظات نينوى 136، 
وصالح الدين 138 واألنبار 20 وديالى 
24 والديوانيــة 70 والنجــف 154 
وكربالء 47 واملثنى 318 وواسط 76 
والبصــرة 63 وذي قار 96 وكركوك 

سبع، وبابل 821 وميسان 220«.
وأشار إلى أن معاجلة موضوع تلك 
البنايات »ليس من واجبات مديرية 
الدفاع املدنــي وال وزارة الداخلية، 
وقــد أشــعرنا بهــذه األعــداد 
الذي  الداخلية  وزير  واإلحصائيات 
قام بشكل عاجل مبفاحتة مكتب 
رئيس الوزراء الذي بدوره استجاب 
وقام بتشكيل جلنة مركزية وكان 
الدفاع املدني عضواً فيها«، مبيناً 
أن »اللجنة على وشــك أن تشرع 
تزويدهم بقدر من  بعملها بعــد 
التي  املدنــي  الدفاع  معلومــات 
النهائية،  بالدقــة  تكــن  لم  رمبا 

واألمر متوقــف على هذه اللجنة 
لفحص هذه املواقــع، إما بإصدار 
قــرار بإزالتهــا أو التأكد من عدم 

احتمالية انهيارها«.
من جانبه، أشار مدير قسم الدائرة 
الهندســية في مديريــة الدفاع 
املدني، رئيس املهندســني محمد 
هاشــم، الى أن »أبــرز املالحظات 
التــي يبنى عليها التشــخيص 
األولــي هو أن التشــققات تكون 
في  هنــاك خلــال  وأن  واضحــة 
45 وحاالت هدم  بزاوية  األســاس 
جزئي، وفي مــا يتعلق باإلجراءات 
عن  التبليغ  أو  االستشــعار  عند 
وجــود مثل هــذه املالحظات من 
قبــل املواطنني - كمــا حدث في 
ضابط  فــإن   – اجلادرجي  عمــارة 
الرقعــة اجلغرافيــة توجــه إلى 
املــكان وأبدى املالحظــات وأغلق 
املكان ومت تأكيد اخلطر من اللجنة 
االستشــارية الهندسية التابعة 

لوزارة اإلسكان«.

الدفاع المدني: 2517 بناية آيلة للسقوط او االنهيار
 في محافظات البالد عدا إقليم كردستان

821 في بابل وحدها تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
عبد  حيان  النفــط  وزير  انتخب 
الغني امس االثنني، رئيساً جمللس 
بدورتــه اجلديدة  »أوابــك«  وزراء 
لعــام 2023، فيمــا اختير ممثل 
العراق فــي املنظمة نصير عزيز 

جبار رئيساً للمكتب التنفيذي.
وقال عبد الغني خالل مشاركته 
في االجتماع التاســع بعد املائة 
االقطار  منظمــة  وزراء  جمللــس 
العربية املصدرة للنفط )أوابك(، 
الذي اختتم اعماله في الكويت 
اليوم، إن »اغلــب الدول العربية 
املنضوية فــي منظمة »اوابك« 
متثل وتشــكل ثقالً كبيــراً في 
االنتاج النفطــي العاملي، ولهذا 
يتطلب اعادة النظر في نظامها 
االساســي، ومبا ميكنها من لعب 
دور أكبر لتحقيق تطلعاتها في 
التحديات  مع  الواقعي  التعامل 

النفطية،  الســوق  تواجه  التي 
وصــوالً الــى حتقيــق املزيد من 
االستقرار في االسواق العاملية«.

»اهم  الــى  الغني  واشــار عبد 
التحديات التي تواجه االســواق 
النفطيــة، هي جيوسياســية، 
وصحيــة، واحلــروب والتوتــرات 
العســكرية«، مشــدداً بالقول 
اوبــك بلس  »اننــا نعمل فــي 
للتخفيف من كل هذه املؤثرات، 
السياســية  التوترات  معتبــراً 
تؤدي  التي  العوامــل  واحدة من 
وتضرر  املشــكلة،  تفاقــم  الى 
آن  في  واملســتهلكني  املنتجني 
واحــد، وعلينا توظيــف النفط 
والطاقــة للتقريب بــني الدول، 
العامليــة  االســواق  وجتنيــب 
السياسية،  الصراعات  تداعيات 
وان الصراع االوروبي - الروسي أثراً 

سلباً على استقرار األسواق«.

اوابك تنتخب وزير النفط حيان عبد 
الغني رئيسا لمجلس وزراء المنظمة
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الصباح الجديد ـ متابعة 

شهدت أســعار األراضي الزراعية 
في العــراق ارتفاعاً خــال األيام 
املاضية، بعد قــرار مجلس الوزراء 
بتحويل جنــس االراضي الزراعية 

الى سكني.
وســمحت اخلطــوة احلكوميــة 
منازلهم  بتســجيل  للمواطنني 
التي شــيدوها على أراٍض زراعية 
في الســنوات العشرين املاضية، 
األمــر الــذي دعا مســؤولني إلى 
التأكيــد أّن إقبــال البعض على 
شراء األراضي الزراعية هذه الفترة 
بغية حتويلها إلى نشــاط عقاري 
غير قانونــي، مشــددين على أّن 
اخلطــوة احلكوميــة الرامية إلى 
توفيــق أوضاع العقارات تشــمل 

املباني القدمية فقط.
العراقيني  آالف  مئــات  ويتوافــد 
البلدية فــي عموم  دوائــر  إلــى 
محافظات الباد، لبدء تســجيل 
منازلهم التي بُنيت على األراضي 
الزراعيــة بعد عــام 2003، وذلك 
لغرض حتويلها رســمياً من أراٍض 
زراعية إلى مســاحات ســكنية 
شــرعية، بعد ســنوات من قلق 
بســبب  الســلطات  من  إزالتها 
عن  املتعاقبة  احلكومــات  امتناع 
االعتراف بهذه املنــازل، رغم أنها 
باتت تشكل ما يزيد على %60 من 

أعداد املنازل في العراق.
أيام،  الوزراء، قبــل  وأقر مجلــس 
تغييــر االســتعماالت اخملتلفــة 
دة عليها وحدات  لألراضي املشــيّ
عشــوائي  بشــكل  ســكنية 

واململوكة للدولة. 
وقــال مســؤولون فــي بلديــة 
محافظات بغداد وبابل وكرباء إّن 
“األيام املاضية شهدت إقباالً كبيراً 
الراغبني فــي حتويل وضع  ألهالي 
زراعية إلى سكنية،  منازلهم من 
واحلصول على ســند خاص بهم، 
وهو ما سيؤدي في وقت الحق إلى 
التســاوي من ناحية الســعر مع 

بقية املنازل القدمية الرسمية”.
وأكــدوا أّن “هذا القــرار ال ينطبق 
املنازل فقط، بل على جميع  على 
األراضي الزراعية التي اسُتخِدَمت 
كمســاحات ســكنية، أو أنها ال 

تؤثر باملناطق اخلضراء والبســاتني 
الزراعيــة التي تخضع لســلطة 

وزارة الزراعية”.
فيمــا أوضح مصدر مســؤول أّن 
لدى بعض  خاطئــاً  “هناك فهماً 
العراقيــني، أدى بهــم إلــى ضرر 
أنهم  كبير لألســف، خصوصــاً 
توجهــوا خال األســبوع املاضي 
إلى شــراء األراضــي الزراعية في 
إلى سكنية، لكن  سبيل حتويلها 
القــرار احلكومــي كان واضحــاً، 
على  املشــيدة  واملنازل  واألراضي 
ســُيحوَّل  التي  الزراعية  األراضي 
تصنيفها إلى ســكني، سيكون 
من قبل القرار احلكومي وليس من 
بعده، لذلك فقد ارتفعت أســعار 
األراضــي الزراعيــة خــال األيام 
العراقيني  املاضية، ظناً من بعض 

إلى  القرار سيؤدي  الشراء بعد  أن 
حتويل جنس تلك األراضي”.

وأقر مجلس الوزراء، في 27 تشرين 
الثانــي املاضــي تعليمات خاصة 
بتحويل جنــس األراضي الزراعية 

ومتليكها.
وجاء في مقــررات مجلس الوزراء 
متليــك األراضــي التــي مت تغيير 
الســكن،  ألغراض  اســتعمالها 
ملعاجلة  احلكومة  توّجه  ضوء  وفي 
األراضي  جنس  وحتويل  امللف،  هذا 
الزراعيــة الــى ســكنية بصورة 
اكثــر تنظيماً، وتكــون خاضعة 
قانونيــة  ومحــددات  لضوابــط 
معينــة فقــد أقر تعديــل أمانة 
بغــداد واملؤسســات البلدية في 
التصميم األســاس  احملافظــات، 
للمــدن وتغييــر االســتعماالت 

دة عليها  اخملتلفة لألراضي املشــيّ
عشوائي  بشكل  سكنية  وحدات 
قبل  واملشيدة  للدولة،  واململوكة 

صدور هذا القرار.
واقر اجمللس تفعيل أمانة بغداد قرار 
مجلس قيادة الثــورة املنحل رقم 
)581 لســنة1981( ألغراض متلك 
األرض التي مت تغيير اســتعمالها 
تتولي  ان   القرارعلى  ألغراض هذا 
أمانة بغداد واملؤسســات البلدية 
التصاميم  إعــداد  احملافظات،  في 
املشــمولة  للمناطق  القطاعية 
بأحــكام هذا القرار مبا ينســجم 
وتصميــم املــدن احلديثــة، وفي 
حال وجــود دور مشــيدة ال ميكن 
التصاميم  بحســب  معاجلتهــا 
وتعويض  إزالتهــا  يتم  املعدلــة، 
أرض  بقطعــة  الــدار  صاحــب 

سكنية مناســبة مبا ال يقل عن 
احلد األدنى من اإلفراز ومتليك أمانة 
في  البلدية  واملؤسســات  بغداد، 
احملافظات، األراضي التي مت افرازها 
شاغليها  الى  القرار  هذا  ألغراض 
بالقيمة التي تقدرها جلان التقدير 
آنفاً وفقا ألحــكام املادتني )7، و8( 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة 
)21 لســنة 2013(، اســتثناء من 
املزايدة العلنية املبينة في احكام 
املادة )40( من القانون املذكور آنفا 
متليك  اخملتصة  البلديــة  وللدائرة 
االراضي لشــاغليها، على سبيل 
واحدة،  الشــيوع كوحدة عقارية 
في حال وجود مســاحات تقل عن 

احلدود الدنيا لافراز.
ويشــترط في طالب التمليك أن 
لألرض  الفعلي  املســتفيد  يكون 

تقدمها  التــي  للجــرودات  وفقاً 
بواسطة  املعنية،  االدارية  الوحدة 
جلنــة برئاســة أمني بغــداد في 
احملافظات  في  واحملافظ  العاصمة، 
ومدير  البلديــة  مديــر  وعضوية 
ومديــر  العمرانــي  التخطيــط 
التسجيل العقاري وممثل عن وزارة 
املاليــة وال يجوز متليــك أكثر من 
قطعة لطالب التمليك وأن يقدم 
املعنية  البلدية  مديرية  الى  طلباً 
خال مدة ال تتجــاوز 90 يوماً من 
تاريخ صــدور هذا القــرار  وينفذ 
هذا القرار على االراضي اململوكة 
للدولة املقامة عليها دور سكنية 
باملشــيدات الثابتــة، وان يكــون 
مأهوالً  نظامياً  مجمعاً ســكنياً 
وال يشــمل هذا القــرار األراضي 

اخملصصة ملشروعات النفع العام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيــس مجلس الــوزراء محمد 
شــياع الســوداني أن مــن أولويات 
حكومته حتويــل الفئات الفقيرة من 
متلقية للمعونــات االجتماعية إلى 

أشخاص فاعلني في سوق العمل.

وذكر املكتب اإلعامي للسوداني في 
بيان ان االخير اســتقبل نائب رئيس 
البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، 
الشرق  لدول  اإلقليمي  املدير  بحضور 
ومديــر البنــك الدولي فــي العراق، 

وجرى خال اللقاء بحث آفاق التعاون 
الثنائي لتنفيذ مشاريع استراتيجية 

مهمة في مجاالت متعددة.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً وضع 
تنفيذ  برامــج طموحة تســتهدف 
اإلصاحات في القطاع املصرفي وفي 

اخلاص، كما تســاند  القطاع  تنمية 
البرامج احلكومية ملواجهة التغيرات 

املناخية.
وشــهد اللقاء التباحث بشأن تنفيذ 
برامج مشــتركة تصــّب في مجال 
تشــغيل الشــباب، والتخفيف من 

احلماية  برنامــج  وتطوير  البطالــة، 
في  البحث  االجتماعية، كذلك جرى 
تأســيس صندوق اإلصاح والتعافي 

وإعادة اإلعمار.
وأشــار رئيــس مجلس الــوزراء إلى 
أولويــات احلكومــة املبنيــة علــى 

االحتياجات االجتماعية واالقتصادية 
الفئات  حتويل  وعزمهــا  للمواطنني، 
للرعايــة  متلقــني  مــن  الفقيــرة 
االجتماعية إلى أشخاص فّعالني في 
العمل، عبر خطط مدروسة  ســوق 

وواقعية. 

السوداني للبنك الدولي: نعمل على تحويل الفئات الفقيرة إلى منتجة في سوق العمل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الزراعــة ، اتخاذ عدد من 
القرارات التي تسهم في جناح املوسم 

الزراعي احلالي.
وذكــر بيان للــوزارة ان “وزيــر الزراعة 
الوزارة  عباس جبر العلياوي ترأس مبقر 
اجللســة الرابعة عشــر لهيئة الرأي 
وذلك ملناقشــة املواضيع التي تتعلق 
باخلطة الزراعية للموســم الشــتوي 
املناســبة لها  القرارات  واتخاذ  احلالي 
بغيــة تطوير القطــاع الزراعي وزيادة 

اإلنتاج الوطني”.
أهمية مضي  العليــاوي علــى  وأكد 
الوزارة بتقدمي الدعم الكامل للفاحني 
واملزارعــني ومعاجلــة املعوقات ووضع 
احللول املناســبة لها بالشــكل الذي 
الزراعية  اخلطــة  تنفيــذ  الــى  يؤدي 

للموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وضمان جناحها 
وتأمني األمن الغذائي املســتدام دعماً 
لاقتصــاد الوطني.  وناقشــت هيئة 
الرأي عدد من املواضيع املهمة واتخذت 
القرارات املناســبة لها منها املوافقة 
على جتهيز سماد اليوريا املدعوم بسعر 
٣٣٠ الــف دينار للطــن الواحد ضمن 
خطة الــوزارة لدعم اخلطــة الزراعة 
الشــتوية للموســم الزراعي ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣ ومتديد موعد جتهيز سماد الداب 
لغاية ١٥ كانــون الثاني من عام ٢٠٢٣ 
بالنســبة للمحافظــات الوســطى 
واجلنوبيــة ولغايــة ٣١ من الشــهر 
نفسه بالنسبة للمحافظات الغربية 

والشمالية عدا إقليم كردستان. 
الرأي على إستمرار  كما صوتت هيئة 
العمل بشمول عقود األراضي الزراعية 

املنتهيــة )غير اجملددة( وفــق قانون ٣٥ 
لســنة ١٩٨٣ فــي محافظــة ديالى 
باخلطة الزراعيــة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، فيما 
وافقت الهيئة على القرار اخلاص بنقل 
بذور الرتــب العليا حملصول احلنطة بني 
إجراءات  يقــع ضمن  والذي  احملافظات 
شــركتي ) ما بــني النهريــن العامة 
للبذور والعراقيــة إلنتاج البذور ( على 
أن يتــم نقل حبوب احلنطة وفق اآللية 

اخلاصة بوزارة التجارة. 
وختامــاً صوتت هيئة الــرأي بتوجيه 
الدوائــر والشــركات بتقــدمي رؤيــة 
متكاملــة خاصة باحملطــات واملواقع 
عرضها  إمكانيــة  لبيــان  الزراعيــة 
إعادة تشغيلها  أو  كفرص إستثمارية 
ضمن  املاليــة  تخصيصاتهــا  وإدراج 

موازنة ٢٠٢٣.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت جلنة التربيــة النيابية امس 
الوبائــي جلائحة  الوضع  أن  االثنــني 
كورونا في البلد مســيطر عليه،  وال 
توجد أي نية لتعليق الدوام احلضوري.

وقالت رئيســة جلنة التربية النيابية 
زيتون الدليمــي في تصريح صحفي 
إن “املوجــة اجلديدة جلائحــة كورونا 
املاضي  الشــهر  الباد  دخلتها  التي 
لم تكن مبســتوى خطــورة املوجات 

السابقة”.
وأشــارت إلى أن “اللجنة تســتبعد 
تعليق الــدوام احلضــوري أو اعتماد 
املدارس  فــي  اإللكتروني  التعليــم 
ببغداد واحملافظات، ألن الوباء مسيطر 

عليه”.
وتعتمد أغلب مــدارس الباد الدوام 
احلضوري خلمسة أيام من ضمنها يوم 
السبت لتعويض املدارس التي تعاني 

من دوام ثنائي وثاثي أيام الدوام ملنع 
تضارب جدول احلصص األســبوعية 

ضمن هذا النوع من املدارس.
وأفــادت الدليمي بأنه مت التنســيق 
مع وزارة التربية لتشــديد اإلجراءات 
املدارس للمراحل كافة،  الوقائية في 
ارتداء الكمامة واستخدام  من خال 

املعقمات.
يذكــر أن التعليــم اإللكتروني كان 
جتربة جديــدة طبقت بعد انتشــار 
اجلائحة واعتمد كبديل عن التعليم 
احلضــوري حينهــا، إال أنه لم يحقق 

الطموح في العملية التعليمية.
واعلنت وزارة الصحة بداية تشــرين 
الثانــي املاضي، دخــول الباد موجة 
جديــدة مــن اجلائحــة، وخصصت 
منســقاً صحياً في كل مدرسة من 
ملتابعة  لها  التابعة  الصحية  املراكز 

التاميذ وطلبة املدارس. 

السماح للمواطنين بتسجيل منازل شيدوها 
على أراٍض زراعية في السنوات الماضية

بعد تحويلها الى سكنية.. 

يتوافد مئات آالف 
العراقيين إلى دوائر 

البلدية في عموم 
المحافظات لبدء 
تسجيل منازلهم 

التي بُنيت على 
األراضي الزراعية 

بعد عام 2003، 
لغرض تحويلها 

رسميًا الى مساحات 
سكنية شرعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابلغت ســلطة الطيــران املدني مطار بغــداد الدولي 
بدخول قرار خدمــة الترانزيت حيز التنفيذ بدءا من اول 

امس االحد . 
وفي 28 تشــرين الثاني املاضي، أعلنت سلطة الطيران 
املدني، تفعيل العمل في مطــار بغداد الدولي بنظام 
العبور “ترانزيت”. وذكرت سلطة الطيران املدني في بيان 
لها، انه “وبتوجيه رئيس سلطة الطيران املدني العراقي 
عماد األسدي وإشراف إدارة مطار بغداد الدولي سيتم 
فــي القريب العاجل العمل على تفعيل النقل بالعبور  
)TRANSIT(”. . وبينــت إدارة املطــار أن “صالتــي بابل 
ونينوى ستكون محطة النواقل الوطنية في الباد في 
تنفيذ رحاتها بالعبور، على أن يتم اســتكمال جميع 
اإلجراءات الازمة بهدف االرتقاء بواقع اخلدمات املقدمة 
للمســافرين، وتأتي بهدف خدمــة للنواقل الوطنية 

العراقية واملسافرين وتطوير آليات العمل في املطار”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الشــركة العامــة لتجارة احلبــوب احدى 
تشــكيات وزارة التجارة عن اســتمرارها فروعها و 
مواقعهــا في محافظات صــاح الدين و كركوك و 
ذي قار استام احلنطة املســتوردة و جتهيز املطاحن 
احلكوميــة و األهليــة باحلنطــة املقــررة للحصة 

ألسابعة.  
واوضح مدير عام الشــركة العامــة لتجارة احلبوب 
الدكتور حيدر نوري الكرعــاوي ان ماكاتنا العاملة 
فــي مواقع كل مــن )صومعة الشــرقاط ومجمع 
ســامراء ( التابعة لفرع الشــركة في صاح الدين 
واصلت دوامها خال ايام العطل الرســميه لغرض 
تفريغ وحتميل الشــاحنات الوارده ، اذ متت املباشــره 
بتفريغ الشــاحنات الوارده الى صومعة الشرقاط و 

احململة باحلنطة االمريكية وعددها )26( شاحنه .
واضــاف ان ماكات مجمع ســامراء واصلت حتميل 
 28 الوارده باحلنطــة احملليــة وعددها  الشــاحنات 
شاحنة وحســب احملاور احملدده، مؤكدا على استمرار 
فرع كركــوك جتهيز املطحنــة احلكومية خال ايام 
العطل الرســمية ، مبيننا الى فــرع كركوك جهز 
املطحنــة احلكوميــة بالوجبة الثانيــة من احلصة 

السابعة بواقع )4( سيارات .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر وزير الداخلية عبد األمير الشمري امس االثنني 
، توجيهات جديدة تخص املــرور بيِنها التأكيد على 

تطبيق القانون.
وقالت الوزارة في بيان، إن الشمري “اجتمع مع مدراء 
املرور فــي جميع احلافظات، وشــدد على مجموعة 
من التوجيهات التي من شــأنها تطوير العمل في 
مديريات املرور، من بيِنها التأكيد على تطبيق القانون 
بحــزم وعدم الســماح ألي شــخص بالتعدي على 
شرطي املرور، كونه ميثل القانون، محذرا األشخاص 

الذين يقومون بهذا التصرف غير القانوني”.
وبني الشــمري بحسب البيان، أن “على رجل املرور أن 
يتحلى بالشــجاعة في أداء الواجب واملهام املوكلة 
إليه، وأن ال يتنازل عــن حقه بعد االعتداء عليه، وإن 
تنازل فســيكون مصيره الطرد مــن اخلدمة فوراً”، 
مشيراً الى أن “احترام رجل املرور والقوانني دليل على 

التحضر والوعي األمني”. 

خدمة »الترانزيت« تدخل 
حيز التنفيذ في مطار بغداد 

تجارة الحبوب تواصل 
تجهيز المطاحن بحصصها 

من الحنطة 

وزير الداخلية يؤكد ضرورة 
تطبيق قانون المرور بحزم 

الزراعة تتخذ عدة قرارات تسهم في انجاح الموسم الحالي 

ال تعليق للدوام الحضوري

التربية النيابية: تشديد اإلجراءات الوقائية في المدارس كافة.. 

مناشدة 
امام انظار الرئاسات الثالث ووزارة املالية 

احملترمني 
م / تطبيق القانون 57 لسنة 2015 لتعويض 

املتضررين من حوادث االرهاب 
بعد التحية واالحترام 

نــود ان نحيط معاليكم علما ان القانون 57 لســنة 2015 اخلاص بتعوض 
االفــراد الذين تعرضوا للحــوادث االرهابية وبالتحديد املــادة 10/ ثالثا، بان 
التعويض يشمل كل من تعرض للعمليات االرهابية او االخطاء العسكرية 
او ضحايا العمليات احلربية من دون اســتثناء ، ولم يحدد القانون شــمول 
فئــة عن اخرى من املواطنني عن اخرى من املواطنني ســواء كانوا موظفني 
او متقاعدين او مواطنني وســمح لهم القانــون في دمج راتب الوظيفة او 
التقاعد مع راتــب التعويض ، اما اذا كان ال ميلك راتبــا وظيفيا او تقاعديا 

فيستحق فقط راتب التعويض .
وقد وجدنــا ان وزارة املالية التطبق هذه املادة بحــق املتقاعدين املتضررين 
في تعويضهم براتب االرهاب متذرعني بعــدم وجود تخصيصات لهم ، اال 
اذا بلغت نســبة العجز %80 ليتم منحهم التعويض مع الراتب التقاعدي 
بنســبة %100 ، اما اذا كانت نسبة العجز %70 فا يحق لهم التعويض او 
تعديل الراتب التقاعدي وهذا بالتاكيد اجراء غير قانوني وغير منطقي اصا 
، فهل من املعقــول ان يتم تطبيق هذا القانون او هذا االجراء على املوظف 
الذي تعــرض لهذا احلادث وال يتم تطبيقه علــى املتقاعد ، فاين وجه احلق 
واين هي العدالة في تطبيق القانون الذي وجد اصا لتكرميهم وتعويضهم 
وليــس حرمانهم . نحن نطالــب بتطبيق القانون علــى جميع املواطنني 
املشمولني باحلوادث االرهابية اذا كان موظفا او متقاعدا او مواطن با راتب 
، واحقاق احلق بني اجلميع بالتساوي ودون متييز ، واهلل املوفق وهو املستعان .
الصحفي ثائر اسماعيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
عن  االحد  التخطيط  وزارة  كشــفت 
عدد اجملمعات الســكنية العشوائية 

في الباد .
وقــال املتحدث باســم الــوزارة عبد 
إحصائية  آخر  :"ان  الهنــداوي  الزهرة 
4 االف  للعشوائيات في العراق بلغت 
مناطق  في جميع  مجمع عشــوائي 

الباد".
وبــني ان "النســبة األكبــر من هذه 

بغداد  العاصمــة  في  العشــوائيات 
بواقــع 1000 مجمع عشــوائي حيث 
تقدر عدد ســكانها بـ 3 مايني و400 
الف فرد في بعمــوم الباد عدا اقليم 

كردستان".
ولفت الهنداوي الى انه "وفيما يخص 
ملف تغيير جنــس األراضي الزراعية 
الى سكنية فان وزارة التخطيط غير 
مســؤوله عنه، وانه مــن اختصاص 

وزارتي االسكان واملالية".

التخطيط: 4000 مجمع 
سكني عشوائي في البالد 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفذت السلطات اإليرانية ثاني عملية إعدام 
على ارتبــاط بحركة االحتجاجات املتواصلة 
في البالد منذ حوالى ثالثة أشــهر، على ما 

ذكر موقع ميزان أونالين امس االثنني.
وقال موقع “ميزان أونالين” التابع للســلطة 
القضائية اإليرانيــة إن “مجيد رضا رهناورد 
أعدم علنا في مدينة مشــهد”  في شمال 
شــرق البالد بعدما أدين بقتل عنصرين من 

القوى األمنية، بحسب فرانس برس.
وأوضحــت الوكالة أن حكــم اإلعدام صدر 
في حــق راهناورد “في 29 نوفمبر بعدما قتل 
بســالح أبيض عنصرين من القوى األمنية 

وتسبب بجرح أربعة آخرين”.
وأعدمــت إيران، اخلميس املاضــي، رجال أدين 
بجرح عنصر من قوات الباسيج، وفق وسائل 
إعالم رســمية، في أول حالة إعدام مرتبطة 
باالحتجاجــات املتواصلــة منــذ نحو ثالثة 

أشهر في اجلمهورية اإلسالمية.
وقالت وكالة أنباء “إرنا” اإليرانية الرسمية إن 
“محسن شــكاري، مثير الشغب الذي قطع 
شارع ســتار خان )بطهران( في 25 سبتمبر 
وطعــن عنصرا من الباســيج فــي كتفه 
العاصمة  أُعدم صباح اخلميس” في  األيسر، 

اإليرانية.
وبحسب الئحة االتهام الصادرة عن احملكمة 
الثورية بطهران، فقد اتهم شكاري بالشروع 
في القتل وإثارة الرعــب وحرمان الناس من 
احلرية واألمن، وكذلــك تعمد إصابة ضابط 
من الباسيج بســالح أبيض أثناء أداء واجبه 

وقطع شارع ستار خان.
وكان شــكاري اعتقل في الثالث من أكتوبر 
املاضي، وُعقدت أولى جلســات احملاكمة في 

10 نوفمبر بحسب الوكالة اإليرانية ذاتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجرى الرئيــس األميركي، جــو بايدن، امس 
األحد، مكاملــة هاتفية مع نظيره األوكراني، 
فولودميير زيلينيســكي، أكــد فيها “الدعم 
األميركي للدفــاع عن أوكرانيا بينما تواصل 
روســيا هجماتها علــى البنيــة التحتية 
احليوية” للبالد، وفقا لبيان من البيت األبيض.
وقال البيــان إن بايدن “ســلط الضوء على 
األولوية  املتحــدة  الواليات  إعطــاء  كيفية 
الراميــة إلى تعزيــز الدفاع اجلوي  للجهود 
األوكراني من خالل مســاعدتها األمنية، مبا 
في ذلك اإلعالن في تســعة  ديســمبر عن 
الذخيرة  275 مليون دوالر مــن  تخصيــص 
واملعــدات اإلضافية التــي تضمنت أنظمة 
للمركبات  الروســي  االســتخدام  ملواجهة 
اجلوية بدون طيار”. كما سلط الرئيس بايدن 
الضوء على إعالن 29 نوفمبر عن تخصيص 
53 مليون دوالر لدعم البنية التحتية للطاقة 
لتعزيز استقرار شــبكة الطاقة األوكرانية 

في أعقاب الهجمات الروسية املستهدفة.
ورحــب الرئيــس بايــدن بانفتــاح الرئيس 
زيلينســكي املعلن على ســالم عادل قائم 
على املبادئ األساسية املنصوص عليها في 

ميثاق األمم املتحدة. 
املتحدة  الواليــات  التــزام  وأكــد مجــددا 
مبواصلة تزويد أوكرانيا باملســاعدات األمنية 
واالقتصادية واإلنســانية، ومحاسبة روسيا 
على جرائم احلرب والفظائع، وفرض تكاليف 

على روسيا بسبب عدوانها

تنفيذ ثاني عملية إعدام 
جراء االحتجاجات في ايران

بايدن يبحث مع 
زيلينسكي تعزيز الدفاع 

الجوي األوكراني

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

فجر طلب الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان مــن الشــعب التركي دعم 
الرئاســية  االنتخابات  في  ترشــحه 
املقبلة “للمرة األخيرة” جدالً واســعاً 
للرئاسة  الترشــح  حول أحقيته في 

لفترة جديدة.
ووجه إردوغان رســالة إلــى الناخبني 
الرئاسة  انتخابات  األتراك لدعمه في 
املقررة فــي حزيران املقبــل، من أجل 
تنفيذ مشــروع “قرن تركيا”، قائالً إن 
املرة ستكون األخيرة له وبعدها  هذه 

سيترك الراية للشباب.
إردوغان، فــي خطاب جماهيري  وقال 
بسامسون شــمال تركيا امس االول 
األحــد، عقــب افتتاحــه عــدداً من 
املشــروعات: “فــي عــام 2023، ومن 
خــالل الدعم الــذي أطلبــه وأتلقاه 
من الشعب باســمي للمرة األخيرة، 
وبعدها  تركيا،  قرن  إنشــاء  ســنبدأ 
للشباب...  املباركة  الراية  ســنعطي 
في )قرن تركيا( ســنقدم لكم بشرى 

ونقالت كبرى”.
وأضاف أنه يعمل بالسياسة منذ 50 
عاماً، وخالل هذه املدة لم ميِض سوى 
فــي درب الشــعب، وكان دائماً على 
الشــعب وحتدث باسمه،  تواصل مع 
وغضب لغضبه، ولم يِسرْ في الطريق 
مع “مستشــارين مســتوردين”، في 
املعارضة  زعيــم  إلى  موجــه  انتقاد 
اجلمهوري كمال  الشعب  رئيس حزب 
احملتمل  منافسه  أوغلو،  كليتشــدار 

الكاتب  الختيــاره  الرئاســة،  علــى 
األميركي جيرميي ريفكني املستشــار 
األملانية  الوزراء  لرئيســة  االقتصادي 
الســابقة أجنيال ميركل مستشــاراً 

اقتصادياً له.
للبالد  كرئيــس  تركيا  إردوغــان  وقاد 
ملرتــني. األولى في 2014، ثم ترشــح 
أجريت  التي  املبكــرة  االنتخابات  في 
فــي 2018 عقب تعديالت دســتورية 
أقرت في تشــرين الثاني 2017 نقلت 
البالد من النظام البرملاني إلى النظام 
املعارضة  تقول  الذي  احلالي،  الرئاسي 
إنه كرس نظام حكــم الفرد وتعمل 
النظام  إلــى  بالبــالد  العــودة  على 

البرملاني بعد تعزيزه.
ويتمســك حزب العدالــة والتنمية 
احلاكم بأنــه يحق إلردوغان )68 عاماً(، 
دستورياً، الترشح لفترة ثانية وأخيرة، 
بحســب التعديالت الدستورية التي 
أقرت عام 2017، حيث تنص التعديالت 
علــى أن الرئيس يحق له تولي واليتني 
دســتوريتني متتــد كل واليــة إلــى 
خمسة  ســنوات، ويحق له الترشح 
مرة ثالثة في حــال ذهب البرملان إلى 
انتخابــات مبكرة قبل انتهــاء فترة 
حكمــه. ويؤكد احلــزب أن التعديالت 
الدستورية ال تطبق بأثر رجعي للوراء، 
وأن االنتخابات الرئاسية األخيرة جرت 
بعد التعديالت الدســتورية. باملقابل، 
تؤكــد املعارضة، وكذلك بعض خبراء 
إردوغان  ترشح  أن  الدستوري،  القانون 
في 2018 كان الثاني، وبالتالي ال يحق 

له الترشح مرة لفترة ثالثة.
وبالتزامــن مع احتفال تركيا بالذكرى 
99 لتأسيســها، في 29 تشرين األول 

املاضي، كشــف إردوغــان عن خطة 
تركيا  التي ســتحدد مالمــح  حزبه 
خالل الـ100 عام املقبلة، حتت شــعار 

“قرن تركيا”. 
وأعلــن أن حزبه ســيقترح دســتوراً 
جديداً على البرملــان كجزء من رؤيته 
املســتقبلية، بدالً من الدستور الذي 
وضع عام 1982 بعد انقالب عام 1980، 
الذي ال تزال البالد حتكم به حتى اآلن. 

وقال إن “إكساب البالد دستوراً جديداً 
نتاج اإلرادة الوطنية هو أحد األهداف 

بهدف  تركيا(  لـ)قــرن  لرؤيتنا  األولية 
تعزيز استقرار البالد وازدهار الشعب”. 
أن الدستور اجلديد سيعزز  إلى  ولفت 
والتعددية  القانــون  أيضــاً ســيادة 
والعدالة، كما ســيضمن حريات كل 
مواطــن ويوفر للشــباب النظر بأمل 
إلى أن البداية  إلى املستقبل، مشيراً 
ستكون بعرض تعديل دستوري خاص 
باحلجاب على البرملان )تقدم به احلزب 
يوم اجلمعة املاضي(، سيضمن حقوق 
النساء، ال ســيما املتعلقة باحلجاب 

والزي اإلسالمي.
في املقابل، أطلق قادة أحزاب املعارضة 
بـ”طاولة  املنضوية حتــت ما يعــرف 
مشروع  املاضي،  الشــهر  الســتة”، 
دستور جديداً تتضمن تعديل 84 مادة 
من مواد الدســتور احلالــي الذي بدأ 
العمل به منذ عام 1982، والذي سبق 
أن أدخلت احلكومــات املتعاقبة حلزب 
العدالــة والتنميــة احلاكم تعديالت 
على 100 من مواده على مدار 20 عاماً. 
البرملاني  النظــام  ويعتمد املشــروع 

املعزز بديالً عن النظام الرئاسي الذي 
بدأ تطبيقه عام 2018.

ويولي املشــروع، الذي شــاركت في 
صياغته أحزاب “الشــعب اجلمهوري” 
برئاســة كمــال كليتشــدار أوغلو، 
و”الدميقراطيــة والتقــدم” برئاســة 
على باباجان، و”اجليد” برئاســة ميرال 
أكشــينار، و”الســعادة” برئاسة متل 
برئاسة  و”املستقبل”  أوغلو،  كاراموال 
أحمــد داود أوغلــو، و”الدميقراطــي” 
برئاســة جولتكــني أويصــال، الذي 
يقسم إلى تســعة  فصول ويقع في 
للحريات  الفتاً  اهتماماً  صفحة،   150
وجعــل ســلطة رئيــس اجلمهورية 
رمزية إلــى أبعد حــد والتأكيد على 
اســتقالليته وعدم انتمائه إلى حزب 
سياســي خالل وجوده في السلطة. 
ويتضمــن النــص على تغييــر باب 
إلى  األساســية  والواجبات  احلقــوق 
“احلقــوق واحلريات األساســية”، كما 
للدستور  األساسية  الالئحة  يضيف 
عبارة “كرامة اإلنســان مصونة وهي 
املادة  الدســتوري”إلى  النظام  أساس 
األولى من الدستور، كما يجمع حرية 
الفكر والرأي والتعبير في مادة واحدة.
وهاجــم إردوغــان املشــروع، قائــالً: 
“مــن البئر التــي نزلــوا إليها بحبل 
تركيــا القدمية، قدموا عرضــاً غريباً 
لســيطرة  اخلاضع  احلــزب  يحمــي 
املنظمــة اإلرهابية، )في إشــارة إلى 
حــزب الشــعوب الدميقراطية املؤيد 
لألكــراد والذي يتهمــه إردوغان بأنه 
الــذراع السياســية حلــزب العمال 
هي  أحدهم  مشكلة  الكردستاني(... 
البلديات املغلقة، واملشــكلة األخرى 

هي ســحب دعم خزانة الدولة، حيث 
يريد اجلميع احلصول على نصيبهم... 
مــاذا يفهم هــؤالء في السياســة 
مشاكل  ســيحلون  وكيف  اخلارجية 

بحر إيجة وشرق البحر املتوسط؟”.
وبحســب مــا رشــح عن مشــروع 
إردوغان،  الذي أعلن عنــه  الدســتور 
الذي يعمل عليه حزبه باالشتراك مع 
شــريكه في “حتالف الشعب”، حزب 
احلركــة القومية، يتضمن املشــروع 
تغيير املادة 101 من الدســتور احلالي، 
التي تنــص على أنه ميكــن انتخاب 
الرئيــس مرتني علــى األكثر مدة كل 
منها خمسة  ســنوات، بينما ينص 
مشروع دستور املعارضة على انتخاب 
الرئيس لفترة رئاســية واحدة مدتها 
7 ســنوات ال يحق له الترشح بعدها، 
وهــو ما كان معموالً بــه في النظام 
البرملانــي. وأكد نائب حزب الشــعب 
اجلمهوري عن مدينة مرســني )جنوب 
تركيا( علي ماهر بشــار، أن إردوغان ال 
ميكن أن يكون مرشحاً في االنتخابات 
املقبلة وفقاً للدستور، ومن املستحيل 

أن يخوض انتخابات يونيو 2023.
مــن جانبه، قــال كبير مستشــاري 
رئيس حزب اجليد، تورهان تشوميز، رداً 
للترشــح  الدعم  إردوغان  على طلب 
فــي االنتخابات املقبلــة، عبر “تويتر” 
“للمرة األخيرة نطلب الدعم... رسالة 
انتخابية من الشــعب: للمرة األولى: 
ال دعم... سترحل”. وكتب رئيس حزب 
أوزداغ، على  أوميــت  املعارض،  النصر 
“تويتر” “ال ميكنــك أن تكون كذلك... 
آخــر مرة مت ترشــيحك فيهــا للمرة 

الثانية في عام 2018”.

بعدما طالب ا بدعمه لمرة أخيرة

المعارضة التركية ترفض ترشح اردوغان للرئاسة: ال يحق له خوض االنتخابات

متابعة ـ الصباح الجديد:
حرب  ضحايــا  أعــداد  ارتفعــت 
اليمــن من األطفال إلــى 11 ألفا 
بينهم أكثر من 3700 قتيل، فيما 
إلى  اجملندين  األطفال  أعداد  ازدادت 
حوالي أربعة آالف بينهم 91 فتاة، 
حســبما أظهرت إحصاءات قامتة 
نشرتها األمم املتحدة، امس االثنني.

وبعد ثماني سنوت من النزاع على 
احلوثيني  بني جماعــة  الســلطة 
دول  أفقــر  تواجــه  واحلكومــة، 
شــبه اجلزيرة العربيــة أكبر أزمة 
إنســانية في العالم، فيما تؤكد 
للطفولة  املتحــدة  األمم  منظمة 
أكثر  أن األطفال هم  )اليونيسف( 

من يدفع الثمن.
التنفيذيــة  املديــرة  وقالــت 
في  راســل،  كاثرين  للمنظمــة، 
تقرير بعد زيارة لليمن هذا الشهر 
“بالنســبة إلى األطفال  أصبحت 
البقاء. لقد  احلياة صراعا من أجل 
يزال مئات  أرواحهم، وال  فقد آالف 
خلطر  معرضــني  غيرهــم  اآلالف 

املوت”.
“اليونيسف”،  إحصاءات  وبحسب 
قتل وأصيب أكثر من 11000 طفل 
منذ تصاعد النزاع في مارس 2015 
مع تدخل حتالف عســكري بقيادة 
الســعودية ملســاندة احلكومــة 
لوقف زحف احلوثيني الذي بدأ في 

منتصف 2014.
وكانت املنظمة أشارت قبل أشهر 
10 آالف  إلى مقتل وإصابــة نحو 

طفل.
حتدثــت  الضحايــا،  بــني  ومــن 
“اليونيســف” في تقريرها االثنني 
عن مقتل 3774 طفال )2742 فتى 
و983 فتــاة و49 مجهوال(، وإصابة 
7245 طفــال )5299 فتــى و1946 

بنتا(.

وقتل أو جــرح 62 طفال بني نهاية 
الهدنة األخيرة في اليمن في بداية 
أكتوبــر ونهاية نوفمبر. كما أن ما 
ال يقل عــن 74 طفال من بني 164 
شــخصا قتلوا أو أصيبوا بسبب 
منفجرة  غير  وذخائر  أرضية  ألغام 

بني يوليو وسبتمبر 2022.
وهذه أرقام متكنت األمم املتحدة من 
التحقق منها، لكن يرجح أن تكون 

األعــداد الفعلية أعلــى من ذلك 
بكثير، وفقا للتقرير.

وقالــت راســل “إذا كانت ألطفال 
الئق،  ملســتقبل  فرصة  أي  اليمن 
فيجب على أطراف النزاع واجملتمع 
نفوذ  لهــم  من  وجميع  الدولــي 
ضمــان حمايتهــم ودعمهــم”، 
التجديــد  “ســيكون  مضيفــة 
العاجــل للهدنــة خطــوة أولى 

إيجابية”.
 جتنيد وعنف جنسي

اآلالف،  وإصابة  إلى جانب مقتــل 
أشــار تقرير املنظمــة إلى جتنيد 
3995 طفــال في اليمن، إذ مت جتنيد 
3904 ِفتيان فــي القتال، و91 فتاة 
للمشــاركة في فعاليــات أو في 
نقــاط تفتيــش. وكانــت األرقام 
 3500 السابقة تشــير إلى جتنيد 

طفل.
وفي تقرير أممي قــدم إلى مجلس 
الدولي ونشــر فــي كانون  األمن 
األمم  خبــراء  قال  املاضــي،  الثاني 
املتحدة إنهم ميلكون الئحة تضم 
1406 أطفال تــراوح أعمارهم بني 
10 و17 عامــا، جندهــم احلوثيون 
ولقــوا حتفهم في احلرب ســنة 

.2020

وقال التقرير الصادر، امس االثنني، 
إنــه جرى اعتقــال 445 طفال في 
النزاع، واختطاف 152، فيما تعرض 
47 طفال لعنف جنســي مرتبط 
بالنزاع، هــم 29 فتــى و18 فتاة. 
672 هجوما على منشــآت  ووقع 
مرافــق  علــى  و228  تعليميــة، 

صحية.
منذ ما يقرب من ثماني ســنوات، 
يحتــاج أكثــر مــن 23,4 مليون 
شخص )من بني 30 مليونا(، بينهم 
12,9 مليون طفل، إلى مســاعدة 
يقدر  ما  ويعاني  وحماية.  إنسانية 
بنحــو 2,2 مليون طفل في اليمن 
ســوء تغذية حادا، مبا في ذلك ما 
يقرب من 540 ألف طفل دون سن 
اخلامســة يعانون ســوء التغذية 

احلاد الشديد.
ويفتقــر أكثــر مــن 17,8 مليون 
شــخص، مبا في ذلــك 9,2 مليون 
طفل، إلــى خدمات املياه والصرف 
الوقت  وفي  والنظافــة.  الصحي 
ذاته، يواجــه اليمن أزمة تعليمية 
حــادة، إذ إن هنــاك مليوني طفل 
هذا  يرتفع  وقــد  املــدارس،  خارج 
العــدد إلــى 6 ماليــني طفل في 
املستقبل ألن مدرسة واحدة على 
األقل من بــني كل أربع مدارس في 
أضرار  أو  لتدميــر  تعرضت  اليمن 

جزئية.
وحتتاج “اليونيسف” بشكل عاجل 
إلى 484,4 مليون دوالر لالستجابة 
لألزمة اإلنســانية في عام 2023، 

وفقا للتقرير.
وقالت راســل “في نهاية املطاف، 
املســتدام سيتيح  السالم  وحده 
للعائــالت إعــادة بنــاء حياتهــا 
احملطمــة والبدء فــي التخطيط 

للمستقبل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع عضو الكنيست اإلسرائيلي 
عن حزب الليكود، داني دانون، رؤية 
“اتفاق بني إسرائيل والسعودية في 
العام املقبل”، استنادا لـ”محادثات” 

بني اجلانبني الفترة املاضية.
وقال دانــون وهو مبعوث ســابق 
لألمم املتحدة إن تقييمه “يســتند 
إلــى محادثــات أجراهــا مؤخرا ، 
لكنه لم يشــر إلى جهود محددة 
جارية، وفقــا لصحيفة “تاميز أوف 

إسرائيل”.
وحســب حديثه فإن رئيس الوزراء 
نتانياهو،  بنيامــني  اإلســرائيلي، 
إبراهيم  اتفاقيات  توسيع  سيضع 
كأحد “أولوياته”، مؤكدا أن “رئيس 
ســيزور  املفترض  املقبل  الــوزراء 
له  دولية  محطــة  كأول  اإلمارات 

عند توليه منصبه”.
الرئيس اإلسرائيلي، اسحق  وأعلن 
هرتســوغ، اجلمعــة املاضي، منح 
رئيــس الــوزراء املكلــف بنيامني 

نتانياهو مهلة إضافية من عشرة 
أيام لتشكيل حكومته مع حلفائه 
من اليمني املتطرف وأحزاب دينية، 

حسب وكالة “فرانس برس”.
وكان نتانياهو طلــب من الرئيس 
قبل  املاضي،  اخلميس  اإلسرائيلي، 
أقل من ثالثة أيام من اســتحقاق 
تشــكيلته  إلعالن  ديســمبر   11
املهلة أسبوعني،  احلكومية، متديد 
فاستجاب هرتسوغ للطلب جزئيا.

وكلف نتانياهو في 13 من الشهر 

نفسه تشكيل حكومة في مهلة 
28 يوما، مع إمكانية طلب مهلة 

إضافية من 14 يوما.
وقعــت   ،2020 ســبتمبر  وفــي 
مع  تطبيع  اتفاقيــات  إســرائيل 
اإلمارات العربية املتحدة والبحرين، 
ووقعت اتفاقا مماثال مع املغرب بعد 

أشهر.
بإسرائيل،  الســعودية  تعترف  وال 
كما لم تنضم التفاقيات إبراهيم 
التــي مت بوجبها تطبيــع عالقات 

والبحرين،  اإلمارات  مع  إســرائيل 
وفقا لـ”فرانس برس”.

تعاون هادئ
يتــم النظر إلى الســعودية على 
أنها “اجلائزة الكبرى” وهناك تعاون 
هــادئ بــني اململكة وإســرائيل، 
لكن األخيــرة حريصة على حتويل 
“اعتراف  إلــى  األمنية  العالقــات 
لـ”تاميز  وفقا  كامل”،  دبلوماســي 

أوف إسرائيل”.
وفي يوليو، أعلنت الســعودية أن 

اجلوي ســيكون مفتوحا  مجالها 
أمام جميع الطائرات التجارية، في 
إشارة إلى إســرائيل، التي يُعتقد 
أنهــا الدولة الوحيــدة التي يتم 
منعها من التحليق فوق اململكة، 

حسب الصحيفة.
وأكدت الريــاض مرارا أنها ملتزمة 
بقرار جامعــة الدول العربية عدم 
إقامة عالقات مع إسرائيل إال بعد 
اإلســرائيلي”،  العربي  النزاع  “حل 

حسب “فرانس برس”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
االحتــاد  خارجيــة  وزراء  اجتمــع 
األوروبي، امس اإلثنني، في محاولة 
لالتفــاق علــى فــرض مزيد من 
العقوبــات علــى روســيا وإيران 
دوالر  مليــار   2,11 وتخصيــص 
بأسلحة،  أوكرانيا  لتزويد  إضافية 

حسب رويترز.
ولكن لــم يتضــح بعد مــا إذا 

كانــت اجملــر ســتعرقل بعــض 
القرارات واللجــوء إلى ما يصفه 
دبلوماسيون »دبلوماسية االبتزاز« 
بسبب خالف بشأن أموال مجمدة 

من االحتاد األوروبي لبودابست.
وقال دبلوماســي كبير في االحتاد 
األوروبي للصحافيني »هناك اتفاق 
من حيث املبدأ، ولكن هناك أيضا 
مشــكلة كبيرة لم حُتّل« مشيرا 

حق  بودابســت  اســتخدام  إلى 
النقض. وسيناقش وزراء اخلارجية 
العقوبات  من  التاســعة  احلزمة 
الروســية التي من املقرر أن تضع 
ما يقرب من 200 شــخص وكيان 
آخرين على قائمة عقوبات االحتاد 

األوروبي.
ومن املقرر أيضــا أن يراجع الوزراء 
على  املفروضة  اجلديدة  العقوبات 

إيرانية  ومؤسســات  أشــخاص 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بسبب 
في حملة طهران ضد املتظاهرين 

وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وســيهدفون أيضا إلــى زيادة ما 
يــورو لصندوق  إلى ملياري  يصل 
األعضــاء  الــدول  تســتخدمه 
لتمويل مشــتريات األسلحة في 

كييف.

ومــن املتوقع أيضــا أن ميهد وزراء 
اخلارجية الطريق لبعثة عسكرية 
النيجر  مدتها ثالث ســنوات في 
يبلــغ قوامهــا ما بــني 50 و100 
جندي فــي البدايــة لتصل بعد 
البالد  ملســاعدة   300 إلــى  ذلك 
على حتسني اخلدمات اللوجستية 

والبنية التحتية.
وســبق ان اتفقت دول مجموعة 

السبع وأســتراليا على وضع حد 
أقصــى قــدره 60 دوالرا للبرميل 
على النفط الروسي املنقول بحرا.

ودخل احلد األقصى للسعر البالغ 
60 دوالرا للبرميــل، الذي وضعته 
واالحتاد  الســبع  دول مجموعــة 
األوروبي وأســتراليا، حيز التنفيذ، 
في محاولة لتقليص قدرة روسيا 

على متويل حربها في أوكرانيا.

11ألف ضحية واربعة آالف مجند من األطفال في حرب اليمن
في تقرير لليونيسيف: 

عضو في الكنيست يتوقع اتفاقا بين إسرائيل والسعودية العام المقبل

أوروبا تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران وروسيا 
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وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ 
أعمــال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجــراء مزايدة علنية لبيع 

)ترسبات جزرات( في )محافظة االنبار/ موقع الرمادي( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم االربعاء املوافق )2022/12/21( في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق 
في يوم املزايدة عطلة رسمية فســتجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة 
بابل/ موقع الرمادي( فعلى الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة العلنية االطالع ميدانيا 
على مواقع وترســبات اجلزرات التــي فيها الكميات واخذ الشــروط الفنية وجدول 
الكميات اخلاصة باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائــرة تنفيذ اعمال كري 
االنهر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول في 
املزايــدة عليهم احلضور في الزمان واملكان املعينني مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة وكما مبني فــي اجلدول اعاله بصك مصدق ألمر دائــرة تنفيذ اعمال كري 
االنهر على ان تســتكمل بقية التأمينات بالســعر الذي ترســو عليه املزايدة وعلى 
املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او بطاقة االحوال الشخصية– 
بطاقة الســكن- شهادة اجلنســية العراقية )االصلية واملصورة( ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد كامل املبلغ 
بصك مصدق ألمر الدائرة خالل ســبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد 
خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي 
وعدم تســليمه ترسبات اجلزرات واالحواض إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي 
حال احلاجة ألي استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني في مركز 

الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ 
أعمــال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجــراء مزايدة علنية لبيع 

)ونواجت كري( في )محافظة بابل/ موقع شط احللة( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلــك في يوم الثالثــاء املوافق )2022/12/20( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( 
وإذا وافق في يوم املزايدة عطلة رســمية فســتجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في 
)محافظة بابل/ موقع شــط احللة( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
االطــالع ميدانيا على مواقع ترســبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشــروط 
الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ 
اعمال كري االنهر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل 
الدخول في املزايدة عليهم احلضور في الزمان واملكان املعينني مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال 
كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة وعلى 
املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او بطاقة االحوال الشخصية– 
بطاقة الســكن- شهادة اجلنســية العراقية )االصلية واملصورة( ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد كامل املبلغ 
بصك مصدق ألمر الدائرة خالل ســبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد 
خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي 
وعدم تســليمه ترسبات اجلزرات واالحواض إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي 
حال احلاجة ألي استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني في مركز 

الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

الكمية الكلية موقع العملت
التخمينية

املدة احملددة لرفع 
التأمينات القانونيةاملالحظاتالكميات

1  A9،904،800  دينارجزرة جانبية270 يوم99048 م3جزرة اخلالدية

2  B9،052،600  دينارجزرة جانبية270 يوم 90526 م3جزرة اخلالدية

4،036،000  دينارجزرة جانبية210 يوم40360 م3جزرة اجلنابيني3

1،378،100 دينارجزرة جانبية120 يوم13781 م3جزرة  A مقدم سدة الرمادي4

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة احملددة 
لرفع 

الكميات
التأمينات القانونيةاملالحظات

حوض ترسيب رقم )5( / 1
الكمية مطروحة في 90 يوم11387 م3قاطع الشجيرية

2،505،140  دينارحوض الترسيب

حوض ترسيب رقم )6( / 2
الكمية مطروحة في 90 يوم 9167 م3قاطع الشجيرية

3،016،740  دينارحوض الترسيب

حوض ترسيب رقم )2( / 3
الكمية مطروحة في 60 يوم5195 م3قاطع زوير الغربي

1،142،900  دينارحوض الترسيب



5 اعالن

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر وزارة النفط / شركة نفط البصرة أن تعلن عن وجود املناقصة املبينة اعاله واملعلنة بأسلوب الدعوة العامة فعلى  
الراغبني  باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير / لغرض استالم  جدول الكميات واملواصفات  
اخلاصة بها وعلى املناقص املتقدم لالشتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسخة ورقية ملونة للمناقصة بعد شرائها من ممثل 
شركتنا مع نسختني اضافيتني استنساخ لغرض ختمها من قبل ممثلنا  قبل تسعيرها من قبل املناقصني  وعلى ان تكون 

كافة أوراق املناقصة  مرتبة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس .، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونســخ ملونه من الوثائق اخلاصة بتأسيس 
الشــركة مع ارفاق الوثائق الشخصية  للمدير املفوض للشــركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من 
كاتب العدل مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهياة العامة  للضرائب نافذ لسنة 2022 وهوية تصنيف املقاولني العراقيني 
نافذه والهوية الضريبية مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني لدى الشركات  
بالضمان االجتماعي قبل صرف املســتحقات املالية ويلتزم اصحاب املكاتب بتقدمي إجازة ممارســة مهنة والوثائق أعاله 

ماعدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات
علماً بأن موعد الغلق يوم االربعاء املصادف 2022/12/28 الســاعة الثانية عشــر ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/12/20 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح 
يوم االربعاء املصادف 2022/12/21 في متام الســاعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب 
الزبير وتودع العطاءات الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة اجور االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبــدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )28( يوما إضافة الى مدة نفاذ 

العطاء.
علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.

- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:
www.boc.oil.gov.iq

املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 406
التاريخ/ 2022/11/21

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة أوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوم تبدأ من 
اليوم التالي للنشر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم 

املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل )30( يوما...
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

الشركة العامة لتجارة احلبوب

Lawdep@grainp.iq /القسم القانوني
IMPORT1@grainb.iq /قسم االستيراد

 market@grainb.iq /قسم التسويق
Computer@grainb.iq /قسم احلاسبة

رقم املناقصة/ 2022/39
رقم التبويب/ 351

إعالن للمرة االولى

1- يســر الشركة العامة لتجارة احلبوب اإلعالن لذوي اخلبرة من الشركات أو املكاتب أو األشخاص 
الطبيعيــني لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــ )حتميل وتفريغ احلبوب في فرع نينوى/ ســايلو 

مخمور(.
2- تتوفر لدى )الشــركة العامة لتجارة احلبوب( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي 
اســتخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات )اعمال التحميل والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص فرع 

نينوى/ سايلو مخمور(.
3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق للعطاء باللغــة )العربية( بعد تقدمي طلب 
حتريري الى الشــركة العامة لتجارة احلبوب/ القســم القانوني الكائن فــي بغداد- باب املعظم- 
مدخل الشــيخ عمر- الطابق األول( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة )750000( 
ســبعمائة وخمســني ألف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصــول على املزيد من 

املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
4-  يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:

-  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب.
-  هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-  بطاقة السكن.
-  البطاقة التموينية.

-  شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات.
5- تسّلم العطاءات الى العنوان: )الشــركة العامة لتجارة احلبوب/ القسم القانوني الكائن في 
بغداد- باب املعظم- مدخل الشــيخ عمر- الطابق الثاني( في املوعد احملدد لغاية الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً من يوم )االربعاء( املصادف 2022/12/28  وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم 
فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان )الشــركة 
العامة لتجارة احلبوب/ بغداد- باب املعظم- مدخل الشيخ عمر- الشركة العامة لتجارة احلبوب- 
قاعة مكتب السيد املدير العام( في الزمان والتأريخ )الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم )االربعاء( 
املوافق 2022/12/28  يجب أن تتضمن العطاءات التأمينات األولية املطلوبة من مقدمي العطاءات 
ومدة نفاذيتها )خطاب ضمــان مصرفي أو صك مصدق( ومببلــغ )100000000( مائة مليون دينار 
عراقي صادر من مصرف معتمد في العراق/ البنك املركزي العراقي، علماً أن الشــركة غير ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات.

مالحظات/
1- تكون نفاذية العروض )90( يوما من تأريخ غلق املناقصة.

2- سيتم انعقاد مؤمتر خاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل موعد ال يقل 
عن )7( أيام من تأريخ غلق املناقصة املصادف يوم 2022/12/19

3- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان ســارية املفعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء احملددة 
في وثائق املناقصة مبدة ال تقل عن )28( يوما.

4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الســاعة الثانية عشرة 2022/12/28 في قاعة االجتماعات 
مبكتب السيد املدير العام.

عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 408
التاريخ/ 2022/11/21

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمــالك املبينة أوصافها ادناه باملزايدة 
العلنية ملدة سنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوم تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق وستجرى املزايدة في اليوم االخير 
من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 

اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ... 
م- ر مهندسني/ علي عبد صيوان / مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 78937
التاريخ: 2022/12/11

))إعالن نكول((

تعلــن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجيــر العقارات العائدة الى )مديرية بلدية 
الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 
املعدل، وملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبني 
باملشاركة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني 
معهــم تأمينــات القانونية وقدرها 20% مــن القيمة التقديرية الكاملــة مبوجب صك مصدق 
للمســتأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشر ظهراً 
في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى 
اليوم الذي يليه من أيام العمل الرســمية على ان يجلــب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة 
لعام 2021 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور خدمة بنســبة 

2% من مبلغ اإليجار.
م.ر.مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية / رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 78939
التاريخ: 2022/12/11

))إعالن((

تعلن جلنة البيع وااليجار عــن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقــارات العائدة الى )مديرية 
بلديــة الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيــع وإيجار أموال الدولة رقم 21 
لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، 
فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله خالل مدة االعالن 
مســتصحبني معهم تأمينات القانونية وقدرها 20% من القيمة التقديرية الكاملة مبوجب 
صك مصدق للمســتأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة 
الثانية عشــر ظهراً في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمية على ان يجلب املزايد ما 
يؤيــد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو 

عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م.ر.مهندسني
محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية 
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة االحوال الشخصية في 

الناصرية
العدد: 2022/18170
التاريخ: 2022/12/12

الى/ املدعى عليه
 )زين العابدين حسني دفار(

م/ تبليغ
بتاريخ 2022/11/16 وبعدد الدعوى 
هــذه  اصــدرت  2464/ش/2022 
احملكمــة حكما غيابيــا بتصديق 
ياسر طاهر(  )مرمي  الرجعي  الطالق 
اقتضــى الزام املدعــى عليه )زين 
وبالنظر  دفــار(  العابدين حســني 
جملهوليــة محل اقامتك في الوقت 
تبليغك في  تقــرر  احلاضر عليــه 
صحيفتني يوميتني باحلكم املذكور 
خالل  االعتراض  وبامكانــك  اعاله 
مدة عشــرة ايام من التالي لتاريخ 

االعالن.
القاضي

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3396/ 2022
التاريخ 12/12/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ ســدة  الكوت العقار تسلسل 
العقار املرقم 55/9م 27 السواده الواقع في الكوت   
العائد للمديــن /  رازقيه عبد احلنني عكله احملجوز 
لقاء طلب الدائن   محمد إبراهيم موســى  البالغ  
30.000.000 ثالثــون  مليون  دينــار فعلى الراغب 
بالشــراء مراجعة هذا املديرية خــالل مدة ثالثون 
يوما تبدا من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
التأمينات القانونية عشــرة  من املائة من القيمة 
املقدرة وشــهادة اجلنســية العراقية وان رســم 

التسجيل والداللية على املشتري .
املوصفات 

1 - موقعة ورقمة : /  املرقم 55/9م 27 السواده
2 – جنسه ونوعه :  سهام املدين في العقار 

3 – حدوده ووصافة :   ارض زراعية تسقى بالواسطة 
مسجله باعتبار 22500 كم منها 3750 سهم الي 

مدينه وهي ملك صرف تقع على طريق كوت 
4 – مشــتمالته :   كوت / عمارة ومشــيد عليها 
بصورة عامة مخازن عدد 2 و دار ســكن وهي ارض 
زراعية تســقى بالواســطة والقطعة خالية من 
املشيدات وقت اجراء الكشف وهي لست لها وجه 

على شارع العام حسب ما افادة به املساح 
5 – مساحته :  9 دومن   

6- درجة العـمران :  
7- الشــــاغل :   الشركاء 

القيمة املـــــقدرة :   60.000.000 ســتون مليون 
دينار 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 2233/ش/2022
التاريخ: 2022/12/11

اعالن
الى املدعى عليه/ عمر احمد جاسم

بتاريــخ 2022/12/11 اصدرت محكمة 
االحوال الشخصية في تكريت بحقك 
حكما غيابيا يقضــي )بتأييد حضانة 
اســماعيل  صالح  )صبــاح  املدعيــة 
لطفلتهــا )عســل تولــد 2012( من 
مطلقهــا املدعى عليــه )عمر احمد 

جاسم(
لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
وفي عدم حضورك الى هذه احملكمة او 
ارسال من ينوب عنك قانونياً لالعتراض 
والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشــر فــي الصحف يعتبر 
قرار احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا 

درجة الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
رئاسة جلنة األراضي واالستيالء اخلامسة 

حملافظة القادسية
الى كافة أصحاب العالقة وكل من يدعي بعالقة

في القطعــة املرقمة )95( والقطع املســتحدثة 
منها )159 و 160( مقاطعة )18/اخلمسات والهورة/

عفك(
م/ اعالن

بناًء على ما جاء بكتــاب مديرية زراعة الديوانية / 
األراضي / االستيالء املرقم )17932 في 2021/10/12( 
ومرفقة كتاب محكمة التمييز االحتادية املرقم )9/ 
الهيئة املدنية/اصالح زراعي/2021( في )2021/9/14( 
ومرفقة قرار محكمــة التمييز االحتادية املرقم )9/

في  زراعــي/2021ت/5245(  اصالح  املدنية/  الهيئة 
)2021/9/6( ســتقوم جلنــة األراضي واالســتيالء 
اخلامســة حملافظة القادســية بتاريخ )2023/1/2( 
الساعة العاشرة صباحا بأجراء الكشف املوقعي 
على أراضي القطــع املرقمة أعــاله لغرض إعادة 
تثبيت عائديتها مجددا وفقا ألحكام القانون )117 
لســنة 1970( واحكام القانون)1976/53( واحكام 
القانون )42 لســنة 1987( بعــد ان مت الغاء تثبيت 
عائيتها الســابق بقرار احملكمــة املوقرة أعاله وفي 
حالة مصادفته عطلة رسمية فيتم الكشف في 
اليوم الذي يليه لذا اقتضى حضوركم او من ينوب 
عنكم قانونا في الزمان واملكان املعينني وبعكسه 
ســتقوم اللجنة باتخاذ إجراءاتها غيابيا وحسب 

األصول
ر.مهندسني زراعيني اقدم
احلقوق/ راضي حلواص مهوس

رئيس جلنة األراضي واالستيالء اخلامسة 
حملافظة القادسية

مدة االيجارااليجار السنوي والقيمة التقديريةاملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعةت

سنتان1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار6 م292حانوت مشيد خارج علوة اخملضر1

سنتان1,150,000 مليون ومائة وخمسون الف دينار100 م61514/1102مولد كهرباء في التل االخضر2

سنتان1,380,000 مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار100 م62مولد كهرباء في الثورة3

ثالث سنوات2,000,000 مليونان دينار900 م62ساحة غاز في مدينة الصدر4

ثالث سنوات750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار550م392مشتل مشيد في حي املنتزه5

سنة واحدة680,000 ستمائة وثمانون الف دينار12م32حانوت مشيد في الشعلة6

سنة واحدة1,800,000 مليون وثمامنائة الف دينار18م42حانوت مشيد في الكراج القدمي7

سنة واحدة1,400,000 مليون واربعمائة الف دينار11م72حانوت الثورة اجلديد8

سنتان2,000,000 مليونان دينار1250م252مشتل مشيد في قوة االمن الداخلي9

سنة واحدة1,600,000 مليون وستمائة الف دينار40م392حانوت مشيد في الكراج القدمي10

سنة واحدة1,200,000 مليون ومائتان الف دينار18م202حانوت مشيد في الكراج القدمي11

سنتان2,043,000 مليونان وثالثة واربعون الف دينار1200م142ساحة غاز قرب علوة املواشي12

سنة واحدة5,600,000 خمسة ماليني وستمائة الف دينار800م152معرض سيارات في شارع نبي اهلل إبراهيم13

سنة واحدة1,400,000 مليون واربعمائة الف دينار60م102حانوت مشيد في الكراج القدمي14

 نوع امللكت
 االيجار السنوياملساحة م2رقم العقاروموقعة

اسم الناقلمدة االيجاروالقيمة التقديرية

1
 قاعة مناسبات
 دينية في مدينة

الصدر

62133/110 
1200 م2جزيرة

 1,525,000 مليون
 وخمسمائة وخمسة

وعشرون الف دينار
 أنور خضير عبد10سنوات

الواحد

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 1/6/2022رقم االصدار:BOC-P-05/F062رمز النموذج

 موضوعرقم املناقصةت
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتاملناقصة

املناقصة

 املبلغ التخميني
 منشأ الدرجة

 االولى

 التأمينات
األولية

 نوع
 تبويب
املوازنة

 16/ب/12022
إعالن ثالث

 خدمات تسفني
 ساحبة

 مكافحة احلرائق
)ذو الفقار(

 خدمات تسفني ساحبة
 مكافحة احلرائق )ذو

 الفقار( )وصيانة البدن
حتت مستوى خط املاء(

 50,000 خمسون
 الف دينار عراقي

99,000,000 
 تسعة وتسعون

مليون دينار عراقي

2,970,000 
 مليونان

 وتسعمائة
 وسبعون
 الف دينار

عراقي

تشغيلي

جدول الفعاليات لفرع نينوى/ سايلو مخمور

القفرةت
الكلفة التخمينية

املبلغ كتابةاملبلغ رقما

الف وسبعمائة دينار/ طن1700تفريغ احلبوب الفل1

الف وسبعمائة دينار/ طن1700حتميل احلبوب الفل2

ثمامنائة وخمسون الف دينار شهريا850000التنظيف3

املساحةرقم العقارنوع العقار وموقعهت

70 م20832شقة رقم )11( عمارة )31( الكفاءات1

90 م20922شقة رقم )1( عمارة )31( الكفاءات2

69،10 م20982شقة رقم )3( عمارة )38( الكفاءات3

94 م21112شقة رقم )1( عمارة )44( الكفاءات4

63 م21132شقة رقم )11( عمارة )12( الكفاءات5

69،10 م21392شقة رقم )5( عمارة )14( الكفاءات6

94،85 م21482شقة رقم )12( عمارة )31( الكفاءات7

400 م21852سكلة على القطعة املرقمة 3093/1 م46 نصف الدجيلي8

400 م21942سكلة على القطعة املرقمة 3093/1 م46 نصف الدجيلي9

120 م23312جملون )4( على القطعة 7428/1 م45 ام حالنة10

7 م68652محل )63 ب( سوق الصاغة11

16*50 م29232جملون رقم )15( طريق كوت/ احلي12

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة261كشك على منطقة خضراء قرب مركز اخللود1

سنة واحدةألول مرةكشك حي الربيع مجاور متوسطة الربيع2

سنة واحدةألول مرةكشك العزة قرب املستوصف3

الثالثاء 13 كانون االول 2022 العدد )5034(
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متابعة ـ الصباح الجديد :
اســتمرار  نفطيون  محللون  توقع 
تقلبات أســعار النفط اخلام خالل 
األســبوع اجلاري، بعد تســجيلها 
خســائر حادة في نهاية األســبوع 
املاضي جتاوزت 10 فــي املائة، وهي 
األدنــى منــذ آب املاضــي، وذلــك 
بســبب مخــاوف اتســاع الركود 
وضعف الطلب العاملي واســتمرار 
اجلدل حول تطبيــق االحتاد األوروبي 
ومجموعة الســبع سقف أسعار 
النفــط الروســي وتأثيراتهــا في 

السوق.
وأوضحــوا أن حالة عدم اليقني في 
الطلب قد تســتمر في التأثير في 
السوق النفطية على املدى الطويل، 
زيــادة اإلنفاق  وهو ما قــد يعطل 
واالســتثمار فــي مشــاريع املنبع 
في العــام اجلديد، حيث ســيكون 
إقــرار زيادات جذرية فــي ميزانيات 
لـــ2023  محدودا  االستكشــاف 
املالية  الفوائض  ســتتوجه  بينما 
لشــركات الطاقة في األساس إلى 
حتسني احملفظة االستثمارية وحتفيز 

النمو.
وفي هذا اإلطار، يقول روس كيندي 
إتش  املنتدب لشركة “كيو  العضو 
إيه” خلدمات الطاقة “إن حالة عدم 
اليقني مســتمرة فــي التأثير في 
الســوق، ومن ثم يصعــب التنبؤ 
مبســار األســعار علــى الرغم من 
املوجة الهبوطية احلالية التي بددت 
منذ  حتققت  التي  املكاسب  جميع 
اندالع احلرب في أوكرانيا في فبراير 

املاضي”.
النمو  “اخملاوف بشــأن  أن  وأضــاف 
االقتصادي أبقت الضغط الهبوطي 
على الســوق في األسابيع األخيرة، 
إال أن التباطــؤ في إنتــاج النفط 
الصخري الزيتــي يزيد من مخاطر 
نقص اإلمدادات بعد احلرب الروسية، 
وبدء تطبيق عقوبات مشــددة من 
ومجموعة  األوروبــي  االحتاد  جانب 
الســبع، وكان آخرها حتديد سقف 
ســعري لبيع النفط اخلام الروسي 
عند 60 دوالرا للبرميل، وسط إصرار 
روسي على رفض البيع للمشاركني 

في هذا السقف والتهديد بخفض 
إنتاج النفط اخلام في البالد”.

تنمية  مدير  تسبرات  دامير  وأوضح 
األعمال في شركة “تكنيك جروب” 
الدولية أن منتجي النفط الصخري 
بوتيرة حذرة  وســعوا أعمال احلفر 
للتركيــز على انضبــاط رأس املال 
األمر  وهو  املساهمني،  عوائد  ودعم 
الذي أثار اســتياء اإلدارة األمريكية 
التي طالبت املشغلني بالعمل على 

ضخ مزيد من النفط.
ولفت إلى أن أغلب التوقعات تصب 
في مصلحة استمرار تقلب أسعار 
النفط اخلام في العام املقبل، بينما 
تتطلع أوروبا إلى آســيا والشــرق 

املتحدة مللء  والواليــات  األوســط 
فراغ اإلنتاج الروســي بعد تشديد 
االنفصال  وتسارع خطة  العقوبات 
اإلمدادات  عــن  والغربي  األوروبــي 
الروسية من الطاقة، مشيرا إلى أن 
مخزونات الديــزل العاملية تتقلص 
مع خسائر هائلة في طاقة التكرير 

خاصة في أوروبا.
مــن ناحيته، قال بيتــر باخر احمللل 
الشــؤون  االقتصــادي ومختــص 
غيــاب  “إن  للطاقــة  القانونيــة 
االستقرار في سوق النفط وتنامي 
بأمن الطاقة  املتعلقــة  التحديات 
واالســتدامة وتقلب األسعار كلها 
فتــرات صعبة  إلى  تــؤدي  عوامل 

الصناعة”،  وغير مستقرة من عمر 
مشيرا إلى أن اآلمال معقودة على 
تنمية مشــاريع املنبع على الرغم 
من الظروف الدوليــة غير املواتية، 
لكن االستكشــاف ســيلعب دورا 
مهما فــي توفير خيــارات التوريد 

البديلة ألوروبا.
وأشــار إلى تقرير صادر عن شركة 
وود ماكينزي ينبه إلى حتول واســع 
في بيئة الطاقة بشكل كبير منذ 
عام مضى، حيث تسببت احلرب في 
األساسية  السلع  أسعار  تضاعف 
تقريبــا وتهديد أمــن الطاقة كما 
الغربية حثيثا  والدول  أوروبا  سعت 
نحــو تقليل االعتمــاد على واردات 

الطاقة من روسيا.
أما أرفي ناهار اخملتصة في شــؤون 
النفط والغاز في شــركة أفريكان 
ليدرشــيب الدولية فتــرى أن أزمة 
أوروبا  ورغبــة  الراهنــة  الطاقــة 
فــي التحول عــن النفــط والغاز 
الروســي أعــادت رســم خريطة 
أوروبا  معتبــرة  الدولية،  الطاقــة 
قطعــت بالفعل خطــوات كبيرة 
الطاقة  إمدادات  عن  االنفصال  في 
الروسية، وتواجه حاليا معضلة في 
تلبية الطلــب وتوفير أمن الطاقة 
مع متابعة مســار انتقال الطاقة 

اخلاص بها.
وقالــت “إن أمام شــركات الطاقة 

مهــام كبيرة فــي العــام اجلديد، 
أبرزها حتديــد أولويات املوارد املميزة 
وحفــر اآلبار اجلديــدة بكفاءة أكبر 
وزيادة االعتمــاد على التكنولوجيا 
املتطورة في التقاط وإزالة الكربون، 
وجميع هذه العوامل ستلعب أدوارا 

حاسمة في 2023 وما بعده”.
ولفتت إلــى أن شــركات الطاقة 
الكبرى وشــركات النفط الوطنية 
تتمتــع حاليا مبراكــز مالية قوية، 
حيــث أدى االرتفــاع الســريع في 
أســعار السلع األساســية خالل 
العام املاضي إلى تزويد الشــركات 
بتدفقات نقديــة حرة هائلة وأرباح 

قياسية.
من ناحية أخرى وفيما يخص أسعار 
النفط اخلــام في ختام األســبوع 
املاضي، هبطت أسعار النفط عند 
تســوية تعامالت اجلمعة متكبدة 
أسوأ خســائر أسبوعية منذ بداية 
أغســطس. وفي نهاية اجللســة، 
تراجعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
بأقل من 0.1 فــي املائة إلى 76.10 

دوالر للبرميل.
للخام  اآلجلة  العقود  هبطت  كما 
املائة، مسجلة  في   0.62 األمريكي 
71.02 دوالر للبرميــل، وهــو أقــل 
ســعر للخام في 2022. وعلى مدار 
األســبوع، تراجع اخلامان بأكثر من 
10 في املائة، مســجلني أسوأ أداء 

أسبوعي منذ بداية أغسطس.
هذا وكشــفت بيانات شركة بيكر 
هيوز األمريكية املعنية بأنشــطة 
احلفــر عــن تراجع عــدد منصات 
التنقيــب عن النفط فــي أمريكا 
بنحــو 2 إلــى 625 في األســبوع 
اجلــاري، مقارنة بتوقعــات زيادتها 
بنحــو منصتني. وعلــى الرغم من 
تخفيف قيود اإلغــالق في الصني، 
يرى محللون أن زيادة عدد اإلصابات 
ســتضعف علــى األرجــح النمو 
االقتصادي خالل األشــهر القليلة 
الروسي  الرئيس  املقبلة. هذا وحذر 
فالدمييــر بوتــني من أن روســيا قد 
تتجه إلــى خفض إنتــاج النفط، 
ورفض بيعه إلى الدول التي تفرض 
سقف األسعار على اخلام الروسي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت توتال إنرجيــز امس االثنني 
التنقيب  إنها ســتعمل على بدء 
في إطار مشــروعها للغاز البحري 
في البلوك رقم تســعة في لبنان 
اعتبارا مــن العام املقبل، مضيفة 

املورد  األرجح  على  ســتختار  أنها 
ملنصة حفر جديدة في الربع األول 

من عام 2023.
وأضافت الشركة في بيان “ُقدمت 
طلبيات للموردين من أجل املعدات 

املطلوبة”.

وتوصلت شــركة النفــط والغاز 
أكتوبر  في  العمالقة  الفرنســية 
إلى اتفاق مــع احلكومة اللبنانية 
بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول 
تاريخية  بحرية  حدوديــة  اتفاقية 

مع إسرائيل حيز التنفيذ.

اتفقــت لبنــان وإســرائيل على 
الواليات  تاريخية بوساطة  صفقة 
البلدين  لــكال  تســمح  املتحدة، 
باســتغالل حقول الغاز في شرق 
البحر األبيض املتوســط، مما ينهي 
نزاعــا دام عقودا علــى حدودهما 

البحرية.
اقتصاديــون  محللــون  ويــرى 
الطاقة،  بقطــاع  ومتخصصــون 
أن االتفــاق يتيــح لبيــروت زيادة 
االستكشــافات والتنقيــب مبــا 
يساهم في دعم اقتصادها املتعثر.

االتفاق، خضــوع حقل  وتضمــن 
للســيطرة  بالكامــل  كاريــش 
اإلسرائيلية في مقابل منح حقل 
قانا للبنان. وســتتلقى إســرائيل 
نحو 17 في املئة من عائدات حقل 

“قانا” حني يدخل مرحلة اإلنتاج.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع اجلانبان الكويتي والسعودي 
مذكــرة تفاهــم لتطوير حقل 
الدرة الواقع في املنطقة املغمورة 
واحملاذية للمنطقة املقسومة بني 

البلدين.
ووقعت املذكرة، كل من الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج، وشركة 
أرامكو السعودية ألعمال اخلليج. 
وذلك بحضور نائب رئيس مجلس 
بدر  النفط  وزير  الكويتي،  الوزراء 
الســعودي  الطاقة  ووزيــر  املال، 
بنسلمان، في  العزيز  األمير عبد 

مؤسسة البترول الكويتية.
لنفط  التنفيذي  الرئيــس  وقال 

العتيبي،  خالد  بالوكالة،  اخلليج 
املشترك  الدرة  تطوير  برنامج  إن 
الغــاز غير  إنتــاج  إلى  يهــدف 
إجمالية  بكميــات  املصاحــب 
تعــادل مليــار قــدم مكعبــة 
قياســية من الغــاز يوميا، إلى 
جانب 84 ألــف برميل يوميا من 

الغاز املسال.
وأضــاف العتيبــي أن املذكــرة 
تتضمن إجــراءات تطوير احلقل، 
املترتبــة علــى تطبيــق البنود 
املنصــوص عليها فــي محضر 
االجتماع الــوزاري، وإعادة تقييم 
واستكمال الدراسات الهندسية 
ملشــروع الدرة، وتشــكيل فريق 

فني مختص لتنفيذ املشروع.
وفي اذار املاضي، أعلن البلدان عن 
مبوجب  احلقل  إلســتغالل  اتفاق 
ديســمبر  في  وقعاها  مذكــرة 
2019، مما أثار حفيظة إيران التي 
زعمت أن أجزاء من احلقل تقع في 
متنازع عليها  )إيرانيــة(  مناطق 
مع الكويت والســعودية، غير أن 
الكويتيــة أكدت على  اخلارجية 
أن إيران ليســت طرفا في احلقل، 
داعية إياها إلــى التفاوض على 
للمنطقة  الشرقي  احلد  ترسيم 

املغمورة املقسومة.
وفي ايار املاضــي، أعلنت طهران 
أن مفاوضــات بــدأت بالفعــل 

الكويــت، املفوضة من قبل  مع 
باســم  للتفاوض  الســعودية، 
البلدين حــول األزمة. وبعد ذلك 
بأيام، أعلــن وزير النفط اإليراني، 
جواد أوجي، أن بالده ستستكمل 
دراســات شــاملة فــي احلقل، 
منصات  تركيــب  لبــدء  متهيدا 
حفر والقيام بدراســات زلزالية، 
مؤكداً على أن “التصرف األحادي 
بشــأن احلقل لــن مينعنــا من 
تطبيق خطتنا”. وفي العام 2015 
الكويتية،  اخلارجية  اســتدعت 
القائم بأعمال السفارة اإليرانية 
لديهــا احتجاجا على طرح إيران 
الدرة  حقل  لتطوير  مشــروعني 

النفطي.
إنها  الكويتية  اخلارجيــة  وقالت 
بسبب  احتجاج  مذكرة  سلمت 
إلى قيام شركة  تقارير أشــارت 
النفط الوطنية اإليرانية بإصدار 
نشرة بشأن الفرص االستثمارية 
النفطيــة في إيــران متضمنة 
فرصا لالســتثمار في أجزاء من 
امتــداد حقل الــدرة، الواقع في 
املنطقة البحرية املتداخلة التي 
لم يتم ترســيمها بني الكويت 

وإيران.
ويقع حقل الدرة، أو كما يسميه 
شــمال  “أراش”،  حقل  اإليرانيون 
اخلليج، على شكل مثلث مائي، 

يقــع على  األكبــر منه  اجلــزء 
احلدود املشــتركة بــني الكويت 
والســعودية، كمــا يقــع جزء 
مشــترك من احلقل مــع اجلانب 
اإليرانــي، وقد توصلــت الرياض 
والكويــت التفاق بشــأن احلدود 

البحرية بينهما العام 2000.
ويعــود النزاع حول هــذا احلقل 
إلى الســتينيات عندما منحت 
إيران حق التنقيب واالســتغالل 
للشــركة اإليرانية - البريطانية 
للنفط، في حني منحت الكويت 
االمتياز لشــركة “رويــال داتش 
شــل”، وقد تداخل االمتيازان في 

اجلزء الشمالي من حقل الدرة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يتوقــع خبــراء اقتصــاد أن يخفف 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي وتيرة 
رفع معدالت الفائدة األسبوع املقبل، 
اخلطوات  بأقوى  االقتصاد  يتأثر  فيما 

منذ عقود بهدف كبح التضخم.
لكن الزيادة نصف نقطة التي يتوقع 
احملللــون أن يروها في معدل اإلقراض 
األساســي لالحتياطــي الفيدرالي 
زيادة حادة، في  ستشــكل مع ذلك 
وقــت يكافــح املصــرف لتخفيف 
الطلب في الواليات املتحدة على أمل 

خفض أسعار املواد االستهالكية.
تعاني العائالت في أكبر اقتصاد في 
العالم من ارتفاع حاد في األســعار، 
بينما تفاقــم الوضع جــراء ارتفاع 
أســعار املــواد الغذائيــة والطاقة 

نتيجة احلرب في أوكرانيا.
وفي مسعى لزيادة كلفة االستدانة، 
رفــع االحتياطي معــدالت الفائدة 
ســت مرات هــذا العام أربــع منها 
إلى ما  املعدل  بـ0.75 نقطة، ليصل 

بني 3.75 و4 في املائة.
وقال أورين كالشكني من “أكسفورد 
إيكونوميكــس” إنــه “نعتقــد بأن 
الوضع مهيــأ لزيادة )بنصف نقطة( 
هذا الشــهر”، بينما تظهر قطاعات 
تتأثر بشــكل بالغ مبعدالت الفائدة 

مثل العقارات والتضخم مؤشــرات 
على التحسن.

وســيتم اإلعالن عــن النتيجة بعد 
اجتماع لتحديد السياسات يستمر 
الفيدرالية  اللجنــة  تعقده  ليومني 
لألســواق املفتوحة اعتبارا من اليوم 

الثالثاء.
كثب  عن  السياسات  صانعو  ويتابع 
زيادة األجور، نظــرا للمخاوف من أن 
زيــادة الرواتب ســتفاقم الضغوط 

املرتبطة بالتضخم.
وقال مارتن وورم من “موديز أناليتكس” 
إن “مصدر القلق الرئيسي بالنسبة 
الفيدرالــي هنا هو في  لالحتياطي 
احلقيقة زيــادة األجور”، مضيفا بأنه 
من املستبعد أن يخفف “الفيدرالي” 
سياســاته إلى أن يتم حتقيق تطور 
منســجم في هذا اجملال، وأفاد وورم 
“ال يعني ذلك بالضرورة أنه سيواصل 
رفع املعدالت إلى مــا النهاية، لكنه 
يعني أن املعدل سيزداد قليال ويبقى 

مرتفعا على مدى العام املقبل”.
وفي ظل معدل أساســي أعلى، بات 
احلصول على قروض من أجل شــراء 
الســيارات والعقــارات أو توســيع 

األعمال التجارية أكثر كلفة.
ورغم خطوات االحتياطي الفيدرالي 
امللموسة، بقي معدل التضخم في 

أســعار املواد االستهالكية عند 7.7 
في املائــة في أكتوبــر بينما بقيت 
املكاسب في قطاع التوظيف قوية، 
ما أثار قلق األســواق مــن إمكانية 

متديد حملته املتشددة.
وذكر خبير االقتصاد لدى “آي إن جي” 
جيمس نايتلي بأن “ســوق الوظائف 
وكشــف  األجور  وارتفــاع  القــوي 
ميزانيــة العائالت القوي.. تشــكل 
مراكز دعم أساسية” للطلب، وأشار 
إلى أن ثروات العائــالت ازدادت مببلغ 
قدره 30 تريليون دوالر منذ بدء الوباء، 
باستخدام  للمستهلكني  ما سمح 
مدخراتهــم مــع ارتفــاع تكاليف 
لـ”الفرنســية”،  وقــال  املعيشــة، 
“لكننــا نشــهد اســتخداما أكبر 
للقــروض االســتهالكية وبطاقات 
االئتمان لتمويل اإلنفاق، ما قد يلمح 
وبأن  الضغط  مؤشــرات  بعض  إلى 
جهــود العائــالت للمحافظة على 

مستوياتها املعيشية بدأت تنفد”.
 وحذر رئيــس االحتياطي الفيدرالي 
جيــروم باول من أنه ســيتعني على 
النقدية  إبقــاء السياســة  األرجح 
مشــددة “لبعض الوقــت” وإن حل 
موعد تخفيف وتيــرة رفع املعدالت 

في ديسمبر.
وأضــاف في خطــاب إن توقيت هذا 

التخفيف أقل أهمية من األســئلة 
بشــأن إلــى أي مــدى ســيحتاج 
املســؤولون لرفــع املعــدالت واملدة 
التي ســيتعني عليهم خاللها إبقاء 

السياسات تقييدية.
العديد مــن خبراء  يعتقــد  وبينما 
االقتصــاد بوجود احتمال نســبته 
50-50 بحدوث ركود، بحســب وورم، 
انكماشا  األرجح  ذلك على  سيعني 

ضئيال في إجمالي الناجت الداخلي.
وقال “ما ال ميكننــا توقعه بالضرورة 
هــو أزمة مالية كبيــرة كتلك التي 
شــهدها العــام 2008.. مــا زالت 
الكبرى في وضع  قطاعات االقتصاد 

جيد للغاية”.
بقوة  األمريكي  االقتصــاد  وانتعش 
إلى حتســن  أدى  بعــد كوفيد مــا 
األجــور بينمــا حققــت األعمــال 
في  أرباحا  أيضا  األمريكية  التجارية 
فترة اإلغالق، ما ســاهم في صمود 
االحتياطي  تشــديد  رغم  االقتصاد 

الفيدرالي القيود بشكل كبير.
بأن صانعي السياسات  نايتلي  وذكر 
يحافظــون علــى عقليــة أن خطر 
القيام بالقليــل يتجاوز خطر اتخاذ 
الكثيــر مــن اإلجــراءات. وأضــاف 
“ســيتحملون الركود لضمان هزمية 

التضخم”.

التعامل الحذر مع أسواق النفط والركود يعززان 
تقلبات سعر البرميل 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار الذهب امــس االثنني متأثرة 
بارتفاع الدوالر مع انتظار املســتثمرين بيانات 
التضخم الرئيسية في الواليات املتحدة وقرار 
االحتياطــي الفيدرالي األميركــي املقرر هذا 

األسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.
وهبط ســعر الذهب في املعامــالت الفورية 
0.2 فــي املئــة إلــى 1793.44 دوالر لألونصة 
اعتبارا من الســاعة 0009 بتوقيت غرينتش. 
للذهب  اآلجلة  األميركية  العقود  وانخفضت 

0.3 في املئة إلى 1805.90 دوالر.
وارتفع مؤشــر الدوالر 0.2 فــي املئة مما جعل 
الذهب املسعر بالدوالر أكثر تكلفة للمشترين 

في اخلارج.
وسيراقب املستثمرون عن كثب بيانات مؤشر 
أسعار املســتهلكني في الواليات املتحدة يوم 
الثالثــاء واالجتماع األخيــر جمللس االحتياطي 
الفيدرالي لعــام 2022 واملقــرر عقده يومي 

13و14 ديسمبر.
ويتوقع املتعاملون وجود فرصة بنسبة 93 في 
املئة لرفع مجلس االحتياطي الفيدرالي سعر 

الفائدة 50 نقطة أساس.
متيل أسعار الفائدة املرتفعة إلى زيادة تكلفة 
الفرصة البديلة حليــازة الذهب ألنه ال يدر أي 

فائدة.
النفيسة األخرى، هبط  وبالنســبة للمعادن 
ســعر الفضة في املعامالت الفورية 0.7 في 
املئة إلى 23.29 دوالر كما تراجع سعر البالتني 
0.7 في املئة إلى 1014.95 دوالر وهبط ســعر 

البالديوم 0.2 في املئة إلى 1946.62 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في تطور كبير حلجــم اإليرادات غير النفطية 
في الســعودية، أعلــن وزير املاليــة محمد 
اجلدعان، أنها ســاهمت في تغطية 40 باملئة 
من حجم نفقــات احلكومة حتى نهاية العام 
املاضي، بعد أن كانت ال تتجاوز 10 باملئة فقط 

في املراحل السابقة.
وقال وزيــر املالية الســعودي، خــالل أعمال 
“ملتقى امليزانيــة 2023”، الذي انطلق األحد، 
ويســتمر اليوم، إن هذا التطــور الكبير في 
اإليرادات غير النفطية جاء بفضل سياستها 
املالية اجلديدة لتجنب االعتماد على اإليرادات 
ذات املصدر املتذبذب )النفطية(، التي أدت إلى 
عجوزات فــي امليزانية العامــة للدولة خالل 
األعوام املاضية. وأضــاف اجلدعان، حول رحلة 
امليزانية التي بــدأت من برنامج التوازن املالي: 
“كانت هناك حتديات كبيرة، إذ بلغ العجز قبل 
5 أعــوام 15 في املئة من النــاجت احمللي املالي 
للميزانية، وسحبت البالد خالل عدة أعوام ما 
يتجاوز تريليون ريال )266 مليار دوالر(. وأوضح 
أنه جرى االنتقال من برنامج التوازن املالي إلى 
برنامج االســتدامة املاليــة، اخملطط له على 
مدى 3 أعوام، وقد ميتد إلى 10 أعوام، موضحا 
أن اإلنفاق أصبح معتمد على اســتراتيجيات. 
تأتي تصريحات اجلدعان، بعد أن أعلنت، الهيئة 
العامة لإلحصاء السعودية، األحد، عن ارتفاع 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة 8.8 في 
املئة في الربع الثالــث 2022 مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام 2021. وذكرت الهيئة أن االرتفاع 
في الناجت احمللي الســعودي خالل الربع الثالث 
جاء مدفوعا باالرتفاع الذي حققته األنشطة 
النفطية بنســبة 14.2 في املئة، واألنشطة 
غير النفطية مبعدل 6 في املئة، كما سجلت 
األنشــطة احلكومية منوا بنسبة 2.5 في املئة 

على أساس سنوي.
وخالل ملتقــى امليزانية، قال وزيــر االقتصاد 
والتخطيط الســعودي، فيصل اإلبراهيم، إن 
األنشــطة غير النفطية في السعودية منذ 
بداية العــام وحتى نهاية الربــع الثالث منت 
بنســبة 5.9 باملئة لتســجل أعلى معدل منو 

منذ 10 أعوام تقريبا.

الذهب يتراجع مع ترقب 
المستثمرين لقرار 
الفائدة األميركية

السعودية.. اإليرادات 
غير النفطية تغطي 40 

بالمئة من اإلنفاق

“توتال” تعلن موعد بدء التنقيب عن الغاز في لبنان

اتفاق سعودي كويتي لتطوير حقل نفطي مشترك “يثير حفيظة ايران”

االحتياطي الفيدرالي يستعد لرفع معدل الفائدة بوتيرة أقل
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تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبا بعدد ســنوات املساطحة لكل مدة العقد مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية 
عشــر ظهرا في )قاعة محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة.

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 
الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.

- الشــروط الفنية والقانونية لتاجير العقار املرقم )1895/2219( الرباط الكبير النشاء ساحة وقوف سيارات بدون مشيدات 
والبالغ مساحتها )172،29 م2(

1. ال يجوز استعمال العقار إالَّ لغرض تنفيذ الفعالية )ساحة وقوف سيارات بدون مشيدات(.
2. مدة االيجار )3( ثالث سنوات تؤول بعدها كافة املشيدات الى البلدية دون عوض وشرط على أن تكون بحالة جيدة.

3.يحق للبلدية فسخ العقد عند احلاجة ملوقع العقار لتنفيذ مشاريعها وفق اإلجراءات القانونية النافذة
4. ال يسمح للراغـب باالستئجار باالشتراك باملزايدة إال بعـد تـقـديـم مـا يـؤيـد عـدم مديونيته للبلديـة من قبل شعبة 

الواردات، وحدة الرسوم.
5. على الراغب باالستئجار وقبـل االشتراك باملزايـــدة إيـداع أمـانـات دخـول مـزايـدة تعادل )30 %( مـن القيمة التقديرية 
املصدقة لبدل االيجار السنوي مضروبة في مدة االيجار الكلية احملددة أعاله وتودع بصـك مصدق ألمـر بلدية البصرة استنادا 

ألحكام املادة )12/ خامسا( من القانون أعاله وال يسمح بدخول قاعة املزايدات اال ملـن سـدد التأمينات أعاله أصوليا.
6. على املســاطح وقبل توقيع العقد تســديد أجور اســتحصال املوافقة التخطيطية البالغة )100,000( مائة الف دينار 

لصالح مديريتنا في حال دفعها سابقا من قبل البلدية.
7. يتحمل املساطح أجور اخلدمة البالغة )%2( من بدل االيجار وتدفع لصالح البلدية قبل توقيع العقد.

8. يلتزم املساطح بتشييد الفعاليـــة أعـــاله خـالل مـدة )1( سـنـة واحـدة مـن تـاريـــخ توقيـع العـقـد وبخالف ذلـك 
يفسخ العقد دون اللجوء الى القضاء ويصادر مبلغ ضمان التشييد ويؤول ما هـــو قـائـم مـن مـشـيـدات الى البلدية دون 
مقابل مع احتفاظ البلدية باملطالبة بالتعويض استنادا ألحكام الفقرة )ج( مـــن املـادة )16( مـن قـانـون بيع وإيجار أموال 

الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل
9. على املساطح وقبل توقيع العقد إيـداع مبلغ ضمان لتشييد الفعاليـة أعـاله ضـمـن مـدة التشييد احملددة أعاله يعـادل 
بدل االيجار املصدق بقرار اإلحالة املصدق بقرار االحالة لتلك املدة ويعاد اليـــه بعـد تأييد تنفيذ الفعاليـة على وفـق بـنـود 

العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية وبتأييد من قبل املهندس املشرف على التنفيذ أو جلنة فنية خاصة لهذا الغرض.
10. على البلدية تسمية مهندس يتولى اإلشراف على تنفيذ الفعالية أعاله وحسب ما تتضمنه بنود العقد املبرم والشروط 
الفنيــة والقانونية ووفقا للتصميم واخملططات التفصيلية النهائية املصدقــة أصوليا، مع تأييد اجناز الفعالية أعاله وفقا 

لذلك.
11. على املساطح توفير واسطة نقل للمهندس املشرف من والى موقع العمل خالل فترة تنفيذ الفعالية.

 12. على املساطح تعيني مهندس مختص من قبله ويكون مسؤوال عن سالمة التنفيذ إضافة الى املهندس املعـيـــن مـن 
قبـل البلدية.

13. تتم إجـراءات التسليم ملوقع العقـار أعـــاله مبوجب محضر رسمـي وبحضور املهنـدس املشـرف شخصيا واملساطح 
وممثال عن الشعبة القطاعية التي يقع العقار أعاله ضمن حدودها اجلغرافية.

14. على املساطح وخالل مدة أقصاها )30( ثالثون يومـــا مـن تـاريـخ إبـرام العقـد إجـراء فـحـص الـتربة للموقع واعتماد 
نتائج الفحص إلعداد مخططات األسس لتحمل االثقال املتوقعة وبتأييـد مـن مـكـتـب استشاري متخصص لهذا الغرض 
مع إعـــداد اخملططات التفصيلية والكشوفات الفنية النهائية املتكاملة مبا فيها كشوفات االعمال )اإلنشائية، املعمارية، 
املدنية الكهربائية، الصحيات ،اجملاري( ومبا يتوافق مع اخملططات والكشوفات الفنية األولية املعدة مـــن قـبـــل البلديـــة 
وتـقـــدم الى )شعبة املشاريع( و)وحـدة إجـازات البنـاء( في مـديـــريتنا لغرض مصادقتها أصوليا وكال حسب اختصاصه 
خالل مدة اقصاها )30( ثالثون يوما تبدأ من تاريخ تقدميها مـــن قبـل املساطح وتعتبر املدة أعاله )60( ستون يوما خارج مدة 

التشييد احملددة وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل.
15. على املساطح استحصال إجازة بناء أصوليا وفق الضوابط واملباشرة بالعمل خالل مـــدة )30( ثالثني يومـا مـن تـاريـخ 
توقيــع العقد، وال تتحمل البلدية أي تبعات قانونية في حــال وجود أي تعارض مع التزامات وتعارضات الدوائر األخرى املنفذة 

من قبلهم بدون موافقة البلدية.
16. ال يجوز اضافة اي بناء داخل الساحة غير مايرد باخملططات والكشوفات النهائية املصدقة وما يرد بهذه الشروط الفنية 

والقانونية.

17. على املســاطح واملهندس املشـــرف االلتزام بالتصاميــم واخملططات التفصيلية النهائية ومبـــا ورد بجداول الكميات 
والكشوفات الفنية النهائية املصادق عليها أصوليا عنـــد تنفيذ املشروع وعـــدم إجراء أي تغيير أو حتوير فيها إال مبوافقة 

البلدية التحريرية وبعد تأييد املهندس املشرف لذلك ألسباب موضوعيه ضرورية.
18. على املساطح وبإشراف املهندس املشرف االلتزام باستعمال املواد املطابقة للمواصفات والشروط الفنية والفحوصات 

اخملتبرية ويرفض ما هو رديء منه على أن تكون اإلنهاء ات مبواصفات درجة أولى وموافقة للتطور احلضاري للمدن.
19. على املســاطح االلتزام مبتطلبات احلماية والسالمة املهنية وعدم استخدام مـــواد سريعة االشتعال مثل السندويج 
بنل واآللي كابوند واستحصال موافقه مديرية الدفاع املدني على اخملططات التفصيلية النهائية املقدمة مـــن قبله خالل 
مدة شــهر من تاريخ توقيع العقد وعلى املهندس املشــرف عدم الســماح للمساطح باملباشــرة بتنفيذ الفعالية إال بعد 

استحصاله املوافقة أعاله.
20. على املساطح إيصال التيار الكهربائي والتوصيالت املائية واجملاري وغيرها من البنى للفعاليـة أعاله على نفقته اخلاصة 

ويتحمل كافة اجور املاء والكهرباء السنوية طيلة مدة التعاقد.
21. تكون الســاحة خالية من املشــيدات باســتثناء ســياج من الطابوق او البلوك او الكونكريت يحيط بها وتكون االدارة 

والصحيات ليست من البناء الثابت.
22. على املساطح تبليط الساحة بالسفلت او الكونكريت او رصفها وعدم تركها ترابية.

23. يستخدم املساطح تذاكر )وصل جباية( يتضمن املعلومات االتية )اسم الساحة وموقعها ، اسم املساطح الرباعي، اجرة 
وقوف واملبيت ، اسم العامل وتوقيعه ، تسلسل الوصل، رقم السيار نوعها(

24. لغرض الســيطرة على الســاحة وحتســبا حلدوث خروقات امنية يلتزم املســاطح باجراء عمليات التفتيش والتدقيق 
للمركبات بالوسائل املتاحة وبإمكانه استخدام كشف املتفجرات.

25. يتم وضح لوحة ضوئية تعريفية واضحة املعالم يثبت فيها اســم الساحة واســم املساطح ورقم العقار ورقم إجازة 
ممارسة املهنة وتاريخ نفاذها والتعليمات اخلاصة بالساحات والكراجات

26. يلتزم املساطح بصيانة الساحة واعادة ترميمها فيما يضمن احلفاظ على دميومتها واستمرارها بالعمل بشكل دوري.
27. يلتزم املســاطح بأجرة الوقــوف مببلغ )2000( دينار واجرة  املبيت مببلغ  )2000( دينار اســتنادا ملاورد بكتاب مجلس االمن 
الوطني/ مستشــارية االمن الوطني/ دائرة املستشــارين ذي العدد )1632( في 2014/10/23 ومرافقاته والواردة الينا مبوجب 

كتاب مديرية البلديات العامة/ قسم االمالك ذي العدد )41343( في 2014/12/8.
28. يلتزم املساطح بوضع عارضة الكترونية عند مدخل الساحة.

29. على املساطح نصب منظومة كاميرات متكاملة مع ملحقاتها وحسب توجيهات الدوائر االمنية اخملتصة.
30. في حال ظهور أي تعارض أثناء التنفيذ يجعل تنفيذ التزام املســاطح غير ممكن فعلى املساطح القيام مبعاجلة التعارض 
ورفعه على نفقته اخلاصة، بعد ان يحدد املهندس املشرف سقفا زمني إلزالـــة العـارض بالتنسيق مع اجلهـة العائد اليها 

العارض ويتم اعتبار املدة الزمنية من تاريخ إثبات العارض ولغاية معاجلته )مـدة توقف( مستحقه بـدل االيجار ملديريتنا.
31. يلتزم املساطح بالشروط التعاقديـــة كـافـة وحسب قانون بيع وإيجار الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعـدل وتعليماتـه 
وللمهندس املشرف صالحية تطبيق جميع ما يراه مناسبا مـــن الشـروط العامة لتنفيذ مقاوالت أعمال الهندسة املدنية 
بجزئيها االول والثاني وشــروط املقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بقسميها األول والثاني ومبا 

ال يتعارض مع بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية هذه.
32. على املساطح استحصال اإلجازات الالزمة ملباشرة اعماله عند تشغيل الفعالية أعاله وخاصـــة مـــا تـعـلـق مـنهـا 

بإجازة )ممارسة املهنة اإلجازة االمنية، اإلجازة الصحية ..... الخ( وحسب نشاط الفعالية وطبيعتها.
33. على املســاطح تسجيل حق املساطحة لدى مديرية التسجيل العقاري املعنية وبالتنسيق مع شعبة األمالك ويتحمل 

املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
34. على املساطح السماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة ألمـــالك مديريتنا بأداء مهامها املوكلة لهـا 

لهذا الغرض في أي وقت تشاء ضمن فترة التعاقد.
35. على املستاجر تسديد بـدل االيجـار سـنـويـا ..

36- على املســاطح بعد نهاية العقد تســليم العقار ومبشيداته خالية من الشــواغر وإنهاء كافة التزاماته مع الشاغلني 
الســابقني وبخالف ذلك يتحمل كافة التبعــات القانونية واملالية املترتبة جّراء عدم متكني البلدية من اســتغالل امالكها 

استنادا للقوانني النافذة.
37- يحق للبلدية فسخ العقد عند اإلخالل بأي شرط من الشروط الفنية والقانونية اعاله وتؤول املشيدات كافة الى البلدية 

دون عوض مع حتميل املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
 38- تعتبر هذه الشــروط الفنية والقانونية جزءا ال يتجزأ من العقد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها أصوليا من قبل الشــعب 

املعنية وكال حسب اختصاصه.
39- يتعهد من ترســو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل تســديد االقساط وفي 
حال املوافقة على تقسيط بدل االيجار أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترسو عليه املزايدة بعد اإلحالة وقبل 

توقيع العقد استنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة/ االمالك بالعدد )21531( في 2019/7/11
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 26921/52
التأريخ/ 2022/12/5

إعالن اول

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمرة الثانية لتأجير مواقع كلية الطب/ كلية طب االسنان 

بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلــى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصــول على الشــروط واملواصفــات لقاء مبلــغ قدره 
)50000( خمســون ألف دينار غير قابل للرد. مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونيــة البالغــة 20% من القيمة 
التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها )البطاقة 
الشــخصية - بطاقة السكن - البطاقة التموينية - براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب - كتاب عدم محكومية - 
هوية الضريبة - التصريح األمني - اإلجازة الصحية - كتاب 
ممارســة مهنة ملدة ال تقل عن خمس ســنوات داخل احلرم 
اجلامعي  في الكليات العراقية بالنســبة ملوقع التصوير( 
واحلضور في متام الساعة العاشــرة في اليوم الثالثون من 
اليوم التالي لنشر اإلعالن. ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور خدمة مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر 

اإلعالن.
)1( موقع كشك االستنساخ / كلية طب االسنان.

)2( موقع التصوير )جوال( ألول مرة/ كلية طب االسنان
)3( موقع كشك االستنساخ )بناية اليرموك( / كلية الطب
رئاسة اجلامعة املستنصرية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
 محكمة بداءة الكوت

العدد: 4963/ب/2022
التاريخ: 2022/12/12
الى املدعى عليه / عمار حسني علو

اعالن
اقام املدعي تاج الدين حســني كاظم 
الدعوى املرقمــة اعاله يطلب دعوتك 
مبلغ  بتســديد  واحلكم  للمرافعــة 
امريكي  دوالر  الف  وعشــرون  سبعة 
عن مبلــغ ســيارة  وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشعار مختار منطقة 
)موســى مجبــل مصبغ(  الفالحية 
وكتاب مركز الفالحية بالعدد 17547 
فــي 2022/12/5 لــذا تقــرر تبليغك 
املرقمة  الدعــوى  عريضة  مبضمــون 
بصحيفتــني  ونشــر  4963/ب/2022 
محليتني لــذا اقتضى حضوركم يوم 
2022/12/19  وفي حال عدم حضوركم 
سوف يتم السير في إجراءات الدعوى 

غيابياً بحقكم..
القاضي
ياسني خضير الدريعي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1291/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/12

الى/ املدعى عليه )محمد فرحان 
فياض 
م/ اعالن

اقامــت املدعية )منى عبــد اهلل مطر( 
الدعوى الشرعية املرقمة 1291/ش/2022 
امــام محكمــة األحوال الشــخصية 
فــي هيت والتــي تطلب فيهــا دعوتك 
للمرافعــة واحلكــم بالتفريــق للضرر 
وقــد وردت الدعوتية غيــر مبلغ كونك 
مجهــول محل اإلقامة وحســب ما ورد 
بشــرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عني 2022/12/18 
موعداً للمرافعــة وتبليغك بصحيفتني 
محليتــني وعليــك احلضور فــي املوعد 
احملدد  او من ينوب عنك قانونا وبعكسه 
سوف جتري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وحسب األصول.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد : 5798/ش/2022
التاريخ: 2022/12/12

الى/ املدعى عليه )بكر وحيد 
محسن(
م/ اعالن

للدعوى املقامة من قبل املدعية )سناء 
داود ســليمان( ضد املدعى عليه )بكر 
وحيد محسن( بالعدد )5798/ش/2022( 
والتــي تطلب فيهــا تصديــق الزواج 
اقامتك  محــل  وجملهوليــة  اخلارجــي 
حســب شــرح القائم بالتبليغ وتأييد 
اخملتار لــذا تقرر تبليغــك بصحيفتني 
محليتني حلضورك او ارســال من ينوب 
عنك قانوناً في موعد املرافعة املصادف 
التاســعة  الســاعة   )2022/12/22(
صباحا وفي حال عدم حضورك ستجري 
املرافعــة بحقــك غيابيــاً وعلنا وفق 

القانون
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 2930/ج/2022
التاريخ: 2022/12/4

الى / اجملرم
 )علي مهدي جاني ملك شاه(

احملكمة  حكمت   2022/12/4 بتاريخ 
عليــك غيابيــا باحلبس ملدة ســتة 
املادة 1/456/أ من  اشهر وفق احكام 
قانون العقوبات في الدعوى املرقمة 
امر  اصــدار  وقــررت  2930/ج/2022 
القبــض بحقــك وتبليغك باحلكم 
أعاله بواسطة صحيفتني محليتني 
ولــك حــق االعتراض علــى احلكم 
الصــادر بحقك خالل ثالثة اشــهر 
من تبليغــك وبخالفة يعتبر احلكم 

الصادر مبنزلة احلكم الوجاهي
القاضي
سعد عبد عليوي

فقدان  هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة 
العامــة  الشــركة  مــن 
لألســواق املركزية باسم/ 
داخل عمران سعود عباس 
االســدي فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها..

فقدان جواز
العائد  الســفر  جواز  فقد 

للسيد
 )ARSLAN HAIDER( 

باكستاني اجلنسية املرقم 
)CZ6972382( علــى مــن 
الى  تســمليه  عليه  يعثر 

جهة االصدار

موقعهمدة االيجارمساحتهجنس العقارت

الرباط الكبيرثالث سنوات1720،29 م2العقار املرقم )1895/2219( الرباط الكبير ألنشاء ساحة  وقوف سيارات بدون مشيدات1
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سينما

اصدارات

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد انتظار دام عقداً، نشرت نتائج االستفتاء 
املهم حول أعظم أفــالم في العالم، وأثارت 
النتائج اجلديدة مقداراً متعادالً من الصدمة 
والفــرح، وفــق ما رأتــه كاتبــة »غارديان« 
فانيســا ثورب في مقالتها، إذ استبعد من 
قمة الالئحة التي متخض عنها االســتفتاء 
 )Citizen Kane( »كل مــن »املواطن كايــن
و«الــدوار« )Vertigo(، الفيلمان املكرســان 
ســابقاً كأفضل ما ميكن للشاشة الكبيرة 
أن تقدمه. أما الفيلم اجلديد املتربع على رأس 
الالئحة »جني ديلمــان، 23 رصيف التجارة، 
 Jeanne Dielman, 23 بروكســيل«   1080
 quai du Commerce, 1080 Bruxelles
أخرجتــه  نســوية  درامــا  وهــو   ،))1975
البلجيكية شــانتال أكيرمان وغير معروف 
نسبياً، فيعد أول فيلم تصنعه امرأة يتصدر 
األوائل. وجاء فيلم )مايكل(  األفالم العشرة 
باول و)إمييريك( بريســبيرغر »قضية حياة أو 
مــوت« )A Matter of Life and Death( في 
موقع أدنى )من الســابق(، بحيث احتل اآلن 
املرتبــة 78، متأخراً بتســع درجات عن دراما 
الباليه احليوية التي صنعها اخملرجان، »احلذاء 

.)The Red Shoes( »األحمر
وبحســب ثورب سيكون عشــاق السينما 
ســعداء خــالل عطلــة نهاية األســبوع 
للترحيــب بالالئحة اجلديدة التي تضم 100 
من األفالم الســينمائية البارزة، وقد نشرت 
 Sight( »الالئحة مجلة »ســايت أند ساوند
and Sound( التي يصدرها »معهد السينما 
في بريطانيــا« )British Film Institute(. أما 

االســتفتاء املهم الذي تتشكل على أثره 
الالئحة، فينظم كل 10 أعوام ويشارك فيه 
مخرجون وممثلون ونقــاد عامليون. وبلغ عدد 
املشاركني فيه لهذه الدورة 1639 شخصاً. 
نتائج االستفتاء منذ انطالقته عام 1952، 
كان يتصدرها في العــادة مخرجون رجال، 
بيــد أن الوقت حان هذه املــرة، وفق ما ترى 
ثورب، كي تأتي النتائــج معبرة عن وجهة 

نظر أعرض وأكثر تنوعاً.
في هذا اإلطار ترى ثورب أن قلة من املعلقني 
التي  الظاهرة  فــي  يجادلون  والصحافيني 
كانت سائدة في املاضي املتمثلة في فرض 
»األفالم العظيمة« فرضاً، ويدعون إلى إبراز 
خيارات متاشــي روح العصــر مثل الفيلم 
 )Parasite( »طفيلــي«  التهكمي  الكوري 
احلائز على جائزة أوســكار عام 2019 الذي 
جاء فــي املرتبة 90، وفيلــم »ضوء القمر« 
)Moonlight( لـــباري جينكينز الذي يقدم 
الكويرية،  اجلندريــة  الهويــة  عــن  قصة 
احلاصــل علــى املرتبــة 60، والفيلم األول 
لـــجوردان بيل »أخــرج« )Get Out(، احلاذق 
بتقدميه أجواء رعب مســتندة إلى ظاهرة 
التمييــز العرقي الذي يحتــل اآلن املرتبة 
95، وفيلم سيلني ســكياما، »صورة ذاتية 
 Portrait of a Lady on( »لســيدة حتتــرق
Fire(، املصنوع منذ ثالثة أعوام والذي احتل 
اآلن، على نحو الفت، املرتبة 30. إال أن آخرين 
من املعلقني الصحافيني، وفق ثورب، تذمروا 
من ميل سائد بني املشاركني في االستفتاء 
إلى عدم االبتعاد عن »مربع اختيار« محدد 
ســلفاً، يجعلهــم حريصــني باملبدأ على 
التأكد من إضافة مزيد من اخملرجات النساء 

إلى الئحة األفالم اخملتارة.
لكن باإلجمال ومع انحســار غبار معركة 

تشــكيل الالئحــة وبدء عمليــة حتليلها 
لفهم ما تفصح عنه من تبدل في األمزجة 
النقدية، فإن هناك، وفق ثورب، أخباراً جيدة 
للحكائية  املســتمرة  القوة  إلى  بالنسبة 
البريطانية )أدب السرد(، إذ على رغم وجود 
69 مخرجــاً عاملياً مختلفــاً بالالئحة اآلن، 
بدل 55، من أصل الـ100 األوائل، فإن مواهب 
ألفريد هيتشكوك وتشارلي تشابلن وباول 
وبريسبيرغر، ما زالت حاضرة على نحو جيد، 
وذلك من دون ذكر اخملــرج املولود في بوتني 
)منطقــة جنوب غربي لنــدن( كارول رييد، 
 The Third( »صانــع حتفة »الرجل الثالــث
Man( عــام 1949. فهذا الفيلم األخير بعد 
73 ســنة من ظهوره، يحافظ على املرتبة 
إلــى جنب مع  63 )ضمــن الالئحة( جنباً 
 )Goodfellas( »فيلمي »األصدقاء الطيبون

.)Casablanca( »و«كازابالنكا
البريطانية  إن األفــالم  اليوم  وميكن القول 
التي ما زالــت حتتل مراتــب متقدمة في 
الئحــة أفضل 100 فيلم، هــي إلى حد ما 
مختلفة عن األعمال التي تســميها ثورب 
أفالم »حــوض املطبــخ« الدراميــة التي 
اعتقد ســابقاً بأنها ســمة متيز الصناعة 
الســينمائية البريطانيــة، إذ إن أعمــاالً 
بارزة مثل »كيس« )Kes( لـــكني لوتش، أو 
»فيرا دريــك« )Vera Drake( – التي مهدت 
الطريق للمخرجــني البريطانيني العاملني 
اليوم، أمثال كليو بيرنارد، لني رامســاي، أو 
أندريا آرنولد – تبقى غير معروفة كثيراً في 
إيزابيل ستيفنس،  لكن بحســب  العالم. 
مديــرة حترير »ســايت أند ســاوند« التي 
حادثتها ثورب، »فــإن اخليط املتعدد األلوان 
البريطاني  العالــم  بنــاء  ضمن عمليــة 
التخيلي، ما زال حاضراً عبر اخملرجني الذين 

يشــملهم االســتفتاء. وهذا يكاد يكون 
تقليداً مسرحياً«، وفق تعبيرها.

علــى أن تلك املقاربة التــي تتحدث عنها 
ســتيفنس، النابعــة من تنويعــة أدائية 
ومن تقاليد أدبية قوطيــة، تبقى واضحة 
حتى في عمل ريدلي ســكوت الذي يحتل 
 Blade( »املرتبة الـ 54 بفيلم »النصل احلاد
Runner(. كما ميكن تلخيصها في األسطر 
املكتوبــة املنبثقة من الغيــوم في مطلع 
فيلم »قضية حياة أو مــوت«، التي تقول: 
»هذه حكاية عاملــني، العالم الذي نعرفه، 

والعالم اآلخر املوجود فقط في األذهان«.
وعن ظاهرة تبدل مراتــب األفالم من عقد 
ســنوات آلخر، تقول ستيفنس: »من الرائع 
أن نرى أياً من األفالم تقــدم في املرتبة وأياً 
منها تراجــع، إذ إن ديفيد لــني كان ضمن 
األفالم الـــ10 األوائل مــع فيلمه »عالقة 
عابــرة« )Brief Encounter(، ثــم تراجع«. 
على أن هيتشكوك في نهاية املطاف يبقى 
متربعاً على قمة هرم احلكائية البريطانية، 
 )Vertigo( »بحيث يبــرز مع فيلم »الــدوار
الذي حل اآلن في املرتبة الثانية بعد تصدره 
عــام 2012 إلى جانب »النافــذة اخللفية« 
و«نــورث باي نورث ويســت« و«ســايكو« 
فــي املرتبة 31، إذ بحســب ثورب قد يكون 
للمخرجني البريطانيني أفضلية في عملية 
اختيــار األفالم، ألن أعمالهــم تأتي باللغة 
ذاتها املعتمدة في هوليــوود التي ما زالت 
تتصدر اإلنتاج السينمائي العاملي. لكن مع 
تزايد عدد األفالم األجنبيــة )غير الناطقة 
انتشارها، فإن  باإلجنليزية( واتســاع فضاء 

األمور ستتبدل كما تقول.
* اندبندنت عربية

1
»املنتقى« 11: إعادة فهم العلمانية

صدر حديًثا عن املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، 
العدد احلادي عشر )ســبتمبر/ أيلول ـ أكتوبر/ 
تشــرين األول 2022( مــن الدوريــة العلمية 
احملّكمــة »املنتقــى«، التــي تُعنــى بالعلوم 
االجتماعيــة واإلنســانية، وتصــدر باللغــة 

اإلنكليزية.
تضّمــن العــدد الدراســات التاليــة: »إعادة 
فهم العلمانية وإشــكاالتها في الســياقات 
العربيــة: املســاهمات النظريــة واملنهجية 
لعزمي بشــارة« لسهيل احلبيب؛ و«كيف نقرأ 
اجملزرة في فلسطني؟ التاريخ األصالني بوصفه 
منهجية للتحرير« لرنا بركات؛ و«حتوالت نخبة 
النظام احلاكــم في احلرب األهلية الســورية 
)2016 ـ 2021(: مقاربة سوسيو ـ اقتصادية« 
لعمار الشمايلة، وآالن األوسكان، ومحمد زهر؛ 
و«سياســة اجلزائر األمنية: حتّوالت ومعضالت 
في ســياق القالقل إقليمًيا واحلــراك داخلًيا« 
لعبد النور بن عنتر؛ و«الثورة الســودانية وآفاق 
االنتقــال الدميقراطي« للتجانــي عبد القادر 

حامد.

واشــتمل باب املؤشــر العربي على دراســة 
عن  والعــزوف  الرقمية  »الفجــوة  بعنــوان 
املشاركة السياسية: حتليل انحدار لوجستي 
ثنائي االســتجابة لعّينة من بيانات املؤشــر 
العربي« لهشــام رائق. في حــني تضّمن باب 
مراجعــات الكتب مراجعــة حكمات العبد 
الرحمن لكتــاب »االحتاد األوروبــي واملنطقة 
منظور  من  اإلشــكالية  القضايا  العربيــة: 
واقعــي« ألحمد قاســم حســني؛ ومراجعة 
لطفي عيسى لكتاب »التأريخ العربي وتاريخ 
العرب، كيف ُكتب وكيــف يُكتب؟ اإلجابات 

املمكنة«.

2
»عمران« 42: الرياضة واجملتمع

صدر حديًثا عن املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، 
العدد الثاني واألربعون )خريف 2022( من دورية 

»عمران« التي تعنى بالعلوم االجتماعية.
ا بعنوان »الرياضة  ــا خاصًّ وتضّمن العدد ملفًّ
واجملتمــع«، واشــتمل على خمس دراســات، 
األراضي  فــي  والسياســة  »الرياضة  هــي: 
الفلســطينية احملتلــة: الوعي السياســي 
واملأسســة والتكيف املقاوم )1967ـ  1995(« 

و«مجموعات  ربايعــة،  ســميح  إلبراهيــم 
الرياضة  تقاطعــات  تونــس:  فــي  األلتراس 
تريعــة،  لقيــس  والديــن«،  والسياســة 
و«الرياضيــات احملترفات في املغرب: اجلســد 
الرياضي النســائي في مواجهــة النمطية 

اجلندريــة« لشــيماء الغــازي، و«األلتــراس 
بوصفهــا حركة اجتماعية شــبابية: حتليل 
نقدي خلطــاب ألتراس كرة القــدم املغربية« 
حملمد احلذيفي، وعــز الدين الفراع، و«غرافيتيا 
األلتــراس وبناء هوية مجموعات مشــجعي 

فريــق املغرب التطواني: دراســة في التملك 
الرمزي للمجــال« لوديع جعواني، وعيســى 
الغياتي. وفي باب »ترجمة«، نقرأ ترجمة مجد 
أبو عامر، ويارا نّصار، ملقال نوربرت إلياس »نشأة 

الرياضة بوصفها مسألة سوسيولوجية«.

أما باب »مراجعات الكتب«، فاشــتمل على 
العالم  مراجعة أسيد يوسف لكتاب »كأس 
بوصفــه تاريًخــا للعالم« لوليــام د. بومان، 
ومراجعة حميــدة دُرزادة لكتاب »التثّبت من 
اجلندر وصناعة اجلســد األنثوي في الرياضة« 
لسونيا إريكاينن، ومراجعة عمر حسن لكتاب 
»ألتراس القاهــرة: املقاومة والثورة في ثقافة 

كرة القدم املصرية« لروني كلوز.

3
»ُجرَّ محراثك فوق عظام املوتى«

بترجمة إيهاب عبد احلميــد، صدرت عن »دار 
التنوير« رواية »ُجرَّ محراثك فوق عظام املوتى« 
احلائزة  توكارتشوك،  أولغا  البولندية  للكاتبة 
»نوبل لألدب« عام 2018. تستكشــف الرواية 
احلــدود الفاصلة بني صّحــة العقل واجلنون، 
م في  وبني العدالــة والتقاليد، وبــني التحكُّ
املصير والقدر. تدور األحداث في قرية بولندية 
نائية؛ حيث تُقّرر البطلة قضاء الشــتاء في 
دراسة علم الفلك وترجمة شعر ويليام بليك. 
لكن يصل إليها خبر مقتل أحد جيرانها، ثّم 
ُسرعان ما تُكتشف ُجثث أُخرى، فتنخرط في 
التحقيقــات وتعثر على الفاعل، غير أّن أحداً 

لن يهتّم مبا تصل إليه.
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قراءة

كحالــة موروثــة ال خالص منهــا , الميكن 
الفكاك منهــا ، كأن اهلها هم في احلقيقة 
فئران اختبار , في مضاجع القهر والعســف 
واالضطهــاد . كأن حياتها اصبحت ال تفارق 
رائحــة املوت والبارود . هذه هي اصداء ثيمات 
الرواية ) شــروَكية ( , ويوظف الروائي ببراعة 
حالة االســترجاعات ) فالش باك (, ويكسب 
اهمية بالغة , بأن الكاتــب الروائي , هو من 
اهل ) مدينة الثورة ( ويقدم قريحة معايشته 
احلياتية , لذلــك يغوص في املــن الروائي , 
الى اعماق حياة هذه الشــريحة االجتماعية 
باملســحوقة بالفقر واحلرمــان. ويقدم خزين 
ذاكرتــه من ينابيــع الطفولة , الــى ينابيع 
السجن , كسجني رأي , في السجن املركزي 
في بغداد . ويســتغل حالة السجن , ليلوذ 
بعباءة الذكريات التي مرت بها شريط حياته 
, ليكســر حاجز احلصار في الســجن , وهو 
في زنزانته , كوسيلة لكسر حالة الوحشة 
التي يتجرعها في عذبات الســجن , ليجعل 
من خزيــن الذاكرة حاســته املتيقظة على 
الدوام , كمعني الميكن االســتغناء عنه , ومبا 
يدورداخل الزنازين مــن حاالت جائرة ال ترحم 
, جتعله متيقظاً يتحســس االشــياء , حتى 
بدون شــعور , يسترق الســمع لصوت رنني 
املفاتيح وهي تقفل االبواب , لتترك السجناء 
في حالة من القلق واخلــوف والترقب , لكي 
حتفز ذئاب االســئلة املستفزة التي تخمطه 
في اثارتها امللتهبة , وهو يلوك املهانة والذل 
والعزلة داخل السجن , فتكون ساعة النوم 
, االختيار االمثل الســكات هــذه العواصف 
الهائجــة داخــل جمجمة عقلــه , والنوم 
هو حالــة هدنة موقتة , وهو احســن فعل 
الختيار الســجني , لينزع عنه بشكل موقت 
القاســية داخل السجن  املعاملة  ,خشونة 
, باملهانــة والذل , لتجعلهــم حرائق للقلق 
واخلوف والترقب , ان الرواية حترث في الزمكان 
بشكل محدد ومعروف , لذلك ينطلق الفتى 
اجلنوبــي الذي كبر عضده فــي بئر احلرمان , 

ليروي حياته التفصيلية , اشــبه بحكايات 
شــهرزاد , ملكها , الفقر واحلرمان واملعاناة 
, وبطلهــا الفتــى اجلنوبي , نتعــرف عليه 
بالكشــف الذاتي لســيرته , بأنه من عائلة 
فقيرة مســحوقة . االب عاطــل عن العمل 
, االم هــي املعيــل الوحيد للعائلــة , النها 
متلك ماكنة خياطة , وهي مصدر عيشــهم 
اليومي , يضطر الفتــى اجلنوبي , ان يتحول 
الى مدرســة املســائية , ويجمعــون املال , 
لشراء عربة لبيع النفط , وجمعوا املال الالزم 
مــن التركة التي تركها اجلــد الغائب . وهي 
عباءة ودالل نحاس , وساعة قدمية , يقال بأن 
السلطان عبداحلميد قدمها هدية الى جده 
الغائب , وهكذا ينطلق الفتى اجلنوبي , يجر 
عربته يجــول ويصول في الشــوارع واالزقة 
الضيقة , لبيع النفــط , وفي احدى جوالته 
يتعرف على أمرأة كبير الســن , وجتري معه 
مســاومة اغرائية , مقابل درهيمات قليلة , 
يشبع شبقها اجلنسي , يوافق على الصفقة 
, التي متــزق عذرية طفولته , ويشــعر بأنه 
اصبح رجل كامل املقام , بالرجولة والفحولة 
. ولكــن كلما تقدم في الســن , تزداد وتيرة 
االســئلة الصاخبة داخل عقله , ويدخل في 
حالة صراع حام , بني ذاته الداخلية ومطبات 
الواقــع املوضوعي القائــم , ليخوض غمار 
متعــدد اجلوانب في صراعــه احلياتي , لكن 
يتقــني بأنه يعود بعد جــوالت من الفحولة 
بــأن احالمه   , ,مكســور الهموم واجلنــاح 
تبعثرها رياح الواقع , وتسير به نحو محطات 
االنســالخ واملســخ , ومغامراته الفاشلة , 
التي يجد نفسه , لم تسعفه , في اسكات 
همومه , فيجد نفسه صريع ومحبط , اي انه 
يشعر بالعجز واالنهزام , في مجارية الواقع 
مبا يحمــل من ثيمات جمة , اقوى من طاقته 
) ليــس ثمة أمل من شــيء . . حياتنا انهزام 
متكرر !! ( ص136 . يتزوج زوجة عمه املفقود 
في طاحونة احلــرب , وكانت له عالقة مريبة 
لهذه الزوجة , قبــل زواجها من عمه , كأنه 

يعتقد بهذا الزواج عــودة حلبه الضائع الذي 
اختطفه عمه عنوة , لكن يشعر بأنه محبط 
ومحطم من هذا الــزواج , مبثابة خيانة الى 
عمه املفقود في طاحونــة احلرب , ولم يكن 
حالة انقاذ الزمته النفســية العاصفة , بل 
زادت من حطامه وخرابه الروحي والنفسي , 
لذلــك يتجنب اطالق صفة زوجته , بل زوجة 
العم , وينتقل هو مــن طاحونة احلرب , الى 
طاحونة الســجن ,لذا فأن حوصلة االسئلة 
الصاخبة في رأســه تتزايد اكثر وتيرة وحدة 
عاصفــة , ليحــاول ان يجد االجوبــة , التي 
تهدئ عواصفه الهائجــة . وفي محاورة مع 
جدته , التي تنعته بأنه يشبه جده في طرح 
االسئلة املشتعلة بالهموم . نقتطف منها 

هذه احملاورة الدالة في معانيها البليغة :
) – جدتي . او تعرفني لَم نحن فقراء ؟!!

اقول – يقول جدك أشياء , ال اعرف كيف ارتب 
كلماتها ؟!!

يقــول – جدتي . أو تعرفني لَم نحن نســكن 
بيوت الطني ؟!!

أقــول – جدك . يقول اشــياء , ال اعرف كيف 
ارتب كلماتها !!

-————
يقــول – جدتي , لَم كل هــذا احلزن ؟ لَم كل 
هذه املواجع ؟ لَم كل هذه القبور التي حتيط 
بنا؟ لَم هذا النواح الذي ال ينتهي ؟ لَم دموع 

أمهاتنا أكثر من شهقات ضحكاتهن ؟!!
أقول – جدك , كان يعرف جواب كل شــيء !! 

( ص171
ولكــن تنتهــي االحــداث الســرد الروائي , 
فــي غرائبية عجائبية , يطلق ســراحه من 
السجن املركزي , في نفس الوقت يعود عمه 
املفقود في طاحونة احلــرب ، لذا فأن رواية ) 
شــروَكية ( ابدعت في االيغــال في اعماق 
الذات , وصراعها الناشب مع الواقع املوجود 

واملوضوعي
* الناشر : دار ميزوبوتاميا . للطباعة 
والنشر والتوزيع

جمعة عبداهلل
احلصاد السردي في املن الروائي لهذه الرواية 
) شــروَكية – شوقي كرمي حســن ( هو نتاج 
حصيلة زبدة املعايشــة احلياتية , في ابعادها 
االجتماعية والسياسية , ملنصات زمام السرد 
واحداثــه املكثفة بالتزاحــم باالحدث اجلارية 
في ســياق املن الروائي, ويعطي اهمية بالغة 
لفعل الذات الداخلية , ومصارعته مع الواقع 
املوضوعي القائم , حني تكون االحالم مطبات 
متعثرة ومشــلولة وال تتقدم ,بل تتراجع الى 
الوراء , ال ميكنها مســايرتها في مياه الواقع 
الفعلي , لشريحة املسحوقة والفقيرة , في 
اجملتمع واحلياة , ورصد حتركاتها اليومية , وهي 
مشــحونة بعباءة احلزن واالهمــال واحلرمان , 
هذا واقع الفعلي لســكنة ) مدينة الثورة ( , 
التي تعيش بني نارين , نار تســلط الســلطة 
الطاغيــة , التــي تعتبرها مخزنا بشــريا , 
جاهزا لوقــود وحطب احلــروب العبثية , ونار 
القهر االجتماعي , في االســتالب واملســخ 
حتت مظلة احلرمان واالهمال . لذا فأن االحالم 
تتعثر في اول خطواتها احلياتية . لهذا الفتى 
اجلنوبي وهو بطل الرواية , والراوي والســارد , 
يشــعر منذ طفولته , بحالة التيه والضياع , 
ويشــكو اجلفاف واليأس احلياة ملدينة الفقراء 
واملســحوقني ) مدينة الثــورة ( في مطباتها 
الظاهرة ) مدينتنا املأهولة بالطني متتلئ بروائح 
املزابل وروث اخليل وثغاء االغنام ونداءات بائعي 
امللح واجملانني , ثمة صخب ال ميكن ان ينتهي , 
تظل االمهات صاحيات للصراخ , ويظل االوالد 
يلعبون وســط برك الفوضى اآلســنة , فيما 
تنزوي البنات عند زوايا الغرف القصية ( ص70 
. , هكذا يأخذنا الروائي ) شوقي كرمي ( ليدخلنا 
فــي عمق املعاناة احلياتية , لهذه الشــريحة 
واالنسالخ  والتسلط  باحملاصرة   , املســحوقة 
واملسخ . كأن لعنة املعاناة القاسية اصابتها 

»شروَكية« للروائي شوقي كريم.. رسمت يوتوبيا مدينة الفقراء

غالف الرواية



ذي قار - الصباح الجديد:
الطريقة الوحيدة إلنتاج أشــياَء 
عظيمة هي أن ُتــب ما تفعله 
بتفــان وإخــاص، عبــارة قــد 
الشاب  وطموحات  حياة  تلخص 
العشــريني كــرار الركابي او ما 
يعــرف فنيا » كــرار حكاية« هو 
شاب متعدد املواهب الفنية من 
الناصرية وبائع ماء وسط  أهالي 

املدينة.
أحبَّ كرار الفن واملسرح وكذلك 
عن  يتحدث  وثائقيــاً  فلماً  أنتج 
التنمر وبــدأ بجمع املبلغ اخلاص 
بالفلم من خال بيع املاء وشارك 

به في مهرجانات عديدة.
اإلبداعية  الشــخصية  متتلــك 
ســمات متيزهــا عــن اآلخرين، 
وجتعلهــا تتجــه نحــو اإلبداع 
والتنفيذ،  والبنــاء،  بالتخطيط، 
واالستمرارّية برغم قساوة احلياة 
االجتماعية  والظــروف  والبيئة 

واملالية الصعبة.
يشير كرار في حوار إلى أنه كان 

الصغر وحاول  بالفن منذ  مولعا 
الكثيــر من أجــل تقيق حلمه 
بأن يكون جنما في مجال املسرح 

والســينما، كما أنه يعمل بائعاً 
للماء ويحقق التوازن بني موهبته 
الفنيــة وعمله بشــكل يُكمل 

بعضهما البعض.
يقول كرار إنه يعمل يومًيا وبأجر 
زهيد بغية جمــع األموال إلنتاج 

عمل ســينمائي، برغم انتقادات 
أقربائه له اال أنه يُلح ويُصر على 
مواصلــة دربه ألجل تقيق حلم 
واملشاركة في مهرجانات  حياته 
ســينمائية، إذ يؤكد بأنه يجمع 
أمواال من عمله اليومي بيع املاء 
لتروية العطــش والغليل الفني 
الــذي ينبثــق من أعماقــه، وأن 
آخر  له جانب  والديه  تشجيعات 

إلجناح مهمته الفنية.
كما يشير كرار إلى أن فلمه الذي 
شــارك به في مهرجان البصرة 
املشــاركني  لدى  ترحيبــا  القى 
والقائمــني بأعمــال املهرجــان 
الذيــن أعربوا عن اندهاشــهم 
من عمل الشــاب، كما شــارك 
العديد مــن األعمال  كرار فــي 
املســرحية في معهــد الفنون 
اجلميلة في الناصرية وقد حصل 
على جوائز عديدة بســبب أدائه 
الراقي واملبدع بشــهادة اخملرجني 

والفنانني في املسرح.
املســرحي  اخملرج  ســيف  عمار 

الشهير في الناصرية يشيد بدور 
الشاب كرار وأدائه املميز ويصفه 
بانــه شــاب طمــوح وموهوب 
الســيَّما فــي مجالي املســرح 
والســينما وقد قــدم تضحيات 
جعلتــه مثابرا مــن أجل تقيق 
آماله وأحامه الواسعة اجلميلة، 
كما يناشد عمار سيف الطبقة 
املثقفــة واجلهــات احلكوميــة 
بدعم هكــذا طاقات شــبابية 
من أجــل الدفع بعجلــة الفّن، 
التكرمي  بأن كرار يستحق  ويؤكد 
في أكثــر من محفل حتى يكون 
قدوة وحافزا لفئة الشــباب في 

الناصرية.
املبدعــون ال يتوقفــون وهم في 
حركة دؤوبــة وأن لديهم أفكارا 
جديــدة إلظهارها وتقيقها في 
العالــم الواقعي وأنهم أصحاب 
اإللهــام واألحــام واإلمكانيات، 
لبدء  خياالتهم  من  مستلهمني 
املشــاريع والعثور على الشغف 

في عملهم.

كربالء ـ الصباح الجديد:
متكن مواطن مــن أبناء محافظة 
كرباء، من تويــل أرض مهجورة 
كانت تُستخدم كمكّب للنفايات 
إلــى حديقة خضــراء عامة، في 
خطوة من شأنها أن تساهم في 
وجتميل  العائــات  عن  التنفيس 
منطقته وتزيل اآلثار غير الصحية 

الناجمة عن املكب.
وتقع احلديقة أمام بيت احمد داود 
ســلمان، وتتراوح مســاحتها ما 

بني 200 إلى 250 مترا، كانت عام 
2016 مكب للنفايات.

وكان يشــكو املواطــن، من رمي 
ذلك  يرافق  ومــا  فيها  األوســاخ 
من أضرار صحيــة وبيئية، دون أن 
يستجيب أحد لدعواته باحملافظة 

على املكان.
وقال املواطــن الكربائي، صاحب 
املبادرة، إن »فكرة مشــروع تويل 
املكان إلى مساحة خضراء نبعت 
التلوث  هــذا  من  التخلص  ألجل 

البيئي والتشّوه البصري«.
املواطن، هواية في  ولم تكن لدى 
احلدائق أو شــيء من هذا القبيل 
حينها، لكــن بعد تنظيف املكان 
وتويله إلى حديقة، أصبحت اآلن 

جزءاً من حياتي«.
وعــن تفاصيــل العمــل، أوضح 
بادئ األمر  أنه شــرع في  املواطن 
احلكومية  املوافقات  باستحصال 
من البلدية واحملافظة، كون األرض 
تابعة للدولة، وزرعت فيها شجرة 

الكاربــس والثيــل وغيرهــا من 
سيارات  إطارات  وجلبت  النباتات، 
مســتعملة، وصبغتها، ووضعت 

بداخلها الورود.
القــول: »كذلك مت  إلــى  وخلص 
جتهيز احلديقة بألعاب أطفال على 
نفقتي اخلاصة، وبجهود من عمال 
واليوم تستقبل احلديقة  البلدية، 
التي وجــدت في هذا  العائــات 
وألطفالها،  لهما  املكان متنفسا 

خصوصا في أوقات املساء«.
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ملونشريط
هجوم إلكتروني يعّطل مواقع 

أهم دار أوبرا في نيويورك
فجأة، وبــدون أية إنذارات، تعّطــل املوقع اإللكتروني 
وشباك التذاكر ومركز التواصل بدار أوبرا متروبوليتان 

في نيويورك.
وأعلنت الدار عن تعّرضهــا لهجوم معلوماتي خّرب 

كل شيء وافتعل مشاكل في شبكتها.
كما ذكرت األوبرا املرموقة في مدينة الفنون والثقافة 
األميركية أن تلك املشكات قد بدأت مؤخرا، مشيرة 
إلى أّن العروض سُتنّظم كما هو ُمقرر لكّن أي طلب 
لشــراء تذاكر جديدة أو اســتبادل أخرى أو استرداد 

مبالغ مدفوعة، بات غير ممكن في الوقت احلالي.
ولم تُفــد املؤسســة الواقعة في حي راق شــمال 
مانهاتن بأي توضيح في مــا يخص طبيعة الهجوم 

اإللكتروني، ولم ترد على أسئلة وكالة فرانس برس.
ذكر أن موقــع »أوبرا واير« املتخصــص كان نقل عن 
املدير العام لدار األوبرا بيتر غيلب قوله في رسالة إلى 

أعضاء املؤسسة إّن تقيقاً ُفتح باحلادثة.
ومنذ سنوات، تتعرض شــركات ومؤسسات خاصة 
وعامة وإدارات احلكومية فــي الواليات املتحدة وعدد 

كبير من الدول، إلى هجمات سيبرانية.

أقدم سروايل جنز في العالم 
بيعت بـ114 ألف دوالر

بيعت ســراويل عمل انُتشلت من صندوق في حطام 
سفينة غارقة عام 1857، قبالة ساحل والية كارولينا 
الشمالية، ووصفها مسؤولو مزاد بأنها أقدم بنطال 

جينز معروف في العالم، مقابل 114 ألف دوالر.
كانت سراويل عمال املناجم البيضاء شديدة التحمل 
واملزودة بخمســة أزرار من بــني 270 قطعة أثرية من 
عصر »غولــد راش« بيعــت بنحو مليــون دوالر في 
رينو في نهاية األســبوع املاضي، وفقاً ملتجر التحف 

هوالبيرد وِسترن أميريكانا كولكشنز.
هناك خاف في ما إذا كانت هذه الســراويل باهظة 
الثمن لها أي روابط مع مبتكــر اجلينز األزرق احلديث 
ليفي شــتراوس، إذ تسبق بنحو 16 عاماً أول سراويل 
صنعت رسمياً من قبل شــركة ليفي شتراوس آند 
آمب، ومقرها ســان فرانسيسكو، عام 1873. ويقول 
البعــض إن األدلة التاريخية تشــير إلى وجود صات 
بشــتراوس الذي كان تاجر جملة للســلع اجلافة في 
ذلك الوقت، وميكن أن تكون السراويل نسخة مبكرة 

جداً مما سيصبح اجلينز الشهير.
لكن مؤرخة الشركة ومديرة األرشيف، تريسي بانيك، 
قالــت إن أي ادعــاءات حول أصلها هــي »تكهنات«. 
وكتبت في رســالة بالبريد اإللكترونــي إلى وكالة 
أسوشييتد برس: »السراويل ليست من ماركة ليفي، 

وال أعتقد أنها سراويل عمل عمال املناجم«.

ثالثة دببة سود تقتل مربيها 
وزوجته بكوريا الجنوبية

قال مســؤولو اإلطفاء والشرطة في كوريا اجلنوبية، 
إنه مت العثور على شخصني ميتني في مدينة أولسان 
بجنوب شــرق الباد، بعد تعرضهما لهجوم على ما 

يبدو من قبل 3 دببة سوداء هربت من مزرعة.
ومت العثــور على جثتــي زوجني في الســتينيات من 
العمر، كانا يديران مزرعة الدببة في أولسان على بعد 
307 كيلومترات جنوب شــرق العاصمة سيئول، في 

وقت متأخر من ليل.
وبعد أن أبلغــت ابنة الزوجني اإلطفاء بأن والديها لم 
يردا على اتصاالتها منذ ســاعات، مت إرسال مسؤولي 

اإلطفاء إلى املزرعة.
وبعد ذلك مت العثور على اثنني من الدببة اآلســيوية 
الســوداء خارج املزرعة وواحــد بداخلها. ثم مت إطاق 

النار على الدببة في مكان احلادث.
وتشتبه الشــرطة في أن الشخصني لقيا حتفهما 
بســبب هجوم من قبل الدببة، مستشهدة بجروح 

عثر عليها في اجلثتني.

البصرة - سعدي السند:

املبــادرات متعــددة ومتنوعة في 
البصــرة وعلــى شــتى الصعد 
يتســابق لتنفيذهــا أهــل هذه 
املدينة الزاهرة تعبيرا عن فرحهم 
أرض  على   ٢٥ خليجــي  بإقامــة 
مدينتهــم مستبشــرين بهــذا 
العرس اخلليجي الذي ســتنطلق 
بطولته أوائل شــهر كانون الثاني 

من العام املقبل. 
بصددها  نحن  التــي  املبادرة  هذه 
ســعي لتنفيذها عدد من شباب 
الشــوارع  لتجميــل  البصــرة 
الحتضان  اســتعداداً  والساحات 

البطول . 
كانــت البداية مــن ملعب امليناء 

األوملبي.
منظــم املبادرة الدكتور حســني 
النجــار مديــر مرســم الغديــر 
بالبصرة قال لـ )الصباح اجلديد (:  
مجموعة من الشــابات والشباب 
الرســامني تطوعوا لرسم لوحات 
اســتعدادا لبطولــة خليجي 25 
وكانت  البصرة  في  إقامتها  املقرر 
البداية مــن ملعب امليناء األوملبي 
لتتواصــل هنا وهنــاك في رحاب 
هــذه املدينــة التي تشــهد في 
هذه األيــام حمات الســتكمال 
كل متعلقات االســتعداد اجلميل 
الــذي قــرر  الرياضــي  للعــرس 
البصريــون ان يكون عرســاً يليق 

باســتقبال اشقائهم بروح الكرم 
وجمال الطيبة وعناوين النجاحات 

املفرحة .
الشباب أثبتوا روعة حبهم للفرح 
اإلبداعي الذي تتاجه هذه املدينة 

وأضاف النجار:

أن املبادرة وانطاقاً من حرصنا على 
إظهار مدينة البصرة بأجمل حلة 
... نتمنى ان يتفاعل معها اجلميع 
وهي تذكير باملهــام املطلوبة من 
كل واحد مــن اهل البصــرة بأن 
يهتــم باجلوانــب اجلمالية جلدران 

وشوارع املدينة املؤدية إلى املاعب 
التي ستشــهد عــرس البطولة 
الغدير  ... وهاهم شــباب مرسم 
املهمة  الذيــن تطوعــوا لهــذه 
اجلمالية اثبتوا روعة حبهم للفرح 
اإلبداعي الذي تتاجه هذه املدينة 

الســتضافة  اســتعداداتها  عبر 
اإلخوة اخلليجيني .

و أكد : ان الشــيء املفرح في هذه 
املبادرة الشبابية لتجميل الشوارع 
والساحات هي ان املشاركني فيها 
هم من اختاروا مضامني اللوحات 

التي أرادوا أن يبدعوا بها ولم يحدد 
لهم مرســمهم مرســم الغدير 
مايختارون من لوحات فقد راح كل 
واحد منهم يختار ما يراه أنه يليق 
بهذه املناســبة وبرسومات تبهج 
النفس وجتعل البصريني ســعداء 
مببادرتهم التــي حققوا فيها هذا 
العزيز  ولبلدهم  ملدينتهــم  احلب 

العراق .

شباب املبادرة يتحدثون
وفي أحاديثهم ل )الصباح اجلديد( 
أجمع الشــباب الرســامون على 
القــول : انهــا مدينتنــا العزيزة 
البصــرة وأنــه عراقنــا احلبيــب 
الغالــي والبد أن نكون مبســتوى 
هذه املناسبة التي يحتضن فيها 
العراق هذه البطولــة ليبدع كل 
واحد بطريقته اخلاصة ليعطي من 
جهده ومن ابداعه ومن تخصصه 
للمشاركة في هذا الفرح الرياضي 
الذي انتظرنــاه كثيرا وان مبادرتنا 
هذه هي ابســط معانــي الوفاء 
للبطولة بــكل معانيها وابعادها 
البــد مــن ان نســجل الشــكر 
والتقدير العالــي ملن وضع امامنا 
هذه املبادرة وهو الدكتور حســني 
النجار مدير مرســم الغدير الذي 
هّيــأ كل مســتلزمات اجناح هذه 
املبادرة التي جنحت حقا وبروعتها 
العفوية التي جتــد كل واحد منا 
يحمــل احلماس ليكون مبســتوى 

التفاعل مع هذا احلدث الكبير .

بصريون شباب يزينون الشوارع والجدران استعدادًا لخليجي 25
أبدع بها مرسم الغدير

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد: 
قــد يكــون كأس العالــم فرصة 
لاعبــني لتقــدمي أوراق اعتمادهم 
ولفت انتباه كبرى أندية كرة القدم 
إليهم، لكن هذه املناسبة الكروية 
التي تتكرر كل 4 سنوات ميكن أيضاً 
أن متنــح بعض املشــجعني فرصة 
للتألق، وهذا ما حدث مع مشجعة 
بلجيكية تولت إلــى عارضة أزياء 
بفضل ظهورها املميز في املدرجات.
 واشــتهر العديد من املشــجعني 
بعد أن اختارتهم الكاميرات من بني 
املميز.  مظهرهم  بســبب  احلشود 
وفي بطولة كأس العالم عام 2014 
التــي اســتضافتها البرازيل، هذا 
بالضبــط ما حدث مع املشــجعة 
البلجيكية أكسيل ديسبيجيليري.
وعندمــا كانت أكســيل تبلغ من 
العمر 17 عاماً فقــط، ظهرت في 
امللعب وهي تشجع منتخب بادها 
بلجيــكا وكانت ترتــدي قبعة قرن 
الشيطان وعليها ألوان علم بلدها، 
تكرميــاً للقــب الشــياطني احلمر 
للمنتخــب البلجيكــي. وانضمت 
إلى أكســيل اثنتان من صديقاتها، 
لكنها برزت بشكل خاص وأصبحت 

محور التركيــز الوحيد للمصورين 
داخل استاد ماراكانا األسطوري في 

ريو دي جانيرو.
على  الصور  انتشــرت  ما  وسرعان 
نطاق واســع للفتــاة التي وصفت 
لكرة  مشــجعة  »أجمــل  بأنهــا 
القدم« و«املشجعة األكثر جاذبية« 

لــكأس العالــم، ونتيجــة لذلك، 
ســارعت شــركة مســتحضرات 
التجميل الفرنسية لوريال للتعاقد 

معها لتعمل كعارضة أزياء.
وظهرت أكســيل فــي حملة على 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
تضمنت تقــدمي مقطع فيديو، وبدا 

أنها قــد وجدت لنفســها مهنة 
جديــدة. ومــع ذلك، فقــد وقعت 
فــادح، عندما  أكســيل في خطأ 
قامــت بتحميل صــورة لها بجوار 
ما بدا أنه غزال ميت على وســائل 
التواصل االجتماعي قبل مباراة دور 
الواليات  الستة عشر لبلجيكا مع 

املتحدة.
وبعد تلقي رد فعل عنيف في قسم 
التعليقات، قالت أكسيل في وقت 
الحــق »لم أقصد اإلســاءة إلى أي 
شــخص.. لقد كانت مزحة.« لكن 
كما حدث مع بلجيكا، التي تغلبت 
على الواليات املتحــدة 2-1 لكنها 
1-0 أمام األرجنتني في ربع  خسرت 
النهائي، وانتهى حلمها املونديالي. 
قطعت لوريال العاقات مع أكسيل 

بعد فترة وجيزة.
وبعد ثماني ســنوات، لدى أكسيل 
25.6 ألــف متابــع فقــط علــى 
إنســتغرام. ولم تظهر لتشــجيع 
منتخب بادها الذي خرج من كأس 
العالــم فــي قطر، حيــث تزوجت 
مؤخراً من حبيبها إميل ســتيارت، 
ســتار  ديلي  صحيفــة  بحســب 

البريطانية.

بلجيكية تتحول إلى عارضة بفضل ظهورها 
في كأس العالم

بائع ماء« يقتحم فن المسرح ويلهم أساتذته

حّول مكب النفايات إلى حديقة.. مواطن ينّفس عن العائالت الكربالئية
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الدوحة ـ وكاالت:

القدم  الدولــي لكرة  االحتاد  أعلن 
»فيفا«، أول أمس، تعيني اإليطالي 
ملباراة  حكمــا  أورســاتو  دانييلي 
األرجنتني ضد كرواتيا مساء اليوم 
الثالثاء في نصــف نهائي بطولة 
قطر..  في  املقامــة  العالم  كأس 
وكشف الفيفا عن طاقم حتكيم 
املبــاراة األولى فــي نصف نهائي 
املونديال بقيادة دانييلي أورســاتو 
ويعاونــه الثنائــي اإليطالي كيرو 
جيالتاني..  وأليســاندرو  كاربوني 
ويتواجد ضمــن طاقم التحكيم 
محمد  اإلماراتي  باملبــاراة  اخلاص 

عبد اهلل كحكم رابع.
ويضــم الطاقم أيضــا اإليطالي 
ماســيميليانو إيراتــي لتقنيــة 
فاليري  باولو  ويســاعده  الفيديو 
وكاترين نيســبيت وجوان سوتو.. 
مبواجهة  األربعة  دور  ويســتكمل 
مرتقبة جتمع بني املغرب وفرنســا 
في نصــف نهائــي كأس العالم 
وتأهل  األربعــاء..  يوم غــد   2022
منتخــب األرجنتني بعد الفوز في 
ربع النهائي على حســاب هولندا 
بــركالت الترجيــح بنتيجة 3-4.. 
وصعــد منتخــب كرواتيــا على 
حســاب البرازيــل بنتيجــة 2-4 

بركالت الترجيح في ربع النهائي.
أفضلية  األرجنتني  ذلك، متلك  إلى 
كبيــرة عندمــا تتأهــل لنصف 
نهائي املونديال، حيث لم يســبق 

أن تعرضت للهزمية في هذا الدور، 
كانت  مناسبات سابقة..   4 خالل 
البداية في نسخة مونديال 1930، 

املتحدة،  بالواليــات  حني اصطدم 
ومتكن من حتقيق انتصار كاســح 
بنتيجــة )6-1(، ليتأهــل للمباراة 

أمام  التــي خســرها  النهائيــة 
أوروجواي.

وفــي كأس العالم 1986، تخطى 

على  بفوزه  النهائي  ربع  األرجنتني 
إجنلترا، ليصل إلــى نصف نهائي 
مبنتخــب  ويصطــدم  البطولــة 

بلجيكا، حيث متكن من الفوز )2-
0(، ليصل للمباراة النهائية، ويتوج 
باللقب فــي النهاية بفوز صعب 

(3-2( على أملانيا الغربية.
وفــي إيطاليا بنســخة مونديال 
املنتخــب  اصطــدم   ،1990
األرجنتيني بأصحاب األرض، وانتزع 
بطاقة العبــور للمباراة النهائية، 
عقب فوز صعب بركالت الترجيح، 
بعدمــا انتهت املبــاراة بالتعادل 
اإليجابي بهــدف ملثله، لكنه فقد 
أمام  باخلسارة  النهاية  في  اللقب 
أملانيــا الغربيــة بهــدف نظيف.
التي   2014 وأخيرا فــي نســخة 
التاجنو  البرازيل، واصل  أقيمت في 
النهائي  املمتاز في نصف  سجله 
ومتكــن من العبــور للنهائي بعد 
فــوزه الصعب بــركالت الترجيح 
علــى هولندا، لكنه خســر أيضا 

أمام أملانيا بنتيجة )0-1(.
يشــار إلى أن املنتخب األرجنتيني 
وصــل إلى نهائي نســخة 1978، 
لكن من دون خوض نصف النهائي، 
النســخة  هذه  نظام  ألن  نظــرا 
يتواجه متصدرا  أن  علــى  اعتمد 
اجملموعتــني باملباراة النهائية، وهو 

ما حدث أمام هولندا.
فهــل ينجح ميســي ورفاقه في 
الناصع  األرجنتني  سجل  مواصلة 
فــي نصــف النهائــي، ويقودون 
الوصول  نحــو  بالدهم  منتخــب 
للمباراة النهائية، أم تنجح كرواتيا 
في إيقاف سلسلة راقصي التاجنو 

املميزة؟

في أولى مواجهتي نصف نهائي المونديال

صفارة اإليطالي أورساتو تضبط مواجهة
 األرجنتين وكرواتيا.. اليوم

العواصم ـ وكاالت:
أصبح فريق بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم 
أكثر ناد يوجد منه العبــون في الدور نصف 
النهائي لكأس العالــم FIFA قطر 2022™.
ويوجد ســتة العبني من بايرن في املنتخبات 
األربعة )فرنســا واملغرب وكرواتيا واألرجنتني( 
التــي تأهلت للدور قبل النهائي، وال يوجد أي 

ناد آخر ميلك هذا العدد.
ويوجــد مــن بايــرن ميونيخ مــع املنتخب 
الفرنســي كل مــن كينغســلي كومــان، 
وبنجامان بافــار، ودايوت أوباميكانو ولوكاس 
هرنانديــز برغم إصابته.. فيمــا يوجد العب 
واحد من بايرن ميونيــخ مع منتخب كرواتيا 
هو جوسيب ستانيشيتش وآخر مع منتخب 

املغرب هو نصير مزراوي.
وعلى صعيد منتخبات املونديال الـ32 احتل 
بايرن ميونيخ األملاني صدارة األندية األوروبية 
املمثلة بالعبيهــا برصيد 17 العباً، فيما جاء 
في املركز الثاني بترتيب أكثر األندية حضوراً 
كل من برشــلونة اإلســباني ومانشســتر 
ســيتي اإلنكليزي برصيد 16 العباً، فيما حل 
مانشســتر يونايتد اإلنكليزي خامساً بـ 14 
العباً أما ريال مدريد اإلســباني فبرصيد 13 

العباً.
 ومتلــك أنديــة بوروســيا دورمتونــد األملاني 
ويوفنتوس اإليطالي وسان جيرمان الفرنسي 
وأتلتيكو مدريد اإلسباني 11 العباً لكل منها 

باملونديال.
وصنع السد القطري املفاجأة في سباق أكثر 
األندية حضــوراً باملونديــال، إذ يحتل املركز 
الرابــع عاملياً برصيد 15 العباً، وهو أكثر فريق 
غير أوروبي تسجيالً للحضور بكأس العالم، 
واألول عربياً متقدماً على الهالل الســعودي 

الذي ميلك 13 العباً.

الدوحة ـ وكاالت:
حقــق ســفيان أمرابط العب خط وســط 
منتخب املغرب، رقًما قياســًيا تاريخًيا، خالل 
بطولــة كأس العالم اجلارية حالًيا في قطر.. 
لإلحصائيات،  »أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
فإن أمرابط اســتخلص الكــرة 41 مرة في 
املونديال حتـى اآلن، أكثـر مـن أي العـب فـي 

البطولـة.
وأضـافـــت الشبكـــة: »رقـــم سفيـــان 
أمرابـط هـو األكـــبر لالعـب فـي منتخـب 
إفريقـي فـي البطولـة منـذ نسخـة 1966 
علـــى األقـــل«.وساهم أمرابط فــي قيادة 
املغرب للوصول لنصف نهائي مونديال قطر 
2022، ألول مرة ملنتخب عربي وإفريقيـا فـي 

تاريـخ البطولـة.
ويســتعد املنتخب املغربــي ملواجهة نظيره 
الفرنســي، على ســتاد البيت، يوم األربعاء 
املقبل، فــي الدور قبل النهائــي من بطولة 
كأس العالــم 2022.. وحقق أســود املغربي 
فوزا صعبا على البرتغــال بهدف من دون رد، 
في حني انتزع املنتخب الفرنســي فوزا بشق 
األنفــس من أمــام إجنلترا بهدفني مقابـــل 

هـدف.

بايرن ميونيخ صاحب أكبر عدد 
من الالعبين في نصف النهائي

أمرابط يكتب التاريخ 
في مونديال قطر

العبو االرجنتني

10:00 كرواتيا  االرجنتين 

كأس العالم 2022 نصف النهائي

الدوحة ـ وكاالت:
قــدم النجــم األرجنتينــي ليونيل 
ميســي، واحدة من أفضل نســخه 
بعمر 35 عاما، وذلك خالل مشاركته 
رفقة منتخب بالده في مونديال قطر 
اجلاري.. وإذا كان هناك شــيء حرص 
ليو علــى القيام به في األعوام ال15 
املاضية، فهو إعادة اكتشاف نفسه 
دائما األفضل وأن يحطم  كي يكون 

كل األرقام التي تأتي في طريقه.
وفي مونديال قطر 2022، ترك ميسي 
بصمة بصورة ال ميكن إنكارها، ونقل 
إلــى أرض امللعب ولزمالئــه القيادة 
والســعادة فــي كل مبــاراة، حتى 
ظهــرت األرجنتني بــروح مميزة، على 
الرغم مــن عم امتالكها اجليل األبرز 
باملقارنــة مع النســخ املاضية من 

املونديال.
ويدعم ذلــك األرقام، فميســي هو 
احلالي  املونديال  في  األرجنتني  هداف 

برصيد 4 أهداف، ويبتعد بفارق هدف 
واحد عن متصــدر القائمة املهاجم 
الفرنسي كيليان مبابي.. كما عادل 
ميســي رقــم جابريل باتيســتوتا، 
كأفضل هــداف أرجنتيني في تاريخ 
كــؤوس العالم برصيــد 10 أهداف، 
وهو الرقم القابل للزيادة خصوصا أن 
األرجنتني من حكم املؤكد ستخوض 
مباراتني إضافيتني في نصف النهائي 
وفي النهائي أو مباراة حتديد املركزين 

الثالث والرابع.
وما يؤكد أن ميسي يقدم واحدة من 
أفضل نسخه بالفعل مع األرجنتني، 
هو أنه سجل في العام اجلاري 2022، 
أكبر حصيلــة تهديفية له في عام 
 15 واحد مع منتخب بــالده برصيد 
هدفا، متفوقا على حصيلته األعلى 
سابقا والتي وصلت إلى 12 هدفا في 

عام 2012.
وبعــد أن عــزز ميســي مكانتــه 

برصيد  لألرجنتني  تاريخــي  كهداف 
95 هدفا، ال يــزال أمامه أرقام أخرى 
بإمكانــه حتقيقها في هذا املونديال 
االســتثنائي له، فعندما يشارك في 
نصف النهائي أمام كرواتيا، سيعادل 
الرقــم القياســي لألملانــي لوثــار 
مشــاركة  الالعبني  كأكثر  ماتيوس 
في تاريــخ كأس العالــم بواقع 25 
مباراة، وســيكون مبقــدوره االنفراد 

بالرقم في املباراة التالية.
كما أن ميســي بالفعــل هو أكثر 
كأس  فــي  مشــاركة  أرجنتينــي 
العالم بواقع 5 نســخ، متفوقا على 
األســطورة دييجو أرمانــدو مارادونا 
وزميله أنخيل دي ماريا اللذين شاركا 
في 4 نسخ.وشــهد املونديال احلالي 
تســجيل ميســي للمرة األولى في 
األدوار اإلقصائية لكأس العالم، وكان 
ذلك أمام أســترليا في ثمن النهائي 

وأمام هولندا في ربع النهائي.. 

الدوحة ـ وكاالت:
أعلــن االحتــاد الدولــي لتنــس 
الطاولــة، فــوز  قطــر بشــرف 
اســتضافة النســخة 59 مــن 
بطولة العالم للعبة عام 2025.. 
جاء ذلك خــالل اجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتــاد، والتي أقيمت 
فــي األردن، بحضــور االحتــادات 

االعضاء وعددها 227 عضوا.
وهذه هي املــرة الثانية التي تفوز 
بطولة  باســتضافة  قطــر  بها 
الطاولــة بعد  لتنــس  العالــم 
نســخة 2004، التــي حققــت 
الناحيتني  مــن  كبيــرة  جناحات 
فوز  وجاء  والتنظيميــة..  الفنية 
قطــر خــالل تصويــت االحتادات 
األعضــاء علــى اختيــار املدينة 
املستضيفة على هامش اجتماع 
اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي 
للعبــة، حيث حصلــت الدوحة 

على 57 صوتــا مقابل 39 ملدينة 
أليكانتي اإلسبانية.

ويأتــي اختيار قطر الســتضافة 
أكبــر حــدث عاملــي فــي تنس 
الطاولــة، بعــد أن أثبتت مؤخرا 
ومنصة  رئيسي  كموقع  نفسها 
انطــالق لعصر جديــد في هذه 
اللعبة.. وعلى مدار تاريخ بطوالت 
العالم، لم تقــم أي دولة عربية 
البطولة سوى مصر  باستضافة 
83 سنة وبالتحديد في عام  قبل 
1939، وكانــت املــرة الثانية في 

قطر.
وســتكون هــذه النســخة من 
الطاولة،  لتنــس  العالم  بطولة 
البطولــة  كونهــا  اســتثنائية 
األخيرة قبل االحتفالية الضخمة 
الدولي  االحتاد  ســينظمها  التي 
بالعاصمة   ،2026 عام  في  للعبة 
البريطانيــة لنــدن احتفاال مبرور 

100 سنة على تأسيسه. 
يذكــر أن آخر نهائيــات لبطولة 
أقيمت  الطاولة،  لتنــس  العالم 
املتحدة  بالواليات  هيوســن  في 
عــام 2021، ومت بثها في أكثر من 
200 منطقة ألكثر من 500 مليون 
الدولي قرر  مشاهد.. وكان االحتاد 
األردنية  بالعاصمة  اجتماعه  في 
عمــان، إقامــة بطولــة العالم 
للشباب عام 2023 في سلوفينيا، 
علــى أن تســتضيف الســويد 

البطولة في العام التالي.
مجلس  اطلع  االجتمــاع،  وخالل 
التحضيرات  علــى  االحتــاد  إدارة 
الستضافة  تونس  اتخذتها  التي 
بطولــة العالــم للشــباب في 
نسخة 2022، والتي تبدأ بعد أيام 
 200 وتشهد مشاركة  رادس،  في 
العبا والعبة ميثلــون 35 دولة من 

أنحاء العالم.

باألرقام.. ميسي يفجر »نسخته 
المدمرة« في مونديال قطر

قطر تحتضن بطولة العالم
 لتنس الطاولة 2025
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مهدي العكيلي

العراقيني عاشــوا ببالد  كثير مــن 
يبقى  ولكن  األسباب  الغربة خملتلف 
حبهم للعراق وشــعبة ال نستطيع 
وصفــه بكل الكلمــات ملا يحملون 
من حــب لتربة البالد وحــب العباد 
وبرغم تعايشــهم مــع الغرب إلى 
أن حنينهــم للوطن كبيــر مبعانيه 
وخملتلف املهن جتد هناك حب وشغف 
لتمثيل العراق فــي اجملال الذي هم 
فيــه إن كان علمــي أو طبي أو فني 
أو ثقافــي أو رياضي الن الوطن أغلى 
من كل العناوين وضيفنا ابن العراق 
البار البطل العاملي ببناء األجســام 
حــارث العكيلي عرف فــي هولندا 
وأملانيا أكثر مما هــو معروف في بالد 
الرافدين بسبب التهميش اإلعالمي 
العراقيني وحتى  الواضح للمغتربني 
املتميزين منهم همشــهم اإلعالم  
كانت  اجلديــد«(  »الصبــاح  جريدة 
لها وقفة مــع البطل العاملي حارث 
العكيلي وســجلت معه هذا احلوار 
عبر التواصل االجتماعي قبل خوض 
منافســات بطولــة العالــم التي 

ستنطلق قريبا في هولندا .

يقــول حارث: بدأت ممارســة اللعبة 
ســنة 2003 وتأثرت بالبطل العاملي، 
أرنو لد  شــوارزنيجر واشــترك في 
بطل  منها  البطــوالت،  من  العديد 
جمهورية بلغاريا مركز األول وكذلك 
بطــل أملانيا  وحصلــت على املركز 
أملانيا  العالــم في  األول في بطولة 
كمــا حصلت على املركــز اخلامس 
ببطولة العالم  في فرنســا  واملركز 
الرابع في  بطولة العالم في هولندا 
أملانيا  بطولــة  في  الثالــث  واملركز 
وحاليــا اســتعد لبطولــة العالم 
فــي هولندا ونســال اهلل أن نحقق 
العظيم،و  للعــراق  يحســب  اجناز 
احلمد اهلل أنا اآلن في أمت االســتعداد 
واملعنويات عاليــة واحللم األكبر هو 
حتقيق ميداليــة والتتويج كي يرفع 
علم العراق اجلريــح ونثبت لهم إن 

العراقي ال يتوقف عند حد معني.
ويتابع: اشــارك فــي البطوالت من 
دخلي اخلاص وحتى اآلن ال يوجد لدي 
داعم، كنت في احتــاد احمللي األملاني 
ومثلــت أملانيــا واآلن  أنا فــي احتاد 
البطولة  وفي هذا  العاملي  البروليك 
سوف أشارك باسم بلدي العراق، أنا 
اآلن في احتاد البروليك الدولي وليس 
فــي احتاد احمللــي لكن يحــق لي أن 

بلدي  ورفع علم  بلدي  أشارك باسم 
مثلت  وأنا  العامليــة،  البطوالت  في 
البلد الذي عشت به أملانيا وكنت في 
االحتاد األماني واآلن أصبحت في احتاد 
البروليك العاملي اذهب مبفري وشارك  

في بطوالت العالم ومن مالي اخلاص 
دون أي دعم من أي جهة وهدفي هو 
رفع اســم العراق في هكذا بطوالت 

كبيرة.
وعن رؤيتــه لواقع اللعبة في العراق 

وما هي انطباعاتــه عنها، قال: اآلن 
نشــاهد  في العراق تتطور بشكل 
واضــح في لعبــة بناء أألجســام 
بوجــود البطــل فائز عبد احلســن 
والعراق مركز  ورفاقــه  االحتاد  رئيس 

األول على مستوى اسيا واآلن لدينا 
بطوالت عاملية  تقام في الشــمال 
العراق، وبرأيــي ان   اللعبة اآلن رقم 
واحد على مستوى العرب واسيا وان 
شــاء اهلل  نحو التقدم عامليا..وعن 
املنشــطات قلت لك الن في العراق 
املنشطات  مكافحة  جلنة  أصبحت 
واآلن لعبــة كمــال األجســام لها 
تتطور وانصح الشباب بعدم تعاطي 
الرياضي  تقتــل  ألنها  املنشــطات 

وتدمر مستقبلة.
وواصــل : الشــعور ال يوصــف عن 
بلدي العراق وهذا الفور سوف اهدي 
إلى بلــدي وللشــعب العراقي من 
الشــمال اجلنوب ومن شــرقة إلى 
غربــة.. واهلل ســبحانا وتعالى أوال 
يقف معي في مشاركاتي وثم دعاء 
الوالديــن وكذلك هنــاك نفر قليل 
يهتمون  الغربة  فــي  العراقيني  من 

بإخوتهم في الغربة
ويقــول: بالتأكيد لي زيــارة للعراق 
ثم التقي برئيــس احتاد العراق لبناء 

األجسام فائز عبد احلسن
وعن الدعم اإلعالمي، قال: لم احصل 
على دعــم إعالمي مــن أملانيا  أما 
إعالم العراق لألســف لم ينصفني 
وال ينصف الكثير مــن األبطال في 

مختلف األلعــاب الفردية والفرقية 
كون اإلعالم ينصب فقط على لعبة 
كرة القــدم وجتاهل بقيــة األلعاب 
وأصحاب االجنازات خملتلف األلعاب إن 

كانت في العاب الفردية والفرقية .
ووجه العكيلي كلمة إلى الرياضيني 
العراق قــال فيهــا: أقول لهم  في 
شــكرا لكل من ساهم في رفع راية 
العراق في محافل الدولية وأمتنى من 
اإلعالم  العراقي أن ينظر إلى أبطال 
العالم املغتربني الذين خير من مثل 
العراق في البطوالت العاملية  وكذلك 
على اإلعالم االهتمام ببقية األلعاب 
الرياضة ليســت كرة قدم بل  كون 
عشــرات األلعاب الفردية والفرقية 
ســجلوا  العراقيــني  والرياضيــني 
حضورا بــارز ومتميز فــي مختلف 
األلعاب ويحتاج كل شخص عراقي 
الدولية  العــراق في محافــل  مبثل 

الدعم اإلعالمي. 
ختاما: شكرا لكل الصحف الورقية 
التي نشــرت اللقــاء واخص منها 
جريدتكم الغراء والشــكر املوصول 
لقناة الوطن قناة الرياضية العراقية 
بكل  تهتم  الوحيــدة  كانــت  التي 
األلعاب وكذلك تسلط الضوء على 

أبناء العراق في بالد الغربة.

حارث العكيلي.. بطل عالمي يحقق نجاحات كبيرة للعراق ببناء االجسام 
رياضي مغترب في أوروبا 

حارث العكيلي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن االحتــاد املركزي لكرة القدم، 
عــن موعــد بــدء جتمــع العبي 
اســتعدادا  الوطنــي  املنتخــب 
لبطولة خليجي 25 .وقال املنسق 
العراقي  للمنتخــب  االعالمــي 
محمد عمــاد ، ان مدرب منتخبنا 
خيســوس  االســباني   الوطني 
كاســاس حدد باالتفاق مع االحتاد 
املركزي لكرة القدم أن يكون جتمع 
العبي املنتخــب العراقي يوم 27 
من هذا الشهر استعداد لبطولة 
خليجي 25 املقررة في البصرة في 
السادس من شــهر كانون الثاني 
من العام املقبل .واضاف ان اجلهاز 
الفني تابع بنفســه مســتويات 
العبي األندية مــن خالل مباريات 
الدوري املمتاز ووصــل الى قناعة 
بعدد مــن الالعبني كقائمة اولية  
في  العراقي  املنتخــب  لتمثيــل 
خليجــي 25 .وبني انه ســيختار 
(23( العباً فقط للقائمة النهائية 
لبطولــة خليجــي 25 ، لكنــه 
ســيتواصل في اكتشاف أسماء 
شــابة جديدة لبدء العمل معها 
وتهيئتهــا لبطوالت مهمة منها 

تصفيات كأس العالم املقبلة .
لكرة  العراق  وكان مدرب منتخب 
أعلن  كاساس  خيســوس  القدم 
عن القائمــَة األولية وضمت )35( 
العباً هم كٌل من : جالل حســن ، 

فهد طالب ، أحمد باسل ، حسن 
أحمد ، علي عبادي ، زيد حتســني 
، مصطفــى ناظم ، علــي فائز ، 
مناف يونس ، حســن رائد ، حمزة 
عدنــان ، أحمد يحيــى ، ضرغام 
، حسني  فاضل  األي  إســماعيل، 

عمار، أحمد عبد احلســني ، سعد 
عبد األميــر ، أمير العماري ، علي 
، إبراهيم  مهدي ، جيلوان حمــد 
بايــش، شــيركو كرمي ، حســني 
علي ، حســني جبار  ، ريوان أمني 
، لؤي العانــي ، مؤمل عبد الرضا 

، شــهاب رزاق ، محمد علي عبود 
، أحمد ياســني ، بســام شاكر ، 
حسن عبد الكرمي ، عمار محسن ، 

أحمد سرتيب ، عالء عباس.
حرمــان جمهور فريقــي النجف 

والقاسم ملباراة واحدة

اجتمعــت جلنُة االســتئناف في 
االحتــادِ املركزي لُكــرِة القدم في 
مقــّر االحتــاد، وذلــك ملناقشــِة 
طلــب االســتئناِف املُقــدم من 
قبل إدارِة النجف األشــرف والذي 
تضـــــــمن حرماَن فريقي ناديي 

ُحضورِ  مــن  والقاســم  النجف 
في  واحدٍة  ملبــاراٍة  جماهيرهمــا 
أرضهم املفترضة بســبِب أعماِل 
الشــغب التي قاَم بهــا ُجمهورُ 

الفريقني.
تقريــرِ  علــى  اإلطــالِع  وبعــد 
األمني  واملنسِق  املباراِة  مشــرف 
ومقاطع الفيديو املرســلة، قررت 
اللجنــة: املصـــادقَة علــى قرارِ 
جلنة االنضبــاِط  بحرماِن ُجمهور 
ملباراٍة   امللعب  دخوِل  من  الفريقني 
واحدٍة على أرضهم املُفترضِة في 

الدورِ املُقبل.
املوصل حتتضن الــدورة التدريبية 

)C( اآلسيوية فئة
انطلقــت، أول أمس فــي مدينِة 
املوصل، الدورُة التدريبّية اآلسيوّية 
لُكرِة القدم فئة )C( والتي يقيمها 
املوصــل، حيث  في  الكــرة  احتادُ 
احتضَن ملعُب نادي بلدية املوصل 
وقاعــة منتــدى شــباِب احلدباء 
مفرداَت هذه الدورة التي تســتمُر 
للمدة من 10 لغاية 12/24. وحضر 
افتتاح الدورة مدير قســم تعليم 
وتطوير املدربني في االحتاد العراقي 
لكرة القدم الدكتور وسام جنيب. 

ويحاضــر فــي الــدورِة احملاضــُر 
الدكتور أســعد الزم،  اآلســيوي 
نظرّية  ُمحاضراٍت  على  وتشتمُل 
وعملّية، وتضم تفاصيَل وُمفرداٍت 
عديــدًة في علــِم التدريب ومواد 
والتغذّية  القــدم  ُكــرة  قانــوِن 

الرياضّيِة واإلصابات الرياضّية.

27 الجاري.. بدء تجمع المنتخب الوطني
 في البصرة استعدادًا لخليجي 25

الموصل تضيف دورة C اآلسيوية

املنتخب الوطني

تسمية وفد سلة النفط لبطولة 
غربي اسيا والخليج العربي 

اربيل تضيف منافسات 
العرب للغولف

الشرطة بطال ألندية المتقدمين 
والناشئين للقفز بالماء

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت أدارة النفــط عن وفد فريق كرة الســلة الذي 
سيغادر الى العاصمة السورية دمشق ملالقاة الكرامة 
السوري في احلادي والعشرين من الشهر احلالي ضمن 
منافسات بطولة كأس غربي اســيا واخلليج العربي . 
ويرأس الوفد نائب رئيس احتاد كرة الســلة كاوه فيصل 
وعضوية نائب رئيس أدارة النادي جليل فرحان  وحسني 
عبــد األمير مقــرر اللجنة الرياضية العليــا في وزارة 
النفط وشاكر عبود مديرا للفريق واملدرب خالد يحيى 
ومســاعده ثائر شنيشــل وعلي محمود معاجلا وكرار 
ابراهيم أداريا وحســني زاهر احصائي الفريق والالعبون 
كرار جاســم وجاســم محمد وحيدر جمعة وعباس 
هــادي ومحمد فالح  وخالد كــرمي ومحمد زياد واحمد 
جنم الدين واحملترفني  ادجار سوسا وانتوين ويكنز وتوني 

التشا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد العراقي للغولف، عن اســتضافة مدينة 
أربيــل عاصمة اقليم كوردســتان للبطولــة العربية 
بنسختها الـ43.وقال نائب رئيس االحتاد وصفي الكناني 
إن »العراق سيســتضيف البطولة العربية بنسختها 
الـــ43 في ملعب الغولف في اربيل عام 2025«.واضاف 
ان »القرار جاء بعــد مصادقة االحتاد العربي للعبة بناًء 

على طلب االحتاد العراقي للگولف«.
واوضــح ان »العراق جاهــز إلقامة البطولة الســيما 
بعد انشــاء ملعب غولف في اربيل على مستوى عاٍل 
وفق مواصفــات متطورة«.يذكر ان ملعب اربيل الدولي 
للغولف ســيكون جاهزا لالفتتاح مطلع العام القادم 

الستضافة البطوالت احمللية والدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن ســباحو نادي الشــرطة من الظفر بلقب بطولة 
أندية العراق للقفز باملاء فئة املتقدمني والناشــئني، أول 
أمس، في ختاِم منافســات فئتي املتقدمني والناشــئني.

وجرت منافسات البطولة في مســبح الشعب االوملبي 
املغلق، مبشاركة أكثر من 90 سباحاً ميثلون تسعة أندية 
من مختلف محافظات العراق.. وحصد فريق الشــرطة 
املركز األول لفئة املتقدمــني، تاركاً مركز الوصافة لفريق 
الســالم، بينما حل فريق اجليش باملركز الثالث.. وفي فئة 
الناشئني أســفرت النتائج عن فوز فريق الُشرطِة باملركز 
األول، ونادي احلشد الشــعبي باملركز الثاني، في حني جاء 

فريق الشهداء واجلرحى باملركز الثالث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يبقـــى حلـم أي موهـــوب هـو 
الفـوز بأوسمـة التفـوق والنجـاح 
ليثبت  املفضلــة  رياضتــه  فــي 
حضــوره ويكون التألـــق جـــواز 
واملنتخـبات  االندية  لتمثيل  مروره 
الوطنية، واملوهـــوب فـي رياضـة 
رفــع االثقال احمد ضياء حســني 
2009 هو أحد عناصـــر  مواليــد 
الرياضية  املوهبــة  مركز  فريـــق 
التابــع لدائــرة شــؤون االقاليم 
واحملافظــات فــي وزارة الشــباب 

والرياضة.
منذ 6 ســنوات انضم بدعوة من 
مدربه عمار يســر، ليكــون العباً 
في فريق االثقال للموهوبني، يؤدي 
انه  مدربه  ويرى  منتظمة  تدريبات 
مشــروع العب جيد، يقدم احمد، 
شكره إلى مدربه وايضا للمدربني 
محمــود موســى هــادي ويونس 
أحمد راضــي ومدير مركز املوهبة 

برفــع االثقال علــي كاظم عيدي 
على تشجيعه ودعـــم جميـــع 

الالعبيـن.
 مبينا ان تفــوق اقرانه في رياضة 
مركز  مــن  انطلقوا  ممــن  االثقال 
املوهبــة الرياضيــة ســيما علي 
عار يســر بطــل آســيا والعالم 
يعد دافعاً مهمــا لبقية الالعبني 
التدريبات  وتعزيــز  االجتهــاد  في 
وتطوير املستويات الفنية ليبلغوا 
اعلى املراتــب وان ميثلوا املنتخبات 
االســتحقاقات  فــي  الوطنيــة 

اخلارجية.
الواعـــد،  الرباع  ولإلشــارة فــان 
الثالــث  الصــف  فــي  طالـــب 
الدراسـة  في  يجتهـد  متوسـط، 
ليدخل كليــة الهندسـة، يـحلم 
بتمثيل فريـــق نــــادي أمانــــة 
بغـداد الرياضـي الـذي يضـم أبـرز 
رفـع  رياضـة  العـراق فـــي  جنـوم 

االثقـال.

احمد ضياء.. رباع واعد في مركز الموهبة الرياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:
االداريــة  الهيئــة  كشــفت 
املؤقتة لنــادي امليناء الرياضي ، 
عن اتفاقها مــع نادي الكويت 
الكويتــي إلقامة مبــاراة ودية 
في البصرة .وقال مشرف فريق 
نادي امليناء علي فاضل إن االدارة 
اتفقت مــع ادارة نادي الكويت 
الكويتي خلــوض مباراة افتتاح 

 25 يوم  الدولي  املينــاء  ملعب 
كانون األول اجلاري.

واضــاف ان الطــرف الكويتي 
ورحب  مبدئية  موافقــة  أبدى 
بالفكرة، ســيما وأن املناسبة 
ملعـب  افتتـــاح  ستكـــون 
املينـاء  نـــادي  يخـص  جديـد 

البصـري.
واشــار الى ان امللعــب بصدد 

جاهــزا  وســيكون  االنتهــاء 
خالل األيــام املقبلة، مؤكدا أن 
من  إلفتتاحه  ينصب  ســعينا 
فريق  النادي.ويتصدر  أبناء  قبل 
نادي املينــاء املركــز االول الى 
جانب نادي املصافي بعد انتهاء 
اجلولة اخلامسة ملنافسات دوري 
الدرجة االولــى املؤهلة للدوري 

املمتاز برصيد عشرة نقاط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يفتقــد فريــق القــوة اجلوية 
متصدر الدوري املمتاز خدمات 3 
من العبيه في املواجهة املقبلة 
أمام النفط، التي ســتقام في 
14 كانــون األول اجلــاري على 
ملعب الشعب الدولي ، ضمن 

اجلولة العاشرة من البطولة.
وســيغيب عن القــوة اجلوية، 
حمود  الدفــاع  خــط  ثنائــي 
عدنـــان،  وحمــزة  مشــعان 

بسبـــب تراكـــم البطاقـات 
الصفـراء.

فيمــا ســيبتعد التوجولــي 
اإلصابة،  بداعي  أوتشو  فرانكو 
العناصر  الثالثي من  ويعد هذا 
البارزة في قائمة املدرب قحطان 
جثير.في املقابل، سيســتعيد 
القــوة اجلويــة 3 العبني وهم 
شــريف عبد الكاظــم وكرار 
نبيل بعد التعافي من اإلصابة 
إلى جانب حسن رائد العائد من 

اإليقاف.
من جانبه، أجــرى القوة اجلوية 
مرانــه األول مبلعبه، بعد منح 
اجلهــاز الفني إجــازة لالعبني 
الذي حتقق  الكبير  الفوز  عقب 

على الديوانية )0-3(.
القــوة اجلوية يتصدر  أن  يذكر 
املمتاز  الــدوري  فــرق  ترتيــب 
21 نقطة بفارق نقطة  برصيد 
وحيدة عــن الكهرباء الوصيف 

والنجف الثالث.

الميناء يفتتح ملعبه 
بلقاء الكويت الكويتي

ثالثي الجوية يغيب عن مواجهة النفط

احمد ضياء



سمير خليل:
عاملان  التلفازية،  والدراما  السينما 
مثيران للجدل، وبرغم ان االول سبق 
وقلوب  البــاد  دخوله  فــي  الثاني 
النــاس، اال ان الثاني اســتطاع ان 
يكرس وجوده في املشهد االبداعي، 
ومــا ميــز االثنــن انهمــا صارتا 
مدرستن والدتن الجيال من اخملرجن 
ذائقاتهم  الذين تشــربت  املبدعن 
بجماليــة الســينما وقــوة وتأثير 
الدرامــا التلفازية فــي اجملتمع من 
خال الدراسة او السفر او املتابعة 
واالطــاع واالحتكاك ما ولد قدرات 
اخراجيــة عبرت شــهرتها احلدود، 
بعد  السينما  عجلة  توقفت  وحن 
وقوعها اسيرة حصار ظالم واصلت 
الدراما التلفازية عملها رغم تأثرها 
هي ايضا مبصاعب وعوائق متعددة.

التي  الكبيرة  املتغيرات  وبعد  اليوم 
اصابت حياتنا يأمل صناع السينما 
تتوهــج  ان  التلفازيــة  والدرامــا 
صاالت الســينما وشاشات التلفاز 
لتمارس  الفنيــة  اعمالنا  بعــودة 
دورها وســحرها في املشهد الفني 

العراقي.
وفي هذا الشأن يقول اخملرج املعروف 
عزام صالح: السينما صناعة وجتارة 
وفــن. فكيف تنشــأ صناعة بدون 

انتاج والذي يعتمــد على التمويل، 
اضافة الى هذا هناك سوء في ادارة 
االموال التي اعطيت في مشــروع 
احملاصصة  الثقافة فكانت  عاصمة 
والفساد يشــوبانها وراحت فرصه 
كبيــرة كان من املمكــن ان تكون 
خطوة اولى لبناء ســينما اســوة 
باحمليط االقليمي سواء كان في ايران 
ام مصر او تركيا او سوريا، وبرغم ان 
التي  الدول  اغنى من هــذه  العراق 
ذكرتها اال ان احلكومات املتوالية لم 
تعرف ماهية السينما وتأثيرها على 
االنســان، وبعدها جاءت اموال ولو 
الثقافة ولم تعرف  وزارة  الى  قليله 
كيف تديرها من خال مؤسســات 
هرمه ال تنفع وال تضر قاموا بدعم 
مدعومة  اخلارج  في  لعراقين  افام 
اوربيــة وخليجية بعضها  من دول 

يسيء الى العراق".
امــا عــن احللــول فتابــع صالح : 
كأي  صناعــه  الســينما  تعتبــر 
صناعــه بحيث يســتطيع املنتج 
ان يأخذ قرضا مــن وزارة الصناعة، 
او انشــاء صندوق دعم الســينما 
بأموال محترمه وفصل الســينما 
عن املســرح كإدارة وانشــاء هيئة 
الشباب  ودعم  واملســرح  السينما 
وانشــاء الورش وارســال املهتمن 

بالسينما لدول متقدمة بالسينما 
وتقنياتها ودعم االنتاج اخلاص وفتح 
صاالت للســينما وتعمير الصاالت 
القدمية بدل هدمها او حتويلها الى 

ورش جنارة .
 وفي البداية علينا ان نعمل سينما 
شــباك غير مسيســة او مؤدجلة 
وبكلــف انتاجية واطئــة من اجل 

استرجاع االموال وتدويرها".

*والدراما العراقية؟
غياهب  في  االن  العراقيــة  الدراما 
النســيان لألســف،  فليس هناك 
انتــاج اال من خال قنــوات ظهرت 
بعــد داعــش وتعمل بأمــوال من 
اخلارج وبعمالــة خارجية ايضا دون 
االســتفادة من الكتــاب واخملرحن 
والفنيــن فــي العــراق، اضافــة 
من  شــخصيات  الســتقطابهم 
السوشــيل ميديا والذين ميتلكون 
متابعــن وزجهــم كممثلن وترك 
جيش مــن الفنانــن املبدعن في 
بطالة، باإلضافــة الى ان النصوص 
بعيده عــن الواقــع العراقي وهي 
امــا مــا خــوذه عن مسلســات 
تركية منتجه ســابقا او سورية او 
لبنانية او مصريــة،  وفي اعتقادي 
ان هذه ظاهره سلبيه ملسح ذاكرة 

البلد الذي فــي تاريخه الكثير من 
االدبية  والشــخصيات  البطولــة 
والرياضية والعلمية التي لها تأثير 
ايجابي على الوطن العربي والعالم 
وهــذا ما يحدث لألســف ومن دون 
دعم الدولة إلنتــاج الدراما او دعم 
القطــاع اخلــاص، وحتى لــو انتج 
القطاع اخلاص من يشتري منه ومن 
يعرضه له في قناته فاغلب قنواتنا 
مؤدجلة ضــاره وغير نافعه ومن دون 
سيطرة نوعية ملا يقدم من تفاهات.

*مشــروع بغداد عاصمة الثقافة 
العربية كان فرصــة إلنتاج افالم 
ســينمائية متثل عودة ظافرة لها، 

ما الذي حل بهذه االفالم؟
- كمــا ذكــرت كانــت احملاصصة 
يلف بعض  الفســاد  وكان  طاغية 
االفام اضافة الى انهم عملوا على 
وفق قاعدة )االقربون اولى باملعروف( 
وحلد االن لم تفتــح ملفات كثيره 
وغامضة وهناك فقط اسماء افام 
دون وجود  صرفت لهــا ميزانيــات 
لها،  وقد اصبحــت افام عاصمة 
الثقافة وصمة عار على الســينما 
لســوء ادارة امللــف وعدم دراســة 
املشروع مبا يفيد،  وكان الوزير آنذاك 
وزيرا للدفــاع والثقافة في آن واحد، 
فشلت االفام ولم حتقق مشاهدة 
وهي على الرفــوف وال حول وال قوة 

اال باهلل".

* برأيك، هل تستطيع املؤسسات 
الفنية ان تساهم بإنتاج االعمال 

السينمائية والدرامية؟
 نعم تستطيع املؤسسات ان تنتج 
اذا توفرت النزاهــة في ادارة الدعم 
الــوارد من الدولة ورســم خريطة 
طريــق وصــوال الى شــباك تذاكر 
يحاول اســترجاع االمــوال والربح 
لتدوير عجلة الســينما مبساهمة 
او انشــاء قطاع  القطاع اخلــاص، 
مشترك بن الدولة والقطاع اخلاص 
بنزاهة مثلما كانت شــركة  ويدار 
واهم  لألســف،  صفيت  التي  بابل 
شيء فصل السينما عن دكتاتورية 
املســرح فكل فن له شــكله وله 

ناسه الذين يعملون فيه". 
 وعن اجلديد ختم عــزام كامه: ان 
شاء اهلل ننتظر موازنة الدولة وهل 
في االفق شــيء مــا للدراما التي 
تعطلت وجلس من يعملون بها في 
بيوتهم او حــوروا مهنهم الى غير 

مهنة".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

افالم عاصمة الثقافة وصمة عارعلى السينما 
المخرج عزام صالح:

متابعة ـ الصباح الجديد:
ما تــزال أصداء األزمــة بن النجمــة اللبنانية 
إليســا مع مواطنيها الفنان وامللحن زياد برجي 
والشــاعر أحمد ماضي قائمة بسبب أغنية "أنا 
وبــس"، ففي أحدث لقــاء تلفزيوني لألخير وجه 
رسالة "مثيرة للجدل" بلغة شديدة اللهجة إلى 

املطربة املُلقبة باسم "ملكة االحساس".
وقال الشاعر أحمد ماضي رداً على سؤال املذيع، 

إنه ينصح إليســا باالعتزال، نظراً لكبر عمرها، 
وذلك خال حلولــه ضيفاً على برنامج "تلفزيون 

اآلن".
وقال أحمد ماضي "إليسا عدت الـ56 لم تصبح 
صغيرة، فعندما كان طفاً صغيراً، كانت إليسا 
في اســتديو الفن، واآلن أصبح كبيراً في العمر 
وشعره أبيض"، في إشارة واضحة وصريحة منه 

لكبر سنها.
وتعاون الشاعر أحمد ماضي مع إليسا في أكثر 

مــن أغنية مثل أغنية "ســهر عينــي" و"على 
عيني"، و"يا مرايتــي"، وأغنية "جوا الروح" التي 
تعاونــت فيها مع فضل شــاكر. وبــدأت األزمة 
حينما قام أحمد ماضي، بتوجيه تهديد إلليسا، 
بســبب عدم حصوله على حقوقه املادية بشأن 
هــذه األغنية محل النــزاع حتــى اآلن. وقامت 
إليســا بطرحها على طريقة الفيديو كليب في 
أغســطس )آب( املاضي، إلى جانب قيامها برفع 
دعــوى قضائية ضد زياد برجــي، وأحمد ماضي، 

بســبب طرحهما األغنية رغم تنازلهما عنها 
لصاحلها، وتقدميها باســم آخر "وبطير"، بصوت 

زياد برجي. وأصدرت إليسا بيانا تؤكد من خاله 
تعدي زياد برجــي وأحمد ماضي على امللكية 

الفكرية واألدبية ألغنية "أنا وبس"، مؤكدة 
أن لديها مســتندات تثبت عدم شرعية 

طــرح أغنية "أنــا وبس" وأنهــا أيضا 
ستتخذ كافة اإلجراءات القانونية ضد 

هذا التعدي.

بغداد - الصباح الجديد:
تــوج الدكتور جبار جــودي نقيب الفنانــن العراقين 
بجائزة صاح القصب الدولية لإلبداع املســرحي للعام 
2022 فــي حفل ختام الــدورة الثالثة والعشــرين من 
مهرجان أيام قرطاج املسرحية الذي أقيم في العاصمة 
التونســية، كما مت تتويج كل من الفنان الكبير توفيق 
اجلبالي والباحث والناقد الدكتــور محمد املديوني من 
تونس بهذه اجلائزة، وقام بتســليم اجلائزة للفائزين كل 
من: اخملرج املســرحي الدكتور جواد األســدي، والفنان 

حكمت داوود.
ومت تكــرمي جودي فــي املهرجان بوصفه فنانــاً مخرجاً 
وســينوغرافياً مســرحياً أخرج الكثير مــن العروض 
املســرحية التي متيزت برؤاهــا ومعاجلاتهــا الدرامية 
للكثير  وحصدها  والتجربية  احلداثوية  والسينوغرافية 
مــن اجلوائز فــي عديد املهرجانــات احملليــة والعربية 

والدولية.

الصباح الجديد ـ خاص :
صــدر العدد اجلديد من مجلة الســينمائي، اجمللة الوحيدة 
في البــاد التي تعنى بالفن الســابع وتغطي االنشــطة 
واملهرجانات احمللية والعربية والدولية في مجال الســينما، 
العدد خصص حيزا كبيرا الســتذكار شيخ اخملرجن الراحل 
فيصل الياســري، كتب فيه مهدي عباس والدكتور صالح 
الصحن وعاء املفرجي والدكتور ســالم شــدهان، وحوار 
لرئيس التحرير عبد العليم البناء مع فيصل الياسري قبل 

رحيله.
العــدد اجلديد ضم ايضا موضوعــات مهمة منها: )تأصيل 
الثقافة الســينمائية الهادفة( لرئيس التحرير، وفيلم جان 
لــوك غودار االول "اهمية ال تضاهــى" حملمد رضا من لبنان، 
وحوارا خاصا مع النجمــة املصرية هند صبري اجراه معها 
في القاهرة خالد فرج، وكتــب رئيس مجلس االدارة الفنان 
سعد نعمة عن اخملرجن الســينمائين اجلدد، وكتب احمد 
ثامر جهاد : في ظل جائحة كورونا " افام الكوارث واالوبئة 
تنتعــش من جديد"، كما اســتعرض الناقد الســينمائي 
كاظم مرشد السلوم الفيلم التونسي "نورا حتلم"، وقراءة 
جديدة لفيلم اجلوكر للدكتور ماهر مجيد ابراهيم، وكلمة 

لنقيب الفنانن العراقين الدكتور جبار جودي.

"جبار جودي" يتّوج بجائزة صالح 
القصب الدولية لإلبداع المسرحي 

عدد جديد من مجلة 
"السينمائي"
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النبيــل األصيل مــن الرجال ال تزيــده املناصب 
واملواقع العليا االّ تواضعاً وتلهفاً الى بذل كل ما 

بوسعه خلدمة الشعب والوطن.
أما اولئك الذين يشعرون بالنقص والدونية فهم 
على العكس من ذلك حيث تراهم يتنكرون حتى 
ألقرب النــاس اليهم فا يصــل اليهم احد من 
الضعفاء والبائســن وال يصلون اليه في اشارة 
واضحة الى انتفاخ أوداجهم وشموخهم الزائف 

اعتزازاً باملنصب العالي.
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وقد ســّجل لنــا التاريخ حكايــات مهمة عن 
بعض الــوزراء الذين أثبتوا أّنهم من ذوي العقول 
الراجحــة، والقلــوب النابضــة بحــب الناس، 
والرغبة الشــديدة في تقدمي ما ميكنهم تقدميه 

للمحتاجن منهم.
ومن تلك احلكايــات حكاية الوزير أبي شــجاع 
)محمد بن احلســن بن عبد اهلل ( – وهو من وزراء 

العباسين وقد ُوِصف باّنه :
كثير اخلير واملعروف.

واّنه كان:
عفيفاً عادالً َحَسَن السيرة.

لقد ُعرضت عليه رُقعة فيها :
)إّن الدار الفانية بــدرب القيار فيها امرأة معها 

أربعة أيتام وهم ُعراة جياع .
فاستدعى صاحباً له وقال له:

أكُسُهْم ،
وأَْشِبْعُهم ،

وخلع ثيابه ، 
وحلــف ال ألبســها ، وال دفئُت حتى تعــودَ إلّي 

وتخبرني أّنك كسوتَهم واشبعتهم ، 
وظل على هــذه احلالة حتى جاء صاِحُبه فأخبره 

بذلك .
هذه هي االنسانية بأجلى صورها .

وهذا هو االهتمام الواجب بالضعفاء والبائسن 
خاصة .

والسؤال اآلن :
مع وجود ربع الشعب العراقي حتت خط الفقر .

اي مع وجود عشــرة ماين مواطن عراقي يُعاني 
ِمْن فقره وعوزه .

هل ســمعتم مبن أّرَقُه وجودُ هذا العدد الضخم 
من احملاويج ، وََهبَّ مســرعاً لنجدة من يستطيع 
منهــم ممن تســلقوا علــى أكتــاف املواطنن 

العراقين ووصلوا الى مواقعهم السلطوية ؟
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انَّ خيــر الناس َمْن نفع النــاس، وليس من عاش 
لنفسه ومصاحله ومكاسبه على حسابهم .

وهنا تكمن العظة 

هكذا هكذا وااّل فال ال 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

كتب أشهر أغانيها.. 

شاعـر ينصـح إليسـا باالعتــزال

متابعة ـ الصباح الجديد:
واالثار،  والســياحة  الثقافة  وزارة  أعلنــت 
أمــس االثنن، املباشــرة بتحويــل املنحة 
والفنانن  واألدباء  التشجيعية للصحفين 
وبقية  الشعبين  والشعراء  والتشكيلين 
الشــرائح املشــمولة الــى نظــام الدفع 

االلكتروني.
وقال مدير عام الدائرة اإلدارية واملالية، علي 
رضا حمود، في بيان، تابعته الصباح اجلديد، 
أن "وزير الثقافة احمد فكاك احمد البدراني، 
وجه الدائرة االدارية بتشــكيل فريق عمل 
من الوزارة للتنســيق مع مصرف الرافدين 
إلجناز تعبئــة البيانات ضمن بطاقات الدفع 
)املاستر كارد( اخلاصة باملنحة التشجيعية 

من مصرف الرافدين".  

"الدائرة اســتطاعت كشــف  أن  وأضاف، 
العديــد مــن املشــمولن املزدوجــن من 
مســتفيدي املنحة في أكثر مــن نقابة"، 
مؤكداً أن "املكافأة لن تكون منقوصة هذا 
العام، وسيتســلم البطاقة كل من ُشمل 
باملنحة التشجيعية العام املاضي".  وأشار 
إلــى أن "اخلطوة جــاءت لتنظيم عمليات 
الدفع بــدالً من التســليم اليدوي وجتنيب 
املثقفــن والصحفين واملشــمولن عناء 
الســفر من احملافظات اخملتلفة الى بغداد". 
وبشــأن من لم يتســلم املنحة أوضح، أن 
"هؤالء ســيتم شــمولهم مبنحــة العام 
املقبل في حالة موافقة وزارة املالية بتمويل 
املبلغ املصروف نفسه للعام 2014 شريطة 

ان تنطبق عليهم التعليمات املطلوبة".

متابعة ـ الصباح الجديد:
ذكر موقع "ياهو" اإلخباري أن اخملــرج العراقي االيطالي 
حيدر رشيد يستعد الطاق انتاج فيلمه اجلديد "دجلة" 
الــذي يحاول من خالــه أن يقدم حكاية عن الشــباب 
العراقي من خال قصة حب ومقاومة وهجرة، وذلك بعد 
عام على نيله جائزة أفضل مخــرج في مهرجان البحر 
األحمر السينمائي العام املاضي عن فيلمه في "أوروبا".
وأوضح التقرير: ان حيدر رشــيد يحاول في فيلم االثارة 
اجلديد الستكشــاف موضوعات املقاومــة والهوية من 

خال قصة حب بن اثنن من راقصي موســيقى الهيب 
هوب حتت االرض في بغداد، مشــيرا الى انه يتناول ايضا 
قصة شــاب عراقي يســعى الى عبور احلدود بن تركيا 
وبلغاريا اال أنه يجد نفسه ماحقا من جانب امليليشيات.

ونقل التقرير عن رشــيد قوله، إن" هذه الفكرة ليست 
بالضرورة مقدمة للفيلم ألنها ليست نفس الشخصية 
اال انها تنتمي الى اجليل نفســه، مشيرا الى انه يريد ان 
يتمكن من تناول هذا اجليل الشــاب في العراق الذي ولد 

قبل بعد حرب 2003 او بعدها مباشرة". 

وتســاءل "كيف تبدو حياتهم؟ كيــف ميكننا أن نروي 
قصتهم بطريقة تصبح عاملية؟ ألنني أعتقد أن نضاالت 

الشباب عاملية في جميع أنحاء العالم". 
ولفت التقرير ان نسبة الشــباب من سكان العراق من 

الشباب حتت عمر ال25 تبلغ 60٪. 
وتابع أن قصة احلب املروية في "دجلة" جتري على خلفية 
سلســلة من التظاهرات التي يقودها الشباب اعتراضا 
على نقص اخلدمات االساسية واالمان وانتشار الفساد 
فــي البلد الذي تســيطر عليه ميليشــيات مدعومة 

من اخلارج. ويحاول رشــيد تقــدمي فكرته في الفيلم 
مستندا على موسيقى الهيب هوب. 

وقال رشــيد انــه كبر وهو يســتمع الــى هذه 
املوسيقى ويفضلها كوسيلة للتعبير، مضيفا 
انها "اصبحت احدى وسائل التعبير عن الثورة، 
ســواء كانت من خال الرقص او موســيقى 
الراب أو فن الكتابة علــى اجلدران"، مضيفا 
انهــا "تتحدث الــى الناس، وهي ســريعة 

وتنشر املفاهيم بسهولة شديدة".

متابعةـ  الصباح الجديد:
قال املالك اجلديد لشركة "تويتر"، 
تعتزم  الشركة  إن  ماسك،  إيلون 
زيادة احلد األقصــى للحروف في 
التواصل  منصة  على  املنشورات 
االجتماعي مــن 280 حرفاً إلى 4 

آالف.
وأجاب ماســك بـ “نعم"، عندما 
سأله مســتخدم عما إذا كانت 
"تويتر" ســتزيد عدد احلروف إلى 

أربعة آالف.
وكان ماسك قد قال في 6 نوفمبر 

املاضــي، إن منصــة التواصــل 
االجتماعــي ستســمح قريبــاً 
تدوينات  بنشــر  للمستخدمن 

طويلة.
وحتــى اآلن، ما زال مســتخدمو 
"تويتر" مقيدين بـ280 حرفاً لكل 
منشــور، لذلك يتعــن عليهم 

إرفاق صور بنص 
كبيــر 

ملنشوراتهم.
وكان آخــر تغيير لعــدد احلروف 
املستخدمة في التغريدات حدث 
فــي نوفمبــر 2017، عندما قرر 
موقع "تويتر" السماح مبضاعفة 
عدد حــروف التغريــدة الواحدة 
ليصــل إلى 280 حرفــاً بدالً من 

.140
أكتوبر  أواخر  في  ماسك،  وأنهى 
االســتحواذ  عملية  املاضي، 
على "تويتر" مببلغ 44 مليار 

دوالر.

"تويتر" تعتزم زيادة الحد األقصى"الثقافة" تباشر إصدار بطاقات الماسترد كارد للمشمولين بالمنحة التشجيعية
للتغريدة إلى اربعة آالف كلمة

"دجلة".. فيلم جديد عن الحب والهجرة بأجواء "الهيب هوب"
بعد نجاح فيلمهِ " أوروبا " 
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