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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
أفاد نواب، أمــس االربعاء، بان املوازنة 
ســتكون جاهزة للمناقشــة مبجرد 
استئناف جلسات البرملان في التاسع 
مــن الشــهر املقبــل، مؤكدين أن 
االتفاق على حصة اقليم كردســتان 
عرقل إقرارها داخــل مجلس الوزراء، 
الفتني إلى وجود توافق سياسي على 
اإلســراع في التصويت عليها طبقاً 
ملا جــاء به املنهاج الــوزاري حلكومة 

محمد شياع السوداني.
وتشــير التقديــرات النيابية إلى أن 
مجموع قانون املوازنة ســيصل إلى 
130 تريليون دينار أو أكثر من ذلك، مع 

عجز متوقع بنحو 10 تريليون دينار.
وقــال النائــب عقيل الفتــاوي في 
تصريح إلــى »الصبــاح اجلديد«، إن 
»احلكومة لم يســعفها الوقت في 
إرسال قانون املوازنة قبل بدء العطلة 

التشريعية«.
وتابــع الفتاوي، أن »إرســال املوازنة 
ســيكون جاهــزاً في البرملــان قبل 
في  جلســاته  البرملــان  اســتئناف 

التاسع من الشهر املقبل«.
وأشار، إلى أن »التفاهمات السياسية 
املوازنة«،  إقرار  ســتكون حاضرة في 
موضحــاً ان »التعطيل في إرســال 
القانون ال يخلو من بعض التجاذبات 

السياسية«.
أن »هنــاك تفاهما  الفتــاوي،  وبني 
ملحوظــا بــني الكتل السياســية 
الداعمة لتشكيل احلكومة وال توجد 
خافات عميقة«، معرباً عن اعتقاده 
بــأن »اقــرار املوازنة ســوف يختلف 

عن الســنوات الســابقة بكونه لن 
يستغرق وقتاً طوياً داخل البرملان«.

وشــدد، على أن »عدداً مــن املعايير 
توزيع  فــي  اعتمادها  يتــم  ســوف 
االقاليــم  علــى  التخصيصــات 
الســكان  أهمها عدد  واحملافظــات، 
واملساحة  والتضرر  احلرمان  ونســبة 

اجلغرافية، إضافة إلى موضوع البترو 
دوالر«.

ومضــى الفتاوي، الــى أن »اللجنة 
لتلقي  مســتعدة  النيابية  املاليــة 
املوازنــة مــن أجل طرحها بأســرع 
وقت للقراءة األولى والثانية ومن ثم 

التصويت عليها«.

من جانبهــا، ذكــرت النائبة ضحى 
القصير، في تصريــح إلى »الصباح 
اجلديد«، ان »الكثير من امللفات التي 
مت إدراجها في املنهاج الوزاري حلكومة 
محمــد شــياع الســوداني تنتظر 
إلى  حتتاج  بكونهــا  املوازنة  تصويت 

تخصيصات مالية«.
وتابعت القصيــر، أن »اجلميع ينتظر 
من احلكومة أن تســرع في إرســال 
املوازنة ونحــن نتطلع ألن تكون تلك 
العملية في الشــهر احلالي من اجل 
مناقشــتها مبجرد أن يباشر البرملان 

جلساته«.

ولفت، إلى أن »عدداً من النقاط سوف 
تركز عليها املوازنــة أبرزها، موضوع 
أصحاب  وتثبيت  الوظيفية  الدرجات 
العقود، واخلدمات األساسية املقدمة 

إلى املواطن والبطاقة التموينية«.
وانتهت القصير، إلى »ضرورة التركيز 
اجملتمع  الهشــة في  الطبقات  على 
التــي تعاني من التــردي االقتصادي 
السيما شرائح الرعاية االجتماعية«.
إلى ذلك، أفــاد النائب عارف احلمامي 
فــي تصريح إلى »الصبــاح اجلديد«، 
بــأن »الوزارات املعنيــة أنهت جميع 
االستعدادات اخلاصة بقانون املوازنة«.
وتابــع احلمامــي، ان »مــا يعطــل 
الوزراء  علــى مجلس  القانون  عرض 
للتصويــت عليه، هــو االتفاق على 

حصة اقليم كردستان«.
ولفت، إلى أن »وفود امن االقليم جتري 
زيارات إلى بغداد بهدف حســم هذا 
االستحقاقات  ضمن  قريباً،  املوضوع 

التي تضمنها املنهاج الوزاري«.
وأكمل احلمامي بالقول، إن »العملية 
واضحاً  استقراراً  تشهد  السياسية 
من املمكــن توظيفه في االســراع 

بإقرار قانون املوازنة«.
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاني 
قد كشــف عــن مفاوضــات جتري 
حالياً من أجــل تعديل حصة اقليم 
متوقعاً  املوازنة،  قانون  في  كردستان 

ان تكون بنحو 14%.
الــوزاري حلكومة  املنهاج  أن  يذكــر 
محمد شياع الســوداني قد تضمن 
عدداً من الفقرات أبرزها اإلسراع في 

إقرار قانون املوازنة.

اكدوا ان إقرارها لن يستغرق وقتا طويال..نواب:

الموازنة ستكون جاهزة قبل الفصل التشريعي 
المقبل وحصة اإلقليم عرقلت حسمها داخل الحكومة

تخفيف القيود الصينية يرفع 
6المعنويات اإليجابية في أسواق النفط مالبسات قضية الليبي المتهم بحادثة )لوكربي) 

3تتشابك وحكومة الدبيبة متهمة بالخيانة

السليمانية - عباس اركوازي:
ابرز  النفــط والغاز  يعد ملف 
عقبة امام معاجلة املشــاكل 
العالقة بــني حكومة االقليم 
واحلكومة االحتادية اللتني بدءتا 
جولــة جديدة مــن املباحثات 
املنصرم،  االســبوع  بينهمــا 
نظرا لتباين تفسيرات اجلانبني 
ملواد الدستور التي تخص هذا 

امللف.
وبينما اعتبــر خبراء ومحللون 
االن  الفرصة  ان  اقتصاديــون، 
للتوصل  اجلانبني  امام  سانحة 
الــى اتفــاق كونكريتي مرض 
للحكومتــني حــول القضايا 

النفط  بضمنهــا  العالقــة 
فانهــم  وامليزانيــة،  والغــاز 
لــم يخفــوا، ان التوصل الى 
النفط في  اتفاق حول ملــف 
الكثير  الذي يشــوبه  االقليم 
من الفســاد، سيكون العقدة 
الـى  التوصـل  االبرز في طريق 

اتفـاق.
شياع  محمد  حكومة  واكدت 
الســوداني لوفد االقليم انها 
مســتعدة للوصول الى اتفاق 
حول مجمل القضايا العالقة 
مع االقليم، فــي اطار االتفاق 
الكرديني  احلزبني  بني  ابرم  الذي 
)االحتاد الوطنــي والدميقراطي 

الكردســتاني( في اطار اتفاق 
الدولة،  ادارة  حتالف  تشــكيل 
وذلك مرهــون بالتزام االقليم 
مبا يترتب عليه من واجبات جتاه 

احلكومة االحتادية.  
وقــال عضو مجلــس النواب 
عن احلزب الدميقراطي شــوان 
محمــد، ان اقليم كردســتان 
مستعد في اطار االتفاق على 
قانون النفــط والغاز، البرام اي 

اتفاق مع احلكومة االحتادية.
مجلس  عضــو  توقع  بــدوره 
الوطني  االحتــاد  عــن  النواب 
كرمي شكر في حديث للصباح 
اجلديد، ان يتمكن رئيس الوزراء 

من  الســوداني  شياع  محمد 
تنفيذ برنامجه احلكومي، الذي 
يتضمــن اقرار قانــون النفط 
والغــاز، االمر الذي ســيمهد 
ملعاجلة ملف النفط بني بغداد 

واربيل.
ان توصل  الى  واشــار شــكر 
بغداد واربيل الــى اتفاق حول 
سيســهم  النفــط  ملــف 
فــي معاجلة امللفــات االخرى 
العالقــة، وســيؤدي الى زيادة 
املوازنة، الن  حصة االقليم من 
النفط ابرز العقبات التي تقف 
امــام توصل احلكومتــان الى 

اتفاق نهائي. 

االتحاد والديمقراطي يأمالن معالجة ايجابية
 للملفات العالقة بين بغداد واربيل 

رئيس الجمهورية يدعو الى نشر المحبة
 والتسامح بالخطاب الديني المعتدل

بغداد - الصباح الجديد: 
اإلنســان  حقوق  جلنــة  أعلنــت 
النيابيــة امس االربعــاء التحرك 
لتعديــل قانــون حريــة التعبير 
والتظاهر  واالجتمــاع  الــرأي  عن 
دعمها  أكــدت  فيما  الســلمي، 
الــوزراء محمد شــياع  لرئيــس 
الســوداني، إلعــادة العــراق إلى 
مصاف الدول التــي تراعي حقوق 

اإلنسان.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصاحلي 
اإلنسان ستعمل  »جلنة حقوق  إن 
بجهــد على تعديــل قانون حرية 
واالجتماع  الــرأي  التعبيــر عــن 
والتظاهر السلمي، وعدم السماح 
بتكميم األفواه«، مشــيراً إلى أن 
»جلنة حقوق اإلنسان مع التظاهر 

السلمي والتعبير عن الرأي«.
وبشــأن واقــع الســجون، أكــد 
الصاحلي أن »الســجون العراقية 

اآلالف  مبئــات  اكتظاظاً  تشــهد 
أن  إلى  الفتــاً  الســجناء«،  مــن 
»هنــاك قضايا كثيــرة باإلمكان 
التخفيف  أو  اطــاق ســراحهم 
اتفاق  أحكامهم حلني حصول  من 
سياسي على إطاق برنامج العفو 

العام«.
وتابــع أن »الســجون العراقيــة 
رديئة وغير جيدة ســواء كان على 
مســتوى الطعام أو على مستوى 
االكتظــاظ«، موضحاً أن »اللجنة 
ســجلت الكثير مــن األمور غير 
واألعراف  االتفاقيات  مع  املتوافقة 

الدولية«.
أن  وأعرب الصاحلي، عن »أمله في 
يولي رئيــس الوزراء االهتمام بهذا 
امللف«، مبدياً »التعاون التام معه 
في إعادة العراق إلى مصاف الدول 
التي تراعي حقوق اإلنسان من كل 

اجلوانب«. 

بغداد - الصباح الجديد: 
العامة  املــرور  مديرية  رصدت 
امــس األربعاء، نحــو 14 ألف 
مخالفة متنوعة، بالتزامن مع 
تنظيم  إجــراءات  تطبيق  بدء 
السير في شوارع العراق، فيما 
شــددت قوات األمن إجراءاتها 

دعما للمرور.
وأكدت املديرية في بيان »اتخاذ 
الازمة  القانونيــة  اإلجراءات 
ومواصلــة  اخملالفــني،  بحــق 
واجباتهــا املكلفة بها لفرض 
هيبة القانــون املروري والعمل 
الســبل  أفضل  إيجــاد  على 
أكثر  الشــارع  الكفيلة جلعل 
أرواح  انســيابية حفاظا على 
»رصد  الى  مشيرة  املواطنني«، 
نحو 14 ألف مخالفة متنوعة، 
واتخــاذ اإلجــراءات القانونية 

الازمة بحق اخملالفني«.
ومع بداية صباح امس األربعاء، 
بغداد  شــرطة  قيادة  شرعت 

إلجراءات  الكامــل  بدعمهــا 
مديريــة املــرور العامــة في 
واألنظمة  القوانــني  تطبيــق 

املرورية بشكل صارم.
بيان  في  الشــرطة  وأوضحت 
أن ذلــك »يأتــي انطاقــا من 
ســامة  على  احلفاظ  مبــدأ 
املواطنني مستخدمي الطريق 
والنظام«  األمن  على  وحفاظا 
الكرخ،  قيادة شرطة  وأهابت   ،
باملواطنــني »االلتــزام التــام 
بالنظام والقانون واســتخدام 

الطريق بالطريقة املثلى«.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، 
الثاثاء،  األول  أمــس  أعلنــت 
ألجل  وطنية«  »حملة  انطاق 
املرور  ســامة  علــى  احلفاظ 
ببغداد  العامة  الشــوارع  في 
ومنــع  كافــة،  واحملافظــات 
التي  النظامية  غير  اإلجراءات 
منـذ  الشـــارع  يشهـدهـــا 

مـدة.

السجون رديئة ونعتزم تعديل قانون 
حرية التعبير واالجتماع والتظاهر 

14 ألف مخالفة خالل ساعات من 
بدء حملة »هيبة المرور« الوطنية

رئيس اللجنة النيابية لحقوق االنسان:

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقــع محللو »بنــك أوف أمريكا«، 
بلوغ برميل خــام برنت ما بني مائة 
ومائــة وعشــرة دوالرات، في وقت 
متســكت منظمة البلدان املصدرة 
للبترول »أوبك« بتوقعاتها السابقة 
لنمو الطلب العاملــي على النفط 
اخلام، سواء في العام احلالي ام العام 
املقبل بعد خفضهــا اإلنتاج مرات 
عدة ، قائلة إنه في حني أن التباطؤ 
االقتصــادي »واضح متامــاً«، إال أن 
هناك جانباً صعودياً محتماً يتمثل 
في تخفيف سياسة »صفر كوفيد« 
التي تبنتها الصني ملكافحة فيروس 
كورونا، وهذا أيضا من بني األسباب 
التي اســتند عليها محللو البنك 

األميركي في توقعهم.
للشهر  تقريرها  في  »أوبك«  واوردت 
احلالي إن الطلــب على النفط في 
2023 ســيرتفع 2.25 مليون برميل 
يوميــاً، أو نحو 2.3 في املئة، بعد منو 

2.55 مليون برميل يومياً في 2022.
ولــم يتغير التوقعان عن الشــهر 
املاضي. وفيما يخص حركة األسعار 
قال التقرير إن متوسط سعر سلة 
الثاني  خامات »أوبك« في تشــرين 

انخفض إلــى 89.73 دوالر أميركي، 
مقارنــة بحوالــى 93.62 دوالر في 
دوالر،  و101.89  األول،  تشــرين 

متوسط السعر خال عام.
على العكــس ارتفع إنتــاج الدول 
 28.83 مــن  »أوبك«  فــي  األعضاء 
مليون برميل يومياً في أكتوبر، إلى 
29.57 مليون برميل في نوفمبر، مما 
يشــير إلى أن زيادة اإلنتاج أسهمت 

في انخفاض محدود لألسعار.
وأضافــت املنظمــة الدوليــة في 

النمو  أن اخملاطــر علــى  تقريرهــا 
»تدفعنــا  العاملــي  االقتصــادي 
لألسفل«، بخاصة التضخم املرتفع 
البنوك  قبل  من  النقدي  والتشديد 
مستويات  وارتفاع  الكبرى  املركزية 
الديــون الســيادية فــي عديد من 
املناطــق وبعض قضايا سلســلة 
التوريد املستمرة، عاوة على اخملاطر 
األزمات  واســتمرار  اجليوسياسية 

املرتبطة بجائحة كوفيد- 19.
النفط يواصل مكاسبه

مــن ناحية أخــرى واصــل النفط 
اإلمدادات  تعطــل  مكاســبه، مع 
وتخفيف قيود مكافحة كورونا في 
الصــني، أكبر مســتورد للخام في 

العالم.
وارتفعــت العقود اآلجلة خلام برنت 
90 ســنتاً، أي 1.15 فــي املئة، إلى 
78.89 دوالر للبرميــل، بينمــا زادت 
العقود اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوســيط األميركي 67 ســنتاً، أي 

0.92 في املئة، إلى 73.84 دوالر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 
أدنى مستوى عند 70.25 دوالر خال 
من ســعر  اإلثنني مقترباً  تعامات 
إعادة الشراء النظري، وهو 70 دوالراً، 
الــذي أعلن الرئيــس األميركي جو 
بايدن أنه يهدف إلى جتديد مخزونات 
اخلام عنــد الوصول إليــه، وهو ما 
دعم أسعار النفط لارتفاع بنهاية 

اإلثنني، واستمر الدعم يوم الثاثاء.
وقال كريــج إيرالم، كبيــر محللي 
إن  »أواندا«،  في مؤسســة  السوق 
مزيداً من الدعم لألســعار جاء من 
خال تراجع قيــود مكافحة كورونا 
في الصني وتهديد روســيا بخفض 
اإلنتاج في مواجهــة احلد األقصى 
لألســعار مــن جانــب مجموعة 
الســبع، إلــى جانب إغــاق خط 
إمدادات كنــدي رئيس إلى الواليات 

املتحدة.
ولم يحدد جدول زمني باســتئناف 
أنابيــب  خــط  عبــر  اإلمــدادات 
»كيستون« التابع لشركة »تي.سي 
إينرجي«، الذي يتم من خاله شحن 
حوالى 620 ألف برميــل يومياً من 
اخلام الكندي من ألبرتا إلى الواليات 
املتحدة بعد غلقه األسبوع املاضي.

ووفقاً الستطاع أولي أجرته وكالة 
»رويتــرز«، رفع إغــاق خط األنابيب 
التوقعات بانخفاض مخزونات اخلام 
األميركيــة 3.9 مليــون برميل في 
األسبوع الذي انتهي في التاسع من 

هذا الشهر.
في الســياق، توقــع محللو »بنك 
أوف أمريكا«، أن يكلف خام »برنت« 
العام املقبل في املتوسط 100 دوالر 
عند  ذروته  ليبلغ مستوى  للبرميل، 
110 دوالرات للبرميــل، في النصف 

الثاني من العام.
وســيصل الســعر، مــن وجهــة 
نظرهــم، إلى مســتوى ذروته عند 
110 دوالرات للبرميــل في النصف 

الثاني من العام.
وقال البنك في تقريــر: »العقوبات 
ضد روســيا وانخفــاض مخزونات 
الصيني،  االقتصاد  وانفتاح  النفط 
ورغبة »أوبك« في خفض اإلنتاج في 
حالة ضعف الطلب يجب أن يدعم 

ارتفاع أسعار الطاقة«.
ومت تداول العقود اآلجلة خلام »برنت« 
لشهر شــباط / فبراير في بورصة 
لنــدن للعقود اآلجلــة »ICE« عند 

80.3 دوالر للبرميل مساء الثاثاء. 

 بنك أوف أمريكا«: خام »برنت« سيصل ما بين 100 و110 دوالرات في 2023  
فيما ابقت »أوبك« على توقعها بنمو الطلب على النفط للعام المقبل تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
حمزة  النفطي  اخلبيــر  حذر 
اجلواهري امــس األربعاء، من 
تضخيم سعر برميل النفط 
نتيجة  العامة  املوازنــة  في 
التقلبات العاملية ألســعاره، 
أن تســعيره عند  فيما أكد 

الـ40 دوالراً أمر معقول.
وقال اجلواهري في تصريحات 
صحفية إن »هناك مؤشرات 
الرتفــاع  كثيــرة  وعوامــل 
منها  عاملياً  النفط  أســعار 
األوكرانية،  الروســية  احلرب 
وحجــز الناقــات النفطية 
في تركيا، فضــاً عن ارتفاع 
أسعار الدوالر، إال أن األسعار 
بدأت تنخفــض تدريجياً دون 
مؤكداً   ،« األســباب  معرفة 
كبير  رقم  بوضع  »اجملازفة  أن 
لســعر برميــل النفط في 
املوازنــة قد يذهــب بنا الى 

كارثة جديدة«.
برميل  »تســعير  إن  وأضاف 
النفــط الواحد عنــد الـ40 

دوالراً هــو ســعر معقــول 
النفط  لتقلبــات  وضمــان 
الســوق  فــي  واســعاره 
العامليــة«. ، وتابع أن »العراق 
وتســعير  بامتياز  ريعي  بلد 
برميــل النفــط أكثــر من 
الـــ40-45 أمر خطيــر جداً، 
نظــراً ملــا يحدث بالســوق 

العاملية االن«.
الى ذلك، أكــدت عضو جلنة 
زينب  النيابية  والغاز  النفط 
تابعته  تصريح  في  املوسوي 
الصبــاح اجلديد، أن »ســعر 
برميــل النفط فــي املوازنة 
العامة ســيكون عند الـ45 

دوالر«.
املالية  اللجنة  أفادت  وكانت 
النيابية في وقت ســابق، ان 
»ســعر برميــل النفط بلغ 
 2021 موازنة  فــي  دوالراً   45
أن  اقترحــت  املاليــة  ووزارة 
يكون سعر برميل النفط في 
الى   60( 2023 ما بني  موازنة 

65( دوالرا«.

خبير يحذر من تضخيم 
تسعيرة النفط في موازنة 

العام المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
الدكتور  اجلمهوريــة  رئيــس  دعا 
عبد اللطيف جمال رشــيد امس 
األربعــاء، الى ضرورة تبني اخلطاب 
الدينــي، االعتدال من اجل نشــر 
احملبة والتسامح، مثيرا الى ضرورة 
الدينية، وجعلها  األماكــن  اعمار 

قبلة للزائرين. 
جاء ذلك خال استقباله في قصر 
بغداد امــس األربعاء ، رئيس ديوان 
الوقف الســني الدكتور مشعان 

محي الدين اخلزرجي.
ودعا فخامته إلى :« نشر التسامح 
واحملبة مــن خال تبنــي اخلطاب 
املعتدل«، مؤكــداً »ضرورة تعميق 

التعــاون بــني اجلميــع ملواجهة 
األفكار  بوجه  والوقوف  التحديات 

الدخيلة واملتطرفة«.
وأشار الرئيس عبد اللطيف جمال 

رشــيد إلى » أهمية الدعم الذي 
تقدمه املراكــز الدينية في توفير 
اخلدمات العامة للمواطنني«، الفتاً 
إلــى »أهمية تشــجيع احلكومة 

برنامجها  ليحقق  في مســعاها 
اخلدمي ما يصبو إليه العراقيون«. 
االهتمام   « أّكــد ضــرورة  كمــا 
بجميع العتبات املقدسة واملبادرة 
بإعمار األماكــن الدينية وجعلها 
السياحة  لتنشيط  للزائرين  ِقبلة 
تكون  أن  التي ميكنهــا  الدينيــة 

داعماً القتصاد البلد«.
بدوره، قــدم رئيس ديــوان الوقف 
محي  مشعان  الدكتور  الســني 
الدين اخلزرجي شكره الى الرئيس 
»تفعيل  على توجيهاتــه، مؤكداً 
الــدور اإلرشــادي والتوعــوي في 
احملبة  ونشر  الدينية  املؤسســات 

بني جميع العراقيني«.



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

يعد العراق من أقدم مواطن زراعة 
النخيــل في العالــم، إذ كان أول 
التمر  نخيل  موثق لشجرة  ظهور 
في العالم القدمي في مدينة اريدو 
)نحو  البــاد  جنوبي  التاريخيــة 
4000 ق.م( والتــي كانت منطقة 
رئيســة لزراعة نخيل التمر، كما 
يوجد في املتحــف العراقي ختم 
نخلة  بينهما  رجلني  على  يحتوي 
متر يعــود إلى عصر االكديني )نحو 

2730 ق.م(. 
ويواجه محصول التمر، الذي كان 
الزراعية  املنتجــات  ابرز  أحد  يعد 
التي تتســلح بها بــاد الرافدين 
وتصدر سنويا كميات كبيرة منها 
الى اخلارج، تهديدات حقيقية تهدد 
باندثــاره، فيما يعزو املســؤولون 
أسباب،  الى عدة  ذلك  احلكوميون 
بالنخيل  االهتمــام  ضعف  منها 
وعدم توفيــر الدعم للفاحني من 
االجنبي  االســتيراد  ايقاف  حيث 
غياب  عن  االسمدة، فضا  وتوفير 

خطة تسويقية للتمور.
وحتتوي مســلة حمورابــي )نحو 
1754 ق.م( علــى ســبعة قوانني 
متعلقــة بالنخيل منهــا قانون 
يفــرض غرامات كبيــرة على من 
يقطع نخلة، وقوانني أخرى تتعلق 
بني  وبالعاقة  االشــجار  بتلقيح 
الفــاح ومالــك األرض وعقوبات 
علــى اإلهمــال وعــدم العناية، 
حيث تفرض على الفاح ان يدفع 
ايجار البســتان كاما إلى املالك 
إذا ســبب اهماله أو عدم عنايته 
باالشــجار إلى قلة إنتــاج التمر. 
وكان االشــوريون يقدسون أربعة 
اشــياء هي نخلة التمــر واحملراث 

والثور اجملنح والشجرة املقدسة.
كانت أعداد أشــجار النخيل في 
العــراق علــى وفــق إحصائيات 
أجريــت فــي ســبعينيات القرن 
املاضــي، تصل إلى نحو 50 مليون 
نخلــة ، إال أّن احلــروب والظروف 
الصعبة واحلصــار االقتصادي في 
تسعينيات القرن املاضي تسببت 
فــي تراجــع العدد إلــى نحو 30 
إحصاء  بحســب  نخلــة  مليون 

تقريبي أجري عام 2002.
واســتمر تناقص أعــداد النخيل 
حتى وصل إلــى 16 مليون نخلة 

فقط، فــي عموم الباد، على وفق 
إحصاء عام 2014.

بابل،  محافظــة  زراعة  مديريــة 
انتقدت حتويــل هيئة النخيل في 
وزارة الزراعة الى شعبة، عادة ذلك 

“ظلماً كبيراً” بحق النخلة.
وقال مدير زراعة بابل ثامر اخلفاجي 
الى  يتعرض  التمــور  “موضوع  ان 
عدد مــن األخطاء، االول هو تغيير 
هيئــة النخيــل في الــوزارة الى 
شــعبة تابعة الى قسم النبات، 
وهــو ظلــم لكبيــر للنخلة في 
الثاني  العراق”. ، مضيفا ان “االمر 
هو قضية التجــاوزات والتجريف 
على بساتني النخيل”، مشيراً الى 
“عدم وجــود قانون رادع وقوي يردع 
اجملاورة حلدود  املتجاوزين، خصوصاً 

بلديات االقضية والنواحي”.
مديــر زراعة بابل ثامــر اخلفاجي، 
لفت الى ان “االمر الثالث هو غياب 

االهتمــام مبحصــول التمور بعد 
االنتاج من حيث الصناعة وتعليب 
متور  اســتيراد  واســتمرار  التمر، 
تلــك األمور “تؤدي  خارجية”، عاداً 
في املســتقبل القريب الى اندثار 
التاريخي  الوطنــي  احملصول  هذا 

املقدس”.
الزراعــي  اإلحصــاء  مديريــة 
احلكومية قّدرت إنتاج التمور لعام 
2020 بأكثــر مــن 735 ألف طن، 
بارتفاع نســبته %15 عــن العام 

الذي سبقه )2019(.
يذكــر أن قانوناً صــدر عام 1979 
يقضي بأن من يــزرع 50 نخلة أو 
فإن  الواحــد،  الدومن  في  شــجرة 
األرض تصبــح ملــكاً لــه بحال 
متوقف  القانون  هذا  لكن  أثمرت، 

عن العمل االن.
مــن جانبــه، قــال مديــر زراعة 
محافظة واســط، اركان مريوش، 

ان  االعاميــة،  رووداو  لشــبكة 
“انتاج محافظة واســط ســنوياً 
من التمــور يتراوح بــني 200 الى 
250 الف طــن”، مبيناً أن “هنالك 
عام،  بشكل  االنتاجية  في  تذبذباً 
وليســت مثل السنوات السابقة 

لعدة أسباب”.
ولفــت مريوش الــى ان “من هذه 
األســباب انتشــار اآلفــات التي 
تصيب النخيل، وعدم وجود منفذ 
االستيراد  وفتح  للتمور،  تسويقي 
امــام التمور االجنبيــة، ما جعل 
االســعار تتدنى، كما ان تكاليف 
التســميد  حيث  مــن  االدامــة 
ال  وبالتالي  ارتفعــت،  والتنظيف 
توجد جــدوى من االنتاج، وبالتالي 
البســتان  اهتمــام صاحب  يقل 

بالنخيل”.
أن  استدرك  واســط،  زراعة  مدير 
“هنالــك اهتماماً مؤخــراً باألمر، 

من خال دخول شــركات خاصة 
بتصنيع التمور الى االسواق، كما 
ان قرار الوزارة منع االستيراد ساعد 
أصحاب البســاتني على التصرف 
لذا  بشــكل جيد مبحصولهــم، 
بــدأت تتحســن مؤخــراً وترتفع 
معدالت االنتــاج وتقل األمراض”، 
ضروري  الدولة  “اهتمام  أن  مؤكداً 

لهذا القطاع احليوي واملهم”.
وكان العراق فــي صدارة املنتجني 
للتمر في العالم قبل عقود؛ لكن 
إنتاجه االن بــات ال يتجاوز %5 من 

اإلنتاج العاملي.
عن  أعلنت  العراقية  الزراعة  وزارة 
تصدير 200 ألــف طن من التمور 
خــال تشــرين األول 2021 إلــى 
العديــد من الدول، مــن ضمنها 
مصــر واملغرب والهنــد وإيطاليا 

وهولندا.
وقت  في  الزراعــة  وزارة  وأكــدت 

ســابق، أن الزراعة تشكل بني 4 - 
%5 مــن الناجت القومــي العراقي، 
وميكــن العمل لرفعها ملســتوى 
%20 مبزيــد من الدعــم احلكومي 

وتوفير املياه.
يعــّد العــراق، الغنــي باملــوارد 
النفطية، من الدول اخلمس األكثر 
والتصحر  املنــاخ  لتغيــر  عرضة 
املتحّدة،  األمم  العالــم، وفــق  في 
خصوصاً بسبب تزايد اجلفاف مع 
ارتفاع درجــات احلرارة التي تتجاوز 
في مرحلــة من فصــل الصيف 

خمسني درجة مئوية.
العراقيــة  احلكومــة  وتراســل 
باســتمرار كّا من طهران وأنقرة 
للمطالبــة بزيــادة احلّصة املائية 
للعراق من نهــري دجلة والفرات، 
اال ان هاتني الدولتني لم تستجيبا 
بهذا  املتكــررة  العــراق  لطلبات 

الصدد.

بغداد ــ الصباح اجلديد :
يشهد سعر صرف الدوالر األمريكي 
إزاء الدينار العراقي ارتفاعاً مستمراً 
وملحوظــاً، والذي أدى إلى اضطراب 
احلركة التجارية في األسواق احمللية، 
املواد  أســعار  ارتفاع  في  وأســهم 
الغذائيــة واالســتهاكية وخاصة 
أســواق اجلملة في منطقة جميلة 

التجارية ببغداد.
وأضحــت هــذه املنطقــة، ومعها 

فــي  الكبيــر،  الشــورجة  ســوق 
العاصمة العراقية، شبه خالية من 
املتبضعني، وهو ما يراه بعض التجار 
واقتصاديون مرتبطا بارتفاع ســعر 
صــرف الدوالر في األســواق املوازية 

)السوداء(.
ويقول أحد جتار اجلملة في منطقة 
جميلة، ويدعى محمد عبد احلسني، 
إن “ارتفاع اسعار الدوالر أثر بالتأكيد 
على اســعار املواد الغذائية ســواء 

الرز او الطحــني او الزيوت النباتية”، 
مبينا ان “هذه املواد يتم اســتيرادها 
بالــدوالر وبالتالي فــإن بيعها ايضاً 

يكون بالدوالر”.
واضــاف أن “التاجــر ال يتضــرر من 
ناحية ارتفاع اســعار الــدوالر بقدر 
مــا يكون املشــتري مــن أصحاب 
محات التجزئــة واملواطنني”، الفتا 
الــى ان “الضرر الوحيــد الذي يقع 
على التاجر سيكون في قلة كمية 

الشــراء نتيجة هــذا االرتفاع وتردد 
البعــض فــي الشــراء لتوقعهم 
بانخفاض األســعار مستقباً، وهو 
ما يضع سوق جميلة شبه خال من 

املتبضعني اليوم”.
مــن جهتــه، أكــد اخلبيــر املالي 
واإلقتصــادي هال الطعــان، إن “اي 
ارتفاع بأســعار صرف الــدوالر يؤثر 
مبينا  السوق”،  بشكل مباشر على 
ان “جتار العملة والســوق الســوداء 

موجــودون ويســتغلون الفرص في 
ظل عدم وجود رقابة حكومية على 
األسواق، وبالتالي هذا االرتفاع سيؤثر 
علــى املواطنني وخاصــة الطبقات 
وأشار  والفقيرة”.  احملدود  الدخل  ذات 
الطعان، إلى أن “هــذا االرتفاع يؤثر 
على نشــاط الســوق وحركته، ألن 
بسبب  الشراء  املواطن ســيتجنب 
أن “افضل  هذا االرتفــاع”، مؤكــداً 
احللول خلفض أسعار الدوالر هو اجتاه 

البنك املركزي لبيع الدوالر بشــكل 
مباشــر للمواطنني عن طريق أفرع 
املصارف املنتشــرة وبأسعار محددة 
لتقليــل الفجوة ما بــني ما يبيعه 
البنك وما هو موجود في االســواق 
حاليا”. وارتفعت أسعار صرف الدوالر 
بغداد  في  الرئيســية  البورصة  في 
الكثر من 152 ألف دينار مقابل  كل 
100 دوالر فــي وقت يبيع فيه البنك 
املركزي الدوالر الواحد بـ 1460 دينارا.

بغداد ـ الصباح الجديد 
أكدت وزارة املوارد املائية عقد لقاءات 
وصفتها باملهمة مع اجلانبني التركي 
املياه، مشيرة  واإليراني حلسم ملف 
إلــى أن هنالك اهتمامــا حكوميا 

كبيرا مبلف حقوق العراق املائية.
علي  الوزارة،  باســم  املتحدث  وقال 
راضــي فــي تصريحــات صحفية 
امس االربعاء إنــه “نتيجة للظروف 
الصعبة التي عانى منها العراق في 
خصوصا  املائية  اإليــرادات  موضوع 
أثرت  التي  املاضية،  املواســم  خال 
بشكل كبير على جميع القطاعات، 
كان لوزارة املــوارد املائية واحلكومة 
شهده  الذي  الكبير  الدعم  اجلديدة 
هذا امللف ســواء مــن رئيس الوزراء 
محمد شــياع الســوداني أو رئيس 
اجلمهوريــة عبــد الطيــف جمال 

رشيد”.

وأضاف املتحدث أن “هناك صفحات 
جديدة ستفتح في ملف املياه، من 
أجل ضمــان حقوق العــراق املائية 

واحلصول على حصــة مائية عادلة 
تلبــي كافــة املتطلبــات”. ، وتابع 
بالقول أن “العراق عانى من شــحة 

املياه خال الفترة املاضية، بســبب 
توســع اجلانب التركي في إنشــاء 
السدود واملشــاريع اإلروائية، إضافة 

إلى تأثر العراق بالتغيرات املناخية”. 
وذكر راضــي أن “وزير املــوارد املائية 
عون ذياب كان له اتصال مع املبعوث 
اخلاص للرئيس التركي فيصل اوغلو، 
اإليرادات  قلة  الوزير  حيث استعرض 
املائية وتأثر جميع القطاعات بسبب 
الشحة املائية”.، مضيفا ان “اجلانبني 
اتفقا خال هذا االتصال على عودة 
العراقية  للوفود  املشتركة  الزيارات 
والتركية، لعقد االجتماعات الفنية 
ووضع  مرتقبــة،  جديــدة  ولقاءات 
االتفاقيــات والبروتوكوالت واملواثيق 
الدوليــة التي تصــب في مصلحة 
العراق حلصوله على حصته املائية”. 
وأكمــل بالقول: “كمــا كان هنالك 
لقاء مهم بــني وزير املــوارد املائية 
بشأن  العراق  لدى  اإليراني  والسفير 
أن  امليــاه”، معبراً عــن أمله،  ملف 
“حتدث لقــاءات مهمة مرتقبة على 

مســتويات سياسية أعلى من أجل 
حصول العراق على حصته املائية”.

وأوضح، أن “وزارة املوارد املائية لديها 
خطط واســعة ملواجهة الشــحة 
املائية وتقنني اإلطاقات من اخلزانات 
التي تعاني مــن انخفاض كبير في 
مســتوى اخلزين املائي، وتلبية كافة 
املتطلبات ســواء اجلانب الزراعي أو 
تأمني ميــاه اخلام حملطات اإلســالة 
وإنعاش األهوار ودفع اللسان امللحي 

وحتسني بيئة شط العرب”.
وأشــار املتحدث إلــى، أن “األمطار 
األخيــرة أثــرت بشــكل إيجابــي 
وتلبية  املائي  اخلزيــن  على معدالت 
املتطلبــات خصوصا الريــة األولى، 
أضافة إلــى أن األمطار عملت على 
الزراعي  للموســم  مرونــة  إعطاء 
املياه  توزيــع  عملية  في  الشــتوي 

والتحكم في اإلطاقات املائية”. 

مع صعود الدوالر..
 إرتفاع بأسعار المواد الغذائية واألسواق خالية من المتبضعين

الموارد: لقاءات مرتقبة مع تركيا وايران لحسم ملف المياه

 رحيم الشمري :
اقــام مركــز تدريب وتطويــر االرامل 
احد منظمات اجملتمع املدني ، ورشــة 
العامات في  للنســاء  متخصصــة 
وزارة الداخليــة الشــرطة اجملتمعية 
وحماية االســرة والطفل ، بالشراكة 
مــع منظمــة اوكســفام اخليريــة 
البريطانيــة ، ضمــن مشــروع دعم 
منظمــات حقوق املــراة العراقية في 
تنفيذ حمات السياســة واملناصرة ، 
وبحضور اكادمييني وصحفيني وباحثني 

وناشطني .
وقالت عضو املنظمة الناشطة املدنية 
تقوى سعد ، ان املركز نفذ ورشة ركزت 
على مشــاكل اجملتمع واليات العمل 

للنســاء في وزارة الداخلية ضابطات 
ومنتســبات وموظفات ، واالســتماع 
اداءها  الراء العناصر املشــاركة خال 
، ومــا يواجها مــن مصاعب  عملها 
املاسة للتشــريعات احلديثة  واحلاجة 
للمرحلة  اخلطوات  بشــأن  والتداول   ،
، وايضا التركيز على اجلوانب  القادمة 
القانونية التي اســتعرضت من مدير 
قسم حماية االســرة والطفل اللواء 
علي محمد محمد سالم ، وضابطات 
التحقيــق العامات في مراكز حماية 

االسرة ، وطرق احلل واملعاجلة .
وتابعت ان محاور الورشــة قدمت من 
والدكتور ســعد  ورود خضير  احملامية 
اخلالدي ، ركزت على آليات اســتقبال 

الناجيــات من العنــف وادارة عناصر 
وزارة الداخلية للحاالت ، ودور احملققني 
في وزارة الداخليــة واجراءات االحالة 
الطبية النفسية ، وتفعيل رقابة نظام 
مسار االحالة متعدد القطاعات وزارة 
ومنظمات  الصحة  ووزارة  الداخليــة 

اجملتمع املدني .
وبني مستشار دائرة العاقات واالعام 
الداخلية الدكتور رســول  فــي وزارة 
مطلق ، ان جهــود علمية واجتماعية 
واســرية تبذل من كــوادر الوزارة ، من 
خال تاسيس املنتديات اجملتمعية في 
كافة مناطق العراق ، تلتقي اسبوعيا 
ومشاركة  باملنطقة  مائم  مكان  باي 
االجتماعيــة  والوجــوه  اخملتاريــن 

 ، املعروفــة  والثقافيــة  والرســمية 
حتاول حل كافة املشــاكل االســرية 
واالجتماعية  القانونية  بالســياقات 
، كذالك وجــود االرقــام اجملانية ٤٩٧ 
اخلاصــة بالشــرطة اجملتمعية و ١٣٩ 
ملديرية حماية االسرة والطفل ، تتلقى 
مجموعة من االتصاالت واملناشــدات 
عبر خطها الســاخن بشــكل يومي 
على مدار الســاعة ، واالجابة من قبل 
املناشــدات  تلقي  فــي  متخصصني 
واملكاملــات تتم االســتجابة الفورية 
والســريعة ، وايضا انتشــار العناصر 
واجلامعات  االســواق  فــي  الراجلــة 
واملدارس والشوارع الرئيسية للتثقيف 

والتوعية .

الزراعة: انتاج التمر يواجه تهديدات حقيقية تهدد باندثاره
اعداده وصلت إلى نحو 50 مليون نخلة قديمًا

تسببت الحروب 
والظروف الصعبة 
والحصار االقتصادي 
في تسعينيات القرن 
الماضي في تراجع 
العدد إلى نحو 16 
مليون نخلة بحسب 
إحصاء تقريبي 
أجري عام 2014

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي النقدية 
من الدوالر األمريكي، لتصــل إلى أكثر من 62 
مليــون دوالر في مزاد امس األربعاء، لتقترب من 
مبيعات احلواالت اخلارجية مبشاركة 31 مصرفاً.
وذكر مصدر صحفي ، أن البنك املركزي باع خال 
مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 138 
مليوناً و 274 الفــاً و 640 دوالراً، غطاها البنك 

بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضاف املصدر ، أن املبيعــات النقدية ارتفعت 
في مــزاد اليوم لتصل إلى 62 مليوناً و290 ألف 
دوالر، فيما بلغــت احلواالت واعتمادات اخلارجية 

75 مليوناً و 984 ألفاً و 640 دوالراً.
وأشــار املصدر ،إلى ان املصارف التي اشــترت 
الــدوالر النقدي ارتفع عددهــا ايضا حيث بلغ 
19 مصرفــاً، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت 
بتلبية طلبــات تعزيز االرصدة فــي اخلارج 13 

مصرفاً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مدير عام الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
الدكتــور حيدر نــوري الكرعــاوي على اهمية 
تبني االفــكار اجلديدة التــي يحملها عدد من 
منتســيبنا املتميزيــن في الفــروع و املواقع و 
ان نبحــث عن تلك االفــكار التي تنهض بواقع 
العمل املستقبلي من خال املشاركة  ونتحرك 
باجتاه كل فكرة فيها فائدة للشركة وهو شي 

مهم في العمل القادم . 
وقال خال ترؤســة اجتماع هيئة املديرين نريد 
أفكار تنهض بالعمل تخرج من عقول موظفي 
الشركة ومواقعها دون احلاجة الستيراد أفكار 
من خــارح ) بيت احلبوب ( ومــن اجل ذلك تقرر 
تشــكيل جلنة برئاســة معاون املدير العام  و 

عضوية مدراء األقسام ذات العاقة 
واضــاف املدير العام نريد التنوع في املناشــىء 
اجملهزة لألجهزة اخملتبريــة التي تدخل في عمل 
مختبرات الشــركة ، وأن التقتصــر على مورد 
واحد أو منشــىء واحــد ، كون التنــوع يعود 

بالفائدة لعمل الشركة .

بغداد – الصباح اجلديد 
أعلنت وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي 
امس األربعــاء، عن حتقيــق 73 جامعة وكلية 
عراقية حكومية وأهلية مواقع تنافســية في 
 )UI GREENMETRIC( اإلصدار اجلديد لتصنيف

للعام 2022.
وذكــرت الوزارة في بيــان ان “73 جامعة وكلية 
عراقيــة حكوميــة وأهليــة حققــت مواقع 
 UI( تنافســية في اإلصدار اجلديــد لتصنيف 

GREENMETRIC( للعام 2022”.
وأضافت: “ســجلت نتائج نســخة هذا العام 
HTTPS://GREENMETRIC.UI.AC.ID/RANK�(
تقييم   )INGS/OVERALL�RANKINGS�2022
ألف وخمســني مؤسســة تعليمية جامعية 
من 85 بلدا حــول العالم وقد متكنت اجلامعات 
العاملي  وتنافسها  زيادة حضورها  العراقية من 
الى ثاث وسبعني مؤسسة بالقياس الى نتائج 
التي تضمنت   2021 النســخة املاضية للعام 

ستا وستني جامعة فقط”.
UI GREENMET- )وبينت الــوزارة، ان “تصنيف 
RIC( يعتمد على معايير البنى التحتية بنسبة 
)%15( والطاقة والتغير املناخي )%21( والنفايات 
)%18( وامليــاه )%10( والنقــل )%18( والتعليم 
والبحث )%18( إضافة الى االســتدامة والبيئة 

واملساحات اخلضراء واستهاك الطاقة”.
وأشــار البيان الى، أن “جامعــة األنبار تصدرت 
اجلامعات العراقية في هذا التصنيف وحصدت 

املرتبة 146 عامليا”

مزاد البنك المركزي..

 المبيعات النقدية ترتفع 
وتقترب من الحواالت الخارجية

تجارة الحبوب تناقش 
توفير أجهزة مختبرية 

لقسم السيطرة النوعية 

 73 جامعة وكلية عراقية 
في تصنيف عالمي 

واالنبار تتصدر

ورشة للمراة في الشرطة عن آليات استقبال النساء 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تاميز”  “نيويــورك  صحيفــة  أفــادت 
بأن األميــر األملاني املتهــم بتنظيم 
مؤامــرة انقالبية في بالده، التقى مع 
دبلوماسيني روس في قنصلية بأملانيا 

مرة واحدة على األقل.
ووصــف شــخصان مطلعــان على 
وصفتهــا  تفاصيــل  التحقيــق 
الصحيفة األميركية بـ “املذهلة” عن 
املؤامرة التي كانــت تهدف لإلطاحة 

باحلكومة.
وقــال األشــخاص املطلعــون على 
التحقيــق إن األميــر هاينريخ رويس، 
الذي مت حتديده على أنه القائد املعني 
حلكومة الظل التي شكلها املتآمرون، 
زار مرتــني القنصلية الروســية في 
بدبلوماســيني  التقى  حيث  اليبزيغ، 
أن إحدى  روس. وذكر أحد املشــرعني 
الزيــارات متت فــي العيــد الوطني 

لروسيا خالل يونيو.
إنهم  للمشــرعني  وقال محققــون 
صــادروا حوالي 40 ســالًحا ناريًا في 
ســياق املداهمات التي اســتهدفت 
الشــبكة من خــالل 150 موقعا في 

جميع أنحاء البالد.
لكنهم حصلوا على معلومات أيضا 
بوجــود آالف الذخيرة األخرى التي لم 
يحدد موقعها بعد، مما جعل الشرطة 

تبحث عن مخابئ لألسلحة.
وقال اثنان من األشخاص إن املداهمات 

أســفرت أيضا عــن أكثر مــن 100 
اتفاقية عدم إفشــاء، حيث أقســم 
املوقعون على الســرية بشأن خطط 

اجلماعة.
وتضمنت خطط الشبكة االنقالبية 
اقتحــام البرملــان األملانــي واعتقال 
أعضائه، فضال عن قتل املستشــار. 
القبض  الشــرطة  ألقت  اآلن،  وحتى 
على 23 مشتبها بهم وحتقق مع 31 

شخًصا آخرين.
وكشــفت وزارة العدل عــن قائَدين 
مفترَضــني للمجموعــة، حّددتهما 
الصحافة األملانية على أن األول األمير 
هاينريــخ رويس، املنحدر من ســاللة 
اإلقليمية شرق  تورينغن  والية  ملوك 
البالد، وهو رجل أعمال ســبعيني، مت 
اعتقاله في فرانكفورت، وميلك قصراً 
اقتحم قرب باد لوبنشــتاين وســط 

البالد.
أمــا الثاني، فقد أشــارت الصحافة 
أنه مقّدم ســابق في  إلــى  األملانية 
قائــد كتيبة  وكان  األملانــي.  اجليش 
مظليات في التســعينات ومؤسس 
 ،)KSK( اخلاصــة  القــوات  وحــدة 
واضطــر إلــى مغــادرة اجليــش في 
قانون  بعدما خرق  التسعينات  نهاية 

األسلحة، بحسب فرانس برس.
ولــم تــرد القنصلية الروســية في 
اليبزيــغ على طلبــات التعليق، لكن 
املســؤولني الــروس نفوا األســبوع 
املاضي أي تورط مع املتآمرين، ووصفوا 

القضية بأنها شأن محلي أملاني.

وقال أســتاذ علم االجتماع بجامعة 
ماغديبــورغ للعلــوم التطبيقيــة، 
ماتيــاس كوينــت، “ســتكون أكبر 
فضيحة لبلدنا إذا كان هذا صحيًحا 
، أن عددًا من األشخاص وقعوا عليها، 
مبا في ذلــك بعض األشــخاص في 

املكاتب احلكومية”. 
بالهواتف  احملققون على صــور  وعثر 
احملمولة ألحــد املتهمني بالتآمر توثق 
التي  املباني  احلواجز اخملتلفة في أحد 
تضم مكاتب أعضاء البرملان، كما لو 

كانت ألغراض استكشافية.
أنهم  أخبر احملققون املشــرعني  كما 
عثروا على نقــود فضية وذهبية في 
حــوزة املتآمرين املشــتبه بهم تبلغ 

قيمتها مئات اآلالف من اليوروهات.
نانسي  األملانية  الداخلية  وزيرة  قالت 
فيزر في مقابلة نشــرت اليوم األحد 
إن البالد تعتزم تشديد قوانني السالح 
أنها كانت  بعد مؤامرة يشــتبه في 
بهدف  ميينيــة متطرفة  من جماعة 
اإلطاحة باحلكومة بالعنف لتنصيب 

فرد ســابق في عائلة ملكية زعيما 
للبالد.

وكان بعض األشخاص الذين يدعمون 
رويس أعضاء نشــطني في  هاينريخ 
اجليــش أو الشــرطة، بينمــا تلقى 
آخرون تدريبات على األســلحة، وفقا 

للصحيفة األميركية.
ومع ذلك، من غير الواضح مدى قدرة 
املتآمرين على تنفيذ خططهم فعلًيا 
أو مــدى قربهم من البدء فيها، حيث 
خططوا للهجوم مرتني دو نأن يفعلوا 

ذلك.
في األســبوع املاضــي، أعلن مدعون 
نفذت  الشــرطة  أن  أملــان  فدراليون 
عمليــات دهــم فــي أنحــاء البالد 
أفراد  25 شــخصا مــن  واعتقلــت 
اليمني  مــن  إرهابيــة”  “مجموعــة 
املتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط 

لشن هجوم على البرملان.
وشــارك أكثر من ثالثــة آالف عنصر 
من بينهم وحــدات النخبة ملكافحة 
اإلرهاب في العمليات التي نُفذت في 
خاللها  وقاموا  صباحا  مبكرة  ساعة 
130 عقارا، فيما  بتفتيش أكثر مــن 
وصفته وســائل إعــالم أملانية بأنها 
واحدة مــن أكبر عمليات الشــرطة 

التي شهدتها البالد.
واســتهدفت عمليات الدهم أعضاء 
مفترضني في حركة “مواطني الرايخ” 
“قيامهم  )رايخسبرغر( يشــتبه في 
باســتعدادات ملموســة القتحــام 
البرملان األملانــي بعنف مع مجموعة 
صغيرة مســلحة”، على ما جاء في 

بيان للمدعني.
سلطت احلملة األمنية الواسعة في 
أملانيا ضد أعضــاء جماعة خططت 
إلحداث انقــالب الضوء على جماعة 
ترفض االعتراف بالدســتور والقانون، 
وزعيم هو أحد  “النبالء” الذي ينتمي 
إلى ساللة حكمت أملانيا قبل ظهور 

اجلمهورية
وقال املشــرعون إنهم منزعجون من 
الصــالت احملتملة بــني األمير املتهم 

بكونه زعيم مؤامرة وقنصلية روسيا 
مبدينة اليبزيغ شرق البالد.

وذكــرت “نيويورك تاميــز” أنه من بني 
األسئلة املفتوحة ليس فقط مخابئ 
األســلحة التي يحتمل أن تكون غير 
مكتشــفة، ولكن أيضا اآلثار املترتبة 
علــى العديد مــن القوائــم التي مت 
العثور عليها بأســماء األشــخاص 
فيها. ورفض احملققون الكشــف عن 
األســماء أو ذكر ما قــد تعنيه هذه 
القوائــم، مستشــهدين بالتحقيق 

اجلاري.
كما رفضوا إبالغ املشرعني عما إذا كان 
أي من األشــخاص الذين وقعوا عهود 
الصمت هم أيضــا أعضاء في اجليش 
من عدمه، كما قال النائب واملســاعد، 
أو ما إذا كانت األسلحة التي استولوا 
عليها حتى اآلن مرخصة أو مت احلصول 

عليها بشكل غير قانوني.
كما أن إحدى املســائل التــي أثارتها 
جلســات االســتماع والتــي يقــول 
املشرعون إنها من املرجح أن تثير جدالً 
حادًا هي مشــاركة حزب سياسي له 
أعضاء فــي البرملان األملاني: البديل من 

أجل أملانيا.
وقال قادة حــزب البديل من أجل أملانيا 
اليميني إن مشــاركة مثل هذا العدد 
الصغيــر من املشــاركني ال ينبغي أن 
تضع احلزب حتــت مزيد مــن التدقيق 
الدولــة للحزب  ، فالعديد مــن فروع 
قبل  من  للمراقبــة  بالفعــل  تخضع 

اخملابرات احمللية.

أدلة جديدة تكشف عالقة روسيا بالمؤامرة االنقالبية في ألمانيا

متابعة ـ الصباح الجديد:
أبو عجيلة مســعود  الليبي  َمُثل 
املرميي، أمام محكمة في العاصمة 
 ، االربعاء  واشــنطن  األميركيــة 
في  بالتورط  اتهامــا  يواجه  حيث 
تفجير طائــرة أميركية فوق بلدة 
لوكربي باســكتلندا عــام 1988، 
املعروفــة إعالمية  القضيــة  في 

بـ”قضية لوكربي”.
وقــال أبــو عجيلة، أمــام قاضي 
التحقيق األميركي روبن ميريويذر، 
إنــه يفهــم صحيفــة االتهــام 
املوجهة له، لكن لن يتحدث عن أي 
شــيء بخصوص القضية إال بعد 
لتمنحه  مــع محاميه،  اجتماعه 
احملامي،  لتوفير  أســبوعا  احملكمة 
على أن تنعقد مجددا يناير املقبل، 
حســب “وول ســتريت جورنــال” 

األميركية.

أقصى عقوبة يواجهها أبو 
عجيلة

لن تطلب حكومة الواليات املتحدة 
فإن  وبالتالي  باإلعــدام،  معاقبته 
احلــد األقصى للعقوبة ســيكون 
السجن مدى احلياة، وفق ما نقلته 
وكالة “رويترز” عن ممثل االدعاء في 

القضية، إريك كينرسون.
في حني أكــد البيت األبيض، على 
الوطني  األمن  مستشــارة  لسان 
الدكتــورة ليز رانــدال، أن احتجاز 
أبــو عجيلة مت “بشــكل قانوني”، 
بينما أشاد وزير اخلارجية األميركي 
الدؤوب”  بـ”العمل  بلينكن،  أنتوني 

لوزارة العدل من أجل مالحقته.

غموض مالبسات االحتجاز
لكن الغموض ما زال يلف عملية 
احتجاز وتســليم أبو عجيلة إلى 
الواليــات األميركيــة، حيــث لم 
يتحدث املسؤولون األميركيون عن 
األمــر، بينما تتبّقى رواية أســرته 

“القوة  التــي قالــت إن عناصــر 
املشــتركة”، التابعــة للحكومة 
الوالية بقيادة عبداحلميد  منتهية 
الدبيبة، داهمت منزل مسعود في 
منتصف نوفمبر املاضي واحتجزته 

في مقر لها مبدينة مصراتة.
حاول أقربــاؤه لقاء الدبيبة ملعرفة 
في  وفدا  أرســلوا  كمــا  مصيره، 
إحــدى املــرات لالطمئنــان على 
سالمته، حتى فوجئوا مطلع هذا 
األسبوع بإعالن وجوده في الواليات 

املتحدة.

ردود فعل غاضبة
أثــارت العمليــة ردود فعل ليبية 
واســعة، حيــث طلبت رئاســة 
العام  النائب  النواب مــن  مجلس 
املستشــار الصديق الصور، حتريك 
الدعــوى اجلنائية ضــد املتورطني 
فــي العمليــة، كمــا نــدد نواب 
البرملان بالواقعة التي تخالف كل 
واحمللية،  الدولية  واملواثيق  األعراف 
ووصفوهــا بـ”اجلرميــة النكــراء”، 
“اخليانة  بتوجيــه تهمة  مطالبني 

العظمــى” للمتورطــني في فتح 
القضية مجددا.

يفترض أن القضيــة أغلقت متاما 
مبوجب اتفاقية التســوية املوقعة 
في العام 2008 بني ليبيا والواليات 
املتحدة، والتي تنــص على أنه “ال 
يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن 
أي أفعال ارتكبت من الطرفني بحق 
اآلخــر قبل تاريــخ 30 يونيو العام 
2006”، كما يوضح مستشار األمن 

القومي الليبي، إبراهيم بوشناف.
احلكومة  رئيــس  طلــب  بينمــا 

املكلفة من مجلس النواب فتحي 
األميركية  السلطات  من  باشاغا، 
أبو عجيلة  توضيح كيفية وصول 
إلى واشنطن، حيث جرى احتجازه 
“خارج إطار القانــون”، ودعت وزارة 
العدل إلــى اإلفراج الفــوري عنه 

وإعادته إلى أرض الوطن.

محاولة الحتواء الغضب
والشعبي  الرسمي  الفعل  رد  دفع 
األبيــض  البيــت  ليبيــا،  فــي 
إلــى  األميركيــة،  واملؤسســات 

إصدار تصريحات بشــأن القضية 
فــي محاولــة لتهدئــة وطمأنة 
الليبيني، كما يرى احمللل السياسي 
الليبــي ســليمان البيوضي، وهو 
املوقف  الحتــواء  محاولة  يعد  ما 
الدور  من  وجتنب مشكلة تضعف 

األميركي في األزمة الليبية.
األميركية  التصريحــات  تظهــر 
القانونيــة  لإلجــراءات  احترامــا 
في ليبيا، ما يؤكــد ضرورة صدور 
سواء  املعنية،  اجلهات  من  تفسير 
العام،  النائب  أو  الرئاســي  اجمللس 
بشأن تفاصيل تسليم أبو عجيلة، 

كما يشير البيوضي.
يتطلــب األمر اســتمرار الضغط 
احمللي الرافض ملبدأ تسليم مواطن 
ليبي جلهــة أجنبية، من أجل خلق 
املسؤولني  ومحاسبة  دولية  حالة 
عن تسليمه، وفق احمللل السياسي.

تفسيرات سياسية
احلكومة  ســعي  مستغربا  ليس 
تــراه فــي صالح  ملا  األميركيــة 
عالمــات  لكــن  مواطنيهــا، 
االســتفهام ما زالت حتوم بشــأن 
جانب  ِمــن  املســتمر  الصمــت 
حكومة الدبيبة، وهو ما فتح الباب 
أمام التفسيرات بشأن االستخدام 
السياســي ملسألة تســليم “أبو 
عجيلة”، حسب الكاتب الصحفي 

الليبي، احلسني امليسوري.
ال يتعلــق األمــر بنظــام العقيد 
القضية  القذافي، لكــن  معمــر 
أخــذت صبغــة وطنيــة في ظل 
شــعور الليبيني بأن ما حدث ميس 
بشكل مباشر مســألة السيادة، 

واحلديث للميسوري.
عانت ليبيا طوال عقد من الزمان، 
صعبة  ظروفــا   ،1988 عــام  بعد 
اقتصاديــة وحصــارا، ودخلت في 
مفاوضات عصيبة بعد ذلك لغلق 

ملف “قضية لوكربي” لألبد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارة الدفــاع األميركيــة 
)البنتاغــون(، امــس االول الثالثاء 
، إن الواليــات املتحدة اســتأنفت 
املشــتركة مع  الدوريات  بالكامل 
قــوات ســوريا الدميقراطيــة في 
شمال سوريا، وذلك بعد تعليقها 
بســبب ضربات جويــة تركية في 

املنطقة.
تركيا سلســلة ضربات  وأطلقت 
حلزب  مواقع  اســتهدفت  جويــة 
العراق  في  الكردســتاني  العمال 
ولقــوات ســوريا الدميقراطية 20 

تشــرين الثانــي ، وعلى رأســها 
وحدات حماية الشــعب الكردية، 
في ســوريا، في هجــوم قالت إنه 
جاء رداً على اعتداء إسطنبول في 
الذي أسفر عن مقتل  نوفمبر،   13
ســتة أشــخاص. ونفى الطرفان 

الكرديان أي دور لهما فيه.
ومنــذ ذلك احلني، علــت تهديدات 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغان بشن هجوم بري أيضاً ضد 
مناطق ســيطرة القوات الكردية 
في ســوريا، رغم رفض واشنطن، 
الداعمة لألكراد، وموسكو الداعم 

الرئيس لدمشق.
في عــام 2019، وضــع اتفاق بني 
أنقــرة وموســكو حــداً لعملية 
تركيــة أخــرى. ويســمح االتفاق 
على  أمنيــة”  “منطقــة  بخلــق 
30 كيلومتــراً حلماية تركيا  عمق 
مــن الهجمات التي قــد تأتي من 

األراضي السورية.
ونص اتفــاق آخر ُوقــع عام 2019 
وموســكو،  واشــنطن  برعايــة 
على انســحاب القــوات الكردية 
إلى مســافة 30 كلــم من احلدود 

التركية.

وتنتقــد أنقرة كالً من موســكو 
وواشــنطن لعدم احترامهما هذه 
االتفاقيــات وفشــلهما في إبعاد 
الكردية  الشــعب  حماية  وحدات 

عن احلدود التركية.
االول  امس  التركي،  الرئيس  وأشار 
الثالثاء، إلــى أن تركيا طلبت دعم 
روســيا وناقشــت اتخاذ خطوات 
مشتركة معها في شمال سوريا، 
حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية 

برية.
وقال أردوغان للصحافيني في أنقرة 
“طلبنــا دعمه )الرئيس الروســي 

بوتــني( التخاذ قــرارات  فالدمييــر 
مشــتركة ورمبا العمل معاً التخاذ 
خطــوات معــاً هنا )في شــمال 
ســوريا(”، مضيفــاً أن تركيــا لن 

تطلب اإلذن من أحد. 
وشدد الرئيس التركي، خالل مكاملة 
هاتفية مع نظيره الروســي، األحد 
املاضــي، علــى ضــرورة “تطهير” 

شمال سوريا من القوات الكردية.
الروســي  للرئيس  أردوغــان  وأكد 
“ضــرورة وأولويــة تطهيــر احلدود 
الســورية مع تركيا من اإلرهابيني 
األقل  علــى  30 كيلومتراً  بعمــق 

فــي املرحلة األولــى، مبوجب اتفاق 
سوتشــي املبرم عــام 2019”، في 
في  األكــراد  املقاتلني  إلى  إشــارة 
الكردية،  الشــعب  حماية  وحدات 
وفق بيان صدر عن الرئاسة التركية.
بحسب الكرملني، بحث املسؤوالن 
“مشــكلة” حل النزاع في ســوريا 
شروط”  “اســتيفاء  أســاس  على 
االتفاق الروسي التركي لعام 2019.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن 
“هيئات الدفاع والسياسة اخلارجية 
االتصاالت  ســتواصل  البلدين  في 

الوثيقة في هذا الصدد”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع دبلوماســيون طرد إيران من 
املتحدة  األمم  هيئــة  جلــان  إحدى 
، بســبب  األربعاء  للمــرأة، امس 
حقوق  مــع  تتعارض  سياســات 

النساء والفتيات.
وفي املقابل ينتظــر أن متتنع دول 
الذي طلبته  التصويــت  عدة عن 

الواليات املتحدة.
االقتصادي  اجمللــس  وســيصوت 
املتحدة  التابــع لألمم  واالجتماعي 
واملؤلف من 54 عضواً على مشروع 
قرار صاغته الواليات املتحدة “لطرد 

اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانية 
فوراً من جلنــة وضع املرأة ملا تبقى 
من فترة عضويتها املســتمرة من 

.”2026 2022-
وجتتمع جلنة وضع املرأة املؤلفة من 
45 عضواً ســنوياً في آذار وتهدف 
اجلنسني  بني  املســاواة  تعزيز  إلى 
ومتكني املرأة. وقال مسؤول أميركي 
لوكالــة “رويترز” إنهــم “الحظوا 

دعماً متزايداً” لطرد إيران.

رسالة
أخرى  دولــة  و17  إيــران  واعتبرت 

إلى  رسالة  في  والفلســطينيون 
واالجتماعي،  االقتصــادي  اجمللس 
اإلثنــني املاضــي ، أن التصويــت 
“ســيكون من دون شــك سابقة 
غير مرحب بها ستمنع في نهاية 
الــدول األعضــاء األخرى  املطاف 
والتقاليد  والعادات  الثقافات  ذات 
اخملتلفــة... مــن املســاهمة في 

أنشطة مثل هذه اللجان”.
على  األعضــاء  الرســالة  وحثت 
األميركية  اخلطوة  ضد  التصويت 
لتفادي “توجــه جديد لطرد الدول 
ذات الســيادة واملنتخبة بشــكل 

شــرعي من أي هيئة في النظام 
الدولي”.

وخمســة فقــط مــن املوقعني 
على الرســالة أعضاء في اجمللس 
حالياً  واالجتماعــي  االقتصــادي 
وميكنهم التصويت، امس األربعاء.

وصــوت مجلس حقوق اإلنســان 
يتخذ  الذي  املتحــدة،  لألمم  التابع 
من جنيف مقراً له، خالل تشــرين 
إجراء  ملصلحــة  املاضي  الثانــي 
حتقيق مستقل في القمع اإليراني 
لالحتجاجــات. واتهمــت طهران 
الغربية باســتغالل اجمللس  الدول 

فــي خطوة  إيــران  الســتهداف 
“مروعة ومخزية”.

من تظاهرات إلى ثورة
وأعدمت إيران، اإلثنني املاضي، رجالً 
شنقاً بصورة علنية بعد أن قالت 
وســائل إعالم رســمية، إنه أدين 
بقتل اثنني من أفــراد قوات األمن، 
في ثاني عمليــة إعدام خالل أقل 
من أسبوع ألشخاص شاركوا في 
الديني  النظــام  ضد  احتجاجات 

احلاكم في إيران.
واندلعت اضطرابات على مستوى 

البــالد قبل ثالثة أشــهر إثر وفاة 
مهســا أميني، وهي شابة إيرانية 
كرديــة تبلغ من العمــر 22 عاماً، 
األخالق  احتجزتها شرطة  أن  بعد 
إلزامية تتعلق  التي تفرض قوانني 

باملالبس.
وحتولــت التظاهــرات إلــى ثورة 
شــعبية مــن قبــل اإليرانيــني 
الغاضبــني مــن جميــع طبقات 
اجملتمــع، مما يشــكل أحــد أهم 
الدينيــة  للنخبــة  التحديــات 
الشــيعية منذ الثورة اإلسالمية 

عام 1979.

استئناف الدوريات األميركية المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية

أميركا تدفع لطرد إيران من لجان المرأة في األمم المتحدة

مالبسات قضية الليبي المتهم بحادثة )لوكربي) 
تتشابك وحكومة الدبيبة متهمة بالخيانة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
الثالثاء  الرئيس األمريكي جو بايدن  وقع 
علــى مشــروع قانــون مينــح احلماية 
الفدراليــة للــزواج من نفــس اجلنس ، 
مشــيدا باخلطــوة باعتبارهــا “خطوة 
حيوية نحو املســاواة، مــن أجل احلرية 

والعدالة”.
وبعــد أن ألغت احملكمــة العليا حقوق 
اإلجهــاض فــي يونيو املاضــي، اجتمع 
املشــرعون من اليسار واليمني معا ملنع 
أي حتــرك مماثل للحد مــن زواج املثليني، 

والذي أقرته احملكمة في عام 2015.
وفي وقت ســابق، أقر مجلــس النواب 
األمريكــي، قانونا يحمــي زواج املثليني 
في جميع أنحاء الواليــات املتحدة، في 
ظل مخاوف من احتمال إصدار احملكمة 

العليا حكما يقوض هذا احلق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصل عدد الصحافيني املســجونني في 
العالم إلى مستوى قياسي جديد خالل 
العام 2022 قدره 533 صحافيا، بحسب 
ما أعلنت منظمة “مراسلون بال حدود” 
، امس األربعاء،  في حصيلتها السنوية 
مشيرة إلى قيام إيران باعتقاالت كثيرة 
بني الصحافيني منذ بدء التظاهرات في 

سبتمبر.
كما تشــير احلصيلة إلــى ارتفاع عدد 
الصحافيــني الذيــن قتلوا إلــى 57 وال 
سيما بسبب احلرب في أوكرانيا، بعدما 
سجل مســتويات “متدنية تاريخيا” في 

2021 )48( و2020 )50(.
هذه  املسجونني  الصحافيني  عدد  ويزيد 
السنة بأربعني صحافيا عن العام املاضي 
الذي ســجل باألساس عددا تاريخيا بلغ 
488 صحافيــا، بحســب املنظمة غير 

احلكومية.
ويتــوّزع أكثــر من نصــف الصحافيني 
املســجونني في العالم اعتبارا من األول 
من ديسمبر على خمس دول هي الصني 
)110( وبورمــا )62( وإيــران )47( وفيتنام 

)39( وبيالروسيا )31(.
وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت 
إلى هذه “القائمة القامتة” هذه السنة، 
التي تصدر  املنظمــة  وفق ما أوضحت 

هذا التعداد السنوي منذ 1995.
وسجنت طهران عددا “غير مسبوق” منذ 
عشرين عاما من الصحافيني والعاملني 
في مجال اإلعــالم، في ظل قمع احلركة 
االحتجاجية املســتمرة فــي هذا البلد 
منذ وفاة الشــابة مهسا أميني في 16 
ســبتمبر بعد ثالثة أيام على توقيفها 
على يد شرطة األخالق خملالفتها قواعد 

اللباس الصارمة في البالد.
وصرح األمــني العام للمنظمة املدافعة 
عن حرية الصحافة، كريســتوف دولوار، 
أن “األنظمة الديكتاتورية واملتســلطة 
تقوم بحشو سجونها بصورة متسارعة 

من خالل سجن صحافيني”.
التعداد  هــذا  املنظمــة ضمن  ولفتت 
العاملي إلى عدد غير مسبوق من النساء 
املســجونات بلغ 78 مقابــل 60 العام 

املاضي.
وأوضحت أن “النساء الصحافيات ميثلن 
اآلن حوالى %15 من املسجونني باملقارنة 

مع أقل من %7 قبل خمس سنوات”.

بايدن يوقع مشروع 
قانون زواج المثليين 

وبات ساريا

مراسلون بال حدود: إيران 
تنضم للقائمة )القاتمة) 

في حبس الصحفيين



اعالن4

محافظة االنبار/مديرية بلديات االنبار
جلنة البيع وااليجار

العدد/568ـ التاريخ/2022/12/8

)اعـالن مساطحة(

تعلن جلنة البيع وااليجار في مديريــة بلديات محافظة االنبار عن اجراء مزايدة علنية لتأجير جزء 
من القطعة املبينة اوصافها ادناه العائدة الى مديرية بلدية العامرية لغرض انشــاء مصنع مزج 
وتعبئة الزيوت عليها عن طريق نظام املســاطحة وفق احكام املادة/16 من قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم21لسنة2013 املعدل وملدة)15( خمسة عشر سنة وتؤول كافة املشيدات الى البلدية 
عند انتهاء مدة املســاطحة دون بدل فعلى من يرغب االشتراك في املزايدة مراجعة مديرية بلدية 
العامرية خالل مدة)30(ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن في الصحيفة مستصحبا 
معــه التأمينات القانونيــة  التقل عن)20%( مــن القيمة املقدرة من بدل االيجــار لكامل مدته 
وســتجري املزايدة في الساعة احلادية عشــرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة االعالن ويكون 
مكان اجراؤها في مقر مديرية بلدية العامرية وتستوفى من املستأجر اجور خدمة بنسبة2% أثنني 

من املائة من بدل االيجار.
الشروط واملستمسكات املطلوبة:ـ

1ـ ان يكون املزايد من غير املشمولني باملنع الوارد في القانون اعاله.
2ـ على الراغبني االشــتراك في املزايــدة مراجعة البلدية خالل املدة املذكــورة آنفا لالطالع على 
الشــروط املطلوبة والكشــف واخملططات الفنية املعدة من قبل البلدية ويكون البناء والتشييد 

وفقا  لتلك الكشوفات واخملططات وباشراف البلدية.
3ـ يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل)5( خمس سنوات من تاريخ 

ابرام عقد املساحطة. 
4ـ يلتزم املســاطح باقامة املشيدات خالل املدة احملددة في عقد املساطحة مع تقدمي مبلغ ضمان 
للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة وفي حالة عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة 

ويعتبر عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى البلدية دون مقابل.
5ـ اليجوز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستأجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية.

6ـ املستمسكات الثبوتية )البطاقة الوطنية او بطاقة االحوال املدنية وشهادة اجلنسية العراقية( 
وبطاقة السكن النسخ االصلية و)2( نسخة مصورة لكل واحدة.

املهندس/عماد محمد عبداهلل
مدير بلديات االنبار/رئيس اللجنة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف بغداد الرصافة
دار القضاء في االعظمية 

محكمة البداءة
العدد : 1172/ب/ 2022
التاريخ : 2022/12/8

اعالن
املدعي / غسق احمد ذنون 

املدعى عليه /  1- محمد ذنون جاســم 2- رانيا عبد اهلل جنم وكيلها ريان ذنون جاسم 3- ريان 
ذنون جاسم 

عطفا على القرار الصادر من هذه احملكمة بالعــدد اعاله بتاريخ 2022/9/12 املتضمن احلكم 
بإزالة شــيوع العقار املرقم 149/7 م5  صليخ بيعاً واملكتســب الدرجة القطعية قررت هذه 
احملكمــة االعالن عن بيع العقار فــي املزايدة العلنية ملدة )15( يوما اعتبــارا من اليوم التالي 
للنشر واذا صادف اليوم االخير عطله رسميه فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه في الساعة 
الثانية عشــر ظهرا فعلى الراغبني بالشراء مراجعه احملكمة مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية البالغة )919,100,000( تسعمائة وتسعة عشر 
مليون ومائة الف دينار عراقي بصك مصدق مع تقدمي هوية االحوال املدنية وشهادة اجلنسية 

العراقية وبطاقة السكن.
القاضي األول 
محسن فاضل فرج
نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة

االوصاف
يقع العقار في شــارع فرعي ) ركــــن ( مدخله باب حديد و كراج صغير ومنه الى باب صغير 
الى املطبخ جدرانه من الســيراميك وفيه مدخل على صالة اجللوس ويوجد سلم ثابت وحتت 
الســلم ممر ومنه الى غرفة منام وخطار وتوجد باب تطل على الشــارع العام ومن الســلم 
الى غرفـــة منـــام عـــدد )3( مع حمام وتواليت مشتركة وهول ومن السلم الى بيتونة من 
الساندويج ومنه الى السطح وارضية من الكاشي والشتايكر والطابق االرضي من املوزاييك 
البناء حديث ومســلح ومشــغول من قبل )محمد ذنون وعائلته (ويرغــب بالبقاء بعد البيع 

بصفة مستأجر.
اما املشــتمل مدخله باب حديد وطرمة وحديقة صغيرة على جهة اليسار ومنه الى املطبخ 
وباب اخرى تؤدي الى صالة ويوجد حمام مشــترك غربي وبجانبه غرفة منام والطابق العلوي 
يتكون مــن غرفتني وصالة وحمام مشــترك االرضية من املوزائيك والبناء حديث ومســلح 
ومشغول من قبل )ريان ذنون جاسم وعائلته( ويرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر وهم 

من قاموا ببناء الدار وأنشاء التحديثات عليه
نوع العقار / ملك صرف.

املساحة/ 262,6 م2 .
جنس العقار / دار و مشتمل .

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 116
التاريخ: 2022/12/14

م/ إعالن اول 
عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيــع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار أمالك مديرية بلدية )النصر( وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )34( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في 
اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر 

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

اخلميس 15 كانون االول 2022 العدد )5036(

Thu .15 Dec. 2022 issue )5036(

نوع العقار ت
الغرض من املساحةاستعمالهموقعهورقمه

التأجير

القيمة 
التقديرية لبدل 
االيجار للمتر 
املربع الواحد 

سنويا 

مجموع 
القيمة 

التقديرية لبدل 
االيجار سنويا 

1

جزء من 
القطعة 

املرقمة/27484 
مقاطعة/21 

الشامية

احلي 
الصناعي 

اجلديد
25000م2جتاري

انشاء مصنع 
مزج وتعبئة 

الزيوت

)1500( الف 
وخمسمائة 

دينار

 )37500000(
سبعة 

وثالثون مليون 
وخمسمائة 

الف دينار

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1093/1092النصر1

1,325,000 مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنوات حانوت1067النصر2

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنوات حانوت5/6/1521النصر3

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1046/1045النصر4

1,325,000 مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنوات حانوت1099النصر5

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1521/6/4النصر6

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1086/1085النصر7

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1071النصر8

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1048/1047النصر9

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1052/1051النصر10

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1106النصر11

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1092النصر12

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1072النصر13

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1063النصر14

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1107النصر15

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1108النصر16

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1093النصر17

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1109النصر18

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1068النصر19

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1065النصر20

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1036/1035النصر21

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1095النصر22

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1055النصر23

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1058النصر24

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1/6/1521النصر25

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1111النصر26

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1066النصر27

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت2/1075النصر28

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1070النصر29

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنوات حانوت1069النصر30

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1044/1043النصر31

1,325,000 مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنوات حانوت1096النصر32

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنوات حانوت1061/1060النصر33

1,325,000 مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنوات حانوت1057النصر34



5 اعالن

قيادة قوات حرس احلدود 
قيادة حرس حدود املنطقة الثانية 

لواء حرس حدود اخلامس عشر
 فوج حرس احلدود األول )القانونية(

العدد 4/6/ 670 
التاريخ 2022/11/29

الى / مقر اجلريدة الرسمية / في بغداد 
املوضوع / قرار حكم غيابي

1. بالنظر لعدم حضور منسـوبنا املتهم الهارب العريف )قاسم درويش كالو علي 
احلمو( باحلضور في محكمة قوى االمن الداخلي / املنطقة الثانية في املوعد احملدد 
2.  حكمت احملكمة اعاله غيابيا باحلبس البسيط ملدة ) سنة واحدة( وفق املادة )5 
( ) ق .ع .د( وبداللــة املادة )61 / أوال( من ) ق . ع .د( تنفذ بحقه عند القبض عليه او 

تسليم نفسه نادنا وبعد اكتساب الدرجة القطعية
3.  اخراجه من اخلدمة خالل فترة محكوميته ) كعقوبة تبعية (اســتنادا ألحكام 

املادة )39 و 40/ ثانيا )ق.ع.د( املعدل.
4. اعطــاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض على املدان اينما وجد الزام 
املواطنني باألخبار عن محل اختفائه وحجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا 

إلحكام املادة )37/ثانيا( من )ق .ا.د( رقم )17( لسنة 2008
5.خولنا مأمورنا بنشـر قرار احلكم في اجلريدة الرسمية الرائد )حمزة جبار صحن(

تفضل باالطالع وتزويد مأمورنا بأصل النسخة للجريدة ... مع التقدير.
املرفقات

قرار حكم غيابي
النقيب
رئيس اجمللس التحقيقي

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

شركة نفط الواحة احملدودة 
 قسم العقود

تنويه / الغاء اإلعالن اخلاص مبناقصة توفير خدمة االطعام للموظفني 
احملليني والضيوف في حقل االحدب النفطي

 Cancelation of the 1st Announcement Provision of Catering
Service for the Local Staffs and Guests of Ahdeb Oilfield

)049/SC/22( :رقم املناقصة

إشارة الى اإلعالن اخلاص باملناقصة أعاله املعلن بتأريخ 26-11-2022, تعلن 
شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب 
النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن الغاء اإلعالن املذكور أعاله، 

لذا اقتضى التنويه.
www.petroalwaha. :املوقع اإللكتروني اخلاص بشــركة الواحة النفطية

 com
ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية:

 eng.firas@petroalwaha.com
CC to:  youhao@petroalwaha.com

 and khalid.jamal@petroalwaha.com

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 32074
التاريخ: 2022/12/13

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/1/ طرق وجسور/ االمن الغذائي 
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)انشاء املمر الثاني لطريق كسك/ تلعفر مرحلة ثانية(

ضمن تخصيصات )خطة االمن الغذائي والدعم الطارئ لعام 2022( 
وبكلفة تخمينية )9،019،200،000 دينار( تسعة مليار وتسعة عشر 

مليون ومائتان الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )360( يوم.
 علــى مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداء من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/12/28( للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 9,000,000 دينار فقط )تسعة مليون دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 

ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات
 مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( 
علما ان تاريخ الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/12/29 الساعة الثانية 

عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/12/18 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور 

في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )عشر  سنوات( 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 )7( ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( )مضروبة 
في مبلغ االحالة االخير+ مبلغ الضم في عشــر سنوات مدة التأجير( مبوجب صك مصدق وستجرى 
املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة 
نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك 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 حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الســاعة الثانية عشرة 

ظهراً.
-الشــروط الفنية والقانونية لتأجير العقار املرق )18997/1( م62 اراضي الصبخ والبالغ مساحة كل 

معرض )1341 م2( ألنشاء عليها معارض سيراميك وصحيات.
1. ال يجوز استعمال العقار إالَّ لغرض تنفيذ الفعالية )معارض سيراميك وصحيات(.

2. مدة االيجار )10( عشــر سنوات تؤول بعدها املشيدات كافة الى البلدية دون عوض وشرط على أن 
تكون بحالة جيدة.

3. ال يسمح للراغـــب باالستئجار باالشتراك باملزايدة إال بعـد تـقـديـم مـا يـؤيـد عـدم مديونيته 
للبلديـة من قبل شعبة الواردات، وحدة الرسوم.

4. على الراغب باالستئجار وقبـــل االشتراك باملزايـدة إيـداع أمـانـات دخـول مـزايـدة تعادل )50 %( 
مـــن القيمة التقديرية املصدقة لبدل االيجار السنوي مضروبة في مدة االيجار الكلية احملددة أعاله 
وتودع بصـــك مصدق ألمـــر بلدية البصرة استنادا ألحكام املادة )12/ خامسا( من القانون أعاله وال 

يسمح بدخول قاعة املزايدات اال ملـن سـدد التأمينات أعاله أصوليا.
5. على املســاطح وقبل توقيع العقد تســديد أجور اســتحصال املوافقــة التخطيطية البالغة 

)100,000( مائة الف دينار لصالح مديريتنا في حال دفعها سابقا من قبل البلدية.
6. يتحمل املســاطح أجور اخلدمــة البالغة )%2( من بدل االيجار وتدفع لصالــح البلدية قبل توقيع 

العقد.
7. يلتزم املساطح بتشييد الفعاليـــة أعـــاله خـالل مـدة )9( تسعة اشهر مـــن تـاريـخ توقيـع 
العـقـــد وبخالف ذلـــك يفسخ العقد دون اللجوء الى القضاء ويصادر مبلغ ضمان التشييد ويؤول 
ما هـــو قـائـم مـن مـشـيـــدات الى البلدية دون مقابل مع احتفاظ البلدية باملطالبة بالتعويض 
استنادا ألحكام الفقرة )ج( مـــن املـادة )16( مـن قـانـــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 

2013 املعدل
8. على املساطح وقبل توقيع العقد واستناداً ألحكام الفقرة )ج( من املادة)16( مـن قـانـون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقـم )21( لسنة 2013 املعـــدل إيـداع مبلغ ضمان لتشييد الفعاليـة أعـاله ضـمـن 
مـدة التشييد احملددة أعاله يعـادل بدل االيجار املصدق بقرار اإلحالة لتلك املدة ويعاد اليـه 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.
9. على البلدية تسمية مهندس يتولى اإلشراف على تنفيذ الفعالية أعاله وحسب ما تتضمنه بنود 
العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية ووفقا للتصميم واخملططات التفصيلية النهائية املصدقة 

أصوليا، مع تأييد اجناز الفعالية أعاله وفقا لذلك.
10. على املســاطح تعيني مهندس مختص من قبله ويكون مسؤوال عن سالمة التنفيذ إضافة الى 

املهندس املعـيـن مـن قبـل البلدية.
11. تتم إجـراءات التسليم ملوقع العقـار أعـاله مبوجب محضر رسمـي وبحضور املهنـدس املشـرف 

شخصيا واملساطح وممثال عن الشعبة القطاعية التي يقع العقار أعاله ضمن حدودها اجلغرافية.
12. على املساطح وخالل مدة أقصاها )30( ثالثون يومـــا مـن تـاريـخ إبـرام العقـد إجـراء فـحـص 
الـــتربة للموقع واعتماد نتائج الفحص إلعداد مخططات األسس لتحمل االثقال املتوقعة وبتأييـد 
مـن مـكـتـــب استشاري متخصص لهذا الغرض مع إعـــداد اخملططات التفصيلية والكشوفات 
الفنية النهائية املتكاملة مبا فيها كشــوفات االعمال )اإلنشــائية، املعماريــة، املدنية الكهربائية، 
الصحيات اجملاري( ومبا يتوافق مع اخملططات والكشوفات الفنية األولية املعدة مـــن قـبـل البلديـة 
وتـقـدم الى )شعبة املشاريع( و)وحـدة إجـازات البنـاء( في مـديـريتنا لغرض مصادقتها أصوليا وكال 

حسب اختصاصه خالل مدة اقصاها )30( ثالثون يوما تبدأ من تاريخ تقدميها مـــن قبـــل املساطح 
وتعتبر املدة أعاله )60( ستون يوما خارج مدة التشييد احملددة وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل.

13. على املســاطح استحصال إجازة بناء أصوليا وفق الضوابط واملباشرة بالعمل خالل مـــدة )30( 
ثالثني يومـا مـن تـاريـخ توقيع العقد، وال تتحمل البلدية أي تبعات قانونية في حال وجود أي تعارض 

مع التزامات وتعارضات الدوائر األخرى املنفذة من قبلهم بدون موافقة البلدية.
14. على املساطح واملهندس املشـــرف االلتزام بالتصاميم واخملططات التفصيلية النهائية ومبـا ورد 
بجداول الكميات والكشوفات الفنية النهائية املصادق عليها أصوليا عنـــد تنفيذ املشروع وعـدم 
إجراء أي تغيير أو حتوير فيها إال مبوافقة البلدية التحريرية وبعد تأييد املهندس املشرف لذلك ألسباب 

موضوعيه ضرورية.
15. على املســاطح وبإشــراف املهندس املشــرف االلتزام باســتعمال املواد املطابقة للمواصفات 
والشــروط الفنية والفحوصات اخملتبرية ويرفض ما هو رديء منه على أن تكون اإلنهاء ات مبواصفات 

درجة أولى وموافقة للتطور احلضاري للمدن.
16. على املســاطح االلتزام مبتطلبات احلماية والســالمة املهنية وعدم اســتخدام مـــواد سريعة 
االشــتعال مثل الســندويج بنل واآللي كابوند واســتحصال موافقه مديرية الدفــاع املدني على 
اخملططات التفصيلية النهائية املقدمة مـــن قبله خالل مدة شــهر مــن تاريخ توقيع العقد وعلى 
املهندس املشــرف عدم السماح للمساطح باملباشرة بتنفيذ الفعالية إال بعد استحصاله املوافقة 

أعاله.
17. على املســاطح إيصال التيار الكهربائي والتوصيالت املائية واجملــاري وغيرها من البنى التحتية 
الالزمة للفعاليـــة أعاله على نفقته اخلاصة ويتحمل كافة أجور املاء والكهرباء السنوية طيلة مدة 

التعاقد.
18. في حال ظهور أي تعارض أثناء التنفيذ يجعل تنفيذ التزام املســاطح غير ممكن فعلى املساطح 
القيــام مبعاجلة التعارض ورفعه على نفقته اخلاصة، بعد ان يحدد املهندس املشــرف ســقفا 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.
19. يلتزم املساطح بالشروط التعاقديـــة كـافـــة وحسب قانون بيع وإيجار الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعـدل وتعليماتـه وللمهندس املشرف صالحية تطبيق جميع ما يراه مناسبا مـن الشـروط 
العامــة لتنفيذ مقاوالت أعمال الهندســة املدنية بجزئيها االول والثاني وشــروط املقاولة ألعمال 
الهندســة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بقســميها األول والثاني ومبا ال يتعارض مع بنود 

العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية هذه.
20. على املساطح استحصال اإلجازات الالزمة ملباشرة اعماله عند تشغيل الفعالية أعاله وخاصـة 
مـا تـعـلـق مـنهـــا بإجازة )ممارسة املهنة اإلجازة االمنية، اإلجازة الصحية ..... الخ( وحسب نشاط 

الفعالية وطبيعتها.
21. على املساطح تسجيل حق املســاطحة لدى مديرية التسجيل العقاري املعنية وبالتنسيق مع 

شعبة األمالك ويتحمل املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
22. على املساطح السماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة ألمـالك مديريتنا بأداء 

مهامها املوكلة لهـا لهذا الغرض في أي وقت تشاء ضمن فترة التعاقد.
23. على املساطح تسديد بـــدل االيجـار سـنـويـا ويـتـم مراجعـة تقـديـر البـدل كـل )5( خمس 

سنوات مـن تـاريـخ إبرام العقد املشار ألحكام املادة )16/ب( من القانون أعاله.
24- على املســاطح بعد نهاية العقد تســليم العقار ومبشــيداته خالية من الشواغر وإنهاء كافة 
التزاماته مع الشاغلني السابقني وبخالف ذلك يتحمل كافة التبعات القانونية واملالية املترتبة جّراء 

عدم متكني البلدية من استغالل امالكها استنادا للقوانني النافذة.
25- يحق للبلدية فســخ العقد عند اإلخالل بأي شرط من الشــروط الفنية والقانونية اعاله وتؤول 
املشــيدات كافة الى البلدية دون عوض مع حتميل املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على 

ذلك.
 26- تعتبــر هذه الشــروط الفنية والقانونية جزءا ال يتجزأ من العقــد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها 

أصوليا من قبل الشعب املعنية وكال حسب اختصاصه.
27- يتعهد من ترســو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل 
تسديد االقســاط وفي حال املوافقة على تقسيط بدل االيجار أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم 
من قبل من ترســو عليه املزايدة بعد اإلحالة وقبل توقيع العقد اســتنادا الــى 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/ 26966/52
التأريخ/ 2022/12/5

إعالن كسر قرار

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 32073
التاريخ: 2022/12/13

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/2/ طرق وجسور/ االمن الغذائي 
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:

)انشاء طرق لقرى جنيميد – ام حجيرة- ام الزنابير صنف 
الطريق )C11( بطول )16 كم((

ضمن تخصيصات )خطة االمن الغذائي والدعم الطارئ لعام 2022( 
وبكلفة تخمينيــة )5،171،000،000 دينار( خمســة مليارات ومائة 

وواحد وسبعون مليون دينار عراقي ومبدة تنفيذ )300( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداء من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/12/28( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 5,000,000 دينار فقط )خمسة مليون دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 

ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات
 مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكــورة في الصفحة رقم 
)2( علما ان تاريخ الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/12/29 الســاعة 

الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/12/18 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور 

في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اراضي الصبخ)10( عشر سنوات1341 م18997/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات1
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متابعة ـ الصباح الجديد:
إلى  اإليجابية  املعنويــات  عــادت 
الســوق النفطية فــي ثاني أيام 
التــداول فــي األســبوع اجلــاري 
للقيود  الصني  بتخفيف  مدفوعة 
املتعلقة مبكافحــة وباء كوفيد - 
19، إضافــة إلى إغالق خط أنابيب 
بــني كندا  الرابــط  “كيســتون” 
تســرب  بعد  املتحدة  والواليــات 
النفط بشــكل كبيــر األمر الذي 
أســهم في دعم حتركات األسعار 

نحو املكاسب.
وتعد الســوق إعــادة فتح الصني 
وتخفيف قيــود مكافحة كورونا، 
لنمو  مؤشرات صعودية خصوصا 
الطلــب على النفــط وذلك بعد 
أن أدت عمليــات اإلغالق في وقت 
سابق من هذا العام إلى انخفاض 
األســعار ألن لها تأثيرا عكســيا 
واسعا على االقتصاد الصيني وهو 

أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقال محللون نفطيون إن مخاوف 
من أن اإلمدادات ســتبقي ضيقة 
عززت القلق مــن تقلص املعروض 
النفطي، الفتني إلى أن إعادة فتح 
الصني قادمة لكــن لن حتدث بني 
عشية وضحاها وستوفر دون شك 
دفعة كبيــرة للطلب على النفط 

في الربع األول من العام اجلديد.
خط  اغــالق  أن  احملللــون،  وذكــر 
تســارع  إلــى  أدى  “كيســتون” 
الســحب من مخزونــات النفط 
اخلام فــي الواليات املتحدة وهو ما 
انعكس بدوره على حركة االسعار 
لكن التأثير مــن احملتمل أن يكون 
مؤقتا خالل فترة اإلصالحات فقط.

وأكد سيفني شيميل مدير شركة 
“في جــي إندســتري” األملانية، أن 
السوق النفطية ما زالت في حالة 
حيــرة منذ بدء تطبيق الســقف 
الروسي،  النفط  ملبيعات  السعري 
الفتا إلــى تقارير دولية ترى أن احلد 
األقصى للســعر هو آلية جديدة 
لم يســعر التجار اســتخدامها 
وسيســتغرق  صحيح  بشــكل 
النمــوذج اجلديــد احمليــط بقدرة 
روســيا على نقل النفط اخلام في 
السوق بضعة أشهر حتى يفهمه 
ويحسنوا  جيد  بشكل  املتداولون 

التعامل معه.
“ريستاد  تقرير شــركة  عن  ونقل 

إنرجي” أن ســوق النفط تعرضت 
لعديــد من “القــوى املصطنعة” 
املاضية  الثالثة أعــوام  على مدى 
مثــل التحفيز غير احملدود واإلفراج 
عــن االحتياطات االســتراتيجية 
بوتيرة غير مســبوقة، متوقعا أن 
يتأرجح الطلب علــى النفط في 
العام اجلديد مدفوعا أوال وقبل كل 
شيء بإعادة فتح الصني سواء من 
حيث استهالك النفط أو من حيث 
تخفيف مســببات التضخم في 

سلسلة التوريد.
مــن ناحيتــه، قــال روبــني نوبل 
الدولية  “أوكســيرا”  مدير شركة 
لالستشــارات، إن العقوبات على 
حيث  التأثير  محدودة  تبدو  روسيا 
أظهرت بيانات دوليــة أن صادرات 
النفــط اخلام الروســية املنقولة 
بحرا ســجلت نحــو ثالثة ماليني 

األســبوع  خالل  يوميــا  برميــل 
األول من عقوبــات االحتاد األوروبي 
وسقف مجموعة السبع إذ واصل 
املســتوردون اآلسيويون امتصاص 

الشحنات النازحة من أوروبا.
ولفــت إلى تراجــع تدفقات اخلام 
إلى  األوروبي  االحتاد  إلى  الروســي 
مســتوى قياســي منخفض بلغ 
464 ألــف برميــل يوميــا بينما 
كثفت مصافــي التكرير الهندية 
إلى  الروسي  اخلام  من  مشترياتها 
مستوى قياســي بلغ 1.24 مليون 
برميل يوميا بحسب تقارير دولية.

مــن جانبه، ذكــر ماركوس كروج 
كبير محللي شركة “أيه كنترول” 
ألبحاث النفط والغــاز، أن اإلنتاج 
األمريكــي ينمو بوتيــرة محدودة 
رغــم كل الضغــوط املقبلة من 
اإلدارة األمريكيــة على شــركات 

الطاقة لزيادة اإلنتاج بهدف خفض 
التضخــم،  األســعار ومحاربــة 
مشيرا إلى بيانات “شيفرون” التي 
توضح أن منو النفط الصخري في 
الواليــات املتحدة يأتــي عند احلد 
األدنى من التوقعــات كما ترى أن 
حقــل برميان قد يصــل إلى ذروة 

اإلنتاج في غضون خمسة أعوام.
ولفت إلى بيانات شركة “أنفيروس” 
لألبحــاث الدوليــة التــي ترى أن 
التباطــؤ فــي النفــط الصخري 
يعنــي أن العالم لم يعد بإمكانه 
االعتمــاد على الواليــات املتحدة 
لتكون مورد النفــط املتأرجح أي: 
القادرة على الصعــود أو الهبوط 
بســرعة لتهدئة السوق املتقلبة، 
مبينا أن النفــط الصخري يعقد 
جهــود اإلدارة األمريكية لترويض 
األســعار.  بدورهــا، قالت مواهي 

كواســي العضو املنتدب لشركة 
“أجركرافــت” الدوليــة، إن حتالف 
فائقة  بقدرات  اآلن  يتمتع  “أوبك+” 
في ادارة املعروض النفطي العاملي 
وله كثيــر مــن األدوات والقدرات 
ارتفاع  إلدارة السوق واحلفاظ على 
النفط  األسعار ألنهم ال يخشون 
الصخري األمريكــي مثلما حدث 
فــي بداية ثــورة النفط الصخري 

الزيتي قبل عدة أعوام.
وذكرت أن إنتاج النفط في الواليات 
املتحدة انخفض منذ بداية جائحة 
كوفيد - 19 وهذا رغم أن أســعار 
أكثر  متوسطها  بلغ  اخلام  النفط 
مــن 90 دوالرا للبرميل هذا العام 
إليه  وهو أعلى بكثير ممــا يحتاج 

املنتجون لتحقيق التعادل.
وفيمــا يخــص األســعار، ارتفع 
80 دوالرا للبرميل  النفط متجاوزا 

أمس مع إقبال املســتثمرين على 
شــراء الســلع التي تنطوي على 
مخاطر بعد صدور بيانات أمريكية 

تشير إلى تباطؤ التضخم.
دعم  علــى  الســوق  وحصلــت 
اضطرابات  مــن  اخملاوف  من  أيضا 
اســتمرار  يشــمل  مبا  اإلمدادات، 
النفــط  أنابيــب  خــط  إغــالق 
“كيســتون” الرئيس الــذي ينقل 
اخلام من كندا إلى الواليات املتحدة 

في أعقاب تسرب كبير.
العقود  ارتفعت  “رويترز”،  وبحسب 
2.85 دوالر، أي:  اآلجلة خلام برنــت 
80.84 دوالر  إلــى  املائــة،  3.4 في 

للبرميل خالل التعامالت أمس.
العقود اآلجلة خلام غرب  وصعدت 
تكساس الوسيط األمريكي 2.49 
دوالر، أي: 3.4 فــي املائة إلى 75.66 

دوالر.
النفط  الــدوالر  ضعــف  ويجعل 
أرخــص حلائزي العمــالت األخرى، 
األمــر الذي مــن شــأنه أن يعزز 

الطلب.
وتلقت الســوق دعما مــن حالة 
عدم اليقني التي حتيط باستئناف 
اإلمــدادات عبــر خــط أنابيــب 
“كيستون” التابع لشركة تي.سي 
إينرجــي، الــذي يتم مــن خالله 
شــحن نحــو 620 ألــف برميل 
يوميا من اخلــام الكندي من ألبرتا 
إلى الواليات املتحــدة، بعد غلقه 

األسبوع املاضي.
أولــي، فقد  ووفقــا الســتطالع 
اخلــام  مخزونــات  انخفضــت 
3.9 مليــون برميل في  األمريكية 

األسبوع املاضي.
ارتفعت سلة خام  آخر،  من جانب 
“أوبك” وسجل سعرها 74.94 دوالر 
 74.66 اإلثنني مقابل  يوم  للبرميل 

دوالر للبرميل في اليوم السابق.
ملنظمة  اليومــي  التقرير  وذكــر 
“أوبك”  للبتــرول  املصــدرة  الدول 
أمس أن ســعر السلة التى تضم 
13 خامــا  متوســطات أســعار 
مــن إنتاج الــدول األعضــاء في 
املنظمة حقــق أول ارتفــاع بعد 
عــدة انخفاضات على التوالي وأن 
السلة خسرت نحو تسعة دوالرات 
مقارنة باليوم نفسه من األسبوع 
املاضي الذي ســجلت فيه 83.04 

دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصبحت روســيا للمرة األولى أكبر 
مــورد للنفــط إلى الهنــد لتحل 
اقتنصت  حيــث  العــراق  محــل 
النفط  الهندية  النفــط  املصافي 
من موسكو خشــية أن يؤثر وضع 
سقف لألسعار اعتبارًا من اخلامس 
مــن ديســمبر كانــون األول على 

اإلمدادات.
وأظهرت البيانــات أن واردات الهند 
ارتفعت  روســيا  مــن  النفط  من 
للشهر اخلامس على التوالي لتبلغ 

908 آالف برميل يوميا في نوفمبر، 
بارتفاع ٪4 عن أكتوبر.

النفــط  أن  البيانــات  وأظهــرت 
الروسي شــكل نحو 23 باملئة من 
إجمالــي واردات الهنــد البالغــة 
نحو أربعة ماليني برميل يوميا في 

نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهرت البيانــات أن واردات الهند 
النفطيــة مــن العــراق تراجعت 
الشهر املاضي إلى أدنى مستوياتها 
بينما   ،2020 أيلول  منذ ســبتمبر 
الســعودية  من  الواردات  تراجعت 

إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرا.
خالل الفترة من نيسان إلى تشرين 
الثمانية  األشــهر  وهــي   ، الثاني 
األولى من هــذه الســنة املالية ، 
استمر العراق في كونه أكبر مورد 
للنفــط للهنــد، تليهــا اململكة 
العربية السعودية وروسيا ، مما أدى 
إلى تراجع اإلمارات العربية املتحدة 

إلى املركز الرابع.
الســبع  الدول  مجموعة  وفرضت 
وأســتراليا و 27 دولة فــي االحتاد 
النفط  أقصى لسعر  األوروبي حًدا 

الروسي املنقول بحراً قدره 60 دوالرًا 
اعتبــارًا من اخلامس من ديســمبر 
الغرب  يحــاول  حيث  األول،  كانون 
احلد من قدرة موســكو على متويل 

حربها في أوكرانيا.
وتدعو خطة احلد األقصى لألسعار 
دول مجموعــة الســبع إلى رفض 
والسمســرة  والتمويل  التأمــني 
واملالحة واخلدمات األخرى لشحنات 
النفط املســعرة أعلى من سقف 
واملنتجات  اخلــام  النفط  أســعار 

النفطية.

 متابعة ـ الصباح الجديد:
للتجارة  املتحــدة  األمم  قــال مؤمتــر 
والتنمية “أونكتاد”، إن التباطؤ احلالي 
في التجــارة العاملية مــن املتوقع أن 

يزداد عام 2023.
وبحســب “رويتــرز”، ذكــر “أونكتاد” 
في أحدث نشــرة جتارية “بينما تظل 
العاملية غير  التجارة  التوقعات بشأن 
مؤكــدة، يبدو أن العوامل الســلبية 

تفوق االجتاهات اإليجابية”.
وأضاف أنــه يتوقع انخفــاض قيمة 
التجارة العامليــة في الربع األخير من 
هذا العام لكل من الســلع واخلدمات 
بعــد أن كانــت جتارة اخلدمــات أكثر 
مرونة خالل النصــف الثاني من عام 

.2022
وتوقع أن تصل قيمة التجارة العاملية 
خالل العام اجلاري إلى مستوى قياسي 
يبلغ نحو 32 تريليون 25 تريليون دوالر 
من جتارة السلع وسبعة تريليونات من 
النمو  إلى  الزيادة  اخلدمات(، وعزا هذه 
القــوي في النصــف األول من العام، 
وعلى العكس من ذلك تباطؤها خالل 
النصــف الثاني، وأن قيمــة التجارة 
العاملية ســتنخفض في الربع األخير 

من العام اجلاري.
وكشــف أن التضخم يضرب التجارة 
املســتهلكني  علــى  وأن  العامليــة، 
واملصنعــني مواجهة ارتفاع أســعار 

املنتجات املستوردة.
وأوضــح أن الطلــب علــى الســلع 
األجنبية أثبت مرونته على مدى العام 
اجلاري 2022، حيث ازداد حجم التجارة 
التجارة  املائة، وأظهرت  3 في  بنسبة 

مزيدا من املرونة في اقتصادات شــرق 
آســيا، بينما تراجعت بني دول اجلنوب 

خالل الربع الثالث من العام.
وذكر التقرير أن التوترات السياســية 
الطلب  وتراجع  املســتمر  والتضخم 
العاملي ستتســبب في آثار ســلبية 
علــى التجــارة العاملية عــام 2023، 
وأعاد انخفاض قيمة التجارة العاملية 
خــالل النصف الثاني مــن العام إلى 
األولية  املنتجــات  انخفاض أســعار 

خاصة الطاقة.
فيما اســتمر ارتفاع أسعار املدخالت 
الوســيطة املتداولة دوليا والســلع 
االستهالكية خالل الفترة نفسها، ما 
يثير مخاوف إضافية بشــأن استمرار 
التضخــم العاملي، ومــن املتوقع أن 
عام  بحلول  التجاري  التباطؤ  يتفاقم 

.2023
انخفاض  إلى  “األونكتاد”  تقرير  وأشار 
النمو االقتصادي العام املقبل بسبب 
وارتفاع أسعار  الطاقة،  ارتفاع أسعار 
الفائــدة، واســتمرار التضخــم في 
عديــد مــن االقتصــادات، وتداعيات 
احلرب في أوكرانيا، وأن ارتفاع أســعار 
ارتفاع  السلع املتداولة ســيؤدي إلى 
أسعار الطاقة، واالرتفاع املستمر في 
أســعار املدخالت الوسيطة والسلع 
تراجع  إلى  ســيؤدي  االســتهالكية 
الطلب على الواردات وانخفاض حجم 
التجارة الدوليــة، وأن الديون العاملية 
وارتفاع أســعار الفائدة تثير مخاوف 
كبيرة بشأن القدرة على حتمل الديون.
ومن املتوقع أن يؤدي التشديد املستمر 
لألوضــاع املالية إلى زيــادة الضغط 

ما  بالديون،  املثقلــة  احلكومات  على 
والتأثير  يضخم من نقاط الضعــف 
ســلبا على االســتثمارات وتدفقات 

التجارة العاملية.
جلبتها  التــي  التحديات  بــأن  وأفاد 
زالــت اجتاهات  اجلائحــة، حيث مــا 
معدالت شحن البضائع في انخفاض، 
بينما ميثل إعادة تشــكيل سالســل 

والشــكوك،  اخملاطر  العاملية  التوريد 
ومن املرجــح أن تؤثر اســتراتيجيات 
تنويع  مثــل  اخملاطر،  مــن  التخفيف 
املورديــن وإعادة التوطــني على أمناط 

التجارة العاملية العام املقبل.
وخلــص التقريــر إلــى أن النمو في 
احلقيقي  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت 
العاملي ســينخفض هذا العام 2022 

إلى 3.3 في املائة مقارنة بنســبة منو 
5.7 في املائة عام 2021، وســتتباطأ 
التجارة في كل من السلع واخلدمات، 
الســلع  الصادرات من  منو  وينخفض 
مبقــدار النصف، بعد الزيــادة القوية 
البالغة 26.5 في املائة عام 2021 إلى 

13.8 في املائة هذا العام.
وبالنسبة لصادرات اخلدمات مبا فيها 

أقل  التباطؤ  والسفر، سيكون  النقل 
وضوحا من 17.2 فــي املائة إلى 14.6 
فــي املائة، ورغــم النمــو القوي في 
جتارة اخلدمــات عام 2021 ظلت قيمة 
6.1 تريليــون دوالر أقل من  الصادرات 
تريليون   6.3 اجلائحة  مستوياتها قبل 

دوالر عام 2019.
بالنسبة  خاصة  األســعار  وارتفعت 
للوقــود ما أدى إلــى التضخم، وبعد 
األولية  الســلع  أســعار  ارتفعت  أن 
مثل الغذاء والطاقة بنســبة 55 في 
املائة عــام 2021 وشــكل الوقود 22 
نقطة مئوية من النمو، استمر االجتاه 
التصاعدي هذا العــام، حيث وصلت 
األســعار في أغســطس املاضي إلى 
أعلى مســتوياتها منذ ما يقرب من 

ثالثة عقود.
وارتفــع معــدل التضخــم أيضا ال 
إفريقيا، حيــث قفزت  ســيما فــي 
22.7 في  أسعار املستهلك بنســبة 
املائة عام 2021. وفي الوقت نفســه 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  شــهدت 
ارتفاعا في األسعار بنسبة  الكاريبي 
15 فــي املائة، ومنا الفائــض التجاري 
لالقتصــادات الناميــة خاصــة في 
إفريقيا وانعكســت هذه الزيادة على 
لالقتصادات  التجاري  العجز  اتســاع 
املتقدمة، وتتاجر الــدول النامية مع 
الدول املتقدمة ثمانية تريليونات دوالر 
أكثر مما تتاجر فيما بينها 5.4 تريليون 
دوالر . وكانــت التجــارة بــني الدول 
تريليون   8.5 قليــال  أعلــى  املتقدمة 
دوالر وال يــزال تنويع الصــادرات ميثل 
حتديا للــدول النامية، وظل منخفضا 

عام 2021، وكان لغرب آســيا وشمال 
إفريقيا أقل سلة من الصادرات تنوعا 

تليها إفريقيا جنوب الصحراء.
ولم تنجح أقل الدول منوا وعددها 46 
دولة في حتقيق أهــداف النمو، حيث 
أبلغت عن منو النــاجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي بنسبة 2 في املائة فقط عام 
2021 وهي نسبة بعيدة عن املنصوص 
عليه في خطة األمم املتحدة للتنمية 
 7 البالغة   2030 لعــام  املســتدامة 
في املائة، وأقل من نصف املتوســط 

العاملي البالغ 5.7 في املائة.
إندونيســيا  من جهة أخرى، تقدمت 
بطلب استئناف ضد منظمة التجارة 
العاملية، لتأكيــد أحقيتها في حظر 
تصديــر خامات املعادن، بحســب ما 

ذكرته وكالة “بلومبيرج” لألنباء.
وجرى إرسال االســتئناف إلى أعضاء 
منظمــة التجارة العاملية، بحســب 
ما ورد في إشــعار مت بثــه على املوقع 

اإللكتروني للمنظمة.
وكانــت منظمــة التجــارة العاملية 
قضت فــي وقــت ســابق ملصلحة 
شــكوى تقدم بها االحتاد األوروبي، بأن 
احلظر الذي تفرضه إندونيســيا على 
تصدير خام النيــكل، يضر بصناعات 
الصلب. وكان اخلــالف بدأ عام 2021، 
عندما طلب االحتاد األوروبي تشــكيل 
جلنة، حيث قــال إن متطلبات الدولة 
التــي تقع في جنوب شــرق آســيا 
للمعادن كي يتــم معاجلتها محليا، 
وعدم نشرها السياسة بصورة فورية، 
يتعارض مع قواعــد منظمة التجارة 

العاملية.

تخفيف القيود الصينية يرفع المعنويات اإليجابية
 في أسواق النفط 

تعطل خط انابيب “كيستون” يدعم األسعار

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعــت أســعار خامي البصرة املتوســط 
والثقيــل العراقي، امس األربعاء، إلى أكثر من 

%3 مع ارتفاع اسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البصرة املتوســط املصدر آلسيا 
2.31 دوالر مبا يعــادل %3.20 ليصل الى 74.40 

دوالرا للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر آلسيا 2.31 

او ما يعادل %3.50 ليصل الى 68.35 دوالرا.
وشهدت اســعار النفط العاملية ارتفاعا مع 
تخفيف قيــود كورونا في الصــني ثاني اكبر 
مســتهلك للنفط في العالــم واغالق خط 
انبوب النفط الكندي الــذي يصدر اخلام الى 

امريكا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت منظمة أوبــك، امس األربعاء، أن إنتاج 
الدول األعضاء الـ 13 في املنظمة من النفط 
انخفض ليصــل الــى 28.826 مليون برميل 
يومًيا بانخفاض مقداره 744 ألف برميل يوميا 
عن شهر تشرين الثاني املاضي بعد انخفاض 

إنتاج العراق وتسع دول أخرى .
وبحســب التقرير الشهري ملنظمة أوبك، فإن 
“أكبر االنخفاضات جاءت أوالً من السعودية اذ 
تراجع انتاجها النفطي نحو 404 آالف برميل 
يوميا ليصل الى 10.474 ماليني برميل، يليها 
اإلمــارات بانخفاض 149 ألــف برميل يوميا، 
يليها الكويــت بانخفــاض 121 ألف برميل 
يوميا، يليها العراق بانخفاض 117 الف برميل 
يوميا ليصل إنتاجه إلى 4.465 ماليني برميل”.

واشــارت املنظمة الى ان “الزيادات جاءت من 
نيجيريا إذ ارتفع إنتاجهــا النفطي بنحو 92 
ألف برميــل يومًيا ليصل إلــى 1.158 مليون 
برميــل يومًيا، يليها أنغوال إلى 38 الف برميل 

يوميا “.
وأبقــت أوبك علــى توقعاتها لنمــو الطلب 
العاملي على النفط فــي عامي 2022 و2023، 
مبينــة أن التباطؤ االقتصــادي كان واضًحا 
متاًما، إال أن هناك جانًبا صعوديًا محتماًل، مثل 

تخفيف سياسة “صفر-كوفيد” الصينية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول األعضاء 
باالحتــاد األوروبي في بروكســل، في التوصل 
التفــاق نهائي على مســتوى التكتل لوضع 
ســقف أســعار للغاز الطبيعي، وذلك بعد 
شــهور من اخلالفات حول ما إذا كان من شأن 
اإلجراء التخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا.              
ورداً على الطلبات املتكــررة من بعض الدول، 
ســقف  وضع  األوروبية  املفوضيــة  اقترحت 
أســعار الشهر املاضي في أحدث رد من االحتاد 
الذي  األوروبي على االضطرابــات االقتصادية 
تسببت فيها روســيا بخفض إمدادات الغاز 
إلى أوروبا هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار 

الطاقة.              
ولكن بانقســام الدول بشــدة حول تفاصيل 
ســقف األســعار املقترح، لم يسفر اجتماع 
اليوم عن قرار نهائي، ما يترك وزراء طاقة االحتاد 
األوروبــي ليحاولوا مجدداً التوصل االتفاق في 

اجتماع آخر يوم 19 من الشهر اجلاري.

ارتفاع أسعار خام البصرة 
إلى أكثر من 3 %

بينها العراق.. تراجع 
إنتاج عشر دول في أوبك

االتحاد األوروبي يفشل 
في إبرام اتفاق حول سقف 

أسعار الغاز الطبيعي

روسيا تتجاوز العراق بتوريد النفط إلى الهند

السلبيات تفوق االتجاهات اإليجابية

»أونكتاد«: تباطؤ التجارة العالمية سيزداد في العام المقبل 
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7 اعالن
فقدان هوية 

الهوية  منــي  فقدت 
الشركة  من  الصادرة 
العامة لتجــارة املواد 
بابل  فــرع  الغذائية/ 
عيدان   ميساء  باسم/ 
يعثر  فمــن  حســن 
تســليمها  عليهــا 

ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة االحوال الشخصية في الرفاعي
العدد: 1030/ش/ 2022
التاريخ : 2022/12/13

املدعية / جواهر محمد لفته
املدعى عليه / مدير رعاية القاصرين 

اضافة لوظيفته
اقامت املدعية )جواهر محمد لفته( الدعوى 
الشــرعية املرقمــة 1030/ش/ 2022 والتي 
تطلــب فيها احلكــم مبوت زوجهــا ) عالء 
جاســم لذيذ ( ملضي أكثر من ست سنوات 
على فقدانه في قاطع عمليات صالح الدين 
بتاريخ تشــرين الثاني من عــام 2014 ولم 
يعرف مصيره حلــد االن عليه قررت احملكمة 
االعالن عــن فقدانه بواســطة صحيفتن 
محليتن فعلى من تتوفــر لديه معلومات 
عن املفقود اعاله اخبار هذه احملكمة واحلضور 
املوافق 2022/12/20 الســاعة  املرافعة  يوم 
الثامنــة والنصف صباحاً وبخالفة ســوف 

جتري املرافعة غيابا وعلنا وحسب االصول
القاضي

سلوان مجيد طعمه 
قاضي محكمة االحوال الشخصية في 
الرفاعي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
الدور

رقم الدعوى/ 307/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/13 
الى /املدعى عليه/ احمد مرعي حسن

م/اعالن 
للدعــوى املقامــة امام هــذه احملكمة 
بالعــدد أعاله من قبــل املدعية )الهام 
احلكم  واملتضمنــة  محمد(  مظشــر 
بالتفريــق بينك وبن  املدعية وجملهولية 
محــل اقامتك حســب شــرح القائم 
الدور/ وتأييد مختار قضــاء  بالتبليــغ 
مختار احمللة الشــرقية تقــرر تبليغك 
يوميتن  محليتن  صحيفتن  بواسطة 
مبوعد املرافعة املصادف يوم 2022/12/20 
الســاعة التاســعة صباحاً وفي حال 
عدم حضورك او مــن ينوب عنك قانونا 
فستجرى املرافعة بحقك غيابيا و وفق 

االصول . 
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

فقدان هوية 
فقدت منــي الهوية 
الصادرة من الشركة 
املواد  لتجارة  العامة 
فرع كربالء  الغذائية/ 
حســن  باســم/  
محمــد علي مهدي 
عليها  يعثــر  فمــن 

تسليمها ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
األحوال الشخصية في شيخ سعد

العدد / 188/ش/2022 محكمة
 التاريخ / 2022/12/14
إلى / املدعى عليها / ســامية ياسر سلمان/ 
تســكن – الديوانية/ عفج ســابقا مجهول 

محل اإلقامة حالياً
م/ اعالن

بتاريــخ 2022/11/30 وفي الدعــوى املرقمة 
188/ش/2022 أصــدرت هذه احملكمــة قراراً 
بالزامك ومتكن املدعي احمد فضالة روضان 
من مشاهدة واصطحاب ابنته الطفلة )رقية 
احمد فضالة( بواقع مرتان في الشــهر لكل 
يــوم جمعة في مقر دار القضاء في شــيخ 
سعد تبدأ من الساعة العاشرة صباحا الى 
الساعة اخلامسة مســاءا . وجملهولية محل 
اقامتك حســب اشــعار مختــار املنطقة . 
قررت احملكمة تبليغك بالقرار نشراً بواسطة 
صحيفتن للحضور أبتداءاً من اليوم التالي 
أو الطعن بالقرار  للنشــر وتقدمي أعتراضك 
القرار  املذكور وبعكســه سوف يكتســب 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي
ناصر عبد فهد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم اإلضبارة/ 2022/3179
التأريخ /

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار تسلسل 
2857/2 م 37 ام هليــل الواقع في الكوت العائد 
للمدين حيدر جبار زغير احملجوز لقاء طلب الدائن 
محمد محسن منشد البالغ 40,000,000 مليون 
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مــدة ثالثن يومــا تبدأ من اليــوم التالي 

والداللية على املشتري
املنفذ العدل 
فائد عبد الكرمي احمد

املواصفات
1- موقعه ورقمــه :- العقار املرقم 2857/2 م 37 

ام هليل
2- جنسه ونوعه :- عرصة ملك مسجله باسم 
املدين حيدر جبار خاليه من املشــيدات يقع على 

شارع 12
3- حدوده و أوصافه :- 

4- مشتمالته :- 
5- مساحته :- 200 م2

6- درجة العمران :-
7- الشاغل :- ال يوجد

8- القيمة املقدرة :- 35,000,000 خمسة وثالثون 
مليون دينار

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 15469/ب/2022
التأريخ: 2022/12/14

إعالن
ستبيع محكمة بداءة الناصرية عن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلسل 32666/110 جزيرة وخالل 
ثالثــون يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر وإذا 
صادف اليوم الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم 
الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
في قاعة محكمة البداءة، فعلى الراغبن بالشراء 
احلضور في املكان والزمان املعينن مســتصحبن 
معهم التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك 
مصدق مع رسم تســجيل العقار بنسبة 3% وال 

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

األوصاف:
1- العقار عبــارة عن دار مؤلفة من ممر بعرض 1.5 
م يؤدي الى ســاحة مكشــوفة وثالثة غرف نوم 
ومطبخ مبني من الطابوق ومسقفه بالشيلمان 

واالرضية مبلطة بالصب
2- مساحة العقار 130،60 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار ثمانية وتسعون مليون 
دينار فقط

4- الدار مشغولة من قبل املدعى عليهما االولى 
والثانية ويرغب بالبقاء مســتأجرتن للعقار بعد 

البيع

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار
محكمة االحوال الشخصية في 

هيت
العدد/ 1306/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/14
الى/ املدعى عليه )وسام عفيف دحام(

م/ اعالن
اقامت املدعية )بثينة هاشم عبدالغني( 
الدعوى الشرعية املرقمة 1306/ش/2022 
الشخصية  االحوال  محكمة  هذه  امام 
والتــي تطلب فيهــا دعوتك  في هيت 
للمرافعــة واحلكــم بالتفريــق للضرر 
وقــد وردت الدعوتية غيــر مبلغ كونك 
مجهــول محل االقامة وحســب ما ورد 
بشــرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عن 2022/12/21 
موعــدا للمرافعة وتبليغك بصحيفتن 
محليتــن وعليك احلضور في املوعد في 
املوعد احملــدد او من ينوب عنــك قانونا 
املرافعة بحقك  وبعكسه ســوف جتري 

غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة 
محكمة بداءة مدينة الصدر

الدعوى رقم: 1709/ب/2022
التاريخ : 2022/12/13

املدعي: امني بغداد/ اضافة لوظيفته
مدعي عليه : وسام حريب رمضان

الدعوى املرقمة )أعاله( لدى هذه احملكمة يطالبك فيها )بفسخ 
قرار اإلحالة املرقم ( 93/2019 واخلاصة بالدكاكن ســوق حي 
األمانة والبالغ عددها ســبعة وعشرون دكان واملشيدة على 
العقار املرقــم 5694/3 م3 وزيرية وجملهولية محل اقامتك قرر 
تبليغك بصحيفتن يوميتن مبوعد مرافعة يوم ) 2022/12/21  
( الساعة التاسعة وفي حال عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونيا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية
محكمة بداءة بغداد اجلديدة

العدد / 2924 / ب / 2022
التاريخ / 11 / 12 / 2022

اعالن
الى املدعى عليه : جمعه جبار مثنى 

بناًء على الدعوى البدائية املرقمة أعاله واملقامة امام هذه احملكمة 
من قبل املدعي/ امن بغداد / اضافة لوظيفته  والتي يطالب فيها 
بفسخ عقد االيجار املشــتل املرقم )3( الواقع في شارع موسى 
بن نصير ولثبوت مجهولية محل اقامتك حســب شرح القائم 
بالتبليغ لذا قررت احملكمة تبليغك اعالناً في صحيفتن محليتن 
باحلضور الى هذه احملكمة صبــاح يوم 20 / 12 / 2022 وعند عدم 
احلضور او ارسال من ينوب عنك قانونا ستقوم احملكمة باملرافعة 

غيابياً وعلناً حسب االصول

فقدان هوية 
الهوية  منــي  فقدت 
الشركة  من  الصادرة 
العامة لتجــارة املواد 
الغذائية/ فرع  كربالء 
باســم/  عماد حمزه 
برهــان فمــن يعثــر 
تســليمها  عليهــا 

ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في راوه

العدد: 73/ش/2022
التاريخ: 2022/12/12  

الى/ املدعى عليه
 )سطام عبد احلكيم سعد اهلل(

م/ قرار حكم غيابي
نظــرا لصدور حكــم بالعــدد 73/ش/2022 
بتاريخ 2022/12/4 بحقك غيابيا في الدعوى 
املرقمة أعــاله واملتضمن احلكــم بالتفريق 
القضائي بينك وبن املدعية )شيماء حمدي 
سعد اهلل( واعتباره طالقا رجعيا واقعا للمرة 
االولى وفق احــكام قرار مجلس قيادة الثورة 
املنحــل املرقم 1529 لســنة 1985 واحلكم 
بتأييــد حضانــة املدعية )شــيماء حمدي 
)نبا*وامين*وادهم(  سعد اهلل(ألوالدها كل من 
وجملهولية محل اقامتك حسب شرح القائم 
بالتبليــغ تقــرر تبليغك باحلكــم الغيابي 
املذكور اعالنا بصحيفتن محليتن استنادا 
الــى املادة 1/21 من قانــون املرافعات املدنية 
وفي حال عدم حضورك او ارسال وكيال عنك 
للطعن باحلكم خالل املدة القانونية ســوف 

يعتبر مكتسب الدرجة القطعية
القاضي 
صالح عز الدين سلمان

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون األحوال املدنية
العدد: ج-ص /14310
التاريخ: 2022/12/14

م/اعالن
قــّدم املواطــن ) كــرب احمــد عالوي 
مصطفى اجلبوري(  اســم االم )وحيده 
علي سعيد( املسجل في السجل 590 
صحيفه 44/ أحــوال العلم والذي يروم 
تغيير اســمه اجملرد في قيــدي وجعله 
)كرم( بدال من )كرب( فمن لديه اعتراض 
مراجعة هذه املديرية خــالل )10( يوما 
من تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه سيتم 
النظر فــي الدعوى وفق احــكام املادة 
)24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد : 2830/ب/2022 
التاريخ : 2022/12/13

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي ) الدائن ( / صادق علكه حسن

املدعى عليهم )املدين (/ 1- زهراء حسن علكه 2- زينب علكه 
حسن 3- جميله علكه حسن

4- صاحب صاحب علكه 5- ماجده علكه حســن 6- حسن 
علكه حسن

تنفيــذا لقــرار احلكــم الصادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)2830/ب/2022( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شيوع العقار 
املرقم )49/1 م23 مشــروع الغراف( وتوزيع صافي الثمن بن 
الشــركاء كال حســب ســهامه . فقد تقرر اعالن عن بيعه 
باملزايــدة العلنية خــالل )30( يوم اعتبارا مــن اليوم التالي 
للنشــر في صحيفتــن محليتن فعلى الراغبن بالشــراء 
التأمينات  مراجعة هــذه احملكمة مســتصحبن معهــم 
القانونية البالغة 10% مــن القيمة التقديرية للعقار بصك 
معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وســوف جتري املزايدة في 
اليوم االخير الســاعة الثانية عشــر ظهرا واذا صادف اليوم 
االخير عطلة رســمية فيعتبر اليوم الــذي يليه من الدوام 
الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة 

اجور االعالن واملزايدة
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار
جنســه /  دار ســكن تتكون من طابق واحد غرفة نوم عدد 
اثنن وهول ومطبخ وصحيات مشيد من الطابوق واالسمنت 
ودرجة عمرانه قدمي وتقع الدار في منطقة العزه/ دور الشؤون

املساحة / 94 و 141 م2
الشــاغل / صادق علكه حســن وصاحــب صاحب علكه 

ويرغبان بالبقاء بصفة مستأجر
القيمة التقديرية / 76،000،000 مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1343/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/14
الى/ املدعى عليه )سعد معني حميد(

م/ اعالن
اقامت املدعية )انعام باتع خلف( الدعوى 
امام  املرقمة 1343/ش/2022  الشــرعية 
محكمة األحوال الشــخصية في هيت 
والتي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
وردت  بالتفريــق للضرر وقــد  واحلكــم 
الدعوتيــة غيــر مبلغ كونــك مجهول 
محــل اإلقامة وحســب ما ورد بشــرح 
القائم بالتبليغ واملؤيــد من قبل مختار 
 2022/12/21 عــن  فقــد  عليــه  احمللة 
موعداً للمرافعــة وتبليغك بصحيفتن 
محليتــن 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 ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 2541/ب/2018
التأريخ: 2020/12/12

إعالن
ستبيع محكمة بداءة الناصرية عن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلسل 28573/110 جزيرة وخالل 
ثالثون يوما اعتبــارا من اليوم التالي للنشــر وإذا 
صــادف اليوم الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم 
الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
في قاعة محكمة البداءة، فعلى الراغبن بالشراء 
احلضور في املكان والزمان املعينن مســتصحبن 
معهــم التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك 
مصدق مع رســم تســجيل العقار بنسبة 3% وال 

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

األوصاف:
1- العقار مفرزة بصورة غير رسمية الى دارين الدار 
االولى مؤلفة غرفتــن وصالة ومطبخ ومجموعة 
صحية مبني من الطابوق ومســقف بالشيلمان 
ومجهــز باملاء والكهرباء اما الــدار الثانية مغلقة 
ســاعة الكشــف درجة العمران لعمــوم العقار 

قدمية.
2- مساحة العقار 125 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار خمســة واربعون مليون 
دينار فقط.

4- الدار مشــغولة من قبل املدعى عليها الثانية 
وترغب بالبقاء مستأجرة بعد البيع.

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة الناصرية

العدد : 2021/ب/2022
التاريخ : 2022/12/14

إعالن
إلى املدعى عليه : )مجبل جبل 

شراد(
بناء على الدعــوى البدائية املرقمة 
أعاله واملقامة ضدك من قبل املدعي 
)مدير عام شــركة التامن الوطنية 
اضافة لوظيفتــه( بخصوص) مبلغ 
ونصف  مليونان  والبالــغ  التعويض 
محل  وجملهوليــة   ) عراقــي  دينــار 
أقامتكــم تقــرر تبليغكــم أعالنا 
على  محليتن  صحيفتن  بواسطة 
موعد املرافعة املوافق 2023/1/8 وفي 
حالــة عدم حضورك أو إرســال من 
ينوب عنك قانونا ســتجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق األصول.
القاضي
عادل خلف جاسم
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إستعادة

قصة

شريف صالح
مــا زال جنيــب محفوظ في ذكــرى ميالده الـ 
111 حاضراً، ومازالت رواياته تُقرأ، ودور النشــر 
تتســابق للفوز بها، ويتبارى النّقاد والباحثون 

في فّك رموزها.
ومن بني كل مشروعه املمتّد ألكثر من نصف 
قرن، كتب محفوظ ثالث روايات ضخمة تتجاوز 
خمســمائة صفحة، هــي »الثالثيــة«: »بني 
القصرين، قصر الشوق، والسكرية«، ثّم »أوالد 

حارتنا« وأخيراً »ملحمة احلرافيش«.
رمبا لم تُثر رواية عربية اجلدل والسجال واحلجب 
واملنــع والتأويل والتأويل املضــاد، مثلما أثارته 

»أوالد حارتنا«.
كان محفوظ املولود بالقرب من ضريح اإلمام 
احلسني، يرى العالم عبر احلي الشعبي، ويتأمل 

صيرورة الكون، كأنها تاريخ أهل احلارة.
فعل ذلك بدأب شــديد في جــل أعماله، راوياً 
حكاية احلارة مرًة من منظور واقعي اجتماعي 
في »الثالثية«، ومرة من منظور رمزي وعقائدي 
فــي »أوالد حارتنــا«، ثم مرة ثالثــة مازجاً بني 
األبعاد كلها: الواقعي، واالجتماعي، والتاريخي، 

والديني، والفلسفي في »ملحمة احلرافيش«.
وســنتوقف هنا عند »أوالد حارتنا« التي كانت 
مرحلة انتقالية وســطى بــني رواياته الثالث 
الضخمة وامللحمية، ملا أثارته من ضجيج لم 

ينقطع إلى اليوم.
تتبع الصحافي محمد شــعير في »ســيرة 

الروايــة احملرمــة« قصــة »أوالد حارتنا« منذ 
بدأ محفوظ كتابتها عام 1958، ثم نشــرها 
أيلول )سبتمبر(  مسلسلة في »األهرام« في 
عــام 1959، مقابــل ألف جنيــه، وهو مبلغ 
ضخم مبعايير ذلك الزمن، ونشرت مصحوبة 

برسومات للفنان احلسني فوزي.
كان محفــوظ  توقــف عــن الكتابة عقب 
االنتهاء من الثالثية ملدة خمس سنوات، وبرر 
ذلك بحجج مختلفة، منها شــعوره أنه مّل 
»الواقعية« ويبحث عن كتابة مختلفة. كما 

ترددت أقاويل عن اعتزاله وتصوفه.
ثم عاد مع »أوالد حارتنا« واســتلهم عنوانها 
من إحدى أغاني األطفال في حيه الشــعبي: 
»يــا والد حارتنا... تــوت توت«. وقــّرر الكاتب 
الصحافي محمد حسنني هيكل نشر الرواية 
يومياً بسبب ضخامة حجمها، والستشعاره 

خطورتها، استبق محاوالت منعها.
وبدأت الشكاوى تصل إلى رئاسة اجلمهورية 
تتهــم الرواية بالتعريــض لألنبياءـ وتطالب 
بإيقاف نشــرها. وحدث انقســام حاد، فثمة 
أصوات محافظة ومدعومــة من بعض قادة 
الشاعر صالح جودت والصحافي  يوليو مثل 
حلمي ســالم، شنت هجوماً شــديداً، فيما 
دافع عنها الروائي يوســف الســباعي، وزير 
الثقافة الحقاً، ونّدد بها في تقرير ثالثة شيوخ 
بارزين هم سيد سابق ومحمد الغزالي وأحمد 
الشرباصي. ويبدو أنها كانت حملة متسقة 
مع مواجهة الســلطة للمّد »الشــيوعي« 

آنذاك...

ودعم الهجوم عليها أقطاب في الســلطة 
مثل عبد احلكيم عامر وكمال الدين حســني 
وحســن عباس زكي، بينمــا حظي محفوظ 
بحماية مباشرة من حسنني هيكل، وضمنية 

من عبد الناصر نفسه.
لم يصدر قرار أزهري مبنع الرواية إال عام 1968، 
وطوال هذه السنوات، حتاشى ناشر محفوظ 
»مكتبة مصــر« إصدار في كتــاب، فتعاقد 
محفوظ مع دار اآلداب البيروتية التي نشرتها 
في لبنان، وظلت تطبعها عشرات الطبعات.

و رأى املفّكــر حســن حنفــي أّن موضوعي 
السلطة والدين هما الغالبان عليها، رغم أن 

االعتراضات احلادة كانت بسبب ثيمات دينية، 
ال سياســية. ورفض قراءتهــا باملطابقة مع 
النص الديني، وإال تصبح مجرد تفســير له، 
معتبراً أن لألديب حريتــه الكاملة في إعادة 

القصص الديني بأسلوب روائي.
»الســقوط  بعنوان  قــراءة حنفــي  وجاءت 
واخلالص«، حيث يشــير الســقوط إلى فعل 
اخلطيئة والتمرد على سلطة اجلبالوي والطرد 
من بيتــه األبدي، أمــا اخلالص فيشــير إلى 
كفاح اإلنسان وثوراته واحترامه لقيم العدل 

والرحمة والعلم.
في كتاب »الشــر والوجود: فلســفة جنيب 

محفــوظ الروائيــة« وحتــت عنــوان »تأمل 
الســلطة منذ بدء اخلليقة« تنــاول املفكر 
الفلسطيني فيصل دراج وصف »أوالد حارتنا« 
بأنها »ســرد املصلحني«، لوصف الســلطة 
وأقنعتها عبر نص ملحمي. وأشار إلى كتاب 
ســبق وأن عاجلوا القصــص الديني كما في 

»يوسف وأخوته« لتوماس مان.
ورأى أن محفوظ لم يقصد سرد سير األنبياء، 
وإمنا تقّصد الثناء عليهم ورثاء مآل رساالتهم، 
ونقــد الســلطة السياســية املتجددة في 

استبدادها لقهر أهل احلارة.
وأوضح أنها تعرضت لظلــم البعد األحادي، 
وكان األولــى تأويلهــا من منظور فلســفة 
احلكــم والتاريــخ، وعالقــة احلكــم مطلق 

السلطة باحملكوم املقهور.
وعقــب نيل محفــوظ جلائزة نوبل بشــهور 
قليلة، صدر عن دار »أمة برس« كتاب »الطريق 
إلى نوبــل« للكاتبني محمــد يحيى ومعتز 
التوجه:  شكري، ويكفي قراءة اإلهداء إلدراك 
»إلى كل موّحد... في وجه كل إباحي ملحد«.

 وخصــص املؤلفان أكثر من مئة وخمســني 
صفحة لتفنيد الرواية من منظور إســالمي. 
وحتدثــا عن تأثر محفوظ بأســتاذه ســالمة 
موســى وتبنيه االشــتراكية العلمية، التي 
تخفي - حســب زعمهما »داللــة إحلادية«! 
وتركيزه على مفهوم »مــوت اإلله« ممثالً في 
»اجلبالوي« والذي عاجله مــن قبل في قصته 
»الزعبالوي«، واعتبــار العلم هو الدين اجلديد 
للبشــرية، متبنياً بذلك التصور الغربي. وال 

يخفــي الكتــاب اتهام محفــوظ بتهمتني 
رئيســتني: هما اإلحلاد، ومــواالة الغرب الذي 

كافأه بجائزة نوبل.
هذه االتهامــات رددها معظم اإلســالميني 
وكانت مبثابــة حكم قاٍس إلخراج الكاتب من 
امللــة. وهو ما ظهر في توتــر محفوظ عقب 
نشر الرواية مسلسلة وغضب شيوخ أزهريني 

ونافذين في السلطة.
لذلك توجــه إلى إعادة كتابتهــا -بعيداً من 
الترميزات املباشرة- عبر »ملحمة احلرافيش« 
لتكــون ســيرة  احلــارة وفتواتها ال ســيرة 
مصلحني دينيني. فالفتوات حتركهم نوازعهم 
الذاتيــة بالوراثة من عاشــور الناجي، وليس 

بالرسالة واإليحاء من »اجلبالوي«.  
وأعــاد كل ما يرغــب في قوله عــن العدل 
واحلريــة والســلطة والدين واحلــب واجلنس 
والثروة والقوة واألرض والسماء، مع تخليص 
نصه من املباشــرة الدينيــة املثيرة للغضب 
والســجال، ُمحققاً املســتوى الفني الرفيع 

الذي دعاه إليه طرابيشي.
مــع ذلك ظــل احلكم ضــده فاعــالً إلى أن 
تطــوع، بأثر رجعــي يزيد عن ثالثني ســنة ـ 
بعض الشباب املتطرفني لتنفيذه عام 1994 

ومحاولة اغتياله في وضح النهار.
وعندما سأل القاضي املشاركني في محاولة 
االغتيال الفاشــلة إذا كانــوا قرأوها، أنكروا 
معرفتهم بهــا. فهم لم يحاولــوا قراءتها 
وتأســيس تأويل خاص بهم، واكتفوا بحكم 

االغتيال بناء على تأويالت شيوخهم.

مهدي علي ازبيِّن

 تهيم في تقاطعات الطــرق، تلفظها مآوي 
الزمن، تتشّبع بروائح الزوايا املهملة، يعّفرها 
غبار األمكنــة املتعبة، وتبّقعها شــوائبها، 
تتنّقل مبالمح بلهاء مترعرعة في زهو احلرمان، 

حتبو إليها أيٍد بأسباب احلياة.
القلقة،  إلى مخادعها  آثمة  تنسّل أجســاد 
تســقيها شــرابًا مغرًضا، تطعمهــا خبزًا 
ممسوًسا باألذى، تنتهك ثيابها الرثة في هدأة 
الليــل املنتزع من صخب النهار، تتوالى كالب 

بشرية سائبة، تنهشها عبر وهن وعيها.
يغرونها بحلوى األطفال، يســرقون عنفوان 
يغشــاها  يخرقون حلمها حني  جســدها، 

النوم.
تتحّســس بطنها، تتابع انتفاخه املتنامي، 
الزجاجيتني،  ألق مفاجئ في عينيهــا  يبزغ 
تخطــو في نهــار الوقــت، ترصــد العيون 
خطواتهــا غيــر املّتســقة، تتفحصهــا، 
تســخر منها مبعاني النظرات: »من هو أبو 
جنينها؟!«، وهي تترجرج، يســبقها بطنها 

املتمايل.
تطــوف بني أزواجها من الباعة في الســوق 
وبعض احلرس، ال تعــرف »من هو أبوه«، وهي 

أصالً ال تعرف نفسها.
تضع حملها في زاوية منسية، ينبعث صوت 
الوليد مــع أذان الفجر املنطلــق من جامع 
)األزبك(، تدنــدن معها بقايا العلب الفارغة، 
املصفرة  والصحف  الورق  وحتتفل قصاصات 
ومزق األكياس امللونة، تنجذب أنوف الفضول 
نحو الكتلة البشــرية الغارقة في السوائل 

والدماء.
حتتضن وليدها العــاري، تضّمه إلى صدرها 
املكشــوف، تلقمه ثديها، متسح على رأسه 
بأصابع مّتسخة، تنهر كّل من يقترب منها، 

مكشرة عن أسنان الغضب اجملنون.
يتزاحم عليها الناس مع انكشــاف األجواء، 

يتوّسلها بعضهم ألخذها إلى مدينة الطب 
القريبة، تتمســك أكثر بالوليد، جتأر بصراخ 

أجوف: »لن أعطيه«.
تقتربان  امرأتان،  البشــرية  الهياكل  تخترق 
منهــا بهــدوء، حتدثانهــا بحنان، تغســل 
إحداهما وجهها، تلتقــط األخرى الصغير، 

تلّفه بخرقة مهملة.
تشــّقان اجلمع املتفرج، حتمالن كتلة البراءة 
الغضــة، يزرزر الرضيع بنظــرات زائغة، ترنو 
إليه األم بوله، تنتفض في إثره صارخة: »أريد 

ولدي، أريد ولدي«.
يدّر حليبها بغزارة، تسرع في خطوها الواهن، 

وهي تسحل خلفها الروائح وحبل السّرة.

في الذكرى الـ 111 لميالد نجيب محفوظ.. 

عودة إلى »أوالد حارتنا« المثيرة دائمًا للجدل

زمن لقيط

قراءة

جديدة عن حرب البســوس«،  وقارن »عبد 
السميع« بني حدث مقتل كليب كما جاء 
في السيرة والقصيدة، وكشفنا عن مدى 
التآلف والتخالف بني الصياغتني، و كيف 
اء اآلخر )أمل دنقل(ـ  فنيِّاـ  على  تفوق احلكَّ
اء األول )مبدع احلكاية الشعبية( في  احلكَّ

تناول ذلك احلدث.
وبحسب فتحي عبد السميع، في كتابه 
»وجوه شــهريار«، فإن »شهريار« و«شهر 
زاد« همــا »آدم« و«حواء« األدب، وكل عمل 
أدبي له نصيــب منهما، أو يدين بالفضل 
لكليهمــا، كل عمل أدبي يُولــُد نتيجة 
إصغاء، ويتحول فــي وقت الحق إلى قول 

جديد.
و«شهرزاد« ليست هي التي تروي احلكاية 
كما في »ألف ليلة وليلة« فقط، لشهرزاد 
وجه آخــر، هي حلظة اإلبــداع التي تروي 
للمبدع حكايًة جديــدة، هي األنا اخلالَّقة 
التــي تظهر أثنــاء الكتابــة ومتلي على 
الكاتب حكاية وراء األخرى، هي النور الذي 
ينبثق في رحم الظلمــة فيكون اإلبداُع، 

وواجب املبدع هو اإلصغاء إليها وحفظ ما 
متليه عليه، واجــب املبدع هو القيام بدور 
»شــهريار« وهو احلفاظ على حياة »شهر 

زاد«، ورعايتها كأميرة. 
ويرى »عبد الســميع« أن »شــهر زاد« ال 
تنبثق في ظالم الرحم اإلبداعي من تلقاء 
نفسها، وال تنهض معتمدًة على ِكَيانَِها 
وحده، ألن في الرحــم أماكن أكثر ظالما 
حتتوي على »صندوق شهريار« الذي ميتلئ 
بكل احلكايات التي اســتمع إليها املبدع 
طوال حياتــه وقام باحلفــاظ عليها في 

خزائَن سرية داخل أعَماِقه. 
وأن لشهريار هو اآلخر وجوهاً كثيرة، فهو 
املبدع الذي يستمع إلى احلكايات بامتداد 
حياتــه ويقــوم بتخزينها فــي صندوقه 
اخلاص، وهو الذي يصغي لألنا التي تتخلق 
أثناء حلظة اإلبداع، ويقوم برعاية حكايتها 
حتــى تكتمل فــي صيغــة نهائية، ثم 
يجعلها متاحة لكل شــهريار ممكٍن يود 

االستماع إلى احلكاية. 
واعتبر الشــاعر والباحث املصري فتحي 
عبــد الســميع، أن »شــهريار« اخلارجي 
هو املتلقي الذي يُوجد أساســا في بذرة 
العمــل، ألن الكاتــب يكتــب وفي ذهنه 
املتلقي، ســواء مت ذلك بشكٍل واٍع أو غير 

وَاٍع أو في نقطة بني الوعي والالوعي. 
 ورأى بأن »شهريار« هو القاتل الذي يهدد 
كل نــص جديٍد، وهو الذي يكفله وينقذه 
من املــوت، ألن كل نص لم يُقرأ في حكم 
احملكوم عليــه باإلعدام، كل نص بال قراءة 
يتيم، وبقــدر ما يتعرض النــص لرعاية 
»شــهريار« ويصبح مقروءا بشكل جيد، 

بقدر ما يتحقق في احلياة. 
ولفت من خــالل صفحات كتابه، إلى أنه 
داخل النص توجد »شهرزاد« في الراوي أو 
املتكلم، ويوجد »شــهريار« في املروي له، 
وإذا كنا نســتطيع التمييز بوضوح كبير 
والكاتب، فإننا على املستوى  املتلقي  بني 
الداخلي نعجز عن التمييز بينهما بنفس 
القدر من الوضوح، ألن الراوي شــخصية 
متخيلة من إبداع الكاتب، وكذلك املروي 
إليه، أي أن شــهريار »وشهر زاد« يعيشان 
حالة دمج داخــل مخيلة واحدة، حتى لو 

ظهرا بخالف ذلك.
كما رأى أن »شهريار« املوجود خارج النص 
شــيء و«شــهريار« املوجود داخل النص 
شــيء آخر، فالروائي يختلــف عن بطل 
الرواية واخللــط بينهما مرفوض، كاخللط 
بني الواقع واخليال، غير أن الفصل بينهما 
بشــكل نهائي مرفوض أيضا، ألن اخليال 
جزء من الواقع، ال يوجد واقع إنســاني بال 

خيال. ويشدد فتحي عبد السميع على أن 
اء« جديرة باالهتمام النقدي،  كلمة »احلكَّ
وأفترض أنها األقدر على لم شمل الفنون 
األدبيــة كلها ال القصــة والرواية فقط، 
فالشــعر أيضا يعتمد كثيرا على احلكي، 
اء يكون شــاعرا بنفس القدر الذي  واحلكَّ
اء قاصا أو روائيا، ويرصد لنا  يكون به احلكَّ
التقــارب الكبير بني عالم الشــعر عالم 

اء  احلكايــة، والذي يجعل مــن لقب احلكَّ
تعبيرا مناسبا للشــاعر، قد ال يعبر عنه 
بشــكل كامــل، لكنــه ال يخفض من 
مكانته وال يجرح هويته كشاعر، خاصة 
وأننا جند اجتاها واســعا في الشعر اجلديد 

اء. يعتمد على احلكي ويعتز بصورة احلكَّ
ويؤكد »عبد الســميع«، على أن التداخل 
بني عالم احلكاية وعالم الشــعر موجود 

وقوي، وكذلك التداخل بني احلكي والشعر 
موجــود  منذ عصــر ما قبل اإلســالم، 
واســتمر االرتبــاط عبر العصــور، حتى  
وصلنا إلى املشهد الشعري احلالي، حيث 
صارت احلكاية  من العالمات الكبيرة في 
الشــعر املعاصر، خاصة مع حترر الشاعر 
من الــوزن والقافيــة، فكانــت له تلك 
املساحة الكبيرة التي عزَّْت على أسالفه، 
بالتوســع ال على  ُمَطالًبا  وبات مبوجبها 
مســتوى احلكاية فقط، بل على مستوى 
الشعر نفســه، أي مطالبا بإبداع قصائد 
تضيف فعال إلى الرصيــد العربي إن لم 
تتجاوزه، على اعتبــار أن التجاوز يتطلب 
املقارنــة بني شــخصني يتمتعان بنفس 
احلريــة واإلمكانيــات، وهذا مســتحيل 
بالنسبة للشــاعر القدمي، ألن التحرر من 
الوزن والقافية في متناول الشاعر احلديث 

وحده.    
يواصل  الكتــاب،  صفحات  مــدار  وعلى 
فتحي عبد الســميع، قــراءة النصوص 
أمــل اســتجالء وجوه  اإلبداعيــة على 
اء  اء واحلكَّ شــهريار، ورصد حضور احلــكَّ
اآلخــر، منبها إلــى أن األمــر يحتاج إلى 

مغامرات نقدية كثيرة.
ويأمل مؤلف كتاب »وجوه شــهريار«، في 
أن تكون فصول كتابه بداية جلهود أخرى 
تقرأ املزيد من النصــوص اإلبداعية وفق 

اء اآلخر.   اء واحلكَّ ثنائية احلكَّ
يُذكر أن فتحي عبد الســميع، هو شاعر 
وباحث مصري مــن مواليد 1963، حصل 
على عــدد من اجلوائــز املصريــة منها: 
جائــزة الدولة التشــجيعية في العلوم 
)القربان  ووصل كتابه   ،2015 االجتماعية 
البديــل( إلــى القائمة القصيــرة جلائزة 
الشــيخ زايد 2016، وله أكثر من عشرين 
ورقــة بحثية شــارك بها فــي مؤمترات 

مختلفة.
»وجوه شــهريار« هو الكتاب احلادي عشر 
في مســيرة فتحي عبد السميع، حيث 
صــدر له في مجال الشــعر: »اخليط في 
يــدي، و »تقطيبة احملارب«، و »خازنة املاء«، 
و »فراشة في الدخان«، و »متثال رملي«، و 
»املوتى يقفزون من النافذة«، و »أحد عشر 

ظال حلجر«.
 ولــه في النقــد األدبي كتــاب واحد هو 
الذاتية  الســيرة  وفي  واملقدس،  اجلميلة 
كتاب واحد هو الشــاعر والطفل واحلجر، 
وفي مجال علم االجتماع له كتاب واحد 
هو القربــان البديل: طقــوس املصاحلات 
الثأرية في جنــوب مصر، وله حتت الطبع 

عدة كتب أخرى.

حجاج سالمة

في كتابه اجلديد »وجوه شــهريار« الصادر 
حديثــا بالقاهرة ضمن سلســلة »كتاب 
اليوم«، يتناول الباحث والشــاعر املصري، 
فتحــي عبد الســميع، مفهــوم احلكاء 
واحلكاء اآلخر، ويتوقف في الفصل األول من 
الكتاب عند حكاية املسيح كما وردت في 
األناجيل، وذلك في صياغتها التي قدمها 
جنيب محفوظ في رواية »اللص والكالب«، 
من دون أن يترك إشارة ظاهرة على وجودها، 
بل ذابــت في الروايــة، ولم ينتبــه إليها 
أحد منذ صــدرت الرواية عام 1961، والتي 
اعتبرهــا الكاتب اكتشــافا جديدا يحفز 
على مواصلة قراءة جنيب محفوظ بشكل 
عام، وفي ضوء املؤثــرات الثقافية اخلفية 

بشكل خاص. 
يتوقف  الكتاب،  الثاني مــن  الفصل  وفي 
اء جنيب محفوظ  »عبد السميع« أمام احلكَّ
وهو يتحول إلى حكاية، وكيف يأتي حكاء 
آخــر ليتفاعل مع حياتــه وقصصه، وقد 
وقف أمام روايــة »الليلة األخيرة في حياة 
جنيب محفوظ« ومســرحية »شــقة عم 
جنيب« لرصد الكيفيــة التي مت مبقتضاها 

حتويل احلكاء إلى حكاية. 
أمام احلكاء  الثالث يتوقــف  وفي الفصل 
اآلخــر كمــا يتجلــى داخــل النصوص 
الســردية، والــذي يضيف إلــى احلكاية 
بشكل مختلف، إنه شهريار الذي يستمع 
إلى شهر زاد فينقذها هي وحكاياتها من 
املــوت، موضحا كيف تناولت الدراســات 
تفرض  متخيلــة  كشــخصية  له  املروي 
حضورها من دون أن تأخذ حقها من النقد، 
على املســتوى العربي واإلنساني، وحتتاج 
بالتالي إلى دراســات كثيرة كي تتكشف 
شة  املُهمَّ الفنية  تلك الشخصية  مالمح 

نقديا، وذلك بحسب قوله.
في الفصــل الرابع، يتوقــف فتحي عبد 
الســميع، مع احلكي الشعري، وهو يتناول 
واحــدة من أشــهر احلكايات فــي التراث 
العربي، وهي حكاية الزير سالم، وهو هنا 
ال يتوقف مع املبدع الشــعبي الذي أنتج 
النص سواء أكان شــخصا واحدا أم عدة 
أشخاص تناولوا احلكاية بالتعديل والتقومي 
حتى اكتملت في نص شفاهي ومت تدوينه 
اء اآلخر  بعد ذلــك،  لكنه يتوقف عند احلكَّ
الــذي جاء بعــد تدوين النــص وراح يعيد 
إنتاجه من جديد، وهذا احلكاء هو الشاعر 
أمــل دنقل فــي ديوانه الشــهير »أقوال 

»وجوه شهريار«.. الحّكاء والحّكاء اآلخر لفتحي عبد السميع

اعتبر الشاعر والباحث 
المصري فتحي عبد 

السميع، أن »شهريار« 
الخارجي هو المتلقي 

الذي يُوجد أساسا في 
بذرة العمل، ألن الكاتب 

يكتب وفي ذهنه 
المتلقي، سواء تم ذلك 

بشكٍل واٍع أو غير وَاٍع 
أو في نقطة بين الوعي 

والالوعي

لوحة للفنان سلمان البصري



نيوزيلندا تسمح لمن هم بعمر 63 فأكثر 
بشراء علبة سجائر 

سُتمنع األجيال املقبلة من سكان نيوزيلندا من شراء التبغ 
في إطار مجموعة قوانني جديــدة ملكافحة التدخني أقرها 

البرملان وهي من بني أشد القوانني صرامة في العالم.
وتشمل هذه القوانني حظر بيع التبغ ألي شخص من مواليد 
أول يناير عــام 2009 وما بعده، وهذا يعني أنه بعدم مرور 50 
عاما، إذا أراد شخص ما شــراء علبة سجائر عليه أن يظهر 

بطاقة هويته التي تؤكد أن عمره 63 عاما على األقل.
لكن الســلطات الصحية في نيوزيلندا تأمل في أن تتالشى 
ظاهرة التدخني قبل ذلك التاريخ، بحسب وكالة »أسوشيتد 
برس«، إذ يقول املسؤولون إن بالدهم تسعى ألن تكون خالية 

من التدخني بحلول 2025.
وعلى وفق القانون اجلديد، ســيتم فرض عقوبة في شــكل 
غرامــة تصل إلى 150 ألــف دوالر نيوزيلنــدي )95910 دوالر 
أميركي( على اخملالفني. وســيبقى احلظر ساريا طوال حياة 

الشخص، على وفق ما أوردت وكالة »رويترز«.
وتقلل التشــريعات كميــة النيكوتني املســموح بها في 
السجائر وكذلك عدد جتار التجزئة الذين ميكنهم بيع التبغ 

بنسبة 90 باملئة.
وقالــت الدكتورة عائشــة فيــرال نائبة وزيــر الصحة في 
بيان: »هذا التشــريع يســرع التقدم نحو مســتقبل خال 
مــن التدخني«. وأضافت: »ســيعيش اآلالف من الناس حياة 
أطول وأكثر صحة وســتصبح املنظومــة الصحية أفضل 
بتوفير نحو خمــس مليارات دوالر نتيجة عــدم احلاجة إلى 
عــالج األمراض التي يســببها التدخني، مثــل أنواع عديدة 
من الســرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر 
األطراف«. وســُيخفض عدد جتار التجزئة املرخص لهم بيع 
التبغ إلى 600 بحلول نهاية عام 2023 نزوال من 6000 حاليا.

مغاربة يطالبون من »مشجع منحوس« ارتداء 
قميص المنتخب الفرنسي

طالب العديد من املشــجعني املغاربة، املشــجع العماني 
محمد احلجري، ارتداء قميص املنتخب الفرنســي في مباراة 
األربعــاء على أمل أن يتأهل »أســود األطلس« ألول مرة في 

التاريخ لنهائي كأس العالم.
وبات املشــجع »احلجري« وهو أحد مشاهير وسائل التواصل 
في الســلطنة حديث السوشــيال ميديا في كأس العالم 
بعدما انضــم املنتخب الكرواتي لقائمــة »ضحاياه« التي 

طالتها تعويذة النحس خاصته.
وظهر املشــجع امللقب »مجومبا« في مقطع فيديو تداوله 
رواد مواقع التواصل االجتماعي، وهو يرتدي قميص املنتخب 
الكرواتي من أجل تشــجيعه، على اســتاد لوســيل ضد 
املنتخــب األرجنتيني في نصف نهائــي كأس العالم قطر 
2022. املثير في هذه القصة التي تبدو كوميدية، أن املنتخب 
الكرواتي، خرج بالفعل بهزمية ثقيلة من املباراة أمام منتخب 
األرجنتني الذي صعد للنهائي بـ3 أهداف نظيفة في شباك 
الكروات. لينضم بذلك املنتخب الكرواتي، بحسب تعليقات 
املغرديــن، لقائمة مجومبــا، للفرق التــي طالتها تعويذة 
النحــس خاصته. وأصبحت تعويذة »مجومبا« نذير شــؤم 
بالنسبة للكثيرين من مشجعي منتخبات بالدهم في كأس 
العالم. ووصف »مجومبا« بأنه »املشجع األكثر نحسا« في 
املونديال الذي حتتضــن قطر فعاليات ما بني 18 نوفمبر و20 

دميسبر اجلاري.
وعن الفرق التي شــجعها في املبــاراة االفتتاحية بني قطر 
واالكوادور، فقد شــجع مجومبا املنتخب القطري وتوشح 

بعلم قطر فخسر أمام اإلكوادور )2-0(.
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بغداد - الصباح الجديد:

أطــل رجــل األعمــال التركــي 
الشيف  ووالد  اوزدميير  اسماعيل 
 Celebrity برنامــج  فــي  بوراك، 
على قناة السومرية مع اإلعالمي 
إيهــاب العطيــة، وألول لقاء له 

على قناة عربية.
اسماعيل اوزدميير، هو رجل أعمال 
فــي جتــارة األلبســة، وصاحب 
منذ  تركيا  في  سلسلة مطاعم 

٣٥ سنة.
وســرد اســماعيل قصــة جناح 
مطاعمــه منــذ البدايــة حتى 
اليوم، وقال إن كل العائلة تعمل 
أن  العائلة  واختارت  املطاعم،  في 
يكون الشــيف بــوراك الواجهة 

اإلعالنية للمطاعم.
وأشــار إلــى أن والدتــه هي من 
اختــارت أســماء املطاعم، ففي 
البدايــة أطلقت اســم »ســاق 
أن غيرت اســمه  إلى  الزيتــون« 
ليصبح »مطعــم املدينة« ألنها 
حتب املدينة املنــورة وحتب مدينة 

اسطنبول.
وقــال، إن« مطاعمــه لها طابع 
ناحية  مــن  عثمانــي  تاريخــي 

الشكل ومن ناحية املأكوالت«.
وعــن املنافســة بــني املطاعم 
التركيــة املشــهورة، فأكــد أن 
هناك الكثير مــن املطاعم التي 

حتاول تقليــد مطاعمه وبخاصة 
الشيف املشــهور في تركيا )لم 
يقصد  ولكنــه  اســمه(  يصرح 
الشــيف نصرت.وأضــاف« نحن 

األساس وهو يقوم بتقليدنا.«
وعن  الفنــي  الصعيــد  وعلــى 
منذ  إنه  قــال  العرب،  الفنانــني 
صغره يســتمع لألغاني العربية 
الفنانــني منهم  للكثيــر مــن 

السيدة فيروز، عبد احلليم حافظ 
وأم كلثــوم. ومن اجليــل اجلديد 
اليسا،  نانسي عجرم، جنوى كرم، 

يارا،
ملحــم زين وراغــب عالمة. ومن 
الفنانني العراقيني: ســيف نبيل، 

نور الزين، محمود غياث.
األتراك  معظــم  أن  إلى  وأشــار 
يســتمعون لألغنيــة العربيــة 

ويحبونهــا كثيرا، كمــا يحبون 
الفنانني العرب.

وصرح اسماعيل إلى أن ابنه بوراك 
قــام بتصوير فيلمــني في تركيا 
وأنه يحب كثيرا مواقع التواصل، 

فيقوم بتصوير فيديوهات.
وعبــر عن فرحــه بنجــاح جنله 
ومحبة النــاس له، وقال أن بوراك 
ال يأخذ القرارات لوحده بل يرجع 

إلــى عائلته لكي يتخــذوا قرارا 
واحدا.

 وعــن دخول بوراك املستشــفى 
منذ فتــرة، قال اســماعيل » ال 
يوجد شيء، القصة أن بوراك قام 
أدخلته  قاســية  غذائية  بحمية 
اإلعالم ضخم  ولكن  املستشفى 

القصة.«
وصــرح اوزدميير أن بــوراك ال يزال 

ســيزوجه  إنه  ممازحا  وقال  أعزب 
فتاة عربية.

وكشف اسماعيل إلى انه يحضر 
»املدينة«  ملطعــم  فروع  الفتتاح 

في السعودية، الكويت والعراق.
وعن أســعار مطعمه »املدينة«، 
عرض اســماعيل قائمة الطعام 
اخلاصة في مطعمه، وأشــار إلى 
أن أغلى طبق في مطعمه بقيمة 

٢٠٠$ لستة أشخاص.
عن  ليسأله  إيهاب  فاســتطرده 
نشــر الشــيف نصــرت فاتورة 
167 الــف دوالر دفعها  بقيمــة 
احد األشــخاص فــي مطعمه، 
الشيف نصرت  أن  فرد اسماعيل 
ناجح ولكن ليس مبستوى بوراك، 
فقال« اكيــد بوراك أجنح منو..مو 
عشــان ابني، بس بحبــو الغني 
والفقيــر وكل اإلعمــار ولكــن 
معينة.«وقال  فئة  يحبوه  نصرت 
الفاتورة غير صحيحة ومبالغ  إن 

فيها و«نصرت غلطان.« 
وفــي نهايــة احللقة، قــام فريق 
Celebrity بجولة  عمل برنامــج 
وعرف  املدينــة«،  »مطعــم  في 
املشــاهدين على املأكوالت الذي 
يتميز بها املطعم من األســماك 
واللحومــات. وســلطت كاميرا 
احلائط  على  الضوء  الســومرية 
الكبيــر املمتلئ بصور الشــيف 
بوراك ووالده مع املشاهير األتراك 

والعرب واألجانب.

متابعة - الصباح الجديد:
الشــقيقتني  قصــة  احتلــت 
اللتني  ريا وســكينة  املصريتــني 
إلى ســفاحتني ســيئتي  حتولتا 
الســمعة، مكانة بارزة في تاريخ 

مدينة اإلسكندرية شمال مصر.
ريــا  الشــقيقتان  واســتحوذت 
وســكينة ، اللتان قتلتا ما يقرب 
من 17 امرأة في عشرينيات القرن 
مجوهراتهن،  وســرقة  املاضــي 
والروائيني  الكتــاب  مخيلة  على 
ووضعوها  قصتهما،  وثقوا  الذين 
فــي قوالــب أدبية فــي الكتب 
والروايات التــي حتولت فيما بعد 
إلى مادة للترفيه والســخرية في 
واملسلسالت  واألفالم  املسرحيات 

التلفزيونية.
وفي حي اللبان باإلسكندرية، حتول 
اعتادت  التي  الثالثــة  املنازل  أحد 
الشقيقتان قتل ضحاياهما فيها 
الزوار  جلــذب  مزار  إلــى  ودفنهم 
الزيارة  في  الراغبــني  الفضوليني 
وتفقــد بقعة شــهدت عمليات 

قتل وحشية ضحاياها النساء.
وحول ســكان املنطقــة واجهة 
املنزل املتهــدم إلى معرض لصور 
اإلعدام  وأمر  وزوجيهمــا  األختني 
وتــذكارات  احملكمة  مــن  الصادر 

أخرى.
ويأخذ أحد السكان ويدعى متولي 
محمد عبدالعال الزوار في جوالت 

لشرح تاريخ املكان.

وقــال: »دا أول بيت ســكنت في 
ســكينة ملا جت من كفر الزيات 
موتوا هنــا ٣ )قتلوا ثالث ضحايا(، 
وبعد كدا نقلوا راحو حارة اسمها 
حــارة النجا. موتــوا )قتلوا( فيها 
اثنني. بعد كدا نقلوا بشارع علي 
بيك الكبير، البيت إللي كان فيه 
١٢ ضحيــة. الثالث بيــوت موتوا 
فيهم. هنا كركون )قسم شرطة( 
اللبان. وهم كانوا ساكنني بظهر 

اللبان )قسم الشرطة(«.
وأضاف »إحنا كأهل املنطقة بدأت 
نــاس جتيلنا من برا )مــن اخلارج(، 
هو كل اللي بييجي عايز يشــوف 
البيــت، وصورهــم. علــى قد ما 
و)علقناها(  دي  الصور  جبنا  قدرنا 

بالبيت، على باب البيت زي ما أنت 
شايف كدا«.

 101 الذكرى  أن  وأضاف عبدالعال 
إلعدام ريا وســكينة ستحل في 

وقت الحق من الشهر اجلاري.
وقــال »ريــا وســكينة أول اتنني 
ســتات اتطبــق عليهــم حكم 
اإلعدام في الوطن العربي. مكنش 
في حرمي بتنعــدم. النهاردا إحنا ٧ 
في الشهر، كمان ١٤ يوم حيبقى 
السنوية  الذكرى  )ديســمبر(   21

١٠١ إلعدامهم«.
وقال سائح ســعودي يدعى علي 
األمير »جايني سياحة ملصر، وكان 
عندنا جدول، من ضمن اجلدول إننا 

نيجي نشوف بيت ريا وسكينة«.

منزل ريا وسكينة »مسرح الجرائم«.. يتحول لمزار سياحي بصحبة »عبدالعال« 

رجل أعمال تركي: مطعم الشيف بوراك قريبا في العراق

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد:
تزايد الطلب على شراء الشموع في 
فرنســا منذ بداية ديســمبر/كانون 
األول اجلاري في ظــل تصاعد اخملاوف 
من انقطــاع التيــار الكهربائي في 

البالد.
ويخشــى الفرنسيون نقص إمدادات 
الوقود خالل فصل الشتاء جراء احلرب 

في أوكرانيا.
وقال فرانســيس كليمنــت ديفينو، 
»ديفينو«  جملموعة  التنفيذي  الرئيس 
إن  الشــموع،  لصناعة  الفرنســية 
الطلب على مادة الشموع ارتفع منذ 
بداية الشهر اجلاري بنسبة بلغت 26 

باملئة.
وأوضح ديفينو ،أن صناعة الشــموع 
التيار  انقطاع  مخاوف  من  استفادت 
الكهربائي والتي تساور قسماً كبيراً 
إقباالً  وتابع: »نشهد  الفرنسيني.  من 
علــى العلــب التي حتتــوي على 10 
شموع بيضاء كالســيكية، ألن هذا 
النوع من الشــموع أثبــت فاعلياته 
حــني كان التيار الكهربائي يشــهد 
وثمانينيات  سبعينيات  في  انقطاعاً 

القرن املاضي«.
املبيعات  تقول مسؤولة  من جهتها، 
في أحد املتاجــر إن رفوف عرض مادة 
شــمع اإلنارة فــي احملــال التجارية 
تكاد تكون خاليــة بالنظر إلى إقبال 
الفرنسيني على تخزين هذه املادة في 

منازلهم.
ويتخوف ســّكان فرنسا ودول أوروبية 
أخرى من أن يشــهد األسبوع اجلاري 
انقطاعاً في التيــار الكهربائي نظراً 
الرتفاع معّدل االســتهالك بســبب 
التي جتتــاح مناطق  البــرد  عاصفة 

واسعة من أوروبا.

وتعتقــد مراكز األرصــاد اجلوية في 
القــارة األوروبية أن هــذه العاصفة 
مع  مقبلــة  ألســابيع  ستســتمر 
انخفاض شديد في درجات احلرارة، ما 
سيشــكل اختباراً إلمدادات الطاقة 

املضطربة بفعل احلرب في أوكرانيا.
وبرغــم تلك اخملــاوف، دعــا الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون مواطنيه 
قبل أيام إلى عدم الذعر إذا ما حدثت 

انقطاعات متكررة للكهرباء. 
وقال إنه ما من سبب يدعو للقلق من 
انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي 
هذا الشتاء، لكنه دعا املواطنني إلى 

تقليل استهالك الطاقة.
كمــا دعا ماكــرون شــركة كهرباء 
فرنســا احلكومية إلى إعادة تشغيل 
االنقطاعات  ملنــع  النووية  املفاعالت 

في حالة الطقس البارد.
وأضاف »بــادئ ذي بــدء، دعونا نكن 
واضحني: ال داعي للذعر! من املنطقي 
أن تستعد احلكومة للظروف األصعب 
التي قد تعني قطع الكهرباء لبضع 
ســاعات يوميا إذا لــم يكن لدينا ما 

يكفي من الطاقة«.
من جانبه صرح رئيس هيئة تنظيم 
قطاع الطاقة )آر.تي.إي( مؤخرا بأن 
فرنسا قد تواجه انقطاعات للتيار 
الكهربائــي »لبعض األيــام« هذا 
الشــتاء، وأن احلكومة بدأت إخطار 
الســلطات احملليــة بســبل إدارة 

املوقف في حالة حدوث ذلك.
وواجهت شــركة كهرباء فرنســا 
عددا غير مســبوق من انقطاعات 
الكهرباء فــي مفاعالتها النووية، 
إنتاج احملطات  إلى خفــض  أدى  ما 
النووية إلى أدنى مســتوى في 30 

عاما.

إقبال كبير على شراء الشموع  خشية انقطاع الكهرباء 
متابعة - الصباح الجديد:

تعــد القطط واحــدة من أكثر 
في  شــعبية  األليفة  احليوانات 
العالم، إال أن اكتشــاف أول من 
اتخذهــا كحيــوان أليــف كان 
محل خالف بــني بعض العلماء 
والباحثــني، وهــذا مــا رصدته 
جامعة  مــن  جديــدة  دراســة 
ميــزوري األميركية، موضحة أن 
األمر مرتبط مبنطقة تضم »دوال 

عربية«.
وقالــت الدراســة إن »تاريخ أول 
قطط مستأنســة يعود إلى 12 
ألف ســنة، في منطقة الهالل 
البحر  حــوض  فــي  اخلصيــب 
من  بالقرب  وحتديدا  املتوســط، 

العراق احلديث«.
ومت اتخــاذ القطــط كحيوانات 
أليفــة مــن قبل مزارعــني، مع 
انتقال احلضارات من الصيد إلى 
الزراعة منذ ما بــني 12 ألفا و8 
املصريني،  قدماء  قبل  آالف سنة 
الذيــن كان يعتقد أنهم أول من 

اتخذوها كحيوانات أليفة.
وقال علماء في جامعة ميسوري، 
إن »البشر اســتقبلوا احليوانات 
األليفــة أوال في منطقة الهالل 
اخلصيــب، وحتديدا فــي مناطق 
الشرق األوســط احمليطة بنهري 
الســتخدمها  والفرات،  دجلــة 
)القطط( فــي مكافحة اآلفات 

مبستوطناتهم اجلديدة«.
وتوصلت الدراســة اجلديدة إلى 
أن »التحول املهم في منط احلياة 
احلافز  كان  للبشــر،  بالنســبة 
الذي أطلق شرارة أول استخدام 
في  أليفة  للقطط كحيوانــات 
العالــم، لكن مت إنشــاء الرابط 
البشــر  بدأ  أن  مبجــرد  بينهما، 
في الســفر حول العالم وجلبوا 

معهم أصدقاء القطط اجلدد«.
و«على عكس اخليول واملاشــية 
ألحداث  تدجينهــا  يعــود  التي 
مختلفة، يبــدو أن القطط هي 
يتم  التي  الوحيــدة  احليوانــات 
تدجينها من خالل حدث وموقع 

واحد«، وفق الدراسة.
والهــالل اخلصيب هــو منطقة 
على شــكل هالل في الشــرق 
األوســط، يغطي العــراق وبالد 
الشــام، جنبــا إلــى جنب مع 
الكويت  من  الشمالية  املنطقة 
واجلزء اجلنوبي الشرقي من تركيا 

واجلزء الغربي من إيران.
أن  يُفترض  الســنني  آالف  ومنذ 
الســومريني القدمــاء - أقــدم 
حضــارة معروفــة في بــالد ما 
بني النهرين القدميــة - هم أول 
حضارة بشــرية فــي أي مكان 
في العالم. وقبــل 10 آالف عام، 
عاشــت هذه اجملموعة في حياة 

مستقرة.
اجلديدة، جمع  الدراسة  أجل  من 
الباحثــون عينات مــن أكثر من 
أصل  مــن  ألف قط عشــوائي 
إلى  األول،  املقــام  أوراســي في 
جانب 4 قطط برية إفريقية، و10 
أنواع هجينة من القطط البرية 
احمللية واألوروبية. ثم قارن الفريق 

ما يقــرب من 200 عالمة جينية 
مختلفة.

أصــول  أن  النتائــج  وأظهــرت 
»القطــط املنزليــة« جاءت في 
حوض البحر األبيض املتوســط 
الشــرقي، ثم انتشرت إلى اجلزر 
اجملــاورة وســافرت جنوبــا عبر 
ســاحل بالد الشــام إلــى وادي 

النيل.
ووفقا للدراســة املنشــورة في 
مجلة »نيتشر«، فإن هذا التحرك 
للقطط يتبع نفس منط الهجرة 
للبشــر القدامى. ومبجرد أن بدأ 
البشر في االنتشار من املنطقة 
بدأت  اخلصيب،  ب الهالل  الواقعة 
القطــط تشــق طريقها حول 

العالم.
وهاجرت القطط إلى أوروبا وإلى 
اخلصيب،  الهــالل  من  الشــرق 
جنبــا إلــى جنب مــع التنمية 
أوروبا،  ومن  والتجــارة.  الزراعية 
ركبت القطــط على منت قوارب 

متوجهة إلى األميركيتني.

»الهالل الخصيب« أول منطقة اتخذت القطط حيوانات أليفة

متابعة - الصباح الجديد: 
تُطرح فــي مزاد يُنّظم الســبت 
الدمية اخلاصة بالكائن الفضائي 
في فيلم »إي تــي«، بعد 40 عاماً 
علــى الفيلم الشــهير للمخرج 

ستيفن سبيلبرغ.
وتطــرح دار »جوليانز اوكشــنز« 
للمزادات الدمية اآللية التي يبلغ 
طولها متراً واحداً، مقابل ســعر 
تقديري يــراوح بني مليونني وثالثة 
ماليــني دوالر. وقد يتجــاوز املبلغ 
الذي ســُتباع به الدمية سعرها 

التقديري بكثير.
ذات  الصغيــرة  الدميــة  ومتثــل 
اإلطــار املصنــوع مــن األملنيوم 
حتفــة  املكشــوفة  والكابــالت 
هندسية صغيرة، إذ تتألف من 85 
مفصالً ميكانيكيــاً يتيح حتريك 
األنف والعينــني واجلفون والرقبة 
والذراعــني... وهو ما يكفي لضخ 
احليــاة بهــذا اخمللــوق الفضائي 
الذي أســرت قصــة صداقته مع 
العالم  إليوت،  الطفل  شخصية 

بأسره.
حتريكها  توّلى  التي  الدمية  وبدت 
نحو 12 شــخصاً خــالل تصوير 
العمل، حقيقية لدرجة أّن املمثلة 

درو بارميور التي أّدت دور شــقيقة 
إليــوت الصغيرة، اعتقــدت أّنها 
تنتمــي إلى أحد أنــواع الكائنات 
احلّيــة، علــى مــا أوضــح املدير 
التنفيذي لدار »جوليانز أوكشنز« 

مارتن نوالن.
وفــي تلك املرحلــة التي لم تكن 
خاللها السينما قد دخلت العصر 
الرقمي، جلأ ستيفن سبيلبرغ إلى 
اخلاصة  املؤثــرات  في  املتخصص 

كارلو رامبالدي.
ونال اإليطالي، مصمم شخصيتي 

»كينــغ كونــغ« )1976( والكائن 
»إليني«  فيلــم  فــي  الفضائــي 
للمخرج ريدلي ســكوت )1979(، 
ثالثة بفضل دمية  جائزة أوسكار 
»إي تــي« الفضائية. واســتلهم 
رامبالدي تصميــم عيني الدمية 
الزرقاويــن الكبيرتــني من عيني 

قّطته من نوع قطط الهيمااليا.
أمام  وإلى جانب دميــة »إي تي«، 
هواة اجلمع فرصة االستحواذ على 
رسومات غير منشورة اسُتخدمت 
أو حتى  الشخصية،  في تصميم 

إحــدى الدراجات )يراوح ســعرها 
التقديري بــني 30 و50 ألف دوالر( 
التي تبعت إليــوت و«إي تي« في 
املشهد الشهير الذي يطيران فيه 

نحو القمر.
املقــرر تنظيمه عبر  املزاد  ويضم 
اإلنترنت السبت واألحد القادم في 
بيفرلي هيلــز، نحو 1300 قطعة 
ســينمائية  أعمال  مأخوذة  بارزة 

ُعرضت خالل العقود املاضية.
وســُتطرح في املزاد فساتني عدة 
»أسعارها  مونرو  مارلني  لأليقونة 
ألــف  و80   40 بــني  التقديريــة 
دوالر«، والعصا التي اســتخدمها 
تشــارلتون هيســتون في فيلم 
)ســعر  كومندمنتس«  تِــن  »ذي 
تقديــري بني 40 و60 ألــف دوالر(، 
وإحــدى مكانس الســحرة التي 
ظهرت في سلســلة »هاري بوتر« 
)بســعر تقديري بني 30 و50 ألف 
القطع  هــذه  إلى  دوالر(.إضافــة 
املميزة، تُطرح في املزاد أغراض من 
وورز«  و«ســتار  لـ«مارفل«  أعمال 
و«ترمينيتــور«، بينها مثالً القناع 
الشــهير من فيلم »ذي ماسك« 
ألف  يبلغ  تقديري  بسعر  املطروح 

دوالر.

مزاد على دمية فضائية بسعر يراوح بين مليونين وثالثة ماليين دوالر 
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الدوحة ـ وكاالت:

تأهل املنتخب األرجنتيني إلى نهائي 
املقنع  بفوزه   ،2022 مونديال قطــر 
نظيفة، مساء  بثالثية  كرواتيا  على 
أول أمــس، في املبــاراة التي أقيمت 
على ملعب لوسيل.. وسجل ثالثية 
األرجنتــن كل من ليونيل ميســي 
ألفاريز  )34( وجوليان  الدقيقــة  في 
فــي الدقيقتــن )-39 69(.. وتنتظر 
األرجنتــن فــي املبــاراة النهائية، 
الفائز من نصف النهائي اآلخر الذي 
واملغرب، مساء  سيجمع بن فرنسا 

أمس األربعاء.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات 
فقــد تأهلت األرجنتــن إلى نهائي 
كأس العالم للمرة السادسة.. وجنح 
النهائي  بلــوغ  التاجنو في  راقصــو 
مرتن في آخر ثالث نسخ من املونديال 
(2014 و2022(.. وأضافت الشبكة أن 
األرجنتن بذلك تعادلت مع منتخبي 
وإيطاليا، في حن يفصلها  البرازيل 
نهائيــن آخرين ملعادلــة رقم أملانيا 
النتيجة، حقق  وبتلك  نهائيات(..   8)
أكبر فوز لها في  األرجنتن  منتخب 
نصــف نهائي املونديــال من دون أن 

تهتز شباكه.
وأبدى ليونيل ميســي جنم منتخب 
بالفوز  الكبيرة  األرجنتن ســعادته 
3-0، والتأهل لنهائي  على كرواتيــا 
2022، املقامة حاليا  العالــم  كأس 
في قطر.. وقال ميســي خالل املؤمتر 
املباراة  نهايــة  عقــب  الصحفــي 
»أســتطيع أن أقول إنني أســتمتع 
باللعب، أشــعر أنني علــى ما يرام، 

وأنني في أفضــل حال، على صعيد 
اللياقة البدنية«.

وتابع »بذلنــا كل ما في وســعنا، 
واســتجمعنا قوانــا بعــد اإلرهاق 
اإلضافية  األشواط  أصابنا في  الذي 
أمام هولندا«.وأردف »لعبنا بشــكل 
جيد اليوم. حرصنا على اســتغالل 
وخططنا  السريعة،  املرتدة  الكرات 
ما  بكل  »ســعيد  لذلك«.وأضــاف 

نقدمه في كأس العالم، وأســتمتع 
باللعب في هذه النسخة«.وزاد قائال 
»منتخــب األرجنتن أكثر بكثير من 
مجــرد مجموعة من الالعبن الذين 
فقط،  الفردية  املهــارات  ميتلكــون 
متى  ونعــرف  ذكي  منتخــب  نحن 
نســتحوذ على الكرة ومتى نضغط 
ومتى نتراجع، ولدينا جهاز فني ممتاز 

وخبير«.

وأردف »عرفنا أن نقطة قوة املنتخب 
الكرواتــي هــي االســتحواذ على 
أن  »أســتطيع  الكرة«.واسترســل 
أقول إن خســارة املباراة األولى ضد 
الســعودية كانت صدمة بالنسبة 
لنا بعد الفــوز في 36 مبــاراة، لم 
نتوقع اخلسارة. كانت مباراة مريرة«.

وصرح »عرفنا كيف نعود ونستجمع 
قوانا، وكانت نقطــة بداية جديدة، 

كنا نشــعر بالثقة في قدراتنا، هذه 
الهزمية ســاعدتنا مــن أجل العودة 
نهائي كأس  إلى  والوصول  ســريعا 
العالم«.وأكد »أشــياء عديدة جتول 
في خاطري، لكن كل ما نحققه في 
مســيرتنا بهذه البطولة ال يصدق، 
وحققنا ما نتمناه بالتأهل للنهائي«.

وأكمل قائد منتخب راقصي التاجنو 
»األرجنتــن في النهائــي، لنحتفل 

اللحظــات«.أمت »أكثــر من  بهــذه 
أتذكرهم حاليا عائلتي، لقد عاشوا 
معي حلظات عصيبة للغاية، وأيضا 
الســعيدة«.ويأمل  األوقــات  بعض 
ميســي أال يتكرر كابوس خســارة 
املبــاراة النهائية الذي عاشــه أمام 

أملانيا في مونديال البرازيل 2014. 
العراقية  العاصمة  وشــهدت  هذا 
بغداد، متابعة قياســية للمواجهة 
األولى للدور نصف النهائي مبونديال 
وكرواتيا..  األرجنتن  بن   ،2022 قطر 
وانتصر رفاق ميســي بنتيجة )0-3(، 
للمباراة  األولى  البطاقــة  ليحجزوا 
النهائيــة، للمــرة الثانية في آخر 3 

نسخ من كأس العالم.
ونظــم فــي منطقــة املنصــور 
التجارية وســط بغداد، أكبر جتمع 
للجماهير التي شاهدت املباراة عبر 
شاشات عمالقة، وسط أجواء مميزة 
بحضور مختلــف األعمار.. وارتدى 
البغدادي،  قسم كبير من اجلمهور 
قمصــان املنتخــب األرجنتينــي، 
خاصــة قميــص النجــم ليونيل 
ميســي، فيما حضر أنصار كرواتيا 
وأغلبهم من عشاق  أقل  بنســبة 
وعقب  مدريــد..  وريال  مودريتــش 
املنتخب  أنصار  اللقاء، نظم  نهاية 
احتفالية في  األرجنتيني مسيرات 
باقتراب  ابتهاجا  العاصمة،  شوارع 
الكبير  من حتقيق حلمه  ميســي 
وعلى  العاملي..  باللقــب  بالتتويج 
الصعيد ذاته، نالــت صورة معبرة 
عن قيادة ميســي حلافلة املنتخب 
في  واســعة  أصداًء  األرجنتينــي، 
صفحات التواصل االجتماعي لدى 

الناشطن العراقين.

سحر ميسي يطيح بكرواتيا يؤهل األرجنتين لنهائي المونديال
الدوجة ـ وكاالت:

تكرمياً ألسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، 
نظم إحتــاد أميــركا اجلنوبية لكــرة القدم 
معرضاً للصور والفيديوهات تناولت مسيرة 
اجلوهــرة الســوداء على املســتويات احمللية 
والعاملية.التظاهرة شهدت حضوراً  والقارية 

إعالمياً وجماهيرياً.
ولفــت وجاءت في وقت يرقــد فيه بيليه في 
املستشــفى منذ عدة أســابيع للعالج من 

مرض السرطان.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
احملكمة اإلسبانية تعلن براءة البرازيلي نيمار 
بعد اتهامات بالغش والفســاد خالل عملية 

انتقاله إلى برشلونة في 2013.
أعلنــت محكمة إســبانية في بيــان أنها 
بــرأت جنم كرة القدم البرازيلــي نيمار وباقي 
املتهمن في القضيــة بعد اتهامات بالغش 
والفســاد خالل عملية انتقاله من سانتوس 

إلى برشلونة في 2013.  
)دي.ي.إس(  القضية بشكوى شركة  وتتعلق 
البرازيلية لالســتثمار، والتي كانت متلك 40 
في املئة من حقوق نيمار خالل فترة لعبه في 
ســانتوس، من أنها خسرت أمواال في انتقال 
الالعــب ألن قيمة الصفقــة كانت أقل من 
قيمتهــا احلقيقية. ويلعب نيمــار حالياً في 

باريس سان جيرمان.

معرٌض للصور والفيديوهات 
في الدوحة تكريمًا لبيليه

المحكمة اإلسبانية تعلن 
براءة البرازيلي نيمار

فرحة ارجنتينية بالتأهل إلى النهائي
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بغداد ـ فالح الناصر:

باملبارزة  الرياضية  املوهبة  مركز  يضم 
الســابقني  اللعبة  ابطال  العديد من 
ووضع  التدريب  ســراويل  ارتدوا  الذين 
احتــاد اللعبة ثقته بهم، ورشــحهم 
تشكيالت  في  التدريب  مواقع  لشغل 
مركــز املوهوبني التابع لدائرة شــؤون 
األقاليــم واحملافظات/ وزارة الشــباب 

والرياضة.
ويضم مركز املوهبة الرياضية باملبارزة 
3 فــرق لألســلحة الثالثة، الســيف 
العربي يقــوده حمزة حبيــب وهيثم 
محمد سعيد والشيش باشراف املدرب 
للمدربني  املبارزة  حامد كاظم وسيف 
وأحمد هاشم مهلهل..  حيدر محمد 
العمل  وواقع  التدريبات  عن  وللحديث 
في مركز املوهبة الرياضية، قال مدرب 

السيف العربي حمزة حبيب: 
مركز املبــارزة للموهبة الرياضية يعد 
اساســاً مهمــة ملنطلق العشــرات 
مــن الالعبني إلى صفــوف املنتخبات 
الوطنيــة للفئــات العمريــة، حيث 
زياد  يضع احتاد اللعبة املركزي برئاسة 
حســن ثقته باملدربني في اعداد أجيال 

جديدة باللعبة، وسيما وانهم سبق ان 
مثلوا العــراق وحققوا أفضل اإلجنازات 
واختــاروا التدريب بعد مســيرة جناح 

مميزة.

تفوق في غربي آسيا
وأشــار املدرب إلى انــه انضم ملالكات 
املركز الوطني لرعاية املوهوبة الرياضية 
منذ ســنتني، وقــدم فريقــه العديد 
اختارهم  الذين  اجليديــن  الالعبني  من 
احتــاد املبارزة لتمثيــل منتخب العراق 
في الفئات العمريــة، وقد تفوقوا في 
بطولة غربي آســيا األخيرة التي جرت 
في األردن شــهر آب املاضي واشــترك 
فيها نحو 300 العبا والعبة ميثلون 11 
8 العبني واحرزوا  دولة، وكان عددهــم 
أوســمة الذهب فرديــا وفرقيا بينهم 
الالعبــني مصطفى كنعان ويوســف 
قحطان ومســلم ســعد ومصطفى 

محمد ومحمد باقر واخرين.

تدريبات منتظمة 
يضيــف ان التدريبــات جترى بشــكل 
منتظــم في قاعة املوهبــة الرياضية 
اجلمعة صباحا ومســاء  باملبارزة أليام 
الســبت واالثنــني واألربعــاء من كل 

أسبوع، وتنال التدريبات اهتماما كبيرا 
من احتاد اللعبة بشــخص رئيسه، زياد 
حسن، الذي يحث الالعبني على التفوق 

ودائما يشــيد مبــا يقدمــه املوهوبني 
ويكون مخرجات املركز مباشرة لالحتاد 
الذي يعمــل على تعزيــز امكاناتهم 

ويلحقهم  التدريبية  مالكاته  بأشراف 
العمرية،  للفئات  الوطنية  باملنتخبات 
وأيضــا زيــارات ميدانية ملدير قســم 

الرياضية، عامــر طالب.. كما  املوهبة 
جتــرى ورش تثقيفيــة لالعبني يحاضر 
والتنظيم في  التربية  فيها مســؤول 

القسم، وائل محمد.

جهود تدريبية 
وأشــاد مبا يبذلــه رفاقــه املدربني من 
الالعبني  في جتهيز  عالية  مســتويات 
ليكونوا  الثقــة  الواعديــن ومنحهم 
مشاريع العبني مميزين في رياضة املبارزة، 
واحلمــد هلل فقد الحظ اجلميع كيفية 
التفوق الذي حتقــق لالعبني املوهوبني 
عندما اختارهم احتــاد اللعبة ليكونوا 
ســفراء للعراق في احملفل األخير ممثال 
ببطولة غربي آسيا وكانوا عند حسن 
الظــن وتوجوا بأوســمة الذهب على 
واحلقيقة  والفرقي،  الفردي  الصعيدين 
اثبــات جدارتهم  املواهب جنحــوا في 
منصات  ليعتلوا  مبنافسيهم  واطاحوا 
باالوســمة  ويعودوا  بجــدارة  التتويج 

امللونة. 

مسيرة اللعب واأللقاب 
واملدرب حمــزة بدأ العباً في ناشــئة 
نادي اجليش بأشــراف املدربني حســن 
مجيد وباســم محمــد ورعد كاظم، 

وقدم إمكانات فنية متقدمة ليحصد 
العديد من األلقــاب محليا، ثم تأهل 
لتمثيــل العــراق في االســتحقاقات 
اخلارجية وفرض نفسه كبطل متمكن 
وابــرز إجنازاته الفوز بالوســام الذهبي 
للناشــئني في البطولة العربية التي 
والوســام   2014 بالبحريــن  أقيمــت 
بطولة  فــي  الشــباب  لفئة  الفضي 

العرب باجلزائر عام 2015 .
وعلى صعيد املتقدمني احرز الوســام 
الذهبي فــي غربي آســيا 2016 ، اخر 
مشــاركاته كانت فــي بطولة العراق 
املاضي في  العام  التي أقيمت  الدولية 
الســليمانية وتوج بذهبــي البطولة، 
ليعتــزل اللعبة تاركا رحلة وصل فيها 
لبطل العرب وخامــس القارة والثامن 

عامليا.
وفــي حقــل التدريب، انتظــم املدرب 
حمزة حبيب، فــي العديد من الدورات 
التطويريــة التي أقامها احتــاد املبارزة 
املركــزي وعــزز إمكاناته فــي ميدان 
التدريب كما استفاد بشكل كبير من 
في  الذين ســبقوه  املدربني  توجيهات 
اللعبة، ويترقب املشــاركة في الدورات 
اخلارجية لزيادة اطالعه على أســاليب 

علم التدريب احلديث.

نعد جيال جديدا واتحاد اللعبة يضم المتفوقين الى المنتخبات الوطنية  
عضو المالك التدريبي للمبارزة في مركز الموهبة الرياضية.. حمزة حبيب:

حمزة حبيب

بغداد ـ الصباح الجديد:

الكرخ  على  الشــرطة  فريق  فاز 
بثالثــة اهــداف لهدفــني أمس 
حلســاب اجلولــة العاشــرة من 
املرحلــة األولــى لــدوري الكرة 
محمد  للشرطة  وسجل  املمتاز، 
داوود )د. 60(، عــالء عبــد الزهرة 
)د. 61(، مناف يونــس )د. +90 2(، 
 ،)48 )د.  رعــد  وللكــرخ صهيب 

ونهاد محمد )د. 77(.
فريق  على  الكهربــاء  فريق  كما 
لهدف  أهــداف  بثالثة  النجــف 
و ســجل علي جاســم العيبي 
)د. 44( وزاهــر ميدانــي )د. 75( و 
ســتيفن بافور )د. +90 2(، وهدف 
النجف مرتضى هديــب )د. 55(.
بثالثة  الصناعة  على  دهوك  وفاز 
أهــداف لهدف، برينــس اوبوكو 
ايكمينــك )د. 11(، زيــار كوفند 
لطيف )د. 13(، زيار كوفند لطيف 
)د. +45 2(، وللصناعــة ليث رعد 

عباس )د. 39(.
وتســتكمل اليوم اخلميس بقية 
البصرة  نفط  فيلعــب  املباريات، 
امــام الديوانية واحلــدود يضيف 
زاخو ونفط ميســان يالقي نوروز 
وجتــرى املباريات في الســاعة 2 
والزوراء  اربيــل  مباراة  أما  ظهرا، 
فســتقام في الســاعة الرابعة 
والربع مساء والطلبة يالقي نفط 

الوسط في الساعة 8 مساء.

مــن جانب اخــر، أعلنــت جلنة 
املســابقات في االحتــاد العراقي 
لكــرة القدم، أمــس، عن موعد 
اســتعدادا  املمتاز  الدوري  توقف 
لبطولة خليجــي 25 املقررة في 
البصــرة مطلــع العــام املقبل 

املسابقات جنم  .وقال عضو جلنة 
األوسي ، إن الدوري سيتوقف يوم 
25 من شــهر كانون األول احلالي 
بغية إعــداد املنتخــب العراقي 
ملنافســات خليجي 25 .وأوضح، 
أن التوقف ســيكون بعد نهاية 

اجلولة 12 من منافســات الدوري 
قرار  أن  إلى  املمتاز، الفتاً  العراقي 
إيقــاف الدوري جاء كــون اغلب 
اغلب  ميثلــون  املنتخب  العبــي 
ان  الى  .واشــار  العراقية  االندية 
توقف الدوري يستمر حتى نهاية 

بطولــة خليجــي 25 ، مبيناً أن 
استئنافه  يوم  حددت  املسابقات 
يــوم 24 مــن كانــون الثاني من 
العــام املقبــل .وبــني ان جلنــة 
باحلســبان  وضعت  املســابقات 
كل اجلوانــب التنظيمية اخلاصة 

بالدوري العراقــي املمتاز، مؤكدا 
حسب  ســتتواصل  البطولة  أن 
املنهاج املقرر الذي مت وضعه قبل 

انطالق الدوري املمتاز .
وحدد مدرب املنتخب الوطني لكرة 
 27 القدم خيسوس كاساس، يوم 
لتجمع  موعدا  اجلاري،  الشهر  من 
اســتعدادا  العراقــي  املنتخــب 
في  املقررة   25 خليجــي  لبطولة 
البصــرة يوم 6 من كانــون الثاني 

املقبل.
من جانب اخر، يدُعو االحتادُ العراقّي 
لُكــرِة القدم الّشــركاَت الراغبة 
ملُباراِة  اإلعالنــاِت  بتقدميِ عطاءات 
منتخِب  أمــام  الوطنّي  منتخبنا 
الكويت الوطنّي في ملعِب امليناء 
 )30/12/2022( بتاريــخ  األوملبــيّ 
إلى تقــدمي عطاءاتها إلى اللجنِة 
املُشكلِة لتسلُّم العطاءاِت خالل 
مدة ســبعِة أياٍم من تاريِخ نشــر 
اإلعالِن في املوقِع الرسمّي لالحتاد.

العراقّي لُكرِة  كما، يدُعو االحتــادُ 
الراغبة بتقدميِ  الّشــركاَت  القدم 
عطاءات بيع تذاكرِ ُمباراِة منتخبنا 
الوطنــّي أمام منتخــِب الكويت 
األوملبّي  امليناء  الوطنّي في ملعِب 
تقدمي  إلى   )30/12/2022( بتاريــخ 
املُشــكلِة  اللجنِة  إلى  عطاءاتها 
مدة  خــالل  العطاءات  لتســلُِّم 
سبعِة أياٍم من تاريِخ نشر اإلعالِن 
في املوقِع الرســمّي لالحتاد. علماً 
)١٠،٠٠٠( عشرة  التذكرة  أن سعرَ 

آالف دينار عراقي

غزارة تهديفية للشرطة ودهوك والكهرباء
 في الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز 

المنافسات تتوقف 25 الجاري استعدادا لكأس الخليج

جانب من مباراة الشرطة والكرخ

ثالثة مناصب للعراق 
في عربي اليد 

عمومية اتحاد البولينغ 
تنتخب شاكر عنيد رئيسًا

أميركي ويوناني يعززان 
سلة الدفاع الجوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد مجلس إدارة االحتاد العربي لكرة اليد الثقة 
رئيسة للجنة  اعتبار محمد احلداد  بالســيدة 
النســوية في االحتاد، اتى ذلك في اجتماع الذي 
عقــده االحتاد في مدينة اخلبر الســعودية، في 
حني مت في االجتماع تسمية الدكتـــور سامـر 
مهـــدي سميسم عضوا في اللجنة الطبية 
وبسام عبـــد احلمـــزة لعضويـــة اللجنـــة 

الشاطئيـة.

إعالم اللجنة األولمبية
أقيــم أمــس بقاعــة االجتماعــات باللجنة 
األوملبية في العاصمة بغــداد املؤمتر االنتخابي 
لالحتاد املركزي للبولينغ بأشــراف أوملبي ووزاري. 
واسفرت االنتخابات عن فوز شاكر عبد احلسني 
عنيد رئيســا   لالحتاد بعــد ان حصل على 17 
صوتا من أصــل 18 ميثلون الهيئة العامة. كما 
فاز السيد مصطفى رؤوف مبنصب نائب الرئيس 
وفــاز بعضوية مجلس إدارة االحتاد كال من أكرم 
عدنان واحمد عبد الستار وعن العنصر النسوي 

عصماء عبد احلسني وأسماء ابراهيم.
هــذا وحضر املؤمتــر االنتخابي مدير القســم 
القانوني في اللجنة األوملبية علي البدري وممثل 

وزارة الشباب والرياضة علي جاسم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نــادي الدفاع اجلوي، الناشــط في الدوري 
املمتاز لكرة السلة، تعاقده مع محترفني جدد 
من اليونان وأميــركا. يأتي ذلك حتضيرا لدخول 
الدفاع اجلوي في منافســات مرحلة اإلياب من 
بطولة الدوري العراقي املمتاز، التي ســتنطلق 

اليوم اخلميس في قاعة الشعب.
وأعــاد الدفاع اجلــوي، ترتيــب أوراق محترفيه 
بتعاقــده مــع األميركي نيكــوالس ويجنس، 
واليوناني كوســتانتينوس فاســاليدس. وبات 
يوناني  أول العب  كوستانتينوس فاســاليدس 
يخوض جتربــة االحتراف في الدوري املمتاز لكرة 

السلة.
اليومية على  الدفاع اجلــوي، تدريباته  ويواصل 
والرياضة،  الشباب  لوزارة  التخصصية  الصالة 
في إطار اجلدولة التــي اعتمدها اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب اجلديد نضال غامن، الذي ســيقود 
الفريق في مرحلة اإلياب بدال من الدكتور حسني 
عالء. وســيلعب الدفاع اجلــوي، مباراته األولى 
مع احللــة، األحد املقبل، ثــم يواجه التضامن 

النجفي، يوم 20 من الشهر اجلاري.

إعالم اللجنة األولمبية
الشــارقة  مدينِة  صوب  توجَه 
اإلماراتّية وفُد منتخبنا الوطنّي 
للدخوِل في  وذلــك  للدراجات، 
معســكٍر تدريبي ملدة خمسة 
أيــاٍم قبيــل االنخــراِط فــي 
العربّية  البطولة  منافســاِت 
التي تبدأ من الســابع عشــر 
من  والعشــرين  الرابع  ولغاية 

شهر كانون األول احلالي.
الدراجات،  احتــاد  رئيــس  وقاَل 
الدكتــور علي حميــد: إن وفد 
يرأسه  الذي  الوطنّي،  منتخبنا 
نائب رئيس االحتاد كاظم دليح، 

علي  يضم سبعَة العبني هم: 
عبــد اخلضــر وأحمــد مهند 
وأحمد  اخلضر  عبــد  وعبداهلل 
عبد اخلضر وسربست عبداهلل 
ومهــدي  مصطفــى  ونــوزاد 
الفنّي  املدير  عــن  حازم، فضالً 
للمنتخبــاِت اإليرانــي محمد 
رضــا رجبلــو، ومبعيــة اجلهاز 
املساعِد املكون من أمجد أكرم 

خضر واماجن شهرزاد.
وكشــَف رئيــس االحتــاد عن: 
إن وفــد منتخبــات النســاء 
والشباب سيتواجد  والناشئني 
يوم السادس عشر من الشهر 

الشــارقة  مدينِة  فــي  احلالي 
اإلماراتية أيضاً للمشاركِة في 

البطولِة العربية.
 مبيناً: إن هذه املشــاركة هي 
االحتاد  منهــاج  ختاُم مســك 
املركزّي للعام احلالي.معرباً عن 
أمله وثقته بقدراِت وإمكانيات 
أفضل  حتقيــِق  فــي  الالعبني 
العربية،  البطولِة  في  اإلجنازات 
السيما أن اجلهاز الفنّي، بقيادِة 
محمد رضا رجبلــو، متكَن من 
وإمكانيات  مســتوياِت  رفــِع 
املنتخبـــاِت  فئــات  جميــع 

الوطنّيـة.

وفد منتخبنا الوطني بالدراجات 
يغادر إلى الشارقة 

السبت.. بدء بطولة العراق للمبارزة 
البارالمبية باسم الراحلة سلمى حسين

حسين الشمري
تنطلــق يــوم الســبت مطلــع 
االسبوع املقبل منافسات بطولة 
الباراملبي  املبــارزة  الحتــاد  العراق 
الالعبة  بطولة  اطلق عليها  التي 
حســني  »ســلمى  املرحومــة 
يومان  ملــدة  وتســتمر  اجلميلي« 
فقط على قاعة اللجنة الباراملبية 
في مجمع وزارة الشباب والرباضة.
في  املســابقات  جلنة  رئيس  وقال 
الباراملبي ســعد  املبــارزة  احتــاد 
محمــد  تنطلــق بوم الســبت 
العراق  املقبل منافســات بطولة 
باملبارزة على الكراســي املتحركة 
والعبــة  100العــب  مبشــاركة 
ميثلون -13عشــر. فريقا بني جلنة 
فرعية ونــادي، واضاف رئيس جلنة 
املســابقات مت إطالق اسم العبتنا 
اجلميلي  حسنب  سلمى  املرحومة 
على البطولة استذكارا لها والتي 
والعبة  100العب  فيها  سيشارك 
ميثلون 13 فريقــا بنب جلنة فرعية 

والديوانية  بابــل  جلان  وهم  ونادي 
الديــن وذي قار وواســط  وصالح 
وديالى واالنبار اما االندية فهم كل 
من وســام اجملد والذرى واالشــراق 
واشنونا..  واالتصاالت  والشــموخ 

واشار سعد الى اننا نأمل ان حتظى 
بطولتنا مبســتوى فني رفيع يليق 
مبســتوى تطور اللعبة لتوســيع 
املواهــب  واكتشــاف  قاعدتهــا 
التي  الواعدة  الشبابية  والطاقات 
تســتحق ان جتد لهــا مكانا في 
الوطنية في  صفوف منتخباتنــا 

املشاركات املقبلة.
املســابقات  حلنة  رئيــس  وأنهى 
واالمــني املالــي الحتــاد املبــارزة 
الباراملبــي حديثــه بالقــول كل 
املوفقيــة والنجاح الــى الالعبني 
والالعبات املشاركني في البطولة 
التي حتمل اســم العبة منتخبنا 
املرحومة سلمى  السابق  الوطني 
حســني كمــا نأمل ان تشــهد 
البطولــة االداء الفني املميز الذي 
الى املســتوى  يليق بهــا اضافة 
التحكيمــي  واالداء  التنظيمــي 
كــي تظهــر البطولــة بافضل 
باللجنة  يليق  وأحسن حال  صورة 

الباراملبية واحتاد املبارزة الباراملبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الشرطة للكرة الطائرة، 
فوزا ثمينا على منافســه البحري 
بنتيجــة )3-1( ضمن منافســات 
املمتاز. الدوري  من  األولى  اجملموعة 

الشوط  الشرطة من حسم  وجنح 
األول لصاحلــه )25-17(، ثــم فقد 
الثاني ملصلحــة البحري )25-19(، 
لكنه عاد وتفوق بالشــوط الثالث 

والرابع بواقع )23-25(، )18-25(..
 وبهذا الفوز متسك فريق الشرطة 

 4 من  األولى  مجموعتــه  بصدارة 
مباريــات وحتقيق انتصــاره الرابع 
أول على ســنجار  تواليا، بعد فوز 
(3-0(، وفــوز ثــان بالنتيجة ذاتها 
االنتصار  القاسم، وجاء  على فريق 
الثالــث على بطل دوري املوســم 

املاضي غاز اجلنوب )2-3( ..
يذكر أن فريق الشرطة الذي يقوده 
املــدرب اإليرانــي محمد حســني 
جناتي ، و يضــم بصفوفه  احملترف 
الروســي أليكس بابلوتيف برفقة 

ومنتظر  ســاجت  إســالم  زمالئه 
رياض  وعباس  وعمر علــي  محمد 
ومصطفى حميد ومصطفى بشار 
، واســتطاعوا من كسب الصدارة 
والتفــوق على أبرز فــرق اجملموعة 
التي جتري منافساتها حاليا مبدينة 
البصرة.وفي مباراة ثانية، حلســاب 
اجملموعة ذاتها، تغلب فريق حديثة 
على منافسه القاسم بنتيجة )3-
2(، بواقع )20-25( (25-21( (25-23( 

(26-24 (، )11ـ 15(.

سلمى حسني

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  املنتخب  قال معالــج 
بكــرة القدم للصــم والبكم 
الباراملبية، حميد  اللجنــة  في 
طارق، ان بطولة الصم والبكم 
األخيرة التي أقيمت منافساتها 
في محافظة كربالء، باشــراف 
مباشــر مــن رئيــس اللجنة 
الدكتــور عقيــل  الباراملبيــة 
حميــد، ورئيــس جلنــة الصم 
جناحا  حققت  محمد،  حسنني 
مستويات  فيها  وقدمت  كبيرا 
املشاركني  لالعبني  عالية  فنية 
جميعــا، مبينــا انــه واكــب 
البطولــة وكان حاضــرا على 
مدى أيــام املنافســات، وفازت 

بلقبها جلنة صالح الدين.

من جانــب اخر، ثمــن معالج 
للصــم  الوطنــي  املنتخــب 
والبكم، جهــود مديرة مصرف 
48 »غــادة  الرافديــن/ حيفــا 
ســعدون عريبي« جلهودها في 
املواطنني،  معامالت  تســهيل 
او من  رياضيــني  ســواء كانوا 
خــارج الوســط، مبينــا انها 
أداء  العالية في  باملهنية  متيزت 

مهماتها.
يشــار إلى ان املعالــج، حميد 
طــارق، اشــترك ضمــن وفود 
الباراملبية  اللجنــة  ومنتخبات 
في العديد من االســتحقاقات 
اخلارجيــة وكان عنصرا إيجابيا 
بعــد تفانيــه فــي أداء عمله 

الطبي. 

حميد طارق.. دوري الصم يحقق نجاحا كبيرا

طائرة الشرطة تتمسك بالصدارة

حميد طارق



بغداد- سمير خليل:
اوراق  الشــتاء يحل، ليخلــط  هاهو 
حياتنا ويستفزنا الستقباله عنوة، اذ 
لُتنقل  املالبس  وتتناثر  احلقائب  تُفتح 
وبعدها  املنزليــة  الغســاالت  صوب 
حملالت "الكوي" التــي عادة ما متتلىء 
الفصل  بهذا  مستبشــرين  بالزبائن 

البارد وما سيدر عليهم من خيرات .
يعد الشــتاء االكثر اثارة للجدل بني 
الفصــول االربعة، فهــو يحل ثقيال، 
حتمــل ايامــه الكثير مــن املفاجآت 
وجلها يتركــز على كيفية مواجهته 
بترسانة املالبس واملدافىء بأشكالها 
الكهربائية  بــني  املتنوعة  والوانهــا 
والنفطيــة والغازيــة او التي تعتمد 
على احلطب واملواد القابلة لالشتعال 
ايضا. انشغال الناس باستقبال فصل 

الشتاء ال يتوقف على برودة اجلو وطرق 
مواجهتها واحلد من تأثيرها فقط، بل 
هناك االمطــار التي عادة ما تصاحب 
فصل الشــتاء في زيارته الســنوية، 
واملطر هنا يقسم اآلراء ايضا بني محب 
وكاره او متحفــظ وخائــف، فبينما 
يتغزل البعض باملطر موضوعة لألدب 
واالغاني وقصائد العاشقني، يتوجس 
اآلخر من املطر وخاصــة الفقراء من 
النــاس عكس الطبيعــة التي تتورد 
واركانها وهي تغتسل مباء  مفاصلها 
املطر وتستعيد نضارتها، مثلما تفتح 
االنهار اليابسة قلوبها الحتضان مياه 
االمطار، كما تســتنفر السدود خلزن 

سيول االمطار.
بعض الناس، مــن احملظوظني، يخرج 
بأقل اخلســائر في موســم األمطار، 

وعادة ما يســتعد هــؤالء عند حلول 
فصل الشتاء لترميم وادامة بيوتهم 
حتســبا ملا ال يعرف مدى قوته وتأثيره 
وجهه  لهم  سيظهر  بالتأكيد  لكنه 
اآلخر، اما النازحون وســكان اخمليمات 
والعشــوائيات فحكايتهم مأساوية 

مع الشتاء ومطره.
كثيــر مــن الشــعراء واملطربني من 
وظــف الشــتاء ومطره مــادة ادبية 
وفنيــة وقدمهــا للنــاس، وكثير ما 
للحب  مــادة  واملطر  الشــتاء  وظف 
والرومانسية، واملشي حتت املطر شأن 
ان السكون  من شؤون العشاق، كما 
في الشــتاء يبعث احلنان والرقة في 
القلــوب، ولعــل شــاعرنا اخلالد بدر 
شاكر السياب الذي تغنى باملطر في 

أجمل ما كتب: 

مطــر، مطر، مطــر، تثاءب املســاء، 
والغيوُم ما تزاْل

تسحُّ ما تسّح من دموعها الِثقاْل.
كأّن طفالً بات يهذي قبل أن يناْم:

بأّن أّمه ـ التي أفاق منذ عاْم
فلم يجدها، ثّم حني لّج في السؤاْل

قالوا له: بعد غٍد تعودْ .. 
البّد أن تعودْ

 اما الشــاعر نــزار قبانــي فكان من 
املولعني بالشتاء حيث يقول:

إذا اتــى الشــتاء، وحركــت رياحــه 
ســتائري، احــس ياصديقتي بحاجة 
الى البكاء على ذراعيك، على دفاتري، 
عندلة  وانقطعــت  الشــتاء  اتى  اذا 
العنادل واصبحــت كل العصافير بال 
منازل، يبتــدىء النزيف في قلبي، في 
اناملــي، كأمنا االمطار في الســماء 
تهطل ياصديقتي من داخلي، عندئذ، 
يغمرني شــوق طفولي الــى البكاء 
على حرير شعرك الطويل كالسنابل، 

كمركب ارهقه العياء.
وفي الغناء تتصــدر صاحبة الصوت 
بالغناء عن  املطربــني  فيروز  املالئكي 
الشــتاء ففي رصيدهــا تقف اغاني 
)حبيتك بالصيف حبيتك بالشــتي( 
وشــتا(  و)بليل  الشــتويي(  و)رجعت 

و)ثلج ثلج( و)شتي يادني(.
لكــن احــد املواطنني الذي ســألناه 
للشــعر  واملطرمادة  الشــتاء  عــن 
والغناء قــال: لو كانــت لدينا منازل 
جيدة وشــوارع جيدة وخدمات جيدة 
ومنظومــة جيــدة لتصريــف مياه 
االشــعار  اجمل  لكتبنــا  االمطــار 
وغنينا اجمــل االغاني عن الشــتاء 
واصبحنا من عشاقه الدائمني، عن اي 
رومانسية نتحدث ومياه االمطار تغزو 
بيوتنا وتدخل غرفها واوالدنا يخوضون 
في مياه تغرق الشــوارع عند ذهابهم 

ملدارسهم ".
يقول آخــر: اجمل االوقات ان تســير 
حتت املطر وانــت حتمل املظلة وترقب 
سكون الشــوارع ما يثير في نفسك 
لوجوه  والتوق  واحلنان  للدفء  مشاعر 

محبيك".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

الشتاء حل.. افتحوا األبواب..تدثروا
لكن احسبوا الحساب للمطر 

بين الشعر الحلو والواقع المر

متابعة ـ الصباح الجديد: 
بعد غيابهــا عن املوســم الرمضاني املاضي، 
كشــفت الفنانة غــادة عبد الــرازق في أحد 
اللقاءات التلفزيونية، عن أنها لن تشــارك في 
الســباق الرمضاني املقبل لعــام 2023 أيضاً، 
موضحة أن األمر يعود إلى حسابات خاصة بها، 
وهــذا عائد إلى ارتباطها بأعمال ســينمائية، 

وأيضاً حلسابات شخصية.
جاء هذا التصريح بعد تأجيل مسلسل »تلت 
التالتــة« الــذي كان من املفترض أن تشــارك 
فيه في املاراثون الرمضانــي لهذا العام، لكن 
خالفاتها مع املنتج ممدوح شــاهني حالت دون 

استكمال العمل.
جديــر بالذكر أن غادة عبد الرازق انتهت مؤخراً 

من تصوير مسلســل حدث بالفعل، والذي لم 
يحدد وقــت عرضه حتــى اآلن، ويضم العمل 
عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم، دينا الشربيني، 
شــيرين رضا، سلمى أبو ضيف، جميلة عوض، 
وهو مسلســل متكون من حلقات منفصلة 
متصلة، ومن إخراج محمد هشــام الرشيدي. 
املسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية 

يلعب  املتصلــة، حيث  املنفصلة  احللقــات 
بطولــة كل قصة فريق مختلــف من النجوم 
عن القصــص األخرى، ويلقــي العمل الضوء 
على العديد من األمراض النفســية وأسبابها 
وكيفية تأثيرها في حياة األشــخاص املصابني 
بهــا وأيضاً احمليطني بهم، وتــدور األحداث في 

قالب تشويقي إنساني.

بغداد- الصباح الجديد:
احتضن املركز الثقافي الفرنســي العرض املســرحي 
"في قول ال" املعدة عن مســرحية “انتيجونا" للكاتب 
الفرنســي "جان انوي" بالتعاون مــع "محترف بغداد 
املســرحي" ولثالثة ايام ابتدأ من مساء 14/12 ولغاية 
يوم 16/ 12  اذ قدم الفنان واخملرج املسرحي "عزيز خيون" 
العرض املسرحي معدا ومخرجا ترافقه نخبة من جنوم 

املسرح العراقي.
واملعــروف ان املركــز الثقافي الفرنســي والذي يتخذ 
مكانــه على شــارع ابو نــؤاس يحتضــن العديد من 
الفعاليات والنشــاطات الثقافية والفنية واملهرجانات 
واالمسيات الشعرية اخرها االمســية الشعرية التي 
اقيمــت بالتعاون مع االحتاد العــام لألدباء والكتاب في 
العراق وقدمت قصائد باللغتني العربية الفرنسية وادار 

اجللسة الشعرية الشاعر "عمر السراي".

بغداد - وداد إبراهيم : 
تقيــم "فرقة ســومريات النســوية املوســيقية" بقيادة 
املايســترو عالء مجيد حفل تأسيســها وانطالقها االول 

مساء اخلميس 2202/12/22 على خشبة املسرح الوطني. 
ودعت دائرة الفنون املوســيقية اجلمهور حلضور احلفل دعما 
للطاقــات النســوية العراقية بعــد ان تراجعت االصوات 
النسوية في ســاحة الغناء العراقية. علما ان بيع التذاكر 

سيكون في مدخل املسرح املذكور.
وقد شهدت ساحة الفن املوسيقي حركة غير مألوفة بعد 
تأسيس عدد من الفرق املوسيقية والغنائية والتي انبثقت 
بجهود كبار املوسيقيني من اجل احياء املوسيقى العراقية 
االصيلــة واعادة العمــل باآلالت املوســيقية التراثية مثل 

اجلوزة والسنطور والعود. 

"انتيجونا" عرض مسرحي في 
المركز الثقافي الفرنسي

"سومريات" تقدم حفلها األول في 
المسرح الوطني الخميس المقبل
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البخل من أبشع السمات وأرذلها للبخل وليس 
للبخيــل اال املهانة واالحتقار عنــد اهلل وعند 
الناس، ذلك أنَّ اجلذر احلقيقي للبخل هو ســوء 
الظن باهلل، ولو كان البخيل حسن الظن بالرب 
الكرمي ملا تلكأ ونكص وملا حجب وصول املال الى 
مســتحقيه الســيما الفقراء والبائسني وذوي 

احلاجة .
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والسؤال اآلن :
هل ينتقل البخل بالوراثة من اآلباء الى االبناء ؟

واجلواب :
كما تنتقل ســجية الكرم والنبل من اآلباء الى 
االبناء ينتقُل البخُل كذلك وشتان بني املوروثنْي 

!!..
فأين األصالة من النذالة ؟
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ولقد اشــتهر بنو أمّيــة بالبخل واإلمســاك، 
وقضية ابي سفيان ) صخر بن حرب( مع اليتيم 
الذي جاءه يطلب مســاعدًة قضيــة معروفة 

مشهورة :
لقد كان يسعه أْن يعتذر دون االساءة الى اليتيم 

 ،
ولكّن ابا سفيان َقرََع اليتيَم بعصاه ، في مؤشر 
واضح الداللة على اللؤم والبخل واخلبث وســوء 

األخالق .
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وجاء في التاريخ ايضا :
اْن اعرابيا ســأل شــيخا من بنــي أمّية وحوله 

مشايخ فقال :
" أصابْتنا سنة ولي بضع عشرة بنتا "

وواضح من كالمه هذا شــدة االحتياج الى املال 
بعد أْن ضاقت به احلال مع كثرة العيال فما كان 

من الشيخ االموي االّ ان أجابه قائال :
" وددُت أنَّ اهلل ضرب بينكم وبني النساء صفائح 

ِمْن حديد فال يقطر عليكم قطرة،
 وأضعف بناتك أضعافا ،

وجعلك بينهــن مقطوع اليــد والرجل مالهن 
كاسب سواك "

ثم اّن هذا الشــيخ األموي صفر لكلب له فشّد 
عليه وقطع ثيابه ..!!

وكأنَّ األمــوي يأبى ان يرد الســائل بدون عقوبة 
موجعة خالفــاً ملا يأمر به الديــن وما تقتضيه 

املوازين .
وما كان من السائل الذي متنى له الشيخ االموي 
أْن يكون مقطوَع اليد والرجل وأْن يتضاعف عدد 
بناتــه أضعافا مضافا الى الضميمة الســيئة 

االخرى االّ ان قال له :
" ما أقول لك :

انك لقبيح املنظر 
سخيف اخملبر .. "

- 5 - وتّذكر باّن عبــد امللك بن مروان كان يُلقب 
برشح احلجارة لشدة بخله.

 - 6 -
كفى البخالء خسرانا انهم يعيشون في الدنيا 
عيشة الفقراء ويحاســبون في االخرة حساب 

االغنياء.
وهم في احلالنْي مذمومون مكروهون تالحقهم 

اللعنات لعنات السماء واألرض.

هل يورث البخل 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

للعام الثاني.. غادة عبد الرازق خارج السباق الدرامي الرمضاني

متابعةـ  الصباح الجديد:
كشــفت املمثلــة روان مهــدي عــن 
مسلســل  تصويــر  مــن  انتهائهــا 
واملقــّرر عرضــه مطلع  "الصفقــة" 
العــام اجلديــد على نتفليكــس، بعد 
نال  الذي  "القفص"  عرض مسلســل 

استحسان من تابعه.
وأوضحت مهدي ،أن املسلســل اجلديد 
يتناول قصة امرأتني من رائدات األعمال 
والتحديات ومعاناتهما قبل أن تصبحا 
رائدتني في زمن كان الرجال يسيطرون 

فيه على سوق املال.

أما مسلســل "القفص" فصّور حياة 
العائــالت اخلليجية مبزيج من الواقعية 
والكوميديــا، وتــدور أحداثــه حــول 
استشاري في العالقات الزوجية يعمل 
على مساعدة زوجني في تفّهم وجهات 
نظر بعضهما البعض إلنقاذ زواجهما، 
فــي الوقت الذي مير فيه االستشــاري 
نفســه بالعديــد مــن التحديات في 

حياته الشخصية.
وتكشف لنا أحداث الدراما الكوميدية 
عن عالقة الزوجني والتغّيرات التي مّرت 
بها خالل العشر سنوات من زواجهما. 

ويقــّدم املسلســل أيضــا، على مدى 
ثماني حلقــات، منظورا جديدا ملعاجلة 
التــي تتناولها  الزوجيــة  التحديــات 
الدراما العربية في إطــار مرِح ومقّرب 

من املشاهدين.
وقالت روان "اإلطــار الدرامي الذي كنا 
نعمــل على حتقيقــه هــو أن حتافظ 
الشخصيات على بعض اخلصال على مر 
السنني والتي تشكل جزءا من الطباع 
الشخصية". وأضافت "شخصية روان 
مثال نرى فيها حزنا مخفيا في العيون 
عكس ملا كانت صغيرة، كانت تعبر عما 

يجول بخاطرها بطالقة. هناك تفاصيل 
صغيرة عملنا عليها لنخلق فرق العمر 

والتجربة".
من جانب آخر، وبعد انتظار 6 ســنوات، 
روان  فيلــم  لعــرض  الفرصة  جــاءت 
"شيابني هني". واحتفل أبطال الفيلم 
للدورة  الرسمية  املسابقة  في  بعرضه 
الثانيــة مــن مهرجان البحــر األحمر 
الفيلم في  ومت تصويــر  الســينمائي. 
الكويت وتدور أحداثــه في إطار درامي 
تشــويقي مع مغامرات في عالم جتارة 

األسلحة واإلرهاب.

كربالء ـ الصباح الجديد:
أقام عدد من مصوري كربالء املقدسة، 
معرضــاً للصــور الفوتوغرافية التي 
تســلط الضوء علــى آثــار احملافظة 

وتراثها احلضاري.
وقال مدير قصــر الثقافة والفنون في 
كربالء خالد اجلبوري، إن "املعرض الذي 
اقيم برعاية قصر الثقافة والفنون في 
احملافظة، وحمل عنوان الرسم بالضوء، 

جاء احتفاًء بيوم ذكرى التحرير والنصر 
العظيم على قــوى الظالم"، مبينا ان 
"املعرض ضم 40 عمالً فنياً خلمســة 
مــن مصــوري احملافظة، متثــل الصور 
والعتبات  والتقاليد  للعادات  املشاركة 
املقدســة واملناطق االثريــة والتراثية 
والصناعــات التراثيــة املوجــودة في 

كربالء".
وأضاف اجلبوري أن "املعرض يهدف الى 

احلفاظ على الهوية العراقية حملافظة 
كربالء املقدســة ورداً علــى محاولة 
االرهاب لطمس الثقافة واحلضارة عبر 
تهدمي االثار واملباني التراثية"، الفتا الى 
ان "الدعوة وجهت الى جميع مصوري 

محافظة كربالء".
وذكر ان "املشاركني تقدموا بأكثر من 
120 صــورة، اال انه مت اختيار 40 منها 

جلودتها ونوعية مواضيعها".

بغداد - الصباح الجديد: 
أقام قسم النشاط الرياضي واملدرسي 
، شعبة النشــاط املدرسي في تربية 
الكرخ االولى معرضا تشكيليا لرسوم 
األطفال، بحضور مدير قســم  رياض 
العامة  املديرية  في  املدرسي  النشاط 
للتربية الرياضية والنشــاط املدرسي 
االستاذ حسن الشويلي والدكتور عالء 
جابر مدير قســم النشــاط الرياضي 

واملدرسي في تربية الكرخ االولى. 

تضمن املعرض أعمــاال أبرزت مواهب 
األطفال وطاقاتهم االبداعية ، كما ان 
املعرض جاء استعدادا للمشاركة في 
املســابقات الوزارية القادمة، حيث مت 
اختيار اللوحات الفائزة باملراكز الثالثة 

األولى. 
وفي اخلتام وزعت الشهادات التقديرية 
والهدايــا  املشــاركات  للمعلمــات 
لعدد مــن األطفــال املوهوبني تقديرا 
للجهود املبذولة للمشــاركة في هذا 

توجيهات  املعرض،حســب 
االســتاذ فخــري 

اجلميلي  نايف 
العام  املدير 
ية  ير للمد
مــة  لعا ا

للتربية.

الموصل - الصباح الجديد: 
لم تستســلم فــرح محمد، وهي 
طالبــة جامعيــة، أمــام شــبح 
البطالــة، فبعدمــا فشــلت في 
العثور علــى وظيفة قــررت فتح 
مطعم لتوظيف النساء. وقّسمت 
حياتها  فــرح  العراقية  الطالبــة 
اليومية إلى قســمني، في الصباح 
طالبــة في جامعــة املوصل، وفي 

املساء تدير مطعما.
وتبلغ فرح البالغــة من العمر )26 

عاما(، وهــي في الســنة الرابعة 
حاليــا في جامعــة املوصل حيث 

تدرس إدارة األعمال.
ندرس  ان  وقالت: شــعور جميــل 
ونعمل في الوقت ذاته وعند عودتي 
مباشــرة اجهز الطلبــات للزبائن 
وعند اإلحســاس بالنجاح اشــعر 

بزوال التعب. 
وأوضحــت أنها بدأت مشــروعها 
ال  املتاحــة  العمــل  فــرص  ألن 
تكفي اجلميع. وأضافت: " نســبة 

التعيــني قليلة في البــالد )قليلة 
للغاية(،وقررت ان يشارك معي عدد 
من العاطــالت لتكون فرصة عمل 
لهن .   اذ توظف فرح في مطعمها 
إما طالبات  أخريات  ثماني سيدات 
أو مطّلقات أو أرامل ممن يبحثن عن 

وظائف.
طالبة  وهي  محمــد،  منى  وقالت 
في املرحلة نفسها مع فرح وتعمل 
طالبات  "مجموعة  املطعــم:  في 
جامعة ندرس، وبعد الدوام نشتغل، 
أنا طالبة أشتغل في مطبخ جنى 
لألكالت املوصلية مع الســت فرح 

هي صاحبة املوقع واحلمد اهلل".
وأضافت: "برغم العادات والتقاليد 
املرأة لكن احلمد  التي ترفض عمل 
اهلل اصبحنا نعمل بجد ونشــاط 

وتفاؤل واحلمد اهلل . 
املتحــدة  األمم  ملنظمــة  ووفقــا 
للطفولــة "يونيســف"، يعانــي 
العــراق أعلى معدالت البطالة بني 

الشباب في املنطقة.

"الصفقة".. مسلسل جديد لروان مهدي 

جامعية موصلية تتحدى البطالة
والتقاليد بمطعم طاقمه من النساء

أربعون عماًل فنيًا تجسد التراث الكربالئي الحضاري 

معرض تشكيلي لرسوم رياض األطفال
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