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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص -  الصباح الجديد:
النيابية  املاليــة  اللجنة  أكدت 
عــدم جــدوى إجــراءات البنك 
على  الســيطرة  فــي  املركزي 
ان  إلى  الفتــة  الصرف،  ســعر 
في  ارتفاعه  ســيواصل  الدوالر 
ظل الظــروف احلالية بنحو يؤثر 
في قيمــة الدينار العــراق، ومبا 
عن  احلكومة  تصريحات  يجعل 
»مجرد  االقتصادي  الوضع  دعم 

وعود«.
وقال عضو اللجنة النائب جمال 
كوجر، في تصريح إلى »الصباح 
البنك  »إجــراءات  إن  اجلديــد«، 
املركــزي لو كانــت كافية لعاد 

الدوالر إلى وضعه الطبيعي«.
وتابع كوجــر، أن »هناك ارتفاعا 
داعياً  الــدوالر«،  في  مســتمرا 
إعادة  إلــى  املركــزي  »البنــك 

خطواته بهذا الشأن«.
وأشار، إلى أن »تداعيات االرتفاع 
الــدوالر  ســعر  في  املســتمر 
ســتكون كبيرة الســيما على 

القطاع اخلاص الذي سيرتبك«.
الدينار  ولفت كوجر، أن »فقدان 
أثار  يتــرك  قيمتــه  العراقــي 
األوضاع  على  خطيرة  ســلبية 
االقتصادية فــي البالد«، منوهاً 
إلى أن »اللجنــة املالية تتطلع 
التخاذ قرارات حاسمة للحفاظ 

على سعر الصرف«.
املتخذة من  أن »اإلجراءات  وأورد، 
مفردات  دعم  بشــأن  احلكومة 
البطاقــة التموينيــة ملواجهة 

مرتبطة  االقتصاديــة  االزمــة 
بإقرار املوازنة«.

وشــدد كوجــر، علــى أن »ما 
أطلقته احلكومة من تصريحات 
بشــأن دعم الوضع االقتصادي 
ولم  وعــود  مجــرد  أصبحــت 
يتحقــق منهــا شــيء لغاية 

الوقت احلاضر«.
أجرتــه  »الــذي  أن  وأوضــح، 

يتركز  منذ تشكيلها،  احلكومة 
باملناصب  النظــر  إعــادة  على 
واستبدال شاغليها، ولم نلمس 
مواجهة  فــي  عملية  خطوات 

االزمات االقتصادية املتالحقة«.
ومضى كوجر، إلى أن »االقتصاد 
وأية  العراق،  في  اصبح مشوهاً 
جهود ســتبذل لن حتقــق اثاراً 
بنحو سريع بل أنها ستستغرق 

وقتاً طويالً«.
من جانبه، ذكر استاذ االقتصاد 
»الصباح  إلــى  صــدام،  أحمد 
اجلديــد«، أن »اســتمرار ارتفاع 
الدينار  أمــام  الــدوالر  ســعر 
أمر متوقع بسبب قلة  العراقي 

العرض«.
وتابع صدام، ان »هذا النقص في 
العرض تزامن مع عطل رسمية 

وأعيــاد امليالد، وهــذه العوامل 
األخيرة  القفزة  على  ســاعدت 

خالل اليومني املاضيني«.
ولفــت، إلــى أن »العــودة إلى 
أصبحت  الطبيعــي  الســعر 
مســألة إلى الكثير من اجلهود 

من أجل إعادة التوازن«.
ورأى صــدام، أن »ارتفاع ســعر 
الدوالر أمر قد ال يســتغرق وقتاً 

طويالً، ولكــن التخفيض حتى 
وأن قــام البنــك املركزي بضخ 
املزيد، فأن االسعار لن تعود إلى 
ما كانت عليه في السابق بنحو 

سريع«.
ويجد، ان »أســباب ارتفاع سعر 
الصرف مشخصة لدى اجلميع، 
وزيادة  العرض،  بوجود نقص في 

الطلب من االقتصاد العراقي«.
»البنك  أن  على  وشــدد صدام، 
املركــزي ينبغــي منــه زيــادة 
للســيطرة  العرض  مســتوى 
على ســعر الدوالر بحدود 170 
مليون دوالر إلى 200 مليون دوالر 

يومياً«.
وعد، »الوصول إلى هذه املستويات 
مستحيل  امر  احلاضر  الوقت  في 
بعــد اتخــاذ البنــك الفيدرالي 
اإلجراءات  من  سلسلة  االميركي 
املشــددة على عملية بيع الدوالر 
ملتابعــة حتويله من العــراق إلى 

الدول األخرى«.
وانتهى صدام، إلــى القول: »دون 
حصول زيــادة في العــرض، فأن 
ارتفاع األســعار ســوف يستمر 
فال توجــد حلول أخــرى لتقليل 
االســتيرادات التــي تعتمد على 

الدوالر«.
األميركي  الفيدرالي  البنك  وكان 
قــد فــرض عقوبات علــى عدة 
تستحوذ  كانت  عراقية،  مصارف 
علــى %40 مــن مبيعــات مزاد 
العملة مــا ولد قلة في املعروض 
وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف.

اللجنة المالية النيابية: 

ال جدوى من إجراءات المركزي في السيطرة
 على سعر الدوالر ودعم االقتصاد »مجرد وعود«

ارتفاع سعر الدوالر يربك األسواق 
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بغداد - الصباح الجديد: 
الــوزراء محمد  أطلق رئيس مجلس 
الثالثاء،  امــس  الســوداني  شــياع 
اخلاصــة  اإللكترونيــة  االســتمارة 
بتعيــني حملــة الشــهادات العليا 
واخلريجــني األوائل، الذين قرر مجلس 
الوزراء تعيينهم في جلســة سابقة 

له، والبالغ عددهم 74728 ألفاً.
وجاء إطــالق االســتمارة بعد عرض 
تفاصيلهــا التقنيــة والفنية على 
السوداني، وذلك بحضور وزيري املالية 
والتعليم العالــي والبحث العلمي، 
ورئيــس وأعضــاء مجلــس اخلدمة 

االحتادي، ورئيــس ديوان الرقابة املالية 
االحتادي.

وكان رئيــس الوزراء وّجــه في وقت 
ســابق، وزارة املاليــة باإلســراع في 
والعناوين  الدرجات  استحداث  إنهاء 
األوائــل  للخريجــني  الوظيفيــة 
وأصحاب الشــهادات العليا؛ حلسم 
ملفاتهم املعّلقــة منذ العام 2003، 
كي تتســنى، جمللس اخلدمة االحتادي، 
عملية تعيينهم، على وفق استمارة 
إلكترونية معتمــدة، بإجراء مينع أي 
تدخل يدوي غير قانوني أو تالعب في 

استمارات التعيينات.

بغداد - الصباح الجديد:
افاد النائب كرمي عليوي امس الثالثاء، 
بأن تعديل قانــون التقاعد والضمان 
االجتماعــي ســيكون من بــني اول 
القوانني التي ستبحث خالل الفصل 
التشــريعي املقبل، مبينا ان القانون 
سيحقق مكاسب لشريحة واسعة 
القطاع  بضمنهم  املتقاعديــن  من 
اخلــاص.   وقال عليوي فــي تصريح 
تابعته الصبــاح اجلديد، إن »الفصل 
التشــريعي املقبل سيشــهد إقرار 

التي  القوانني  العديــد مــن  تعديل 
العراقي  اجملتمــع  شــرائح  تخــص 
وفي مقدمتها شــريحة املتقاعدين 

واملشمولني بالرعاية االجتماعية ». 
أولويــات احلكومة  وأضــاف ان »من 
شــريحة  وضع  حتســني  والبرملــان 
االجتماعية  والرعايــة  املتقاعديــن 
لغــرض انصافهم«، مشــيرا الى أن 
»تعديــل قانــون التقاعد ســيلغي 
الفــوارق الكبيرة بني الدرجات العليا 

والدنيا خللق نوع من التوازن«. 

بغداد - الصباح الجديد: 
العالــي  التعليــم  وزارة  قــررت 
للطلبة  السماح  العلمي  والبحث 
املشــمولني بســنة عدم الرسوب 
للعام الدراسي 2021/2022 النجاح 
بالعبور الى مرحلة دراســية أعلى 
وحتميلهم املواد التي رقنت قيودهم 

فيها.
ونص قــرار هيئة الرأي املتخذ امس 
الثالثاء استنادا الى أحكام املادة 12 
من قانون هيئة الرأي رقم 9 لسنة 

الذين  2011 على السماح للطلبة 
السنة  باحتســاب  شــمولهم  مت 
2021/2022 سنة عدم  الدراســية 
رسوب بالنجاح بالعبور الى مرحلة 
التي  باملواد  أعلى محملني  دراسية 

رقنت قيودهم فيها.
ومنح القــرار مجالــس اجلامعات 
صالحيــة معاجلة حــاالت الطلبة 
بالقرار على وفق ما ورد  املشمولني 
فــي دليل اجراءات شــؤون الطلبة 

وضوابط القبول وشروطه.

نائب: الفصل التشريعي المقبل سيشهد 
تعديل قانون التقاعد والضمان االجتماعي 

التعليم العالي تسمح بعبور 
الطلبة المشمولين بسنة عدم 
الرسوب الى مرحلة دراسية أعلى

السوداني يطلق االستمارة الخاصة 
بتعيين الشهادات العليا واألوائل

عددهم 74728 ألفًا

االتحاد الوطني يعتزم تشكيل كتلة برلمانية كبيرة لمواجهة هيمنة الديمقراطي
حركة التغيير ترفض االندماج معه

السليمانية - عباس اركوازي:
في مســعى جديد بــدأه االحتاد 
الوطني الكردســتاني لتشكيل 
كتلــة برملانية كبيــرة ملواجهة 
الدميقراطــي  احلــزب  هيمنــة 
االحتاد  رئيس  الكردستاني، طالب 
بافل طالباني من منســق حركة 
التغيير عمر ســيد علــي باحتاد 
برملانية  كتلة  وتشــكيل  احلزبني 

كبيرة.
التغيير عمر  وقال منسق حركة 
سيد علي، انه رفض طلباً لرئيس 
االحتاد بافل طالباني دعا فيه الى 
احتاد احلزبــني، مؤكدا ان مثل هذا 
القــرار ينبغي اتخــاذه من قبل 
من  التي  للحزب،  العامة  الهيئة 

املزمــع ان تعقد مؤمترها الوطني 
الشهر املقبل.

وقال القيــادي في حركة التغيير 
للصباح  تصريح  في  جميل  فؤاد 
اجلديد، ان احلركة عقدت االسبوع 
املنصرم اخر اجتماع للعام احلالي، 
ومت خالله طرح مســألة الوحدة 
التغيير،  وحركــة  االحتــاد  بــني 
نظرا لتدهــور االوضاع مبحافظة 
الســليمانية التي تعد منطقة 
نفــوذ للحزبــني، واردف قائالً،«اال 
ان هــذا الطلب مت رفضه من قبل 
العليا  القيادية  الهيئــة  اعضاء 

باالجماع«.   
التغيير  ان حركة  واضاف جميل، 
وقعت اتفاقــا مع االحتاد الوطني 

قبل ســنوات لتشكيل احلكومة 
احملليــة مبحافظة الســليمانية، 
اتفاق شــارك  توقيع  الى  اضافة 
مبوجبه احلزبان بقائمة واحدة في 
انتخابات مجلس النواب العراقي 
املنصرمة، اال ان هــذه االتفاقات 
صالح  في  بالنتيجــة  تصب  لم 
التي فقدت جزءا  التغيير،  حركة 
كبيرا من دعمها اجلماهيري، نظرا 
ملشــاركتها غير املدروســة في 
حكومة االقليم والدخول بقائمة 

واحدة مع االحتاد في االنتخابات.
ان هناك جناحا معارضا  واوضح، 
يدعو  التغييــر  حركــة  داخــل 
من  احلركة  فريق  انســحاب  الى 
حكومــة االقليــم، ورفض متديد 

عمر برملان كردســتان بنحو غير 
شــرعي، مؤكداً ان هذه اخلطوات 
بجماهيرية  كبيــرا  ضرار  احلقت 
الشــارع  في  وثقلهــا  احلركــة 

الكردي.
وكان رئيــس االحتاد الوطني بافل 
طالبانــي قد بدأ مســاع للحد 
مــن متــدد وتنامي نفــوذ احلزب 
على  وســيطرته  الدميقراطــي 
مفاصل ومؤسسات االقليم، وما 
االقصائية  بالسياسات  اسماها 
التي ميارســها ضــد معارضيه، 
وذلك بالســعي لتشكيل جبهة 
معارضة قوية تضم اغلب احزاب 
واحلد  الدميقراطي  لردع  املعارضة، 
من تفرده بالقرار السياســي في 

االقليم.
اال ان جهــوده تلك لم تفض الى 
لرفض  نظــرا  املرجوة،  النتائــج 
حركة التغيير االنضمام الى تلك 
في  بدورها  والتزامها  املســاعي 

حكومة االقليم.
والقى التشــنج الذي تشــهده 
الوطني  االحتــاد  بــني  العالقــة 
على  بظالله  الدميقراطي  واحلزب 
العالقــات بــني االحتــاد الوطني 
وحركة التغييــر، اللذين يتخذان 
الســليمانية  محافظــة  مــن 
وميتلك  لهمــا،  نفــوذ  مناطــق 
26 مقعدا في  احلزبان مجتمعني 
برملان كردســتان بواقع 18 لالحتاد 

الوطني و8 حلركة التغيير.

 اتفاقيتا 2008 وجنيف تلزمان أميركا 
مساعدة البالد في أزمة الدوالر

الخبير القانوني علي التميمي:

بغداد - الصباح الجديد: 
اكــد اخلبيــر القانوني علي 
ان  الثالثاء،  امــس  التميمي 
ملزمة  املتحــدة  الواليــات 
مبســاعدة البــالد اقتصاديا 
عند االزمات، مشيرا الى انها 
عامليا  بالــدوالر  يتحكم  من 
الفدرالـــي  البنك  من خالل 

األميركـي.
التميمي في بيـــان:  وقــال 
»مبوجـب االتفاقيـة الثنائيـة 
والواليـــات  العـــراق  بــني 
املتحـــدة األمريكيـة لعـام 

٢٠٠٨ فـــي املـادة ٢٧ منهـا، 
الزمــت الواليــات املتحــدة 
األمريكية مبســاعدة العراق 
اقتصاديــا وعنــد االزمــات 
سعر  صعـــود  ان  خصوصا 
الدوالر مـن يتحكـم بـه هي 
عـن  العالـم  فـــي  امريكـا 
طريـق الفدرالـي االميركـي، 

واحلـواالت اخلارجيـة«. 
للعــراق  »ميكـن  انـه  وتابـع 
مفاحتــة أميركا بالتنفـــيذ 
االتفاقيـة،  لهـــذه  مباشرة 
االمـــم  أو عـــن طريــــق 

املتـحـــدة حيــث أن هــذه 
االتفاقيــة دوليـــة ومودعة 
في االمم املتحـــدة مبوجـــب 
املـــادة ١٠٢ مـن ميـثاق االمم 

املتـحـدة«.
الواليات  الــى ان«   مشــيرا 
ملزمة  األمريكيــة  املتحدة 
جنيــف  اتفاقيــة  مبوجــب 
العراق  مبســاعدة  الرابعــة 
كونها دولــة محتله ملزمة 
االتفاقيـــة  هــذه  وفــق 
التـي  الدولـــة  مبساعـــدة 

احتلتهـا«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفط إلى 
ثالثة  في  مســتوياتها  أعلى 
ان  الثالثاء، بعد  أسابيع، امس 
األخير  الصني  تخفيف  انعش 
لقيود كوفيد 19- آمال الطلب 
على الوقود، إضافة الى اخملاوف 
الشتوية  العواصف  تأثير  من 
الواليات  أنحــاء  جميــع  في 
الطاقة،  إنتــاج  على  املتحدة 
االمر الذي يؤمن استمرار دعم 

األسعار.
وبحلول الساعة 0253 بتوقيت 
غرينتش ، ارتفع خام برنت 88 
سنًتا أو ٪1.1 إلى 84.80 دوالرًا 
للبرميل ، بينما بلغ خام غرب 
األمريكي  الوسيط  تكساس 
80.44 دوالرًا للبرميل ، مرتفًعا 
والمــس   .1.1٪ أو  88 ســنًتا 
اخلامــان القياســيان أعلــى 
اخلامس  منذ  لهما  مســتوى 
من ديســمبر في وقت سابق 

من اجللسة.
 3.6 وكان ارتفــع خــام برنت 

باملئة يــوم اجلمعــة املاضي، 
كما ارتفع خام غرب تكساس 
الوســيط 2.7 باملئة. وسجل 
كال اخلامني القياســيني أكبر 
لهما  أســبوعية  مكاســب 

األول.  تشــرين  أكتوبر  منــذ 
البريطانية  األســواق  وكانت 
واألمريكية مغلقة يوم االثنني 

بسبب عطلة عيد امليالد.
وقالت جلنة الصحة الوطنية، 

امــس االول االثنني، إن الصني 
احلجر  متطلبــات  ســتنهي 
الصحي للمسافرين الوافدين 
للشــهر  الثامن  مــن  ابتداء 
الثاني، لتلغي  املقبل كانــون 

قاعدة سارية منذ بدء تفشي 
الوباء قبل ثالث ســنوات. ومبا 
أدى إلى تفاؤل بارتفاع الطلب 
للنفط  أكبــر مســتورد  من 

اخلام.
وتراجعــت العملة األمريكية 
امــس الثالثــاء بعــد هــذا 
إن ضعــف  علمــا  اإلعــالن، 
الدوالر يجعــل النفط أرخص 
العمــالت األخــرى  حلاملــي 
زيادة شهية  وعادة ما يعكس 

املستثمرين للمخاطرة.
وأصابت عاصفة ثلجية مميتة 
مدينــة بوفالو فــي نيويورك 
بالشــلل في يوم عيد امليالد ، 
مما أدى إلى محاصرة ســائقي 
الســيارات وعمال اإلنقاذ في 
املنازل  آالف  وترك   ، سياراتهم 
مــن دون كهربــاء ، ورفع عدد 
التي  العواصف  مــن  القتلى 
أصابت معظم أنحاء الواليات 

املتحدة لعدة أيام.
وكانــت اخلطــوط اجلوية قد 
ألغت ما يقرب من 2700 رحلة 

جوية أمريكية حتى بعد ظهر 
يوم الســبت بعد أن تســبب 
الطقس فــي تعكير عمليات 
أنحاء  في جميــع  املطــارات 

البالد.
والرياح  القارس  البرد  وتسبب 
يــوم اجلمعــة في  العاتيــة 
الكهربائي  التيــار  انقطــاع 
إنتــاج الطاقة في  وخفــض 
املتحدة  الواليات  أنحاء  جميع 
، ممــا أدى إلى ارتفاع أســعار 

التدفئة والكهرباء.
اخملاوف بشأن  كما ســاهمت 
لإلنتــاج  محتمــل  خفــض 
من قبل روســيا فــي حتقيق 

املكاسب.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية 
عــن نائــب رئيــس الــوزراء 
 ، نوفــاك قولــه  ألكســندر 
اجلمعة ، إن روسيا قد تخفض 
بنســبة  النفطي  إنتاجهــا 
تتراوح بــني ٪5 و ٪7 في أوائل 
عــام 2023 مع اســتجابتها 

للحدود القصوى لألسعار.

أسعار النفط ترتفع في األسواق العالمية وتقترب من 85 دوالر للبرميل
تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
النقــل  جلنــة  أعلنــت 
النيابيــة،  واالتصــاالت 
الثالثاء، مســاعيها  امس 
إلقـــرار شــركة اتصاالت 
الرخصــة  مــن  وطنيــة 
الرابعة ضمن موازنة العام 
املقبل، لتكـــون منافساة 
اخلاصـــة  للشركـــات 
حالـيا  العاملـة  الثـــالث 

فـي هـذا اجملـال. 
وقالــت رئيــس اللجنــة 
زهــرة البجاري فــي حوار 
تابعتــه الصبــاح اجلديد، 
الوطنيــة  »الشــركة  إن 
تســعى  التي  لالتصاالت 
اللجنة إلقرارها، ســتكون 
شركة حكومية مسيطراً 
عليهــا من قبــل اجلهات 
وستســهم  اخملتصــة، 
نوعية  نقلــة  بـإحـــداث 
املقدمة  اخلدمــات  فـــي 
بقطــاع  للمواطنــني 

والهاتــف  االتصــاالت 
النقال«. 

»من  ان  البجاري،  وأضافت 
املؤمــل ان تتــم القــراءة 
االتصاالت  لقانــون  األولى 
واملعلوماتية خالل الفصل 
جمللس  الثاني  التشــريعي 
بــأن  منوهــة  النــواب«، 
العمل  سينظم  »القانون 
في قطاع االتصاالت بــني 
االتـــصـــــاالت  وزارة 
اإلعـــــالم  وهـيـئـــة 

واالتـصــاالت«.
وأشــارت الــى ان »جلنــة 
االتصاالت تستعد إلحداث 
طفــرة نوعيــة بقطــاع 
االتصاالت فــي البالد، من 
قوانني  إقــرار جملة  خالل 
االتصاالت  قطــاع  تخص 
واملعلوماتية، الذي لم تتم 
من  ويعد  اآلن  قراءته حتى 
اجملمدة ألســباب  القوانني 

عدة«.

مساع نيابية إلقرار قانون 
الشركة الوطنية لالتصاالت 

ضمن موازنة 2023
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بغداد - زينب الحسني: 

أعلنــت العديد من الدراســات 
التي أجريت على تالميذ املدارس 
احلديد  أن نقص  البنات  وبخاصة 
باملنطقة  انتشاراً  األمراض  أكثر، 
العربية، ويؤثر فقر الدم بشــكل 
كبير على التحصيل الدراســي، 
التالميــذ املصابــن  أن  ووجــد 
بفقــر الــدم يعانون مــن الدوار 
وقلة الشــهية وســوء التغذية 
بالتعب  الســريع  واإلحســاس 
واإلجهــاد، وعــادة مــا يكــون 
التحصيــل الدراســي لهــؤالء 
منخفضــاً مقارنــة بأقرانهــم 
مــن التالميذ، فمــن دون الغذاء 
أن  للطالب  ميكــن  ال  الســليم 
فاعل،  بنحو  دروســه  يستوعب 
املتوازن  الغــذاء الصحــي  إن  إذ 
يسهم بشــكل كبير في توفير 
العناصر الغذائية املطلوبة لنمو 
اجلســم والعقل الســليم لدى 
الســواء،  على  والكبار  األطفال 
وتوجد عالقة وثيقة بن التغذية 
للتالميذ،  املدرســي  والتحصيل 
التغذية على  يؤثر نقــص  حيث 
ويكون  للدروس  واالنتباه  التركيز 
االستيعاب ضعيفاً مما يؤثر تأثيراً 

كبيراً على درجاتهم.
من جانبها اكــدت وزارة التربية 
التغذية  ببرنامــج  العمل  عودة 
املدرسية في شهر شباط املقبل، 
مشــيرة الى تضمــن البرنامج 
والفواكه  احلليب  مثل  مواد  عدة 

والعصائر.
وقــال املتحــدث باســم الوزارة 
كرمي الســيد إن البرنامج يشمل 
بحســب  فقراً  األشــد  املناطق 
مت  التــي  والنواحــي  األقضيــة 
اختيارها بالتنســيق مع اجلهات 
املعنية، مبينا ان البرنامج سيزيد 
من عزميــة التالميذ في مواصلة 
، ســيما بعد شمول  دراستهم 
تســعة أقضيــة بالبرنامج هي 
دون  املســجلة  احملافظات  ضمن 
خط الفقر بحسب تصنيف وزارة 
والديوانية  التخطيط، كاملثنــى 
وذي قــار وبابل ومدينــة الصدر 

ببغداد”.

تختلف  “املواد  أن  السيد  وأوضح 
وتتنــوع وليســت ثابتــة، مثال 
والفواكــه  واحلليــب  االجبــان 
والعصائر  واملــاء  والبســكويت 
وغيرهــا”، مردفــا ان “املناطــق 
املشمولة بهذا البرنامج تختلف 
من محافظة ألخــرى ومن فترة 

ألخرى”.
وســبق أن أعلنــت وزارة التربية 
عن تخصيص 33 مليار دينار في 
املوازنــة االحتادية للعــام املقبل 
2023 ، لتمويــل برنامج التغذية 

املدرسية.
وكان برنامــج األغذيــة العاملي 
اعلــن عــن  توســعة برنامــج 
الوطني في  املدرســية  التغذية 
العراق، وفيما أكد تعزيز القدرات 
من أجل تنفيــذ برنامج التغذية 
في 13 محافظة عراقية، أشــار 
إلــى توفير الوجبات املدرســية 
لنحو نصف مليون طالب عراقي 

خالل 2022.

وقال ممثل برنامج األغذية العاملي 
في العراق، علي رضا قريشــي إن 
العاملي  األغذية  برنامج  من  “كالً 
التابع لألمم املتحدة ووزارة التربية 
العراقية، قاما بتوســعة برنامج 
الوطنــي  املدرســية  التغذيــة 
واملمــول بالكامــل مــن قبــل 
احلكومــة العراقيــة ما يعكس 
التــزام احلكومــة الرصن بدعم 

تعليم األطفال”.
وأضاف قريشــي أن “وزارة التربية 
تقــوم حاليــاً بتنفيــذ البرنامج 
وتوفير الوجبات املدرســية بينما 
العاملي  األغذية  برنامج  يســتمر 
بتوفير املشــورة والدعــم الفني 
واللوجستي بناء على أعوام اخلبرة 
التــي اكتســبها البرنامــج في 
تنفيذ برامج التغذية املدرســية، 
بعد مزاولة التعليم احلضوري في 
مــدارس العراق للعام الدراســي 
احلالــي بعــد فتــرٍة مطولة من 
بســبب  االلكترونــي  التعليــم 

انتشار جائحة كورونا”.
التربيــة  “وزارة  أن  إلــى  ولفــت 
تخطــط للعام احلالــي لدعم ما 
يقارب 113,000 طالب وطالبة في 
مدينة الصدر ببغداد باإلضافة ملا 
يقارب 21,000 فــي محافظة ذي 
50,000 في البصرة  قار وحوالــي 
باإلضافــة للتوعيــة بالتغذيــة 
سيقوم  التي  والنظافة  والصحة 
برنامج األغذية العاملي بتوفيرها”.

وتابــع أنه “مــن خــالل التعاون 
التربية  وزارتــي  مــع  املشــترك 
والصحــة، قام برنامــج األغذية 
العاملي بتعزيــز القدرات من أجل 
13 محافظة  البرنامج في  تنفيذ 
وتوفيــر الوجبات املدرســية إلى 
449,000 طالب وطالبة في العام 

احلالي”.
وأوضــح أن “هذا األمــر يأتي بعد 
عقــد اتفاقيــة في عــام 2021 
من أجل توســيع نطــاق تغطية 
املدرســية  التغذيــة  أنشــطة 

لتشــمل 3.6 مالين طفل عراقي 
في املدارس بحلول العام الدراسي 

.”2025 - 2024
من جانبها اكدت وزارة التربية في 
وقت ســابق، التخطيط لتوسيع 
وصوالً  املدرســية  التغذية  نطاق 

إلى جميع محافظات العراق.
في شهر ايار املاضي، أعلن برنامج 
األغذية العاملي، توســعة برنامج 
التغذيــة املدرســية الوطني في 
العراق، فيمــا أكد أن وزارة التربية 
تخطــط للعام احلالــي لدعم ما 
يقــارب 113,000 طالــب وطالبة 
في مدينة الصــدر ببغداد إضافة 
21,000 في محافظة  يقــارب  ملا 
ذي قار ونحــو 50,000 في البصرة 
بالتغذيــة  للتوعيــة  إضافــة 
سيقوم  التي  والنظافة  والصحة 

برنامج األغذية العاملي بتوفيرها.
من خــالل التعاون املشــترك مع 
وزارتــي التربيــة والصحــة، قام 
برنامــج األغذية العاملــي بتعزيز 

البرنامج  تنفيذ  القدرات من أجل 
الوجبات  13 محافظة وتوفير  في 
املدرســية إلــى 449,000 طالب 
وطالبــة في العام احلالــي، وفقاً 

لبرنامج األغذية العاملي.
مــن جانب اخــر أكدت دراســة 
حديثــة، ان الغــذاء غير الصحي 
للطلبة أيام االمتحانات، يؤدي إلى 
وعدم  العلمي،  التحصيل  ضعف 
أثناء  فــي  التركيز  علــى  القدرة 
املذاكرة، فيما شدد الدراسة على 
ضرورة مراقبة غذاء الطلبة، منعاً 
حلدوث أي مشكالت صحية، خالل 
أدائهم االمتحان، مؤكدة أن الغذاء 
التفوق،  الصحي يساعدهم على 
كما أوضحت الدراســة أن تناول 
وجبــة اإلفطار قبــل الذهاب إلى 
قاعة االمتحــان، يؤدي إلى ضبط 
مســتويات الســكر في الدم، ما 
ينتج عنه تزويــد الدماغ بالطاقة 
بشــكل منظم، محذرة من عدم 

تناول الطالب هذه الوجبات. 

وزارة التربية تعلن عودة برنامج التغذية 
لمدارس المناطق االشد فقرا في شباط

تتضمن الحليب والفواكه والعصائر والجبن والخبز 

“المواد تختلف وتتنوع 
وليست ثابتة، مثال 

االجبان والحليب 
والفواكه والبسكويت 

والماء والعصائر 
وغيرها”، وتختلف 

المناطق المشمولة 
بهذا البرنامج من 

محافظة ألخرى ومن 
فترة ألخرى

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت جلنة االمن والدفــاع النيابية امس 
الثالثــاء عــن إيقــاف عودة املفســوخة 

عقودهم الى اخلدمة.
وقال عضو اللجنة، ياســر وتوت ان :”عودة 
اقرار  املفســوخة عقودهم متوقفة على 
قانون املوازنــة االحتادية للعام 2023 والتي 
نرجح انها ســتكون في الشهر الثاني من 

العام املقبل”.
واضــاف وتــوت  “امــا رواتب املنتســبن 
التدريبية  الــدورة  انطالق  ســتعتمد مع 
ويكون اول راتب لهم من تاريخها”. ، مشيرا 
الــى “الية توزيعهم حســب حاجة الفرق 

والفصائل العسكرية لسد النقص”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
دعــت هيئــة احلمايــة االجتماعية امس 
الثالثاء ، املســتفيدين الــى ضرورة حتديث 
لتجنب  االلكترونية  املنصة  عبر  بياناتهم 

إيقاف اإلعانة.
وذكرت الهيئة في بيان أنه “بعد اعالن وزير 
العمل والشؤون االجتماعية احمد االسدي 
متديد حتديث البيان الســنوي ملدة شهرين، 
دعا رئيس هيئة احلماية االجتماعية احمد 
احلماية  مــن  املســتفيدين  لعيبي  خلف 
بياناتهم  الى ضــرورة حتديث  االجتماعية 
من خالل الرابط ادناه جتنب إليقاف االعانة 

احترازيا”.  

بغداد - الصباح الجديد: 
برغم الظــروف املناخية الصعبة وتقلبات 
الطقس وزيادة نســبة األمطار إال ان عزمية 
مالكاتنــا لم تنثني عــن مواصلة العمل 
وصيانة األعطال وزيادة نسب اإلنتاج حيث 
قامت مالكات قسم الصيانة امليكانيكية 
بالعمــل على تنظيف فالتــر الهاي برجر 
وفتح وغســل فالتر لو برجــر كرود وفتح 
وتنظيف الســترينر وكذلــك مت تنظيف 
درينرات الWC وجتييــك جك فالف الوقود 

اخلاص بالوحدة الثانية عشر 
وما زال العمل جاري علــى غرف االحتراق 
الوحدة  فــي  املتضررة  األجــزاء  وتبديــل 
كذلــك مت تفكيــك محــركات الوحدتن 
اخلامسه والسادســة وفتح العازل اخلاص 
بأكزوز الوحدة السادســه من أجل تهيأت 

الوحدتن لشركة GE لغرض الصيانة .
كما مت تبديــل فالتر الهــاي برجر اخلاصة 
بالوحــدة الثالثــة وفيما يخص قســم 
الصيانة الكهربائيــة فقد مت العمل على 
تبديــل منظومــة الTK التابعه للوحدة 
الرابعه كما مت تنظيف وســحب املياه من 
قاعــدة منظومــة الTK من قبل قســم 
الســالمة ومــن جانب اخر قامــت كوادر 
بالعمل على  الذاتية  الســيطرة  قســم 
جتييك منظومة الغاز وجتييك الفايبريشن 
للوحدة احلادية عشــر جاءت هذه األعمال 
وغيرها ضمن االنشطة اليومية التي تقوم 
بها مالكات احملطة بشكل يومي لدميومة 
بأحسـن  التوليديـــة  الوحـــدات  عمـل 

حـال. 
علــى صعيد متصل اســتنفرت املالكات 
توزيع كهرباء  والفنية في فرع  الهندسية 
الديوانية مــن اجل اصالح ومعاجلة جميع 
التي تعرضت لالعطال بســبب  املغذيات 
سوء األحوال اجلوية واالمطار التي هطلت 
علــى احملافظة وبالتنســيق مع شــعبة 
الشكاوي واملالكات العاملة في القطاعات 
والصيانــات وكذلك توجيه قســم اخملازن 
على توفير وجتهيز جميع القطاعات باملواد 
ألتي حتتاجها الشبكة الكهربائية لسرعة 
إصــالح جميــع األعطـــال والعـــوارض 

الفنيـة.

إيقاف عودة المفسوخة 
عقودهم الى الخدمة 

هيئة الحماية االجتماعية 
تدعو المستفيدين الى 

تحديث بياناتهم

مالكات محطة كهرباء القدس الغازيه 
خلية عمل متواصلة لرفد الشبكه 

الوطنية بالطاقة الكهربائية

اربيل - رحيم الشمري :

نفذ مركز تدريــب وتطوير االرامل ، 
ورشــة عقدت في اربيل عن احالة 
واســتقبال قضايا العنف االسري 
مبشــاركة وزارة الداخلية الشرطة 
والطفل  االسرة  وحماية  اجملتمعية 
، وطبيبات متخصصــات من وزارة 
الصحــة ، وممثلن عــن منظمات 
 ، بالنســاء  مجتمع مدنــي تعني 
بالشــراكة مع منظمة اوكسفام 
البريطانية ، ضمن مشروع  اخليرية 
دعم منظمات حقوق املراة العراقية 
السياســة  تنفيذ حمــالت  فــي 
واملناصــرة ، وبحضــور اكادمييــن 

وباحثن .

وبينت تقوى ســعد مــن منظمة 
مركــز تدريب وتطويــر االرامل ، ان 
املركــز نفذ الورشــة التــي ركزت 
واليات  اجملتمــع  مشــاكل  علــى 
العمل للنســاء في وزارة الداخلية 
ضابطات ومنتســبات وموظفات ، 
وايضا مشاركة   ، القانوني  واجلانب 
طبيبــات متخصصــات بحــاالت 
الراي  وابداء  والتشــخيص  االسرة 
من وزارة الصحة واالســتماع الراء 
اداءها  العناصر املشــاركة خــالل 
عملها ، ومــا يواجها من مصاعب 
للتشــريعات  املاســة  واحلاجــة 
احلديثة ، والتداول بشــأن اخلطوات 
للمرحلــة القادمة ، وايضا التركيز 
على اجلوانب القانونية ، وطرق احلل 
، واهمية تشــريع قوانن  واملعاجلة 
حديثة تتالئم مع مشــاكل االسرة 

واحتوائهــا باملعرفــة والتثقيــف 
الورشــة  ، وركزت محاور  واحلكمة 
على آليات اســتقبال الناجيات من 
العنف وادارة عناصر وزارة الداخلية 
واجراءات   ، احملققــن  ودور  للحاالت 
االحالة الطبية النفسية ، وتفعيل 
رقابة نظام مســار االحالة متعدد 
، بــن وزارة الداخلية  القطاعــات 
اجملتمع  ومنظمات  الصحــة  ووزارة 

املدني .
من جانبــه اوضح مستشــار دائرة 
العالقات واالعالم في وزارة الداخلية 
الدكتور رســول مطلــق ، ان جهود 
علميــة واجتماعية واســرية تبذل 
من كوادر الوزارة ، من خالل تاسيس 
املنتديات اجملتمعية في كافة مناطق 
العــراق ، التــي انطلقــت اعمالها 
مرة وسجلت جناح  منذ  ونشاطاتها 

جيــد ، تلتقي اســبوعيا باي مكان 
اخملتارين  ومشاركة  باملنطقة  مالئم 
والرســمية  االجتماعية  والوجــوه 
حتــاول حل  املعروفــة،  والثقافيــة 
بالسياقات  االسرية  املشاكل  كافة 
القانونيــة واالجتماعيــة ، كذالك 
وجــود االرقام اجملانيــة ٤٩٧ اخلاصة 
بالشــرطة اجملتمعية و ١٣٩ ملديرية 
حمايــة االســرة والطفــل، تتلقى 
مجموعة من االتصاالت واملناشدات 
عبر خطها الســاخن بشكل يومي 
على مدار الساعة ، واالجابة من قبل 
املناشــدات  تلقي  في  متخصصن 
واملكاملات تتم االســتجابة الفورية 
والســريعة، وايضا انتشار العناصر 
واجلامعات  االســواق  فــي  الراجلة 
الرئيســية  والشــوارع  واملــدارس 

للتثقيف والتوعية. 

ورشة عن مسار احالة قضايا استقبال النساء ودور وزارات الداخلية والصحة والمجتمع المدني 

بغداد - الصباح الجديد: 
تلقــت وزيــرة االتصــاالت الدكتورة 
هيام الياســري رسالة تهنئة من اياد 
والثقافة  االتصــاالت  وزيــر  اخلطيب 
فــي اجلمهوريــة العربية الســورية 
الشقيقة مبناســبة تسنمها مهام 
منصبها . واعرب اخلطيب عن متنياته 
للوزيرة بالنجاح في مهمتها اجلديدة 
وتطلعات بالده في اســتمرار وتطوير 
العالقات الودية والتعاون املشترك بن 

البلدين الشقيقن . 

بغداد - الصباح الجديد: 
الصحة  وزيــر  ومتابعــة  برعايــة 
األســتاذ الدكتــور صالــح مهدي 
احلسناوي وبأشــراف الدكتور رياض 
عبداألميــر احللفي املكلــف بأدارة 
الشــعبية  الطبية  العيادات  دائرة 
أفتتحت الدائرة خالل شــهر كانون 
االول 10عيــادات طبيــة شــعبية 
مســائية في بغداد بجانبي الكرخ 
البكرية في  ) عيادة  والرصافة وهي 
منطقــة الغزالية وعيــادة حطن 

اجلامعة  وعيــادة  في حي حطــن 
في حي اجلامعــة وعيادة اجلهاد في 
حي اجلهــاد وعيادة املكاســب في 
قرية املكاســب  وعيادة الباوية في 
منطقــة الباوية وعيــادة فدك في 
منطقة معامل احلســينية وعيادة 
الراشــدية فــي قضاء الراشــدية 
وعيادة الريــاض في منطقة املدائن 
وعيــادة ام الكبــر والغزالن في حي 
اور ( وجميع هذه العيادات تشــغل 
املناطق  في  الصحية  املراكز  بنايات 

املذكورة. 
بأفتتاح هذه   الصحة  وزارة  ووجهت 
العيادات الطبية الشعبية املسائية 
كمرحلة أولى في املناطق الطرفية 
واحملرومة والتي التوجد فيها عيادات 
طبية شــعبية مســائية من اجل 
تقــدمي أفضــل اخلدمــات الطبية 
والتشــخيصية والعالجية وكذلك 
أدويــة األمــراض املزمنــة والعامة 
األمراض  بهــذه  املصابن  للمرضى 

خدمة” للصالح العام. 

بغداد - علي شحونه الكعبي: 
تنفيــذا لتوجيهات وزيــر االعمار 
واإلســكان والبلديــات العامــة 
بنگــن ريكاني بتطبيــق العمل 
بواقــع )شــفتن( في املشــاريع 
لتقليص الزمن األســراع في اجناز 
الصالح  املــاء  لتوفير  املشــاريع 

للشرب للمواطنن.
 املكتب اإلعالمي للمديرية العامة 
للماء ذكر  عن اســتمرار تطبيق  
واالســكان  االعمار  وزيــر  توجيه 
والبلديات العامة االســتاذ بنكن 
العمل  لشــفت  ريكاني بتنفيذ 

املسائي في كافة املشاريع ،
وبــن املكتــب االعالمــي  الــى 
املسائي  لشفت  العمل  استمرار 
في مشــروع مــاء النجف كوفة 
اجلديد مــن قبل دائــرة املهندس 
املقيــم وكادر الشــركة املنفذة 
شركة نبع املينا وناعور املاء وبوتائر 
املشروع مشيرا  مواقع  في  عالية 
الى حتقق الكادر الفني للمشروع  
تنفيذ االعمال لشــفت املسائية 

ليوم االثنن ٢٦/١٢/٢٠٢٢
والــذي تضمــن صب اخلرســانة 
الضخ  بناية  االسمنتية  لسقف 

التصفية  محطــة  فــي  العالي 
الرئيســية فــي موقع املشــروع 
واخلاصــة لضــخ املــاء وبكمية 
ثالث  بواقــع  م٣/ســاعة   ١٦٠٠٠
خطوط خطــن كل خط ٠٠٠م٣/

ساعةوخط ٤٠٠٠م٣/ساعة
اذا يعتبــر املشــروع  مــن اهــم  
مشــاريع اخلطــة االســتثمارية 
للوزارة وثاني اكبر مشــروع للماء 
فــي العــراق  بعد مشــروع ماء 

البصرة الكبير .
 املشروع من اشراف املديرية العامة 

للمــاء وتنفيذ شــركة نبع املينا 
وناعور املاء وقد شيد على مساحة 
تقدر ١١٠دومن وبنســبة اجناز جتاوز 
فاقــت ٦٠% وبطاقــة تصميمية 
ويسد  ١٦٠٠٠م٣بالســاعة  تبلغ 
حاجة اكثر من ٨٠٠الف نســمة 
مــع احتمال زيادة عدد الســكان 
فــي الســنن القادمــة  واجلهة 
محافظة  ماء  مديرية  املستفيدة 
النجف االشــرف ومن املؤمل اجناز 
املشروع وادخاله حيز اخلدمة خالل 

العام املقبل. 

وزيرة االتصاالت تتلقى رسالة تهنئة من 
نظيرها السوري بمناسبة تسنمها مهام منصبها

الشعبية تفتتح 10 عيادات طبية
 شعبية في بغداد خالل شهر كانون األول 

المديرية العامة للماء توجه بأستمرار 
العمل بالشفت المسائي في المشاريع 

بنسبة انجاز فاقت ٦٠% مشروع ماء النجف كوفة
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متابعة ـ الصباح الجديد:
قفز ملف السوريني في تركيا إلى الواجهة 
مجــدداً مع اقتــراب موعــد االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية املقررة في 18 حزيران 
املقبل، والتــي يجري احلديــث عن تقدمي 

موعدها لتجري في نيسان أو مايو أيار.
أكبر  اجلمهــوري،  الشــعب  وأطلق حزب 
التركيــة، حملة جديدة  أحزاب املعارضة 
“أيها العالم جئنا لنتحداك...  حتت شعار 
تركيــا لــن تكــون مخيمــك لالجئني”. 
انتشرت في شوارع  وانتشرت عبر الفتات 
العديد من املــدن التركية، في مقدمتها 
السوريني فيها  يزيد عدد  التي  إسطنبول 
على نصف مليون سوري من إجمالي نحو 
3.7 مليــون، إلى جانــب العاصمة أنقرة 

ومدينة إزمير، غرب البالد.
وتضمنــت الالفتات إلى جانب الشــعار 
باالنســحاب من  الرئيس للحملة، وعوداً 
املوقعة  القبول  وإعــادة  الهجرة  اتفاقية 
بني تركيا واالحتاد األوروبي في 18 آذار 2016 
وضبط احلدود، حيث حملت الالفتات عبارة 
األوروبية  االتفاقيــات  من  “سننســحب 
الالجئني خالل عامني...  لالجئني... سنوّدع 

سنستعيد السيطرة على حدودنا”.
وســبق أن تعهــد رئيــس احلــزب كمال 
كليتشدار أوغلو، الذي أعلن نيته الترشح 
للرئيس رجب طيب  للرئاســة منافســاً 
إردوغان، بإعادة جميع الالجئني الســوريني 
في تركيا إلى ديارهم في خالل عامني من 
خالل التنسيق مع النظام السوري واالحتاد 
العودة  املتحدة لضمــان  واألمم  األوروبــي 
“السوريون إخواننا...  الطوعية لهم، قائالً 
ال نقــول إننا ســنلقي بهــم إلى ظروف 
صعبة، بل سنوّدعهم بالطبل واملزمار بعد 
أن نضمــن توافر جميع الظــروف الالزمة 

حلياة كرمية في بالدهم”.
وبات ملف عودة الالجئني الســوريني، أحد 
امللفات الساخنة واملؤرقة في الوقت ذاته 
اقتراب االنتخابات  التركية مع  للحكومة 
الرئاسية والبرملانية في ظل سوء األوضاع 

االقتصاديــة، وهــو مــا زاد مــن ضغوط 
املعارضة والشارع التركي في الوقت ذاته 

من أجل إعادة السوريني إلى بالدهم.
بالتزامــن مــع انطالق احلملة، كشــف 
موقع “خبر ســبعة” عــن تصاعد اجلدل 
داخــل صفوف حزب الشــعب اجلمهوري، 
بعــد تســريب نظام بشــار األســد في 
سوريا رســالة خاصة من احلزب تضمنت 
تقدمي احلــزب تعويضات للنظام حال فوزه 

باالنتخابات.
ونقل املوقع عن الصحافي املوالي للنظام 
الســوري، ســركيس قصارجيان، أن حزب 

الشــعب اجلمهــوري أعطــى تطمينات 
للنظام واقترح منوذج حــل مختلف متاماً 
عــن حــزب العدالــة والتنميــة احلاكم 
لتســوية قضية الالجئــني، ففي حني أن 
حزب الشــعب اجلمهوري يرتكز بالكامل 
على مبادرة النظام بشــأن هذه القضية، 
تنفيذ  والتنميــة  العدالة  حــزب  يحاول 

برنامج ما يسمى بـ”العودة اآلمنة”.
يبلغ عــدد الالجئني الســوريني احلاصلني 
)الكيملك(  املؤقتة  على بطاقة احلمايــة 
فــي تركيا، ثالثة ماليــني و733 ألفاً و982 
شــخصاً، ويوجــد أكبر عــدد منهم في 

إسطنبول )نحو 550 ألفاً(. وتعاني غالبية 
الســوريني أوضاعاً معيشية صعبة، في 
ظل ارتفاع األسعار وتدني األجور وتصاعد 

األصوات الرافضة لبقائهم في البالد.
ويســتخدم عدد من أحزاب املعارضة، في 
مقدمتهــم حــزب الشــعب اجلمهوري، 
وحليفه حــزب “اجليد” إلــى جانب حزب 
أوزداغ  الــذي يتزعمه أوميــت  “النصــر” 
الســوريني،  وجود  مبناهضتــه  املعــروف 
الالجئني، كورقة ضغط على حزب العدالة 
والتنمية، الذي يترأســه إردوغان، ال سيما 
التي  في ظل األوضاع املعيشية الصعبة 

يعانيها األتراك بسبب األزمة االقتصادية 
التي متــر بها البــالد وارتفــاع التضخم 

واألسعار.
وأصبحــت دعــوات ترحيــل الســوريني 
وإعادتهــم إلــى بلدهــم ال تتوقف عند 
أحــزاب املعارضة فقــط؛ إذ أعلن إردوغان 
منذ أشــهر عــن خطة إلعــادة أكثر من 
مليون الجئ سوري إلى بالدهم بعد متهيد 
البنية التحتية وإقامة مساكن لهم في 
املناطق اآلمنة التي سيطرت عليها تركيا 
وفصائل املعارضة الســورية املوالية لها 

في شمال البالد.

وبالتزامــن مع تصاعــد احلديث عن عودة 
الالجئني الســوريني إلى بالدهم، اعتمدت 
املفوضيــة األوروبية، في وقت ســابق من 
اربعــة برامج جديدة  كانون األول احلالي، 
لدعم الالجئــني وإدارة مراقبة احلدود في 
تركيا بأكثر من 1.2 مليار يورو، منها حزمة 
بقيمة 220 مليون يورو لتحســني مراقبة 

احلدود الشرقية لتركيا.
وبذلك، يصل إجمالي مســاعدات االحتاد 
األوروبي املعتمدة في عام 2022 إلى 1.235 
مليــار يــورو ملواصلة دعــم الالجئني في 
تركيا وتلبية االحتياجات األساسية لهم 

ومساعدة الفئات األكثر ضعفاً.
وقالــت املفوضية األوروبية، فــي بيان، إن 
هــذه األموال هي جزء مــن ثالثة مليارات 
يورو إضافيــة مت اإلعالن عنهــا في يونيو 
األوروبي  اجمللــس  موافقــة  بعــد   ،2021
ملواصلة مساعدة الالجئني في تركيا حتى 

عام 2023.
اجلديــدة  املســاعدة  حزمــة  وتشــمل 
يــورو ملواصلة  400 مليــون  تخصيــص 
املســاعدة النقدية لدعــم الالجئني في 
تلبية احتياجاتهم األساسية اليومية، في 
إطار شبكة األمان االجتماعي في حاالت 
الرئيسية في  البرامج  الطوارئ، وهو أحد 

إطار مرافق الالجئني في تركيا.
كما مت تخصيص 234 مليون يورو ملشاريع 
تنفيذ اســتراتيجية التوظيــف التركية 
واالقتصــادي  االجتماعــي  والبرنامــج 
املســتدام لالجئني، حيث تركز املساعدة 
على زيــادة قابلية الالجئني للتوظيف في 
السوق احمللية، مبا في ذلك من خالل توفير 
التدريب املهني والتدريب على املهارات، من 
بني أشــكال الدعم األخرى، وكذلك 381 
مليون يــورو ملواصلة برنامج تكميلي ركز 
على تقدمي الدعم النقدي لالجئني األكثر 

ضعفاً )كبار السن واملعوقون وغيرهم(.
ويأتي الدعــم األوروبي لتركيــا في إطار 
اتفاقيــة الهجرة وإعادة قبــول الالجئني 

املوقعة بني اجلانبني في 18 مارس 2016.

متابعة ـ الصباح الجديد :

ما بني إقــرار أكبر خطة اســتثمارات في 
الواليات املتحدة ملشــاريع خضــراء مبئات 
املليارات، والتعهد بعشرات املليارات األخرى 
للدول النامية لالنتقــال إلى مصادر طاقة 
املناخي،  للتغير  وتعزيز مقاومتها  متجددة 
حاولت إدارة الرئيــس األميركي، جو بايدن، 
خالل عــام 2022 املســاهمة في حل أزمة 
يعاني العالــم من آثارها بشــكل واضح، 
حيث يشهد في هذه األيام شتاء قد يكون 

هو األقسى في ظل توترات دولية. 
وكان الرئيــس األميركي الســابق، دونالد 
ترامب، قد ســحب الواليات املتحدة خالل 
واليتــه من اتفاق باريس للمناخ، لكن بايدن 
أعادها فــور تنصيبه فــي 20 يناير، وجعل 

مكافحة تغير املناخ أولوية قصوى إلدارته.
وشــهد العــام 2022 زيادة فــي الكوارث 
املرتبطة باحترار املناخ العاملي، حيث أصبح 
صيف العام 2022 األكثر حرا على اإلطالق 
في أوروبا، وســّجلت درجات حرارة قياسية 
وموجات حر تســببت في جفــاف وحرائق 
هائلة )أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات 
احترقت بني يناير ومنتصف أغسطس في 
االحتاد األوروبي، وهو رقم قياسي(. وسجلت 
األنهــار اجلليدية في جبال األلب خســارة 

قياسية في الكتلة اجلليدية.
وقالــت منظمة الصحــة العاملية إن ما ال 
يقل عــن 15 ألف وفاة مرتبطة مباشــرة 

مبوجات احلر هذه في أوروبا.
كذلك، ســجلت الصني حرارة قياسية في 
أغســطس، فيمــا يهدد اجلفــاف بحدوث 
مجاعة في القرن اإلفريقي، كما ســّجلت 
احلرائق وإزالة الغابات أرقاما قياســية في 

منطقة األمازون البرازيلية.
في باكستان، تســببت فيضانات تاريخية 
العادية  املوســمية غير  باألمطار  مرتبطة 
في مقتل أكثر من 1700 شــخص وتشريد 
ثمانية ماليني آخريــن فيما غرق ثلث البالد 

حتت املياه.
وإضافة إلى اخلســائر البشــرية الفادحة 
املتحدة، تكبدت والية فلوريدا  الواليات  في 
أضرارا مادية “تاريخية” مع ارتفاع منسوب 
املياه إلى مستوى غير مسبوق، خالل إعصار 

إيان في سبتمبر املاضي.

مساعدات للدول النامية
األبيض،  البيــت  أعلن  املاضــي،  وفي مايو 
خالل قمة مع دول جنوب شــرق آسيا، أنه 
ســيخصص أربعني مليون دوالر لالستثمار 
في الطاقة النظيفة في املنطقة املعرضة 
لتغير املناخ ويعمل مع القطاع اخلاص جلمع 

ما يصل إلى ملياري دوالر.
وأدرج مؤمتر املناخ في نســخته األخيرة في 
مصر، مســألة “اخلسائر واألضرار” الناجمة 
عــن تغير املنــاخ، علــى جــدول األعمال 
وبحضور  أميركية،  مبســاهمة  الرســمي 

بايدن شخصيا.
وفي مشــاركته في مؤمتــر األطراف حول 
املناخ في شرم الشيخ، في نوفمبر املاضي، 
أكد بايدن أن األزمــة املناخية “تهدد احلياة 
علــى الكوكــب” متعهدا حتقيــق أهداف 
االنبعاثات  املتحــدة في خفــض  الواليات 

بحلول 2030.
وقال بايــدن إن “األزمة املناخية تتعلق بأمن 
القومي  واألمن  االقتصادي  واألمن  البشــر 

واحلياة على الكوكب”.
وبعــد مفاوضــات صعبة، اختتــم مؤمتر 
األطراف للمناخ )كــوب27( في 20 نوفمبر 
البلدان  على تســوية بشــأن مســاعدة 
الفقيرة املتأثرة بتغير املناخ، لكنه فشــل 
في وضع طموحات جديدة للحد من غازات 

الدفيئة.
وتعهد بايدن باملســاهمة مببلغ 11,4 مليار 
دوالر في آلية ســنوية لتقــدمي مئة مليار 
دوالر من الدول الغنية إلــى الدول النامية 
لالنتقال إلى مصادر طاقة متجددة وتعزيز 

مقاومتها للتغير املناخي.
وفــي يونيو املاضــي، أعلن بايــدن ونظيره 
املصري، عبد الفتاح السيســي، عن مبادرة 
“التكيف في إفريقيا”، وأشارا إلى أن “لديها 
القدرة على حتقيق فوائــد تراوح بني 4 و10 
دوالرات في مقابل كل دوالر يتم استثماره”.

وفي نوفمبر املاضي، أعلنــت وزارة التعاون 
الدولــي املصرية قيام مؤسســة صناديق 
االســتثمار في املناخ )CIF( “بــدء تطبيق 
مبادرتها حول استثمارات الطبيعة واملناخ 
، في مصر وعدد من الدول الناشئة األخرى 

والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دوالر”.
وأقــرت اإلدارة األميركيــة، خــالل القمة 
األميركيــة األفريقيــة التــي عقدت في 
 55 تخصيص  اجلاري،  الشــهر  واشــنطن 
مليار دوالر ألفريقيا على مدى ثالث سنوات 
للصحة واالســتجابة لتغير املناخ وإنشاء 

مشاريع في مجال الطاقة اخلضراء. 
ويرى كبير الباحثني في اجمللس األطلســي 
وأستاذ شؤون البيئة والتغير املناخي وأمن 
واقتصاديــات الطاقــة فــي جامعة جونز 
هوبكنز، بول سوليفان، أن تعهدات الواليات 
املتحدة بالنســبة ألفريقيا ستساهم في 
مكافحة تغير املناخ، مشــيرا إلى أن هناك 

أسبابا أخرى ملساعدة القارة السمراء.
وقال فــي حديثه مع موقع “احلــرة”: “تركز 
الواليات املتحدة أكثر على أفريقيا ألسباب 
تغير املنــاخ والعالقات الدولية، ولكن أيضا 
للتنافس مع الصني وروســيا، حيث أصبح 

هناك الكثير من الالعبني في هذه القارة”.
استثمارات خارجية

أعلنت واشــنطن فــي األول مــن نوفمبر 
املاضي، توقيع اتفاق بقيمة 100 مليار دوالر 
مع دولة اإلمارات لدعم االنتقال إلى الطاقة 

النظيفة. 
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين 
جان-بيار في بيان حينها: “من خالل الشراكة 
النظيفة،  )اســتخدام(الطاقة  لتســريع 
العربية  واإلمارات  املتحدة  الواليات  ستركز 
املتحدة علــى التطويــر التدريجي ملصادر 
الطاقة املنخفضة االنبعاثات، بهدف توليد 
100 غيغــاوات من الطاقــة النظيفة في 

العالم بحلول عام 2035”.
وأشار البيان إلى أن الشريكني سيستثمران 
“100 مليــار دوالر لتمويل الطاقة النظيفة 
في البلدين ودعم استثمارات جتارية ضخمة 
وتقدمي مســاعدات أخرى للدول الناشــئة 
النظيفة من نقص  التي تعاني تنميتهــا 
التمويل وهي ضرورية للجهود العاملية في 

مجال املناخ”.

خطة مبئات املليارات
الكونغرس  أقــّر  املاضي،  وفي أغســطس 
األميركي خّطة بايدن ضخمة تزيد قيمتها 
على 430 مليار دوالر، لالســتثمار في املناخ 
والصّحة، أطلق عليها اسم “قانون خفض 
التضخــم” في انتصــار سياســي كبير 
للرئيس الدميوقراطي الذي أعلن أنها تهدف 
إلى وضع البــالد على الطريــق الصحيح 
انبعاثات  لناحية خفض  أهدافها  لتحقيق 

الغازات املسّببة لالحتباس احلراري.
يعد التشــريع أكبر اســتثمار فــي تاريخ 

الواليــات املتحدة في إطار مكافحة التغير 
املناخي، حيث ينــص على إنفاق 370 مليار 

دوالر للطاقة النظيفة واملناخ. 
وبدال من الســعي ملعاقبــة كبرى اجلهات 
املتســببة بالتلوث في الواليــات املتحدة، 
يطرح مشــروع القانون الــذي أعّده حزب 
بايدن سلســلة حوافز مالية تهدف لدفع 
أكبر اقتصاد في العالم للتخلي عن الوقود 

األحفوري.
وسيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة 
النووية وطاقة الرياح والشــمس اعفاءات 

ضريبية.
وميّثل ذلــك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها 
إلى 7500 دوالر لكل أميركي يشتري مركبة 
كهربائية. وســيتم دعم أي شخص يختار 
تركيب ألواح شمسية على سطح منزله 

عبر تغطية 30 في املئة من الكلفة.
وســيتم أيضــا تخصيــص حوالــى 60 
بالطاقة  املرتبطة  للصناعــات  دوالر  مليار 
النظيفة، من توربينــات الرياح وصوال إلى 
معاجلة املعادن املســتخدمة في بطاريات 

السيارات الكهربائية.
كما ســيخصص املبلغ ذاته لبرامج تهدف 
للمســاعدة على زيادة االســتثمارات في 
اجملتمعــات األفقر، ال ســيما عبــر تقدمي 
املنازل من أجل حتسني  مساعدات لتجديد 
كفاءة الطاقة والوصول إلى وســائل نقل 

أقل تلويثا للبيئة.
وســيتم تخصيص اســتثمارات ضخمة 
للتخفيــف من احتمال انــدالع حرائق في 
الغابــات وحماية املناطق الســاحلية من 
عوامــل التعريــة الناجمة عــن األعاصير 

املدمرة.
وتهدف اخلطة مســاعدة الواليات املتحدة 
على خفض انبعاثاتها الكربونية بنســبة 
40 في املئة بحلول العام 2030، مقارنة مع 

مستويات العام 2005.
وبينما ترحب دول االحتــاد األوروبي بااللتزام 

أن  بانتقال الطاقة، فإنها تخشــى  اجلديد 
يضــع قانون خفض التضخــم البالغ 430 

مليار دوالر شركاتها في وضع حرج. 
وتنــص خطــة بايــدن علــى إصالحــات 
ومســاعدات للشــركات التي تتمركز في 
املتحدة، ال ســيما فــي قطاعي  الواليات 
الســيارات الكهربائية أو الطاقة املتجددة، 
ممــا يثير قلق االحتــاد األوروبي الــذي يدعو 
إلى مزيد من “التنســيق” ويخشى انتقال 

شركاته عبر احمليط األطلسي.
ويقول ســوليفان “ميكن حــل التوترات بني 
االحتاد األوروبــي والواليات املتحدة بشــأن 
اخلطــة، لكنني أشــك في أن واشــنطن 
ســتدخل تعديالت كثيرة عليهــا. معربا 
أن األفضــل لالحتاد األوروبــي أن يحذو حذو 

الواليات املتحدة. 
ويرى سوليفان أنه إن كان من معيق لتنفيذ 
خطة بايدن فإنه ســيكون من خالل احلزب 
اجلمهوري الذي حصد األغلبية في مجلس 
النواب بعد االنتخابــات النصفية األخيرة 

التي جرت في نوفمبر املاضي. 
وقــال: “قــد يكــون تنفيذ قانــون خفض 
التضخم أكثر صعوبــة مما كان عليه قبل 
االنتخابات األخيرة”، مضيفا أن “اجلمهوريني 
ســيحاولون إيقاف تنفيذ العديد من بنود 

القانون”. 

“ال توجد طاقة نظيفة متاما”
وأشــاد ســوليفان بخطة بايدن وقال إنها 

ستحسن من حالة تغير املناخ. 
وقــال: “قد يكــون تركيــز إدارة بايدن على 
الطاقة النووية مفيــدا لتغير املناخ، حيث 
تنتــج انبعاثات أقل بكثير على سالســل 
التوريد من تشغيل النفط والفحم والغاز”.
وأضاف: “يركز القانــون أيضا على الطاقة 
احلرارية  والطاقة  الرياح  الشمسية وطاقة 
األرضية وكفــاءة الطاقــة، كل هذه أمور 

ميكن أن تكون جيدة للمناخ”. 

لكنه أشــار إلى أنــه يجــب التأكيد في 
نفــس الوقت أنه “ال توجــد طاقة نظيفة 
في العالم”، مشــيرا إلى أن السياســيني 
وغيرهم يسيئون اســتخدام هذه العبارة، 

“لكن بعضها أنظف من اآلخر”. 
وقال: “على ســبيل املثال، من غير الصدق، 
التي تستخدم  الليثيوم  إن بطاريات  القول 
الكونغــو  جمهوريــة  مــن  الكوبالــت 
الدميقراطية نظيفة، إنها ليســت كذلك 
سواء ماديا أو أخالقيا حيث يحدث التعدين 
بوسائل غير نظيفة، وكذلك يتم استعمال 
األطفــال والعمل القســري فــي عملية 
اســتخراج الكوبالت، كما تتطلب أنظمة 
الطاقة اجلديــدة الكثير من التعدين والتي 

بدورها لن تكون نظيفة”. 
يشير ســوليفان إلى أنه في نفس الوقت 
الــذي تســاهم فيــه واشــنطن بتقليل 
االنبعاثــات، فإنها وبســبب تأثيــر احلرب 
الروســية علــى أوكرانيــا، والتهديــدات 
الصينية جليرانهــا، تركز على أمن الطاقة 
في االحتاد األوروبــي واليابان وغيرهما، “إنها 
تزيد من إنتاجها من النفط والغاز، وستزيد 
صادراتها مــن النفط والغاز، وهذا يعني أن 
هذه الصادرات ستضيف إلى االنبعاثات من 

األماكن التي تستورد الوقود”. 

“الصني أكبر مصدر لالنبعاثات”
ويرى ســوليفان أنه بالرغــم من أن خطة 
بايــدن بهــا الكثير من نقــاط القوة التي 
تســاهم في مكافحة تغير املناخ، لكنها 
تنطبق على الواليات املتحدة فقط، وليس 
على العديد من البلدان األخرى التي لديها 
انبعاثات خطيرة، “الصني على سبيل املثال 
هي أكبر بلد مصدر لالنبعاثات وتستمر في 

زيادة استخدامها للفحم”. 
وحدد بايدن مثل سلفه دونالد ترامب الصني 
باعتبارهــا املنافس العاملــي األول للواليات 
املتحدة، متعهدا إعادة توجيه السياســة 

األميركية لتتمحور حول هذا التحدي.
لكــن إدارة بايدن وعدت أيضــا بالعمل مع 
الصــني فيما يتعلق باملصالح املشــتركة 

مثل أزمة التغير املناخي.
والتقــى املبعوث األميركــي للمناخ جون 
كيري بنظيره الصيني شــي جينهوا خالل 
قمة املناخ فــي مصر، ما ميثــل مزيدا من 

خفض التوتر.
لكن سوليفان يقول: “لست متأكدا من أن 
التعاون بني واشــنطن وبكني بشأن املناخ 
سيســتمر في ظل توترات أكثر سوءا من 
أي وقــت مضى”.  وأكد بايــدن في خطابه 
في مؤمتر املناخ األخير في شــرم الشيخ أن 
“كل الدول يجــب أن تبذل املزيد. خالل هذا 
االجتماع علينا جتديــد طموحاتنا املناخية 
ورفعها”، مؤكــدا أن الواليات املتحدة تقوم 
مبا عليها في هذا النضال للحد من االحترار 
بايدن “هــذا واجب قادة  املناخي. وأضــاف 
العالم ومســؤوليتهم. الدول القادرة على 
املســاعدة يجب أن تســاند الدول النامية 
حتى تتمكن مــن أتخاذ قرارات حاســمة 
على صعيــد املناخ، من تســهيل عملية 
انتقال الطاقة فيها وتعزيز مســار االزدهار 

املتماشي مع ضروراتنا املناخية”.

تحت شعار«أيها العالم جئنا لنتحداك... تركيا لن تكون مخيمك لالجئين«

أكبر أحزاب المعارضة التركية ينهي عام 2022 بالدعوة الى ترحيل السوريين

ماذا فعلت إدارة بايدن لمواجهة الخطر؟
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متابعة ـ الصباح الجديد:
في ضربة هي الثالثة هذا الشــهر، 
تعرضــت قاعــدة جوية فــي عمق 
األراضي الروســية إلى هجوم، وفقا 
ثالثة  للكرملني، مما أسفر عن مقتل 

جنود.
إن  تاميز  نيويــورك  وتقول صحيفــة 
كييف  اســتعداد  يظهر  الهجــوم 
وقدرتها على نقل املعركة إلى روسيا 
وعلى مدى أطول من أي وقت مضى، 
تقييم  مصداقية  “يظهــر  إنه  كما 
لن  موســكو  بأن  األوكرانيني  القادة 
تقــوم بتصعيــد الصــراع في حال 

استهداف أراضيها.
ويقول األوكرانيون إن اجليش الروسي 
يقاتــل بالفعــل في حــدود قدراته 
التقليديــة ، وتلميحــات الكرملني 
تبدو  النووية  األســلحة  الستخدام 

جوفاء.
بيان نقلته  الروسي في  وقال اجليش 
إنه  لألنباء  الرســمية  تــاس  وكالة 
أســقط طائرة أوكرانية بدون طيار، 
االثنني، لدى اقترابها من قاعدة إجنلز 
اجلوية على بعد حوالي 300 ميل من 

احلدود األوكرانية.
وقال إن احلطام املتســاقط تســبب 
في ســقوط ضحايا وأنه لم تتضرر 
أي طائــرة، وهــي تصريحات ال ميكن 

تأكيدها.
وتضــم إجنلــز، بعــض القاذفــات 
ذات  الروســية  االســتراتيجية 
القــدرة النوويــة والتي تســتخدم 
إلطالق صواريخ كــروز على أوكرانيا، 
وهي واحــدة من قاعدتــني جويتني 

استهدفتهما طائرات أوكرانية بدون 
طيار في اخلامس  ديسمبر.

ال خطر من التصعيد
وفي األشهر التي تلت الغزو الروسي 
فــي 24 فبراير عبر حلفــاء أوكرانيا 
الهجمات على  بشــأن  قلقهم  عن 
األراضي الروســية وخطر التصعيد 
االنتقامــي الذي هدد بــه الكرملني 
ووسائل اإلعالم التي تسيطر عليها 

الدولة مرارا.
الواليات املتحــدة وغيرها  تــزال  وال 
ترفض تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة 
املــدى، وتصر على  عدم اســتخدام 
النار  إلطالق  تقدمها  التي  األسلحة 
على روسيا، لكن اخلوف من التصعيد 

قد خف.
ونقلــت الصحيفــة عن ســيرغي 
هرابســكي، وهــو عقيــد متقاعد 
ومعلق على احلرب لوســائل اإلعالم 
هناك  “كان  إنــه  قوله  األوكرانيــة، 
العديد والعديد من اخلطوط احلمراء 
يتعلق  فيمــا  روســيا  ذكرتها  التي 
مبزيد مــن التصعيد”، مضيفا، “لكن 
ال يوجــد رد فعل، ملــاذا؟ ألن الروس 
ببســاطة ال ميلكــون القــدرة على 

القيام بذلك”.
وضربــت أوكرانيــا مــرارا أهدافــا 
عســكرية فــي القــرم وغيرها من 
األراضــي التي حتتلها روســيا والتي 
تدعي موســكو اآلن أنها تابعة لها، 
وعلــى البنية التحتية مثل جســر 
مضيــق كيرتش الذي يربط شــبه 
جزيــرة القرم بروســيا. واآلن تصعد 

هجماتها على روسيا نفسها.
أوكرانيــا على سياســة  وحتافــظ 
عدم ادعاء أو إنكار مســؤوليتها عن 
الهجمات في روســيا علنا، حتى مع 
تعليق املسؤولني عليها باستحسان.

حلظة انفجار جسر القرم

وقــال الكولونيــل، يــوري إهنــات، 
اجلوية  القــوات  باســم  املتحــدث 
األوكرانية، على شاشة التلفزيون إن 
الهجوم األخير كان “نتيجة ملا تفعله 

روسيا” في أوكرانيا.
ومع أن الهجمــات األوكرانية تعتبر 
بالدمار  دبابيــس مقارنة  وخز  مبثابة 

روسيا  أحدثته  الذي  النطاق  الواسع 
ضد أوكرانيا. لكــن الضربات رفعت 
الــروح املعنويــة األوكرانية وأحلقت 
أضــرارا ببعــض الطائــرات احلربية 
واخترقت  التحتية  والبنية  الروسية 
حاول  التي  الطبيعيــة  احلياة  أجواء 
ملعظم  عليهــا  احلفاظ  الكرملــني 

شعبه، وفقا للصحيفة.
ومت تنفيذ هجمات اخلامس  ديسمبر 
باســتخدام طائرة اســتطالع بدون 
طيار تعمــل بالطاقــة النفاثة من 
تعديلها  ومت  الســوفيتية،  احلقبــة 
لتعمــل كســالح هجومــي، وفقا 
ملسؤولني روس وأوكرانيني، بعد وقت 
قصير مــن إعالن شــركة أوكرانية 
مملوكــة للدولة أنها طــورت طائرة 
هجومية بدون طيار يبلغ مداها أكثر 
من 600 ميل، ما يعني أنها أكثر من 

كافية للوصول إلى موسكو.
وقال وزيــر الدفاع، لويد أوســن “ال 
نعمل على منــع أوكرانيا من تطوير 

قدراتها اخلاصة”.
واكتفى نيد برايس، املتحدث باســم 
وزارة اخلارجيــة، بالقــول إن الواليات 
املتحدة ال تشــجع وال متكن من شن 

هجمات على روسيا.
ورفضــت وزارتــا اخلارجيــة والدفاع 
التعليــق على غــارة الطائرات بدون 

طيار امس االول االثنني.
وأثــارت الهجمات غضــب املعلقني 
الروس املؤيدين للحرب الذين انتقدوا 
في  املكشــوفة  الضعــف  نقــاط 

بالدهم.
وقال وزير اخلارجية األوكراني، دميترو 
كوليبــا، لوكالة أسوشــيتد برس، 
امــس االول االثنني، إن حكومته تريد 
عقد “قمة ســالم”، وقــال إنه يأمل 
أن يتوســط فيها األمني العام لألمم 
املتحــدة، أنطونيو غوتيريس، بحلول 

أواخر فبراير.
لكنه قال إنه ال ميكن دعوة روســيا 

ما لــم تواجــه أوال احملاكمة بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب.

إن روسيا  ويقول محللون عسكريون 
قد تستنفذ صواريخ كروز والصواريخ 
التــي  التكتيكيــة  الباليســتية 

استخدمتها ضد أوكرانيا.
وفي مقابلة نشرت، امس االول االثنني، 
قــال كيريلو بودانــوف مدير اخملابرات 
 Liga.net العسكرية األوكرانية ملوقع
اإلخباري األوكراني إن الكرملني لديه 
ما يكفــي ملوجتني أو ثــالث موجات 

كبيرة أخرى من الهجمات.
وجلــأت روســيا بشــكل متزايد إلى 
اســتخدام الطائرات بدون طيار التي 
تشتريها إيران، وهي أرخص بكثير من 
الصواريخ، لكنهــا أيضا أبطأ بكثير 
رؤوسا  وأسهل في إسقاطها وحتمل 

حربية أقل قوة.
وحذر مســؤولون أوكرانيون وغربيون 
مــن أن روســيا قــد تشــتري أيضا 
صواريخ باليســتية إيرانية مما يطيل 

عمر حملة القصف.
والصاروخ األكثر تطورا في ترســانة 
روســيا هو كينزال، الــذي تباهى به 
بوتني كسالح خارق جديد واستخدمه 

عدة مرات ضد أوكرانيا.
ويعمل كينزال مثــل صاروخ كروز أو 
طائرة بدون طيار، حيث ميكنه املناورة 
بشكل مراوغ أثناء الطيران كما تفوق 

سرعته سرعة الصوت بعدة مرات.
لكــن روســيا بــدأت غزوهــا ب 47 
صاروخ كينزال في ترســانتها،  كما 
قال بودانوف، ولم تصنع ســوى “عدد 

قليل” آخر خالل احلرب.

موسكو باتت غير قادرة على التصعيد وتوقعات بنقل المعارك الى روسيا
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5 اعالن

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1464
التاريخ: 2022/12/20

مناقصـة رقم )111(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» جتهيز حفارات برمائية عدد 4 لدائرة تنفيذ اعمال كري االنهر »

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى بدعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي 
اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز حفــارات برمائية عدد / 4 لدائرة كــري األنهر في املثنى , 
موديل 2022 او احدث ومن منشــأ املاني حصراً , مع كل ما يتطلبه العمل ومبوجب الشروط 

واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة , مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية / محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً 
ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضحة في التعليمات ملقدمي 

العطاءات. 
إن مصدر متويل املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن   .2
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، 

الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشــركة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة جتارة )ممتازة( , يختص نشاطها 

بالتجهيز , اما بالنسبة للشركات واملكاتب األجنبية فيجب ان تكون متخصصة بالتجهيز
4.تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات مبلغ مقطوع مقداره )39,000,000( دينار )تسعة 
وثالثون مليون دينار عراقي( على شــكل خطاب ضمان يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية 
وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقــل عن )120( يوماً من تاريخ غلق 
املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه 
وشــروطه والغرض من اصدارة او على شــكل صك مصدق او سفتجة وعلى ان تكون صادرة 
من مصرف معتمد فــي العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / حســابات اخلطة 

االستثمارية( 
5. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشــتمل علــى كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة 
والقائمة السوداء.

 ب-الســيولة النقدية: وتكون بقيمــة ال تقل عن )551,000,000( دينار )خمســمائة وواحد 
وخمسون مليون دينار عراقي(، وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي 

آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- علــى مقدم العطــاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح ان اســتخدامات االليــات اجملهزة تفي 
باملتطلبــات واملواصفات الفنية املثبتة في جداول الكميات اخلاصة باملشــروع ومســتندات 

املناقصة 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية غرفة جتارة, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة.
6 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )2,752,000,000( دينار )ملياران وســبعمائة واثنان 

وخمسون مليون دينار عراقي( وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )360( يوماً.
 7. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء مــن يوم اخلميس املصادف 
2022/12/29، وذلك بعــد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع 
قيمــة البيع للوثائق البالغة )250،000( دينار )مائتان و خمســون الف دينار عراقي(، غير قابل 

للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 8. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – 
الطابق األول / جلنة فتح العطاءات االولى ، وســيكون موعد غلق املناقصة في متام الســاعة 
الثانية عشــر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2023/1/22 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتــي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامــة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة التاسعة 

صباحاً من يوم االحد املصادف 2023/1/15 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشــروط 
القانونيــة املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنيــة ومعايير التأهيل املطلوبة )أي 
مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وادارياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة 
التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة 

ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه 
سيتم اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع 
مــن قبل مقدم العطاء ثم تقــدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار إليها في التعليمــات ملقدمي العطاءات وورقة 

بيانات العطاء.
11. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة 
إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 

20% أو أكثر.
12.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان 

طبق االصل
 13. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي %25 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. تقبل العطاءات التي تقل عن الكلفة التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة شريطة 

االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشأ احملدد
15.فيما يتعلق بشــراء السلع واملنتجات من الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني فتعطى 
افضلية سعرية بنســبة 10% للمنتج احمللي وفق اقل األسعار للعروض املقدمة املستجيبة 
وحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود احلكومية العامة . قسم االستشارات 

والتدريب املرقم بالعدد )32923/7/4( في 2021/12/19
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1463
التاريخ: 2022/12/20

مناقصـة رقم )110(/ إعـالن للمرة االولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» انشاء بناية هيئة النزاهة »

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى هيئة النزاهة االحتادية / مكتب حتقيقات املثنى على قطعة 
ارض بأبعاد )73*68(م والبناية ذات الطابقني بأبعاد )25,6*24(م , املشروع يتضمن تنفيذ كراج سيارات 
عــدد /2 , بناء قاعة منام احلرس مع ملحقاتها وغرفة اســتعالمات , جتهيز ونصب مصعد كهربائي 
للبناية الرئيسية ومن منشأ أوروبي يتسع ل )5( اشخاص وحمولة 450 كغم ,  تنفيذ كافة الفقرات 
املدنية والكهربائية والصحية وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة 

في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقــود احلكومية في محافظة املثنــى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي 
من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنــى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ سادسة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )140,000,000( )مائة واربعون مليون دينار 
عراقي(, عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+مهندس مدني+ مهندس كهرباء وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية وكما 
يتوجب علــى مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبــرات الكادر القيادي للمشــروع ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة 

التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها إجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية . 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )2،585،825،000( دينار )ملياران وخمسمائة وخمسة وثمانون 
مليون وثمامنائة وخمســة وعشــرون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)500( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداًء من يوم اخلميس املصادف 2022/12/29، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)250،000( )مائتان وخمسون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتح الثانية، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهــرا  من يوم االحد 
املصادف 2023/1/22 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2023/1/15 في مبنى دائرة 
العقــود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط 
ويدفع حــني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون 
بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او 
صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )37،000،000( دينار )ســبعة وثالثون مليون دينار عراقي( وعلى ان 
تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة 

االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة - بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط.

12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق 
االصل

13. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا 
, وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من 

عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20 %( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمــة من صاحب العطــاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جديــة التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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بغداد ـ نجالء صالح الدين :
سجل ســعر صرف الدوالر مقابل 
الدينار العراقي خالل الـ24 ساعة 
املاضيــة فــي الســوق العراقية 
ارتفاعا غير مســبوق جتاوز سقف 
160 ألف دينار مقابل كل 100 دوالر، 
ما تســبب في حالة من االرتباك 

في حركة السوق العراقية.
ووصفــت تقاريــر صحافيــة ما 
العمالت  صرف  ســوق  تشــهده 
األجنبيــة من ارتفاع فــي العراق 
املاضية  الـــ24  الســاعات  خالل 
بأنــه “جنوني وغير مبــرر وأصاب 
املواطنــن بصدمة كبيــرة جراء 
االرتفاع املتســارع لســعر صرف 

الدوالر”.
وذكرت أن هذا االرتفاع “أثر بشكل 
ســلبي في أغلبية الشــعب، وال 
والطبقات  الدخل  محدودو  سيما 
الفقيــرة، على الرغــم من تعهد 
املركزي  والبنك  العراقية  احلكومة 
العراقي بالســيطرة على ســعر 

صرف الدوالر”.
يأتي هذا االرتفاع في ســعر صرف 
انتعــاش غير  الــدوالر في ظــل 
مســبوق في احتياطيــات البنك 
املركزي العراقي التي من املرجح أن 
تصل إلــى 100 مليار دوالر بنهاية 
العــام احلالــي، وهي أرقــام غير 
مسبوقة في تاريخ البنك املركزي 
العراقــي، فضــال عن اســتقرار 
صــادرات النفط اخلــام العراقية 
مبعدل يتجاوز ثالثــة مالين و300 

ألف برميل يوميا.
ودعا أعضاء فــي البرملان العراقي 
إلــى عقد “جلســة اســتثنائية 
خاصة ملناقشة إدارة البنك املركزي 
ارتفاع سعر  تزايد  بشأن أســباب 
صرف الــدوالر، واإلجراءات املتخذة 
في ظل األزمــة احلالية التي بدأت 

تتفاقم بشكل كبير”
التحليالت  كانــت  وقــت  وفــي 
االقتصادية تشير فيه إلى أسباب 
الصرف  أسعار  تراجع  وراء  محلية 
تتعلق باســتبعاد بعض املصارف 
في  العملية  مــزاد  مــن  األهلية 
البنــك املركزي، صــار احلديث عن 
األسباب اخلارجية وإجراءات البنك 
األميركــي، شــائعاً  الفيدرالــي 
بالنســبة إلــى اضطراب ســعر 

الدينار في األسابيع األخيرة.
قطعتها  التي  التعهــدات  ورغم 
احلكومة منذ نحو ثالثة أســابيع 

الصرف،  بالسيطرة على أســعار 
فإنهــا اســتمرت فــي التصاعد 
باطــراد ما وضــع حكومة رئيس 
حتت  الســوداني  محمد  الــوزراء 
الشــعبية  االنتقــادات  طائلــة 
والسياســية، وجــاءت معظــم 
االنتقادات السياسية من حلفائه 
في قــوى “اإلطــار التنســيقي” 
الشــيعية التي أوصلته لســدة 
املاضي.  األول  احلكم في تشــرين 
وبعد أن وجهــت النائبة عن قوى 
انتقادات  “اإلطار” حنان الفتــالوي 
الذعة للســوداني في وقت سابق، 
عــادت، وقالــت في تغريــدة عبر 
“تويتر”: “حالة مــن الهلع تصيب 
األسواق بســبب االرتفاع السريع 
لســعر صرف الدوالر. مطلوب من 
احلكومة توضيــح لطمأنة الناس 
وتبيان إجراءاتها ملنع االنهيار؛ ألنه 
يبــدو أن محافظ البنــك املركزي 

صائم صوم زكريا عن الكالم”.

اخلدمات  جلنــة  اعتبرت  بدورهــا، 
واإلعمــار النيابيــة، ارتفاع صرف 
العراقي  الدينــار  مقابل  الــدوالر 
“أول تراجع حلكومة السوداني عن 
برنامجها احلكومي”. وقال رئيسها 
النائــب عن احلــزب “الدميقراطي” 
الكردســتاني محمــا خليل، في 
بيــان، إن “ارتفاع صرف الدوالر يعد 
تلكؤاً واضحــاً في عمل احلكومة 
التي  السوداني،  برئاسة  العراقية 
كنا نأمــل أن تنهي عملية ارتفاع 
إلى ســابق  وإعادته  الدوالر  صرف 
عهده بـ119 ديناراً للدوالر الواحد”.
وأضــاف أن علــى “الســوداني أن 
التراجع  هذا  يعمل على تصحيح 
وهو قادر علــى ذلك؛ ألن هذا األمر 
له عالقة بقــوت املواطن العراقي 
أعلــن عن تذمره الشــديد  الذي 
الرتفاع صرف الدوالر”. ودعا اللجان 
البنــك  االقتصاديــة ومحافــظ 
املركزي إلى “التدخل لعودة ســعر 

صرف الدوالر، ومحاسبة املقصرين 
حساباً شــديداً ليكونوا عبرة ملن 
املواطن  بقــوت  التالعب  يحــاول 

العراقي”.
النائب املســتقل القريب من قوى 
التنســيقي” مصطفى  “اإلطــار 
سند وجه انتقادات الذعة، حلكومة 
الســوداني وللواليــات املتحــدة 
مســؤولية  وحملهما  األميركية 
ارتفاع األســعار، وقال في تدوينه 
الدوالر  ارتفاع  “إن  عبر “فيسبوك”: 
احلكومة  بســبب  جاء   2021 عام 
)حكومــة  ألميــركا  الصديقــة 
انتقال  الكاظمــي( لغرض منــع 
الدوالر من العراق إلــى دول اجلوار 
)تركيــا وإيــران ولبنان وســوريا( 

لغرض معاقبتها”.
الدوالر  ارتفــاع  “لكــن  وأضــاف: 
هذه األيــام يختلف متامــاً، وجاء 
وبدون  أميركا نفســها،  بســبب 
وســيط، والغرض هو منع الدوالر 

باألســاس،  للعراق  الدخــول  من 
لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، 
وتنتظره على طاولة احلوار مطلع 
عام 2023 لغــرض التفاهم حول 
ملفات ساخنة مثل امللف اإليراني 
القوات  ومستقبل  الطاقة  وملف 

األميركية واالتفاقيات األمنية”.
احتياطي  “تراكم  أن  ســند  وتابع 
العملة اجلنبية في البنك املركزي 
العراقــي واملودع لــدى الفيدرالي 
األميركــي والذي ســيتجاوز 100 
مليار دوالر وبتصاعد مستمر، لكن 
يصعب على العراق التصرف بهذا 
الرقم الكبير؛ ألن أميركا سمحت 
فقط بخمس شــحنات شــهرياً 
إلى  وخلص  للبلــد”.  الدخول  من 
القــول: “إن من اجلــن عدم انتقاد 
احلالي  والبرملان  احلاليــة  احلكومة 
لتفرجهم على ارتفاع الدوالر وأثره 
علــى الناس، خصوصــاً أن رئيس 
احلالين  والنــواب  احلالي  الــوزراء 

ومن ضمنهــم )أنا( قــد تصدينا 
مللف الدوالر بوقت سابق وانتقدنا 
االرتفاع احلاصل في وقتها،  بشدة 
واليوم تكاد تخرس ألسنتنا. لكن 
من اجلن والدونية عدم انتقاد الدور 
الســلبي لألمريكان وتشــخيص 
الدور االستعماري واالبتزاز الدولي، 

ومنع حتويل أموالنا”.
ورأى أســتاذ االقتصاد في جامعة 
البصرة، نبيل املرسومي، أن “البنك 
املركزي يعجــز حتى اللحظة، عن 
النقدية  االحتياطات  اســتخدام 
الرغم من  الــدوالر، علــى  لدعم 

االرتفاع اجلنوني في العراق”.
وأضاف املرســومي في تدوينة أن 
“البنــك املركــزي العراقي ميتلك 
أجنبياً هو األعلى  نقدياً  احتياطياً 
في تاريخ الدولــة العراقية بأكثر 
مــن 90 مليــار دوالر ومع ذلك فإن 
ســعر الدوالر مقابــل الدينار هو 
األعلى منذ عــام 2004، ما يعني 
عجز البنك املركــزي العراقي في 
النقدية  احتياطاتــه  اســتخدام 
في الدفاع عن سعر صرف الدينار 
وتضييــق الفجوة بن الســعرين 
الرســمي واملوازي التي تبلغ حالياً 

أكثر من ستة في املائة”.
وقــال مستشــار رئيس الــوزراء 
االقتصــادي مظهر محمد صالح 
في تصريحــات صحافية، أول من 
في  الطفيفة  “التقلبات  إن  أمس، 
سعر الصرف خارج السعر املركزي 
قد جاءت ألســباب داخلية  حالياً 

وخارجية”. 
وأضاف أن “نشاطاً احتكارياً داخل 
الضوابط  خارج  يتصرف  الســوق 
قانون  عليها  نــص  التي  الرقابية 

مكافحة غسل األموال”.
وكالعــادة املتبعــة، خاصــة في 
املؤسسات احلكومية في التنصل 
مــن املســؤولية، دعــا املركــزي 
العراقــي فــي ديباجة انشــائية 
الثالثاء في بيــان، “املصارف  امس 
تسهيل  في  لتحمل مسؤولياتها 
وتســريعها  لزبائنها  اإلجــراءات 
لضمــان وصولهم الــى التمويل 
بأفضــل املمارســات املصرفيــة 
وبأقل قدر من احللقات مع مراعاة 

املتطلبات القانونية املقررة”.
املصــارف  رابطــة  فيماارجعــت 
اخلاصــة، ارتفاع الــدوالر الى أمور 
بيع  نافــذة  تتعلــق مبنصة  فنية 

العملة االلكترونية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــهدت مادة البنزيــن احمللية في 
مختلفة،  اســعاراً  العربية  الدول 
رخيصة  أســعار  لديها  بعضهــا 
وخاصة تلــك التي متتلــك إنتاجا 
وفيــرا للنفط اخلام، والبعض اآلخر 
ذات أســعار عاليــة وخاصة تلك 
الــدول التي تســتورد النفط، في 
حن بعض البلدان اســتقرت فيها 
األســعار خالل العام احلالي ومنها 

العراق.

أســعار  صحفية  مصادر  ورصدت 
البنزين احمللية فــي الدول العربية، 
global petrol pric� )وفقــا ملوقــع
es( للفترة من يوم 19 كانون األول 
اجلاري )2022( ولغاية اليوم لتحديد 
أعلى األســعار وأقلهــا في الدول 
العربيــة. ووفقا لذلك فــان ليبيا 
جاءت في مقدمة الــدول العربية 
بلغ سعر  االســعار حيث  بأرخص 
البنزين لديهــا 0.031 دوالر، وجاءت 
اجلزائــر ثانيا بـ 0.334 دوالر ، وجاءت 

0.343 دوالر ومن  الكويت ثالثا بـــ 
 0.435 رابعا بسعر  ثم جاءت مصر 
دوالر، وجاء العراق خامسا الذي كان 
ايضا مستقرا خالل  فيه  الســعر 
العام 2022 والذي بلغ 0.514 دوالر. 
فيما جاءت الــدول العربية باعلى 
االسعار للبنزين وهي االردن بسعر 
1.650 دوالر، تلتها ســوريا بســعر 
1.599 دوالر تلتهــا املغرب بســعر 
1.383 دوالر تلتها الســودان 1.073 

دوالر ومن ثم لبنان 0.974 دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنــت شــركة تســويق النفط 
أن  الثالثاء،  امس  العراقية “سومو”، 
الشركات النفطية الصينية كانت 
العراقي  النفط  لشراًء  عددا  األكثر 

خالل شهر تشرين الثاني املاضي.
وذكــرت “ســومو” فــي إحصائية 
نشــرتها على موقعها الرســمي 
واطلعت عليها وكالة شــفق نيوز، 
إن “الشركات الصينية كانت األكثر 
عدداً مــن بن الشــركات العاملية 

العراقي  النفط  شــراء  في  األخرى 
وبواقع 10 شــركات مــن أصل 38 
شركة قامت بشــراء النفط خالل 

شهر تشرين الثاني”.
وأضاف البيان أن “الشركات الهندية 
جاءت ثانيا وبعدد 7 شركات وجاءت 
الشركات االمريكية ثالثا وبعدد اربع 
شــركات، ومن ثم جاءت الشركات 
الكورية اجلنوبية وااليطالية بعدد 3 
شركات، وجاءت الشركات اليونانية 
رابعا بعدد شــركتن، فيما توزعت 

االسبانية  الشــركات  البقية على 
و)الهولندية - البريطانية(، والتركية 
واليابانية  واالماراتيــة  والروســية 
واالذربيجانية  واالردنية  والفرنسية 

وبواقع شركة واحدة لكل منها”.
وأشارت “ســومو” الى انها “تعتمد 
فى بيعهــا للنفــط العراقي على 
املعاييــر الرئيســية للتعاقــد مع 
الشركات النفطية العاملية الكبرى 
واملتوسطة املســتقلة واحلكومية 

املتكاملة عموديا”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بدأت الســوق النفطية في استعادة 
عافيتها بسبب أزمة الطقس اجلليدي 
املتحدة وتعطل مصافي  الواليات  في 
تكريــر، ولكــن التقلبــات مــا زالت 
مســتمرة خاصة مع جتــدد اإلصابات 
املرتفعة بجائحــة كورونا في الصن 
ما يؤثر في الطلب العاملي على النفط 

اخلام.
وكانــت حالة ضعف أســعار النفط 
واالجتاهــات الهبوطية هي الســمة 
األكثر ســيطرة على السوق في الربع 
الرابع مــن العام اجلاري حيث كافحت 
شركات الطاقة في ظل غياب اليقن 
عن الســوق واســتنزاف املكاســب 
الواســعة التي حتققت منــذ اندالع 
احلرب في أوكرانيا في شــباط املاضي 
ولكــن أغلب املنتجــن متفائلون بأن 
عودة أســعار النفــط املرتفعة باتت 

وشيكة.
إن مكاســب  وقال محللون نفطيون 
قادمة ســتعزز وضع املستثمرين بعد 
موجات هبوطية سابقة بسبب الرفع 
املتتالي ألســعار الفائــدة األمريكية 
الحتواء التضخم واتســاع اخملاوف من 

ركود اقتصادي في العام اجلديد.
ونقــل احملللون عــن تقاريــر دولية أن 
أســعار النفط ميكــن أن تتجاوز 120 
دوالرا للبرميــل إذا تغلبــت الصــن 
بشــكل كامــل ونهائي علــى أزمة 
جائحــة كوفيــد، الفتن إلــى تغير 
خريطــة املورديــن عقب بــدء احلظر 
األوروبي على النفط الروســي، حيث 
حلت روسيا محل العراق كأكبر مورد 
للنفط للهند إذ يستفيد املستوردون 
الهنود من اخلصومــات الكبيرة على 

الروســي كما تستعد شركات  اخلام 
التكريــر أيضا لزيادة صــادرات الوقود 
االحتاد  الذي ســيفرضه  بعد احلظــر 
األوروبــي علــى الوقود الروســي في 

اخلامس  فبراير املقبل.
وأكد روبــرت شــتيهرير مدير معهد 
فيينا الدولي للدراســات االقتصادية، 
أن الســوق النفطية في حالة ارتباك 
نســبي بســبب عدم اتضــاح تأثير 
وألية تطبيق الســقف السعري على 
النفط الروسي وبقية عقوبات احلظر 
ولكــن في املقابل أعلنت روســيا عن 
خفــض اإلنتاج وعــدم بيــع النفط 
للدول املشاركة في اتفاقية السقف 
الســعري، الفتا إلى قول ألكســندر 
نوفاك نائب رئيس الوزراء الروســي إن 
استبدال  في  صعوبة  ســتجد  أوروبا 
واملنتجات  اخلــام  النفــط  إمــدادات 
الروسية وذلك مبجرد الشعور بالتأثير 
الكامل حلظــر االحتــاد األوروبي على 

املنتجات البترولية الروسية.
وذكر أن أسعار النفط تلقت دعما في 
املتوقع  االنخفاض  من  األسبوع  بداية 
في الصــادرات الروســية ومن بيانات 
تراجع اخملزونــات األمريكية عالوة على 
أزمــة الطقس اجلليدي فــي الواليات 
املتحــدة الــذي تســبب فــي إغالق 
الطيران  وتعطيل حركــة  املصافــي 
وغيرها من عوامــل القلق والتوتر في 

األسواق الدولية.
من جانبه، قال ردولــف هوبر الباحث 
في شــؤون الطاقة ومدير أحد املواقع 
التغييــرات احلالية  إن  املتخصصــة، 
العاملية  الطاقة  مــوردي  خريطة  في 
األوروبي  االحتــاد  أســواق  إلى  خاصة 
إلى  يتطلع  واجلميع  احلسابات  أربكت 

مستجدات بيانات جتارة النفط خاصة 
أن أوروبا بدأت حظرا نفطيا وســقفا 
ســعريا علــى اإلنتاج الروســي بعد 
عقود كانت فيها ســوقا رئيسة لبيع 

منتجات روسيا النفطية.
وأشــار إلى أن بعض الــدول األوروبية 
مثــل اجملر وســلوفاكيا ال تزال تعتمد 
بنسبة كبيرة  الروســي  النفط  على 
وقد دخلت فــي جدال داخــل االحتاد 

األوروبي حول هذا احلظر وهو ما جعل 
بعــض التقارير الدوليــة تتحدث عن 
أن بعــض الدول األعضــاء في االحتاد 
األوروبي قد تطلب إعفاءها من احلظر 
املفروض على الــواردات املنقولة بحرا 

من منتجات النفط الروسية.
مــن ناحيته، ذكــر ماثيو جونســون 
احمللل في شــركة “أوكسيرا” الدولية 
األوروبي  االحتاد  أن حظر  لالستشارات، 

على واردات النفط اخلام الروســي عن 
طريــق البحر دخل حيــز التنفيذ في 
اخلامس  ديســمبر اجلاري في حن أن 
احلظر املفروض على الواردات املنقولة 
الروسية  النفطية  املنتجات  بحرا من 
ســيدخل حيز التنفيذ فــي 5 فبراير 
املقبل وهو ما يعني أن السوق النفطية 
ســتظل في حالة قلق وتوتر رمبا على 
مدار الربع األول من العام اجلديد حلن 

اجلديدة.  القرارات  هذه  تأثيرات  اتضاح 
وأضــاف أن فــرض مجموعــة الدول 
الســبع الكبرى ســقفا على النفط 
اخلام الروســي عند 60 دوالرا للبرميل 
لم يزعج ســوق النفط علــى الفور 
وذلك علــى الرغم من أن التجار كانوا 
قلقن بشأن تضرر الطلب احملتمل من 
حالة  أن  مبينا  املتباطئة،  االقتصادات 
عدم اليقن تتزايد بشأن كيفية انفاذ 
احلظــر املفروض على روســيا وتأثيره 
في سالســل التوريد خالل األشــهر 
القليلــة املقبلة. بدورهــا، قالت ليزا 
اكسوي احملللة الصينية والباحثة في 
الفائدة  إن رفع أسعار  شؤون الطاقة، 
بشــكل متوال ينال مــن توقعات منو 
االقتصاد العاملي خاصة أن هذا الرفع 
شــمل أيضا الهند وهــي أحد أكبر 
العاملي على  محركات منــو الطلــب 
الطاقة ولطاملا كانت عنصرا رئيســا 
في توقعات األســعار بالتوازي مع منو 

االقتصاد الصيني.
العاملية  املركزية  البنوك  أن  وأوضحت 
كبــح جماح  علــى  أخيــرا  ركــزت 
التضخم من خالل رفع أسعار الفائدة 
حتــى لو كانت تخاطــر بإحلاق الضرر 
بالنمــو االقتصــادي، الفتــة إلى أن 
العالم املتقدم يعاني بالفعل عواقب 
هذه السياســة النقدية ومتتد األزمة 
أن  أيضا، موضحة  النامي  العالم  إلى 
السياسات  آثار تشديد  الهند تشهد 
ارتفاع أســعار  النقدية حيــث يؤدي 
الفائدة إلى ضعف التدفقات التجارية 
كما من املرجح أن يــؤدي إلى ضعف 

الطلب على الطاقة.
وفيمــا يخــص األســعار، ارتفعــت 
أســعار النفــط امــس االول اإلثنن 

بداية أســبوع  بنســبة كبيرة فــي 
التعامالت بفعــل االنخفاض املتوقع 
وبيانات  الروســية،  الصــادرات  فــي 
تراجع اخملزون األمريكي، حيث شهدت 
قيمة العقود املؤجلة تســليم مارس 
خلام برنت صعــودا أعلى من 84 دوالرا 
النفط  للبرميل، فيما صعدت أسعار 
اخلام تســليم فبراير إلى مستوى 79 
دوالرا للبرميــل. واســتمر النفط في 
ارتفاعه لليــوم الرابع علــى التوالي 
حيث ســجلت أســعار برنت للعقود 
اآلجلة تســليم مارس 2023، صعودا 
مبقــدار 0.03 نقطة ومعدل تغير قدره 
املوجب،  املائة في االجتــاه  0.07 فــي 
ليتم التداول عند 84.52 دوالر للبرميل 
الواحــد، مقارنة بســعر اإلغالق في 
اجللسة الســابقة والبالغ 81.67 دوالر 
للبرميــل، بينما كان افتتاح جلســة 
امس االول اإلثنن عنــد قيمة 84.50 
دوالر للبرميــل. وقد وصل ســعر خام 
إلى أعلى  اإلثنــن  االول  برنت امــس 
مستوى له عند 84.52 دوالر للبرميل، 
فيما وصل إلى أدنى مســتوى له عند 
84.50 دوالر للبرميل. وســجلت قيمة 
العقود اآلجلة تســليم يناير للنفط 
اخلــام ارتفاعــا مبقــدار 1.86 نقطة، 
ونسبة تغير 2.40 في املائة في االجتاه 
املوجب، ليتم التداول عند 79.35 دوالر 
للبرميــل في هذه اللحظــة، مقارنة 
السابقة  اجللسة  إغالق  عند  بالسعر 
والبالغ 77.49 دوالر للبرميل، فيما كان 
االفتتــاح عنــد 78.24 دوالر للبرميل، 
وقد وصل ســعر النفــط اخلام أمس 
إلى أعلى مستوى له عند 80.33 دوالر 
للبرميل، بينما يصل إلى أدنى مستوى 

له عند 77.98 دوالر للبرميل.

ارتفاع سعر الدوالر يربك األسواق المحلية ويثير سخط المواطنين
بعدما قارب 160  الف دينار مقابل 100$

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجرى رئيــس مجلس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، زيارة تفّقدية إلى مشروع ميناء 
الفــاو الكبير مبحافظة البصــرة، فيما كان 
في اســتقباله وزيــر النقــل رزاق محيبس 

السعداوي.
وقال الســوداني بحســب بيان لوزارة النقل 
امس الثالثــاء، أن »وزارة النقل تعمل مبثابرة 

إلجناح مشروع ميناء الفاو الكبير«.
وأضــاف أن »احلكومة تضع املينــاء وإمتامه 
علــى رأس أولويــات البرنامــج احلكومــي، 
مشددا على »تســخير كل اإلمكانيات من 
املّدة الزمنية  أجل استكمال املشروع ضمن 
اخملطــط لها، ووفق املواصفــة التي حددتها 

اجلهة االستشارية.
ونوه بانه »سيحقق نقلة نوعية في اقتصاد 
العــراق، لذلك فإن احلكومــة حريصة على 

تذليل كّل املعّوقات«.
 ونبــه رئيس مجلــس الوزراء الــى ان “إجناز 
مشــروع القناة اجلاّفة، ســيحقق املنفعة 

االقتصادية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب العاملية خالل تعامالت 

امس الثالثاء، لتربح 6.6 دوالرات .
وزادت أســعار املعدن األصفر فــي التعامالت 
اليوم الفوريــة في الســاعة 06.04 بتوقيت 
غرينتش مبقدار %0.37 او ما يعادل 6.6 دوالرات 

لتصل إلى 1804.97 دوالرات لألونصة .
وارتفعــت العقــود اآلجلة للذهب تســليم 
شباط 2023 مبا نسبته %0.45 مبا يعادل 8.15 

دوالرات لتصل الى 1812.35 دوالراً لألونصة.
وبالنســبة للمعادن االخرى فقد زادت الفضة 
بنســبة %0.7 الى 24.08 دوالراً لألوقية وارتفع 
البالديوم %0.71 الى 1768 دوالراً ، وزاد البالتن 

بنسبة %0.16 الى 1037 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت
أعلنــت الهيئــة العامة للجمــارك، امس 
الثالثاء، عن اســتحصال مليار دينار فروقات 

رسوم في ميناء أم قصر عام 2022.
وقال مدير عام جمارك العراق شاكر الزبيدي 
، إنه “مت اســتحصال نحو مليار دينار فروقات 
رســوم جمركية في مركز جمــرك أم قصر 
الشــمالي لعام 2022”، موضحاً أن “الرسوم 
املتحصلــة ناجمة عــن فروقات للرســوم 
اجلمركية املفروضة على البضائع والســلع 

املستوردة خالل عام 2022”.
وأضاف الزبيدي، أن “الهيئة كانت قد أوقفت 
التعامــل مع اجلهات والشــركات املطلوبة 
املترتبة بذمتها”، موجهاً  املبالغ  حلن دفعها 
“جميع املراكز واألقسام اجلمركية والقانونية 
التخاذ إجراءات مماثلة في حال اكتشــافهم 
خالل عمليات التدقيق للمعامالت اجلمركية 

فروقات جديدة”.

السوداني: الحكومة تضع 
ميناء الفاو على رأس 

اولويات برنامجها

الذهب العالمي يربح 6.6 
دوالرات في التعامالت 

الفورية

الجمارك تعلن استحصال 
مليار دينار فروقات رسوم 

في ميناء أم قصر عام 2022

بينها العراق ..خمس دول عربية
األرخص في أسعار البنزين

الشركات الصينية تستحوذ على الحصة األكبر 
من صادرات العراق النفطية في تشرين الثاني

السوق النفطية تستعيد عافيتها وعودة األسعار المرتفعة باتت وشيكة

اقتصاد االربعاء 28 كانون االول 2022 العدد )5044(
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مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
 العدد 6489/ ش/2022
الى املدعى عليه / محمد قاسم حسني
زيدان  / حوراء حديــد  املدعيــة  أقامت 
الدعوى الشــرعية املرقمة أعاله والتي 
تطلب فيهــا دعوتك للمرافعة واحلكم 
بتصديــق الطــالق اخللعــي وجملهولية 
محل إقامتك حســب إشــعار مختار 
بكتاب  واملرفق  العزيزيــة  قضاء  محلة 
مركز شــرطه العزيزية بالعدد 14001 
تبليغك  تقــرر  فــي 2022/12/19عليه 
اعالنا بصحيفتني محليتني رســميتني 
للحضــور امــام هذه احملكمــة بتاريخ 
2023/1/12  الســاعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارســال من ينوب 
عنك سوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب االصول
القاضي
 فرقد يوسف طاهر

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد : 3948/ب/2022
 التاريخ : 2022/12/27

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعني ) الدائن ( / 1- علي حسني رحيم 2- كرار حسني 
رحيم 3 - هدى حســني رحيم 4- علي و وبشرى وزينب 
وبيداء واميان وافراح وحسني وحسن ومحمد اوالد وبنات 

حمزه محمود
املدعى عليهم ) املدين ( / 1 - حســني و امال وســاره 
وزهراء وام البنني وحوراء وايه واســراء ابناء وبنات سعد 
حســن 3- وداد حسن علي اصالة عن نفسها وحسب 
وصايتها على ابنائها القاصرين آيات وجنات وســجاد 
وجعفر ابناء حمزه محمود 4 - مها احمد حمزه 5 - نور 

احمد حمزه
مدير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته 

االشــخاص الثالثة / منى وعبداهلل ابناء احمد حمزه 
وسعد حسن حســب واليته اجلبرية عن ابنته املدعية 

السابعة القاصره اية
تنفيــذا لقرار احلكم الصادر من هــذه احملكمة بالعدد 
)3948/ب/2022( فــي 2022/11/3 واملتضمــن اعــالن 
املزايدة إلزالة شــيوع العقــار املرقــم )1825/2 م 29 
داموك( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء كال حسب 
ســهامه . فقد تقرر اعالن عن بيعه باملزايدة العلنية 
خــالل )30( يوم اعتبــارا من اليوم التالي للنشــر في 
صحيفتني محليتني فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة 
هذه احملكمة مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة %10 من القيمــة التقديريــة للعقار بصك 
معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جتري املزايدة 
في اليوم االخير الساعة الثانية عشر ظهرا واذا صادف 
اليوم االخير عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من 
الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسوا 

عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة
القاضي
حیدر شعیوط سدخان

مواصفات العقار
ملك صــرف دار يتكون الطابق األول من طارمه امامية 
وتواليت خارجية وغرفة استقبال وهول ومطبخ وغرفة 
نوم اثنتني وحمام وفاصل يوجد حائط فاصل من الهول 
فيــه وتواليت داخليــة وبيتونه وغرفتي نــوم وحمام 
ومطبخ والطابق الثاني بدفيه بيتونه وبدون كاشــي 
ودرجة عمرانه رديئة يقع في منطقة داموك / الضباط

املساحة / 240 م2
الشاغل / علي حسني رحيم ال يرغب بصفة مستأجر

القيمــة التقديرية ارضــا وبنــاء/ 126،800،000 مائه 
وســته وعشــرون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي ال 

غيرها

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

جلنة بيع وإيجار دور االدارة احمللية
العدد: 35117
التاريخ: 2022/12/26

م/ إعالن )ثاني(

بالنظــر لعدم حصول راغب في تأجيــر دور اإلدارة احمللية واملبينة تفاصيلها ادناه تعلن جلنة 
بيع وايجار امالك االدارة احمللية في محافظة واسط عن تأجيرها باملزايدة العلنية وفق قانون 
بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى من يرغب باالشتراك باملزايدة 
العلنية مراجعة محافظة واســط اإلدارة احمللية/األمالك خالل فترة )15( يوم تبدأ من اليوم 
التالي لنشــرها في احدى الصحف اليومية مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية 
البالغة )20%( من القيمة املقدرة مبوجب وصل قبض صادر عن محافظة واســط/ قســم 
احلســابات وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في ديوان محافظة واسط 
في متام الســاعة )الثانية عشر( ظهراً وعلى املســتأجر جلب هوية األحوال املدنية اصلية 
ومصورة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من ديوان احملافظة بهذا الصدد 
ويعتبر املزايد مشاهدا للملك مبجرد دخوله املزايدة وقابال به ويتحمل املشتري أجور اإلعالن 

واالعالنات السابقة. 
احلقوقي
حسن علوي سبع
معاون محافظ للشؤون االدارية
رئيس اللجنة 

))مقتبس حكم غيابي ((
) رقم املقتبس (
2022/1410

اسم احملكمة : محكمة قوى األمن الداخلي الثالثة / املنطقة الثالثة 
اسم املتهم ورتبته ووحدته: ش.م / فالح داود سلمان حسني / مديرية شرطة محافظة االنبار واملنشات

اسم االم للمتهم :
رقم الدعوى وتاريخهـا : 2022/1410

 تاريخ ارتكاب اجلرمية : 2007/9/17
تاريخ احلكـم : 2022/11/30

املادة القانوني: )32( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
خالصة احلكم :-

حكمت محكمة قوى األمن الداخلي الثالثة / املنطقة الثالثة على املدان الهارب
ش.م / فالح داود سلمان حسني باسم الشعب ما يلي :-

1. الســجن ملدة )7( )سبعة سنوات( استنادا ألحكام املادة )32 / أوال« ( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل الختالسه 
الســالح احلكومي نوع مســدس كلوك املرقم )HCV491( مع )30( اطالقة من نوعه مع مخزن عتاد عدد )2( وكراب 

مخزن عدد )1( التي استصحبها معه عند هروبه
2. تضمينه مبلغ قدره )5,180,000( خمسة ماليني ومائة وثمانون الف دينار عراقي عن قيمة السالح احلكومي نوع 
مسدس كلوك املرقم ) HCV491 ( مع )30( اطالقة من نوعه مع مخزن عتاد عدد )2( وكراب مخزن عدد )1( التي بذمة 
املتهم اســتنادا إلحكام املادة )32/ ثانيا ( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وحسب تسعيرة وزارة الداخلية على أن 

تستحصل منه بالطرق التنفيذية.
3. طــرده من اخلدمة في قوى األمن الداخلي كعقوبة تبعية اســتنادا ألحكام املــادة )38/ أوال« /ج( ق . ع . د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل.
4. اعتبار جرميته مخلة بالشرف استنادا إلحكام املادة )21( الفقرة )أ /6( ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل .

5. تعميم أوصاف السالح اخملتلس ذات الرقم االصلي وفق القانون
6. اعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ احلكم الصادر بحقه استنادا« إلحكام 

املادة )69/ ثانياً( ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008.
7. الزام املواطنني باألخبار عن محل اختفاء املدان استنادا إلحكام املادة )69 / ثالثا ( ق . أ.د رقم 17 لسنة 2008

8. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا إلحكام املادة )69 / رابعا (ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008.
9. تصــرف إتعاب محاماة للمحامية املنتدبة ) هيفاء عبد القادر كمال( مبلغ قدره     ) ثالثون الف دينار عراقي (لها 

بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابياً صادراً باتفاق اآلراء وقابال لالعتراض ( اســتنادا إلحكام املادة ) 65 / أوال« وثاني«( ق. أ. د رقم 17 لســنة 

2008 وافهم علنا بتاريخ 2022/11/30.

العميد احلقوقي
جاسم محمد سلمان

عضو

اللواء احلقوقي 
احمد شاكر جعفر

 عضو

اللواء احلقوقي 
عبد االله تترخان قاسم 

رئيس احملكمة

01 يســر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن ( مشــروع تبليط محلة 205 أ / الزهور, تبليط محلة 205ب / الزهور(  أدناه ضمن 
املشــاريع  واالعمال املشــمولة بقانون الدعــم الطارئ لألمن الغذائــي والتنمية /من متويل تنمية االقاليم( لســنة 2022 
بالتبويــب)49-1-4-13-18-218( فعلــى كافة  مقدمي العطاءات من الشــركات واملقاولني املصنفــني املؤهلني وذوي اخلبرة 

واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع وحسب الوثائق القياسية .
2 0على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشروع وجداول الكميات ومعلومات اضافية 
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قســم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة8  صباحا ولغاية الساعة 2 

ظهرا.
03يجب ان يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                ظرف العرض الفني
                                       ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )شــهادة تأســيس الشــركة مصدقة من دائرة مســجل 
الشــركات في وزارة التجارة, عقد تأسيس , محضر اجتماع , إجازة ممارسة مهنه, هوية تصنيف مقاولني لألعمال االنشائية 
بدرجة ) رابعة ( نافذة صادرة من وزارة التخطيط ,تقدمي أعمال مماثله مصدقة من اجلهة املستفيدة, تقدمي مستمسكات املدير 
املفوض , تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية , كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عند 
تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظه بغداد, وصل الشــراء النسخة األصلية , يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول 
الكميات من قبل الشــركة املتقدمة , تقدمي جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما , تقوم الشركة بتثبيت 
عنــوان متكامــل ملكتبها)محلة, زقاق ,دار( مع أرقام الهواتف واملوقع االلكتروني  اخلــاص بها  , يجب إن تكون األرقام مدونة 
رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشــطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء , )على الشركات األجنبية 
الراغبة باالشــتراك باملناقصة تقدمي شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد 
التأسيس , مع ما يؤيد فتح فرع للشركة في العراق( , تلتزم الشركة بتقدمي األسعار النهائية  , تقدمي جدول الكميات مختوم 

باخلتم احلراري حملافظة بغداد (
04 بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او وكيله إلى 
العنوان التالي (محافظة بغداد/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره )5,000,000( )خمسة ماليني 

دينار عراقي (  غير قابله للرد 0 
5 0 يتم تسليم العطاءات / إلى العنوان التالي محافظة بغداد / قسم العقود /الطابق الثامن وأخر موعد لتسليم العطاءات 
الســاعة 12 ظهرا  من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم االربعاء 2023/1/18 وسوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة 

12 ظهرا من يوم االربعاء 2023/1/18 وبخالفه ال يحق للشركة االعتراض على اجراءات فتح العطاءات
06يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شــكل) خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( صادر من احد مصارف 
بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي على ان يكون الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكترونية واذا لم يكون خطاب الضمان 

داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.
7 0يستقطع من مســتحقات الشركة املتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب املشار إليها في القوانني واألنظمة  والتعليمات 

العراقية
 08 أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي

  9.  جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويســتبعد أي عطاء لم ينظم حســب الوثيقة القياســية وبضمنها 
)السيولة النقدية, اإلعمال املماثلة, معدل االيراد السنوي( 

)con@baghdad.iq( 10 .للمعلومات تتم املراسلة  عبر البريد االلكتروني  
11 . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

12.في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشــركة التي يحال بعهدتها اعمال املناقصة عن طريق قســم الشؤون 
القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.

13.التتم مطالبة احملافظة بكتاب تســهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االســتيراد ويتحمل املشــترك في 
املناقصة مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى احملافظة )اذا تضمن العمل جتهيز مواد(.

14.يتم اعتماد )وثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة( الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة  
وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبة الوثيقة املشــار اليها انفا بكافة اقســامها فانه يتم اســتبعاد عطاءه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
15.للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة 

العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة باي تعويض جراء ذلك.
16.على الشركة التي يحال اليها املشروع تقدمي خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة 5%من مبلغ العقد ويكون اخلطاب نافدا 

طلية مدة التنفيذ والصيانة ومدرج على املنصة االلكترونية للبنك املركزي
17 . يعقد املؤمتر اخلاص باملشــروع يوم االربعاء بتاريخ 2023/1/11 في قســم العقود الســاعة العاشرة صباحا لذا اقتضى 

التنويه
18. على مقدمي العطاءات تقدمي نســخ اضافية  من كافة اوراق العطاء طبق االصل عدد )2( اضافة الى النســخة االصلية 
وتكون جميع النسخ موقعه ومختومة باخلتم احلي للشركة و يتم وضع النسخة االصلية في)غالف منفصل( ويتم تأشيرة 
بعبارة  نسخة اصلية ووضع كل نسخة من النسخ االضافية ال)2( في غالف منفصل يتم تأشير كل مغلف بعبارة نسخة 
اضافية وتوضع جميع املغلفات )االصلية واالضافية ( في مغلف واحد عمال مبا جاء بكتاب وزارة التخطيط املرقم 17598/7/4 

في 2022/6/30
19.يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة تتضمن محتويات العطاء مع ترقيم جميع اوراق العطاء

20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب وفقا لآللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه
21.في حالة املشاركة ألكثر من شركة او مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات فتكون مسؤوليتهم تضامنية 

تكافلية في ذلك واضافة الى املعايير الواردة في الفقرات اعاله فيتم مراعاة ما يلي :-   
ا- تقدمي عقد مشــاركة مصدق اصوليا مع العطاء او منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معزز 
بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشــراكة بينهما 

مصدق اصوليا بعد توقيع العقد
ب-  تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة 
فيتم القســمة بينهم على عدد الشركاء بالتســاوي و يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصادق من كاتب 

العدل اخملتص.
ج- ميكن تقدمي التأمينات االولية باسم اي من الشركاء .

د- في حال تقدمي احد الشــركاء ألي املعايير املطلوبة ومت اســتيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى 
الشريك االخر.

هـ- على جميع الشــركاء تقدمي براءة الذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء 
لها .

و -على جميع الشــركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او 
املتلكئة او ممن يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني والتشريعات 

محافظة بغداد/قسم العقود

ديوان محافظة بغداد
إعالن مناقصة رقم )38( لسنة 2022

م/ مناقصة رقم )38( اعالن للمرة االولى لسنة 2022))مشروع تبليط محلة 205 أ / الزهور, تبليط محلة 205ب / الزهور((

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 15294
التاريخ: 2022/12/27

إعالن مناقصة رقم )215( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـتجهيز )جتهيز رافعات انارة بعدد )23(( 
واملدرجــة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن التبويب )4-1-54-

13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )4،140،000،000( اربعة مليار ومائة واربعون مليون دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ 
أمدها )150( يوم.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينــات األولية البالغــة )41،400،000( )واحد واربعون مليون واربعمائة الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل خطاب 
ضمــان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

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

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )700,000( )سبعمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.

علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2023/1/30( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2023/1/31( الســاعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2023/1/24( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود التجهيز الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

مبلغ التأمينات األوليةالتبويباملدة /اليومالكلفة التخمينية بالديناراسم املناقصةرقم املناقصة

 مشروع تبليط محلة 205 أ /38
الزهور, تبليط محلة 205ب / الزهور

5,458,750,000
خمسة مليارات واربعمائة وثمانية وخمسون 
مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي

49-1-4-13-18-720218 يوم
55,000,000

خمسة وخمسون مليون دينار 
عراقي

مدة االيجاراملساحة رقم القطعة واملقاطعةنوع امللكت

كرفان في ناحية 1
سنة واحدة121 م12/52 م7 ربيضةتاج الدين

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية :مببلغ )828،000،000( دينار 1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

3. مهندس  )ميكانيك( / عدد )1(
2. هوية غرفة جتارة )ممتازة( او هوية 

استيراد وتصدير نافذة

2. اخلبرة التخصصية : يقدم عمل مماثل 
واحد منجز وخالل مدة التتجاوز )10( 

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )1،242،000،800( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى الغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

االربعاء 28 كانون االول 2022 العدد )5044(
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ثقافة 8

تشكيل

شعراصدارات

علي إبراهـيم الدليمي
على قاعة برونز للفنــون، أفتتح املعرض 
الشــخصي للفنان د. برهان جبر حسون، 
حتــت عنوان )عفويات(، الــذي ضم ثالثني 
عمالً فنياً، مختلفة القياسات، ومتنوعة 

األفكار، ذات إجتاه جمالي معاصر.
والتســمية أتــت، كما يوضــح الفنان: 
من فكــرة املعرض بإســتلهام العفوية 
كقيمــة جماليــة، وما ينتــج عنها من 
أجــواء وتكوينات خارجية عن ســيطرة 
التقنــني وقســوة الرتابة ســعياً إلجناز 
نصوص تشكيلية جتريدية عابرة للبيئات 
والقومية  والعقائد  والرمــوز  واجلغرافية 
واألقليمية والفئوية لتصبح كموسيقى 
ذات لغة عاملية تتخطى احلدود والسدود 
رفيعة  بذائقة  حــراً عميقــاً  لتنتج فناً 

وحس فني آخر.
في هذا املعــرض، هنالك ثيمة موضوعة 
تتعلق )بعصرنة( العمل الفني، بأحدث ما 
وصلت إليه »احلداثة« نفســها، فالرسم 
ما عاد يلبي طلبات »املستهلك« الشرقي 
خصوصاً.. ليكلف الفنان برســم لوحة 
إنطباعيــة أو بورتريت.. وأمنــا زمام فكرة 
وتقنية اللوحة بيد الفنان نفســه.. من 
حيث األســلوب واملدرسة الفنية.. فضالً 

عــن الفكــرة ومعاجلتهــا النهائية.. 
»ولعل أطــرف وأبلغ ما ســمعته في 
جتريدياتي هو توصيفها بأنها )مسودات 
وخربشــات فنــان ترتقــي ملنجــزات 
تشــكيلية جميلــة وممتعــة«، هكذا 

يتحدث د. برهان!!
جتربــة الفنــان د. برهان جبر حســون 
األخيــرة، بحاجة إلى دراســة عميقة، 
تتفق وقلقه اجلمالي، واإلنساني، جواباً 
على ما وصلت إليه احلداثة في العالم 

وسرعة اإلجنازات التي ال تعد وال حتصى، 
وفق مفاهيم الفن البصري وما آل إليه.

ونســتأنس مبا كتبه »الدكتور« برهان 
»الفنــان« فــي فولدر معرضــه: لعل 
التجريــد فــي لصيق بالهــم والقلق 
واإلغتــراب حيــث انه يدفــع بالفنان 
للبحث الدائم إلكتشاف اجلمال بصيغ 
متقدمة تستدعي إســتنفار الذائقة 
إلى مداهــا لعلها متس أو تقارب خفايا 
املنجــز التجريــدي ذي اللغــة النادرة 

والعصية على تقبل الكثيرين.
فنان يســتمرئ  التجريدي  فــان  وهنا 
اإلضطهاد  ورمبا  واحلــرج  املغامرة  عناء 
والنكــران، ال لترف أو لظهــور بل ألنه 
يســتعذب اإلبحار خلف األفق احلسي 
واملرئي في حلــم أو غفوة حيث تفعل 
ثراً  العفويــات فعلها وتبــدع جمالياً 
بعيداً عن ســطوة القصديــة وإيقاع 
الرتابــة، وذلك هــو الفن احلــر العابر 

للحدود والقيود، وكأنه موسيقى.

– قاعة  األول  الشــخصية:  املعــارض 
الثانــي – )قصائد   .1978 األكادمييــة/ 
الثالث   .1986 الرشــيد/  قاعة  ملونة( 
– )الرسم شــعراً( – قاعة كولبنكيان/ 
1992. الرابع – )رؤيا ورؤية( – قاعة الرواق/ 
1993.  اخلامــس – )رموز في الذاكرة( – 

قاعة إينانا/ 1995. السادس مشترك – 
مع الفنان حميد ياسني – قاعة الرواق/ 

.2000
العراقية  املشاركات: معرض اجلامعات 
1977. معرض  – قاعــة كولبنكيــان/ 
الفنانني الشــباب – قاعة كولبنكيان/ 
1987. مهرجان يوم الفن الثاني/ 1986. 
معرض األدبــاء الفنانني الثاني – قاعة 
إبن الهيثم/ 1992. متوز – 1992/ جمعية 
التشــكيليني العراقيني. يــوم الفن – 
مركــز الفنــون. مهرجان الواســطي 
– مركز الفنــون/ 1993. معرض متوز – 
العراقيني/  التشكيليني  جمعية  قاعة 
1993. مهرجان بابــل – مركز الفنون/ 
1993. مهرجــان يــوم الفــن – مركز 
الفنــون/ 1994. معــرض اجلمعيــة – 
مهرجان  عمان/2014.   – األورفلي  قاعة 
2014. مهرجــان  الغردقــة – مصــر/ 
اإلســتقالل – كوريا اجلنوبيــة/ 2017. 
مهرجــان الواســطي – -2017 -2018 
العراقي  للفن  السنوي  املعرض   .2020
املعاصر/ 2016. معــارض عديدة أخرى 
داخل العــراق وخارجــه. ترجم وكتب 
في الفن التشــكيل والنقد والثقافة 
الصحية. صدرت لــه: )وجوه وأقنعة(، 
)باملقلــوب(، )ال ثلج يحترق – مجموعة 

شعرية(.

1
»كّل دا كان ليه...«:

صدر عن دار »ديوان للنشر« في القاهرة، 
فيروز  املصرية  واملُغّنيــة  للباحثة  كتاٌب 
كراوية )1980(، بعنوان: »كّل دا كان ليه: 
ســردية نقدية عن األغنيــة والصدارة«. 
تبحث كراوية في التطّورات التي عرفتها 
األغنية العربية منذ أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى يومنا هذا، وفي هذا السياق 
ترصد عوامل مختلفة ساهمت في تنويع 
أشــكال أغنية، مثل: املســرح الغنائي، 
الفيديو  واإلذاعة، وكذلــك  والســينما، 
كليــب الذي يقود بالضــرورة للنظر في 
الواقع الراهن الذي نعيشه، وما فيه من 
صعود ملوسيقى املهرجانات التي خرجت 

من الهوامش واألطراف، بحسبها.

2
»جتارة الغالل في مصر في عصر 

التبعية االقتصادية«

عن »الهيئــة املصرية للكتــاب«، صدر 

كتاب »جتارة الغالل في مصر في عصر 
 )1914-1842( االقتصاديــة  التبعيــة 
للباحث محمد محروس غزيل. يتناول 
العمــل أثر دمــج مصر في الســوق 

العامليــة علــى زراعة وجتــارة الغالل، 
متسائالً عّما إذا كانت البالد قد ضّحت 
التوّســع في  الغــالل لصالح  بإنتاج 
زراعة القطن، أم أّن الغالل ظّلت حتظى 

بنفس األهمية لدى املزارعني املصرّيني.
التي  1842، السنة  ينطلق املؤّلف من 
حتّررت فيها جتارة الغالل من ســيطرة 
التي   1914 وينتهي بســنة  الدولــة، 

شــهدت اجّتاه االحتالل البريطاني إلى 
حتديــد زراعــة القطن وإطــالق زراعة 

الغالل

3
السحر وطقوس األسرار...«

»الســحر وطقــوس األســرار عنــد 
لـ  والكلــدان«،  والســوريني  املصريني 
 ،)325-245( اخللقيســي  يامبليخوس 
عنوان كتاب صــدرت ترجمته عن »دار 
التكوين«، بتوقيــع عادل خالد الديري. 
من تقدمي الكتــاب نقرأ: »يقّدم املؤّلف 
الســحر ال باعتبــاره مجموعــة من 
املمارســات التي جلأ إليها اإلنسان في 
طفولته العقلية، بل بوصفه منظومة 
معرفية تهدف إلى فهم العالم، أي أنه 
صنو الفلسفة في مراميها وغاياتها. 
ومن خالل هذا الكتاب يَظهر تشــابُك 
الســحر الذي يتجّلى بشكل رئيسي 
في السيمياء، أي: الكيمياء السحرية، 
مع الفلســفة، ويغدو االثنــان مبثابة 

وجهني« لعملة واحدة.

سالم مكي 

متى ..

ينضج القمح املتجمد في سنابل 
احلقيقة؟

فاحلصاد اوشك ان يبدأ ، وانا الزلت ابحث 
عن اصابعي في احلقول البعيدة 

ال زلت ارنو الى قلبي ، وهو ينثر دقاته 
الرطبة في االخاديد واالسماء التي 

سمتني بها االرض 
كأني طفلها االول ، وحامل سترها االخير.
انا ، ومنذ صرختي االولى ، ابتسم للوقت 

وللرحيل ..
واالن حفنة بكاء نثرتها الريح على وجه 

امي ..
فلم تبِك ،لكن عينها ازهرت دمعة ، 

شربتها ذات حلم ، فارتوت عيناي بوجهها 
القدمي 

حني تفتحت االزهار :قلت لها :هيت لِك!

قلت انه كأس البداية ، والغم الزال جنينا ً
من سيرقص على اشالئه حني يغدو رماداً؟
انا ؟ انا مكبل بآالمي ..وآالمي ال جسد لها 
كي حترث ..من يئن اذا ؟ الريح؟السماء؟انا ؟ 

يا سيدي  ال شيء لي ألشعر باأللم 
ال شي يحمل عني همي ..سوى ..سواي 

سواك ..ايها الالشي 
فقل لي بربك :متى نكون معا ، في قبر ال 

باب له وال سماء 
قال : انا هناك ، منذ عاٍم وانا ارضع من 

ثدي احلقيقة  ماء النهاية 
وانت لست هنا ، لست سوى ظل لسراب.

عفويات طبيب في معرض تشكيلي

»كّل دا كان ليه..«.. »تجارة الغالل في مصر في عصر التبعية 
االقتصادية«..«السحر وطقوس األسرار...« 

قراءة

دون  بزوج  طموحها وضاعــت تطلعاتها 
وفاق، وجنــد املرأة التي ضــاع عمرها بني 
العمل والبيت، والكثير من األحداث التي 
تخص احلياة األسرية، كما أن القاص لم 
يغفل حالة التطور التي حدثت في احلياة، 
والتغيير الكبير الــذي حصل، لينقل لنا 
وعبر صفحات التواصل، عالقات نشــأت 

عبر )الفيس بوك(.
وعملية التنوع هذه في األحداث والثيمات 
واحلبــكات، جعلت تلــك النصوص أكثر 

اهتمامــاً وقبــوالً، إضافة الــى ذلك فإن 
القــاص اختار لغة ســردية تنســجم 
والســياق الفني لكل نــص، أخذاً بنظر 
االعتبــار اخلط التصاعــدي احملتدم داخل 
والهدف  النصــوص،  تلك  فــي  االحداث 

املبتغى لكل نص.
في القصــة القصيرة )جنــالء( يقدم لنا 
الكبيرة  الهمــوم  واحدة مــن  القــاص 
واملهمــة، والضــرر الكبيــر الــذي حاق 
بالفتيات اللواتي أسرن من قبل الدواعش 
البلــد، واغتصابها، وكان  أثناء غزو مدن 
حبيبها حامد ينتظر بكل شغف عودتها 
لكي يرتبط بها، اال أن والده يرفض الزواج 
بها بســبب ما حصل لها ويعّده عاراً، إال 
أن األبن يكتب رسالة الى والده، يطرح له 
الظلم الذي حلق بنجــالء وأن ال ذنب لها 
في ذلك، وجاءت عملية اغتصابها خارج 
ارادتها، فيقتنع األب بعد أن يقرأ تفاصيل 

الرسالة:
» غاب »حامد« عن مائدة العشــاء، طلب 
األب من زوجته أن تنادي عليه، لكنها لم 
تفعل، تأفف وأخرج الرســالة من جيبه 
وقال ) لقد كبر فــي عيني وزاد احترامه، 
أثبت لي بأنه ارحم منــي، لقد أفحمني 
برســالته ولذا وجب علــّي أن أصعد إلى 
غرفته وأبارك له حسن اختياره.« )ص 64 ( 
أما قصة )آمــال محطمــة( فتقدم لنا 
أيضاً أحداثــاً لعالقة خادعــة مع زميل 
لهــا التجــأت إليه عندمــا مت تهجيرها 
وعائلتها مــن املوصل ومضي كل منهم 
في طريق، فيغرر بها ويدعوها الى البيت، 
وبني أمه وابيه، وبعد أن يتركاهما يذهبان 
الــى غرفتهما يقوم هذا الشــاب بفّض 
عذريتها، الى آخر مسيرة األحداث املثيرة 

واحلزينة. 
وتقــدم لنا القصــة القصيــرة )رغبات 
دفينــة( حكاية أخرى مــن حكايات املرأة 
وضيــاع أمانيها ورغباتهــا وطموحاتها، 
من خــالل الزواج املبكر، إذ يصر األب على 
زواجها مبكراً، بالرغم من رغبتها إكمال 

دراستها وحتقيق ما تصبو اليه، فتنصاع 
صاغرة لرغبة أبيها. 

ونعيش أحداثاً من نــوٍع آخر في القصة 

القصيرة )سعادة لم تكتمل( حيث نتابع 
صراعا ألحد املتزوجــني بني اختيار البقاء 
مع زوجتــه، أو تركها والزواج من حبيبته 

التي ظهرت له، وبظل هذا الصراع قائماً 
يواجه  أن  الــى  خالل مســيرة األحداث، 

زوجته بأنه يريد الزواج من ثانية.
»احتقنت عيناها، شعرت باالختناق، ازّرق 
وجهها، فأخذت تشــير اليــه بأن يضرب 
على ظهرهــا، وبينما هو ينهض مرتبكاً، 
سقط كرسيه للخلف وكاد أن يقع ايضاً، 
بســرعة أعاد جســمه لألمام لكن خلالً 
في التــوازن جعله يقع عليها. فانضغط 
أثنــاء هذه  الطعام.  إنــاء  وجهها فــي 
اللحظة انقطــع التيار الكهربائي. حاول 
أن يســتعيد قواه ويقف. حرك يديه إلى 
اجلانبني يتلمــس، وأنينها يعلو تصاحبه 
ضربات يديهــا على املنضدة، وألنه يعرف 
جهة غرفــة االســتقبال القريبة، فقد 
خطى نحوها جللب املصباح اليدوي، لكنه 
تعثر والتوت ساقه، فقد التوازن وسقط، 
ارتطم رأســه بحجر الّسلم، أحس بألم 
شــديد، وقبل أن يغمى عليه شعر بدمه 

يسيل على وجهه.« )ص76 ( 
وهكــذا وبعــد أن منــر مبجموعــة من 
النصوص القصصية، التي تناولت أحداثاً 
وثيمــات وموضوعات مختلفة ومتنوعة، 
نصــل الى القصــة القصيــرة األخيرة 
التي حملــت عنوان )مطبات ليلية( وهي 
تقدم متاعب الكتابــة اإلبداعية األدبية، 
إننا  إذ  وباألخص كتاب القصة القصيرة، 
جند القــاص في هذا النــص، يعيش في 
صراع وعتــاب وتداعيات بينه وبني أبطال 
نصوصه القصصيــة التي تدور بني ثنايا 
نصــوص هذه اجملموعة، ومــا حدث فيها 
ويلقني اللوم عليه جلرهن الى هذا املصير، 
وهي قصة قصيرة تشــبه الى حد بعيد 
نهاية قصــص املتوالية القصصية التي 
جتمع جميع أبطال النصوص، وهي جتربة 
جديــدة برع القــاص بتقدميها كنوع من 
التحديث في مجــال فن صناعة القصة 

القصيرة.
روافــد للنشــر والتوزيع  من اصــدارات 

القاهرة لعام 2022 

يوسف عبود جويعد

تؤكــد لنا اجملموعــة القصصيــة )جنالء 
وقصــص اخرى( للقــاص نبيــل جميل، 
إمكانية اخلروج من املكان والزمان والبيئة 
التي يعيش فيها القاص إلى عالٍم أوسع 
وأكثــر رحابــة، وأنه يســتطيع أن يختار 
مادته اخلام التي يصنع منها قصصه، من 
أماكن بعيدة، فنجد أن القاص نبيل جميل 
اســتطاع أن يقدم لنا نصوصاً قصصية 
استمدها وحصل على األحداث من شمال 
البلد، أي أنه انطلق من أقصى اجلنوب إلى 
أقصى الشمال، ليبحث هناك عن أحداث 
يضمهــا في دفتــي هــذه اجملموعة التي 
اتســمت بقدرة القاص على اســتحضار 
التي  االمكانيات  وكل  واألدوات  العناصــر 
من شــأنها أن تعطي املالمــح الواضحة 
لفن صناعة القصــة القصيرة، من حيث 
والثيمات  الواحــد  واحلــدث  التكثيــف، 
املفاجئة،  اإلدهاشــية  والضربة  املتنوعة، 
كما نقل لنــا وقائع وأحداثــاً عن معاناة 
وقســوة احلياة للمرأة في هــذا البلد إبان 
الغــزو الهمجي البربــري للدواعش على 
مدينة املوصل، برؤية فنية جديدة، وأسلوب 
وضع فيه بنظر االعتبار املتعة والتشويق، 
لشد القارئ الى متابعة األحداث في هذه 
النصــوص، وعمل على إيصــال اخلطاب 
اإلنســاني داخــل تلك النصــوص إلنقاذ 
املرأة من بعض املظاهر التي تسيء إليها 
وتهــدد كيانها االنســاني، وعمد القاص 
في هــذه النصوص، أن تكون املرأة البطلة 
الرئيســة واملركزية باعتماد إيكال مهمة 
إدارة دفــة األحداث للــراوي العليم، الذي 
يتابع بشكل تفصيلي، نقل حيوات أولئك 
النســوة، وتقدميها للقــارئ، فنجد املرأة 
التي اغتصبها الدواعش وفقدت عذريتها، 
وجند املرأة التي غرر بهــا وفقدت أغلى ما 
متلك، وجنــد املرأة التي قيدت حريتها وقتل 

الخروج من شرنقة التقليد في .. »نجالء وقصص أخرى »

عملية التنوع هذه 
في األحداث والثيمات 
والحبكات، جعلت تلك 

النصوص أكثر اهتمامًا 
وقبواًل، إضافة الى ذلك 

فإن القاص اختار لغة 
سردية تنسجم والسياق 

الفني لكل نص، أخذًا بنظر 
االعتبار الخط التصاعدي 

المحتدم داخل االحداث في 
تلك النصوص، والهدف 

المبتغى لكل نص

غالف الكتاب

ظل لسراٍب 
قديم 
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االربعاء 28 كانون االول 2022 العدد )5044(

Wed. 28 Dec. 2022 issue )5044(

الفنان برهان جبر



تركيا تصادر نسخة من التوراة تعود إلى 
700 سنة

أعلنت تركيا أن ســلطاتها األمنية صادرت نســخة من 
كتاب التوراة يعود تاريخه إلى حوالي 700 عام، في مدينة 

بوالنكاك في إقليم غيرسون بشمال تركيا.
ومت العثور على النســخة الفريدة من التــوراة بناء على 
معلومــات حول بيع اخملطوطة، وقــد اعتقلت فرق الدرك 

شخصا أراد بيعها مقابل 1.5 مليون دوالر.
وقال املشــتبه به أثنــاء التحقيق معه إنــه جلبها من 
اســطنبول إلــى غيرســون لبيعها. ويعتقد أنه ســرق 

النسخة الفريدة من كنيس يهودي في اسطنبول.
وأفادت تقارير إعالمية بأنه مت احتجاز املشــتبه به بتهمة 
»انتهاك قانون حماية األصول الثقافية والطبيعية«، كما 

مت تسليم اخملطوطة إلى إدارة متحف غيرسون.
وصنعــت هذه التــوراة من جلد الغــزال وكتبت أحرفها 
بالذهب، وحجمها بحجب دفتر اجليب، مسجلة أن عمرها 

يقدر بنحو 700 عام.

طفل سعودي يبتلع فرشاة أسنان
جنح فريق طبي في مستشــفى الــوالدة واألطفال مبكة 
املكرمة باستخراج فرشاة أســنان من معدة طفل يبلغ 

عمره 9 سنوات وذلك باملنظار من دون تدخل جراحي.
وقال التجمع الصحي مبكة املكرمة أنه مت نقل الطفل إلى 
طوارئ املستشــفى نتيجة ابتالعه رأس فرشاة األسنان 
الكهربائية. وبعد عمل الفحوصات األولية وإجراء األشعة 
السينية ملعرفة مكان الفرشاة داخل اجلهاز الهضمي مت 
حتديد مكانها بدقة داخل املعدة، حيث قرر الفريق الطبي 

املعالج إزالتها حتى ال تؤدي إلى انسداد معوي.
وقــد مت إجراء العملية بواســطة املنظــار خالل مدة 20 
دقيقة دون أية مضاعفات، ويواصل ابن التاســعة قضاء 

فترة النقاهة باملستشفى حتت املالحظة الطبية.

باحثون يكتشفون سر التشابه بين االزواج 
بعد فترة من الزمن

يبــدأ األمر بتعرُّفك إلى شــخص تنســجم معه كثيرا، 
تقضيــان وقتا طويال معا، ويصبح من أصدقائك املقربني، 
تالحــظ أو يُعلِّق َمــن حولك كيف أصبحــت تردد بعض 
الكلمات التي يكررها في حديثه، وكيف تنســخ أحيانا 
ابتســامته ورمبا طريقته في التحــدث، هل الحظت في 
بداية تعارفكما كيف يكرر كثيــرا كلمة »كليا«، واليوم 

تالحظ أنك ترددها في حديثك أيضا؟
لست وحدك هنا، فدائما ما يظهر التشابه بني األصدقاء 
أو األزواج، حتــى إن هناك مثال شــعبيا يدور حول العالم 
بصيــغ مختلفة يقول إن الزوج والزوجــة يصبحان، بعد 
فترة، متشــابهني، حتى في املالمح الشكلية، لكن ذلك 
ليــس حقيقيا، فوجهك لن يتعدل تشــريحيا مع الزمن، 

لكن هناك شيء آخر مهم يعطي هذا االنطباع.
كانت احملــاكاة والتقليد هي الطريقة التــي تعلَّمنا بها 
احلركــة والكالم منــذ الطفولــة، دائما مــا كان علينا 
مالحظة أفعال اآلخرين وتعبيراتهم لنعرف ما الســلوك 
املقبول اجتماعيا، وكانت هذه هي طريقة اجلنس البشري 
للبقاء والتطــور؛ مالحظة األفراد األقوى واألكثر ذكاء في 
اجملتمع وَمــن يتمتعون مبكانة اجتماعيــة أعلى ومن ثم 

محاكاتهم.
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بغداد - زينب الحسني: 

لم يبق ســوى أيــام قليلة تفصلنا 
عن العام اجلديد وال يســعنا سوى 
ان نســتعرض ماراثون الدراما الذي 
العام الســابق وشــهد  عرض في 
منافســات قوية وبرزت من خاللها 
أسماء عدد من النجوم الذين ابدعوا 
بني  مميزة،تنوعت  اعمــال  أداء  فــي 
االجتماعــي والكوميدي فضال عن 
مسلســالت هامة تناقــش قضايا 

املرأة والفكر املتعصب. 
اســتعرضت   « اجلديد  الصبــاح   «
األعمــال الدراميــة العراقية التي 

عرضت في عام 2022.

مسلسل حيرة 
تصدر مسلســل حيرة مؤشــرات 
تريند ومنصات  البحث على جوجل 
التواصــل اإلجتماعــي، وذلك بعد 
عرضه والذي مازال مســتمرا على 

قناة MBC العراق.
وتدور قصــة مسلســل حيرة في 
حكايــة يتخللها احلــب واالنتقام، 
مواجهة  عاشــقني  علــى  يتوجب 
عازم  ووالد متسلط،  قاٍس،  مجتمع 
على منــع زواجها، كما تدور أحداث 
العائلية  العالقــات  حــول  العمل 
فيهــا من حب  وما  واالجتماعيــة 
من  املسلســل  وحتديات،  وانتقــام 
تأليف حامــد املالكي, إخراج مهند 
أبو خمرة بطولة ألكســندر علوم،  
وبــراء صالح وبكر خالــد  زهراء بن 
ميــم وكوكبــة جميلة مــن جنوم 

الدراما العراقية .

بنات صالح
»بنات صالح« يّتهم أب فقير يعمل 
في أحد املطاعم ولديــه أربع بنات 
بجرميــة قتل لــم يرتكبها ويحكم 

عليه بالســجن املؤبد، فيما تطلب 
زوجتــه الطــالق وتتــزوج من رجل 
ميسور مادياً، وتعتقد البنات أن زوج 
األم هو والدهــم احلقيقي. فيخرج 
األب ويبــدأ بالبحــث عــن عائلته. 
بطولة: محمد هاشــم، زهور عالء، 
احلسن، حقق  الزبيدي، شــروق  براء 
مسلســل بنات صالــح جناح كبير 
العربية  اجلوائــز  من  العديــد  ونال 

واحمللية.

أملاس مكسور
مسلســل »أملاس مكســور« يدور 
حول شــابة جميلة تفقد والدتها، 
أصغر  أخوة  ولديهــا  والدها مقعد 
منها تتولى مســؤوليتهم.. مهمة 
شــبه مســتحيلة وعليها اختبار 
الفقــر واجلوع واحلاجــة لتنجو مع 
عائلتهــا، إلى أن تعتقد أن احلياة قد 

ابتســمت لها عندما يتقدم طبيب 
خلطبتها بعد قصة حب جتمعهما. 
بطولة: هند نزار، ألكســندر علوم، 

غسان إسماعيل

مسلسل احللم واخليال
تدور قصة مسلســل احللم واخليال 
حــول بعــض املســتثمرين الذين 
يحاولون االستيالء على أرض مدينة 
عراقية قدمية من أجل اســتغاللها 
من خالل بناء مرافق وأسواق ومحالت 
Auto، وخلق عالقة  حديثة يدعمها 
الكراهية  بعــد  وربطــة عنق  حب 
واالستياء. املسلسل إخراج علي أبو 
خمرة بطولة املطرب حسام الرسام 
الدراما  الذي يشــارك ألول مرة في 
وشــاركته البطولة الفنانة ماليني. 
وايضاً شــارك في مسلســل حلم 
وخيال ممثلني رفيعي املســتوى على 

املســتوى الفني العراقــي، إضافة 
إلى األبطــال، هناك طاقم متكامل 

يلعب كل منهم دورًا في العمل.

مسلسل الكادود
مسلسل الكادود من بطولة النجم 
الفقار خضر ســوالف  ذو  الكبيــر 
وحتريب  الربيعــي  وأنعــام  جليــل 
األسدي ومن إخراج غسان عبد اهلل 
وتأليف عبد اخلالق كرمي واملسلسل 
تدور قصته حــول احلياة في مدينة 
البصرة واألزمات التي مير بها الكثير.

مسلسل رحيق
وهو من بطولة فضل اجلبوري وسعد 
محســن وأالء حســني و شاهندة 
وكرمي محســن ومن أخراج علي أبو 
هاتف  أحمــد  تأليف  ومن  ســيف 
واملسلسل اجتماعي رومانسية عن 

قصة حب بني طرفني من املشاهير 
ممثلة ومدير قناة.

مسلسل وطن 
مسلســل وطن، يدفــع مهند أبو 
دفعة  العراقيــة،  الدرامــا  خمــرة 
قوية نحو األمــام، ويحقق انطالقة 
فنية ناجحة كمخــرج وكاتب، في 
مسلسل »وطن« قدم مهند نفسه 
إلى اجلمهــور كممثل للمرة األولى، 
فهو مــن لعــب دور البطولة، إلى 
جانب مجموعــة من كبار الفنانني، 
كالفنان  العراق،  في  التمثيل  وجنوم 
جالل  والفنــان  الشــكرجي،  جواد 
كامل، وغيرهمــا من املمثلني الذين 
أدوارهم، سواء كانت هذه  ملعوا في 

األدوار طويلة أو قصيرة. 

ما مات وطن

تناول مسلســل ما مات وطن دراما 
كوميديــة عائليــة عراقية في كل 
يتــم مناقشــة قضية من  حلقة 
قضايــا اجملتمع العراقــي في إطار 
ساخر. املسلسل من بطولة الفنان 
إياد راضي، وإخراج ســامر حكمت. 
ولــكل حلقــة موضــوع وقصــة 

منفصلة تناقش قضية معينة.

ليلة السقوط
»ليلــة الســقوط«، عراقــي عربي 
مشــترك يتنــاول أحــداث مدينة 
املوصــل إبــان احتاللها مــن قبل 
ويســتعرض  »داعــش«  تنظيــم 
التي عاشــها  املأســاوية  الظروف 
أهل املدينــة خالل تلك احلقبة، قبل 

حتريرها من قبل القوات األمنية.
ناجي طعمي،  إخراج  من  املسلسل 
مجدي صابر، في حني يتكون طاقم 
باســم  العمل مــن طارق لطفي، 
ياخور، صبا مبارك، كندة حنا، ميالد 

يوسف، وذو الفقار خضر.

الدولة العميقة
»الدولة العميقة«، وهو مسلســل 
درامي من بطولة الفنان خليل فاضل 
خليل، وهو مشــتق من مسلســل 
»املنطقة احلمراء«، الذي عرض العام 
املاضي. ويشــارك في العمل الفنان 
القدير باسم قهار والفنانة الشابة 
آشــتي حديد، إضافة إلــى الفنانة 
هنــد طالب والعديد مــن الفنانني 
تأليف  من  واملسلســل  الشــباب، 
بختيار  وإخــراج  كاظم،  مصطفى 

فاحت ويعرض على شاشة الشرقية.
»املنطقــة  مسلســل  وتناولــت 
احلمراء«، عودة عالم اآلثار يوســف 
إلى بغداد بعد فترة طويلة من غيابه 
عن الوطــن، ووقوعه في العديد من 
املشكالت بسبب جارته رحمة الذي 

يقتل زوجها دفاًعا عن النفس.

متابعة - الصباح الجديد: 
 Avatar: The Way« فيلــم  حصد 
of Water« الــذي أنتجته شــركة 
كاميرون،  جيمس  وأخرجه  »ديزني«، 
ما يقــدر بنحو 56 مليون دوالر خالل 
الثانية في  عطلة نهاية األســبوع 
دور السينما، وهو ما ميثل انخفاضاً 

بنسبة %58 عن بدايته.

مبيعات  فــي  االنخفــاض  ويعــد 
بالنســبة  شــائعاً  أمراً  التذاكــر 
الرائجــة، حيث  لسالســل األفالم 
بنسبة  تراجعاً  معظمها  يشــهد 

%50 إلى 70%.
املقياس،  ما يســتخدم هذا  وغالباً 
األسبوع  انخفاض  باســم  املعروف 
الثاني، كمؤشــر على مــا إذا كان 

الفيلم ســيطول عمره في شباك 
التذاكر أو قد يتالشى بسرعة.

ومن املتوقع أن يكــون لألفالم التي 
تقــل نســبة تراجــع إيراداتها في 
فترات   50% عــن  الثاني  األســبوع 
زمنيــة طويلة وقويــة من مبيعات 
التذاكر، بينما من املرجح أن تشهد 
مبيعات التذاكر التي تصل إلى 70% 

انخفاضاً حاداً مع تالشــي الفيلم 
عن أعني اجلمهور.

الحظ محللــو شــباك التذاكر أن 
والعواصف  البارد  الشتوي  الطقس 
خالل عطلة نهاية األسبوع في عيد 
امليالد من احملتمل أن تؤدي إلى تباطؤ 

مبيعات التذاكر محلياً.
باإلضافة إلى ذلك، تستمر مبيعات 

التذاكر الدوليــة في االزدهار. إذ بلغ 
انخفاض األســبوع الثاني لألسواق 
خارج الواليات املتحدة وكندا 43.9%.

 The« وكان من املتوقع أن يولد فيلم
Way of Water« نســبة %70 على 
التذاكر  األقل من مبيعات شــباك 
مــن املبيعات الدوليــة، وهي نفس 
النســبة التي حققهــا اعتباراً من 

يــوم األحد، وفقاً ملا ذكرته شــبكة 
.»CNBC«

 »The Way of Water« وحقق فيلم
نحو 855 مليــون دوالر من مبيعات 
التذاكــر العاملية منــذ إصداره في 
16 ديســمبر تتوزع على 254 مليون 
دوالر محليــاً و601 مليون دوالر من 

األسواق الدولية.

فيلم »Avatar: The Way of Water« يحقق خامس أكبر مبيعات في 2022 
بـ56 مليون

مسلسالت عراقية حققت نجاحا ومشاهدات عالية في العام 2022

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

قرر مــزارع أوغنــدي لديه 102 
ابــن و568 حفيًدا من 12 زوجة، 
األطفال  إجنــاب  عــن  التوقف 
وزيادة عدد أفراد أسرته املمتدة.

وذكــرت صحيفــة »ذا صــن« 
موسى  املزارع   « ان  البريطانية، 
العمر  مــن  البالغ  حصحيــة 
67 عاًمــا، طلــب مــن زوجاته 
احلمل  منع  وســائل  استخدام 
اآلن؛ بســبب تكاليف املعيشة 
من  يتمكنوا  وحتــى  الصعبة، 
شــراء الطعــام واحتياجــات 

املنزل«.
انخفض  »لقد  موســى:  وقال 
دخلــي مبرور الوقــت وأصبحت 

أسرتي أكبر وأكبر«.
وأضــاف أن »جميــع زوجاتــه 
يقيمن مًعا في املنزل نفســه؛ 
حتــى يتمكن مــن مراقبتهن 
ومنعهن مــن الهروب مع رجال 

آخرين«.
ويعيــش موســى وعائلته في 
أوغندا،  فــي  لوســاكا  مدينة 

والتــي تعــد مســألة تعــدد 
الزوجات فيها أمــرًا قانونًيا، إال 
أن االعتماد علــى موانع احلمل 
يعد أمرًا مثيرًا للجدل في هذه 

القرية.
وقالت زوجته الصغرى »زليقة« 
وهي أم 11 ابنا من أبناء موسى: 
األطفال؛  مــن  املزيد  أجنب  »لن 
السيئ  املالي  الوضع  بســبب 
اآلن حبوب  أتنــاول  لذا  لزوجي، 

منع احلمل«.
ثلــث أطفال  ويعيــش حوالي 
أعمارهم  تتراوح  الذين  موسى، 
بني 6 أعوام و51 عاًما، معه في 
مزرعته، ويعــد الفارق بني ابنه 
حوالي  الصغرى  وزوجته  األكبر 
21 عاًمــا، ويعتقــد أنــه أجنب 
طفله األول في سن مبكرة كان 

وقتها في الـ 17 عاًما تقريًبا.
وبسبب اعتالل صحته، لم يعد 

وتركته  العمل  موسى  بإمكان 
بســبب  زوجاته  مــن  اثنتــان 
يعاني  التي  املاليــة  الضغوط 

منها.
ثلــث أطفال  ويعيــش حوالي 
أعمارهم  تتراوح  الذين  موسى 
بني ســتة أعوام و51 عاًما معه 
فــي مزرعته ويعــد الفارق بني 
ابنــه األكبر وزوجتــه الصغرى 

حوالي 21 عاًما.
وكان موسى قد ولد في عائلة 
مكونة من طفلني فقط، ولكنه 
نشأ وتربى في بؤس شديد وترك 
املدرســة في الصف السادس، 
ثم متكن من الدخول في مجال 

األعمال التجارية وكون ثروته.
وقال موسى في السابق: »لقد 
أصبحــت ثريًا لدرجــة أن كل 
وطلبت  بابهــا  طرقت  أســرة 

عروًسا، وافقوا على الفور«.
التفريق  »يستطيع  أنه  وأضاف 
102، لكنه ال  الـــ  أبنائــه  بني 

يعرف كل أسمائهم«.

لديه 12 زوجة وقرر التوقف عن اإلنجاب بعد 102 من االبناء
متابعة - الصباح الجديد: 

أيــام قليلــة تفصلنــا عــن العام 
اجلديــد واحتفــاالت رأس الســنة، 
باحلفالت  البعض  وبينما يســتمتع 
املوســيقية وإطالق األلعاب النارية 
وتبادل األمنيات، ميارس آخرون عادات 

»غريبة« لالحتفال بهذا اليوم.
أخيرًا، نشــرت صحيفــة »جاغران« 
الهنديــة أغرب 5 عادات متارســها 
شــعوب بعــض الــدول لالحتفال 

بالعام اجلديد:

- إسبانيا
بحفــل  اإلســبانيون  يشــتهر 
»نوشــفيغا« الــذي يعنــي الليلة 
ببقاء األشــخاص  ويتمثل  الكبيرة، 
في املنــازل حتى منتصــف الليل، 
ويتناولــون حبة عنب واحدة في كل 
ساعة ابتداء من الساعة السادسة 
مساء وحتى منتصف الليل. ويقول 

اإلســبانيون إن هذا التقليد يرتبط 
للعام  والتوفيــق  الســعيد  باحلظ 

املقبل.

- تركيا
يُعــرف العــام اجلديد عنــد األتراك 
باســم »يلقاية«، ويحتفلون به من 

خالل حتضير وليمة عشاء عائلي.
ويعتقد األتراك أيضــاً، أن رش امللح 
على أبواب منازلهــم في ليلة رأس 

السنة يجلب لهم الرخاء والسالم.
تقليدا  بتركيا  االحتفاالت  وتتضمن 
آخــر قد يبــدو غريبا نوعــا ما، يتم 
خالله حتطيم ثمرة رمان أمام املنزل 
كوســيلة جلذب الثروة في الســنة 

القادمة.

- كولومبيا
تقليداً شــعبياً  الكولومبيون  يتبع 
يطلقون  اجلديد،  بالعــام  لالحتفال 

عليه اسم »اجويرو«.
وفي هــذا التقليد، حتتفظ العائالت 
بثالث حبات من البطاطا حتت فراش 
كل فرد مــن أفرادهــا، احلبة األولى 
مقشــرة بالكامــل، والثانيــة غير 
مقشــرة، أما الثالثة فتترك نصف 

مقشرة.
وفي منتصــف الليل، يغلــق أفراد 
العائلة عيونهم، ويســحب كل فرد 
حبــة بطاطا عشــوائيًّا، وأيًّا كانت 
عليها،  يحصلــون  التي  البطاطــا 
املســتقبلية  بحياتهم  تتنبأ  فإنها 

من الناحية املادية.

- اليونان
تقليدا شــعبياً  اليونانيون  ميــارس 
يطلقون  اجلديد،  بالعــام  لالحتفال 
يتم  وفيه  فاســيلوبيتا«،   « عليــه 
احتفالي  حلــوى  قالــب  تقطيــع 
للقديــس  يقدمونــه  مخصــص 

»باســيليو« بهــدف جــذب الثروة 
واحلظ.

نبات  وفــي تقليد آخــر، يعلقــون 
الشوك ويتركونه متدليا خارج أبواب 
أنه يجلب  يعتقدون  بيوتهم، ألنهم 

احلظ السعيد على مدار العام.

- الدمنارك
تتضمن احتفاالت ســكان الدمنارك 
بالعام اجلديد إلقاء األواني الزجاجية 
جيرانهم،  أبــواب  علــى  القدميــة 
ويعتقدون أنــه كلما زاد عدد األواني 
املكســورة على األبواب، كان العام 

املقبل أفضل.
وفي تقليد آخر مثير لالهتمام، يقفز 
الدمناركيــون في ليلة رأس الســنة 
اجلديــدة من الكرســي إلى األريكة 
الســاعة الـ 12 في منتصف الليل، 
إذ يعتقدون أن هذه العادة جتلب لهم 

احلظ السعيد للعام املقبل.

أغرب عادات االحتفال في رأس السنة حول العالم

متابعة - الصباح الجديد: 
شــهد عام 2022، دخول مجموعة 
من جنوم الفن حول العالم القفص 
الذهبي، والالفــت للنظر أن أغلب 
هذه الزيجات متــت بعد قصة حب 
رائعــة، وواجــه أبطالهــا حتديات 
كثيرة، وباســم احلــب مت االنتصار 

عليها.

جينيفر لوبيز
في 18 يوليو 2022، تزوجت املغنية 
األمريكية جينيفر لوبيز من املمثل 
واخملرج األمريكي بن أفليك، في الس 
فيجــاس بالواليات املتحــدة، بعد 
قصة حب بدأت قبــل 20 عاما مع 

أول لقاء جمع بينهما.
لوبيز عن عالقتها  وحتدثت جينيفر 
الرومانسية مع بن أفليك في فبراير 
املاضي في حوار مع مجلة فارايتي، 
وصرحت بأنها محظوظة وسعيدة 

وفخورة لوجودها معه.
وكتبت لوبيز عبر حســاباتها على 
مواقع التواصل: »احلب جميل، احلب 
لطيف، واتضــح أن احلب صبور، 20 
عامــا من الصبر«، ووقعت باســم 

جينيفر لني أفليك.
وتبلــغ لوبيز من العمــر 53 عاما، 
أمــا النجم بن أفليــك فعمره 50 
عامــا، واشــتهر الثنائــي بأعمال 
فنية متميزة، ولعبــا دور البطولة 

 2003 في فيلــم »جيلــي« عــام 
و«جيرزي غيرل« عام 2004، وأصبحا 
مخطوبــني لكنهما لم يتزوجا في 

ذلك الوقت.

شيري عادل وطارق صبري
شــيري  املصرية  الفنانة  احتفلت 
2022، بعقد  18 أكتوبــر  عادل في 
املصري طارق  الفنــان  على  قرانها 
صبري، ومتت مراســم عقد القران 
في حفــل عائلي بســيط، بعيدا 
عن وسائل اإلعالم وفي غياب جنوم 

الفن.
وصاحب هذا الــزواج ضجة كبيرة، 
بســبب فارق العمر بــني الزوجني، 

حيث كشفت شيري عادل في أحد 
اللقــاءات التلفزيونية أنها مواليد 
1988، ما يعنــي أنها في الـ34 من 
عمرها، أما الفنان طارق صبري فهو 
من مواليد 1979 أي يبلغ من العمر 
43 عاما، والفــارق العمري بينهما 

10 سنوات.

سعد جملرد وغيثة العالكي
 تزوج النجم املغربي، سعد جملرد من 
غيثــة العالكي، في نوفمبر 2022 ، 
وهي ســيدة أعمال مغربية، تقيم 
في كنــدا، ومتلك فنــادق في حي 
كيليــز الراقي مبراكــش، ويعتبرها 
البشــير عبــده والد ســعد جملرد، 

ونشــر  للعائلة.  الوفية  الصديقة 
الزواج،  ســعد جملرد صور من حفل 
»شــكرا  قائاًل:  بتعليق،  وأرفقهــا 
العائلة واألحباب في املغرب العزيز، 
ولكل من هنأنا وللمتابعني والفانز 
الغاليني من كل أنحاء العالم بدون 
استثناء«. وأضاف: »شكرا لكل من 
ملن  فرحتنا وكذلك  حضر وشاركنا 
لم يســعفنا احلظ بحضورهم في 
هذه املناســبة، أمنيتي أن أصافح 
كل محب أينما وجد ألعبر لكم عن 
أيامكم كلها  شــكري، جعل اهلل 

فرح وسرور وسعادة«.

زواج دنيا عبدالعزيز
فــي 23 فبرايــر 2022، احتفلــت 
عبدالعزيز،  دنيــا  املصرية،  الفنانة 
بعقــد قرانهــا علــى مهنــدس 
معماري، وسط حضور كوكبة من 

جنوم الفن.
دنيا عبر حســاباتها على  ونشرت 
التواصل صــور من حفل  مواقــع 
الزفــاف، وأرفقتهــا بتعليق قالت 

خالله: »يوم مميز في حياتي«.
وحضر احلفل من النجوم، سيمون، 
محمد عــز، ميدو عــادل، محمود 
حميدة، املؤلف مجدي صابر، حنان 
مطاوع، اخملرج أميــر اليماني، عماد 
رشــاد، هبة مجدي، دينا، دينا فؤاد، 

إيهاب فهمي، وميرنا وليد.

نجوم دخلوا عش الزوجية في 2022 
جينيفر لوبيز وسعد لمجرد األبرز..
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار
 دار القضاء في هيت 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد / 6159
التاريخ / 2022/12/27

الى املفقود/  عزت عطا اهلل نايف 
جلعوط الكبيسي

م /اعالن
حتية طيبة ....

املدعــوه  قدمــت   2022/12/27 بتاريــخ 
)وفاء سريســح منســي( طلبا الى هذه 
احملكمة تطلب فيهــا اصدار حجة احلجر 
والقيمومــة عليك لغــرض القيام بأدارة 
شــؤونك حيث ثبــت فقدانك بــاألوراق 
محكمة  مــن  والصــادرة  التحقيقيــة 
حتقيق هیت قــررت احملكمة اإلعالن عنك 
بصحيفتن محليتــن وعليك احلضور او 
ارســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ النشــر وفــي حالة عدم 
احلضور ســوف تقوم احملكمــة باالجرات 

القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف

فقدان اجازة فرن
 النتاج الصمون 

فقدت مني اجــازة فرن النتاج 
الصمون )افران التفاحة( صادرة 
مــن وزارة التجارة / الشــركة 
بإسم  احلبوب  لتصنيع  العامة 
)ياسن خزعل علك( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدها.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 8654/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/27

م/ تبليغ
الى/ املدعى عليه/ زهراء علي 

عثيث
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاله واملقامــة من قبل 
املدعــي )احمــد مؤيــد العيبــي( 
واملتضمنــة طلبه بقطــع النفقة 
الطفلة جــود احمد مؤيد وجملهولية 
محــل اقامتك قرر تبليغــك اعالناً 
بواســطة صحيفتــن محليتــن 
باحلضــور امام هــذه احملكمة مبوعد 
 2023/1/18 املصــادف  املرافعــة 

الساعة التاسعة صباحاً .
القاضي
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار
دار القضاء في الكرمة

محكمة االحوال الشخصية في الكرمة
العدد: 599/ش/2022
التاريخ: 2022/12/26

اعالن
الى/ املدعو )احمد خميس خلف( 

اصدرت هذه احملكمة حكما غيابيا بالدعوى 
املرقمة اعــاله املقامة مــن املدعية )اقبال 
خالــد علــي( علــى املدعى عليــه )احمد 
الوالية  واملتضمن ســلب  خميس خلــف( 
عن االب املدعــى عليه وتنصب االم املدعية 
وصية علــى اطفالهــا القاصرين كل من 
)علي تولــد 2007 وعثمان تولد/ 2008 انس 
تولد / 2009 وباســم تولــد /2011 ومظهر 
تولد / 2012 وايناس تولد / 2015 وهاجر تولد 
/2016 واخالص تولد /2018( وجملهولية محل 
اقامتك قــررت هذه احملكمــة تبليغك عن 
طريق النشر بصحيفتن رسميتن يوميتن  
وفــي حال عدم حضورك او حضور من ينوب 
عنك خالل شــهر من تاريخ االعالن ســوف 

يكتسب احلكم الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 8811/ش/2022
التاريخ/2022/12/15

الى/ املفقود/عزيز عابر مطر
او كل من له علم مبصيره 

م/تبليغ
اقامت املدعية ) رمله عزيز عابر ( الدعوى 
الشرعية املرقمة 8811/ش/2022 والتي 
تطلب فيها احلكــم بوفاتك لفقدانك 
منذ تاريــخ 2014/7/22 وعــدم معرفة 
مصيــرك حلــد االن وبغيــة التحقيق 
عــن حياتك من مماتك تقرر النشــر في 
صحيفتن محليتن يوميتن وفي حالة 
وجودك او كل من يكــون له العلم عن 
احملكمة  هــذه  امام  احلضــور  مصيرك 
في موعد املرافعــة املصادف 2023/1/4 

التاسعة صباحا.
القاضي
ضياء قاسم الهاللي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار
دار القضاء في الكرمة

محكمة االحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 787/ش/2022
التاريخ: 2022/12/26

اعالن
الى/ املدعو )صعب عباس عبود( 

غيابيا  حكمــا  احملكمــة  هــذه  اصدرت 
بالدعوى املرقمة اعاله املقامة من املدعية 
)بشــرى علي محمد( على املدعى عليه 
)صعب عبــاس عبود( واملتضمن ســلب 
الوالية عن االب املدعى عليه وتنصب االم 
املدعية وصية علــى اطفالها القاصرين 
)ريام تولد 2010 وخطاب تولد 2012 ورواء 
تولــد 2014 ورهف تولــد 2015 وفاطمة 
تولد 2015( وجملهولية محل اقامتك قررت 
هــذه احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتــن رســميتن يوميتــن  وفي 
حال عــدم حضورك او حضــور من ينوب 
عنك خالل شــهر من تاريخ االعالن سوف 

يكتسب احلكم الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 1160/ش/2022
التاريخ: 2022/12/19

اعالن
الى/ املدعو )بهاء محمد عبد اهلل(

ملقتضيــات الدعــوى املرقمــة أعاله 
)اســماء عبد  املدعية  واملقامة مــن 
جاسم( على املدعى عليه )بهاء محمد 
عبداهلل( والتــي تطلب فيها التفريق 
للضــرر وجملهولية محل اقامتك قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشر 
بصحيفتن رســميتن يوميتن وفي 
حــال عدم حضــورك او حضــور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2023/1/8 سوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا واصوليا. 
القاضي
ياسني حسني خلف
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لندن ـ وكاالت:

تابع آرسنال نتائجه الالفتة في 
بفوزه  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري 
على وســت هــام 3-1 اإلثنني 
عشرة  الســابعة  املرحلة  في 
آرسنال  ووجد  املســابقة..  من 
نفسه متأخراً على ملعبه بعد 
اجلزائري  بهدف  دقيقة   27 مرور 
سعيد بن رحمة من ركلة جزاء 
والــذي انتهى عليه الشــوط 

األول.
وجنح شبان آرســنال في قلب 
من  ربع ســاعة  بأول  النتيجة 
الشــوط الثاني عندما سّجل 
عقب  بدايــًة  التعادل  ســاكا 
أوديغارد  النرويجــي  من  متريرة 
(53( قبــل أن يضيف البرازيلي 
الثانــي  الهــدف  مارتينيلــي 
السويسري  كرة من  مستثمراً 
تشاكا )59(.. وجنح نيكيتاه في 
لفريقه  الثالث  الهدف  إضافة 
بعد متريرة حاســمة أخرى من 

أوديغارد )68(.
وحقق آرســنال انتصاره الرابع 
توالياً فــي الدوري املمتاز ليرفع 
رصيــده إلــى 40 نقطة بفارق 
نيوكاســل  عن  نقاط  ســبع 
عن  نقاط  و8  مؤقتــاً  الثانــي 

مانشستر ســيتي الثالث مع 
مباراة أقل لألخير.. وفي اجلانب 
اســتمرت معاناة وست  اآلخر 

هام بخسارته الرابعة توالياً في 
املســابقة وتوقف رصيده عند 
14 نقطة في املركز الســادس 

عشر مؤقتاً.
وفي مباراة اخرى، واصل املصري 
محمد صالح كتابة التاريخ مع 

ليفربول عندما قاده لفوز مهم 
على حســاب مضيفه أستون 
فيــال.. جنح محمــد صالح في 

قيادة ليفربول ملتابعة سلسلة 
انتصاراته في الدوري اإلنكليزي 
هدفاً  ســّجل  عندما  املمتــاز 
وصنــع آخر أمام أســتون فيال 
3-1 اليوم اإلثنني ضمن املرحلة 

السابعة عشرة.
 )5( التســجيل  صالح  وافتتح 
بعــد متريرة من االســكتلندي 
روبرتســون الذي أصبح املدافع 
األكثــر صناعة لألهــداف في 
تاريخ الــدوري املمتاز )54 متريرة 
حاسمة( قبل أن يصنع النجم 
الثاني  الهدف  بنفسه  املصري 
الــذي حمل توقيــع الهولندي 
وعادل صالح   ..)37( دايــك  فان 
رقم األســطورة االسكتلندية 
دالغليــش برصيــد 172 هدفاً 
مــع ليفربــول فــي جمـــيع 

املسابقـات.
وأهــدى واتكينس هدف تذليل 
الفــارق لصالح أصحاب األرض 
(59( قبــل أن يحســم البديل 
اإلسباني ستيفان باجكيتيتش 
املبــاراة بإضافة الهدف الثالث 
ليفربول  ورفــع   ..)81( للريــدز 
رصيده إلى 25 نقطة في املركز 
الســادس بعدما انتصر للمرة 
في  الدوري  فــي  توالياً  الثالثة 
حني توقف رصيد أســتون فيال 

عند 18 نقطة.

آرسنال يقلب تأخره أمام وست هام 
ويعزز صدارته للدوري اإلنجليزي

محمد صالح يواصل كتابة التاريخ 

احتفال إدوارد نيكيتاه بالهدف الثالث الرسنال

طائرة غاز الجنوب 
تتفوق في الممتاز

السوري مارديكيان 
يرحل عن الشرطة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلب غاز اجلنوب على منافسه الشرطة بنتيجة )0-3(، 
أول أمس، في صالة الشــعب بالعاصمة بغداد، ضمن 
منافسات التجمع الثاني للمجموعة األولى من الدوري 
العراقي املمتاز للكــرة الطائرة.. ومتكن غاز اجلنوب من 
حتقيق االنتصار بسهولة، بواقع )19-25( (21-25( (25-

19(.. ويعد هذا الفوز الثالث تواليا لغاز اجلنوب، بعدما 
متكن من التفوق على البحري وفريق مدينة الشــهداء 
بالنتيجة ذاتها )3-0(، في حني سبق للشرطة التغلب 
على سنجار )3-0(.. ومن املقرر انب تقام أمس الثالثاء 3 
مباريات في املســابقة نفسها ، جتمع األولى الصناعة 
والصمود، ويلعب في الثانية غاز اجلنوب مع أربيل، فيما 

جتري املواجهة الثالثة بني البحري والشرطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن احملترف الســوري مارديك مارديكيان رحيله عن 
الشــرطة، بعد نصف موســم قضاه مــع الفريق، 
مشيرا إلى أنه سيكشف عن وجهته اجلديدة خالل 
أيــام.  . وقــال مارديكيان في تصريــح صحفي أول 
أمس: »أشكر نادي الشرطة لقبول رغبتي في إنهاء 
العقد بشــكل ودي، متمنيا لهــم التوفيق وحتقيق 
البطــوالت«. وأضاف: »أشــكر اجلمهــور والالعبني 
الذيــن كانوا أخــوة لي في وقت قصيــر. خالل أيام 
ودع  القادمة«.مــن جانبه  قليلة ســأحدد وجهتي 
الالعب أحمد فرحان زميلــه مارديك مارديكان بعد 
مغادرته نادي الشــرطة، وقال له عبر حسابه مبوقع 
»إنستجرام«: »أخي مارديك سأفتقدك كثيرا، كنت 
زميــال رائعا داخل امللعب وخارجــه، ولكن هذه كرة 
القدم محطــات، أمتنى لك التوفيق في مشــوارك 

القادم، وأن يكون النجاح حليفك«.

بغداد- رافد البدري:
املنسق االعالمي لالحتاد

توجــت الالعبة ســالي عباس عبد 
الزهرة بلقب بطولة العراق للنســاء 
بالشطرجن والتي ضيفتها قاعة فندق 
االنتر ببغداد للفترة من )20 - 26( من 
الشــهر اجلاري،  فيما حلت الالعبة 
ميامة عاصف عبد اهلل باملركز الثاني ، 

التفوق لالفضل
وحتــدث رئيــس احتــاد اللعبــة عن 
البطولة  شــهدت  قائال:  البطولــة 
منافســات قويــة بــني الالعبــات 
10 العبات نظراً  املشاركات وعددهن 
املستوى، حيث ميثلن العبات  لتقارب 
املنتخب الوطني لعام 2021 وعددهن 
الالعبات  الــى  5 العبــات، اضافــة 
اللواتي ترشحن من بطولة  اخلمسة 
شــبه نهائي العراق ، ليصبح العدد 
الكلي 10 العبات، مضيفا ان التفوق 
كان لالفضــل حيث متكنــت العبة 
النســوي ســالي  الوطني  املنتخب 
مــن محافظة  الزهرة  عبــد  عباس 
البصرة من حســم اللقب لصاحلها 
برصيد 7 نقــاط من خالل خوضها 9 
جــوالت وبدون خســارة تذكر ، حيث 
5 جوالت، وتعادلت  حققت الفوز في 
في 4 جوالت، واحتلــت املركز الثاني 
الالعبة ميامة عاصــف عبد اهلل من 
بغداد  والتي جمعــت ) 6.5( نقطة ، 
بعد ان تفوقت علــى زميلتها دلباك 
الثالث  املركــز  صاحبة  اســماعيل 
والتــي متتلك الرصيد نفســه )6،5( 
نقطة بنتيجة املقابالت ، عبد األمير 
الرابع  ذكر بان عملية حتديد املركزين 
واخلامس لم يحسم اال باجراء جوالت 

إضافية عقب انتهاء اجلوالت التسعة 
التي لعبت، حيــث تعادلت 3 العبات 
النقــاط حيث  الرصيد من  بنفــس 

جمعت كل العبة )5( نقاط، 

مقابالت حسم املراكز
مؤكدا ان مقابالت احلســم لتحديد 
صاحبــات املركزين الرابــع واخلامس 
والتــي جمعــت 3 العبــات حصلن 
على نفــس الرصيد 5 نقــاط وهن: 
صبا جمال محمد من بغداد وســارة 
مســعود من اربيل ووداد صباح نوري 
من بغداد، حيث قــررت جلنة احلكام 
إقامة دوري من مرحلتني بالشــطرجن 
الســريع، وقد متكنــت الالعبة وداد 
صباح نوري من حســم املركز الرابع 
لصاحلهــا، فيمــا حصلــت الالعبة 
املركز اخلامس،  ساره مســعود على 
ليلتحقــن بركب العبــات املنتخب 
الوطني النســوي لعام -2022 2023 
النهائيــة  التشــكيلة  وتصبــح   ،

العراقي  النسوي  الوطني  للمنتخب 
تتالف من :  سالي عباس عبد الزهرة 
وميامــة عاصــف عبــد اهلل ودلباك 
نوري وساره  ووداد صباح  اســماعيل 
مســعود عبد اهلل، حيث تنتظرهن 
البطوالت  فــي  مهمة  مشــاركات 

العربية والقارية والعاملية،

حكام ومشرفي البطولة
وجرت البطولة وفق نظام الدوري من 
مرحلة واحدة)فيشــر( من 9 جوالت، 
زمن اجلولــة 90 دقيقة مــع اضافة 
30 ثانية لكل نقلة منجزة، واشــرف 
عليها االســتاذ عبد الهادي مفتول 
نهيري نائب رئيس االحتاد واألســتاذة 
سندس محســن حسني عضو احتاد 
الدولي  البطولة  عام  اللعبة، وحكم 
ضمير جبار موســى يساعده احلكم 
فيما  علي شــوجة حسني،  االحتادي 
اشــرف على برنامج ادخال الدسوت 

املدرب السوري محمود عقل،

سالي عباس تتوج باللقب ويمامة 
عاصف تحتل الوصافة

في اختتام بطولة نهائي العراق للنساء بالشطرنج

بغداد ـ الصباح الجديد:
علــى  الكويتــي  الكويــت  تغلــب 
مســتضيفه امليناء العراقي بنتيجة 
(2-1(، فــي املباراة الودية التي أقيمت 
افتتاح ملعب  أول أمس، في  مســاء 
املينــاء الدولي، حتت أنظــار 30 ألف 
الهدف  متفرج.. وسجل علي حسني 
األول للكويت في الدقيقة 58، بعدما 
امليناء علــي فيصل،  انفرد بحــارس 
ووضع الكرة داخل الشــباك، ليصبح 
األول علــى ملعب  الهــدف  صاحب 
االفتتاحية..  املواجهــة  فــي  امليناء، 

وأضاف طه ياســني الهــدف الثاني 
للضيوف في الدقيقة 67، بعد تلقيه 
متريــرة متقنة داخــل منطقة اجلزاء، 
ليسدد كرته بإتقان في شباك امليناء.

وقلص امليناء النتيجة من ركلة جزاء، 
نفذها بنجاح الالعب كرار محمد في 
الدقيقة 90.. وظهــر أصحاب األرض 
بشــكل متواضع في أغلــب فترات 
اللقاء، وانحسرت احملاوالت الهجومية 
باســتثناء حصول سالم أحمد على 

ركلة اجلزاء مع نهاية الوقت األصلي.
ولعب مــدرب الكويت علي عاشــور 

بطريقة هجوميــة، في ظل امتالكه 
العبيه  علــى  عالوة  دوليــة،  عناصر 
احملترفــني الذيــن صنعــوا الفــارق.

وشــهدت فتــرة االســتراحة ما بني 
أبرز  مــن  كوكبة  تكرمي  الشــوطني، 
الالعبــني الذيــن مثلوا نــادي امليناء 
في الســنوات املاضية. كما نال وفد 
من  كبيرا  ترحيبــا  الكويتي  الكويت 
وجماهيره،  النــادي  مســؤولي  قبل 
ملســاهمته في جناح كرنفال افتتاح 
امللعــب، الذي يســتعد الســتقبال 

مباريات بطولة خليجي 25.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر اجلهاز الفني للمنتخب الوطني 
لكرة القدم ، أمــس، إضافة العبني 
جدد لقائمة أسود الرافدين، حتضيرا 
للمشــاركة ببطولــة خليجي 25 
التي ســتنطلق مبدينة البصرة في 
6 من كانــون الثاني املقبل.. وأضاف 
اجلهــاز الفني للمنتخــب العراقي 
بقيادة اإلسباني خيسوس كاساس، 
الثنائي أحمد فرحان وعلي العبادي، 
إلى قائمة الالعبني املشــاركني في 
خليجــي 25. وسيشــارك الالعبان 

فــي تدريبــات املنتخــب العراقي، 
التي أنطلقت أمــس، على مالعب 
التدريبات اخلاصة باملدينة الرياضية. 
. جــاءت دعــوة فرحــان لصفوف 
املنتخب العراقي، بعد املســتويات 
الكبيــرة التي قدمها مــع فريقه 
الشــرطة ومساهمته في حتقيق 3 
انتصارات متتاليــة بالدوري املمتاز، 
فيما ظهــر احلارس علــي العبادي 
مبســتوى مميز مع فريقه الكهرباء.. 
أول  وعلى صعيــد متصــل، وصل 
أمس، وفــد املنتخــب العراقي من 

مطار بغــداد إلى مدينــة البصرة، 
بطولة  في  للمشــاركة  استعدادا 
خليجي 25، وباشر تدريباته حتضيرا 
للبطولة. يذكر أن املنتخب العراقي 
التي  األولــى  اجملموعة  فــي  يلعب 
تضم إلى جواره )عمان، السعودية، 
اليمن(، وســيخوض مباراة ودية مع 
الكويت في 30 من الشــهر اجلاري 
على ملعــب املينــاء األوملبي، قبل 
مواجهــة االفتتــاح مــع منتخب 
ســلطنة عمان في 6 مــن كانون 

الثاني مبلعب البصرة الدولي.

الكويت يهزم الميناء تحت
 أنظار 30 ألف متفرج

فرحان والعبادي يلتحقان بتشكيلة اسود 
الرافدين تحضيرا لخليجي 25



بغداد - سمير خليل: 
باألنشــطة  حافــل  عــام  خــال 
كان  وفنيــة،  ثقافيــة  االبداعيــة، 
اذ  اثــره،  الســينمائي  للنشــاط 
تســابق الســينمائيون فــي الباد 
للمنافســة وعــرض نتاجاتهم من 
خــال املهرجانات احملليــة والعربية 
في مؤشــر جميل حليوية السينما 
احملليــة وفرســانها ومحاولة اعادة 
تعكس  بصــورة  خارطتها  ترتيــب 
الواقع االبداعي في الباد، على امل 
ان تتواصــل اعمالنا الســينمائية 
بشــكل اكثر حضورا خــال العام 

املقبل الذي يحل علينا بعد ايام.
خال الشــهر املقبــل وحتديدا يوم 
السابع والعشرين من نفس الشهر 

ستشهد بغداد، مهرجان كلكامش 
الســينمائي الدولي بدورته الثانية، 
حتت شــعار "املرأة روح احلياة" الذي 
في  الثقافي  املركز  سيســتضيفه 
ببغداد  االهلية  كلكامــش  جامعة 
ويســتمر يومني، في حني قررت ادارة 
املهرجان تســمية دورته هذا العام 
باسم اخملرج الراحل فيصل الياسري.
محمد عبد املنعــم مدير املهرجان 
اخلاصــة  االســتمارة  ان   : أكــد 
باملشــاركة قــد اغلقت فــي االول 
من الشــهر اجلاري وان عــددا كبيرا 
مــن االفــام الســينمائية وصلت 
الــى املهرجان وســتبدأ جلنة الفرز 
باختيار ما يناسب البرمجة اخلاصة 
باملهرجان من ناحية املوضوع على أن 

املهرجان  االختيار مع شعار  يتناغم 
املــرأة روح احلياة، علما ان جلنة الفرز 
تألفــت مــن الكاتب علــي حمود 
الدوري  عائشة  واإلعامية  احلســن 
واخملرج بهاء الكاظمي، كما ان االفام 
التي من املؤمل ان تعرض  املشاركة 
املهرجان ستتنافس على جوائز  في 
تصل مجموعها الى 11 مليون دينار، 
واملهرجــان يقام بدعــم ورعاية من 
جامعة كلكامش االهلية والدكتورة 
رميــا القلعــاوي ". واضــاف: االفام 
املشاركة يبلغ عددها خمسة عشر 
فيلمــا محليــا مع خمســة افام 
عربية، بالنســبة للجنة التحكيم 
بعد  اعضائها  اسماء  عن  فسنعلن 
يــوم العاشــر من الشــهر املقبل، 

ضيوف  اســماء  نحدد  لــم  كذلك 
املهرجان الذين بالتأكيد ســيكونوا 
من جنوم الفن البارزيــن مثلما كان 
ســيكون  االولى  الــدورة  ضيــوف 
املهرجان بادارتي وانا احد املؤسسني 
للمهرجان اما مستشــار املهرجان 
االعامي ومديراالعــام  هو الزميل 
حيــدر النعيمي". جديــر بالذكر ان 
االفام العراقية املشاركة باملهرجان 
توزعــت بواقــع خمســة افام من 
بغداد هي: )مت حــرر( اخراج حنني 
رياض اســماعيل، وفيلــم ) 1-2-3( 
للمخرج محســن فالــح ، و)طعن( 
اخــراج ســرمد اليســاري ، وفيلم 
وفيلم  لؤي فاضل،  للمخرج  )حجل( 
اهلل  عبــد  للمخــرج   )  the spa(
البياتي، وثاثــة افام من محافظة 
الســليمانية هي: ) حــاء( للمخرج 
ahmed alsaad ، وفيلم ) في حمرا( 
للمخرج دون نــوزاد مجيد ، وفيلم ) 
 khadir للمخــرج   )  getting back
وفيلمان   ،  mohammed mahmood
مــن محافظة البصــرة هما فيلم 
)اجلائزة( اخراج ابرارعبد الكرمي، وفيلم 
) مكب االمنيات( اخراج شهد احمد، 
باالضافة لفيلمني من السماوة هما 
الكعبي  علــي  للمخرج  )شــلش( 
و)اشــش( للمخرج  الســماوة،  من 
) دميتا الظل(  حسن العزاوي، وفيلم 
للمخــرج قصي الياس مــن اربيل، 
الدين عباس  لعماد  )الدمية(  وفيلم 
 )she ( شــريف من واســط، وفيلم

للمخرج غيث حسني من كرباء.
اخلمســة  العربيــة  االفــام  امــا 
فجاءت اثنــان منها من مصر هما:) 
complete ( للمخرج امير اســامة، 
وفيلــم ) pastitio( للمخرجــة مي 
السينما  وتشــارك  اخو،  مصطفى 
بفيــل) عشــرين(  الفلســطينية 
للمخرجــة منة احمد، والســودان 
بفيلــم ) ابرة وخيط( اخــراج ناصر 
واخيرا تشارك  التوم،  يوسف حسن 
تونس بفيلــم ) ربيع ممطر( للمخرج 

احمد خليل علي.
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متابعة ـ الصباح الجديد: 
تســتعد النجمة الشهيرة بيونسيه، 
إلحياء حفل في مدينة دبي خال شهر 
يناير من العام اجلديد 2023، بحســب 

موقع "ذا صن".
ويعد هــذا احلفل مبثابــة احلفل األول 

أليقونة املوســيقى بيونسيه البالغة 
من العمر 41 عاًما على خشبة املسرح 
والتــي مفترض أن تغنى ملدة ســاعة 
فيه. احلفل ســيكون في الـــ 21 من 
 ،The Sun يناير، وفًقا لصحيفة  شهر 

وهو األول لها منذ 4 أعوام.

جديــر بالذكر أن بيونســيه، 
كانــت. أطلقــت ألبومهــا 
 Renaissance الغنائي األخير
في وقت ســابق مــن العام 
الذي يحمل اسمه، وعملت 

عليه طيلة فترة الكورونا.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشف الفنان مازن محمد عن اتفاقات بشأن عروض مسرحية 

محلية وعربية وعاملية.
وقــال محمد أمس الثاثــاء: إن "األدوار املهمــة التي ظهر بها 
في املسلسات واألفام الســينمائية ما تزال عالقة في ذاكرة 
اجلمهور، خاف األدوار العابرة في أعمال استهاكية للمعيشة 
وليس لإلبــداع"، الفتاً الــى أن "هناك اتفاقات بشــأن عروض 

مسرحية ومهرجانات محلية وعربية وعاملية".
وأضاف أنه "من أهم األعمال التي قدمها هي مسلســل )بيت 
الطــني( وفلم )بحيرة الوجع( بطولة وإخراج الفنان جال كامل، 
ضمن نتاجات بغداد عاصمة الثقافــة 2013". وبني أنه "توقف 
عن الظهور منذ عامني بعد مشــاركته بإحدى احللقات لعمل 

فني عرض في شهر رمضان للفنان املبدع إياد راضي".

متابعة ـ الصباح الجديد:
أحيــت الفنانة الكبيرة أنغام االثنــني حفلها الثاني في دولة 
الكويت، وكانت قد أحيت قبل أيام حفاً في مهرجان الدرعية.

ونشــر املايســترو هاني فرحــات مقطع فيديو مــن احلفل 
ظهرت فيــه أنغام وهي تتمايل بالرقص اخلليجي على نغمات 

األوركسترا، وبدت في حالة صحية جيدة.
وكانت أنغام قد شــاركت فــي احتفاالت دولــة ليبيا بعيد 
االســتقال الـ71، حيث عّبرت من خال منشور عبر حسابها 
اخلاص في "إنســتغرام" عن ســعادتها باملشاركة في احلفل 

وتلقيها التكرمي من املسؤولني هناك.
ونشرت أنغام صورة من تكرميها عقب احلفل، مؤكدة امتنانها 
للتكرمي، حيث عّلقت على الصورة بالقول: "تشرفت مبشاركتي 
في حفل عيد االستقال الواحد والسبعني للشقيقة الغالية 

ليبيا، وألف شكر على التكرمي".
وفي سياق آخر، تســتضيف أنغام في حلقة برنامجها الذي 
يحمل اســمها واملذاع عبر قناة DMC يوَمي اخلميس واجلمعة 
املقبلني، النجم التونسي صابر الرباعي، حيث ظهر في برومو 
احللقة وهو يتحدث عن ذكريات وقوفه على املســرح واملواقف 
التي واجهها. كما يتطرق في احلديث إلى تأثير الفنانني سيد 
مكاوي ومحمد عبــد الوهاب في مســيرته، ويقّدم باقة من 
أجمل أغانيه، ومنها "سيدي منصور" و"أجمل نساء الدنيا"، 
ويشترك مع الفنانة أنغام في غناء رائعة موسيقار األجيال "يا 

مسافر وحدك".

الفنان مازن محمد: اهم اعمالي 
بيت الطين وبحيرة الوجع

رقص أنغام الخليجي يشعل 
حفلها الثاني في الكويت
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املشــاهير من خطبــاء املنبر احلســيني كانوا في 
منتهى االتقان لقواعد اللغة العربية وعلى معرفة 

تامة بالتاريخ وفنون األدب .
واذا كنــا لم نــدرك كبارهم فقد أدركنا  الشــيخ 
محمــد علي اليعقوبي ، والشــيخ كاظم آل نوح، 
والشيخ احمد الوائلي، والشهيد السيد جواد شبر 
والشــيخ جواد القّســام وغيرهم ، وكانوا فرساناً 
للفصاحــة والباغة واإلملام مبلف الطف وســائر 
امللفــات املتعلقة بائمــة الهدى ِمــْن اهل البيت 
)عليهم الســام ( وقد نُقل عن الســيد محسن 
االمني – وهو من كبار اجملتهدين وصاحب موسوعة 

اعيان الشيعة املعروفة – 
انه حضر مجلس احد رجاالت بعلبك ، 

فصعد املنبر احد اخلطباء احلسينيني فقرأ مجلساً 
طوياً إبتــدأُه بخطبة المير املؤمنني )ع( تناســب 

املقام ، 
وكان فــي اجمللــس أحد أدبــاء املســيحيني فقال 

جللسائه متعجبا :
" اني لم أعجب ِمْن باغة هذا الكام الذي هو غاية 
في الباغة وال ِمْن ِجرْي القارئ في قراءته كالسيل ،

وال ِمْن مضامني هذا الكام الفائقة ،
وإْن كان ذلك كله موضــع َعَجب ، وامنا عجبُت من 

عدم حلن هذا القارئ فيما قرأه على ُطوله "
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وقبل أيام اســتمعت الى خطيب حســيني ُطلب 
منه أْن ينشــد شــيئا من الشــعر في مديح اهل 
البيت )ع( فأخــرج هاتفه النقال ونظــر اليه وقرأ 
بضع أبيات ولكنه قرأها بعد أْن كشــف عن جهل 
تام بقواعد اللغة العربية، في مؤشر واضح الداللة 
على أّن بعض املتصدين للخطابة احلسينية اليوم 
امنا هــم طفيليون لم يَِعدوا أنفســهم للخطابة 
كما تقتضيه األصول التي تعارف عليها اسافهم 
، ِمــَن الدراســة على يد بعــض كبــار اخلطباء، 
واالنتهال من ينابيــع معرفتهم وخبرتهم ،واالفادة 
من توجيهاتهم ونصائحهم للنهوض مبســؤولية 
اخلطابة املنبرية التي هي من أعظم املســؤوليات 

دينيا واجتماعيا وثقافيا وأخاقيا وتربوياً .
بالنابــل، واخُترقت اخلطوط  وهكذا اختلط احلابل 
احلمراء في ميدان اخلطابة كما اخترقت في ســائر 

امليادين االخرى 
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لقد خلصنــا نظرتنا للخطابة ببْيتني من الشــعر 
هما :

ميتزج العلم بسحر األدْب 
ويقطُر الفنُّ اذا ما َخَطْب 

وينتشي القلُب ويهوى بأْن 
يُكتب ما قيل مباء الَذهْب

فا خير في خطابة خالية من املعطيات العلمية .
والبُدَّ لهذه املعطيات ان تطرح في إطار عابق باألدب 
، والبُدَّ ان يبرز الفن في ايصال املراد الى املتلقي دون 

ان يشعر بالسأم وامللل .

خطباء المنبر الحسيني 
بين األمس واليوم 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

"بيونسيه" تستعد إلحياء حفلها
في دبي بالعام الجديد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت وزارة الثقافة، أنها ماضية باسترجاع جميع 
اآلثــار املهربة خارج العراق، فيمــا بينت أنها متتلك 
قائمة حمراء باآلثار املهربــة بالتعاون مع اخلارجية 

واإلنتربول العراقي والسفارات العراقية في اخلارج.
وقال وكيل وزارة الثقافة والســياحة واآلثار قاسم 
الســوداني في تصريح تابعتــه الصباح اجلديد: إن 
"ملف اســترداد اآلثار مــن أولويات الــوزارة ونحن 
ماضون باسترجاع جميع اآلثار املهربة خارج العراق".

وأشار إلى أن "هناك آثاراً هربت بعد العام 2003 من 
املتحــف العراقي، حتمل أرقاما متحفية"، مبيناً، أن 
"هناك قائمة حمراء بهــذه اآلثار ومتابعة من قبل 
وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة اخلارجية واإلنتربول 
العراقــي والســفارات العراقية في اخلــارج ونحن 

مبتابعة مع املزادات العلنية والسرية". 
وأضــاف، أن "اآلثــار التي هربت عــن طريق النبش 
العشــوائي من املواقــع التراثية، مــن الصعوبة 
متابعتها ولكن الفنيني واخلبراء العراقيني يعرفونها 

وهناك تعاون مع الدول الصديقة ملتابعتها".  
وأوضح، أن " العراق متكــن من انتزاع قرار مهم من 
األمن الدولي لتجــرمي جتارة اآلثــار العراقية، وإلزام 
الــدول اجملاورة بعدم الســماح مبرورهــا عن طريق 

أراضيها".
وتابــع، أن "جهود الوزارة توجت باســترداد أكثر من 
17 ألف قطعة أثرية للعراق مــن الواليات املتحدة 
األميركية واآلثار تصل تباعا وســيتم عرضها في 

املتحف العراقي".

بغداد - الصباح الجديد: 
 حــّددت أمانــة بغداد، أمــس الثاثــاء، مناطق 
االحتفال فــي أعياد املياد "الكريســماس" في 
مناطق العاصمة، فيما أشــارت الى قرب افتتاح 

أربع ساحات بعد إجناز تأهيلها. 
وقــال الناطق الرســمي باســم األمانة محمد 
إن "أمانة بغداد ســتجري احتفاالت  الربيعــي، 
مبناســبة الكريســماس في عدد مــن مناطق 
العاصمة بالتنســيق مع قيادة عمليات بغداد"، 
بالتعاون مع رابطة  أنها "ستقيم احتفاالً  مبيناً 
املصارف يوم 31 من كانون األول في شارع املتنبي 
بعد تزيينه والذي ســيتضمن مهرجانات وإطاق 
األلعاب النارية". وأضاف أن "احتفاالً مركزياً آخر 
سيكون في شارع الزيتون بعد تأهيله وإكسائه 

وتشــجيره وإنارته، والذي من املتوقع أن يشــهد 
وضع أكبر شجرة زيتون في وسط الشارع إذا كان 
هناك وقت كاٍف"، مشيراً الى أنه "مت التنسيق مع 
عمليات بغداد لغلق هذا الشــارع احليوي". وتابع 
أن "كل بلديــة من بلديات بغــداد الـ15 وضعت 
خطة لاحتفال بأعياد الكريســماس"، موضحاً 
أن "بلديــة منطقة الكرادة ســيكون احتفالها 
بســاحة الفتح بالقــرب من املســرح الوطني، 
باإلضافة الى احتفال آخر في حديقة األمة والذي 
سيشارك فيه احلشد الشعبي". وأكد أن "بلدية 
الغدير ستحتفل في ساحة ميسلون، أما بلدية 
بغداد جديدة فسيكون احتفالها قرب السينما 
البيضــاء"، مبيناً أن "بلدية الرشــيد ســيكون 
احتفالها حتت جســر اجلادرية حيث سيتم وضع 

شجرة هناك".
الدورة ســتحتفل  "بلدية  أن  وتابع 
في تقاطع شــارع أبو طيارة والذي 
ســيتم وضع شــجرة مياد فيه، 
أمــا بلديــة االعظمية ســيكون 
االخطل،  ســاحة  في  احتفالهــا 
القناة  وبلدية الشعب في حديقة 
بعد تزيينهــا، وبلدية الكاظمية 
ساحة  في  احتفالها  ســيكون 

عبد احملســن الكاظمي والتي 
مت تزيينها، أمــا بلدية الكرخ 
ســيكون احتفالهــا بنصب 

انقاذ احلضارة".
الزوراء أجنزت أعمال  أن "بلدية  وذكر 

التزيني"، الفتاً الى أن "بلديتي الصدر 
1 والصدر 2 سيكون احتفالهما بشارع 

الفاح ومنطقة جميلة".
وبني أن "بلدية املنصور ســيكون احتفالها 

في تقاطع الــرواد وســاحة ابو جعفر 
أن "بلدية املطار  املنصور"، موضحــاً 
ستضع شجرة في املنطقة اخلضراء 

وفي شارع تقاطع املطار".
وأكد الربيعي أنه "سيتم افتتاح 

أربــع ســاحات خــال األيام 
القادمة بعد إجنازها ضمن 

وهي  اجلمالية،  مشروع 
النســور  ســاحات 

والسباع  وكهرمانة 
والدالل".

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أنهى الفنان ســوجن جــوجن كي، 
اجلنوبي  الكوري  املسلســل  جنم 
Reborn Rich اجلــدل  الشــهير 
وجود  حول  والشائعات  املتصاعد 

امرأة في حياته.
بتغييــر حالتــه  وقــام ســوجن 
مبواقع  عبر حساباته  االجتماعية 
مؤكدا  االجتماعــي،  التواصــل 

بذلك هذه الشائعات.
كما قامــت الوكالــة التي تدير 
أعمال ســوجن بتأكيد اخلبر، قائلة 
 Song Joong في بيان: "املمثــل
Ki يرى حالًيا امرأة ذات مشــاعر 
طيبة. نأمــل أن تتمكن من دعم 

عاقتهما".
"نطلــب  الوكالــة:  وأضافــت 
تفهمكــم أنهما فــي عاقة ال 
االمتناع  يرجــى  تأكيدها..  ميكن 
عن كتابة أي تقارير غير مؤكدة أو 
تخمينية". وتشير تقارير، بحسب 
موقع "ET بالعربي"، إلى أن سوجن 
التقى صديقته اجلديدة من خال 
صديق مشــترك العــام املاضي، 
وبدأت عاقتهما الســعيدة، وأنه 
قام بتقدميها إلى فريق مسلسل 
ديســمبر/  Reborn Rich مطلع 

كانون األول اجلاري.
وكان سوجن جوجن كي قد تزوج من 
الفنانة ســوجن هي كيو،  زميلته 

 ،2017 في أكتوبر/ تشــرين األول 
انهار  ما  ســرعان  زواجهما  لكن 
بعد مرور عامني، ليعلنا االنفصال 

في يونيو/ حزيران 2019.
وترجــع بداية ســوجن جــوجن كي 
الفنية إلــى عام 2008، ثم واصل 
صعوده السريع عبر مجموعة من 
أشهر املسلسات الكورية، مثل: 
 "Sungkyunkwan Scandal"
 "Descendants of the Sun"و
 "Arthdal Chronicles"و
و"Vincenzo". وأصبح مسلسله 
الدراما   "Reborn Rich" األخيــر 
التلفزيونية األكثر مشاهدة خال 

عام 2022 في كوريا اجلنوبية.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
“مالي سوفي”. أي بيت صوفي، وهو 
اسم عائلة كانت تقطنه منذ قرن 
ونصف في السليمانية، صار مكانا 
يجمع املكونــات اخملتلفة من جميع 
أنحاء العالم من املصطافني للتمتع 

بتراثه القدمي.
يقع هــذا املنزل في شــارع صغير 
مدينة  وسط  جتارية  محال  وحتيطه 
“صابون  منطقة  في  الســليمانية 
كــران” قــرب الســوق الكبير وهو 

معروف على نطاق واسع هناك.
حتول “مالي ســوفي” إلــى مقهى 
ومركــز ثقافــي ومــكان للتجمع، 
وإقامــة احلفــات، ويتــردد عليــه 
املتذوقون لألشــياء التراثية ومحبو 
وألعاب  الكوردية  الشعبية  األكات 

الشطرجن وغيرها.

يحمل املنزل ذكريات عديدة تنساب 
من جدرانه التي تعود ألكثر من 150 

عاماً.
املنزل،  أحمد صوفــي، وهو مالــك 
يســكن في أوروبا، لكنــه يعود بني 
حني وآخر لزيارة بيت عائلته، يعتقد 
أن عائلته اشــترت املنزل منذ أكثر 
من 150 عاماً مببلغ 300 دينار فقط.

وقال، إن “والدتــه احتفظت باملنزل 
بعــد وفــاة والــده كإرث عائلــي، 
وامتنعــت عن بيعه برغــم مرورها 
املكان  كــون  اقتصادية  مبصاعــب 
بني  السلمي  للتعايش  محًا  يعتبر 
املكونات اخملتلفــة من جميع انحاء 

العالم. “
مقاعــد  علــى  املنــزل  ويحتــوي 
مصفوفــة فــي حديقتــه وبعض 
غرفه لتكون جتمعاً لألصدقاء، وهي 

مفتوحة أمام من يّود تناول الطعام 
وســط التحف واألثريــات، وكذلك 
إلقامــة حفات عقد القــران على 

الطرق الكوردية التقليدية.
في الداخــل، يضم املنــزل أغراضا 
وأدوات ومابــس وعمــات قدميــة 
تعكس شــكل احلياة الكوردية في 
املاضي. وقد أعادت دائرة اآلثار إعماره 
كان  الذي  للحال  مشــابها  ليكون 
عليه عند تشــييده، وماتزال أبوابه 

مفتوحة للزائرين.
و”مالي سوفي” يعتبر منوذجاً للحياة 
الكوردية، وقد ُســلم إلى دائرة اآلثار 
العراقيــة، وحولــت ملكيته إليها 
املاضي  القرن  في نهاية تسعينيات 
ذكرى  وتخليــد  عليــه  للحفــاظ 
مالكوه  اشترط  وقد  أيضاً،  مالكته 

على الدائرة عدم بيعه.

الثقافة ماضية باسترجاع جميع اآلثار المهربة بدعم دولي

المتنبي ومناطق عدة ستشهد احتفاالت راس السنة "مالي سوفي".. مكان تراثي في السليمانية 
يجمع الناس من شتى انحاء العالم

"سونج جونج كي" يحطم قلوب معجباته.. 
"هناك امرأة في حياتي"
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