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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة النفط امس االثنني، 
أن إيــرادات البــالد عــن تصدير 
النفــط اخلــام للعــام املاضي، 
بلغــت اكثر من 115 مليار دوالر، 
وفيما اشــارت الى ان الصادرات 
النفطية خالل عام 2022 بلغت 
مليون  و200  مليــار  مــن  أكثر 
برميــل، أوردت أن الصني والهند 
كانتــا األكثر شــراء مــن تلك 

الصادرات.
وبحســب إحصائيــة خاصــة 
واوردتهــا  ســومو  نشــرتها 
الصادرات  »مجموع  فإن  الوزارة، 
2022 بلــغ  النفطيــة للعــام 
ألفا  و531  و208 ماليــني  مليارا 
و119 برميــال، ومبعــدل تصدير 
شــهري بلغ 100 مليــون و710 
الفا و926 برميالً، مبعدل يومي 3 
ماليني و248 ألف برميل بارتفاع 
بلــغ %9.65 عن صــادرات العام 

املاضي«.
املتحققة  »اإليــرادات  أن  وبينت 
بلغت  اخلام  النفط  مبيعات  من 
115 مليــارا و466 مليونا و229 
الفا و463 دوالرا مبعدل 9 مليارات 
و622 ألف و185 دوالرا شــهريا، 
%67.35 عن  مرتفعــا بنســبة 
إيرادات العام املاضي التي بلغت 

68 مليارا و995 مليون دوالر«.
وأشارت ســومو إلى أن »معدل 
ســعر البيع الشــهري للنفط 
95 دوالراً  2022 بلــغ  اخلام لعام 
مرتفعا  للبرميل،  ســنتا  و536 

بنســبة %39.74 عن عام 2021 
الذي بلغ 68 دوالراً و366 ســنتا 

للبرميل«.
الشــركات  أن  الــى  ولفتــت 
والصينية  الهنديــة  النفطية 
كانــت األكثــر شــراء للنفط 
الشــركات  تليهــا  العراقــي 

األميركية.
العــراق ما يقــارب من  ويصدر 

%70 من نفطه اخلام إلى آســيا 
وخاصــة الهنــد والصــني عن 
طريق موانئ اخلليج، فيما يصدر 
البقية عن طريق جيهان التركي 

الى اوربا وامريكا. 
وكان شهد العام املاضي 2022، 
قفزة هائلة في أســعار النفط 
فــي أعقــاب احلرب الروســية 
- األوكرانيــة، التــي بــدأت في 

24 شــباط من العــام املاضي، 
ويتوقــع ان تســتمر تداعياتها 
أجل  الى  النفطية  السوق  على 
األســعار  ووصلت  محدود،  غير 
بعد اعالن احلرب بقليل إلى 140 
دوالر للبرميل قبل أن تتراجع في 
الشــهور الالحقة حتت ضغوط 
االقتصادي  الركــود  من  اخملاوف 
الفائدة  والرفع املتكرر ألســعار 

الحتواء التضخــم في الواليات 
املتحدة وعــدة اقتصادات كبرى 
أخرى، إضافة إلى جتدد اإلصابات 
بجائحة كورونــا في الصني، ما 
هوى بأســعار النفط اخلام حتت 

مستوى مائة دوالر للبرميل.
وذكر تقرير »وورلد أويل« النفطي 
الدولــي أن صناعة النفط اخلام 
نتائــج  2022 حققــت  خــالل 

إيجابية فيمــا يتعلق بصادرات 
النفــط اخلــام التــي حطمت 
وتدشني  قياســية  مســتويات 
مبليــارات  للنفــط  مشــاريع 

الدوالرات.
الدولي،  زون«  وذكر تقرير »ريــج 
أن أســعار النفط اخلــام أنهت 
عامــا متقلبــا بارتفــاع، حيث 
انتعاش  إلى  يتطلع املستثمرون 
محتمــل في الطلــب الصيني 

خالل 2023.
وأشار التقرير إلى أن ختام األسعار 
في نهايــة 2022 كان بعيدا كل 
التي  الثالثية  األرقــام  عن  البعد 
شــوهدت في وقت سابق، بعد أن 
أدت احلرب الروســية - األوكرانية 
ودفع  العاملية  اإلمدادات  إلى قلب 

األسعار إلى االرتفاع.
اخلام  النفط  أســعار  وســجلت 
فــي ختام عام 2022، املكاســب 
الســنوية الثانية علــى التوالي، 
حيث ربح خام برنت 10 في املائة 
مقابل 50 في املائة في عام 2020 
بينما ربح اخلــام األمريكي 7 في 
املائة بعد زيــادة 55 في املائة في 

عام 2021.
النفط  كمــا حققــت أســعار 
مكاسب أســبوعية بلغت ثالثة 
في املائة خلام برنت، 2.4 في املائة 
للخام األمريكي، بسبب تخفيف 
الصني  فــي  اإلغــالق  إجــراءات 
واســتمرار خفــض اإلنتــاج في 
حتالــف »أوبك +« وتداعيات توقف 

املصافي األمريكية.

إثر تصدير أكثر من مليار و200 مليون برميل

115 مليار و466 مليون دوالر إيرادات البالد
 من النفط في العام الماضي

دعوات لتفعيل قانون حماية المنتج 
6المحلي وإنقاذ صناعة البالد ايران تبدأ العام الجديد بتحذير النساء

3من خلع الحجاب والتوتر سيد الموقف

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت اللجنــة القانونية 
اإلثنني، عن  امــس  النيابيــة، 
وجـــود مقتـــرح لتعديـــل 
املوحــد  التقاعــد  قانـــون 
واحتساب الراتـــب الكلـــي 

للمتقاعديـن.
وقــال رئيس اللجنــة محمد 
عنــوز، ان »املقتــرح موجــود 
فــي أروقــة مجلــس النواب 
التقاعد املوحد  لتعديل قانون 
تعديل  خــالل  مــن  ويكــون 
بالســن  املتعلقة  الفقــرات 
تدفع  التي  الرواتب  واحتساب 

للمتقاعدين«.
ضمــن  »مــن  أن  وأضــاف 
هــي  املوجــودة  املقترحــات 
احتســاب راتــب املتقاعـــد 
وليـس  الكلـي  لراتبـه  وفقـا 
توحيـــد  مـــع  االسمـــي 
األدنـى جلميـع  احلـــد  رواتـب 

املتقـاعديـن«.
بانتظار  »نحــن  عنــوز،  وتابع 
النســخة املعدلــة لقانــون 
التقاعــد املوحد من احلكومة 
للقانون  دراسة شاملة  إلجراء 
وفق املقترحات املوجودة لقراءة 

واقرار القانون«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  الكهرباء  وزارة  اعلنــت 
الربط  االثنــني، عــن تغييــر 
الكويت  طريــق  عن  اخلليجي 
ليكــون عبر محطــة الوفرة، 
مبينــة أن الطاقة املتحصلة 

ستكون 500 ميكا واط.
الوزارة  باســم  املتحدث  وقال 
احمد موســى ، ان »االجتماع 
الذي جرى مؤخراً بشأن الربط 
الكهربائــي اخلليجــي خلص 
إلى ربط محطــة الفاو داخل 
جديدة  محطة  وهــي  العراق 
أنشــئت ملســتلزمات الربط 
الكويتية،  الوفــرة  مبحطــة 
بدال من محطة الزور ســابقا، 
على  ستكون  االولى  واملرحلة 
اساس 500 ميكا واط حملافظة 

البصرة«.
كلفت  »الــوزارة  ان  واضــاف 
الشركة العامة لنقل كهرباء 
الفحوصات  بإجنــاز  اجلنــوب 
وإنشــاء هذا  للتربة  التامــة 

اخلط الذي ســيربط محطتّي 
الفاو والوفرة«.

مــن جانبها أعلنــت الكويت 
تدشــني مشــروع توســعة 
للربــط  الوفــرة  محطــة 
والذي  اخلليجــي،  الكهربائي 
ســيتم ربطه الحقاً بشبكة 
وضعه  عقب  العــراق،  جنوب 
فـــي اخلدمـة أواخـــر العـام 

.2024
وبينت أن »املشروع يتكون من 
إنشــاء محطة ربط رئيسية 
مبنطقة الوفرة، وإنشاء خطوط 
لربط محطة  هوائية مزدوجة 
الوفــرة مبحطــة الفاضلــي 
خط  وحتويل  الســعودية،  في 
هوائي مزدوج من منطقة الزور 
الوفــرة، وكذلك يتضمن  الى 
شــبكة خطوط هوائية 400 
كيلو فولت مع العراق ثم مع 
الشبكة العاملية، ومن املتوقع 
انتهاء املشروع في كانون االول 

عام 2024«.

الكهرباء تغير مسار الربط مع 
الخليج بجعله عبر محطة الوفرة 

بدال من الزور في الكويت  

مقترح لتعديل قانون التقاعد 
الموحد باحتساب الراتب الكلي 

وليس االسمي للمتقاعد

حراك ألنهاء الصراع في االقليم قبل المجيء بوفد مشترك إلى بغداد
الحزبان الكرديان يجتمعان قريبًا بعد سلسلة وساطات داخلية وخارجية

خاص - الصباح الجديد:
إقليم كردســتان حــراكاً  يشــهد 
داخليــاً إلنهــاء حالة الصــراع بني 
مجيئهما  قبــل  احلاكمني  احلزبــني 
بوفــد موحد إلــى بغداد ملناقشــة 
القضايــا املدرجة في املنهاج الوزاري 
حلكومة محمد شــياع الســوداني، 
سيما تشريع قانوني املوازنة والنفط 
والغاز، ويتحدث اعضــاء في احلزبني 
عن تقارب قد حصــل مؤخراً نتيجة 
وساطات داخلية وخارجية، متوقعني 
عقد اجتماع مشــترك خــالل األيام 
القليلــة املقبلة. وقــال النائب عن 
احلزب الدميقراطي الكردستاني ماجد 
شــنكالي في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، إن »اخلالف مع االحتاد الوطني 
ولكن  أمر طبيعــي،  الكردســتاني، 

ينبغي عدم التأثير على الوضع العام 
في إقليم كردستان«.

وتابع شــنكالي، أن »الطريق األمثل 
لكال احلزبني الذين يشتركان في إدارة 
احلكــم باإلقليم هو اجللــوس على 

طاولة املباحثات«.
وأشــار، إلى أن »احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني يســعى إلــى حــل 
اخلالفات مــن أجل الذهاب إلى بغداد 
الكتل  بفريق تفاوضي واحــد يحاور 
قضايا  علــى  هنــاك  السياســية 
االقليــم املتفق عليها فــي املنهاج 
الوزاري، وأبرزها تشريع قانوني النفط 
والغاز، واملوازنة فضالً عن موضوعات 
140 من  املــادة  أخرى تخص تطبيق 

الدستور«.
وشدد شنكالي، على أن »املشتركات 

احلزبني كبيرة جــداً«، معرباً عن  بني 
ثقتــه بـ »حصــول اتفــاق بينهما 
ألن قياداتهمــا تــدرك ان اســتمرار 
اخلالفات ال يصب في مصلحة اقليم 

كردستان«.
وأورد، أن »هناك اتفاقا ضمن تشكيل 
إدارة الدولة هو تشريع قانوني توافقي 
للنفــط والغاز ويأتي اســتناداً على 
اخلالفات  جميع  وســيحل  الدستور، 
حتى مع االحتاد الوطني الكردستاني 

بشأن اإليرادات املالية«.
ومضى شــنكالي الى أن »املطالبات 
التــي تصدر من البعض بأن تســند 
فــي  املالــي  امللــف  إدارة  عمليــة 
احلكومة  إلى  السليمانية  محافظة 
االحتادية من دون تشريع هذا القانون 

ليس له اهمية«.

من جانبه، ذكر عضو االحتاد الوطني 
في  الهركي،  أحمــد  الكردســتاني 
تصريح إلــى »الصبــاح اجلديد«، أن 
»االيام املقبلة من املؤمل أن تشــهد 
اجتماعــاً مهماً مع قيــادات احلزب 
ملناقشة  الكردســتاني  الدميقراطي 

القضايا اخلالفية«.
ايجابية  أن »مؤشرات  الهركي،  وتابع 
بعض  مشــاركة  خــالل  من  تظهر 
الكردســتاني  الوطني  االحتاد  ممثلي 
في االجتماع الدوري جمللس الوزراء في 

اقليم كردستان«.
ولفــت، إلــى أن »االحتــاد الوطنــي 
تعديالت  بإجراء  يطالب  الكردستاني 
على الكابينــة الوزارية في االقليم، 
واالمور تســير باالجتاه الصحيح من 

خالل تكثيف احلوارات«.

االعتداء على فتاة من قبل مراهقين يلهب مشاعر
 أهالي اإلقليم ويشعل مواقع التواصل 

عقيلة رئيس الجمهورية نددت بالحادثة وطالبت بمحاسبة المعتدين

السليمانية - عباس اركوازي:
اشــعلت حادثة االعتــداء بالضرب 
على فتاة من قبل شــباب مراهقني 
فــي الســليمانية اجلــدل داخــل 
اشــتعلت  حيث  الكــردي،  اجملتمع 
مواقع التوصــل االجتماعي بني من 
اســتنكروا وعارضــوا احلادثة، وبني 
من وضعوا اللــوم على الفتاة التي 
شاركت في االستعراض الذي يقام 

للدراجات النارية.
إقليم  رئيس حكومة  وبينما طالب 
وزيري  بارزاني،  كردســتان مســرور 
الداخليــة والعــدل بفتــح حتقيق 
ومحاســبة املســؤولني عن حادثة 

االعتداء على فتاة في السليمانية، 
محافظــة  شــرطة  أعلنــت 
الســليمانية توقيف 16 شاباً على 
خلفيــة االعتداء علــى فتاة خالل 
عرض للدراجــات نارية، في منطقة 
هوانة بضواحي مدينة السليمانية، 
ومت تصّويــره ونشــره علــى مواقع 

التواصل االجتماعي.
واظهرت لقطات فيديو انتشر على 
مواقع التواصل االجتماعي اطلعت 
عليها الصباح اجلديد، قيام عشرات 
الشــباب مبالحقة فتاة كانت جتري 
مســرعة، قبل أن يقوموا باالعتداء 
عليها بالضرب وركلها باجتاه سيارة 

كانت تروم صعودها.
وأعلــن املتحدث باســم شــرطة 
أنهم  عمر،  ســركوت  السليمانية 
16 متهماً  متكنــوا مــن اعتقــال 
كان لهــم دور في أعمال الشــغب 
واالعتــداء علــى الفتاة الشــابة، 
مضيفــاً أن الفتاة تبلــغ 17 عاماً، 
وأن ثالثة ممــن مت توقيفهــم قاموا 
بتصوير الفيديو ونشره على مواقع 

التواصل.
ونــددت حكومــة اإلقليــم، بهذه 
احلوادث التي وصفتها بغير املقبولة، 
مشــيرة الى أنها تقف بالضد من 
وانتهاكات  العنف  جميع أشــكال 

حقوق اإلنســان بنحو عام والعنف 
ضد النساء على وجه التحديد.

العراق االولى  بدورها نددت ســيدة 
شــاناز  اجلمهورية  رئيــس  عقيلة 
ودعت  باحلادثــة  احمــد  ابراهيــم 
القــوات االمنية إلى االســراع في 
القبض على املعتديــن، معتبرة ان 
النســاء غير مقبول  االعتداء على 

حتت أي مبرر كان.
برملان كردستان  رئيس  قالت  بدورها 
اخلطاب  نتاج  فائق،«االعتــداء  ريواز 
البربــري املتطرف الذي يتم تفعيله 
وفــق مخطط مدروس ضد نســاء 

وبنات اإلقليم«.

بغداد - الصباح الجديد: 
فــي  مســؤول  مصــدر  رد 
مكتب رئيس الوزراء الســابق 
مصطفــى الكاظمــي، على 
اإلعمــار  وزيــر  تصريحــات 
واإلسكان والبلديات واألشغال 
العامة بنكني ريكاني بشــأن 
}داري{  اإلســكاني  املشــروع 
الذي تبنته احلكومة السابقة 
ووصفه لــه بانــه }حبر على 
ورق{، عادا ما صــرح به الوزير، 
املســؤولية وهدفه  تهربا من 

التسقيط السياسي.
وقال املصدر في بيان ان :«فكرة 
من  }داري{ كانت جزءاً  مشروع 
حزمة حلوٍل ألزمة السكن في 
العراق، عبر إنشاء مدن جديدٍة 
مُتنح فيهــا أراٍض لذوي الدخل 
)بعد ملء اســتمارٍة  احملــدود 
دورٕ  لتشــييد  إلكترونيــة(، 

سكنّية متدنية الكلفة«.
ألف  وأضــاف »مت منــح ٥٠٠ 
قطعــة أرض فــي مختلــف 
اســتوفوا  من  إلى  احملافظات 

وقــد  املطلوبــة  الشــروط 
حينه  في  احلكومة  شــكلت 
جلنــة إلجناز املشــروع، تألفت 
الــوزراء،  رئيس  مكتــب  من: 
هيئــة املستشــارين، دائــرة 
عقارات الدولــة، وزارة اإلعمار 
واإلسكان، وزارة الزراعة، وهيئة 

االستثمار«.
»احلكومة  ان  املصــدر  وبــني 
السابقة عملت على اإلسراع 
إصدار صكوك وســندات  في 
عقاريــة، لــكل مــن توافرت 
على  احلصــول  شــروط  فيه 
قطعــة أرض. وقــد مت العمل 

لالجراءات  جتنباً  مسارين  على 
والتزوير  املعقدة  البيروقراطية 
تذليــل  األول:  والتالعــب، 
في  لإلسراع  اإلدارية  العقبات 
إصدار  واآلخر،  املشروع،  تنفيذ 
تُعطى  إلكترونيــة  ســندات 
في  حلقه  كإثبــاٍت  للمواطن، 

احلصول علــى قطعة األرض، 
حلني االنتهــاء من فرز األراضي 
اجلديــدة،  املــدن  وتنظيــم 

بالتوافق مع اجلهات املعنية«.
وأشــار الــى أن »وزارة اإلعمار 
اآلن  بإمكانهــا  واإلســكان 
تسليم السندات للمواطنيني 
عليهــم  تنطبــق  الذيــن 

الشروط«.
ان  علــى  املصــدر  وشــدد 
جدوالً  يضــع  لم  »الكاظمي 
زمنياً مفصالً النتهاء املشروع، 
نظــراً لضخامته، وشــموله 
وتضمنه  احملافظات،  مختلف 
ملراحل عّدة، آخرها فرز األراضي 
وانتقــاء اخلرائط والتصاميم« 
منوها الى ان »اللجنة، عملت 
بدعٍم مباشــٍر من الكاظمي، 
إيجــاد حلوٍل ســريعة،  على 
تصــب في مصلحــة الدولة 
واملواطــن واملســتثمر، في آن 

معاً«.
وتابع »«هنا، ال بد من ذكر اجلهود 
التــي بذلها أعضــاء اللجنة 

في  املستشارين  هيئة  ورئيس 
مجلس الــوزراء عبــد الكرمي 
اجلبارة  ومساعيهم  الفيصل، 
لتذليل العقبــات، خاّصًة في 
التي مّرت  الصعبــة  الظروف 
بها احلكومة، والتي حالت دون 
إمتام هذا املشروع، رغم التقدم 
الذي شــهده، وهذا  الكبيــر 
دليٌل إضافيٌّ على أن احلكومة 
الســابقة لــم تدخــر جهداً 
الوزاري  برنامجها  تنفيــذ  في 

ووعودها«.
وأضــاف أن »وزيــرة اإلعمــار 
العمــل  تابعــت  الســابقة 
بشــكل مباشــر مــن خالل 
الدوائــر اخملتصة فــي الوزارة، 
بأن مشــروع  االتهامات  أمــا 
}داري{ ليس ســوى }حبر على 
فاقداً  موقفــاً  فنعــّده  ورق{، 
الدقيقة، وهدفه  للمعلومــة 
السياســي،  التســقيط 
بعدم  املسؤولية  من  والهروب 
املستحقني  املواطنني  تسليم 

لسندات األراضي«.

موقفكم فاقد للمعلومة الدقيقة وهدفه التسقيط
 السياسي والهروب من المسؤولية 

مكتب الكاظمي يرد على اتهامات وزير االعمار بشأن مشروع »داري«: تقريـر

 االنبار - الصباح الجديد: 
محافظ  مستشارة  كشفت 
الصحــة  لشــؤون  االنبــار 
والبيئــة رابعــة محمد نايل 
امــس األربعاء،  عــن أن عدم 
توفــر التخصيصــات املالية 
اجهض الكثير من املشــاريع 
احلزام  ومنها  االســتراتيجية 
علــى  والقضــاء  االخضــر 

التصحر.
وأفــادت نايــل في بيــان ان 
»هنالك مشــاريع كبيرة جدا 
مبــا يخــص احلــزام االخضر 
والقضاء على التصحر بزراعة 
نباتــات معمرة بجميع انحاء 
احملافظــة اجهضت بســبب 
عــدم وجــود تخصيصــات 

لذلك«. 
بانشاء  »نطمح  اننا  واضافت 
معامــل ومصانــع لتدويــر 
املنتشــرة  الكبيرة  النفايات 
واالســتفادة  احملافظــة  في 
تصينع  اعــادة  فــي  منهــا 
بيعها  او  العضوية  االسمدة 

ارباح تدخل في خزينة  حلصد 
احملافظــة«، مشــيرًة الى انه 
»اليوجــد اي حترك من اجلهات 
احلكومية بهذا الشأن رغم ان 
تركها بهذه الصورة قد يولد 
انبعاثات اشعاعية وترفع من 
نسب االصابة بالسرطان في 

احملافظة«.
املائي  »االنحســار  ان  واكدت 
والوصول الــى مرحلة حرجة 
قد وصل ذروتــه في الصيف 
املاضــي، ممــا ادى الــى عدم 
اســتطاعة الفالحني الزراعة 
وزيــادة العواصــف الغبارية 

واالتربة«.
واعربــت نايــل »عــن املها 
بأعطاء وزارة البيئة مزيدا من 
تتمكن  بحيــث  الصالحيات 
من تخصيص اموال في حال 
احملافظات  مــن  كتب  وصول 
بشأن ذلك، وان تضغط الوزارة 
علــى احلكومــة الدراج هذه 
املشاريع ضمن التخصيصات 

املالية للمحافظات«. 

عدم توفر التخصيصات المالية 
يجهض مشروعي التصحر 
والحزام األخضر في االنبار
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البصرة - سعدي السند:

يعــد مركز الكوثر فــي البصرة 
أول مركز متخصــص في إنتاج 
لألغــراض  املشــّعة  النظائــر 
الطبيــة، وتتوفر فيــه خدمات 
تشــخيصية متقّدمــة علــى 
وهو  واملنطقة  العراق  مســتوى 
مجهز بأجهــزة وتقنيات حديثة 
الســرطان  مرضــى  ملعاجلــة 
املبكرة  وتشــخيص اإلصابــات 
بأحدث  ُجهــز  وقد  للســرطان، 
مــن  )ســايكلوترون(  مفاعــل 
إنتاج شــركة جنــرال إلكتريك 
األمريكيــة الرائدة في هذا اجملال 

على مستوى العالم.

تقدمي خدمة طبية عالية
اعلــن ذلك الدكتــور رافد رياض 
الطعمــة اختصــاص الطــب 
النووي والتصويــر اجلزيئي مدير 
املركــز : ان مركــز الكوثر الذي 
افتتحه االســبوع املاضي رئيس 
الوزراء محمد شــياع السوداني 
البصرة يعتبر  الــى  زيارته  خالل 
اول مركــز متكامــل في جنوب 
ويحتوي  النــووي  للطب  العراق 
علــى ثالثة اجهــزة مجهزة من 

قبل شركة  GE االمريكية
وتعتبــر هذه االجهــزة االحدث 
من انتــاج الشــركة ومت اختيار 
مواصفاتها بدقة للحصول على 
التي تضمن تقدمي  املعايير  اعلى 
خدمة طبية عالية وتخفف عنه 

عناء السفر الى خارج القطر 

مت اختيار مواصفات األجهزة 
بدقة 

وأوضح مديــر املركز : واهم هذه 
االجهزة هو مســارع اجلسيمات 
ومــن خالله ميكننا انتــاج املادة 
الطبية املشعة املستخدمة في 
تصوير املرضى داخل املركز يتميز 
مســارع اجلســيمات في مركز 
واالحدث  االكبر  بكونــه  الكوثر 
من فئته حيث يتمكن من انتاج 
كمية كبيرة من املادة املشــعة 
تغطي حاجــة املركز اضافة الى 

امكانيــة تصديرهــا الى مراكز 
اخرى فــي البصــرة واحملافظات 

اجلنوبية .
املنتجة  املــادة  كذلــك تخضع 
الــى معايير اجلودة القياســية 
املعتمــدة لضمــان كفائتهــا 

وسالمتها لالستخدام البشري
حي ان املركز يحوي على مختبر 
باجراء  يقوم  النوعية  للسيطرة 
كافــة االختبــارات علــى املادة 

املنتجة لكل عملية انتاج .

جهاز التصوير باالنبعاث 
البوزتروني املقطعي

اجلهاز الثاني داخل املركز هو جهاز 
البوزتروني  باالنبعــاث  التصوير 
جهاز  )PET/CT(مامييز  املقطعي 
مركزنا كونــه االحدث من نوعه 
على  بامتالكه  العراق  في  واالول 
خمس حلقات من الكريستاالت 

الالقطة لالشعاع مما يقلل وقت 
التصوير لــكل مريض واحلصول 
على جودة صورة فائقة الدقة مما 
يسهم في امكانية فحص عدة 
مرضى في وقــت اقصر وكذلك 
تقليــل التعــرض االشــعاعي 

للمريض.

جهاز التصوير الوميضي 
املقطعي

واجلهاز الثالث هو جهاز التصوير 
الوميضي املقطعي ويعتبر االول 
العراق من شركة   على مستوى 

GE
 باحتوائــه على مفراس حلزوني 
تشــخيصية  بدقــة  مدمــج 
احلصول  خالله  من  ونســتطيع 
حتمــل  هجينــة  صــور  علــى 
معلومات وظيفية وتشــريحية 

لعمل اعضاء اجلسم .

اخلدمات الطبية العالجية  
التي يقدمها املركز

وبّي الدكتــور رافد : ان اخلدمات 
التــي يقدمهــا املركز تشــمل 
تخص  تشــخيصية  فحوصات 
االورام مــن خالل التشــخيص 
املبكــر لهــا ومتابعــة املريض 
ومدى استجابة الورم خالل رحلة 
الشفاء  اكتســاب  حلي  العالج 

التام
كذلك فحوصات وظيفية تخص 
والغدد  والكلى  القلــب  امراض 
الصم والرئــة واجلهاز الهضمي 
واالوعيــة اللمفاويــة واجلهــاز 
من  وغيرها  والعيــون  العصبي 

الفحوصات الوظيفية .
املركــز خدمات  كذلــك يوفــر 
المراض  وعالجية  تشــخيصية 
باستخدام  الدرقية  الغدة  واورام 

اليود املشــع اضافة الى اجلانب 
الطبي كما ان املركز يضم قاعة 
االكادميي  والتعليم  للمحاضرات 
اذ ان هدفنا هو زراعة بذرة الطب 
النــووي في العــراق ونحن على 
الكوادر  لتدريب  االســتعداد  امت 
الطبية والفيزياوية داخل القطر.

ويضــم ايضا قاعــة اجتماعات 
ميكننا اســتخدامها ملناقشــة 
احلاالت املرضية مع اطباء االورام 
عيــادة طبية  فــي  واجلراحــي 
اخلطة  الى  للوصول  مشــتركة 
العالجية االنســب لكل مريض 
حســب حالته كما هو معمول 
به فى املراكز تخصصية في دول 

العالم املتقدم.

مالك من االطباء والصيادلة 
والفيزياويني والفنيني

وأوضــح : مالك املركــز هو كادر 

والفيزياويــي  الصيادلــة  مــن 
والفنيــي وجميعهــم مدربون 
التقنيــات  اســتخدام  علــى 
انتاج  في  احلديثة  والبروتوكوالت 
النظائر املشعة وتصوير املرضى 

وتتــم كتابة التقاريــر من قبل 
اعلى  علــى  حاصلــي  اطبــاء 
مجال  في  االختصاص  شهادات 
اجلزيئي  والتصوير  النووي  الطب 
لضمــان معيار اجلــودة والدقة 
التقرير  ويسلم  التشخيص  في 
والطبيب  للمريــض  النهائــي 

املعالج في وقت قياسي 
ونحــن االن نســتقبل طلبــات 
الفحوصــات من قبــل االطباء 
باحلضــور  واملرضــى  املعاجلــي 
املباشــر او عبر االتصال وسوف 
نهاية  الفحوصات  بإجــراء  نبدأ 

الشهر اجلاري إن شاءاهلل.

الصباح الجديد تنفرد بنشر تفاصيل خدمات
 مركز الكوثر لمعالجة مرضى السرطان 

افتتحه في البصرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

يحتوي مركز الكوثر 
على ثالثة اجهزة 
مجهزة من قبل 

شركة  GE االمريكية 
وتعتبر االحدث من انتاج 

الشركة وتم اختيار 
مواصفاتها بدقة 

للحصول على اعلى 
المعايير التي تضمن 

تقديم خدمة طبية 
عالية وتخفف عنه عناء 

السفر الى خارج البالد

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يفتتح مركز الكوثر في البصرة

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن وزير العمــل والشــؤون االجتماعية أحمد 
األســدي امس االثنــي، اطالق الوجبــة )34( من 

القروض امليسرة اخلاصة بالباحثي عن العمل.
وذكر االســدي في بيان أنه “مت اطالق الوجبة )34( 
من القروض امليسرة اخلاصة بالباحثي عن العمل 
املســجلي ضمن قاعدة بيانات الوزارة”، مبينا ان 
“اطالق هــذه الوجبة تأتي تنفيذاً ملنهاج البرنامج 
احلكومي املتضمن دعم شريحة الشباب الباحثي 
عــن العمل من اجل انشــاء مشــاريعهم املدرة 
للدخــل”. واضــاف الوزير ان “هــذه القروض متنح 
من دون أي فوائد ماليــة”، داعيا “املتقدمي الذين 
ظهرت اســماؤهم حســب الفرز االلكتروني الى 
مراجعة دائــرة العمل والتدريب املهني في بغداد، 
او أحد اقسامها في احملافظات الكمال االجراءات، 
وحسب االسماء املنشورة على املوقع االلكتروني 
للوزارة فــي موعد اقصاه ثالثة اشــهر من تاريخ 

اطالق الوجبة”. 

 بغداد - الصباح الجديد:
FRIE� {اعلنــت وزارة التجارة عن وصــول الباخرة 
DERIKE{  محملــة بـــ 42 ألــف طن مــن األرز 

التايلندي لصالح السلة الغذائية.
وذكر بيان للــوزارة ان “الباخرة وصلت الى منطقة 
االدالء في امليــاه اإلقليمية محملة بـــمادة األرز 
التايلندي املقرر توزيعه ضمن الســلة الغذائية”. 
، مضيفا ان “حال وصول الباخرة ورســوها توجه 
فريق مشترك من دائرة الرقابة التجارية وفاحصي 
اخملتبر في قسم السيطرة النوعية لسحب مناذج 

الرز بغية القيام بفحصه فحصأ أولياً.
وأكد “بأنه سيتم إرسال النماذج الى مختبر قسم 
الســيطرة النوعية املركزي في بغداد الستكمال 
بقيــة الفحوصات لبيان صالحيته لالســتهالك 
البشــري قبل اطالق عمليات جتهيــزه للوكالء”. ، 
الفتا إلى ان “نوعية األرز املستوردة واملتعاقد عليها 
هي من نوعيات األرز االبيــض ذات احلبة الطويلة 

واملصنف من أجود األنواع العاملية”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
تناقــش جلنة التربية النيابية تأســيس مدارس 
منوذجيــة فــي كل محافظــة تعتمــد اللغة 

اإلجنليزية في مناهجها بشكل كامل.
وقالــت عضو اللجنة جنوى حميــد في تصريح 
صحفي امس االثني إن “نقاشــًا داخل اللجنة 
بأن تكــون هناك مدرســة حكوميــة في كل 
محافظة تعتمد كليا في تدريس منهاجها على 
اللغة اإلجنليزية، ليكون خريجوها متقني لهذه 
اللغة بشــكل جيد، كما ميكن تبادل اخلبرات من 

خاللهم مع الدول األوروبية واألجنبية األخرى”.
اللغــة اإلجنليزية إضافة  أن “تدريــس  وأضافت 
إلى الفرنســية يقتصــر فقط علــى املدارس 
األهلية وبعض املــدارس احلكومية، في حي أن 
جميع املدارس األخرى تعتمد اللغة العربية في 
التدريــس”، معربة عن “أملها بــأن تكون هناك 

تسهيالت من قبل وزارة التربية في إجناح األمر”.
وأشــادت “بلجنة اخلبراء التــي وضعت املناهج 
التربوية للطلبة والتالميذ في املدارس االبتدائية 
واملتوســطة واإلعداديــة”، مبينــة أن “ املناهج 
اجلديدة تختلف عن الســنوات السابقة وأخذت 
منحى التطور التكنولوجي واالستيعاب بصورة 

سريعة للطرق احلديثة للتدريس”.
الكثيرة  “االنتقادات  إلــى  اللجنة  ولفتت عضو 
التــي تواجه هذه املناهج، إال أننــا نرى التالميذ 
والطلبــة يحصلون على درجات كاملة تؤهلهم 
الجتياز املرحلة مما يدل على استيعابهم الكبير 
للمواد الدراسية”، مؤكدة أن “هناك جلانا خاصة 
لوضع املناهــج ومدى مالءمتها لــكل مرحلة 
دراســية وبحسب نســبة الذكاء، أي أن هنالك 

توازناً بي مستوى املادة وعمر الطالب”. 

اطالق الوجبة )34( من قروض 
دعم المشاريع الصغيرة

وصول 42 الف طن من الرز 
لصالح السلة الغذائية

التربية النيابية تناقش تاسيس 
مدارس نموذجية تعتمد اللغة 

االنجليزية في مناهجها

الصباح الجديد - متابعة: 

يواجــه قطاع التأمي فــي العراق 
حتديــات كثيــرة تعوق أخــذ دوره 
على  التأمي  في مجــال  احلقيقي 
قد  التي  اخلســائر  وتعويض  احلياة 
تلحق باملؤمتني جراء احلوادث، فيما 
توفير  يؤكد مختصون على ضرورة 
بيئــة قانونية جديدة لهذا النظام، 
حتقق الفائــدة للمواطني كما في 

بلدان العالم األخرى.
وتعمل شركات التأمي على احلياة 
واملمتلكات فــي أغلب دول العالم 
حكومية  شــركات  كانت  ســواء 
أم أهليــة، على توفيــر املتطلبات 
املشــتركي  لتعويض  الضروريــة 
معها من املواطني أو املؤسســات 
أو  حلــوادث  تعرضهــم  حــال  في 

الكوارث الطبيعية.
إال أن احلــال فــي العــراق يختلف 
متامــاً حيــث أن شــركات التأمي 
تفرض  أنها  حيث  حكومية-  -وهي 
االشــتراك معه فرضاً فحي يقدم 
املواطــن على اســتالف قرض من 
أو منزل  املصارف لشــراء ســيارة 
أو غيــر ذلك، يجد وثيقــة التأمي 

رفضها،  لديــه خيار  وليس  ملزمة 
ويستقطع مبلغ التأمي من قيمة 
القــرض، وباإلضافة إلــى ذلك فإن 
شــروط التأمي تبدو غريبة، منها 
على ســبيل املثال في حال شــراء 
سيارة عبر قرض مصرفي مصحوبا 
بأن  املقترض  يفاجأ  التأمي  بوثيقة 
شركة التأمي ال تدفع له تعويضاً 
في حال تعرضت ســيارته لتفجير 
إرهابــي، بالرغــم مــن العمليات 
اإلرهابية كانت حتى سنوات قريبة 
وتكراراً  انتشــاراً  أكثر احلوادث  هي 

في العراق.
ويرى مختصون أن التأمي الصحي 
في العراق يواجــه معوقات كثيرة، 
تنبــع مــن طبيعة اجملتمــع احمللي 
التأميني  الوعــي  إلى  يفتقر  الذي 
أخذ  عــدم  عن  فضال  الصحيــح، 
شــركات التأمي دورهــا احلقيقي، 
وغير مهيأ  ما جعله “قطاعاً هشاً 

للعمل”.
وفي هــذا الســياق يقــول احمللل 
إن  عبدربــه  أحمــد  االقتصــادي، 
العراق ضعيف،  التأمي في  “قطاع 
دورها  تأخذ  لم  التأمي  وشــركات 
احلقيقــي، وحتى تأمي األقســاط 
للسيارات وغيرها هو تأمي شكلي، 
على خــالف دول العالم التي يصل 

فيها التأمي إلى نســبة %100 من 
حجم األضرار، فضال عن عدم وجود 

بيئة قانونية ساندة له في البالد”.
ويؤكــد عبد ربــه، أن “التأمي، من 
األنظمــة املنتجــة، إذ تخلق فرص 
إيرادات، أما في العراق  عمل وحتقق 
فهو مهمل، لذلك يجب توفير بيئة 

قانونية جديدة لــه تهيئه للعمل 
كما في دول العالم”.

من جهته يقول الباحث في الشأن 
االقتصادي، أحمد عيد، إن “التأمي، 
نظــام إيجابي للمواطني، ســواء 
أكان التأمــي صحيــاً أو عن أضرار 
املمتلــكات واملنــازل مــن احلرائق 

وغيرها، والتأمي على السيارات هو 
حماية لألفراد من اخلســائر املادية 
في حالة وقوع حادث يتسبب بضرر 
على الســيارة، وتعويــض مالكها 
في حالة إصابــة أحد الراكبي في 
حوادث الطرق والكوارث الطبيعية”.

ويوضح عيد أن “جميع الســيارات 

في داخل العراق مشمولة بالتأمي، 
على وفق أحكام املادة 11 من قانون 
التأمــي املرقم 52 لســنة 1980، 
لكــن هــذا القانــون ُمعطل من 
ناحية التطبيق، ووجوده على الورق 
الستفادة الشــركات، بغض النظر 
عن حجــم األموال املســتحصلة 
واألقساط املفروضة من قبلها على 

املواطني”.
اليوم  اإللزام  “ويعد هــذا  ويضيف، 
مبثابة باب جديد من أبواب الفساد، 
لعدم دفع شــركات التأمي أمواالً 
وتعويضــات األضــرار الناجمة عن 

احلوادث”.
وكانت شــركة التأمــي الوطنية 
العراقية أعلنت في أيلول املاضي، أن 
قيمة التعويضات املدفوعة للفترة 
من كانــون الثاني 2022 ولغاية 30 
حزيران من العام نفســه ، بلغت 4 
مليارات و 899 مليون دينار، عن 495 
إضبارة شملت حوادث الدهس وفقا 
لقانــون التأمي اإللزامــي رقم 52 

لسنة 1980.
يشــار إلى أن الشــركة ســبق أن 
أعلنــت العــام املاضــي، أن قيمة 
التعويضات بلغــت مليارين و 489 
مليون دينار عــن 325 إضبارة، فيما 
بلغت التعويضات فــي عام 2020 

أكثر من 4 مليارات دينار.
توضح مديرة إعالم مصرف الرشيد 
أن  الشــويلي،  آمــال  احلكومــي، 
“املصــرف لديه تعاقد مع شــركة 
وقروضاً  ســلفاً  فهنــاك  تأمــي، 
ومشاريع استثمارية، وهذه يفترض 
التأمــي عليهــا من خــالل عقد 
يبرم بي املصرف وشــركة التأمي، 
لتغطيــة اخملاطر التــي تنتج جراء 

املنح بالنسبة للمواطن”.
ســبيل  على  الشــويلي  وتضيف 
املثال قروض السيارات، فهذه يُؤّمن 
فيها املواطن علــى حياته، وتكون 
عليــى وفق عمــر حتدده شــركة 
التأمي، وفي حال وفاة املواطن فإن 
الشركة ستسدد املتبقي من مبلغ 
القــرض إلى املصــرف بالنيابة عن 
املواطن املتوفى، مــا يعود بالفائدة 

إلى املصرف واملواطن”.
وتتابع “في السابق كان املصرف يُلزم 
ذوي املقترض املتوفى بدفع أقساط 
القرض املتبقيــة بذمته، ولكن في 
حالة التأمي، ســتكون مسؤولية 
التسديد هذه على الشركة فقط، 
ومقابل تلــك اآللية يدفع املُقترض 
مبلغاً حي املنح لشــركة التأمي، 
وحتدد نســبة املبلغ بحسب اخملاطر 

والقرض املمنوح”.

قطاع التأمين في البالد.. تحديات كثيرة تعيق دوره الحقيقي في تعويض الخسائر 
مطلوب توفير بيئة قانونية جديدة للنظام تحقق الفائدة للمواطنين 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن وزير الصحة صالح احلسناوي 
امس االثني، عن إطالق االســتمارة 
بالتســجيل  اخلاصة  االلكترونيــة 
علــى قانــون الضمــان الصحي ، 
فيما أشار إلى أن: 300 ألف مواطن 
سيتم تسجيلهم في القانون خالل 

العام احلالي.
وقال احلســناوي في مؤمتر صحفي 
عقده في الوزارة إن “أحد أهم برامج 
احلكومــة وأولوياتها هــو القطاع 
الصحــي، وهنــاك 5 برامج مهمة 
وعلى رأسها تطبيق قانون الضمان 
الصحــي”، مبينا أن “القانون يهدف 
إلــى حمايــة املواطن مــن االنفاق 
اخلدمات  علــى  املســتطاع  غيــر 
الصحية من خالل مساعدة الدولة 
ومشاركتها بجزء من قيمة وكلفة 
اخلدمات التــي يتلقاها املواطن في 
القطــاع واألجنحة اخلاصة التابعة 

إلى وزارة الصحة”.

وأضاف أن “هذه العملية في القطاع 
اخلاص تبلغ خمســة ماليــي دينار 
يدفعهــا املواطن في املستشــفى 
اخلاص، إال أن املواطن املشــارك في 
في  واملســجل  الصحي  الضمــان 
هيئــة الضمان ســيدفع نســبة 
العملية  قيمــة  من  التتجاوز  % 25 
وتتحمل احلكومة من خالل صندوق 
الضمــان الصحــي  % 75 من قيمة 

العملية”.
وأكــد أن “هنــاك فئــات محمية 
بالكامل ومن ضمنهم املشــمولي 
حيــث  االجتماعيــة،  باحلمايــة 
سيتحمل صندوق الضمان الصحي 
العراقية  احلكومــة  ميثــل  الــذي 
الصحية  اخلدمــات  تكاليف  كافة 
التي يتلقاها املشــمولون بالرعاية 
“هذا  أن  الــى  الفتا  االجتماعيــة”، 

يحصل ألول مرة في العراق”.
وذكر ان “البرنامج احلكومي ركز على 
والقانون  الصحــي  الضمان  قانون 

شــرع ودخل حيــز التنفيــذ بداية 
2022 ولكن لوجود مشاكل وطعن 
تنفيذه”،  تأخر  االحتادية  احملكمة  في 
أن “هــذه احلكومة  إلــى  مشــيرا 
القانون، حيث  تنفيــذ  على  عازمة 
سنبدأ هذا العام بإطالق االستمارة 
وهناك  بالتســجيل  االلكترونيــة 
بحــدود 250 � 300 ألــف مواطــن 

سيتم تسجيلهم هذه السنة”.
وتابــع أن “العــام احلالي ســيكون 
التشغيل التجريبي لقانون الضمان 
“املوظف  أن  موضحــا  الصحــي”، 
الذي يشــترك بنسبة  % 1 من راتبه 
الشــهري يكون هو وزوجته وابناؤه 
القصــر ووالداه مــن غير املوظفي 
مشــمولي باخلدمــات الصحيــة 
التــي قد تصــل الى مئــات اآلالف 
مقابل  % 1 من الراتب”. ، وشدد على 
ومشاركتهم  اجلميع  “تعاون  ضرورة 
ودعمهم إلجناح املشروع الذي يصب 

في مصلحة املواطن العراقي”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
تعتــزم مديريــة املــرور العامة 
النافــذة  ببرنامــج  الشــروع 
مواقع  عمــوم  فــي  الواحــدة 
تسجيل املركبات في بغداد بعد 
تفعيله مبوقعي في شهر أيلـول 

املاضـي.
وقــال مديــر قســم العالقات 
واإلعالم في املديرية العميد زياد 
صحفي  تصريح  في  القيســي 
جارية  :”األعمال  إن  االثني  امس 
لتهيئتها  التسجيل  مواقع  في 
لتكون جاهزة، إذ إن هناك مواقع 
بحاجــة إلى ترتيب، لتســهيل 
إمتــام املعامالت لتكــون جاهزة 
إلطالق البرنامج الذي سيسهم 
بشــكل كبير في القضاء على 

املعقبي”.

الواحــدة  “النافــذة  أن  وبــي، 
يقــدم صاحــب  أن  تتضمـــن 
املركبــة املـــراد تســجيلها أو 
عند  املعاملة  ملكيتـــها،  نقل 
أول نافــذة مـــع دفع الرســوم 
وبعدهـــا سيتـــم إجنازهـا من 
قبل موظفي املرور خالل مـــدة 
قصيـــرة وبذلـك يكـون هنـاك 
أعـباء  تخفيـف للكثيـــر مـن 

املراجعيـن”.
“هناك  أن  إلى  القيســي  وأشار 
لتطويــر  للمديريــة  خططــا 
عمل املركز الوطني لتســجيل 
املركبــات وإجــازات الســياقة 
كافــة  التســجيل  ومواقــع 
لتضاهــي مثيالتهــا فــي دول 
العالم املتقدمة من خالل جعل 
إلكترونية،  التســجيل  عملية 

املعاملة  تدقيــق  حيــث  مــن 
والغرامات  والرســوم  واجلبايــة 

والبصمـات”.
ولفـت إلـى، أن “املديريـة تعمـل 
إجــازات  منــاذج  تطويـــر  على 
التسجيـل  وإجـازات  السياقـة 
بصيغـة  لتكـــون  السنويـــة 
دوليــة بــدال مما هـــي عليـــه 
منظومة  وربط  محلي  بشكـٍل 
البوابات  الوطني عبر  املشــروع 
اإللكترونيــة للعمل بأســلوب 
مباشــر ومركزي لتقدمي خدمة 
وعادلـــة  وســريعة  متكاملة 
عـــن  فضـــال  للمواطنيـــن، 
مسـاع إلنشـاء معمـل إلنتـاج 
لوحـات تسجيـل املركبـات مـن 
قبـل مديريـة املـرور أو بطريقـة 

االستثمـار”. 

 اعتماد النافذة الواحدة في مواقع بدء التسجيل على قانون الضمان الصحي 
تسجيل المرور لتجاوز حلقة المعقبين 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املرحلة  انطالق  األمنــي  احلزام  أعلنت قوات 
الثانيــة من عملية “ســهام الشــرق” في 

محافظة أبني.
جاء ذلك في العرض العسكري الذي شهده 
معســكر “رأس عبــاس”، احتفــاء بتخرج 
الكتائب األولى أللوية الدعم واإلسناد )أبني(.
وفي العرض العســكري الــذي حضره عدد 
مــن القادة العســكريني ووزراء في حكومة 
املناصفــة، أوضح العميد محســن الوالي 
عن تشــكيل قوة دعم وإسناد من “5 ألوية” 
أبني، الستكمال تطهيرها  خاصة مبحافظة 

وتأمينها من خطر اجلماعات اإلرهابية.
وثّمن القائد العام لقوات احلزام األمني الدعم 
الســخي الذي تقدمه دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، من أجل تطهير املنطقة 
من اإلرهاب.. مبتابعة حثيثة وتوجيهات رئيس 
اجمللس االنتقالي اجلنوبــي عيدروس الزبيدي 
نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد 

األعلى للقوات املسلحة اجلنوبية.
وكانــت املرحلــة األولى قــد انطلقت في 
طالئــع العــام 2022 وجنحت فــي تطهير 
التي  أبني  مساحات واســعة من محافظة 
عانت من وجود التنظيمــات اإلرهابية على 
مدى عقود واســتكملت العمليات األمنية 
بعملية اعصار اجلنوب التي استهدفت حترير 
اإلخوان  ميليشيات  سلمتها  التي  املديريات 

جلماعة احلوثي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت مصادر طبية فلسطينية امس اإلثنني 
كانون الثاني احلالي، أن فلســطينَيني أحدهما 
يبلغ من العمر 17 عاماً لقيا حتفهما برصاص 
اجليش اإلســرائيلي الذي اقتحم بلدة كفر دان 

شمال غرب مدينة جنني في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة األنباء الفلســطينية الرسمية 
عن مدير مستشــفى ابن ســينا في مدينة 
جنني، ســامر عطية، إعالنه مقتل “شــابني 
وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، 
برصاص القوات اإلســرائيلية خالل اقتحامها 
قرية كفر دان غرب جنــني”. وأضافت الوكالة 
أن القتيالن هما محمد سامر حسن حوشية 
)21 سنة( وهو من بلدة اليامون متأثراً بإصابته 
بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود 
أحمــد عابد )17 ســنة( من كفــر دان، متأثراً 
بإصابتــه بالبطــن والفخذ”. وقــال املتحدث 
باسم اجليش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي، على 
تويتــر، إن قوات اجليش “تقــوم في هذه االثناء 
بنشاط عســكري في كفر دان في محافظة 
جنني لهدم منازل اخملربني من حادث االشتباك 
بالقرب من معبر اجللمة والذي ُقتل فيه ضابط 

في جيش الدفاع يوم 14 أيلول 2022”.

اليمن.. انطالق المرحلة 
الثانية من »سهام الشرق«” 

في أبين

مقتل فلسطينيين خالل 
اقتحام الجيش اإلسرائيلي 

بلدة كفر دان

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

أميركي منخفض  وفد عسكري  وصل 
املســتوى إلى تايوان الشــهر املاضي 
البحرية  وقواتهــا  جيشــها  لتقييم 
أن  واستكشــاف مــا ميكن  واجلويــة 
تكســبه القوات املســلحة في البالد 
من توثيق التعاون مع واشــنطن، وفقا 

لصحيفة فاينانشيال تاميز.
وأتــت أهداف الزيــارة متناســبة مع 
إعالن تايبيه األسبوع املاضي أنها تعزز 
التجنيد اإللزامي لتعزيز دفاعات تايوان 
لــردع الصني عــن محاولة  مبا يكفي 

الغزو.
وهددت الصني، التي تقول إن تايوان جزء 
من أراضيها، باستخدام القوة إلخضاع 

اجلزيرة لسيطرتها منذ األربعينات.
ولكن على مــدى الســنوات القليلة 
التهديد  هــذا  أصبح  فقــط  املاضية 
مصدر قلق حقيقــي لتايوان والواليات 

املتحدة، الضامنة ألمنها.
وقــال مســؤول أميركــي في آســيا 
للصحيفــة “لم يكن جيــش التحرير 
أكثر  أسلحة  ميتلك  الصيني  الشعبي 
تقدما فحسب، بل نراهم أيضا يركزون 
بشــكل منفرد على اكتســاب جميع 
لالســتيالء  يحتاجونها  التي  املهارات 
على تايــوان”، مضيفا “في هذه احلالة، 
إذا كنــت تايوان، فعليــك مواجهتها 

واالستعداد بسرعة”.
وتقول الصحيفة إن سعي الصني منذ 
أكثر من عقدين لبناء قوات مســلحة 
الوطنية  قادرة على حتقيق طموحاتها 
جعل اجليــش التايوانــي متراجعا في 

املقارنة بشكل خطير.
فــي العام املاضي، أنفقــت بكني 270 
مليار دوالر على جيشــها، أي أكثر من 
21 مرة ممــا أنفقته تايبيه، وفقا ملعهد 
الدولي ألبحاث السالم،  ســتوكهولم 
وهــي منظمة غيــر ربحيــة ألبحاث 

الصراعات.
الشعبي  التحرير  استخدم جيش  وقد 
هذه فــورة اإلنفاق لتجميع أســطول 
بحــري يفــوق اآلن أســطول الواليات 
جديدة  مقاتلة  طائرات  ونشر  املتحدة، 

بسرعة متزايدة وتطوير صواريخ تهدف 
إلــى تعريــض قواعد القــوات اجلوية 
األميركيــة في احمليط الهــادئ وحتى 

السفن احلربية الكبيرة للخطر.
ومــع تزايد القلق بشــأن زيــادة وتيرة 
ونطاق وتطــور عمليات جيش التحرير 
الشــعبي بالقرب من تايــوان ولهجة 
بكني األكثر عدوانية، كرســت رئيسة 
تايوان تســاي إنغ وين، اهتماما وموارد 
للدفاع أكثر بكثير من أي من أسالفها.

وكانت حرب روســيا في أوكرانيا حافزا 
التي  العســكرية  لإلصالحات  إضافيا 

طال انتظارها.
وأعلنــت تســاي الثالثــاء املاضي عن 
خطــط إلحيــاء اخلدمة العســكرية 
اإللزامية للرجال ملــدة عام اعتبارا من 
عام 2024 بعد عقد من خفض حكومة 
ســابقة التجنيد اإللزامــي إلى أربعة 
أشــهر ال معنى لهــا تقريبا باإلضافة 
إلى زيادة رواتب اجملندين ورفع مســتوى 

تدريبهم.
ومع ذلك، حذر خبراء عسكريون من أن 
اإلجراءات قد تكون أقــل بكثير مما هو 

مطلوب.
وقال كيتش لياو ، مستشــار الشؤون 
Dou�  العســكرية والســيبرانية في
blethink Lab، وهي مجموعة مجتمع 
إن  تايبيــه للصحيفة  مدني مقرهــا 
أساسي  بشــكل  “يعودون  التايوانيني 
إلى ما كان معمــوال به في عام 2008 
، قبل بدء تخفيضــات القوة”، مضيفا 
“بينمــا يتعــني عليك منــح الرئيس 
الفضل فــي إحياء هذا النظام، فإنهم 
العسكرية،  القوة  يعاجلون مشكلة  ال 

التي هي جوهر الردع”.
وقــال محللون عســكريون إن إصالح 
التجنيــد اإللزامي ليس أكثر من إجراء 
طــارئ إلنهاء النقــص املزمن في عدد 
العسكريني وهو ما لم تتمكن محاولة 
سابقة لالنتقال إلى قوة من املتطوعني 

بالكامل من حتقيقه.
وتعهــدت وزارة الدفــاع بتنفيذ نظام 
تدريب مطور واستبدال وحدات تدريبية 
قدمية بوحــدات حديثة مــن تصميم 
الواليات املتحدة، مبــا في ذلك التدريب 
أو  على أسلحة مثل صواريخ ستينغر 

جافلني.
وأعــرب املراقبــون األجانــب وخبــراء 
الدفاع احملليون عــن مخاوفهم من أن 
يؤدي التدفق املفاجــئ للمجندين إلى 

اختناقات شديدة في التدريب.
وبصرف النظر عمــا إذا كانت حكومة 
تســاي قــادرة على تنفيــذ خططها 
اإلصالحيــة الطموحــة، حــذر خبراء 
القضايا  أن  مــن  أيضــا  عســكريون 
االستراتيجية األكبر حجما ال تزال دون 

حل.
وقال األدميرال لي هسي-مينغ، الرئيس 
للقوات  العامة  األركان  لهيئة  السابق 
“لقــد حثثتهم  التايوانية  املســلحة 
منــذ فترة طويلة على بنــاء قوة دفاع 
إقليميــة، قوة ميكــن أن تعمل كحرب 
عصابات فــي املناطــق احلضرية حتت 
قيادة أكثر المركزية، لكن من الواضح 
جدا مــن هذه اخلطة أنهــم ال يريدون 

تبني هذا املفهوم”. 
و”هــذا يعني أيضــا أنهــم ال يتبنون 
مثال أوكرانيــا أو دول البلطيق”، وفقا 

لألدميرال.
ومبوجب “مفهوم الدفاع الشامل” الذي 
وضعه لي، كان اجليش التايواني ليتبنى 
اســتراتيجية غيــر متماثلة، فيتخلى 
عن محاولــة مواكبة الصني في القوة 
اجلوية أو البحريــة ويركز بدال من ذلك 
على بناء القدرات التي ميكن أن تستغل 
الغازية، مثل حرب  القوة  نقاط ضعف 

العصابات.
وقال جنرال متقاعد آخر “تواصل قواتنا 
املســلحة اآلن العمل مبفاهيم القتال 
ودون توصيل اســتراتيجية  التقليدية 

جديدة بوضوح للجمهور”.
منذ االنفصال عن االحتاد الســوفيتي 
أوائل التســعينات، ارتبطت بيالروسيا 
بشــكل متزايد مع روسيا على عكس 

جيرانهــا الذيــن نأوا بأنفســهم عن 
الروابط مع غزو  موسكو، وتعززت تلك 

روسيا ألوكرانيا.
سمح الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، 
منذ فترة طويلة باستخدام بيالروسيا 
كنقطــة انطــالق للقــوات مع جتنب 
إرســال قواته للمشــاركة في احلرب، 
في املقابل، مول بوتــني حكومة جاره 
الديكتاتور وجاء ملساعدة لوكاشينكو 
املتنازع   2020 انتخابــات  أعقــاب  في 
انتفاضة شــعبية  أثارت  والتي  عليها 

وقمعا وعقوبات. 

ملاذا تعتبر بيالروسيا مهمة لروسيا 
في الصراع؟

تقع الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9.3 
مليون نسمة إلى الشمال مباشرة من 
أوكرانيا ويبلغ طول حدودها املشتركة 

عدة مئات من األميال.

لبيالروســيا  اجلنوبية  األراضــي  ومتتد 
بالقــرب من كييف ممــا جعلها قاعدة 
مفيدة للقوات الروسية في محاولتها 
الفاشــلة لالســتيالء بســرعة على 
العاصمــة األوكرانية فــي وقت مبكر 
مــن الصــراع. وتقع بيالروســيا على 
حدود بولندا وليتوانيــا والتفيا، وكلها 
أعضاء في التحالف العسكري الغربي 
أهميتها  الناتو، ممــا يضمــن  حللــف 
أنه  كمــا  ملوســكو.  االســتراتيجية 
أقصر طريق بني البر الرئيســي لروسيا 
معزولة  منطقة  وهــي  وكالينينغراد، 
تسيطر عليها روســيا غربا على بحر 

البلطيق.

ملاذا تساعد بيالروسيا روسيا في 
احلرب؟

لوكاشــينكو صبر  اختبر  املاضي،  في 
بوتني من خالل تصوير بيالروسيا كدولة 
مســتقلة على الرغم مــن اعتمادها 
واملســاعدات  الطاقة  على  الشــديد 

املالية الروسية.
ولم تصل مينســك إلى حد االعتراف 
بضم روسيا لشــبه جزيرة القرم عام 
2014، وحاولــت التوســط فــي تلك 

األزمة.
 2020 بدأت العالقــة تتغير في عــام 
عندما اكتســب بوتني نفوذا أكبر على 
لوكاشــينكو الضعيف من خالل دعم 
حملته علــى حركــة معارضة جيدة 

التنظيم هددت باإلطاحة به.
واكتسبت موســكو املزيد من النفوذ 
من خالل تقدمي قروض بقيمة 1.5 مليار 
دوالر وإبرام صفقــات تفضيلية لتزويد 

جارتها األصغر بالنفط والغاز.
فرضتها  التــي  العقوبــات  ودفعــت 
احلكومــات الغربيــة على مينســك 

بيالروسيا إلى أحضان روسيا.
العالقة العسكرية

أجرى اجليش الروسي تدريبات مشتركة 
التي  األســابيع  فــي  بيالروســيا  مع 
ســبقت غزوها ألوكرانيا. ســمح هذا 
لروســيا بنقل املعــدات والقوات إلى 
األراضي البيالروسية بالقرب من احلدود 

األوكرانية.
وكان حوالي 30 ألف جندي روســي في 

بيالروســيا في ذلك الوقت، مما يجعله 
أكبر حشد عسكري هناك منذ احلرب 
البــاردة، وفقا لألمني العام حللف الناتو 
ينس ســتولتنبرغ. وبعد أيام قليلة من 
احملايد،  وضعها  بيالروسيا  ألغت  احلرب، 
مما منحها غطاء قانونيا الســتضافة 

القوات واألسلحة الروسية.
وأعلن لوكاشينكو والءاته واضحا قائال 
إنه قد يطلب إعادة األســلحة النووية 
إذا وضع حلف  إلى بيالروسيا  الروسية 
شــمال األطلسي أســلحة نووية في 

بولندا أو ليتوانيا.
وظــل لوكاشــينكو متحالفــا مــع 
القوات  انســحاب  موسكو حتى بعد 

الروسية من شمال أوكرانيا.
وفي أكتوبر، أكد أن بيالروســيا تشارك 
اخلاصة”  العســكرية  “العمليــة  في 
الروســية، على الرغم من أنه قال إنها 
“ال تقتل أحدا” ولن ترســل جنودها إلى 

أوكرانيا.
وزودت روســيا بيالروســيا بأســلحة 
متطــورة، مبا في ذلك نظــام صواريخ 

.S�400 الدفاع اجلوي
كما أنها وضعــت طائرات مقاتلة من 
طــراز MiG قادرة على حمل أســلحة 
في  الصوت  تفوق ســرعتها ســرعة 

البالد.
وفي ديســمبر كانون األول قال اجليش 
صاروخا  أســقط  إنــه  البيالروســي 
أوكرانيا أطلق خــالل هجوم صاروخي 

روسي.

العقوبات على بيالروسيا
على  مينســك  حكومــة  وملعاقبــة 
العقوبات  الصراع، شددت  في  تورطها 
لوكاشــينكو  حملة  بعــد  املفروضة 

القمعية التي أعقبت االنتخابات.
صــادرات  األوروبــي  االحتــاد  ومنــع 
الســلع والتكنولوجيا التــي ميكن أن 

يستخدمها اجليش البيالروسي.
كما مت تطبيق العقوبــات املالية التي 
فرضتهــا الواليات املتحــدة واململكة 
املتحدة على روســيا بعــد الغزو على 
األوروبي  االحتاد  واســتهدف  بيالروسيا 
الذين يساعدون  البيالروســيني  األفراد 

في اجملهود احلربي الروسي.

تايوان تسعى الى تحديث جيشها لردع الصين رغم التحديات الكبيرة

متابعة ـ الصباح الجديد :
استأنفت الشــرطة اإليرانية امس 
االثنني، حتذير مالكي السيارات، من 
عدم التزام ســيدات علــى متنها، 
اللباس اإللزامية، خصوصاً  بقواعد 
وضع احلجــاب، بعد تعليق ذلك في 
خضم احتجاجــات ضخمة عّمت 
مناطــق متعددة في البــالد، على 
خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، 
اعتقالها من قبل “شــرطة  عقب 

األخالق”.
اإليرانية  “فــارس”  وكالــة  ونقلت 
الشرطة  في  عن مســؤول  لألنباء 
تطبيق  “بــدأت  األخيرة  إن  قولــه، 
ناظر1�  برنامج  اجلديدة من  املرحلة 
في مختلف أنحاء البالد”، ولم يحدد 
املســؤول الذي لم يتم ذكر اسمه، 

تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
الى  “فارس”  كذلك أشــارت وكالة 
“خلع  يتعلق مبســألة  البرنامج  أن 

احلجاب في السيارات”.
وكان مالكــو الســيارات في إيران 
2020، قــد بدأوا  العام  وبدءاً مــن 
في تلقي رســائل نصّيــة قصيرة 
عبــر هواتفهم، في حال ســّجلت 
الشرطة على منت املركبة، مخالفة 
أوردته  ملــا  وفقاً  اللبــاس،  لقواعد 

وكالة األنباء الفرنسية.
وكانت هذه الرســالة تشــير الى 
تســجيل هذه اخملالفــة، وحتّذر من 
“إجــراءات قضائيــة وقانونية” في 
حال تكرارها، إال أن الشرطة توقفت 
إجراءات  اتخاذ  بإمكان  التلويح  عن 
قانونية، بحســب ما تظهر رسائل 
حديثــة تلقاهــا إيرانيــون وقاموا 

بنشرها عبر مواقع التواصل.
وتكتفي الرســالة اجلديدة بالقول: 
“مت رصد عــدم وضــع احلجاب في 
ســيارتكم. من الضــروري احترام 
القواعــد االجتماعية واحلرص على 

عدم تكرار هذا األمر”.
إيران منذ  بينما تشــهد  يأتي هذا 
حتركات   2022 ســبتمبر/أيلول   16
 22( إثر وفــاة أميني  احتجاجيــة، 
عاماً( بعد توقيفها من قبل شرطة 
األخالق في طهــران لعدم التزامها 
القواعد الصارمة للباس في البالد.

وُقتــل املئــات، بينهــم عشــرات 
مــن عناصر قــوات األمــن، خالل 
رفع  تخللها  التــي  االحتجاجــات 
للســلطات،  مناهضة  شــعارات 
وقيام مشــاركات بخلــع احلجاب 

اإللزامي.
في أعقــاب انــدالع االحتجاجات، 
تراجع بشــكل ملحوظ في شوارع 
طهران عدد احلافالت الصغيرة ذات 
العائدة  واألخضر  األبيــض  اللونني 

لـ”شــرطة األخالق”، كما ميكن في 
بعض أنحاء العاصمة رؤية نســاء 
بــال غطاء  الشــوارع  في  يتجّولن 

للرأس.
ضمان  هدفها  األخالق”  و”شــرطة 
القوانني اإلســالمية في  تطبيــق 
إيــران، ويتواجــد عناصرهــا فــي 
دخول  صالحية  ولديهم  الشــوارع 
األماكن العامة للتأكد مما إذا كانت 

هذه القوانني مطّبقة.
وكانت وســائل إعــالم إيرانية، قد 
األول  ديســمبر/كانون  فــي  ذكرت 
2022، عــن املدعي العــام محمد 
جعفــر منتظري، قولــه إن دوريات 
ناشطني  أن  اال  توقفت،  الشــرطة 
في خارج إيران قللوا من أهمية هذا 
اإلعالن، خصوصاً في ظل غياب أي 
إعالن رسمي بشأن تغيير القوانني.

يُشــار إلى أن إيران نفذت عمليتي 
االحتجاجات  خلفيــة  على  إعدام، 

التي عمــت أرجاء البــالد، أدانهما 
حقوقيون  وخبــراء  الدولي  اجملتمع 
وتقول جماعة  واســع،  على نطاق 
حقوقيــة إن ما ال يقل عــن مائة 
معتقــل مــن احملتجني فــي إيران 
محتملــة  عقوبــات  يواجهــون 

باإلعدام.
وكانت الســلطات اإليرانية، روجت 
خــالل املــدة األخيــرة بتخفيفها 
االجباري  النســاء  التــزام  ملتابعة 
علقوا  ناشــطني  ان  غير  باحلجاب، 
علــى ذاك الترويج بأن املــراد منه، 
تضليــل الرأي العام بشــأن جدوى 

االحتجاجات.
وجتدر اإلشارة الى ان التوتر في املدن 
واحملافظات اإليرانية، ما يزال ســيد 
املوقف، فبعد االحتجاجات األخيرة 
التي عّمت الشــوارع فــي مدينة 
ســميرم التابعة حملافظة أصفهان 
اإليرانية وســط البالد، والذي أسفر 

عــن وقوع اشــتباكات قضى على 
إثرهــا عنصــر من احلــرس الثوري 
األمنية  القوات  انتشــرت  اإليراني، 
ومعهــا قــوات قمعيــة ملواجهة 
احملتجني، كما وقعت اشتباكات بني 

عناصر األمن وأهالي املدينة.
واعتقلــت الســلطات بعض ذوي 
في  الشــعبية  االحتجاجات  قتلى 
سميرم، في حني جتمع أهالي املدينة 
منازل بعضهم، بحســب ما  أمام 

نقلته “إيران انترناشيونال”.
وذكــرت صفحــة “1500 صــورة” 
على “تويتــر”، التي تغطــي أخبار 
االحتجاجــات، أن القــوات األمنية 
هاجمت منزل ضحايا االحتجاجات 
امس،  صبــاح  مــن  في ســميرم 
عباسي،  علي  شــقيقة  واعتقلت 

وشقيقي مراد بهراميان.
وجــاء االعتقــال بعدمــا أقيمت، 
اجلمعة املاضية، مراسم أربعني علي 

عباســي، أحد ضحايــا االنتفاضة 
الشعبية في سميرم بحضور عدد 
كبير من املواطنني، وفي هذا احلفل 
أطلق املشــاركون بالونات وأنشدوا 
للديكتاتور   باملوت  وهتفوا  األغاني، 
وجتمعــت أعداد كبيــرة من أهالي 
هذه املدينة الســبت، أمام مكتب 
القائمقــام، احتجاجا على القمع، 
ورددوا هتافات مثل: “ال نريد مسؤوال 
داعشــياً”، و”هذا الوطن لن يصبح 

وطنا حتى يرحل املاللي”.
واستمرت االحتجاجات في سميرم 
الليل، كما  حتى وقت متأخر مــن 
نشرت تقارير ومقاطع فيديو تشير 
إلى اســتمرار وجــود املواطنني في 
مناهضة  شعارات  وترديد  الشوارع 
للنظــام. في الوقت نفســه، أكد 
مرتضــى عمو مهــدي، نائب قائد 
مبحافظة  الزمــان  صاحــب  فيلق 
أصفهــان، مقتــل عنصــر مــن 

الباســيج خالل احتجاجات مدينة 
األحد مطلع  األول  ســميرم، امس 
كانــون الثاني، وأعلن عــن هويته 

باسم “محسن رضائي”.
وزعــم القائــد في احلــرس الثوري 
قتــل  الباســيجي  أن  اإليرانــي 

“برصاصة”.
كمــا وصــف متظاهــري مدينة 
سميرم بـ”مثيري الشغب”، ووصف 
قائمقامية  أمــام  األخير  جتمعهم 
سميرم وعدة أماكن أخرى باملدينة 

بأنه “غير قانوني”.
وأكــد عمو مهدي أن قــوات األمن 
التابعة للنظام اإليراني “اشتبكت” 
املتظاهرين في مدينة  مع عدد من 

سميرم.
وتعرضت مظاهرة سميرم السبت 
املاضي، لهجوم وإطالق نار من قبل 
قوات األمن، وقــد واجه املتظاهرون 

هذه القوات.

ايران تبدأ العام الجديد بتحذير النساء
من خلع الحجاب والتوتر سيد الموقف

بعد عدم اقتناع المحتجين بما روجت له السلطات 
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جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
 محكمة بداءة الفاو 

العدد : 27 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيم 2. عبد الرحمن عبد العزيز 
االبراهيم 3. يوســف مصطفى يوسف االبراهيم 4. ميثة 
يوسف عبد اهلل 5.احمد مشاري احمد 6.عبد اهلل يعقوب 
يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف االبراهيم 8.هيا 
عبد اللطيف االبراهيم  9.ابراهيم صالح صالح االبراهيم 
10.عبد اللطيف صالح صالح االبراهيم 11. محمد صالح 
صالح االبراهيم 12.حمد صالح صالح االبراهيم 13.حصة 
صالح صالــح االبراهيم 14.اســماعيل يونــس يعقوب 
15.علي يونس يعقــوب 16.زهرة طالــب داود 17. محمد 
عقيل يونس 18.مســلم عقيل يونس 19.بشــائر عقيل 
يونس 20.ظفائــر عقيل يونس 21. ســمائر عقيل يونس 

22.رشيدة قاسم سلمان 23. صديقة يونس يعقوب . 
اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 27/ اســتمالك / 2021 
واملؤرخ في 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً بحق املستملك 
منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص الثالثة املنظمني 
الى املســتملك منهم قراراً يقضــي بنزع ملكية جزء من 
العقارين املرقمني 3 / 404 و 3/ 418 مقاطعة 4 الدورة االول 
مبســاحة   600 م2 والثاني  مبســاحة 2500 م2 وتسجيله 
بأســم املســتملك وزير املوارد املائية اضافــة لوظيفته 
ولتعــذر تبليغكم جملهولية محل اقامتكــم . عليه تقرر 
تبليغكم نشــراً في صحيفتني محليتني يوميتني ولكم 
حق الطعن التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 3505/ج/2022
التاريخ: 2022/12/20
املتهم / عبد الهادي مانع محسن

م/ إعالن
حتية طيبة...

بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
بالقضيــة املرقمة اعاله وفق احكام 
املادة )457( من قانون العقوبات رقم 
)111( فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
أمــام هــذه احملكمة في الســاعة 
 2023/2/8 يــوم  الثامنــة صباحــا 
وفي حال عدم احلضور ســوف جتري 
وحســب  بحقك  غيابيا  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

محكمة جنح شيخ سعد
العدد / 298/جنح/2022 
 التاريخ / 2022/12/27

م/ اعالن
الى / املتهــم / كاظم جليوي كحيط 
طــوكان الرفيعــي – محل ســكنه 
واسط / شــيخ سعد / اجلانب االيسر 

سابقاً – حالياً مجهول اإلقامة
بالنظر ألحالتك على هذه احملكمة من 
قبل املكتب القضائي في شيخ سعد 
حملاكمتــك وفق املــادة 431 من قانون 
وتغيبك  حضــورك  ولعدم  العقوبات 
دون عــذر مشــروع وجملهوليــة محل 
اقامتك لذا تقرر تبليغك بهذا اإلعالن 
احملليتني  الصحيفتــني  عــن طريــق 
في  احملكمة  امــام هــذه  للحضــور 
موعد احملاكمة املصــادف 2023/1/30 
او تســليم نفســك الى اقرب مركز 
شرطة وبعكسه ستجري محاكمتك 

غيابياً وفق األصول .
القاضي
ناصر عبد فهد الراشدي
قاضي محكمة جنح شيخ سعد

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادة من وزارة 
واالثار/  والســياحة  الثقافــة 
هيئة الســياحة فنــدق رويال 
توليب )الرشــيد( باسم يحيى 
عبد الزهرة علي على من يعثر 
الى جهة  عليهــا تســمليها 

االصدار.

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
 محكمة بداءة الفاو 

العدد : 16 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك 
منهــم كل مــن 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد 
الرحمن عبد العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى 
يوسف االبراهيم 4. ميثة يوسف عبد اهلل 5.احمد 
مشاري احمد 6.عبد اهلل يعقوب يوسف االبراهيم 
7. مرمي يعقوب يوسف االبراهيم 8.هيا عبد اللطيف 
االبراهيم  9.ابراهيم صالح صالح االبراهيم 10.عبد 
اللطيف صالح صالح االبراهيم 11. محمد صالح 
صالح االبراهيم 12.حمد صالــح صالح االبراهيم 

13.حصة صالح صالح االبراهيم .
اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 16/ اســتمالك 
/ 2021 واملؤرخ فــي 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً 
بحق املســتملك منه االول والثانــي وغيابياً بحق 
الى املستملك منهم  الثالثة املنظمني  االشخاص 
قراراً يقضــي بنزع ملكية جزء مــن العقار املرقم 
3 / 591 مقاطعــة 4 الدورة ومبســاحة   2475 م2 
وتســجيله بأســم املســتملك وزير املوارد املائية 
اضافة لوظيفتــه ولتعذر تبليغكم جملهولية محل 
اقامتكم . عليه تقرر تبليغكم نشراً في صحيفتني 
محليتــني يوميتني ولكم حق الطعن التمييز خالل 
املدة القانونية وبعكســه ســوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
محكمة بداءة الفاو 

العدد : 21 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوسف عبد اهلل 5.احمد مشاري احمد 6.عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف 
االبراهيم 8.هيــا عبد اللطيف االبراهيــم  9.ابراهيم 
صالح صالح االبراهيم 10.عبد اللطيف صالح صالح 
االبراهيــم 11. محمد صالح صالح االبراهيم 12.حمد 
صالــح صالــح االبراهيــم 13.حصة صالــح صالح 
االبراهيــم 14.عزيز فدعم غضبــان 15.لطيفة فدعم 
غضبان 16.شــاكر يوســف فدعم 17.ماجد يوسف 
فدعــم 18.اميرة يوســف فدعم 19.ماجدة يوســف 

فدعم 20.ساجدة يوسف فدعم .
اصدرت هــذه احملكمة قرارها بالعدد 21/ اســتمالك / 
2021 واملؤرخ فــي 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قراراً يقضي 
بنــزع ملكية جزء مــن العقارين املرقمــني 3 / 436  و 
3/ 422 مقاطعــة 4 الــدورة االول مبســاحة   600 م2 
والثاني مبســاحة 600 م2 وتسجيله بأسم املستملك 
وزير املوارد املائية اضافــة لوظيفته ولتعذر تبليغكم 
جملهولية محل اقامتكم . عليه تقرر تبليغكم نشــراً 
فــي صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 3444/جنح/2022
التاريخ: 2022/12/19

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : حليم لفته 

عطيه القريشي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمــة 3444/جنح/2022 
م وفق احكام املادة )1/459( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في يــوم 2023/1/19 م 
وفي حال عدم حضورك سوف جتري 
وحســب  بحقك  غيابيا  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
محكمة بداءة الفاو 

العدد : 14 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022 

اعالن   
الى / االشــخاص الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم 
كل مــن 1. دالل صالح االبراهيم 2. عبد الرحمن عبد العزيز 
االبراهيم 3. يوســف مصطفى يوســف االبراهيم 4. ميثة 
يوســف عبد اهلل 5.احمد مشاري احمد 6.عبد اهلل يعقوب 
يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوســف االبراهيم 8.هيا 
عبد اللطيف االبراهيم 9.ابراهيــم صالح صالح االبراهيم 
10.عبــد اللطيف صالح صالح االبراهيم 11. محمد صالح 
صالح االبراهيم 12. حمد صالح صالح االبراهيم 13.حصة 
صالح صالح االبراهيم 14.صفية جعفر عباس ابراهيم 15. 
شــريفة جعفر عباس ابراهيم 16.حليمة عبد علي عباس 
ابراهيم 17.عزيزة عبد علي عبــاس ابراهيم 18. امينة عبد 
علي عبــاس ابراهيم 19. طاهرة عبد علــي عباس ابراهيم 
20.بتــول عبد علي عبــاس ابراهيم 21. ســاهرة عبد علي 
عبــاس ابراهيم 22.محمــد عبد علي عبــاس ابراهيم 23. 
ضرغام احمــد عبد علي عباس 24.حيــدر احمد عبد علي 
عباس 25.فاطمة احمد عبد علي عباس 26.اســماء احمد 
عبد علــي عباس 27.زينب احمد عبد علــي عباس 28.اميان 

احمد عبد علي عباس 29. عبد الكرمي ناصر غلوم علي  
اصــدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 14/ اســتمالك / 2021 
واملؤرخ في 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً بحق املســتملك 
منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص الثالثة املنظمني 
الى املســتملك منهم قراراً يقضي بنــزع ملكية جزء من 
العقــار املرقم 3 / 559 مقاطعة 4 الدورة ومبســاحة   1750 
م2 وتســجيله بأسم املســتملك وزير املوارد املائية اضافة 
لوظيفته ولتعذر تبليغكم جملهولية محل اقامتكم . عليه 
تقرر تبليغكم نشراً في صحيفتني محليتني يوميتني ولكم 
حق الطعن التمييز خالل املدة القانونية وبعكســه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
محكمة بداءة الفاو 

العدد : 19 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل مــن 1. دالل صالــح االبراهيم 2. عبــد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوســف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوســف عبد اهلل 5.احمد مشاري احمد 6.عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوســف 
االبراهيم 8.هيا عبد اللطيف االبراهيم  9.ابراهيم صالح 
صالح االبراهيم 10.عبد اللطيف صالح صالح االبراهيم 
11. محمد صالح صالح االبراهيم 12.حمد صالح صالح 
االبراهيم 13.حصة صالح صالــح االبراهيم 14. حبيبة 
عبــاس محمد 15.عدنــان عبد الغفور عبــد الرضا 16. 
جعفر عبد الغفور عبد الرضا 17.حسني عبد الغفور عبد 
الرضــا 18. انتصار عبد الغفور عبد الرضا 19. سوســن 
عبد الغفور عبد الرضا 20. كوثر عبد الغفور عبد الرضا 

21. بشرى عبد الغفور عبد الرضا . 
اصدرت هــذه احملكمة قرارهــا بالعدد 19/ اســتمالك / 
2021 واملؤرخ فــي 24/ 11/ 2022 حكمــاً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشــخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قــراراً يقضي 
بنزع ملكية جزء من العقــار املرقم 3 / 672 مقاطعة 4 
الدورة ومبســاحة   1200 م2 وتسجيله بأسم املستملك 
وزير املوارد املائيــة اضافة لوظيفتــه ولتعذر تبليغكم 
جملهولية محل اقامتكم . عليه تقرر تبليغكم نشراً في 
صحيفتني محليتني يوميتني ولكم حق الطعن التمييز 
خالل املدة القانونية وبعكســه ســوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3564/ج /2022
التاريخ: 2022/12/14

م/ إعالن
الــى املتهــم الهارب : عــالء كامل 
محمد اجلعيفري / يســكن كوت – 

العزة القدمية
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمــة 3564/جنح/2022  
وفــق احكام املــادة )433( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2023/1/16 وفي حــال عدم احلضور 
ســوف جتري احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1824
التاريخ: 2022/12/28

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب 

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن بيع املواد املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الى مديرية 
بلدية بدرة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية بدرة لالطالع على مواصفاتها خالل فترة )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر املديرية أعاله في 
متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املشتري جلب هوية االحوال املدنية 
مصورة وأصلية وعلى ان يتم رفع االلية خالل فترة 10 ايام من تاريخ املصادقة وبخالفة يتحمل املشتري غرامة 

مالية قدرها )100000( مائة الف دينار عن كل يوم تاخير. 
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة

رأس مالها )20( مليار دينار 
قسم القانونية

)7(
اعالن 

تعلن الشركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع األموال املدرج ادناه واخملزونة في معمل 
تنقية البذور في احلويجة . فعلى الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية 
عشــر من صباح يوم الثالثاء املوافق 2023/1/10 مستصحبني معهم التأمينات القانونية املبينة ادناه لغرض 
املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل 

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

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

- يتحمل أجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشــر اإلعالن مــع أجور التحميل واي 
مصاريف أخرى .

- ان االشــتراك باملزايدة يعتبر إقرار مبعاينة املادة بحالته املعروض بهــا ويعتبر قبوال به وال يحق له االعتراض 
الحقاً.

املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 124
التاريخ: 2022/12/29

م/ إعالن ثاني

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار أمالك بلدية )كرمة بني ســعيد( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )2( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )15( يوم 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة 
التقديريــة لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مــدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية 
حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن 

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

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
 محكمة بداءة الفاو 

العدد : 23 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوسف عبد اهلل 5.احمد مشاري احمد 6.عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف 
االبراهيم 8.هيــا عبد اللطيف االبراهيــم  9.ابراهيم 
صالــح صالــح االبراهيــم 10.عبد اللطيــف صالح 
صالــح االبراهيم 11. محمد صالــح صالح االبراهيم 
12.حمــد صالح صالــح االبراهيــم 13.حصة صالح 
صالــح االبراهيم 14.عباس حمزة ســبهان 15.عمران 
حمزة سبهان 16.صالح حمزة سبهان 17.ظاهر حمزة 

سبهان .
اصدرت هــذه احملكمة قرارها بالعدد 23/ اســتمالك / 
2021 واملؤرخ فــي 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قراراً يقضي 
بنزع ملكيــة جزء من العقارين املرقمــني 3 / 439 و 3 
/434  مقاطعــة 4 الــدورة االول مبســاحة   300 م2 
والثاني مبساحة 1800 م2 وتسجيله بأسم املستملك 
وزير املوارد املائية اضافــة لوظيفته ولتعذر تبليغكم 
جملهولية محل اقامتكم . عليه تقرر تبليغكم نشــراً 
فــي صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 345/جنح/عنف اسري/2022
التاريخ: 2022/12/19

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : بهاء علي 

حسن محيسن السراي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
345/جنح/عنف  املرقمــة  القضية 
املادة  احــكام  وفق  م  اســري/2022 
فقد  العقوبات  قانــون  من   )1/413(
باإلعالن عــن طريق  تبليغــك  تقرر 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في يــوم 2023/1/19 م 
وفي حال عدم حضورك سوف جتري 
وحســب  بحقك  غيابيا  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

اعالن
الى املتهم الغائب/ )املفوض رضا حسني 

عنبر سويهي الصبيحاوي(
املنسوب الى / مديرية شرطة محافظة 

ميسان واملنشات
العمارة/  ميســان/  محافظة  العنوان/ 

حي الشرطة/ الدوامن
مبا انك متهم وفق املادة /5/اوال من ق.ع.د 
رقم 14 لســنة 2008 املعــدل لغيابك 
عن مقر عملك بتاريخ 2022/6/22 وحلد 
االن وجملهولية  محــل اقامتك اقتضى 
تبليغك بهذا االعالن على ان حتضر امام 
محكمــة قوى االمــن الداخلي االولى/ 
املنطقة اخلامسة البصرة من خالل مدة 
ثالثون يوماً من تاريخ تعليق هذا االعالن 
في محل اقامتــك ومقر عملك وجتيب 
عن التهمــة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا 
استنادا ألحكام املواد )65 و68 و69( من 
لقوى  اجلزائية  احملاكمــات  اصول  قانون 

االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

فقدان هوية 
فقــدت  الهويــة الطالــب   
باســم  )يونس حازم خضير 
صيهود( الصــادرة من كليه 
التقنيه االداريه بغداد / قسم 
احملاســبه  فمن يعثر عليها 

تسليمها جلهة االصدار.

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
 محكمة بداءة الفاو 

العدد : 13 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك 
منهــم كل مــن 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد 
الرحمن عبد العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى 
يوسف االبراهيم 4. ميثة يوسف عبد اهلل 5.احمد 
مشاري احمد 6.عبد اهلل يعقوب يوسف االبراهيم 
7. مرمي يعقوب يوسف االبراهيم 8.هيا عبد اللطيف 
االبراهيم  9.ابراهيم صالح صالح االبراهيم 10.عبد 
اللطيف صالح صالح االبراهيم 11. محمد صالح 
صالح االبراهيم 12.حمد صالــح صالح االبراهيم 

13.حصة صالح صالح االبراهيم .
اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 13/ اســتمالك 
/ 2021 واملؤرخ فــي 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً 
بحق املســتملك منه االول والثانــي وغيابياً بحق 
الى املستملك منهم  الثالثة املنظمني  االشخاص 
قراراً يقضــي بنزع ملكية جزء مــن العقار املرقم 
3 / 624 مقاطعــة 4 الدورة ومبســاحة   3750 م2 
وتســجيله بأســم املســتملك وزير املوارد املائية 
اضافة لوظيفتــه ولتعذر تبليغكم جملهولية محل 
اقامتكم . عليه تقرر تبليغكم نشراً في صحيفتني 
محليتــني يوميتني ولكم حق الطعن التمييز خالل 
املدة القانونية وبعكســه ســوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
 محكمة بداءة الفاو 

العدد : 20 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيم 2. عبد الرحمن عبد العزيز 
االبراهيم 3. يوســف مصطفى يوسف االبراهيم 4. ميثة 
يوسف عبد اهلل 5.احمد مشاري احمد 6.عبد اهلل يعقوب 
يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف االبراهيم 8.هيا 
عبد اللطيف االبراهيم  9.ابراهيم صالح صالح االبراهيم 
10.عبد اللطيف صالح صالح االبراهيم 11. محمد صالح 
صالح االبراهيم 12.حمد صالح صالح االبراهيم 13.حصة 
صالح صالح االبراهيم 14.امني عبد االمير حسن 15.عبد 
االمير حسن علي حسن 16.عبد االمام حسن علي حسن 
17.سالم حسن علي حســن 18.عزيز حسن علي حسن 
19.جميل حســن علي حسن 20.مثنى حسن علي حسن 
21.علي حسن علي حســن 22.نعيمة حسن علي حسن 
23.صبيحة حسن علي حسن 24. زكية حسن علي حسن 
25.رقية حسن علي حسن 26.فهيمة حسن علي حسن .

اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 20/ اســتمالك / 2021 
واملؤرخ في 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً بحق املستملك 
منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص الثالثة املنظمني 
الى املســتملك منهم قراراً يقضــي بنزع ملكية جزء من 
العقار املرقم 3 / 562 مقاطعة 4 الدورة ومبســاحة   1650 
م2 وتسجيله بأسم املســتملك وزير املوارد املائية اضافة 
لوظيفتــه ولتعــذر تبليغكم جملهولية محــل اقامتكم 
. عليــه تقرر تبليغكم نشــراً في صحيفتــني محليتني 
يوميتني ولكم حق الطعن التمييــز خالل املدة القانونية 
وبعكســه سوف يكتســب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 360/جنح/عنف اسري/2022
التاريخ: 2022/12/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : حسني عبد 

الكرمي عباس دشتي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
360/جنح/عنف  املرقمــة  القضية 
املادة  احــكام  وفق  م  اســري/2022 
)384( عقوبــات فقد تقــرر تبليغك 
صحيفتني  طريــق  عــن  باإلعــالن 
محليتني للحضور أمام هذه احملكمة 
في يوم 2023/1/22 م وفي حال عدم 
حضورك سوف جتري احملاكمة غيابيا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق  
رئاسة محكمة استئناف البصرة

مجلس القضاء االعلى
 محكمة بداءة الفاو 

العدد : 15 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوسف عبد اهلل 5.احمد مشاري احمد 6.عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف 
االبراهيم 8.هيــا عبد اللطيف االبراهيــم  9.ابراهيم 
صالح صالح االبراهيم 10.عبد اللطيف صالح صالح 
االبراهيــم 11. محمد صالح صالح االبراهيم 12.حمد 
صالــح صالــح االبراهيــم 13.حصة صالــح صالح 
االبراهيــم 14.عــواد طالب غضبــان 15.يونس طالب 
غضبان 16.طاهر طالب غضبان 17.نشــيمة سبهان 

محمد .
اصدرت هــذه احملكمة قرارها بالعدد 15/ اســتمالك / 
2021 واملؤرخ فــي 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قراراً يقضي 
بنزع ملكية جزء من العقار املرقم 3 / 437 مقاطعة 4 
الدورة ومبساحة   600 م2 وتسجيله بأسم املستملك 
وزير املوارد املائية اضافــة لوظيفته ولتعذر تبليغكم 
جملهولية محل اقامتكم . عليه تقرر تبليغكم نشــراً 
فــي صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
محكمة بداءة الفاو 

العدد : 17 / استمالك / 2021 
التأريخ : 28 / 12 / 2022

اعالن   
الى / االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك 
منهــم كل مــن 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد 
الرحمن عبد العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى 
يوسف االبراهيم 4. ميثة يوسف عبد اهلل 5.احمد 
مشاري احمد 6.عبد اهلل يعقوب يوسف االبراهيم 
7. مرمي يعقوب يوسف االبراهيم 8.هيا عبد اللطيف 
االبراهيم  9.ابراهيم صالح صالح االبراهيم 10.عبد 
اللطيف صالح صالح االبراهيم 11. محمد صالح 
صالح االبراهيم 12.حمد صالــح صالح االبراهيم 
13.حصة صالح صالح االبراهيم 14.شاكر مسلم 
عاشور 15.فضيلة مسلم عاشور 16.حورية مسلم 

عاشور .
اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 17/ اســتمالك 
/ 2021 واملؤرخ فــي 24 / 11/ 2022 حكماً حضورياً 
بحق املســتملك منه االول والثانــي وغيابياً بحق 
الى املستملك منهم  الثالثة املنظمني  االشخاص 
قراراً يقضي بنزع ملكية جزء من العقارين املرقمني 
3 / 501   مقاطعــة 4 الــدورة مبســاحة   600 م2 
وتســجيله بأســم املســتملك وزير املوارد املائية 
اضافة لوظيفتــه ولتعذر تبليغكم جملهولية محل 
اقامتكم . عليه تقرر تبليغكم نشراً في صحيفتني 
محليتــني يوميتني ولكم حق الطعن التمييز خالل 
املدة القانونية وبعكســه ســوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القاضي 
نصير عالوي جثير 

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة بداءة العلم

العدد: 530/ب/2022
التاريخ: 2022/12/26

اعالن
الى املدعى عليها/ نور عايد ابراهيم

محكمة  اصدرت   2022/12/26 بتاريخ 
بداءة العلــم بحقك حكمــا غيابيا 
يقضــي )بإلزامك بتأديتــك للمدعى 
غالب محمــود ماضــي مبلغا قدره 
)مليونــني دينــار( وحتميلك الرســوم 
تبليغــك  تقــرر  لــذا  واملصاريــف 
بصحيفتــني محليتني وفي حال عدم 
حضورك الى هذه احملكمة او ارسال من 
ينوب عنك قانونياً لالعتراض والتمييز 
خالل مــدة اقصاها ثالثــون يوماً من 
تاريخ النشــر في الصحف يعتبر قرار 
احلكم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

الثبات.
القاضي
عامر رشيد حمادي

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

6,000,000 ستة ماليني دينار500 طن قابلة للزيادة والنقصانكوالح ذرة صفراء علفية

مليون دينار50 طن قابلة للزيادة والنقصانتنب ذرة صفراء علفية

 ،،القيمة التقديريةمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
)االيجار السنوي(

 علوة الفواكه755/376كرمة بني سعيد1
سنة واحدةواخلضر

 52،500،000 اثنان
 وخمسون مليون
وخمسمائة دينار

 450،000 اربعمائةسنة واحدةمخزن1877/50كرمة بني سعيد2
وخمسون الف دينار

القيمة التقديريةرقم الشاصيرقم االليةنوع املوادت

436064 فحص كريدر جلبروم 1
280738مؤقت

7,560,000 فقط 
سبعة مليون 
وخمسمائة 

وستون الف دينار 
الغيرها



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 672/ج/2022
التأريخ: 2022/12/19

إعالن
الى املتهم الهارب

 )عالء حيدر نوروز اجلادري(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم فــي الدعــوى املرقمة اعــاه تقرر 
إجــراء احملاكمة بحقك غيابيــاً وفق أحكام 
املادة )453( مــن قانون العقوبات رقم )111( 
لســنة 1969 ، لذا اقتضــى تبليغك إعانا 
فــي صحيفتــني محليتني باحلضــور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2023/1/22 وإذا صــادف موعــد احملاكمــة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابياً 
وعلنا وحســب األصول للتفضل باالستام 

مع التقدير.
القاضي
غازي رحيم التميمي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
جلنة بيع األثاث املستهلك

العدد : 1822
التاريخ : 2022/12/26

اعالن
استئناف  محكمة  رئاســة  تعلن 
واسط / جلنة بيع األثاث املستهلك 
عن إجراء مزايدة علنية لبيع األثاث 
في  تفاصيلها  املبينة  املستهلكة 
القائمة املرفقة طياً حسب قانون 
املرقم 21  الدولة  بيع وإيجار أموال 
لسنة 2013 املعدل ، فعلـــــــى 
الراغبني باالشتراك في هذه املزايدة 
الرئاســة  الــى مقر هذه  احلضور 
بعد ) 7 ( ســبعة أيام مــن تأريخ 
نشــر اإلعان ويتحمل من ترســو 
عليه املزايدة أجور النشــر واإلعان 

والداللية.
القاضي
 رحيم صالح اجلوراني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 839/ج/2022
التأريخ: 2022/12/29

إعالن
الى املتهم الهارب )علي ناجي زيدان 

خليف الدلبوحي(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم في الدعوى املرقمة اعاه تقرر إجراء 
احملاكمــة بحقك غيابياً وفــق أحكام املادة 
)1/413( مــن قانون العقوبــات رقم )111( 
لســنة 1969 ، لذا اقتضــى تبليغك إعاناً 
فــي صحيفتــني محليتني باحلضــور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2023/1/30 وإذا صــادف موعــد احملاكمــة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابياً 
وعلنا وحســب األصول للتفضل باالستام 

مع التقدير.
القاضي
غازي رحيم التميمي

جمهورية العراق
محافظة ذي قار

قسم العقود احلكومية
العدد: 1
التاريخ: 2023/1/2

مناقصة رقم )56(
الى / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية

م/ اعالن

تعلن محافظة ذي قارعن مناقصة مشروع )تطوير وحتديث وتأثيث شارع النيل( ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
رقم )2( لســنة 2022 خطة تنمية االقاليم واســتنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم)2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من 
وزارة التخطيــط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتاديــة النافذة وقانون الدعم الطارئ ان وثيقة الدعوة 

لتقدمي العطاء )اإلعان( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية 
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياسية ( والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافة من الدول املؤهلة االشــتراك فيها ، كما هو محدد في النشــرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدول 
املؤهلــة ( و بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريــري إلى العنوان احملدد بالتعليمات 
املقدمي العطاء أن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم 
عقد املؤمتر اخلاص باإلجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )12( ظهراً من يوم الثاثاء املصادف 2023/1/10 
في الدائرة املســتفيدة فعلى الراغني من الشــركات واملقاولني العراقيني املؤهلني و املصنفني من الدرجة املذكورة أدناه على األقل 
والشــركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار قســم العقود احلكومية لشراء نسخة من 
الوثائق اخلاصة باملشروع علما إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر آزاءه( غير قابله للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية 
للشــركات العراقية غير نافذة واوراق التســجيل للشركات االجنبية عند شــراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات 

التالية :
متطلبات التأهيل املطلوبة -:

أ - املتطلبات الفنيــة :- اخلبرة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( ومببلغ ال يقل عن )5،748،313،000( خمســة مليارات 
وسبعمائة وثمانية واربعون مليون وثاثمائة وثاثة عشر الف دينار عراقي وللسنوات ال )10( السابقة مت إجنازها بنجاح وجودة كاملة 

.
ب - املعدات واالليات )توفير او تعاقد( )املدرجة في اجلدول ادناه(

ج - الكوادر الفنية :- )املدرجة في اجلدول ادناه(
د- املتطلبات املالية:-

أوال:- األداء املالي الســابق الذي يظهر حتقيق األرباح للســنتني األخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي 
)2012-2013( )كشف احلسابات اخلتامية ( مصادق من محاسب قانوني

ثانيا:- املوارد املالية )السيولة النقدية ( من خال تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ أكبر أو يساوي )1,198,000,000( 
مليار ومائة وثمانية وتسعون مليون دينار عراقي

ثالثاً:- معدل االيراد السنوي ان يكون اكبر من او يساوي )9،713،585،000( تسعة مليارات وسبعمائة وثاثة عشر مليون وخمسمائة 
وخمسة وثمانون الف دينار عراقي )وعلى ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عشر سنوات ( وخال السنوات العشرة السابقة

د - املتطلبات القانونية :
اوال :- األهلية وتشــمل )جنســية الشركة مقدمة العطاء - ال يوجد تضارب باملصالح ، لم يتم ادراج الشركة املقدمة في القائمة 
الســوداء ، الشركات اململوكة للدولة )ان تثبت أنها مســتقلة قانونياً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابعــة لصاحب العمل( ، غير مســتبعدة من قبل صاحب العمل او اســتنادا الى قرار صادر من قبــل األمم املتحدة / مجلس األمن 

للمشاركة في املناقصات (
ثانيا :- عدم ممانعة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار
 ثالثا :- شــهادة تأسيس الشركة مع ماحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي أوراقها كافة ومصدقة 

لدى وزارة اخلارجية العراقية وحسب القانون .
رابعا :. هوية تســجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول أو الشــركات املقاولة حســب ما 

مطلوب في اجلدول أدناه
خامسا :- وصل شراء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

1.كل العطــاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او ســفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون الى جهة التعاقد 
)ديوان محافظة ذي قار/قســم العقود احلكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وعلى املناقص الفائز )الشــركة أو املقاول( الذي ترســو علية املناقصة مباشــرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي 
خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد أو 

احملافظات اجلنوبية نافذا إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية 
2.يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير 
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب .
 3. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120 ( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

4. ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
5.تتحمل من ترســو علية املناقصة أجور النشر واالعان وألخر اعان عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة
6.يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة 
اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة و بكتاب رسمي مباشر وخال مدة )30 يوم( من تاريخ استام املركز للطلب 
7.في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه 
على ان يقدم عقد مشــاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة 
معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل أو االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق 
اصوليا بعد توقيع العقد خال مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد و في حال انســحاب احد الشــركاء فيتم معاملة 

املشتركني معاملة الناكل أو اخملل و حسب واقع احلال.
8.احملافظة غير مسؤولة عن إلية وصول مواد العمل الى املوقع

9.تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشــف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثاً لرب 
العمل بعقد املقاولة 

10. احملافظة غير ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
11. تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خال سبعة أيام 

من تاريخ فتح عطاءتهم وبخافه ال ميكن قبولها
 12. تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3
13. ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل

14. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول ( السلفة فا يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املشروع وعلى 
كفاءاته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخال مبضمون املادة 62/ط من شروط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني 
15. ال يحق للشــركات التي لديها ثاث عقود او اكثر لم تنفذ االشتراك بهذه املناقصة استنادا إلى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

– دائرة العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27
16. ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة )11( ظهراً من يوم الثاثاء املصدف 2023/1/17 الى العنوان التالي محافظة ذي قار- 
قســم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية - االدارة احمللية قرب مصرف الرشيد - فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
ســابقاً (على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابه وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من احلك والشــطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشــركة ورقم الهاتف 
والبريد االليكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خاله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها 
وهوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وال يســمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور إلى ديوان محافظة ذي قار- مبنى احملافظة القدمية -  شــارع النيل وسوف ترفض العطاءات 
املتأخــرة ، واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه علــى ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني .
17. تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة.

الدكتور
محمد هادي حسني
محافظ ذي قار

وزارة املوارد املائية 
شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري

القسم: القانوني/ شعبة العقود
م/ تنويه اعالن مناقصة رقم )4 / شركة العراق 

العامة لتنفيذ مشاريع الري/2022 (

تقــرر متديد مدة االعان عن املناقصة رقم )4 / شــركة 
العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري / 2022 ( اخلاصة ب) 
جتهيز وتنفيذ جســر حديدي فضائي بطول )40م( على 
السدة احلدودية في محافظة ميسان ( لغاية يوم )االثنني 
( املوافــق 2023/1/9 الســاعة ) 11:00( قبل الظهر بدال 
من يوم )الثاثاء ( املوافق 2023/1/3 وفي حال مصـــادفة 
موعد فتح العطاءات عطلة رسمية يكون موعد الفتح 

في اليوم التالي لذا اقتضى التنويه . 
غني مهدي محمد
ع.املدير العام

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن
تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة 
علنية للمرة الثانية بعد التثمني للمرة الثانية لتأجير 
موقع النــادي الطابي/ كلية التربيــة البدنية وعلوم 

الرياضة بجامعتنا. 
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغرض احلصول على الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )50000( خمســون ألــف دينار غيــر قابل للرد 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية 
ومنهــا )البطاقة الشــخصية - بطاقة الســكن - 
البطاقــة التموينية - براءة ذمة مــن الهيئة العامة 
للضرائب - كتاب عــدم محكومية - هوية الضريبة - 
التصريح األمني - اإلجازة الصحية بالنســبة للنادي( 
واحلضور في متام الســاعة العاشرة في اليوم اخلامس 
عشر من اليوم التالي لنشر اإلعان. ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها )2%( من بدل رســو 

املزايدة وأجور نشر اإلعان.
)1( موقع النادي الطابي / كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة بجامعتنا
رئاسة اجلامعة املستنصرية

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن
تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة 
علنية بعد كسر القرار لتأجير مواقع النادي الطابي/ 

كلية العلوم السياحية بجامعتنا واملدرجة ادناه
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية 
لغرض احلصول على الشروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )50000( خمســون ألف دينار غيــر قابل للرد 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمســكات 
الرســمية ومنها )البطاقة الشــخصية - بطاقة 
السكن - البطاقة التموينية - براءة ذمة من الهيئة 
العامة للضرائب - كتــاب عدم محكومية - هوية 
الضريبــة - التصريح األمني - اإلجــازة الصحية( 
واحلضور في متام الساعة العاشرة في اليوم السابع 
من اليوم التالي لنشــر اإلعان. ويتحمل من ترسو 
عليــه املزايدة أجور اخلدمــة مقدارها )2%( من بدل 

رسو املزايدة مع أجور نشر اإلعان.
)1( موقع النادي الطابي / كلية العلوم السياحية

رئاسة اجلامعة املستنصرية
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متابعة ـ الصباح الجديد :
وجهت جلنــة االقتصاد في البرملان، 
خالل الشهر احلالي، عدة دعوات إلى 
حكومة محمد شــياع السوداني، 
تطالب بإعادة تفعيل قانون حماية 
املنتــج احمللــي، في ظل اســتمرار 
املستوردة  للبضائع  األسعار  ارتفاع 
نتيجة اضطراب قيمة الدينار أمام 
الــدوالر. وقال رئيــس اللجنة علي 
املوســوي إن الصناعــة في العراق 
جراء  كبير  بشكل  لالندثار  تتعرض 
البضائع املستوردة من اخلارج، على 
عراقيني  صناعيني  وجود  من  الرغم 
ميكن أن يسهموا في نهوض الواقع 

الصناعي الوطني.
وشدد املوســوي على أهمية فتح 
اجملال أمام القطاع اخلاص بالشكل 
الالزم مــن أجل تطويــر الصناعة 
حلماية  بهــا  والنهوض  الوطنيــة 

املنتج احمللي.
قانون  لتفعيل  دعواتهــم  أن  وأكد 
حماية املنتج احمللي تأتي بعد دراسة 
الصناعيني  وشكاوى  السوق  وضع 
من عــدم قدرتهم على منافســة 
البضائــع املســتوردة التي أغرقت 

السوق.
وتعاون  “تنســيق  عــن  وكشــف 
مشترك بني البرملان ووزارة الصناعة 
واحتاد الصناعــات، من أجل تفعيل 
قانــون حماية املنتــج احمللي ضمن 
البرملانية احلاليــة، وإحياء  الــدورة 
عبارة )صنع فــي العراق( من جديد 

داخل السوق احمللية”.
وأشــار إلى أن جلنتــه تناقش دعم 
الالزمــة للقطاع  القــروض  توفير 
الصناعــي ضمن املوازنــة املقبلة، 
وتشــريع العديد من القوانني التي 
حتافظ على دعم الصناعة الوطنية 

والنهوض بها. 

قوانني سابقة
في عام 2010 صّوت مجلس النواب 
العراقي على قانون حماية املنتجات 
 ،2010 11 لســنة  رقــم  الوطنية 
العراقية  املنتجــات  بهدف حماية 
وتوفيــر بيئة مناســبة لرفع قدرة 

اإلنتاج احمللي وتهيئته للمنافســة 
في األســواق احملليــة والدولية، إال 
أن هــذا القانون لم يغير من الواقع 
شــيئاً. وقال الباحث في االقتصاد 
الصناعي عمار جنم إن هذا القانون 
ومنذ تشــريعه لم يعالــج أياً من 
خلفتها  التي  الضارة  املمارســات 
على  العراق،  مــع  الدولية  التجارة 
الرغم من مرور أكثــر من 12 عاماً 

على تشريع القانون.
وأضاف جنم، أن احلكومات العراقية 
املتعاقبــة منذ غزو العراق ســنة 
2003 عجــزت عن حمايــة املنتج 
احمللي، وغاب دور الصناعة الوطنية 

بشــكل كبير ليكون السوق احمللي 
الصناعيــة  للمنتجــات  رهينــة 

املستوردة، مبا فيها الرديئة.
وأوضــح أن الدولــة لــم حتقق أي 
في  وخاصة  اقتصاديــة،  نهضــة 
وتســببت  الصناعية،  القطاعات 
باســتمرار  احلكومية  السياســة 
خســارة الشــركات العامة وعدم 
أرباح تســاعدها على  أي  حتقيــق 
النمــو والتطور، وما تــزال العديد 
من املصانــع عاجزة حتى عن تأمني 

رواتب موظفيها.
وأكد جنم أن نســبة الصناعة من 
الناجت اإلجمالي العراقي كانت تبلغ 

ستة باملائة لتصل إلى 13.9 باملائة 
في عام 1988، ولغاية ســنة 2003 
كانت الصناعة تشــكل 23 باملائة 
اإلجمالي،  احمللــي  الناجت  حجم  من 
إلى نحو  لتنتكس خالل عام 2018 

0.9 باملائة.

مصانع متوقفة
يبلغ عدد املصانع التابعة لشركات 
 227 العراق نحو  العام في  القطاع 
مصنعــاً، تعمل منها 144 مصنعاً 
فقط. وكشفت وزارة الصناعة في 
وقت سابق عن وضع خطة لتأهيل 

وتشغيل املصانع املتوقفة.

ويــرى الباحــث االقتصــادي عمر 
العراقية  الصناعة  أن  احللبوســي 
لم تعد تذكر بســبب توقف أكثر 
من ثلثي املصانــع واملعامل نتيجة 
اإلهمال املتعمد من قبل احلكومات 
املتعاقبــة التي جعلت من املصانع 
العراقيــة مقابر لــآالت واملعدات 
التــي تآكلت جــراء اإليقاف وعدم 

االستعمال والصيانة.
احلكومة  دفع  أن  احللبوســي  وأكد 
رواتب عمال املصانع املتوقفة كلف 
العراق خســائر كبيــرة مع توقف 
اإلنتاج، فضــاًل عن إدخال البالد في 
نفق االعتمــاد على صناعات الدول 

األخــرى الذي تســبب فــي إخراج 
العملة الصعبة خارج البلد.

وبــنّي أن املشــكالت التــي تواجه 
الصناعة ليســت فقــط داخلية، 
ألن قرار تعطيــل القطاع جاء وفق 
إمالءات وأجنــدات خارجية ُفرضت 
ليبقى  احلاكمة،  الســلطات  على 
بضائع  لتصريــف  ســوقاً  العراق 
بعض الــدول لتحقيق مكاســب 
لها على حساب االقتصاد العراقي 

املتأزم.

دعم متواضع
الصناعات  احتــاد  مستشــار  أكد 
العراقي كرار القيسي أن السنوات 
بالنســبة  مظلمة  كانت  املاضية 
الذي  العراقي  الصناعــي  للقطاع 
يواجــه صعوبــات كبيــرة تتعلق 
بضعــف الدعم املقــدم من قبل 
الدولــة والبيروقراطيــة اإلداريــة 
شــركات  تســجيل  في  املتعلقة 

ومصانع القطاع اخلاص.
وأوضح القيسي، أن اإلنتاج الوطني 
بســبب  الســوق،  عن  متاماً  غائب 
الفساد والبيروقراطية وسوء اإلدارة 
فضالً عن إجراءات وقرارات رفع سعر 

صرف الدوالر أمام الدينار العراقي.
وحّمل القيسي احلكومة مسؤولية 
عدم وضع سياســات استراتيجية 
وقــرارات عاجلة ملواجهــة األزمات 
االقتصادية الراهنة، مشــدداً على 
أهمية مشاركة القطاع اخلاص في 

الصناعة الوطنية.
كاظم  االقتصــادي  اخلبير  وأوضح 
جواد أن النهــوض بواقع الصناعة 
الوطنيــة يتطلب توفيــر عدد من 
احملددات في مقدمتها وضع شروط 
وقوانــني اقتصادية للحد من إغراق 
األسواق باملنتجات األجنبية وحتديداً 

ذات النوعية الرديئة.
وأشــار جــواد، إلى أهميــة جذب 
وتفعيل  واألجنبي،  احمللي  املستثمر 
احلديثة للحد من  التكنولوجيا  دور 
عمليات التالعب في بيانات السوق 
وأرشــفة املدخالت الســلعية عن 

طريق اجلمارك واملنافذ احلدودية.

بغداد ـ الصباح الجديد :
استقرت أسعار الذهب “االجنبي 
والعراقــي” في األســواق احمللية 
اســواق  وفي  بغداد،  بالعاصمة 
اربيل عاصمة اقليم كردســتان، 

امس االثنني.

إن أسعار   ، وقال مصدر صحفي 
الذهب في أسواق اجلملة ب   شارع 
العاصمــة   بغداد  النهــر فــي 
، ســعر  االثنني  امس  ســجلت 
بيــع للمثقال الواحــد عيار 21 
مــن الذهب اخلليجــي والتركي 

واألوروبــي بلغ 388 الــف دينار، 
وسعر الشــراء 384  الف دينار، 
وهي نفس االســعار ليوم امس 

االحد.
وأشــار املصــدر، إلى أن ســعر 
بيع املثقــال الواحد عيار 21 من 

الذهب العراقي سجل استقرارا 
ايضا عند 358 الــف دينار، وبلغ 

سعر الشراء 354 ألفا.
وفيما يخص أســعار الذهب في 
محــال الصاغة، فإن ســعر بيع 
 21 عيار  اخلليجي  الذهب  مثقال 

يتراوح بــني 390 الف دينار و 400 
البيع  تراوح ســعر  ألف، فيمــا 
مثقــال الذهب العراقي بني 360 

الفاً و 365 الف دينار.
اما اسعار الذهب في اربيل فقد 
شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ 

ســعر بيع مثقال ذهب عيار 24 
445 الف دينار، وسجل عيار  بيع 
22 بيع 410 الف دينار، وســجل 
عيار 21 بيع 395 الف دينار، فيما 
ســجل عيار 18 بيــع 335 الف 

دينار.

بغداد ــ الصباح اجلديد :
العاملــي للذهب،  أعلن اجمللــس 
املركزية  البنوك  ان  االثنني،  امس 
من  طنا   31 اشــترت  العامليــة 
املعدن األصفر، فيما اشار الى ان 
العراق لم يشتر او يبيع أي كمية 
مرتبته  على  وحافظ  الذهب  من 

30 عاملياً.
وقال اجمللس في أحدث جدول له 
 2022 لشــهر كانون االول لعام 

، إن “البنــوك املركزيــة العاملية 
أضافت خالل شهر تشرين األول 
31 طنا صافياً مــن الذهب إلى 
االحتياطيــات الدولية العاملية”، 
مبينــا ان “مشــتريات الذهــب 
اقتصرت على حفنة من البنوك 

املركزية”.
وبــني ان “البنك املركــزي لدولة 
أضاف  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
مــا يزيد قليالً عــن 9 أطنان إلى 

كما  الذهــب،  من  احتياطاتــه 
التركي  املركزي  البنك  اشــترى 
تســعة أطنان من الذهب فيما 
اشــترت أوزبكســتان 8 أطنان، 
1 طن،  3، والهند  وكازاخســتان 

وقطر 1 طن”.
واشــار الى ان “العراق لم يتغير 
لم  العاملــي حيث  في تصنيفه 
يكن لديه شــراء أو بيع للذهب 
العاملي  موقعــه  على  ليحافظ 

100 دولة مدرجة  30 من أصــل 
بأكبر احتياطي للذهب،  باجلدول 
أن صعد عشــر مراتب في  بعد 
شــهر متــوز نتيجة شــرائه 34 
طنــا من الذهب لتبلــغ حيازته 
مــن الذهــب 130.3 طنــا وهي 
متثل %8.4 مــن باقي احتياطاته 

االخرى”.
عامليا وحســب اجلــدول ما زالت 
الواليات املتحدة االمريكية تتربع 

باقي الــدول بأكبر حيازة للذهب 
ألف   8.133 وبواقــع  العالم  في 
طن تليها املانيا 3.355 آالف طن، 
ومن ثــم جاءت ايطاليــا 2.451 
الف طنا، فيما تذيلت جمهورية 
الو الشعبية باملرتبة 100 وبواقع 
جمهورية  تســبقها  كيلو   900

كوبا بواقع 1 طن”.
وكان العــراق قد أعلــن في 27 
حزيران املاضي عن شراء كميات 

جديدة مــن الذهب مبا يقرب من 
)34( طنًّا، وبنســبة زيادة قدرها 

%35 على ما كان في حيازته.
والذي  للذهب  العاملــي  واجمللس 
يقع مقره فــي اململكة املتحدة، 
ميتلك خبــرة واســعة ومعرفة 
املســببة  بالعوامــل  عميقــة 
لتغيير الســوق ويتكون أعضاؤه 
الذهب  تعدين  أكبر شركات  من 

في العالم وأكثرها تقدماً.

 متابعة ـ الصباح الجديد :
توقــع محللون نفطيون، أن يشــهد 
العام اجلديد 2023 عديدا من التطورات 
اإليجابية في ســوق النفط اخلام، وأن 
في  األسعار  تعافي  تستمر مســيرة 
ضوء متســك حتالــف منتجي النفط 
اخلام فــي “أوبــك +” بتقييد املعروض 
برميل  العاملي بنحو مليوني  النفطي 
يوميــا حتى حزيــران املقبــل، وذلك 
بالتزامن مع انتعــاش متوقع للطلب 
العاملي على النفط في ضوء تخفيف 

قيود اإلغالق في الصني.
وأوضــح احملللــون، أن العــام اجلديد 
الفاعليــة  سيشــهد مزيــدا مــن 
الســتراتيجية منتجــي “أوبك +” في 
إدارة املعــروض النفطي، وضبط األداء 
في الســوق، وذلك في ظل اســتمرار 
اليقــني، خاصة مخاوف  عوامل عدم 
الركود االقتصادي وتداعيات احلرب في 
أوكرانيا وتطبيق حظر النفط الروسي 
ثم احلظــر على املنتجــات النفطية 

الروسية واملقرر له شباط املقبل.
روسيا في تخفيض  ورجحوا استمرار 
ســعر بيــع خــام األورال ألســباب 
جيوسياســية بهــدف التغلب على 
تداعيات قرار فرض سقف سعري على 
اإلنتاج الروســي من جانب مجموعة 
الســبع واالحتــاد األوروبــي، لكن في 
املقابل تتجاهل القرار الهند والصني، 
وهما أكبر دول الطلب، وهو ما يجعل 
القرار محدودة، خاصة بعدما  تأثيرات 
إنتاجها  بيــع  روســيا عــدم  أعلنت 
النفطي ألي دولة تشارك في السقف 

السعري.
وأشــاروا إلى أن شركات الطاقة حول 
العالــم حققت أرباحا قياســية في 
العــام املاضي، الفتني إلــى أن اإلنفاق 
اإلنتاج  مــن  مزيد  على  املســتقبلي 

أصبح موضع شك خاصة أن شركات 
النفــط والغــاز راضية فــي املرحلة 
الراهنــة عن مواصلة إعــادة األموال 
إلى املســتثمرين في كل مــن أوروبا 
في  خاص  وبشكل  املتحدة،  والواليات 
الواليات  في  الصخــري  النفط  رقعة 

املتحدة.
ولفت احملللون، إلى أن شركات الطاقة 
الكبرى لم ترغــب في توجيه أرباحها 
القياســية إلنتاج مزيد مــن النفط 
احلكومات، خاصة  إرادة  على عكــس 
الرغم  على  وذلــك  األمريكية،  اإلدارة 
من حالة النقص في الوقود التقليدي، 
 2022 موضحني أن السمة األكبر في 
كانت هي أن صناعة النفط، أصبحت 
أكثر جــرأة فــي ردود أفعالهــا جتاه 

احلكومات.
وفى هــذا االطار، يقــول روس كيندي 
العضــو املنتدب لشــركة “كيو إتش 
إيه” خلدمات الطاقة، إن عودة األسعار 
املرتفعــة متوقعة بشــكل قوي في 
2023، خاصة مع تعافي  العام اجلديد 
الطلب الصيني، وحديث كبار املنتجني 
األمريكيني عن أنهم لن ينفقوا مزيدا 
من االستثمارات لزيادة العرض بسبب 

عدم ضمان استمرار تعافي الطلب.
وأشــار إلى تقاريــر دوليــة تؤكد أن 
الطلــب على الطاقة ســينمو على 
املــدى الطويل، حيــث تتوقع معظم 
الطلب  ينمو  أن  التحليلية  الدراسات 
العاملي حتــى 2050 بنحو 1 في املائة 
سنويا أو أقل بسبب النمو السكاني، 
وزيادة االحتياجات من الطاقة، خاصة 
في الدول الناميــة، التى تعتمد على 
الطاقــة التقليدية والوقود التقليدي 

بشكل أساسي.
من جانبه، يقول دامير تســبرات مدير 
تنميــة األعمال في شــركة “تكنيك 

جروب” الدولية، إن العــام اجلديد من 
املرجح أن يشــهد مزيدا مــن القوة 
لشــركات النفط والغــاز، وذلك بعد 
أعوام عدة من االنتقادات من احلكومات 
أرادوا  األمريكيــة حيث  اإلدارة  خاصة 
حتميل قطاع النفط مســؤولية تغير 
املنــاخ، بينما كشــفت أزمة الطاقة 
األخيرة عن احلاجة املاســة إلى الوقود 
التقليــدي وإلى تعزيز االســتثمارات 

اجلديدة في هذا اجملال.
ولفــت إلى أن عددا كبيــرا من الدول 
واحلكومات أدركت في العام املاضي أن 
خفض االنبعاثات قد يكون هدفا نبيال، 
لكــن األولوية العاجلــة في الظروف 
الراهنة هي احلصول على الكهرباء دون 

انقطاع التيار الكهربائي ونتيجة لهذا 
اإلدراك زاد استخدام الوقود التقليدي 
حتى فــي أوروبا - أكثر املتحمســني 
جلهود املناخ - بشــكل كبيــر ما أدى 
إلى ارتفاع أســعار النفط والغاز على 
نحو قياســي في العــام املاضي وقد 
متتــد االرتفاعات على نحــو أقوى في 
العام اجلديد اجلاري. ومن ناحيته، يقول 
بيتر باخر احمللــل االقتصادي ومختص 
الشــؤون القانونية للطاقة، إن قطاع 
الطاقة أدى أداء ممتازا في العام املاضي 
وتستمر التوقعات اإليجابية في العام 
اجلديد على الرغم من بعض العوامل 
العكســية املعطلة ومنها التشديد 
العنيف للسياســة النقدية في كل 

من الواليات املتحدة وأوروبا.
وذكر أن الصني كانــت احملرك الرئيس 
لســوق النفط اخلام فــي ختام العام 
املاضي، وستســتمر في هذا الدور في 
العام اجلديد خاصة أن السوق تتطلع 
رفع كامل وشــامل لــكل قيود  إلى 
اإلجراءات  املدن، وهي  وإغالق  الســفر 
التي كانت مكونا رئيسا في سياسة 
“صفر كوفيد” التــي انتهجتها البالد 
وخففت منها أخيرا بســبب ضغوط 
شــعبية علــى الرغم من اســتمرار 

مستوى اإلصابات اليومية املرتفعة.
بدورها، تقول إرفي ناهار مختص شؤون 
النفــط والغاز في شــركة “أفريكان 
ليدرشيب” الدولية، إن أسهم الطاقة 

كسبت بشــكل جماعي نحو 60 في 
املائــة في العام املاضــي في الواليات 
املتحــدة وحدهــا ، وبحســب تقارير 
إعالمية دولية - تتطلع بشكل متزايد 
إلى جــذب املســتثمرين الذين كانوا 
والغاز  النفط  يشككون ســابقا في 
بسبب سجل االنبعاث، مشيرا إلى أن 
التفاؤل يحيــط بالعام اجلديد ويراهن 
كثيرون على أنه سيشــهد كثيرا من 
تعزيز  خاصــة  اإليجابية  التطــورات 
االستثمار اجليد على املدى الطويل في 

الوقود التقليدي.
وأشــارت إلى أن ارتفــاع الطلب على 
األرجح  على  والغاز ســيكون  النفط 
ســمة بارزة فــي 2023 وهو ما أكدت 
عليه أيضا وكالة الطاقة الدولية في 
“أوبك”  أن  تقاريرها، موضحــة  أحدث 
كررت أكثــر من مرة علــى ضرورة أن 
تكون األولوية األولى في االستثمارات 
النفطية في مشاريع املنبع في العام 

اجلاري.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
في ختام األســبوع املاضي، ســجلت 
أســعار النفط مكاســب كبيرة في 
آخر جلسة تداول لها في 2022، كما 
الثانية  الســنوية  املكاسب  سجلت 

على التوالي.
وعند التسوية، ارتفع خام برنت بنحو 
ثالثــة في املائة مســجال 85.91 دوالر 
للبرميل، ومكاســب ســنوية 10 في 
املائة بعــد االرتفاع 50 في املائة العام 

املاضي.
كما صعد اخلام األمريكي 2.4 في املائة 
إلــى 80.26 دوالر للبرميل، مســجال 
املائة بعد  7 في  مكاســب ســنوية 

الزيادة بنحو 55 في املائة في 2021.
وشهدت أســعار النفط تقلبات حادة 
في 2022، إذ صعدت بدعم من تراجع 

اإلمدادات تزامنا مع احلرب الروســية - 
األوكرانية.

لكن األســعار تخلت بعــد ذلك عن 
بداية  املسجلة في  املكاسب  معظم 
احلرب وســط ضعــف الطلــب من 
جانب الصني ،أكبر مســتهلك للخام 
ركود  العالــم، ومخاوف حــدوث  في 

اقتصادي.
مــن جانب آخــر، لم يطــرأ أي تغيير 
احلفر  ملنصات  اإلجمالــي  العدد  على 
النشــطة في الواليــات املتحدة هذا 
األســبوع، حيــث ظــل إجمالي عدد 
احلفارات عند 779 هذا األسبوع - 193 
منصة أعلى من عــدد احلفارات هذه 
املرة فــي 2021 و296 منصة أقل من 
عدد احلفــارات في بدايــة 2019 قبل 

انتشار الوباء.
لشركة  األســبوعي  التقرير  وأشــار 
“بيكر هيــوز” األمريكية إلى انخفاض 
احلفارات النفطية في الواليات املتحدة 
بواقع 1 هذا األســبوع إلى 621، حيث 
ارتفعــت منصات الغــاز بواقع 1 إلى 
املتنوعة  156، بينما بقيت احلفــارات 

على حالها عند 2.
ارتفــاع عدد  إلــى  التقريــر  ولفــت 
احلفارات في حــوض بيرميان مبقدار 1 
بينما بقيت   ،353 إلى  هذا األســبوع 

احلفارات في إيجل فورد على حالها.
ونوه التقرير إلــى تراجع إنتاج النفط 
اخلام في الواليات املتحدة إلى مستوى 
12 مليون برميل يوميا في األســبوع 
املنتهي في 23 كانون األول ،وذلك وفقا 
الطاقة  معلومات  إدارة  تقديرات  آلخر 
األســبوعية ، بينما زادت مســتويات 
ألف   300 املتحدة  الواليات  اإلنتاج في 
برميــل يوميــا حتى اآلن هــذا العام 
و200 ألف برميل فقط مقارنة بالعام 

املاضي.

دعوات لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي وإنقاذ صناعة البالد

بغداد ـ الصباح الجديد :
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقي، امــس االثنني، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد ســجلتا امس 
االثنني ، ســعر صرف بلغ 152900 دينار عراقي 
مقابــل كل 100 دوالر أمريكــي، فيما كانت 
األســعار صباح يوم امس االحد 153000 دينار 

مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  153250 دينارا 
لكل 100 دوالر، بينما بلغت أســعار الشــراء 

152250 دينارا لكل 100 دوالر.
أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فإن 
أسعار الدوالر في البورصة سجلت انخفاضا 
أيضا حيث بلغ ســعر الدوالر للبيع 152800 
دينــار لــكل 100 دوالر، وبلغ ســعر الشــراء 

152750 دينار .

بغداد ـ الصباح الجديد :
أكد محافظ البنك املركزي العراقي مصطفى 
غالب مخيف ، أن البنك املركزي منفتح على 

تعزيز العالقات املصرفية مع دول العالم.
وذكر املكتب اإلعالمي للبنك املركزي العراقي 
في بيان صحفي امــس االثنني ، أن »محافظ 
البنــك املركــزي العراقي مصطفــى غالب 
مخيــف، اســتقبل اليوم ســفير ُجمهوريَّة 
العراق تســوي وي«،  الشــعبيَّة لدى  الصني 
مبينــاً أنه »جرى خــالل اللقــاء بحث أوجه 
التعــاون الثنائي بني بغداد وبكني وتســهيل 
حركة التعامــالت املصرفية والتبادل التجاري 

على وفق املعايير الدولية«.
وأكد مخيف وفقــاً للبيان، أن »البنك املركزي 
العراقي منفتح على تعزيز عالقاته املصرفية 
مــع دول العالم مبا يخــدم مصلحة القطاع 

املصرفي العراقي«.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة النفــط، االثنني، عــن مجموع 
الصادرات وااليرادات املتحققة لشــهر كانون 
االول املاضــي، مبينة انه بلــغ مجموع كمية 
الصادرات من النفط اخلام )103( مليونا )281( 
الفــا و) 459 ( برميالً بايــرادات بلغت )7.606( 
مليــار دوالر  وقالت الوزارة فــي بيان صحفي 
إن “مجمــوع الكميات املصــدرة من النفط 
اخلام لشــهر كانــون االول املاضي من احلقول 
النفطية في وســط وجنوب العــراق بلغت 
)100( مليونــا و)735( الفا و )151( برميال ، اما 
من حقــول كركوك عبر مينــاء جيهان فقد 
بلغت الكميات املصــدرة ) 2( مليون و) 223( 

الفا و) 338 ( برميال”. 

انخفاض جديد يطرأ على 
اسعار الدوالر في بغداد 

وكردستان

البنك المركزي منفتح 
على تعزيز عالقاته 
المصرفية مع الصين

سبعة مليارات دوالر 
إيرادات البالد من النفط 
خالل كانون األول الماضي

استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد وكردستان

المجلس العالمي للذهب: البنوك المركزية اشترت 31 طنًا

التفاؤل يحيط بتعامالت سوق النفط 

رهان على االستثمار طويل المدى فى الوقود التقليدي
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7 افاق - وفنون

سمير خليل

عادت احلياة رويدا الى الفيلم السينمائي بعد 
تراجــع جائحة كورونا التي عطلت النشــاط 
السينمائي ملا يقرب من عامني، فدارت عجلة 
والعالم  العراق  الســينمائية في  املهرجانات 
الســينمائيون  وتســابق  ملحوظ  بشــكل 

لتعويض فترة الركود وااللغاء والتأجيل.

هنا مراجعة الحداث السينما خالل 2022
حفل هذا العــام الذي ودعنا قبــل ثالثة ايام، 
الســينمائية، سيما  املهرجانات  بالعديد من 
التي أســس لها منذ سنوات وانتجت في كل 

عام دورة وافالما جديدة.
من اهم ما ميز دورة العام 2022 السينمائية، 
الروح الشــبابية التي دخلت عالم الســينما 
بجــرأة وثقة وقدمــت افالما جميلة تبشــر 

مبستقبل واعد وال ننسى هنا سينما املرأة.
على الصعيد احمللــي وبالرغم من مهرجاناتنا 
التي اقمناها خالل العام، اال ان املوســم اشر 
اســماء استطاعت ان تســجل حضورها في 
مهرجانات مهمة عربيــة وعاملية خاصة، من 
هذه االسماء اخملرج السينمائي واملصور العاملي 
قتيبــة اجلنابي وهو عراقي يعيش في بريطانيا 
ُولَِد في بغداد، وقام بتصوير فيلم )أرض اخلراب( 
بني لندن وبغــداد واحلائز على جائزة عام 2010، 
وفيلــم )الرحيل مــن بغداد( وهــو عضو في 
اجلمعية اجملرية )الهنغارية( للسينمائيني وقبل 
مــدة قليلة حصل فيلمه رجل اخلشــب على 
اجلائزة البرونزية في مهرجان اشبيلية للفيلم 

املستقل.
وكذلك اخملرج العراقي أحمد ياســني الدراجي 
وفيلمــه “جنائن معلقــة” الذي فــاز بجائزة 
“الُيســر الذهبي” ألفضل فيلــم روائي طويل 
في الــدورة الثانيــة ملهرجان البحــر األحمر 

السينمائي بالسعودية.
وفي اجناز سينمائي عربي في مهرجان الكويت 
للسينما اجلديدة في دورته الثانية حصل فيلم 
)الرســالة األخيرة( للمخرج مــالك عبد علي 
بجائزة أفضل فيلم روائــي عربي قصير، كما 
حصد ثالثة مخرجــني عراقيني ثالثاً من اجلوائز 
األساســية للمهرجان وهم : اخملرج حســني 
العكيلــي وفيلمه الوثائقي )بالد الشــمس( ، 
واخملرج ياسر موســي وفيلمه الروائي القصير 
)فلــور(، والفيلــم الروائــي القصير)االنفاس 

األخيرة( للمخرج مهند حسن السوداني. 

.في شهر شباط :
اقيم مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير 
االفالم  وتوزعــت  بتونــس بحضور اجلمهــور 
املشــاركة مــن 13 دولــة من بينهــا العراق، 
وعرض مخرجــون جتاربهم من خالل مجموعة 
من االفالم الســينمائية القصيــرة، الروائية 

والوثائقية وافالم التحريك.
كما اقيم مهرجان برلني السينمائي -برليناله 
-72 الدولي 2022 الذي شكل ثقافة سينمائية 
متنوعة بطريقة مبهرة تتحــدى وباء كورونا، 
فمابني الفتــرة من 10 الى 20 شــباط 2022 
اقيم مهرجان برلني السينمائي الـ 72 الدولي 
“برليناله” مع افالم مختارة ينتشر عرضها في 
دور السينما في العاصمة االملانية برلني، حيث 
واصلت دور الســينما عملها بطريقة مبهرة، 
على الرغم من كل الشــكوك، وجميع اخملاوف 
املالية والتحديــات التنظيمية، مــع االلتزام 
الصارم بقواعد الصحة بســبب انتشــار وباء 

الكوروتا. 
وتنافس على جائزة الــدب الذهبية والفضية 
 18 الرئيســية  في مســابقة افالم املهرجان 
فيلما من 15 دولة ممثلــة باملهرجان. منها 17 
فيلما يعرض ألول في العالم. سبعة أفالم من 

إخراج نساء.

في شهر آذار:
احتضنت البصرة مهرجان السينما العشرون 
)دورة االديب عبد الكرمي العامري(  الذي اقامته 
رابطة الســينما والتلفزيون في العراق يومي 
الثالث والرابع من آذار مبدينة البصرة مبشاركة 

28 فيلما محليا.

في شهر آيار:
انطلقت فعاليات مهرجان كان الســينمائي 
اخلامس والســبعون للفترة بني السابع عشر 
والثامن والعشــرين من شــهر آيار وشــهد 
املهرجــان تكرميًــا للممثــل توم كــروز، وعاد 
املهرجــان إلى كامل إطاللتــه على املتفرجني 
بعــد أن كانت النســختني األخيرتــني بدون 
جمهور كإجراء احترازي بسبب جائخة كورونا 
السينمائي  ويعتبرمهرجان كان  فرنســا،  في 
Festival de Cannes( أحد أهم  )بالفرنسية: 
املهرجانات الســينمائية عبــر العالم، ويرجع 
1964ويقــام كل عام  تأسيســه إلى ســنة 
عادة في شــهر آيار في مدينة كان في جنوب 
فرنســا و يــوزع املهرجان عــدة جوائز أهمها 
يعّد  الذهبية ألفضل فيلم،  الســعفة  جائزة 
املهرجانات  أحــد  الســينمائي  كان  مهرجان 
السينمائية األوروبية الثالثة الكبرى، املعروفة 
باسم “الثالثة الكبرى”، مع مهرجان البندقية 
برلني  ومهرجــان  إيطاليــا  في  الســينمائي 

السينمائي الدولي في أملانيا.

في شهر حزيران:
انطلقت فعاليات أيام السينما العراقية التي 
أقامتها دائرة الســينما واملســرح ملدة ثالثة 
أيام في قاعة املســرح الوطني، وبالتزامن مع 

عيد الســينما العراقية الـ 67، وشهدت أيام 
الكرنفال الثالثة عرض 23 فيلماً عراقياً قصيراً 

من عموم احملافظات.
يذكر ان االفــالم املشــاركة باملهرجان بلغت 
ثالثة وعشرين فيلما توزعت بواقع )11( فيلما 
روائيا قصيرا، و)4( أنيميشــن، وثالثة وثائقية، 

وخمسة افالم لكلية الفنون اجلميلة.
كمــا اقيم مهرجان افالم الســعودية بدورته 
الثامنة في القترة من الثاني لغاية التاسع من 
حزيران 2022 بتنظيم من جمعية الســينما 
الثقافي  امللك عبدالعزيز  بالشراكة مع مركز 
العاملي )إثراء( وبدعم من هيئة األفالم التابعة 
لوزارة الثقافــة، وقد أتيح لألفــالم اخلليجية 
املنافســة مع األفالم الســعودية على جوائز 

النخلة الذهبية.
وانطلــق مهرجان أفالم الســعودية في دورته 
األولــى عام 2008 وحتى دورته الســابعة عام 
2021، وحقــق تأثيراً غير مســبوق في تطوير 

ومتكني صناعة األفالم املعاصرة في البالد.
وفــي الكويــت انطلقت فعاليات النســخة 
الثانية من مهرجان الكويت للسينما اجلديدة 
الــذي تنظمه نقابــة الفنانــني واإلعالميني 
مبشــاركة خليجيــة وعربية ودوليــة تتمثل 
فــي 100 فيلم من 19 دولــة خليجية وعربية 
وأجنبيــة، مثل فرنســا واســبانيا وإيطاليا 
وبريطانيا وكندا وبلجيكا والســويد وهولندا 

والواليات املتحدة األميركية.
وكرم املهرجان في دورته اجلديدة الفنان القدير 
محمــد املنصور كشــخصية لهــذا احلدث 
الســينمائي،،  وشــهد املهرجان مشــاركة 
العديد من األفالم الكويتية في فئاته اخملتلفة، 
من بينها الفيلم الروائي الطويل »أوســكار«، 
من تأليف هيا أحمد وإخــراج محمد احلملي 
ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل وشيماء 

سليمان وعصام الكاظمي وآخرين.
كذلــك افتتح مهرجان تريبيكا الســينمائي 
الــذي اســتمر خالل الفتــرة ما بــني الثامن 

والتاســع عشــر حزيران املاضي فــي مدينة 
نيويورك األمريكية، وذلك مبشــاركة أكثر من 
مئة فيلم طويل من 40 دولة، تشــمل أفالما 
وثائقية عن اإلجهــاض والعودة للوطن وحرية 

الصحافة.
واجلدير بالذكر أن مهرجان تريبيكا السينمائي 
هو مهرجان لألفالم الســينمائية في الواليات 
لألفالم  املشــاركة  ويتيح  األمريكية،  املتحدة 

األمريكيــة واألفــالم الدوليــة، ويقــع مقره 
الرئيسي في مدينة نيويورك.

في شهر متوز:
انطلــق مهرجــان عّمــان الســينمائي هذا 
العــام في دورتــه الثالثة يوم العشــرين من 
متوزواســتمرت حتى الســابع والعشرين من 
الشــهر نفســه، وعرضت خاللها مجموعة 
من األفالم العربية والدوليــة بني الوثائقيات، 

واألفالم الروائية الطويلة والقصيرة.
ويعتبــر مهرجان عّمــان الســينمائي حالة 
استثنائية بني مهرجانات املنطقة، أو بالتحديد 
تلك التــي تبقى منها، خصوصا وأن انطالقته 
كانت مــع بداية جائحــة كورونــا، وتنظيم 
مهرجــان في مثل هذه الظــروف ليس باألمر 
الســهل، خصوصا وأن الكثير من املهرجانات 
ألغيت في تلــك الفترة، واضطر الكثيرون إلى 
البقاء في منازلهم، كما أن الكثير من األفالم 

مت إيقاف تصويرها بسبب القيود املفروضة.

في شهر آب
البندقيــة  مهرجــان  فعاليــات  انطلقــت 
الســينمائي بتصريحــات من رئيســة جلنة 
التحكيم النجمة جوليان مور، حول مستقبل 
الســينما، وحتّدثت مور عن دورها كرئيســة 
للجنة التحكيم معتبرة ذلك شرف عظيم أن 

تتولى هذا الدور.
وقالت مور إنها حضرت ألول مرة إلى البندقية 
خالل مشــاركتها في مسلســل تليفزيوني 
أمريكي فــي عام 1986، مشــيرة إلــى أنها 
لم تكن تتوقــع في ذلك الوقت أنها ســوف 
تكون يوماً ما رئيســة جلنة حتكيم املهرجان، 
ومن املقرر أن تشــاهد مور 23 فيلماً تشــارك 
في املســابقة الرســمية مع أعضاء اللجنة 
الستة ، وتابعت مور: “أشعر أن النقاش بشأن 
مستقبل السينما ينتهي غالبا بالتركيز على 

اجلانب التجاري”. 

ومثــل طقــس املدينــة املُتقّلب، بــني حرارة 
مرتفعة وشمس حامية، وبرودة وغيوم ماطرة، 
تتنــّوع عروض الــدورة 56 ملهرجــان كارلوفي 
فاري الدولي الذي اقيم للفترة من االول لغاية 

التاسع من ايلول املاضي. .
ووســط غياب عربي في املســابقة الرسمية 
ملهرجان فينيســيا الســينمائي الدولي التي 
شهدت مشاركة 23 فيلما، يظل فيلم )جنائن 

معلقة(  للمخرج العراقي أحمد ياسني األبرز 
مبسابقة}آفاق إضافية{، إلى جانب فيلم }نزوح{ 

للمخرجة السورية سؤدد كعدان.
وبــدأت فعاليات الــدورة الـ79 مــن مهرجان 
فيلم  بعرض   ،2022 الســينمائى  فينيســيا 
White Noise فى ســاال جراندى بقصر باالزو 

ديل سينما ليدو دى فينيسيا. 
وتألقت النجمات فى حفــل افتتاح مهرجان 
التــى حازت على  بأروع اإلطالالت  فينيســيا 
إعجاب احلضور، وســط كوكبة من أملع جنوم 

الفن فى العالم.
كذلــك انطلق مهرجان تورونتو الســينمائي 
)تيف(، في أجواء قامتة مع إطفاء دور السينما 
الفتاتهــا، تزامناً مــع وفاة امللكــة إليزابيث 
الثانية، قبل عرض فيلم درامي يتناول الجئتني 

سوريتني.
وأطفــأ »ذي برينســس أوف وايلــز« و»رويــل 
ألكســندرا«، وهما مســرحان ُســّميا تّيمناً 
بأفراد من العائلة البريطانية امللكية واعُتمدا 
الفتتيهما  املهرجــان،  فعاليات  الســتضافة 
تزامناً مع انتشــار خبر وفــاة امللكة إليزابيث 
الثانية، وقال مدير هذا املهرجان الســينمائي 
األبرز فــي أمريكا الشــمالية كاميرون بايلي: 
»بينما جنتمع لالحتفال بقدرة الســينما على 
التأثير فينا وإنارة عاملنــا  نفّكر بكل من حزِن 
لرحيل امللكــة، إن كان موجــوداً معنا، أو في 

مختلف أنحاء العالم”.
بجذبه  الســينمائي  تورونتو  ويُعرف مهرجان 
حشوداً من محبي األعمال السينمائية خالل 
عروضه األولى الكبيرة، إال أنه تضرر بشدة من 
اجلائحــة، بينما يعقد آماالً علــى هذه الدورة 

الستعادة بريقه.

في شهر تشرين االول:
إنطلقت فعاليات مهرجان “سومر” السينمائي 
لألفــالم الروائية والوثائقيــة الطويلة بدورته 
االولى الذي )انتهج اسلوبا جديدا عرض االفالم 

كل يوم جمعة( يوم الســابع عشر من شهر 
تشرين اول املاضي  يوم 10-17، في االحتاد العام 

لألدباء والكتاب في العراق.
وقال رئيــس املهرجان نزار شــهيد الفدعم : 
إن “فعاليات مهرجان “ســومر” الســينمائي 
لألفالم الروائيــة والوثائقية الطويلة، تتواصل 
حاليــاً، إذ انطلقت صباح هــذا اليوم بدورته 
االولــى، دورة )صاحــب حداد(”، مبينــاً أنه “مت 

خالل حفــل االفتتاح عرض الفيلــم اجلزائري 
الروائــي الطويل )الى آخــر الزمان( للمخرجة 
ياسمني شويخ، الذي حاز على جوائز عدة من 
مهرجانات مســقط ودبي وبلجيكا واملغرب”. 
وأضــاف الفدعم أن “عروض مهرجان ســومر 
الســينمائي، تتواصل في اخلامسة من عصر 
كل يوم جمعة على قاعــة اجلواهري في احتاد 

األدباء والكتاب، طوال األسابيع املقبلة”.
كذلك انطلقت الدورة األولى من مهرجان ميتا 
الســينمائي في دبي ، املهرجان الســينمائي 
الدولــي اجلديد الذي يغطي منطقة الشــرق 
األوســط وآســيا وإفريقيا، وذلك في سينما 
فوكــس في نخيل مــول بنخلــة جميرا، مع 
برنامج حافــل بالعروض يضــم أكثر من 70 
فيلماً من 25 دولة.وأعلن عن النســخة األولى 
من املهرجــان من خالل اللقاء الصحافي الذي 
سبق عروض األفالم. وانطلق برنامج املهرجان 
الذي يحمل شــعار »التســامح والوحدة من 
خالل الســينما«، مع برنامــج حافل باألفالم 
ضمن فئــات متنّوعة ومنها األفــالم الروائية 
الطويلة  والوثائقيــة  والطويلــة  القصيــرة 
والقصيــرة، وغيرهــا مــن الفئــات. وحتضر 
مجموعة من التجــارب اإلماراتية في األفالم 
القصيرة، إلى جانب عدد من األفالم القصيرة 

من إيران واألردن والسويد وكوريا ومصر.

في شهر تشرين الثاني:
احتضنت جامعة التــراث ببغداد وعلى مدى 
الدولي”  الرافدين السينمائي  يومني “مهرجان 
دورة الفنانــة الكبيرة ســناء عبــد الرحمن 

مبشاركة 69  فيلما من 20 دولة.
 16 الــدورة  وأُســدل الســتار على فعاليات 
للمهرجان الدولــي للفيلم عبر الصحراء في 
املغرب ، والذي شــهد مشــاركة أكثر من 60 

عماًل سينمائًيا من مختلف أنحاء العالم.
فــي اخلــارج كانت مدينــة زاكــورة املغربية 
باإليقاعات  مهرجانهــا  ضيــوف  تســتقبل 

األمازيغية. وفي داخــل القاعة، كانت البداية 
مع ثقافة االعتراف. فلم يقتصر االحتفاء على 
الســينما فحســب، بل طال أيًضا من قّدموا 

لها.
وعّبــر املمثل املغربي عز العــرب الكعاظ، عن 
مدى ســعادته بالتكرمي في زاكورة، وال سيما 
وأنــه تكرمي بطعــم خاص، طعــم صحراوي، 
وبينما شــدد علــى أن “هذه الــدورة جميلة 

بجميع املقاييس”، شكر منظميها، فالسينما 
قبل أن تكون وســيلة ترفيه هــي لغة تعبير 
وحكايا ال حتتاج بالضرورة إلى مترجم، وذاك هو 

سحرها..
وانطلقت في هذا الشــهر فعاليات مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي في دورته الـ 44 
بدار األوبــرا املصرية، واســتمرت حتى الثاني 

والعشرين من شهرتشرين الثاني املنصرم.
وشــارك في الدورة اجلديدة أفالم من 52 دولة، 
وسط منافسة بني 97 فيلما طويال و18 فيلما 
قصيــرا و10 أفــالم كالســيكية. ويصل عدد 
العروض العامليــة والدولية األولى إلى نحو 30 
عرضــا، و57 عرضا ضمن العــروض االولى في 

الشرق االوسط وشمال افريقيا.
وافتتح يوم الثالثاء الثالث عشــر من تشرين 
الثاني املاضي في طشقند مهرجان “ درة طريق 
احلرير” الســينمائي الدولي الـ14 بعرض أفالم 
دول منظمة شــنغهاي للتعــاون، وقال مدير 
عام املهرجان فردوس عبد اخلالق )وف( إن ورشة 
“ أوزبكفيلــم” األوزبكية وقعــت على هامش 
املهرجان مذكرة تفاهم مع ورشــة السينما 
الوثائقيــة في بطرســبورغ بشــأن التصوير 
املشــترك لفيلم عن مسجد سان بطرسبوغ 

العريق في روسيا”.
وعرضت في إطار مهرجــان “درة طريق احلرير” 
150 فيلمــا روائيا ووثائقيــا وقصيرا قد فازت 
غالبيتهــا بجوائز في مهرجانات ســينمائية 
أخرى. كما ســيقام في إطار املهرجان ما يزيد 
عن 20 فعالية ســينمائية وثقافية، مبا فيها 
“أيام سينما منظمة شنغهاي للتعاون”،  “أيام 
الســينما العاملية”، “يوم ســينما جمهورية 

أوربكستان” وغيرها.
واختتمت مســاء احلادي والعشرين من نفس 
الشــهرفعاليات الــدورة التاســعة عشــرة 
ومنحت  مبراكش  للفيلــم  الدولي  للمهرجان 
لفيلم”حكاية  للمهرجــان  الذهبية  النجمة 
من شــمرون” للمخرج اإليراني عماد اإلبراهيم 
دهكردي، ومنحت جائزة جلنة التحكيم مناصفة 
لكل من فيلم”الروح احلية” لكريستيل ألفيس 
ميرا )البرتغــال( وفيلــم “أزرق القفطان” ملرمي 
التوزاني )املغرب(.فيما كانت جائزة اإلخراج من 
نصيب فيلم”برق”لكارمن جاكيي )سويســرا(. 
وآلت جائزة أفضل ممثلة لتشوي سونغ يون عن 
دورها في فيلم “رايســبوي ينام” ألنتوني شيم 
)كندا(،وناألرسوينديبينينك سواراجائزة أفضل 
ممثل عن دوره في فيلم “ســيرة ذاتية” للمخرج 

مقبول مبارك )إندونيسيا.
وقد شــاهدت جلنة االختيار 14 فيلما مشاركا 
في املسابقة الرسمية، متثل 14 دولة و 5 قارات 
)أســتراليا، البرازيل، كندا، فرنسا، إندونيسيا، 
إيران، املغرب، املكســيك، البرتغال، الســويد، 

سويسرا، سوريا، تونس وتركيا.

في شهر كانون االول:
على مدى يومي الســادس عشــر والســابع 
عشر من شــهر كانون االول اقيمت فعاليات 
مهرجان بغداد لالفالم التســجيلية النسائية 
عل قاعة مؤسسة احملطة في بغداد مبشاركة 
اربعة افالم هي فيلم )5أيام( للمخرجة شهد 
الطائي، وفيلــم )مرة اخــرى( للمخرجة رغد 
قاسم، وفيلم)ن رقية( للمخرجة رانية البياتي، 
وفيلم )سميل( للمخرجة برناديت اسطيفان، 
كما شــهد املهرجــان ندوات نقاشــية حول 
حقــوق املرأة ومجــال التعبير عــن الرأي لها، 
وعرض افــالم على هامــش املهرجــان الذي 
اقامته منظمة برملان االملانية وبدعم من وزارة 

اخلارجية االملانية.
الســينمائي  أور  مهرجان  فعاليات  وانطلقت 
بدورته الثانية في مدينة الناصرية، مبشــاركة 
25 فلمــاً تنافســت على 8 جوائــز وهي متثل 
اقامته فرقة  والذي  العراقية  جميع احملافظات 
هاملــت بالتعاون مع نقابة الفنانني العراقيني 
وبدعــم من برنامج تعافــي اجلنوب وتواصلت 

فعاليات املهرجان  على مدى 3 ايام.
واســتقبل املهرجــان 150 فيلمــا ارتأت جلنة 
الفرز مشــاركة 20 فيلما منها في مسابقة 
املهرجان و5 افــالم اخرى خاصة بطالب معهد 

الفنون اجلميلة في ذي قار.
وفــي مدينة دهــوك اقيم “مهرجــان دهوك 
التاســع” للفترة من االول لغاية  السينمائي 
الثالث من شــهر كانون االول مبشــاركة 98 

فيلما من بينها 51 فيلما اجنبيا.
امــا مهرجان البحر االحمر الســينمائي فقد 
اقيم في مدينة جدة الســعودية  للفترة من 
االول لغايــة العاشــر من شــهر كانون االول 
وكرمت النجمة املصرية يســرا بجائزة اليسر 
الفخريــة الذهبية رفقة اخملرج البريطاني غاي 
ريتشــي واملنتــج واملمثل الهندي شــاروخان 
تقديرا الســهاماتهم االستثنائية في صناعة 
الســينما. كما انطلقت الدورة السابعة من 
مهرجان القدس السينمائي الدولي في قاعة 
ســينما الهالل مبدينة غزة، بالتزامن مع اليوم 

العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
االفتتــاح فيلم “حمى  املهرجــان في  وعرض 
البحر املتوســط” للمخرجة مها احلاج، والذي 
رّشحته فلسطني للمنافسة مبسابقة أفضل 
فيلم دولي جلائزة “أوسكار”، كما جرى بالتزامن 
عرض فيلم “اللحظة املنتظرة” للمخرجة رميا 

محمود في عدد من املدن األخرى.
وحتت شعار “تراثنا هويتنا”عرض املهرجان الذي 
اســتمر حتى الســادس من كانون االول 148 
فيلماً تتنّوع بني روائــي ووثائقي، من 23 دولة، 
تنافســت على جوائز “غصن الزيتون الذهبي” 

وعدد من اجلوائز األخرى.
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ثقافة 8

فن

شعراصدارات

إبراهيم العريس*
»ليس كل فنان سيزان« يقول املغني الفرنسي 
ليو فري في واحــدة من أجمل أغانيه، مضيفاً 
»لذا علــى الواحد منا أن يكتفــي بالقليل«، 
ويرد مواطنــه املغني األراغونــي الكبير جان 
فيــرا متحدثاً عن »كيف غير ســيزان العالم 
بطرف تفاحته«، لكن هــذا االحتفال الغنائي 
بســيزان لم يأت إال متأخــراً أي بعد عقود من 
رحيل ســيزان. وكذلــك يأتي اليــوم متأخراً 
واحدة  بعرض  البريطانية  العاصمــة  احتفال 
من أكبر مجموعات سيزان ما قبل سيزان، في 
متحف »التيت«. صحيــح أن لندن لم تقصر 
في االحتفال بســيزان وعــرض أعماله، لكنه 
كان في احلقيقة يستحق منها أكثر. ولرمبا لو 
فعلت لعوضت عليه في حياته ذلك الشعور 
باإلحباط الذي لطاملا رافقه وكاد أحياناً يدمره، 
ولكــن أن تأتي األمور متأخــرة قرناً خير من أال 

تأتي أبداً... أليس كذلك؟
ولكن يبقى هنا ســؤال أساسي: هل ترانا هنا 
فــي قلب لندن أمام نظــرة جديدة تلقى على 
ســيزان؟ الصحافة البريطانية تصفها بأنها 
كذلك، أو في األقل بأنها كذلك بالنسبة إلى 
اإلجنليز في األقل، فاملعرض الذي اســتعار من 
شــتى أنحاء العالم نحو 80 قطعة بني رسم 
وتخطيط، لم يهتم في احلقيقة مبا ســيكون 
عليه ســيزان وقد جهز البتداع احلداثة، بل ما 
كان عليــه حتى اللحظة التــي طلعت فيها 
من بني يديه، وما لدينا هنا هو ســيزان ما قبل 
ســيزان، فنياً وســيكولوجياً ومرارة، وحتديداً 
حتــى اللحظة التــي حتولت معها ســفوح 
جبل ســان فكتورين بني يديه إلى مسطحات 
ســيقول املؤرخون الحقاً إنها كانت أســاس 
الفن التكعيبي، وهذا األساس الذي هو أساس 
حداثة القرن العشــرين، هو ما يتدافع محبو 
الفن ملشــاهدته فــي »التيت مــودرن« حتى 
أواسط مارس )آذار( املقبل، ومن خالله يتعرفون 

إلى ذلك »البائس« الذي كانه ســيزان قبل 
أن يعرفــه العالــم ويغني له الشــعراء! 
ولعل الســمة األساسية التي طغت على 
حياة الفنان الفرنســي بول ســيزان سمة 
احليرة، وهي احليرة نفسها التي ظل يعتقد 
حتى مرحلة متقدمــة من حياته، أنها هي 
املســؤولة عن ضروب الفشل التي وسمت 
حياته جاعلة إياه ال يصدق أبداً أنه سيطلع 
من ذلك ذات يوم مبا يجعل له مكانة ما في 
عالم الفن أو حتى خارج عالم الفنان. ولعل 
ضروب احليــرة األولى نتجت عنده حني حلق، 
وهو بالكاد خرج من سن املراهقة، بصديقه 
إميــل زوال الــذي ترعرع معه فــي اجلنوب 
الفرنسي ثم قررا معاً أن يهاجرا إلى باريس 
حيث راح زوال يقنعه بأن الفن واجملد ســوف 

يكونان في انتظارهما هناك.
في البداية، اندفع بول متحمساً لكنه ما إن 

وصل إلــى العاصمة حتى أصيب باإلحباط. 
ولعــل ذلك نتــج عما اكتشــفه من قوة 
شــخصية زوال ومتكنه بســرعة من إيجاد 
مكانة لنفســه هناك، مكانة عجز هو عن 
العثــور عما يعادلها. وهكــذا وجدناه منذ 
البداية حائــراً بني أن يصبح كاتباً على غرار 
إميل زوال، أو محامياً كما كان يريد له أبوه. 
لم يكن ليفكر، حتى، في أن يصبح رساماً، 
ومن هنا، فإنه لم يكتشف أن لديه مواهب 
في فن الرســم، إال وقد أربى على الـ21 من 
عمره، لكنه ظل سنوات طويلة أخرى على 
أي حال معتقــداً أنه الوحيد الذي يؤمن بأن 
لديه مواهب حقيقية في فن الرسم. يكاد 
يكون هو الوحيد الذي يؤمن مبواهبه الذاتية، 
فالفشــل كان نصيب معظم ما رسم من 
لوحات، والرفــض كان مصيره في كل مرة 
كان يتقدم فيها للمشاركة في معرض من 

املعارض. وحتى حــني كان يتمكن، بطريقة 
أو بأخــرى، من فرض لوحــة له في معرض، 
أو عند واجهة محل لبيــع اللوحات، كانت 

سخرية اجلمهور دائماً من نصيبه.
ولد بول سيزان، وكان من أصل إيطالي كما 
هي حال زوال كما يبــدو، في عام 1839 في 
آكس أونن بروفانس، وهناك خالل الدراســة 
االبتدائيــة تعرف بإميــل زوال وارتبط معه 
بصداقــة دامت طويالً. وهــو بتأثير من زوال 
قرر أن يتجه إلى عمل إبداعي ما. ولكن، في 
البداية بدا أن املوهبة تنقصه. ومن هنا لم 
يتجه إلى الرسم إال وقد أصبح شاباً، غير أن 
كل الرسوم التي بدأ يحققها كانت مجرد 
نقل للوحات كان يتفرج عليها في متحف 
»اللوفر« بعد أن انتقــل مع أمه إلى باريس 
عام 1858. ومن هنا، فإن أياً مما كان يحققه 
مــن لوحات لــم يلفت األنظــار على رغم 

دراسته الرسم بشــكل جدي في »احملترف 
السويســري« ملدة خمس ســاعات يومياً، 
وعلى رغم أن صديقه بيسارو لم يتوان عن 
جمعه بشــبان الرسم في تلك املرحلة من 
الذين ســيبدعون في املدرسة االنطباعية. 
مهما يكن، فــإن النقاد األكثر إنصافاً قالوا 
إنه لئــن غاب عن لوحات ســيزان في ذلك 
احلني البعد اجلمالي الــذي كان مييز لوحات 
زمالئه، فإنــه كان، في األقل، يفوقهم جرأة 
ولوناً ومواضيع.  ورغبة في التحدي، خطــاً 
ورمبا نشــأ من هنا ذلك الضرب من ســوء 
الفهــم للوحات ســنواته األولــى وجعله 

يرفض في معرض بعد معرض.
لكن سيزان لم يكن من الصنف الذي يهزم 
وييأس بســرعة، لذلك نراه يثابر، ويستقي 
من كوابيسه ومن الفن اإلسباني ما أضاف 
إلى أســلوبه، ثم جاءت وفاة والده لتريحه 
مالياً بعض الشــيء، فإذا به ينصرف كلياً 
إلى الرســم، ويبدأ بتحقيــق تلك اللوحات 
)لوحات الطبيعة امليتة( التي راحت بالتدرج 
تلفت األنظار وتفرضه متميــزاً بني رفاقه. 
أما بداية شــهرته احلقيقية فكانت بعيد 
عــام 1880 حني راح الرســامون الشــبان 
يكتشــفون أعماله بالتــدرج، وكتب عنه 
إليه  الناقد والكاتب هويسمان مقاالً لفت 
أنظار النخبة، ومهــد لدعوته إلى معرض 
دولي في بروكسل، كما إلى تنظيم معرض 
شــامل ألعماله عام 1895 في باريس، وهو 
املعرض الذي أثار حماسة الرسامني الشبان 
وجامعي اللوحات في الوقت نفســه. ومن 
بعده لم يعد سيزان مجهوالً أبداً، بل صار ذا 
حظوة عند اجلميع، وبدأ الدارسون يتوقفون 
عند أعماله لدرجة أن بعضهم راح يعتبره 
الفنية  التيارات  الشــرعي لعديد من  األب 
التي ســادت خالل النصف األول من القرن 
العشــرين، وفي طليعتها التيار التكعيبي 
والتيار الذي عرف باسم »التيار املستقبلي«.
* باحث وصحافي وناقد سينمائي 
ومترجم من لبنان

عــن »دار املفكر« )توزيع دار إلــكا في بلجيكا( 
صدرت حديًثا اجملموعة الشعرية »سرد بكثافة 
الطني«، هــي الرابعة للشــاعر العراقي عمار 

كشيش.
تتضمن اجملموعــة نصوًصا عدة تتناول أغلبها 

سيرة أم معذبة.
باإلضافة إلى هذه اجملموعة، صدرت للشــاعر 
مجاميــع أخرى هــي: »تاريخ املاء والنســاء«، 
باالشتراك مع الشــاعر أمير ناصر، و«سماوات 

النص الغائم«، و«تالل األمل العالية«.

من أجواء اجملموعة:
أمام حلمي شجرة أكاسيا

أراك متشني في الرؤيا

تخرجني من القبو
في السرداب حُتاك مالبس الهرولة

ونسوة يستخدمن القهوة للرسم
أنت تنسجني أجنحة من ثياب السفر

تهزين األطراف البيض
فتنتثر اجلواهر

في حقل املنزل
أغازلك/ أرثيك

أدغدغك: تزقزقني
أراسلك

مكتبك مقشر وبأكثر من لون
لون احلنطة بعد فترة من احلصاد

لون الشاي املترسب في قدح كبير... 
قريًبا من املوقد،

حكاية.. .

ستتالشى بعد ساعات

أيتها األم
أطالب بحصتي من الصّبار

مسترخية أنت في كرسيك األزرق
تضمدين جسدك بعباءتك الكحلية

يدور كرسيك مييًنا
يدور يسارًا

ثم يرتفع غيمًة

يصير جناح الطير مشًطا لشعرك... ريشًة 
لقلبِك

تصير النجمة وردًة
ذراعك يلّوح كغصن

للطير.
تقوُل جارتي:

»أريُد َقتَل زوجي مرًة
فهو يقتلُني كآبًة كلَّ يوم«

ثمَّ تنظر لَيدي الُيسرى، وتقول:
» تأخرِت -يا فاِطما-
 انتبهي قد يفوتك

  القطار«

تقوُل صديقتي:
»لَم تخليِت عني ليلَة زفافي؟ 

كان عليــِك أن جتّريني من يدي، بــدالً من الّرقِص 
معي«

ثمَّ تنظر ليدي الُيسرى وتقول:
» ال تتورطي -يا فاِطما-

إنَّه فخ«

يقوُل رجٌل غريب أعمى:
»أَتسمحني لي باجللوس؟ 

ويجلس قبَل َسماحي لُه، ينظُر لَِيدي الُيسرى
ويقول: »ال بدَّ أن الّرجال أُصيبت بالعمى«

يرن جوالُه ويظهر اسم املتصل
» زوجتي فؤادي »

تقوُل قريبتي العروس:
» ال أُكِثُر من استخدام

املعقمات بسبب الكورونا 
إّنا بسببه هو، فرائحته كريهة 

أودُّ أن يُصاَب بالكورونا ويُحَجر بعيداً عني«
ثمَّ تنظر لَِيدي الُيسرى، وتقول:

» يُدك ال حتتاج استخدام
الكحول، أبقيها نظيفًة

-يا فاِطما- »

تقوُل أمّي:
»لن تفيدك الكتابة -يا فطومة- في شيء«

ثمَّ تنظر لَِيدي الُيسرى
وتبكي 

يقوُل اجملتمع:
»يا حرام أنت تكبرين«

ثمَّ ينظر لَِيدي الُيسرى، ويقول: 
» أنِت سبُب األزمة االقتصادية الكونية

اتساِع ثقِب األوزون، حروٍب ُمستمرٍة
انفجارٍ في مجرٍة مجاورٍة

من األفضل أن تُفكري
باالنتحار -يا فاِطما-  »

أنظُر لَِيدي الُيسرى
أُقّبلُها بحبورٍ ، ثمَّ أضُع

طالَء األظافر
*شاعرة وكاتبة سورية

معرض لندني لبول سيزان الفاشل في حياته وفنه وصداقته مع إميل زوال

»سرد بكثافة الطين« لعمار كشيش

قراءة

مع متثال يرمز الى السالم..لم يطلق احد 
أي تســمية على الســاحة..فقد بقيت 
العوام تســمى الســاحة وحسب..لقد 
ادرك رجــل االمن ذلك النقــص فاقترح 
على دائرته ان يطلق على الساحة اسم 
ساحة الســالم..ومتت مخاطبة البلدية 
التي ســارعت الى وضــع يافطة كبيرة 
حتمل ذلك االســم..ثبتت علــى ارضية 
رصيف الســاحة...رجل االمن اخيرا وجد 
لنفســه مكانا يقف عنده ويعتبره احد 
منجزاته..انه يقف صباح كل يوم بالقرب 
من يافطة خط فوقها ســاحة سالم..(   
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 فاملنتج )السارد( يتمتع بقدرة فنية على 
بلورة االحداث وما يحيط به بانســيابية 
تعتمد التحليل والتشــخيص عبر رؤية 
تنطلق من الذات الى املوضوع بســردية 
توصيفيــة من جهة..ومــن جهة اخرى 
االجتماعية  العالقــات  حتديد طبيعــة 
فيكشف  اجملتمع  داخل  القائم  والصراع 
عــن قدرة فنيــة في التقاط املشــاهد 
احلياتيــة عبــر لغة حوارية تســتخدم 
املنولوج الداخلي للكشــف عن دخيلة 
الشــخصية القصصية ومدى تفاعلها 
واخلارج..مــن خــالل التداعيــات التــي 
بعض  لتعطــي  بقصديــة  يوظفهــا 
التفسيرات املتسلطة على ذهنه ..حتى 
ان القصة عنده تصبح قطعة من حياة 
متحركة ال تعرف الســكون مبشاهدها 
التي تكشف عن وعي ســردي.. اضافة 
الــى اعتمــاده علــى عنصــر املفاجأة 
والتقطيع املتوازي الذي يتطلب تكثيف 
الصــورة واحلدث..باعتمــاد لغة تالمس 
احلياة ونبضهــا اليومي متعانقة معها 
بألفة مانحة مضمون الســرد ايحائية 
شاعرية..مما اضفى على جمله وتراكيبه 
املشــهدية طــراوة واضحــة املعالم.. 
دغدغت مشاعر املتلقي وحركت خزانته 
الفكرية.. من خالل  نســيجها اللغوي 
املســاير للمســاتها املعبرة عن بواطن 
اجلمل  واضطرابها..باعتمــاده  النفــس 
الســريعة بدالالتها وصورهــا احلركية 

وانتقاالتها املفاجئة..
وخلوها..تتداخل  الذاكرة  توقف  )حلظات 
امامه الســنني التي نســيها في غمرة 
تتابع االيــام تبرز امامه وجــوه عديدة..

وجه ضابط االمن الذي استجوبه ثم امر 
برميه فــي املعتقل..وجه املدرب الصارم 
وهو يقذفه بالكــرة في وجهه..وجه اول 
فتاة احبها ولــم يحظ بها فاندثرت في 
امامه  فراغ..متر  تدوران في  ذاكرته..عيناه 
كل االلوان..انه اآلن في الثمانني..ال رغبة 
لديه في كل شــيء اليريــد العودة الى 
منزله..انــه يرغب في النــوم هنا على 
الرصيف..مشــاهد عديدة تقتحم  هذا 
الذاكرة  اســتراحة  ذاكرته..انها حلظات 

وخدرها..لوحات غائمة اندثرت حتت وطأة 
ثقــل الزمن..ثمانون عاما ولم تندثر تلك 
اللوحات..رجال يســخرون منه في غرفة 
التحقيق ســيئة الصيت وهم يطفؤون 
العاري.. بدنــه  اعقاب ســجائرهم في 

غرفة نومــه ليلة زفافه واملالءات البيض 
تغمر السرير الذي يلتقي فوقه الول مرة 
والده..الرصيف  له  اختارها  التي  بزوجته 

والظالم يغمــر املكان مــن حوله فقد 
جلس بعيدا عن عمود االنارة..ال يرغب ان 
يراه احد على هذه الهيأة البائســة..له 
تاريخ مشــرف..لكن الزمن سرقه وجرده 
مــن امتيازاته واهدافــه التي عاش من 
اجلها..يراها اآلن مجــرد هراء ومضيعة 
للوقــت..(ص60..  فاملنتج)القاص( يفجر 
لغته وينسج نصه الذي ياخذ شرعيته 

من تخلقه في فضاءات اخلطاب السردي 
الذي يوظف الفضاء املكاني الذي تتحرك 
الزماني  النص..والفضــاء  عوالــم  فيه 
الذي يحتضن احلدث... فيخلق مشــاهد 
يتحول فيها املكان الى  رؤية فكرية عبر 
انزياحيــة محتفظة بعمــق املوجودات 
استداللية  له..بلغة  ترمز  التي  واالشياء 
مع صدق الداللة التــي تتمحور النص..

والتــي تعتمد االحســاس بالزمن الذي 
هو)معطــى موضوعــي ســابق حلركة 
االنســان وفعله ورؤيتــه..(.. مع مفارقة 
حادة اعتمدت الوعي االسترجاعي بلغة 
اتصاف  الــى  ..اضافة  مكثفة..مركــزة 
ولغته  والنفسي  الداللي  بعمقه  النص 
اليوميــة اخملتزلة بالفاظ موحية ووصف 
الفكرة املضمونية  ايصال  دال متكن من 
الى ذهن املستهلك)املتلقي(..وهو يصور 
ما آلــت اليه احليــاة واختــالط القيم 
وهيمنــة املتناقضات التــي يحتضنها  
عصر املفارقات..فضال عن توظيف املنتج 
الطبيعة  توظيف  عن  )الســارد(..فضال 
وعناصرها ومشــاهدها توظيفا واقعيا 
واعيا من الناحية الفكرية والنفســية 
والفنية واجلمالية.. وهذا يكشف عن ان 
النص عند السارد يسير بخطني متوازيني 
يتمثــل في)املرئيات  اولهمــا خارجــي 
انحصر في  وداخلــي  واملســموعات..(.. 
)التداعي واالســتذكار واالســترجاع..(..

عبر شــخصيات ايجابية ال تعرف الياس 
فتصطرع مــع احلياة وتنبعث تصرفاتها 
مــن دواخلهــا وهي تعكس تشــكلها 
باعتمــاد  والســايكولوجي..  الفكــري 
التكثيف واالقتصاد في اللغة مع تداخل 

االزمنة ومستويات السرد..
)القــاص( نصوصا  وبذلك قــدم املنتج 
وتكثيف  الداللــة  بشــحنات  مكتظة 
وترميزها..فضال عن  ســيطرة  العوالم 
املوضوعــي  املســتوى  علــى  املــكان 
والتشــكيلي..وهذا يعنــي انهــا حتفز 
الذاكرة فتربط بــني االنا واالنا اجلمعي.. 
عبر لغة متســامية تركزت طاقتها في 
مســتوياتها الصورية التي تكثف الرؤى 

وتؤطر املدلول بجمالية داللية..

 

علوان السلمان
  

 النص الســردي بنــاء درامي جــاذب مبا 
يحتويه من جمالية وفنية متوازنة وطاقة 
التي تفــي مبتطلبات  املوحية  االلفــاظ 
االنســانية  اجلوانب  العصر..بتركزه على 

)النفسية واالجتماعية واملعرفية..(  
و)اختفــاء( اجملموعــة القصصيــة التي 
منتجهــا  انامــل  عواملهــا  نســجت 
اسماعيل ســكران واسهم االحتاد العام 
لالدباء والكتاب في العراق على نشــرها 
وانتشــارها/2022..كونها متيــزت بتعدد 
فضاءات احلكــي التي تتحرك فيها صيغ 
/اخملاطب/الغائب...(... الضمائر)املتكلــم 
ابتداء من  العنوان الذي هو سمة الكتاب 
على حد تعبير ابن ســيدة..كونه عنصرا 
بنائيا ومشــروعا تأويليا يســتفز ذاكرة 
املســتهلك)املتلقي(..من اجل استنطاق 

عوامله وفك مغاليقه..
)في اآلونة االخيرة صارت الســاحة سوقا 
لترويج البضائع التــي ال تباع في املتاجر 
للتبضع من ســوق  بات  الكبيرة..فقــد 
الســاحة له نكهة خاصة لــدى روادها 
وبخاصــة ايــام اجلمع حيــث يتم عرض 
الســلع التي تبــور في اخملازن باســعار 
االم  دور  تلعــب  مخفضة..فالســاحة 
احلاضنة..فهــي تغمــر اجلميــع بفيض 
دفئهــا..ال تخيب رجــاء احد..تتنوع فيها 
النشــاطات..لكل صنف نشــاطه حتى 
العشاق لهم مكانهم فيها..يفدون اليها 
يجلسون على مساطبها ويستمعون الى 
عزف الفرق املوســيقية التي تستعرض 
مواهــب اعضائها امام الســابلة..وثمة 
فتيات يقفن عند الساحة يرتدين اربطة 
عنق ســوداء على قمصان بيض ويضعن 
علــى صدورهــن رقعة صغيــرة خطت 
االمن  مدنية(..رجل  عبارة)ناشطة  فوقها 
يثبت في تقريره فقرة)ثمة حمامات سالم 
بيــض يرتدين اربطة عنق ســوداء يوزعن 
الســابلة(..االطفال  على  السالم  حلوى 
برفقة ذويهم يلتقطون صورا في مشاهد 
الفنانني.. الكتب..مع  باعة  مختلفة..مع 

»اختفاء« والقدرة الفنية في التقاط المشاهد الحياتية

المنتج )السارد( يتمتع بقدرة 
فنية على بلورة االحداث وما 

يحيط به بانسيابية تعتمد 
التحليل والتشخيص عبر 

رؤية تنطلق من الذات الى 
الموضوع بسردية توصيفية 

من جهة..ومن جهة اخرى 
تحديد طبيعة العالقات 

االجتماعية والصراع القائم 
داخل المجتمع فيكشف 

عن قدرة فنية في التقاط 
المشاهد الحياتية عبر لغة 
حوارية تستخدم المنولوج 
الداخلي للكشف عن دخيلة 
الشخصية القصصية ومدى 

تفاعلها والخارج

غالف الرواية

يا فاِطما

فاطما خضر*
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الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

أول دولة تحتفل باستقبال العام 2023
بدأت دول العالم لالحتفال بالعام اجلديد 2023 باستعراضات 
وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من األشخاص وخصوصا بعد 
تخفيــف اإلجراءات التي كانت مرتبطــة بفيروس كورونا في 
العديد من البلدان. وتعد ســاموا وكيريباتي الواقعتني جنوب 
احمليط الهادئ، أول دولتني حتتفالن بالعام اجلديد 2023، حسبما 

ذكر موقع »ناشيونال جيوغرافيك«.
وتعد جزيرة كيريتيامتــي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها 
نحو 5 آالف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام اجلديد 
سنويا، بينما تســتقبل ســاموا العام اجلديد قبل أستراليا 
بســاعتني. وتشــير تقارير إلى الســماح بالســياح بحضور 
االحتفاالت التي ســتنظم في كل من ساموا وكيريباتي بعد 
منعهــم من ذلك على مــدار العامني الفائتني بســبب قيود 

فيروس كورونا املستجد.

خاتم ذكي جديد يساعد مرتديه على تتبع 
حالته الصحية

 أعلنت Movano عن تطويرها خلامت ذكي يساعد مرتديه على 
تتبع جميع املؤشرات املهمة حلالته الصحية.

وأشــار اخلبراء إلى »أن خــامت Evie الذي كشــف عنه ميكنه 
تتبع العديد من املؤشــرات الصحية كمعدل ضربات القلب، 
ومعدالت األكســجة في الــدم، ومعدالت التنفــس، وتتبع 
النشــاط البدني للمســتخدم كمعدل اخلطوات املقطوعة 
يوميــا، ومراقبة معدالت الســعرات احلرارية، وقياس معدالت 
النوم اليومية، كما ميكن النســاء من تتبع الدورية الشهرية 
وأعراضها وفتــرات اإلباضة، فضال عن إمكانية اســتعماله 

ملراقبة تقليات درجة حرارة اجلسم«
ووفقا للمطورين سيسمح حتليل البيانات التي يحصل عليها 
اخلامت بالتتبع الفعال للحالة الصحية واألمراض املزمنة. على 
سبيل املثال سيكون هذا اجلهاز قادرا على حتديد كيفية تأثير 
النشاط البدني للشــخص على أمناط النوم أو معدل ضربات 

القلب خالل فترة زمنية معينة.
وأوضحت Movano أنها تخطــط للحصول على تصريح من 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية ملنتجها اجلديد، وال يوجد جدول 
زمني محدد لهذا األمر اآلن، كما تشير التسريبات إلى أن اخلامت 
الذكي اجلديد سيطرح للمستخدمني بسعر 300 دوالر تقريبا، 

ودون رسوم إضافية الستعمال تطبيقاته وتقنياته.

أغرب المقتنيات التي تركتها الملكة إليزابيث
اشتهرت امللكة إليزابيث الثانية الراحلة بحبها للحياة، فقد 
ورثت إلى جانب القصور واجملوهــرات امللكية والعقارات، عدداً 
من املقتنيــات النادرة وغير املألوفة، والتــي ورثها ابنها امللك 
تشــارلز الثالث. من بني تلك املقتنيات القبعات حيث كان من 
النــادر رؤية امللكــة من دون غطاء رأس أو قبعــة أو تاج، إال إذا 
كانت داخل املنــزل. كما تركت كنزا من احلقائب اليدوية التي 
مت تصنيعها من قبل الشــركة البريطانيــة Launer ، ويقال 
إنها امتلكت 200 حقيبة يد، وكلها مزودة مبســكات طويلة 
للســماح باملصافحة عند اللزوم. تأتي الدالفني والبجع ضمن 
تلك املمتلــكات، فبموجب القانون، ميلــك امللك جميع طيور 
البجع البيضاء في إجنلتــرا وويلز عدا تلك التي حتمل عالمات 
تشــير إلى أنها مملوكة ألشــخاص أو جهة ما، وهو التشريع 

الذي أشارت إليه اجلمعية امللكية حلماية الطيور.
وفي كل عام، يتم إجراء إحصاء لهذه البجعات يُعرف باســم 
upping علــى طول نهر التاميز في لنــدن، ويعود تاريخ “أبينغ” 
إلى القرن الثاني عشــر، عندما أمر امللك مبلكيته جلميع طيور 
البجع غير املميزين بعالمة في املياه املفتوحة لضمان توفرها 

في األعياد.

ملونشريط

البصرة - الصباح الجديد:

 25 خليجي  بطولــة  انطالق  قبل 
بايام، افتتحت بوابة اهوار البصرة 
الفنانني  الحــد  ذاتيــة  بجهــود 

التشكيلني البصريني.
صاحــب الفكرة واهالــي مناطق 
العائالت  دعــوا  والهارثة،  الكرمة 
البصرية والســواح الى زيارة هذه 
االهوار التي تعتبر معلما حضاريا 
ومــن املمكــن ان تكــون مــوردا 
اقتصاديا فيمــا لو تلقت اهتماما 

حكوميا أكبر.
وهو  سماري  ناصر  الدكتور  ويقول 
فنان تشكيلي صاحب فكرة بوابة 
اهوار البصــرة، “عملت على فكرة 
افتتاح بوابة اهوار البصرة بشكل 
شــخصي لفترة طويلــة دامت 7 
بوابة  محطة  لتأســيس  سنوات 
البصــرة، الن املوقع اجلغرافي الذي 
هو امتداد لنهرين مهمني عميقني 
لم يتغلب عليهما اجلفاف، وشمال 
النهرين هي منطقــة ادرجت في 
اال  لليونســكو،  احملميات  الئحــة 
انهــا مغيبة من جانب تســليط 
الضــوء عليهــا اعالميــا وتعتبر 
وجهــا حضاريا وتراثيا وســياحيا 
اقتصاديا  منها  االســتفادة  ميكن 
وســياحيا كما وتوفر العشــرات 
من االيــدي العاملة فــي املناطق 

الفقيرة”.
واضاف ســماري، ان “الوضع العام 
في قضاء الهارثة شــمال شــرق 
محافظــة البصرة علــى الضفة 
الشرقية لنهر الفرات، عليه فكرة 
ضبابيــة من القلــق، النه ال ميكن 
لشــخص دخــول هــذه املناطق، 
باعتبارها مناطــق نائية او بعيدة 

عن سيطرة القانون”.
واوضــح، انــه “من خــالل االعالم 

ان جنعل  والفنانني ميكن  واملثقفني 
الدولة  قبل  مــن  واقعيا  االلتفات 
واملعنيني ومن بقية احملافظات ودول 
العالم، علــى ان للدولة العراقية 
اوجه مغيبة مــن ضمنها مدينة 
بالتزامن مع  البصــرة، ال ســيما 
بطولة خليجي 25، الظهار الوجه 

احلقيقي ملدينة البصرة”.
من جانبه يقول عميد كلية الفنون 
ان  الكناني:  الدكتور علي  اجلميلة 
“افتتــاح بوابة االهــوار هو اضافة 
معلم حضاري الى مدينة البصرة 
التي تعتبر زاخرة باملعالم احلضارية 

واالماكن التراثية التي من املمكن 
ان تكون محطة للسياح والزيارات 

من خارج العراق”.
واضاف الكنانــي، ان “هذه احملطة 
موســوعة بصريــة تضــاف الى 
مجموعة املوسوعات املوجودة في 

محافظة البصرة”.
اما عبــد االمير املياحي وهو عضو 
مجلــس النــواب العراقــي، فقد 
اضــاف، ان “بوابــة اهــوار العراق 
مشــروع اســتراتيجي مهم جدا 
والبصري  العراقــي  االرث  يعكس 
لهذه  احلقيقية  الصــورة  العطاء 

االهوار”.
واكــد املياحي، ان “افتتــاح بوابة 
اهــوار البصرة ســيكون محطة 
العراقيــة  للعوائــل  ترفيهيــة 
والبصرية ورسالة واضحة للعالم 
في  واالستثمار  السياحة  يريد  ملن 

البصرة”.
من جهته يقول الشاعر واالعالمي 
حلمي الســعد: ان “هــذا املكان 
البصرة  اهوار  نحو  لالنطالق  بوابة 
التــي تكتنــز الكثير مــن التراث 
السومري العراقي االصيل املغيبة 

عن اجلميع”.

واشار الى ان “اهوار البصرة غيبت 
لســنوات عديدة، كما غيبت عن 
السياحة التي تكاد تكون معدمة 

في االهوار”.
خالد  التشــكيلي  الناقد  وأوضح 
اهوار  بوابــة  “افتتاح  ان  خضيــر، 
البصرة جانــب جديد غير مطروق 
للثقافة وهنا تكمــن حيوية هذا 
املشــروع بوجود كاليري ونشــاط 

ثقافي على هذا املستوى”.
له  “املشــروع سيكون  ان  واضاف 
تأثير اجتماعــي على االوضاع في 
املنطقــة، الن هذه اخلطوة اضافة 

الى اهميتها السياحية والثقافية 
اجتماعية  تأثيرات  لها  ســيكون 

واضحة”.
من جانبه دعا الشــيخ علي عبد 
أحــد وجهــاء منطقة  الواحــد 
الكرمــة، “كافــة املواطنــني في 
محافظــة البصرة الــى االطالع 
علــى اهوار البصــرة”، مضيفا ان 
“املنطقة حيويــة، حتى ان تغذية 
البصرة كانت من منطقة الكرمة 
وتصــدر منها الثروة الســمكية 
وغيرهــا الى محافظــات العراق 

االخرى”.
العراقية  اجلمعيــة  رئيس  ويقول 
للتصوير فرع البصرة زين العابدين 
الزبيدي، ان “هذه الفعالية جميلة 
الهتمام املواطن واملثقف البصري 
ألهوار  اخلالبــة  الطبيعة  بهــذه 
ان “تصبــح  البصــرة”، متمنيــا 
املنطقة ســياحية جتذب السياح 
من كافــة مدن العراق ومن جميع 

دول العالم”.
ابو هادي االسدي وهو أحد  وأعرب 
وجهاء منطقة الكرمة عن “دعمه 
لكل من يســعى إلظهــار اجلانب 
املشــرق من العراق ومن شــمال 

البصرة املتمثل باألهوار”.
“دعمــه جلميع  وأعــرب عن  كما 
املشــاريع الســياحية واحلضارية 
في البصرة، ملا يحتويه هذا املكان 
من حضارات وإرث قدمي، حيث كان 

موردا طبيعيا للعراق”.
ســجاد عمــارة وهو ايضــا أحد 
وجهاء منطقــة الكرمة يضيف، 
ان “منطقة كرمــة على واالهوار 
البصرة مميزة لوجود االسماك  في 
والطيــور والراحــة النفســية”، 
مشــيرا الى ان “االهوار تعاني من 
بدعمها  احلكومة  قبل  من  اهمال 
اجلهات اخملتصــة لالهتمام بأهوار 

البصرة”.

متابعة - الصباح الجديد: 
تدخني  أن  إلــى  دراســة  توصلــت 
السجائر ميكن أن يتسبب في إصابة 
الشخص بتدهور معرفي في العقد 

الرابع من عمره.
ووجدت دراسة أجريت على 136018 
مشــاركا فوق ســن الـ45 من قبل 

أوهايو  فريق فــي جامعــة واليــة 
(OSU(، أن %10 مــن املدخنني بدأوا 
في منتصــف العمر أو أكبر يعانون 
مــن فقــدان الذاكــرة واالرتبــاك. 
وبشــكل عــام، كان املدخنون أكثر 
مبرتني عرضة لإلصابة مبشــاكل في 

الدماغ مقارنة بأقرانهم.

وكان املدخنــون الســابقون الذين 
توقفوا عن التدخــني منذ أكثر من 
عشر ســنوات يواجهون تزايد خطر 
تزايد اإلصابة مبشــاكل في الدماغ 

بنسبة 50%.
عند  نادرة  املعرفية  املشكالت  وتعد 
األشــخاص الذيــن فــي منتصف 

العمــر، حيــث ال يبــدأ الدماغ في 
فقــدان الوظيفة إال بعد ســن 65 
عامــا فــي معظم احلــاالت. وربط 
التدخــني بالعديد من املشــكالت 
الصحية الهامة في وقت الحق من 
احلياة، مثل مرض الزهامير والسرطان 
أيضا  والنســاء  أخرى.  أمور  من بني 

أكثر عرضة للمعانــاة من التدهور 
املعرفي من الرجال.

ولطاملــا ارتبط التدخني بزيادة خطر 
اإلصابة بحاالت تدهور معرفي مثل 
مــرض الزهامير، لكن أعــراض هذه 
املشــكالت لدى أشــخاص هم في 

منتصف العمر نادرة الظهور.

وبالنســبة ألبحاثهم املنشورة في 
الباحثون  قام  الزهامير،  مرض  مجلة 
مبســح عينة من حوالــي 140000 
التدخني  عــادات  حــول  شــخص 
لديهم، وما إذا كانوا يشعرون أنهم 
عانوا مــن فقدان الذاكرة خالل تلك 

الفترة.

دراسة: تدخين السجائر يسبب تدهورًا معرفيًا

افتتاح بوابة أهوار البصرة المغّيبة بجهود فنية
تزامنًا مع إنطالق خليجي 25.. 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد: 
بعد 12 محاولة »تسلل« الى أوروبا، 
حقق شــاب عراقي حلمه بالوصول 
إلــى املانيــا، »أرض أحالمــه«، بعد 
اجتيــازه بصعوبة »طريق املوت« من 
تركيــا مرورا باليونــان حتى وجهته 

احلالية.
ويشــير علي، وهو من مدينة األنبار 
إلــى أنه تخلــى عن دراســته، وقرر 
الهجرة بســبب الوضع األمني غير 

املستقر ومشكلة البطالة.
ويؤكد الشاب أن« فرص العمل نادرة 
وغير متوفرة في العراق، وهي تدعم 
العمالة الوافدة على حســاب أبناء 
 black« البلد«، وفق مــا أوردت قناة

box« على موقع »يوتيوب«.
ويكشــف الالجــئ تفاصيل رحلته 
التي انطلقت من تركيا ولم تكلفه 
فــي بداياتهــا غيــر ثمــن هاتفه، 
واملواقــف القاســية واملرعبة التي 

واجهها خاصة أثناء عبوره اليونان.

خدع أهله وباع موبايله

ويقول علي إن »اخلطوة األولى كانت 
إقناع عائلتي بالســفر إلــى تركيا 
فقط، اضطررت للكذب عليهم في 
البداية، ألنهم كانوا يخشــون علي 
من الهجرة، كان يعتبرون ذلك طريقا 

حقيقيا للموت«.
ويلفت إلى أنه »لم يكن بحوزته املال 
للســفر إلى تركيا ما اضطره لبيع 

هاتفه واقتناء فيزا«.
ويضيف: »لم يكن بحوزتي غير 350 
دوالرا، وهو ما جعلي أسافر إلى تركيا 
عن طريق الباص رفقة صديقني لي«.
وبعد وصوله إلى إســطنبول، مكث 
الشــاب، حســب كالمه، في منزل 
األشــخاص  برفقــة مجموعة من 
الراغبني بالهجــرة حتى اتفقوا مع 
مهرب لنقلهم ملدينة أدرنة احلدودية، 
مبينا أنه »بالفعل أوصلتنا ســيارة 
املهرب إلى احلــدود لكنهم اضطروا 
إلى العودة بعــد يومني فقط حيث 

أعاق طريقهم مرتزقة أفغان«.
وتابع: »لــم تنجح املهمــة حينها 
لذلــك عدنا، وقــررت حينها العمل 

طيلة شــهر للحفاظ على ما تبقى 
من املال«.

عبور النهر والتيه في اجلبال
ويســرد علــي قصته مــع الهجرة 
»اشــتغلت في مصنع خشــب، ثم 
قــررت تكــرار احملاولة علــى احلدود 
اليونانيــة مع صديق لي  التركية - 

وزوجته، وقد متكنا من عبور النهر«.
ويكمل حديثه: »بقينا منشــي في 

اجلبــال وواجهتنــا صعوبــات في 
تلك املرحلــة.. الطريق كان صعبا 
ووعرا، لقد تهنا بني اجلبال والوديان 
واحترنــا أي الطريق نســلك وقد 

كانت شبكة اإلنترنت ضعيفة«.
وزوجته  أن »صديقــه  ويســتطرد 
لم يتحمال صعوبــة الطريق، كان 
طريق املوت بالفعــل وال أنصح به 

العائالت«.
ويردف: »بقينا منشي طيلة سبعة 
أيام، كان البرد قاســياً وكنا نشرب 
من ماء النهر ونــأكل التوت البري 

وننام في املنحدرات«.

حتدي الشرطة اليونانية
ومع وصوله إلى بلدة »كومنتيني« 
اليونانية وهي منطقة خطرة أمنياً 
حيث الرقابة فيها مشــددة، رفض 
علي تسليم نفســه وقرر اجملازفة 
ســالونيك  مدينة  إلــى  والذهاب 
عبر الباص متحديا الشــرطة، في 
حني لم يكن لديــه املبلغ الكافي 

لتقدميه للمهربني.

شاب عراقي يعبر »طريق الموت« إلى ألمانيا
أبرزها »عليكي عيون«.. »أرض االحالم تستحق العناء«.. 

متابعة - الصباح الجديد: 
شهد عام 2022 منافسة محتدمة 
العرب،  والغنــاء  الطــرب  بني جنوم 
وقد تصدر بعــٌض من أغانيهم عدد 
أن  قبل  »يوتيوب«،  في  املشــاهدات 
تأتي أعمــال أخــرى، وتزيحهم عن 
كرســي الصدارة، إال أنه ومع انتهاء 
العام تشكلت مالمح أفضل األغاني 
العربية، التي نالت إعجاب اجلمهور، 
املشاهدات  ماليني  على  واستحوذت 
خالل العام، وبــدا واضحاً أن النجم 
املصري أحمد ســعد استحوذ على 
أعمال،  أربعة  القائمة بوجــود  هذه 
قدمها خالل العــام، ضمن أكثر 10 

أعمال غنائية مشاهدًة.

 »شكراً« - أصالة نصري
احتلت أغنية »شكراً«، التي قدمتها 
الفنانة السورية أصالة نصري املركز 
جمع  اســتطاعت  أن  بعد  العاشر، 
81 مليون مشاهدة حتى كتابة هذا 
التقرير، وهي التي قدمتها ألول مرة 
خالل ظهورهــا بحفل ختام برنامج 
باكتشــاف  اخلاص  املصــري  الدوم 
املواهــب، واألغنية من كلمات عمرو 

تيام، وأحلان مصطفى العسال.

 »قلبي إلو« - فرح شرمي
عرفــت الشــابة اللبنانيــة فــرح 
شــرمي كواحدة من مشاهير مواقع 
ونشــطت  االجتماعي،  التواصــل 
بشــكل خاص مع شــقيقاتها في 
تطبيق »تيك توك«، وحصدت ماليني 
املشــاهدات خــالل تقدميها بعض 
مقاطع أغاني اآلخرين بصوتها، قبل 
أن تقرر إصدار أغنيتها األولى »قلبي 

إلو«.

الغنائيــة اخلاصة،  وبــأول أعمالها 
 94 إلى  الوصول  استطاعت شــرمي 
مليون مشــاهدة خالل ستة أشهر 
فقط، لتحتل املركز التاسع بقائمة 
في  شــهرة  األكثر  العربية  األغاني 
كلمات  مــن  واألغنية  »يوتيــوب«، 

وأحلان محفوظ املاهر.

 »سايرينا يادنيا« - أحمد سعد
نالت أغنية »ســايرينا يادنيا«، التي 
أحمد سعد  املصري  املطرب  قدمها 
ضمن أحداث فيلم »من أجل زيكو« 
شــهرة واســعة جداً، واستطاعت 
99 مليون مشاهدة  حصد أكثر من 
حتى اليوم، واعتبر عدد من املراقبني 
أن شــهرة األغنية الكبيرة كان لها 
دور أيضاً في رفع مستوى مشاهدات 
الفيلم.األغنية كلمات منة القيعي، 

وأحلان إيهاب عبدالواحد.

 »البخت« - »ويجز«
املصري  الــراب  يتأثــر مطــرب  لم 

الشــهير »ويجــز« بــكل األخبــار 
الســلبية التي كتبت عنه، واستمر 
حاصــداً النجــاح تلو اآلخــر، وتوج 
كل ذلك مبشــاركته في حفل ختام 

مونديال قطر 2022.
وشكلت أغنية »البخت« واحدًة من 
أهم جناحات »ويجز« هذا العام، إذ إن 
األغنية التي كتب كلماتها بنفسه 
177 مليون مشــاهدة في  حصدت 

»يوتيوب«.

 »هذا احللو« - ميريام فارس
قدمــت ميريــام فــارس أغنيتهــا 
العراقيــة مــن نوع »اجلوبــي«، من 
العماني،  يوســف  وأحلــان  كلمات 
ورغم وجود مئات أغاني اجلوبي، التي 
قدمهــا مختلف الفنانــني العرب، 
اللون فاق  فإن جنــاح ميريام بهــذا 
أغنيتها  واســتطاعت  التوقعــات، 
180 مليون مشــاهدة منذ  جمــع 
وحتى   ،2022 مــارس  فــي  طرحها 

اليوم.

 »صوت العيد« - أحمد سعد
أنها لم تقدم كأغنية رسمية  رغم 
للفنان املصــري، ومت طرحها كإعالن 
بالعيــد إلحدى شــركات  تهنئــة 
االتصال، لكن جناحها فاق التوقعات، 
واســتطاعت أغنية »صوت العيد« 
ضمن  الرابــع،  للمركــز  الوصــول 
أكثــر األغاني العربية شــهرة في 
أن جمعت حتى  بعــد  »يوتيــوب«، 
اليوم 190 مليون مشاهدة، وهي من 
كلمات منة القيعي، وأحلان وســام 

عبداملنعم.

 »عليكي عيون« - أحمد سعد
بتصــدر  أحمــد ســعد  يســتمر 
املشاهدات بكل أغانيه التي يقدمها 
جلمهــوره، وكانت أغنيــة »عليكي 
عيون« واحدة من هذه األغاني، فقد 
باتــت األغنية على أعتــاب الـ200 
مليون مشاهدة.وقد كتب كلماتها 
املطرب  وحلنهــا  شــافعي،  محمد 

املصري بنفسه.

 »من أول دقيقة« - إليسا وسعد 
جملرد

حقق »الديــو« الغنائي، الذي جمع 
اللبنانية إليســا باملغربي  املطربة 
ســعد جملرد املأمول منــه، إذ تصدر 
هذا »الديو« قائمة األغاني العربية 
األكثر مشــاهدة على اإلطالق في 
»يوتيــوب« دون منافســة، وحصد 
الكليــب اخلــاص بــه 313 مليون 

مشاهدة حتى اليوم.
األغنية التي قدمت بطابع رومانسي 
أمير طعيمة،  جذاب كتب كلماتها 

وحلنها رامي جمال.

أكثر األغاني العربية استماعًا على يوتيوب خالل 2022 

متابعة - الصباح الجديد: 
حتتفل شعوب العالم بقدوم السنة 
وســط طقوس مختلفة،  اجلديدة، 
في مســعى إلى جلب احلظ احلسن 
في العام اجلديد، فيلجؤون في ذلك 
إلى عادات يرجــح تاريخها إلى عدة 

قرون.
وتتراوح عادات الشــعوب في احلادي 
والثالثني من ديســمبر، بــني تناول 
بعض األطعمة أو إشــعال النيران، 

ألجل استقبال السنة اجلديدة:
حبات العنب في إسبانيا

يحرص عدد من اإلســبان منذ مدة 
طويلــة علــى تنــاول 12 حبة من 

عنقــود العنب، اعتقــادا منهم أن 
هذه الفاكهة جتلب احلظ السعيد، 

عندما يستقبلون السنة اجلديدة.
وال تقتصر هذه العــادة على البلد 
األوروبي، بل إنها شائعة في مناطق 
أميركا  العالــم مثــل  أخرى مــن 
الالتينية وبعض مناطق إندونيسيا.
إيرلنديون يقرعون األواني في الشارع

ولدى حلول منتصف الليل واقتراب 
إلى  اإليرلنديون  اجلديد، يخرج  العام 
الشارع ليقرعوا األواني املعدنية في 
تقليد شــائع أيضا بدول أخرى مثل 

أستراليا.
ويســري االعتقــاد لــدى اخملتلفني 

بــأن قرع األواني يســاعد على طرد 
النحــس والطاقة الســلبية، حتى 

يعبدوا الطريق أمام عام أفضل.
فواكه دائرية في الفلبني

يضــع الفلبينيــون طبقــا من 12 
فاكهــة، لكــن شــريطة أن تكون 
الفواكه مســتديرة وشبيهة  تلك 
بالقطع النقديــة، حتى تكون فأال 

وبشارة لعام أفضل.
في  الفواكه  طبــق  وضــع  ويجري 
وســط املائدة التي يجري حتضيرها 
لوجبة العشاء، خالل ليلة استقبال 

العام اجلديد.
كؤوس الرماد واألماني في أرمينيا

يكتــب األرمــن أمنياتهــم للعام 
اجلديد علــى الورق، ثم يوقدون النار، 
ويطفئونهــا في كؤوس يشــربون 
منهــا، وال يتوانون عن احتســائها 

رغم ما استقر فيها من رماد.
ويعتقد احملتفلــون أن هذا الطقس 
الذي يعود أصله إلى روسيا، يساعد 

على جلب اخلير خالل العام اجلديد.
تقطيع التفاح في التشيك

يقــوم التشــيكيون بقطــع ثمرة 
التفاح، ثم يسارعون إلى النظر في 
اللب، ألن شــكله مهم بالنســبة 
إليهم، ســواء للتفاؤل أو التشاؤم 

مبا هو آت.

أكل العنب وشرب الرماد.. عادات غريبة في استقبال العام الجديد
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لندن ـ وكاالت:

حقق آرســنال فوزاً كبيراً على 
مضيفه برايتون 4-2 في اجلولة 
18 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.. 
وسجل كل من بوكايو ساكا )2( 
 )39( أوديغارد  مارتن  والنرويجي 
والبرازيلي   )47( نيكيتاه  وإدوارد 
أهداف   )71( مارتينيلي  غابرييل 
دّون كل  املقابل  املدفعجية في 
 )65( ميتوما  كاورو  الياباني  من 
وإيفان فيرغســون )77( هدفي 
برايتون. . ويحتل آرسنال صدارة 

البرمييرليغ برصيد 43 نقطة.
خســارته  توتنهــام  وتلقــى 
اخلامســة في البرمييرليج هذا 
املوســم، بعدما ســقط أمام 
ضيفه أســتون فيــال، بهدفني 
دون رد، مســاء أول أمس، على 
ملعــب فيــال بارك، وســجل 
مــن  كل  الفيالنــز،  هدفــي 
إميليانــو بوينديا )50( ودوجالس 
لويز )73(.. وبحســب شــبكة 
فــإن  لإلحصائيــات،  »أوبتــا« 
شــباك توتنهــام اســتقبلت 
هدفــني علــى األقل فــي آخر 
البرمييرليج..  فــي  مباريــات   7
وأوضحــت الشــبكة، أن هذه 
أطول سلســلة مــن املباريات 
توتنهام  فيها  يســتقبل  التي 
هدفــني أو أكثر في البرمييرليج 
(7 مباريات( منــذ عام 1988 (8 
مباريات(.. ويحتل توتنهام املركز 
اخلامس في جدول ترتيب الدوري 
اإلجنليــزي برصيــد 30 نقطة، 

بفــارق 13 نقطــة كاملة عن 
آرسنال صاحب الصدارة.

في مباراة أخرى، عاد تشيلسي 
لدوامة النتائج احملبطة، فتعادل 

مع مضيفه نوتنجهام فورست 
رحيم سترلينج  .. وسجل   1-1
هدف تشيلســي )ق 16(، فيما 
أحــرز ســيرج أورييحههــدف 

نوتنجهــام فورســت )ق 63(.. 
وارتفع رصيد تشيلســي بهذا 
التعادل إلى 25 نقطة في املركز 
الثامــن، فيما رفــع نوتنجهام 

نقطة   14 إلى  رصيده  فورست 
في املركز الثامن عشر.

وبحســب شــبكة »ســكاي 
ســبورتس«، فــإن ســترلينج 

وصــل إلى هدفه رقــم 50 في 
وهو  الديار،  خــارج  البرمييرليج 
في عمر )28 عاًمــا و24 يوًما(.. 
وأضافــت الشــبكة أن هناك 
إلى  وصلــوا  3 العبــني فقط، 
هذا الرقم فــي عمر أقل، وهم 
مايكل أوين وهــاري كني وواين 
روني.. أما شــبكة »سكواكا« 
أن  إلى  لإلحصائيات، فأشــارت 
ســترلينج عادل عــدد أهداف 
أسطورة آرسنال، إيان رايت، في 

البرمييرليج، برصيد 113 هدًفا.
خســارة أولــى لباريس ســان 

جيرمان
باريس  فاز لونس علــى ضيفه 
سان جيرمان 3-1 أول أمس في 
اجلولة 17 من الدوري الفرنسي 
لكــرة القــدم.. وســجل كل 
بيرزمييســالف  البولندي  مــن 
والبلجيكي   )5( فرانكوفسكي 
وأليكسس   )28( أوبيندا  لويس 
أصحاب  أهداف   )48( ماوريسي 
هوغــو  دّون  فيمــا  األرض 
إيكيتيكــي )8( هــدف الفريق 
املباراة.  الوحيد في  الباريســي 
باريس سان  وأحلق لونس بفريق 
جيرمــان اخلســارة األولى هذا 
املوســم في الدوري الفرنسي.. 
باريس ســان جيرمان  وحقــق 
14 فوزاً وتعادلــني إلى حد اآلن 
ما جعله يتصــدر ترتيب أندية 
الليغ 1 برصيد 44 نقطة. . في 
املقابــل، يواصــل لونس تقدمي 
عروضــه القوية هذا املوســم 
باحتالله مركز الوصافة برصيد 

40 نقطة. 

لونس ُيلحق بباريس سان جيرمان الخسارة األولى لهذا الموسم في فرنسا

آرسنال يعزز صدارته للدوري اإلنجليزي.. وتوتنهام 
يعود 34 عاما إلى الخلف

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نــادي شــتوجتارت األملانــي، جتديد عقد 
املهاجم ســيالس كاتومبــا مفومبا حتى عام 
2026.. وانضم الالعب الكونغولي سيالس »24 
عاما« إلى فريق شتوجتارت في عام 2019 ولعب 
معه منــذ ذلك احلني 83 مباراة، حيث ســجل 
خاللها 23 هدفا واحــدا، إضافة إلى تقدمي 15 

متريرة حاسمة.
وقال فابيــان فوجلموث املديــر الرياضي لنادي 
شــتوجتارت: »ســيالس عامل مهــم في خط 
هجومنا، بســرعته وخطورته أمــام املرمى«.
وأضاف: »لديه املزيج مــن اإلمكانات التي نريد 
تطويرها ســويا معه في األشــهر والسنوات 
»النادي  املقبلة«.مــن جانبه، صرح ســيالس: 
يقدم لي ظروفا جيدة للغاية ملزيد من التطور«.
ويحتل شــتوجتارت موقعا في املنطقة املهددة 
بالهبــوط، بجــدول ترتيب البوندســليجا، إذ 
يتمركــز باملرتبة 16 بعد نهايــة النصف األول 
من املوسم.. وســوف يلعب شتوجتارت مباراته 
املقبلــة في الدوري األملاني أمام فريق ماينز يوم 

21 كانون الثاني اجلاري.

باريس ـ وكاالت:
أقدم نادي أجنيه الفرنســي علــى تكرمي ثنائي 
املنتخــب املغربي، عز الدين أوناحي وســفيان 
بوفال، ومنحهما تذكارا خاصا قدمه لكليهما 
رئيس النادي  سعيد شعبان قبل مباراة الفريق 

أمام ضيفه لوريان بالدوري الفرنسي.
 وجاء ذلــك مكافأة لهما على تألقهما الكبير 
وجناهمــا الباهر رفقة منتخب األســود وبلوغ 
املربع الذهبي  ملونديال قطر، وتقدمي مستويات 
فنيــة مبهرة وضعتهما حتــت األضواء وأعلت 
أسهمهما بشــكل كبير ليكونا اليوم ضمن 
قائمــة العناصــر املطلوبة وبقوة في ســوق 
امليركاتو الشــتوي األوروبــي، وحتديدا عز الدين 
أوناحي..  ونــال الالعبان املغربيان إشــادة من 
رئيس أجنيه قبل تسليمهما التذكاران إذ تغيبا 
عن مباراة لوريان الستفادتهما من فترة إضافية 
من الراحة، حتت وابل من التصفيق من جماهير 
النادي التي هتفت باســمهما.. وكان شعبان 
قد اعترف في العديد من تصريحاته اإلعالمية 
باستحالة االحتفاظ بالالعبني املغربيني بسبب 

العروض املغرية التي تصل بشأنهما.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلنت مؤّسســة دوري جنوم قطر تأجيل عدد 
من مباريات بطولة الدوري للموســم احلالي 
خالل اجلــوالت املقبلة بســبب ارتباط بعض 
الالعبني مع منتخباتهم املشاركة في بطولة 
خليجي 25.. قـــرار التأجيل متّ بالتـنسيق مع 
األندية قبل انطالق البطولة التي تستضيفها 
مدينة البصــرة العراقية خــالل املدة ما بني 

السادس والتاسع عشر من اجلاري.
برنامج اجلولة  املؤّسســة عن  هذا وكشفت 
الثامنــة التي تقــام منافســاتها يومي غد 
األربعــاء وبعد غــد اخلميس.. ومــن بني أبرز 
املواجهــات التي مت تأجيلها فــي هذه اجلولة 
الثامنــة مواجهــة حامل الّلقب الســد مع 
نادي قطر، والّشــمال مع الوكــرة، فيما تقام 
منافسات اجلولة التاسعة يومي احلادي عشر 
والثاني عشــر من يناير اجلــاري على أن جترى 
اجلولة العاشــرة يومي السابع عشر والثامن 

عشر من الشهر ذاته.

شتوتجارت يجدد
 عقد مفومبا

أنجيه يكرم ثنائي 
المغرب المونديالي

تأجيل عدد من مباريات 
دوري نجوم قطر

العبي ارسنال بعد الفوز

تقرير 

سيدني ـ وكاالت:

حققــت البرازيــل االنتصــار على 
باجملموعة  مواجهتهما  في  النرويج 
اخلامســة بكأس يونايتــد للتنس، 
لورا  بفــوز  أســتراليا،  املقامة في 
إيكيري..  أولريكه  على  بيجوســي 
وحاول كاسبر رود إحياء آمال الفريق 
عزز  البرازيلي  الفريق  لكن  األوروبي، 
فوزه على النرويج بعدما تغلب في 
الفريق  وبدأ  األخيــر..  الزوجي  لقاء 
أمس  االنتصارات  البرازيلي مســار 
بياتريس  الســبت، بفضل كل من 
حــداد مايــا التــي تغلبــت على 
ماليني هيلجــوي بنتيجة 6-4 و6-
2، وفيليبــي ميليجينــي الذي فاز 
على فيكتور دوراســوفيتش بواقع 
النرويجي كاسبر  وأحيا  و3-6..   3-6
رود آمال فريقه بفــوزه على تياجو 
مونتيرو، ومنــح أول نقطة للفريق 
األوروبــي، حيــث تغلــب املصنف 
الثالث عامليا على خصمه البرازيلي 
بواقــع 6-3 و6-2.. لكن البرازيل لم 
النرويجي أي فرصة،  انتفاضة  متنح 
بانتصار لورا بيجوسي على أولريكه 

هكذا  لتضمن  و4-6   3-6 إيكيــري 
الفوز لفريق أميركا اجلنوبية.

وفي وقت الحق، فــاز كل من لويزا 
ستيفاني ورافائيل ماتوس في مباراة 
دوراسوفيتش  الزوجي على فيكتور 
وأولريكه الكيــري بنتيجة 6-4 و7-

االنتصار على  البرازيــل  5، لتحقق 
 ،1-4 إجماليــة  بنتيجة  النرويــج 

لتتصدر مؤقتا اجملموعة اخلامسة.
مــن جانبه، قــاد دان إيفانز، الفريق 
البريطاني للصعود إلى دور الثمانية 
للتنس،  يونايتد  بطولــة كأس  في 
اإلســباني،  الفريق  حســاب  على 
أمس.. وتغلب إيفانز على اإلسباني 
ألبــرت راموس فينــوالس بنتيجة 
6 / 3 و1 / 6 و6 / 3، ليقــود الفريــق 
البريطانــي لتحقيق انتصار مقنع 
اجملموعة  في  اإلسباني  نظيره  على 
فوز  عقــب  بالبطولــة،  الرابعــة 
كاميرون نوري وكاتي ســوان أمس 
السبت في البطولة املقامة للفرق 
اخملتلطة، بحســبما أفــادت وكالة 
األنباء البريطانيــة )بي أيه ميديا(.. 
كانــت هارييت دارت أضاعت فرصة 
بعدما  لبريطانيا،  مبكر  فوز  حتقيق 
خسرت أمام اإلسبانية بوال بادوسا، 

املصنفة 13 عامليا، بنتيجة 6 / 7 (6 
/ 7( و7 / 6 (7 / 5( و6 / 1، وفــي وقت 

سابق أمس ايضا.
فــي حني ضمن فوز بتــرا مارتيتش 

االنتصار  بودوروســكا  ناديــا  على 
أمام  مواجهتهــا  فــي  لكرواتيــا 
األرجنتني، ضمن اجملموعة السادسة 
الالعبة  يونايتد، وحققت  من كأس 

الكرواتيــة الفوز علــى خصمتها 
األرجنتينيــة بنتيجة 6-2 و4-6 و6-

1، لتمنح النقطة الثالثة لفريقها 
الذي ضمن هكذا االنتصار سريعا.

فازت  الســبت،  وقت ســابق  وفي 
الكرواتيــة دونــا فيكيتــش على 
كارلي  لورديس  ماريــا  األرجنتينية 
بواقــع 6-0 و6-4، وفــي وقت الحق 
تغلــب الكرواتــي بورنــا كوريتش 
فرانسيســكو  األرجنتيني  علــى 

سيروندولو 7-5 و4-6.
وقبل مباراتني على ختام مجموعة 
اللقــاءات بني البلديــن، ضمن فوز 
التي  كرواتيــا،  انتصــار  مارتيتش 
ستنافس فرنســا على التأهل في 
املواجهة الثالثة واألخيرة باجملموعة 
السادســة، وذلك بعدمــا تغلبت 
فرنســا في مواجهتها األولى أمام 
األرجنتــني 5-0.. فــي حني خســر 
الفريــق األرجنتيني فــرص التأهل 

للدور التالي من املنافسة.
من جانب اخــر،  أعلن العب التنس 
اإلســباني فليســيانو لوبيــز، أنه 
أن يشارك في بعض  سيعتزل بعد 
2023..ونشــر  البطوالت خالل عام 
لوبيــز )41 عامــا( مقطعا مصورا 
على حســابه الرســمي بتطبيق 
)إنســتجرام( أعلن فيــه االعتزال، 
قائــال »أصدقائــي األعــزاء. حانت 
اللحظة ملشاركتكم شيئا يعتقد 

غالبية الرياضيـــني أنـه لـن يأتـي 
أبـدا«.

وأوضح »بعد أكثر من 20 عاما من 
املنافسة قررت إنهاء شيئا بدأ يوما 
ما مثل احللم وانتهى بكونه أجمل 
واألكثر شــغفا«  العالم  عمل في 
وذلك مع لقطات تســتعرض أهم 
اللحظــات في مســيرته..وأضاف 
»حلم أي العب تنــس هو أن يكون 
قادرا على قول وداعا في ملعب تنس 
وهذا هو السبب في أنني سأخوض 
بعض البطوالت العام املقبل إلنهاء 

مسيرتي«.
وتابع »الفكرة هي أن أكون قادرا على 
لعب بعض البطــوالت التي مثلت 
شــيئا مهما لي خالل الســنوات 
العشرين املاضية ألسباب مختلفة 
»، دون أن يحــدد تلــك البطوالت.. 
وأردف »كنت أؤمــن دائما بأن هناك 
حياة بعد التنــس، لكن مع اقتراب 
اللحظة بدأت أدرك كم ســأفتقد 
اللعــب. لقد منحنــي التنس كل 
شيء في احلياة، أكثر بكثير مما كان 
يتوقع ذلــك الفتى صاحب اخلمس 
ســنوات الذي وضع والده في عيد 

امليالد مضربا خشبيا في يده«.

البرازيل تحبط انتفاضة رود وتهزم النرويج بكأس يونايتد
إيفانز يقود بريطانيا لربع النهائي

إيفانز

العواصم ـ وكاالت:
روبــرت  البولنــدي  تصــدر 
برشلونة،  جنم  ليفاندوفســكي، 
قائمة ســلبية ملهاجمــي الكرة 
األوروبية في عام 2022.. فبحسب 
لإلحصائيات،  »سكواكا«  شبكة 
فإن ليفاندوفســكي هــو األكثر 
إهــدارا للفــرص احملققــة، فــي 
الدوريات األوروبية اخلمسة الكبرى 

خالل عام 2022، بواقع 28 فرصة.
وجاء الفرنسي كرمي بنزميا، مهاجم 
ريــال مدريد، فــي املركــز الثاني 
دميبلي،  موســى  ثم  فرصة،  ب22 
فرصة،  ثالثــا ب20  ليــون،  العب 
يليه األرجنتينــي الوتارو مارتينيز، 
مهاجــم إنتر ميــالن، ثم كيفني 
جاميــرو، مهاجم ستراســبورج، 
وكيليــان مبابــي، جنــم باريــس 
ســان جيرمــان، بنفــس العدد.. 
وحل املصري محمــد صالح، جنم 

ليفربول، في املركز الســابع ب18 
رصيد  نفس  وهــو  فرصة مهدرة، 
مهاجم  ويليامز،  إيناكــي  الغاني 
أتلتيك بيلباو.. وفي املركز التاسع 

أبراهام،  تامــي  اإلجنليزي  تواجــد 
فرصــة،  ب17  رومــا،  مهاجــم 
متساويا مع اإلجنليزي إيفان توني، 

جنم برينتفورد.

عمان ـ وكاالت:
أعلــن االحتاد العربــي لكرة اليد، 
إقامة البطولة العربية للناشئني 
مواليــد 2004 فــي األردن، خالل 
املدة بني 21 و29 شــباط 2023.. 
األردني،  االحتــاد  رئيــس  ورحــب 
الدكتور تيســير املنســي،  بقرار 
االحتاد اختيار األردن الحتضان هذه 

البطولة.

وقال املنســي، في تصريح ملوقع 
احتــاد كــرة اليــد: »األردن قــادر 
البطولة  تنظيم فعاليــات  على 
التــي  بالصــورة  وإخراجهــا 
تســتحقها«.من جهــة ثانيــة، 
شــارك االحتاد األردني في اجتماع 
جلان االحتــاد العربــي، الذي عقد 
برئاسة فاضل آل منر رئيس االحتاد 
العربي عبر تقنية االتصال املرئي.

وتضم جلان االحتــاد العربي ممثلني 
»الدكتور  األردني، وهم  االحتاد  عن 
سليم اجلزازي في جلنة املسابقات، 
والدكتور نعمــان عضيبات )جلنة 
العياصــرة  وســليم  املدربــني(، 
)جلنة  قردن  وأحمد  احلكام(،  )جلنة 
الغاليينــي  وبــالل  التســويق(، 
وإيهــاب  )اللجنــة اإلعالميــة(، 

الشريف )اللجنة الطبية(«.

دمشق ـ وكاالت:
القدم، دعوة  قرر االحتاد السوري لكرة 
العبي منتخب الشــباب ملعسكرات 
داخلية وخارجيــة دائمة، حتى موعد 
بطولــة كأس آســيا حتــت 20 عاما 
املقبل،  آذار  في   ،)2023 )أوزبكســتان 

بالتنسيق مع أندية الدرجة املمتازة.
جاء ذلك، بناء على طلب املدير الفني 
الهولندي  للشــباب،  سوريا  ملنتخب 

مارك فوتــا، بهدف توفير ظروف إعداد 
مثالية للمنتخب.. ودعا االحتاد األندية 
الراغبة في مشاركة العبيها بالدوري 
بأســمائهم  طلب  إلرســال  املمتاز، 
»منحهم  ليتم  مبارياتهــم،  وموعد 
اإلذن باملغــادرة قبــل 48 ســاعة من 

املوعد الفعلي للمباراة«.
وأضاف: »على أن تتم العودة مرة أخرى 
لصفوف معسكر املنتخب في نفس 

يوم انتهــاء املباراة )مــع النادي(، ولن 
يتــم منح اإلذن في غيــر ذلك«.وحتدد 
مع قســم  بالتعاون  املنتخــب  إدارة 
املنتخبات، موعد وآلية مغادرة وعودة 
بالتنســيق  املعســكر،  إلى  الالعب 
وعلى مســؤولية إدارة النــادي.. كما 
يُطلب من كافــة املدربني في األندية 
املعنية، التعاون والتنســيق مع املعد 

البدني ملنتخب الشباب.

األردن يستضيف البطولة 
العربية لناشئي اليد

معسكر دائم لشباب سوريا
 حتى انطالق كأس آسيا

ليفاندوفسكي يتصدر قائمة
 سلبية تضم بنزيما وصالح

اإلصابة تبعد نكونكو
 عن معسكر اليبزيج في أبوظبي

ليفاندوفسكي

ميونيخ ـ وكاالت:
غــادر اليبزيج األملانــي أمس إلى 
معســكره التدريبــي في عطلة 
الشــتاء بالعاصمــة اإلماراتيــة 
أبوظبــي، دون جنمــه الفرنســي 
املصاب كريستوفر نكونكو.. ومن 
املقرر أن يواصــل نكونكو العالج 
من إصابته في الركبة بالعاصمة 
الفرنســية باريس.. وكان نكونكو 
الركبة  أربطة  بتمزق فــي  أصيب 
خــالل االســتعدادات النهائيــة 
لــكأس  الفرنســي  للمنتخــب 
العالم، وغاب عــن البطولة التي 

أقيمت في قطر.
ويلتحق الالعبان األملانيان الدوليان 
ديفيــد راوم وتيمو فيرنــر برحلة 
اليبــزج إلــى أبو ظبــي، لكنهما 
تدريبات  األقــل  على  ســيجريان 
فرديــة، حيث يعانــي كالهما من 
إصابة في كاحل القدم، حيث غاب 

املونديال بســبب  أيضا عن  فيرنر 
معاناته من تلك اإلصابة.. وينضم 
املدافع الكرواتي يوسكو جفارديول 
إلى الفريق يوم األحد املقبل، بعد 
حصوله علــى إجازة طويلة عقب 
الثالــث مع منتخب  باملركز  فوزه 

بالده في قطر.ويســتمر املعسكر 
حتى 11 من الشــهر اجلاري، حيث 
يفتتح اليبزيج النصف الثاني من 
موســم الدوري األملاني بعد 9 أيام 
ضد بايرن ميونخ حامل اللقب في 

املواسم العشرة األخيرة.

نكونكو

10:45 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

أرسنال ـ نيوكاسل
مان يونايتد ـ بورنموث

الدوري اإلنجليزي
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اعداد ـ زينب الحسني: 

بعد غياب دام 42 عاما، تعود بطولة 
اخلليــج العربي لكــرة القدم إلى 
العراق، اذ استضاف هذه البطولة 
مرة واحدة فقط، وذلك عام 1979، 
وتّوج باللقب بعد الفوز في جميع 
البطولة.أكد مستشــار  مباريات 
رئيس الوزراء ملتابعة ملف الشباب 
والرياضة خالد عبد الواحد گبيان، 
اخلليج  كأس  بطولــة  »جنــاح  إن 
العربي بنسخته الـ  25، ستفتح 
منفــذاً وباباً آخرين الســتضافة 
أكانت  سواء  ومهرجانات  بطوالت 
رياضية أم غيــر رياضية، وهذا ما 
أكده رئيس الوزراء محمد شــياع 
»معظم  أن  الســوداني«.وأضاف، 
دول اخلليــج ودول العالــم تتحذر 
من اجمليء للعــراق، نتيجة األعالم 
الصحيح  غير  والتقييم  السلبي، 

للوضع األمني في العراق«.
يعود الفضل في تنظيم دورة كأس 
اخلليــج العربي لكــرة القدم إلى 
وفد  البحرين عندمــا عرض  دولة 
من احتادها برئاسة الشيخ محمد 
الرئيس  الفكــرة على  بن خليفة 
األسبق لالحتاد الدولي لكرة القدم 
راوس،  ســتانلي  اإلجنليزي  )فيفا(، 
أوملبياد مكســيكو عام  أثناء  في 

.1968
لدول  الدعــوة  البحرين  وجهــت 
اخلليــج املنضويــة حتــت لــواء 
االحتاد الدولي وقتئذ )الســعودية 
والكويت( من أجــل عقد اجتماع 
لبحــث   1969 19حزيــران  يــوم 
مسودة لنظام الدورة عرضت على 
ممثلــي الدول املشــاركة فوافقوا 

عليهــا باإلجمــاع، واتفقوا على 
األولى  للدورة  البحرين  استضافة 
وإقامة املباريات على ملعب مدينة 
عيســى ابتداء من 27 آذار 1970.
وشــاركت قطر في الدورة األولى 
مبوجــب إذن خاص مــن »الفيفا« 
ألنها لم تكــن قد دخلت عضوية 

االحتاد الدولي بعد. 
وعلى هامش الــدورة األولى عقد 
اجتماع ملمثلــي املنتخبات عدلت 

العام  النظام  خالله بعض فقرات 
للبطولة، إن تقرر إقامة الدورة كل 
واختيرت  ســنة،  من  بدال  سنتني 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 

الستضافة الدورة الثانية.
ونصــت إحدى الفقــرات على أن 
3 مرات  بالــكأس  الفائز  املنتخب 
يحتفظ بهــا إلى األبــد على أن 
تتنافــس املنتخبــات بعــد ذلك 
على كأس جديــدة كما احلال في 

كأس العالــم. وانضم العراق في 
النســخة اخلامســة واستضاف 
البطولة عــام 1979 ليصبح عدد 
واســتطاع   ،7 املشــاركة  الدول 
هذه  بطــل  لقب  العراق حصــد 
النســخة، منهيا 4 ســنوات من 
االحتكار الكويتي، ثم فاز باللقب 
للمرة الثانية والثالثة في نسختي 

عام 1984 و1988.
نقاشــات فــي عدة  بــدأت  وقد 

اجتماعــات حتضيريــة عام 2015 
باســم »االحتــاد اخلليجــي لكرة 
القدم«، واختير الشــيخ حمد بن 
خليفة بن أحمد آل ثاني من قطر 
أول رئيس لها، والشيخ سالم بن 
ســعيد الوهيبي مــن ُعمان نائبا 
إلــى أعضاء  للرئيــس، باإلضافة 
ممثلني لكل احتاد من الدول األعضاء 
الباقيــة، ومت حتديد الدوحة لتكون 

املقر الرئيسي لالحتاد.

العموميــة  اجلمعيــة  قــررت 
االستثنائية لالحتاد أن تقام بطولة 
بنســختها  العربي  اخلليج  كأس 
الـ 25 في العــراق مبدينة البصرة، 
علــى أن تكــون الكويــت البلد 
البديل، وذلك بعد أن وافق املكتب 
لكرة  اخلليجي  لالحتــاد  التنفيذي 
القــدم علــى منح العــراق حق 
االستضافة. وقد كان من املفترض 
أن تســتضيف البصرة »خليجي 
21« لكنها نقلت إلى البحرين في 
2013 وتكرر التأجيل أكثر من مرة، 
ألســباب بعضها أمني وبعضها 
يتعلق بعدم اجلاهزية لالستضافة.
وفــي النســخة الـــ 16 التــي 
اســتضافتها الكويت عام 2003، 
انضم اليمــن ليصبح عدد الدول 
في  السعودية  وفازت   7 املشاركة 
تلك النســخة، وفي النسخة 17 
عام 2004 التي أقيمت في الدوحة 
أصبح عدد املنتخبات املتنافســة 
8 من جديــد بعد أن عــاد العراق 
إلى املنافســة، وفــازت قطر تلك 
النســخة وحصلت علــى لقبها 

الثاني.
في النسخة الـ 18، التي أقيمت 
فــي اإلمارات عــام 2007، تّوجت 
اإلمارات بلقب بطل كأس اخلليج 
للمرة األولــى.. وفي كأس اخلليج 
الـ 19 عام 2009 متكنت سلطنة 
النسخة  تلك  عمان مستضيفة 

من احلصول على كأسها األولى.
ويذكــر ان احتــاد كأس اخلليــج 
العربــي لكــرة القدم هــو احتاد 
إقليمي لكرة القدم، يضم الدول 
األعضاء الثماني، أُّســس في أيار 
2016، يدير كل مــا يخص كأس 

اخلليج العربي.

كأس الخليج العربي.. ستفتح آفاقًا 
إلقامة بطوالت ومهرجانات جديدة

بعد غياب 42 عامًا المنافسات تعود الى العراق 

املنتخب الوطني قبل لقاء الكويت الودي مؤخراً خالد كبيان

تقرير 

متابعة ـ الصباح الجديد:

العراقي لكرِة  اســتقبَل عضو االحتاد 
القــدم، فراس بحــر العلــوم، أمس، 
وفــَد املنتخب اإلماراتي املشــارك في 
خليجي ٢٥ في مطــار البصرة.. وقاَل 
عضو االحتاد، فراس بحر العلوم : نعمُل 
على تهيئة جميع الظروف املناســبة 
األمور  البطولة من جميــع  إلظهــار 
واللوجســتّية  والتنظيمّية  اإلداريــة 
الوفد اإلماراتي  . وأشادَ  بأفضل صورٍة. 
إكمال  وانسيابّية  االستقبال  بعمليِة 

اإلجراءات.
وصلت بعثة املنتخــب العماني لكرة 
القدم، أمس، وحظيت البعثة العمانية 
باســتقبال حافل من مسؤولي االحتاد 
العراقــي ومحافظــة البصــرة لدى 
وصولها إلــى مطار املدينــة، وتلعب 
عمان في اجملموعــة األولى مع )العراق 

املستضيف، والسعودية واليمن(.
وسيباشــر املنتخب العماني تدريباته 
مســاء اليوم، في مالعــب التدريبات 
البصرة  ملدينــة  التابعــة  الفرعيــة 
االفتتاح  ملواجهة  استعدادا  الرياضية، 

التي ســتجمعه مع املنتخب العراقي 
البصرة  املقبل مبلعــب  اجلمعــة  يوم 
املنتخب  قائمــة  يلي  الدولي.وفيمــا 
ومحمد  الرواحــي  العماني:«أحمــد 
ومحمود  احلبسي  وجمعة  املســلمي 
املشــيفري وحارب الســعدي وصالح 
اليحيائــي وفايــز الرشــيدي وأحمد 
اخلميســي وأمجــد احلارثــي وأحمد 
العــدوي وعصــام الصبحــي وأحمد 
وأحمد  اخمليني  املطروشــي«.«إبراهيم 
الكعبي ومعتز صالح عبدربه وجميل 
اليحمدي ومصعــب املعمري وفهمي 
بيــت دوربني وخالــد البريكــي وزاهر 
األغبري وعمر املالكي وأرشــد العلوي 
واملنــذر العلوي«.يذكــر أن املنتخــب 
العماني بقيادة مديره الفني الكرواتي 
الواصلني  ثالث  إيفانكوفيتش،  برانكو 
إلــى مدينة البصــرة بعــد اإلمارات 
واليمــن، فيما ســتصل وفــود بقية 

املنتخبات تباعا.
درجال يلتقي سفير سلطنة عمان

التَقــى رئيــس االحتاد العراقــّي لكرة 
القدم، رئيس اللجنة املنظمة خلليجي 
25، »عدنان درجال«، مســاء أول أمس، 
سفيرَ سلطنة ُعمان »حامد بن أحمد 

بن عقيل عبدروس« في مدينِة البصرة.
بحضور عضو االحتاد فراس بحر العلوم 
.. وبحَث رئيس االحتاد وسفير السلطنة 

آخــر التحضيرات  الحتضــاِن البصرة 
خليجي 25  التي تنطلق في السادس 
ولغاية التاسع عشر من الشهر احلالي.

في حني، قّدم رئيُس اللجنة التطوعّية 
واخلليجي  الكويتــي  اجلمهــور  لنقل 
»عدنان الناصــر«، درعــاً تقديرّيًة إلى 

رئيِس االحتاد العراقي لكرِة القدم رئيس 
اللجنة املنظمــة خلليجي ٢٥ »عدنان 
درجال«، وذلك جلُهوده املميزة في إجناِح 

البطولة وإظهارها بأفضل ُصورة.
كمــا زارَ رئيس االحتــاد العراقي لكرة 
القدم، رئيــس اللجنة املنظمة لكأس 
خليجي بصــرة زين 25 »عدنان درجال« 
ملعَب البصــرة الدولّي بُصحبة وزيري 
املبرقع،  أحمــد  والرياضــة  الشــباب 
زياد علي فاضــل، وعضو  والكهربــاء 
القدم فراس بحر  العراقي لكرِة  االحتاد 
العلوم، حيث متت متابعة كل األعمال 
اجلارية والتحضيــرات الفتتاح خليجي 

25 في مدينِة البصرة.
وزارة درجــال رئيس اللجنــة املنظمة 
25 ملعَب  زيــن  لكأس خليجي بصرة 
البصرة الدولّي بُصحبة وزيري الشباب 
زياد  والرياضة أحمد املبرقع، والكهرباء 
علي فاضــل، وعضو االحتــاد العراقي 
لكرِة القدم فــراس بحر العلوم، حيث 
متــت متابعــة كل األعمــال اجلاريــة 
والتحضيــرات الفتتاح خليجي 25 في 

مدينِة البصرة.
يونس يلتقي العبي املنتخب الوطني 

كما التَقى النائب الثاني لرئيس االحتاد 

العراقي لكرِة القدم يونس محمود، أول 
أمس، العبي املنتخب الوطنّي في مقر 
أعضاء  برفقة  البصــرة،  إقامتهم في 
املكتب التنفيذي .. وحثَّ أعضاء املكتب 
الوطني  املنتخــب  العبي  التنفيــذّي 
اســتضافِة  فرصة  اســتثمارِ  علــى 
العراق لبطولــة خليجي 25 بني أرضه 
وجماهيــره لتكــون عامالً وســالحاً 
مهماً في املُضي قدمــاً في البطولِة، 
وإنها فرصٌة حقيقّيــة لهذا اجليل بأن 
يحظى بهــذا الدعــم واالهتمام من 
أعلى املستويات احلكومّية واملؤسسات 
الرياضّية، حيث لم يســتضف العراق 
كأس اخلليــج منــذ عــام 1979، وإن 
اجلميع متكاتٌف وحريــص  على مدار 
األيــام املاضية، ويقــدم كل ما ميتلك 
بدايًة من رئيس االحتــاد العراقي لكرِة 
املكتب  وأعضاء  درجــال  عدنان  القدم 
التنفيذي إلى اللجان العاملة من أجل 
إجناح البطولة من جهٍة، وجناح املنتخب 
من جهة أخــرى، متمنني أن يكون عام 
٢٠٢٣ عــاَم عودة الكــرة العراقّية، وأن 
يكون بدايــة االنطالقة نحو التحضير 
إلى كأس  للوصوِل  األمثل  واالستعدادِ 

العالم 2026.

اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي تعلن الجاهزية 
بعثتا اإلمارات وعمان تصالن إلى البصرة

ملعب امليناء

محمد رضا بنتقل 
إلى عبادان اإليراني 

سلة الشرطة تعبر 
عقبة الكرخ

اتحاد الطائرة يصدر 
حزمة قرارات

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي نفط عبادان اإليراني ، تعاقده مع الالعب 
العراقي محمد رضا لتمثيله في مرحلة اإلياب من 
الدوري اإليراني.. ومنح نادي نفط الوســط الضوء 
األخضر لصانع ألعابه محمــد رضا باالنتقال إلى 
فريق نفط عبادان، وخوض جتربته االحترافية األولى 

له في مشواره الكروي.
وســبق لرضا أن مثل أندية الطلبة والزوراء ألكثر 
من موســم ، إلى جانب متثيله لنفط الوسط في 
اجلوالت ال 12 من مرحلــة الذهاب للدوري املمتاز.. 
وساهم رضا مع منتخب العراق للناشئني بالتتويج 
بلقب كأس آسيا حتت 16 عاماً التي جرت في الهند 
، كما شــارك في مونديال اإلمارات للناشئني عام 
2016، ولعب مع املنتخــب األول في عدة بطوالت 
عربية و إقليميــة. . يذكر أن محمــد رضا أصبح 
احملتــرف العراقي الثاني بالدوري اإليراني بعد صفاء 

هادي الذي يلعب بصفوف تراكتور سازي تبريز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلب الشــرطة على الكرخ، بنتيجــة )90-101(، 
مســاء أول أمــس، داخل صالة الشــعب املغلقة 
بالعاصمة بغداد، ضمن مباريات مرحلة اإلياب من 
الدوري املمتاز لكرة الســلة.. وجنح الشــرطة في 
حسم املواجهة خالل الفترة الرابعة، بفضل تألق 
محترفــه األمريكي دمياريوس بولدز، الذي متكن من 
تسجيل نقاط التفوق، ليحصل على جائزة أفضل 
العــب في املبــاراة، بعد أن ســجل 37 نقطة، 10 

ريباوند، 4 أسيست.
وفي فئة دوري الشــباب، اكتسح الكرخ منافسه 
الشرطة بفارق 50 نقطة بنتيجة )82-32(.. وتقام 
أمس مباراة واحدة جتمع نفط الشــمال مع ضيفه 
زاخو ، على صالة بــالدي مبدينة كركوك.. ويتصدر 
النفط ترتيب الدوري املمتاز، ويأتي احلشد الشعبي 

ثانيا ثم الشرطة بالترتيب الثالث.

بغداد ـ الصاح الجديد:
أصدر اإلحتــاد املركزي لكرة الطائرة، يومالســبت، 
حزمة من القــرارات املهمة، من بينها إنزال فريقي 
)القاســم، ومدينة الشــهداء(، إلــى درجة أدنى، 
وحتديد مواعيد انطالق املنافســات احمللية، إضافة 
إلى تسمية خالد صالح مدربا للمنتخب الشبابي.

جــاء ذلك، خــالل اجتمــاع عقد في مقــر االحتاد 
بالعاصمة بغــداد، بحضور رئيــس االحتاد جميل 
العبادي، والنائبني آزاد حســن قــادر، وحبيب علي 
وجميع األعضاء.. وقال العبادي، بحســب بيان ورد 
لوكالة شــفق نيــوز، إن »االحتاد قرر إنــزال فريقي 
القاســم ومدينة الشهداء إلى درجة أدنى وغرامة 
ماليــة مقدارها )مليون دينار( اســتنادا للمادة 21 
لالئحة الفنية والتعليمات للموسم 2023-2022«.

وأضاف: »ســيكون العاشر من شهر كانون الثاني 
موعداً النطالق التجمــع األول للفرق غير املتأهلة 
في أربيل وهي  )ســنجار والصمود وهيت وحديثة 
والصناعة(«.وأشــار إلــى أن »في اخلامس عشــر 
من الشــهر ذاته، ســينطلق التجمع االول للفرق 
املتأهلــة في محافظــة أربيل وهي )غــاز اجلنوب 
والبحري والشــرطة واربيل والبيشمرگة واحلبانية 

واجليش ومصافي الشمال(«. 
ولفت العبادي إلى أن »الســادس من شهر شباط 
املقبل، ســيكون موعداً النطالق منافســات دوري 
الناشــئني والشــباب املصاحب للفــرق الثمانية 
املتأهلة حســب الئحة الدوري املمتاز للموســم 
االجتماع  االحتاد، خالل  رئيس  2022-2023«.وسمى 
»املــدرب خالد صالح لتدريب منتخب الشــباب«، 
وقرر »التعاقد مع املدربة اإليرانية )ميترا شعبانيان( 
لتدريــب املنتخــب األول للســيدات ومنتخــب 
الشــابات«.واختتم العبادي، حديثه بالقول: »متت 
املوافقة علــى فتح مراكــز تدريبيــة في جميع 
احملافظــات  وتكــون بــادارة االحتــاد الفرعي لكل 
محافظة على ان يكون مبنهاج موحد يعد من قبل 

االحتاد«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
صــدر حديثاً كتاب جديــد للخبير 
الرياضي الدكتــور عبدالقادر زينل، 
بعنوان »للرياضــة تاريخ« )الطبعة 
القطرية  العاصمــة  فــي  األولى( 
الــذي  الكتــاب  الدوحة.وســّلط 
يقع في 236 صفحــة، من القطع 
املتوّســط، الضــوء علــى مراحل 
مختلفة من حياة الكاتب بدءاً من 
النشأة األولى في مدينة األعظمّية، 
ومروراً بفترة الشباب ومتثيله بعض 
الفــرق األهلّية، حتى بلوغه طموح 
احلصــول على شــهادة الدكتوراه 
في أملانيا، وما شّكلته هذه املرحلة 
من مســؤولية كبيرة وضعته أمام 
بنجاح  اجتازهــا  رياضّية  حتّديــات 
وعّزز حضوره في الســاحة بعملية 
التخّصــص بشــؤون التدريب ومن 

بعده أمتهن اإلدارة.
وعــّرج د.زينل على عملــه في إدارة 
نادي الشرطة الرياضي ومساهمته 
مببادرة شــخصّية  ملعبه  بناء  في 
غير مسبوقة، ثم تناول أبرز احملّطات 
الكروّيــة التــي خاض ومــن معه 
برغم ظروف  قوّية  بإرادة  مشاويرها 
العمــل القاهرة التــي أحاطت به 
وفي  الثمانينّيــات،  حقبــة  طوال 
مقّدمتهــا حتقيق آمــال اجلماهير 
العراقيــة بالتأّهــل الــى مونديال 
املكســيك عــام 1986 فــي فترة 
مثيرة  مواقف  تخّللتها  استثنائّية 
وقلقة ومؤملة ومفرحة تّوجت رحلة 
الكفاح بانتزاع تذكرة كأس العالم 

ألّول مّرة في تاريخ الكرة العراقية.

وكشــف مؤّلف الكتاب األسباب 
التي دعته ملغادرة العراق أواســط 
في  ويستقّر  التســعينّيات  عقد 
وأبرز  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
املهام التــي أّداها هنــاك رياضّياً 
وإعالميــاً في ســلك الشــرطة، 
فضالً عن تضمــني رؤيته املهنّية 
إزاء البدايــة اخلاِطئــة لتجربــة 
احتــراف العبينــا فــي الدورّيات 
العربّيــة، وتأثير ذلــك الحقاً على 
نتائــج املنتخبــات واألنديــة في 
والقارّيــة  العربّيــة  املنافســات 
والدولّية.وتُعــد إضاءة د.زينل زوايا 
إنســانية نبيلة فــي عالقته مع 
معها  تعايش  رياضّية  شخصّيات 
عبر الرأي واملشورة بخبرته اإلدارية 
ضمن  واالجتماعية،  والتدريبيــة 
إطار املصلحة الوطنّية حتت عنوان 
)ذكرياتي مع األوفياء( تُعد من أهم 
جتلّيات وقائِع مســيرة الكاتب مع 

اســماء ورموز أّثرت في املشــهد 
الرياضي العراقي.

يُذكــر أن كتــاب )للرياضة تاريخ( 
اخلامس في سلسلة مؤّلفات  هو 
أربعة  وسبقته  زينل،  د.عبدالقادر 
إصدارات هي )املفاهيم التكتيكّية 
احلديثة في كــرة القدم( و)حارس 
والتكتيك(  التكنيــك  بني  املرمى 
و)كــرة القدم للناشــئني( وكتاب 
.)1996 )اللياقة البدنيــة - بغداد 
كما صدر للمؤّلــف بحث علمي 
ة لالعبي  حول املهارات األساســيّ
كــرة القــدم - كليــة التربيــة 
الرياضية - بغداد عام 1994، وبحث 
علمي آخــر حول تاريخ كرة القدم 
في الشــرطة وتطويرهــا - كلية 
التربية الرياضيــة - بغداد 1995.
وأســهم املؤّلف بكتابــة العديد 
باإلعداد  املُتعّلقة  الدراســات  من 

والتدريب البدني واإلجناز الرياضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة احلكام التابعة لالحتاد 
علي  الدولي  احلكــم  أن  العراقي، 
صباح سيشــارك في إدارة بعض 
مباريات »خليجــي 25« بالبصرة، 
املؤمــل انطالقــه يــوم 6 كانون 
الثانــي اجلاري. وســيكون صباح 
مع مهمة حكم  للساحة  حكما 
تقنية الفار، في حني يتكلف حيدر 
عبد احلســن وأحمد صباح قاسم 

املســاعد( ومهند  )احلكم  مبهمة 
قاسم مبهمة حكم »الفار«.

ويعد علي صباح من حكام النخبة 
في آسيا، وسبق له املشاركة في 
إدارة العديد من البطوالت العربية 
كأس  وأبرزها  والدوليــة،  والقارية 
العرب وتصفيــات ونهائيات كأس 
آســيا وتصفيــات كأس العالم، 
مباريات  ألبــرز  قيادته  على  عالوة 
دوري أبطال آســيا فــي أكثر من 

مناسبة.
وبطولــة خليجي 25، ســيديرها 
عدد من احلكام اخلليجني إلى جانب 
حكمني أوروبيني، هما الفرنســي 
جيرمي بيجنارد والروماني جوفاني 
استافان.. يذكر أن معدات وأجهزة 
تقنية الفيديو »الفار« وصلت إلى 
مدينة البصرة، ليتم استخدامها 
ألول مرة في املالعب العراقية عبر 

بطولة اخلليج العربي.

نعمت عباس*
الزميــل علي شــدهان، الصحفي 
الرياضــي العراقي في جريدة البيان 
اإلماراتيــة بدبــي، منــذ أكثر من 
عقديــن مــن الزمن، أشــار إلى أن 
العراق متثل  إقامة »خليجي25« في 
فرصة طيبة لتقــدمي صورة ناصعة 
عن العراق في هذا التوقيت بالذات، 
والذي يشــهد ظهور شتى صنوف 
أن  والتشــويش، متمنيا  التهويــل 
في  االختصــاص  تنجــح جهــات 
العراق كل في مجــال اختصاصه، 
بتوفير أفضل سبل النجاح للحدث 
اخلليجي، مشــيرا إلى أنه ال بد من 
العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق 
النجاح املنشــود، داعيا إلى ضرورة 
انتهاج سياســة العمــل اجلماعي 
اجلهات  قبــل جميع  االحترافي من 
العراقية املعنية طوال أيام البطولة.

»الساحرة املستديرة«

وأشــار إلى أن بلدان العالم جتتهد 
كثيرا من أجل اســتضافة بطوالت 
كرة القــدم، ملا لذلك مــن افرازات 
القطاعات  في مختلف  كبيرة جدا 
اإلعالميــة  خصوصــا  احلياتيــة، 

إلى  داعيا  والثقافيــة،  واالقتصادية 
حتمية استثمار إقامة »خليجي25« 
في العراق بشــكل إيجابي من كل 
األوجه املتاحة، منوهــا إلى أن كرة 
القــدم، لم تعد لعبــة لهو وقضاء 
وقــت، بــل باتــت صناعــة وجتارة 
واقتصاد يدر املليــارات على البلدان 
»الساحرة  لبطوالت  املســتضيفة 

املستديرة«.

مرشح قوي
وتوقع الزميل علي شــدهان الفائز 
أن  بجوائز صحفيــة مرموقة عدة، 
يكــون منتخبنا العراقي مرشــحا 
قويا لبلوغ نهائي »خليجي25«، في 
ظل الدعم اجلماهيري الكبير ألسود 
الرافدين، متمنيا أال تكون املساندة 
اجلماهيريــة عامل ضغط ســلبي 

على العبي منتخبنا الوطني.

* مدرب عراقي محترف

د. زينل يوّثق مسيرته
 في كتاب )للرياضة تاريخ(  

علي صباح يقود الصافرة العراقية في خليجي 25

علي شدهان: ال بد من العمل بروح الفريق الواحد

علي شدهان



البصرة ـ الصباح الجديد: 
رد محافــظ اســعد العيداني، في 
تصريح متلفز عبر قناة الشــرقية، 
، حــول تأكيد خبر حضــور الفنان 
كاظم الساهر الحياء حفل افتتاح 
بطولة كأس اخلليج 25 في البصرة، 
قائالً : " نعم مت تأكيد حضور الفنانة 
رحمة رياض حلفل االفتتاح، ســيما 
وهي تنتمي لهذه املدينة، وهي أبنة 
العراق والبصــرة، وابنة فنان كبير، 
وقد ابــدت موافقتها على ذلك من 

أول ومكاملة بيننا"
وحول حضور الساهر قال العيداني 
" أنــا شــخصياً يهمنــي حضور 
الســاهر لهكــذا محفــل كروي 

عن  طويل  غيــاب  بعــد  خصوصاً 
بلده العــراق، ولكــن ال يوجد خبر 
مؤكد حلضوره حلد اآلن، وهو تابع له 
شخصياً، وإلى التزاماته، ولم يبدي 
للبصرة،  احلضــور  بعدم  رغبة  ابداً 
ومــا تصريحه األخيــر الذي وصف 
فيه البصرة مبدينة احلب والســالم 
أال دليــل على حبه لبلــده وملدينة 
ملح  سيكون  حضوره  وأن  البصرة، 
البطولة" فيما تضاربت االنباء حول 
البصرة  الى مدينة  القيصر  حضور 
قــام محافظها اســعد العيداني 
بحــذف تغريده ســابقة لــه أكد 
فيها حضور الساهر ألحياء افتتاح 

خليجي 25

بغداد - وداد ابراهيم:
دعت املدرســة والناشطة املدنية 
االجنليزية  اللغــة  تدريس  وخبيرة 
“سهاد عبد الرزاق" لتغيير طريقة 
تدريــس هذه اللغة فــي املدارس، 
تختلف  عمليــة  طريقة  واتبــاع 
بحيث يكون املدرس خالقا ويطرح 
املــادة عن طريق اللعب الفســاح 
بخياله  يعود  ان  للشــخص  اجملال 
جو  عن  بعيــدا  الطفولــة  الــى 
اجلديــة والتخوفات املوجودة عنده 
او الكتابة والتهجي  من احلديــث 

والقراءة. 
على  الرزاق حاصلة  عبد  وســهاد 
جامعة  من  البكلوريوس  شهادتي 
البصــرة "اداب اللغــة االجنليزية 
فــي  وبكلوريــوس   " والترجمــة 
حصلت  كما  الغذائية  الصناعات 
على منحة دراســية من "جامعة 
"كيف  فــي  االمريكية  هارفــرد" 
نستخدم االدب في تعليم اللغة".

تقول عبد الــرزاق للصباح اجلديد 
عن مشــاريعها في تدريس اللغة: 
درســت في الكويت حتى املرحلة 
الكبير في  االثر  ولوالدي  االعدادية 
خلق شــخصيتي فقد اتخذ معي 
عام  مدير  كونــه  مميــزة  خطوات 
والتطوير  للتدريب  العامة  الهيئة 
ومن خــالل مســابقات يقوم بها 
في البيت ساعدني على ان امتلك 
العربية  ثقافة لغوية كبيــرة في 
واالنكليزية، فصار لدي حب وهوس 
بالتدريس، ودخلت فــي دورات في 
جامعــات امريكيــة وبريطانيــة 
االمارات   في  مميزة  وكانت طريقتي 
وحــن طبقــوا نظام "الســيبا" 
نقلت قناة الشــارقة طريقتي في 

التدريس كنموذج للمدارس.

وتابعت عبد الرزاق: درست في اكثر 
من مجــال في جامعــة  البصرة 
حيث اقيــم وتبلورت لدي فكرة ان 
تدريس احملادثــة في العراق ال يالئم 
بيئــة العراق الن املناهــج ترد من 

اخلارج وال تالئم مســتوى الطالب 
وبيئته واعداد احلصص التي تقدم 
في املدارس وال تراعي فيها الطرق 
الصحيحــة للتدريس والتي يجب 
ان تعتمد على اللعب وحن يدخل  

الطالب في مود اللعب سينســى 
ويلتزم فقط  والقوانن  القيود  كل 
اخلوف  وينســى  اللعب  بقوانــن 
والتــردد واالرتبــاك ونحتــاج الى 
هذه النقطــة مثلما يقول "نعوم 
ان  اللسانيات"  تشومسكي عالم 
اللغات  مخزونة في عقل االنسان 
على شــكل "ايكون" والبيئة هي 
احملفز لهذه "االيكون" حتى تظهر 
فيتحفز  اللعب  خــالل  من  اللغة 
اللغة   الطفــل  وتظهــر  عقــل 

بالشكل الصحيح.
التدريس  طــرق  وجربت  واضافت: 
هذه في اكثر من مدرسة وحصلت 
مــا جعلني  نتائــج مبهرة،  على 
بالتعاون   "3 "ليفــل  اعمل كتاب 
مع "ســيف الدين اســعد" وهو 
مناســب  والكتاب  عندي  متدرب 
للعراق وللمراحل من الصف االول 
الى الســادس وعرضته على وزارة 
التربيــة ورحبت مديريــة التربية 
في البصــرة به لكن مــن دون ان 
تعمل دورات للمعلمن في اعتماد 
املنهــاج، والترحيب يجب ان يكون 
تقبــل الكتاب والعمل به لكن لم 

يحدث اي شيء من هذا. 
واكملت: من خالل منهجي وجدت 
ان الطالــب العراقي ميتلك قدرات 
كبيرة وهائلة لكــن هذه القدرات 
يجب ان توجه بالشكل الصحيح 
ففي كتــاب املرحلة املتوســطة 
عملــت جتربــة درس اخمليم اخذت 
الطلبة الى اخمليم وجهزته باأللعاب 
واشــترطت ان يكــون التعليــم 
باللغة اإلنكليزيــة من خالل هذه 
الطريقة اســتخدمت الكثير من 
النتائج  االمور داخل اخمليم، وكانت 

مبهرة.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

خبيرة لغة تدعو العتماد " اللعب" في تدريس االنجليزية
بهدف تحفيز عقل الطفل..

متابعة ـ الصباح الجديد: 
حصلت الفنانــة املصرية مي عمر على املركز 
الثامن مبســابقة أجمل 100 وجه في العالم، 
كأول مصريــة تصل للنهائيــات وتتفوق على 

بعض النجمات العاملية.
وعبرت الفنانة املصرية عن سعادتها باملركز 
الذي حصدتــه، وقالت في رســالتها عبر 
انستغرام:”سعيدة  الشهير  الصور  موقع 
جًدا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه 
في العالم و حصولي علي املركز الثامن، 
وإني أكون أول مصرية تكســب وتصل 

للنهائيات”.
وتابعت:” كمان في العشــرة األوائل متقدمة 
علي جنوم عاملين زي جــال جادوت بطلة ووندر 
وومان اللي حصلت علي املركز ال ١٢، أكتر من 
حد من مصر إترشــح للتصفيات قبل كده و 
لكن دي أول مره فنانه مصريه تكسب و تعدي 
التصفيــات وتوصــل للنهائيــات و دي حاجه 
مفرحاني عشان ســببن، األولي إني كسبت 
في مســابقه عامليه مهمــه زي دي و احلاجه 
التانيه إني اللي كسبت فنانه مصريه بتحب 
أي مكسب أو إنتصار يحققه أي مصري ، مصر 

هي بلد املبدعن و العظماء”.
ومنــذ فترة كان قــد احتفــال الثنائي محمد 
سامي ومي عمر مبنح الشيخ محمد بن راشد 
لهما التأشــيرة الذهبية لدخول دولة اإلمارات 
العربية واحلصول على مميزاتها مثلما أوضحنا 

أعاله.
وقامت الفنانة مي عمر بنشر صورة ملدينة دبي 
التواصل االجتماعي إنســتغرام  على تطبيق 
وكتبــت: “خالص الشــكر لصاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي 
اإلقامة الذهبيــه في دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون 
بدبي على دعمها الدائــم للفنانن واملبدعن. 

حفظ اهلل دولة اإلمارات حكومة وشعبا”.
وعرض مؤخراً للفنانة مي عمر فيلمها اجلديد 
“حتت تهديد الســالح” مع الفنان حسن الرداد، 
وعلى جانب آخر، يواصل اخملرج محمد ســامي 
تصوير مسلســل العمدة ليخوض به السباق 
الرمضاني 2023، شــارك في السيناريو واحلوار 
مهاب طارق وإنتاج شــركة ميديا هب سعدى 
– جوهــر، وبطولة محمد رمضــان، زينة، إميان 

العاصي، هالة صدقي.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلنت الفنانة اإلماراتية أحالم الشامســي، األول من 
يناير، عــن ألبومها الغنائي اجلديد الذي حمل عنوان " 

رزق الورد".
وكتبت الشامسي عبر حسابها الرسمي على منصة 

االنستغرام" اوعدكم بالبوم لن مير مرور الكرام"
وتابعــت الشامســي قولها بهاشــتاك " وياك وياك 
" من البومي العراقي جلمهــوري في العراق العظيم 
وجلمهــوري في اخلليــج والوطن العربــي، وهو عربون 
محبة مني جلمهوري في العراق، البوم غنيته من كل 

قلبي، بكل حب"
يذكر أن األلبوم من كلمات الشــاعر الغنائي العراقي 
ضيــاء امليالي واحلان ميثم عالء الديــن وتوزيع عثمان 

عبود.
كمــا القى أعــالن الشامســي عن ألبومهــا اجلديد 
رواجاً واســعا في مواقع التواصل االجتماعي، سيما 

جمهورها املنتشر في العراق والوطن العربي.

الصباح الجديد - خاص
فتحت مؤسســة كركــوك للثقافة والفنــون باب 
الدولي  اســقبال االفالم مللتقى كركوك السينمائي 
الفالم االنيميشــن بنســخته اخلامســة، وكشفت 
املؤسسة عن فتح باب التقدمي لالشتراك في امللتقى 
حيث تســتقبل طلبات ارسال االفالم اعتبارا من االول 
من شــهر كانون الثاني اجلاري وحتــى منتصف ليل 
العشــرين منه لفئــة االفالم االنيميشــن القصيرة 

حصرا.
وتسعى املؤسسة الى تعزيز ومتكن املواهب العراقية 
والعربية التي ميكنها ان تســهم فــي تعزيز صناعة 
الفن الثامــن وميكن للمخرجن وللمهتمن ارســال 
والتواصــل مع رئيس  روابط افالمهم واالستفســار 

امللتقى الفنان سردار زنكنة.
وقررت ادارة امللتقــى ان تكون جوائزه معنوية او مادية 
حتددهــا االدارة ويعلــن عنها الحقا مــع موعد اقامة 

امللتقى في شهر شباط املقبل.

أحالم تعلن ألبومها الجديد 
الموّجه للجمهور العراقي

فتح باب التقديم لملتقى 
كركوك السينمائي الدولي 

الفالم االنيميشن

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

ملوســم أعياد ميالد الســيد املســيح "عليه 
الســالم " ورأس الســنة امليالدية نكهة خاصة 
لدى العراقين حيث عكست لنا احتفاالت أعياد 
امليالد الصورة احلقيقــة اجلميلة ألبناء الرافدين 
وهم يستقبلون عامهم اجلديد باحلب والتعايش 
السلمي بن جميع فئات اجملتمع بطوائفه واديانه 
فما بن يوم ويوم آخر نسمع ونشاهد صورة من 

صور احلب والسالم لعراق احملبة والدفء.
فقد جتول بابا نوئيل امليساني في االحياء الفقيرة 
فــي مدينة العمارة وكانت حصــة الفقراء في 
هذه املناطق هدايا لألطفال ورســم االبتسامة 
على وجوههم البريئة، وايضاً كان هناك حصة 

للكبار العاجزين.
فيما بادر مواطنان بارتــداء مالبس بابا نويل في 
التفاته منهما للمشاركة في أعياد رأس السنة.
اذ قام أحد املزارعن في قضاء املدائن، وهو ميارس 
مهنة الزراعة مرتديــاً مالبس بابا نويل من اجل 
بث الســعادة والفرح في نفــوس اهل القضاء، 
في حن قام أحــد الباعة املتجولن في منطقة 
معسكر الرشــيد بارتداء زي بابا نويل وهو يبيع 

ألعاب األطفال بن املركبات.
وفي واســط قام مواطن بتحويل واجهة منزله 
إلى لوحة حتتفي مبيالد املسيح كرسالة للتعايش 
السلمي حيث صمم حديقته املنزلية املالصقة 
للجدار بشكل أنيق وزرع فيها مجسما لـ "بابا 
نؤيل" الشــخصية األبرز في املوســم وأشجار 
أعياد امليالد ومجموعة من دمى "الدببة" ودراجة 

هوائية أنيقة املظهر.
 )LED( كما طوق املشــهد بإنارة تعمل بتقنية
لتضفي رونقا بهيجا، كما فرش االرض بالكاربت 

األخضر زيادة في اجلمالية.
ويعبر املظهر عن التضامن مع املسيحين الذي 
يحيون فــي هذه األيام ذكرى امليالد في رســالة 

للتعايش السلمي بن مكونات اجملتمع الواحد. 
وتقول األســطورة إن بابا نويل، أو ســانتا كلوز، 
يحمل لألطفال هدايا تطابــق خيالهم لتكون 
أحســن ختام للســنة احلالية وفأل خير وأمل 
للســنة القادمة، مما دفع شــرطي في املوصل 
القدمية الذي أصيب بالشــلل خالل القتال ضد 
تنظيم داعش اإلرهابي الى ارتــداء زي بابا نويل 
ويشعر بســعادة غامرة وهو يســلي األطفال 
ويحاول إدخــال البهجة والســرور عليهم في 
موســم األعياد ومــن حقيبته البالســتيكية 
احلمراء كان يخــرج احللوى والهدايا التي تنوعت 
ويوزعها على األطفــال الذين جتمعوا حوله في 

ساحة املدينة القدمية.
آما العــروس بغداد فكانت بأجمــل حلتها لم 
تشــهد هكذا احتفال منذ فترة بسبب احلجر 
الصحي الذي فرض عليها وعلى  العالم اجمع 
للوقاية من الفيــروس ومتحوراته اخلبيثة التي 
حرمــت العالم هذه الفرحــة لعامين متتالن 

فكل عام والعالم أجمع بخير وحب وسالم. 

شعب المحبة والسالم 

زينب الحسني:

حصلت على المركز الثامن.. 

"مي عمر" ضمن أجمل مائة وجه في العالم

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلن املهندس إياد حسن عبد حمزه 
مدير عام دائرة الصيانة واحلفاظ على 
االثار، إكمال تأهيل منارة عنه األثرية 
من قبل كوادر مفتشــية آثار وتراث 
االنبار وبإشراف مباشر من قبل دائرة 

الصيانة واحلفاظ على اآلثار.

وقــال حمــزة: أن األعمال شــملت 
البناء والتأهيل وفق اخملططات  إعادة 
السابقة بعد أن مت تدميرها بالكامل 
االرهابية،  داعــش  من قبل عصابات 
مؤكــدا أن األعمال تضمنت األعمال 
املرافقة إلعادة بناء مئذنة عنه االثري 
املرحلة الثانية وتسييج املوقع البالغ 

مســاحته 42 دومنــا وزراعة محيط 
الري  شبكة  ومد  اخلارجي  الســياج 
بالتنقيــط وحفــر بئر مــاء، اضافة 
إلنشــاء بوابة خارجية تالئم الطابع 
بيت  بناء  واكتمــال  للموقع  التراثي 
احلارس مبســاحة 100 متر مربع ومد 

اعمدة واسالك الكهرباء للموقع.

ميسانـ  الصباح الجديد: 
اعلنت دائرة صحة ميسان ،احصائية 
بأعداد الوالدات خــالل العام املاضي، 
فيمــا أكــدت أنها افتتحــت العام 

احلالي بوالدة ثالثية.

الدائرة محمد  وذكر مســؤول اعالم 
ميســان  محافظة   " ان  الكنانــي، 
سجلت العام املاضي )2022( بشكل 
رســمي 35 ألــف و810 حالة والدة 
في عموم مشــافي احملافظة".  وبن، 

أن "العــام اجلديــد مت افتتاحه بوالدة 
توأم ثالثي المرأة في العشــرين من 
عمرها مبستشــفى الوالدة والطفل 
في احملافظة"، الفتا إلى أن "األطفال 

ووالدتهم يتمتعون بصحة جيدة".

متابعة ـ الصباح الجديد: 
  كشــف الفلكي اللبناني ميشــال حايك، عن أبرز 
توقعاته التي ســتحدث رأيه في عــدد من الدول 
العربيــة بكافــة اجملــاالت الفنيــة والرياضية 

والسياسية واالقتصادية خالل عام 2023.
وفي الشــأن الفني يعتقــد حايك أن 
الفنانة املصرية شيرين عبد الوهاب 
ســتظهر فــي مشــهد انتقامي 
برغم  دون حتديــد مالمحه،  صارخ، 

عودتها إلى زوجها حســام حبيب، وإســدال الستار 
على األزمات التي مرت فيها خالل األشهر املاضية.

 وبشــأن الفنان عادل إمام، فيرى الفلكي اللبناني أنه 
سيقف أمام صفحات ذهبية مجددًا وذلك بعد غيابه 

في األعوام القليلة املاضية عن الساحة الفنية.
 وباالنتقــال إلى جنــوم لبنان توقع ميشــال حايك أن 
جنوى كرم ستولد هزة وصفها بأنها "مجنونة"، فيما 
ســتعاود املطربة ماجدة الرومي لتكثيف نشاطها 
مــن جديد.  وأضــاف أيًضــا: "ميريام فــارس والعد 

العكســي لالنتفاضة، وراغب عالمــة يقول غلطة 
الشاطر بألف وهو سيعكسها.  وفي تونس سيكون 
الفنــان صابر الرباعي حتت األضــواء بعمل غير فني. 
فيما ستشهد السعودية كؤوســا فيما ستشهد 
السعودية كؤوسا وميداليات ونقاطا رياضية للمرأة 
السعودية، وســينتقل املطرب راشد املاجد من قمة 
لقمــة.  وأقلق ميشــال حايك جمهور فنــان العرب 
محمد عبده بعدما بأنه سيواجه "غيمة قلق" كما 
ســتنحرف صرح األنظار عن موسم الرياض إثر حدث 

مفاجئ.  كذلك اعتبر أن كل الثورة ستتغنى ب محمد 
عساف في فلسطن، وســتتعرض الفنانة السورية 
أصالة نصري للخطر، كما سيكون هناك "غزوة فنية 
ألحد أعمال الفنان اإلماراتي حسن اجلسمي تترافق 

مع موجة اطمئنان على شخصه.
 وقال أيًضــا بأن املطــرب العراقي كاظم الســاهر 
ســيصدر أغنية خالل 2023 ســيغزو فيهــا الدول 
العربية، فيمــا يعود ماجد املهنــدس لعامله اخلاص 

املليء بالغموض.

العيداني يؤكد حضور رحمة رياض إفتتاح بطولة خليجي 25

أنهت 2022 بأكثر من 35 ألف والدة ..تأهيل منارة عّنه االثرية في األنبار
ميسان تستقبل العام الجديد بتوأم ثالثي

توقعات ميشال حايك:

 "الساهر" سيصدر أغنية يغزو فيها الوسط الفني العربي
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