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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

السليمانية - عباس اركوازي:
حــذر رئيس جلنــة الطاقة في 
حكومــة  كردســتان  برملــان 
االقليــم من مغبــة املماطلة، 
وعــدم تســليم النفــط الى 
ان  مؤكدا  االحتاديــة،  احلكومة 
على  وخيمة  ستكون  العواقب 

االقليم.
الطاقة  جلنــة  رئيــس  وقــال 
علي حمه صالــح في تصريح 
احتياطي  ان  اجلديــد،  للصباح 
النفــط في االقليــم انخفض 
بنحو كبير، وان حجم الصادرات 
انخفض من 600 الف الى 370 

الف برميل يومياً.
واكــد حمه صالــح، ان االرقام 
التي مت االعالن عنها سابقا حول 
حجم االحتياطي والتصدير من 
حقول االقليــم كانت مضللة 
بحاجة  االقليم  وان  وخاطئــة، 
الى 3 مليارات دوالر لزيادة حجم 
انتاجه بنحو 50 ألف برميل من 

النفط يومياً.
واوضــح، ان اقليم كردســتان 
يرتكــب خطأً كبيــرا اذا وضع 
نفســه في خانة التصادم مع 
احلكومة  بامــكان  وانه  بغداد، 
االحتادية، اذا مــا ارادت ان تفتح 
القانونية  امللفــات  من  الكثير 
االقليم، من  بهــا  تديــن  التي 
احلقول  من  عدد  استرداد  بينها 
املنتجــة في املناطــق املتنازع 

عليها.
واشــار حمــه صالــح الى ان 

اخلالفات السياسية في االقليم 
والصــراع بني االحتــاد الوطني 
واالزمات  الدميقراطــي،  واحلزب 
يواجهها،  التــي  االقتصاديــة 
ايرادات  في  الشفافية  وانعدام 
النفــط، تهدد كيــان االقليم 
االقصاء  ظــل  فــي  خصوصا 
والتهميــش الــذي تتعرض له 

محافظة السليمانية.

مبينــاً ان اخليــار االمثــل االن 
يتمثل  االقليم،  امام حكومــة 
الى  بالســعي اجلــاد للتوصل 
اتفــاق مع احلكومــة االحتادية 
واملطالبة  النفط،  على تسليم 
املوازنة  مــن  االقليم  بحصــة 
االحتاديــة، الفتــاً الــى انه من 
غيــر املنطقــي ان تذهب 56% 
من ايــرادات النفــط كنفقات 

لبعــض  ونقــل  اســتخراج 
الشركات احمللية واالجنبية.       

دوليتان  مؤسســتان  وكانــت 
واالخــرى  نرويجيــة  أحداهــا 
أميركية، قد كشفتا في تقارير 
أن، االحتياطــي النفطــي في 
)4( مليار  يبلغ  إقليم كردستان 
وليــس )45( مليــار برميل من 
النفط اخلام، وهوما كان يقارب 

ثاني  العراق،  احتياطيــات  ثلث 
منتج للنفط اخلام في منظمة 
»أوبك«، والتــي تبلغ 145 مليار 
برميل، بحسب بيانات املنظمة.
)ريستاد  مؤسســتا  وكشفت 
معلومــات  وإدارة  النرويجيــة 
الطاقة االميركية( في تقريرين 
أن،«االحتياطــي  منفصلــني 
النفطي في اقليم كردســتان 

3 مليارات و700 مليون  يقدر بـ 
برميل.

التــي  املعلومــات  ووفــق 
املؤسســتان  عنها  كشــفت 
الســابقة  فان،«التخمينــات 
النفطي  االحتياطــي  حلجــم 
إلقليم كردستان، والتي خمنت 
بـــ 45 مليــار برميــل، كانت 
عليها،  املتنازع  املناطق  تشمل 
مبا فيهــا محافظــة كركوك، 
ووفقاً للمعلومات اجلديدة، فانه 
من املرجح أن يكفي االحتياطي 
»24عاما  ملــدة  االقليم  اجلديد 

فقط«.
وفقاً لتقديرات )ريستاد إنرجي(، 
في  النفــط  آبــار  إنتــاج  فان 
النفط  شــركات  لدى  االقليم 
العامليــة إكســون موبيــل و
و وتوتال  bp  وشل وشــيفرون 
eni(  ســيتراجع بأكثر من 20% 
ســنوياً في املتوسط، لتنضب 
أقل  خالل  املتبقية  احتياطاتها 
من 15 سنة، ما لم تتوصل إلى 
اكتشافات كبرى جديدة تعّوض 

ما يتم إنتاجه.
الواقــع حتتاج  وملواجهــة هذا 
صناعــة النفــط العاملية إلى 
حفــر آالف اآلبــار اجلديدة في 
احلقــول القائمــة، إضافة إلى 
تطويــر نحــو 900 بئــر نفط 
جديــدة مبــوارد إجمالية تصل 
إلى نحو 150 مليار برميل، وهو 
ما يتطلب اســتثمارات جديدة 

ضخمة.

مؤسستان دوليتان تكشفان قرب نضوبه في كردستان

رئيس لجنة الطاقة يطالب بتسليم النفط الى 
بغداد »قبل تعرض اإلقليم لعواقب وخيمة«

التالعب باألوزان وغش الذهب جرائم 
4تتسع في أسواق البالد تغيير الواقع وتوثيق الحاضر من اجل 

2مستقبل افضل

البصرة - الصباح الجديد: 
محافظة  عــن  النائب  اكــد 
البصــرة ضرغام املالكي امس 
السبت، ان احتضان محافظة 
البصــرة خلليجــي 25 واطالع 
الدول على امنها يعتبر فرصة 
ذهبية لالســتثمار بني العراق 

ودول اخلليج.
وقــال املالكــي ان »محافظة 
البصرة متتلــك العوامل التي 
تســاعد على االســتثمار من 
ناحية الثروة النفطية واملوانئ 
واحلــدود مــع الــدول واملطار 

واالراضي الزراعية«.
وتابــع ان »احتضــان البصرة 
خلليجي ٢٥ واطالع الدول على 
امــن وامان البصرة ســيكون 
هنالك تشــجيع لالســتثمار 
والنــزول بارض البصــرة واننا 
ذهبيــة  فرصــة  نعتبرهــا 
خصوصــا بعــد ان توجهــت 
الى  وحتولــت  لهــا  االنظــار 
محافظة دولية وهذا املوضوع 
يعطي احملافظة فرصة اكبـــر 
مـن ناحيـة الـدول املشاركـة 

او دول الوافديـن«.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد، تشــكيل 
جلنــة عليا لتنفيذ مشــاريع 
املروري  الزخم  مبعاجلة  تسهم 
احلاصل في العاصمة، مشيرة 
إلى أنها ستباشر تشييد ستة 
مجسرات خالل الربع األول من 
العــام احلالي ضمــن املناطق 

األكثر زحاماً.
األمانة  إعــالم  مديــر  وقــال 
»األمانة  إنَّ  الربيعــي،  محمد 
اإلعمار  وزارتي  مع  وبالتنسيق 
العامة  والبلديات  واإلســكان 
والنقــل، ومبشــاركة نقابــة 
املقاولني  واحتــاد  املهندســني 
جلنــة  شــكلت  العراقيــني، 
تسهم  التي  املشاريع  لتنفيذ 
املروري  الزخــم  معاجلــة  في 
احلاصل فــي العاصمة إضافة 
إلى توسعة الشوارع الرئيسة 
فيهــا ضمــن خطــة أعدت 
بهذا الشــأن لفك االختناقات 
املرورية بحسب توجيه مجلس 

الوزراء«.

وأوضح الربيعي أنَّ »الهدف من 
اشــراك القطاع اخلاص والذي 
يتــم للمرة األولى فــي تاريخ 
هكذا جلان او تنفيذ مشــاريع 
تفعيل  بهدف  يأتي  مشابهة، 
دوره املهم والبارز والنهوض به 
الوجه  واالســتفادة منه على 
األمثــل، إضافــة إلــى تبادل 
اخلبرات بني املكاتب الهندسية 

اخملتصة بهذا الشأن«.
أنَّ »االمانــة تســتعد  وبــني 
خالل الربــع األول مــن العام 
إنشــاء  بأعمال  للبدء  احلالي، 
مناطق  في  مجســرات  ستة 
العاصمــة اخملتلفة، الســيما 
العام  موازنة  في  ادراجها  بعد 
إلى  2023«، مشــيراً  احلالــي 
أنَّ »اجملســرات ســتكون عند 
التي تشهد زخماً  التقاطعات 
منهــا مناطق  كبيراً  مروريــاً 
واألعظمية  والــدورة  البيــاع 
أخرى  مناطــق  عــن  فضــالً 
أدرجت بعد دراستها من قـبل 

اخلبـراء«.

امانة بغداد تعتزم تشييد 
ستة مجسرات لمعالجة الزحام 

المروري

نائب: خليجي 25 أكد توافر االمن 
لالستثمار بين العراق والخليج

عده فرصة ذهبية

العمليات المشتركة تطالب بتخصيصات مالية
 مناسبة لدعم قدرات الجيش

إدامة زخم المعركة على داعش حتى إنهاء وجوده بالكامل

خاص - الصباح الجديد:
دعــت قيادة العمليات املشــتركة 
إلــى تضمني قانــون املوازنة للعام 
احلالــي بالتخصيصات املناســبة 
لدعــم القوات املســلحة، مؤكدة 
املعركة  زخم  إدامة  في  استمرارها 

ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
وقال املتحدث باسم القيادة حتسني 
اخلفاجي، في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، إن »اجليش العراقي احتفل 
الثاني  عيده  مبناســبة  يومني  قبل 
بعد املئة وفي هذا التاريخ شــهدنا 
تســجيل عدد كبير مــن اإلجنازات 

والبطوالت والتحديات«.

وأضــاف اخلفاجــي، أن »أخــر اجناز 
للجيش هو انتصــاره على تنظيم 
حرباً  شــن  الذي  اإلرهابي  داعــش 
انتهت  العســكرية  قواتنــا  على 
بهزميته بعد معارك استمرت لثالث 
ســنوات ونصف«. وأشــار، إلى أن 
»اإلجناز قد تعزز خالل العام املاضي 
التي وجهتها  من خالل الضربــات 
التنظيم  قادة  إلى  املسلحة  قواتنا 
وعناصــره«. ولفت اخلفاجي، إلى ان 
»املؤسســة العسكرية ارتقت إلى 
وقدرات متطورة  أعلى  مســتويات 
جــداً باالعتمــاد على التســليح 
وتقديرات  والتقنيــات  والتدريــب 

»اجليــش  ان  ويــرى،  املســتقبل«. 
العراقي مبا متتع بــه من إمكانيات 
البلد  يســتطيع حمايــة  وقدرات 
وأهدافه  وثرواته  وحدوده  وشــعبه 

احليوية«.
»املؤسسة  أن  إلى  اخلفاجي،  ولفت 
العســكرية حتتاج باســتمرار إلى 
تعد  التي  املاليــة  التخصيصــات 
أهم شــيء في بناء اجليش وتطوير 
قدراتــه«. ونــوه، إلــى أن »األموال 
نستطيع بها أن نحصل على سالح 
وإكمــال التدريبات عليــه وتطوير 
القــدرات«، معربــاً عــن أمله بأن 
»يتم تضمــني املوازنة للعام احلالي 

تخصيصات املناسبة لوزارة الدفاع 
الرسمية  العســكرية  واملؤسسة 
هذه  إمكانيــات  تطوير  أجــل  من 
املؤسســة«. وانتهى اخلفاجي، إلى 
عازمة خالل  املســلحة  »قواتنا  أن 
العام احلالي علــى تدمير ما تبقى 
تام،  بنحو  اإلرهابي  داعش  لتنظيم 

وضمان عدم عودته مجدداً«.
من جانبه، ذكر اخلبير األمني أحمد 
الشريفي، أن »احلصول على األموال 
أمر مهم للقوات املسلحة من أجل 
تدعيم قدراتها السيما على صعيد 

البعد الفني والتكنولوجي«.
»فلســفة  أن  الشــريفي،  وتابــع 

احلرب ضد تنظيــم داعش اإلرهابي 
قد تغّيرت حاليــاً، فلم يعد هناك 
مواجهة على األرض بقدر ما يعتمد 
جوالة  جماعــات  على  التنظيــم 
تتواجد فــي مناطق وعرة جغرافية 
يصعــب الوصول إليهــا من خالل 

القطعات البرية«.
ولفــت، إلى أن »القوات املســلحة 
أصبحت  البشــري  اجلانــب  وعلى 
متكاملــة مــن حيــث التدريــب 
والتأهيــل، لكننا مــا زلنا بحاجة 
إلى تطوير على املستوي الفني من 
خالل االستعانة بالطائرات املسيرة 

والكاميرات احلرارية«.

األمن الوطني يصادر ثالثة ماليين لتٍر مهرب 
ويضبط معمال لتكرير النفط في بابل

احبط تهريب 288 الف لتر مشتقات في صالح الدين

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن جهاز األمن الوطني امس 
الســبت، عن ضبــط معمل 
لتكريــر النفط ومصادرة نحو 
ثالثــة ماليني لتــٍر مهرب في 

بابل.
وذكر في بيان: »بدعم وإشراف 
القائد العام للقوات املسلحة 
ضمــن جهــود جهــاز األمن 
الوطني وفعالياته املســتمرة 
الفســاد  أوكار  ضــرب  فــي 
اســتحصال  وبعد  والتهريب، 
متكنت  القضائية  املوافقــات 

مفارز جهاز األمن الوطني في 
مداهمة  مــن  بابل  محافظة 
معمل لتكرير النفط غير اجملاز 
وضبط نحو ثالثــة ماليني لتٍر 
معبأة بعشرين خزاناً، واختاماً 
مزورة تعود إلــى وزارة النفط، 
فضالً عن ضبط بوجرات مزورة 
ومعدات فنية تســتعمل في 

عمليات التهريب«. 
اجلهاز في  أن »مفــارز  وأضاف 
محافظــات )صــالح الديــن، 
والديوانية  وكركــوك،  وديالى، 
إحباط  من  ونينوى( متكنــت   ،

ألف   288 تهريــب  عمليــات 
النفطية  املشــتقات  من  لتٍر 
خالل ضبطها مرأباً وســاحة 
املشــتقات  خلزن  تســتخدم 
النفطيــة املهربــة، إضافــة 
إلــى ضبــط ومصــادرة )11( 
عجلة والقبــض على ثمانية 

متهمني«. 
إحالة  أنه »متــت  الى  وأشــار 
املضبوطــات وجميع املتهمني 
القضائيـــة  اجلهــات  إلــى 
جزاءهـم  لينالـــوا  اخملتصـة 

العـادل«.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت األمانــة العامة جمللس 
الــوزراء امــس الســبت، إجناز 
الربط اإللكتروني اخلاص بإصدار 
الوثائــق مع إقليم كردســتان، 
مؤكدة وجود تنســيق عال بني 
بغداد وأربيــل ألمتتة التعامالت 

احلكومية. 
وقــال املتحدث باســم األمانة 
العامــة جمللــس الــوزراء حيدر 
مجيد فــي تصريحات صحفية 
جمللــس  العامــة  األمانــة  إن« 
تنســيقها  تواصــل  الــوزراء 
املباشــر وتواصلهــا مع جميع 
بصورة  احلكومية  املؤسســات 
واحملافظات بصورة خاصة  عامة 
من أجل العمل على أمتتة جميع 

التعامالت احلكومية«. 
وأضاف أن« املرحلــة األولى من 
هــذه األعمال انتهــت متمثلة 
ببرنامج إدارة الوثائق االلكتروني 
اخلــاص برابط األمانــة العامة 

جمللس الــوزراء بجميع الوزارات«، 
اآلن  يتيح  البرنامــج  أن«  مبيناً 
تداول جميع الوثائق الرســمية 

بني األمانة العامة والوزارات«.
العامة  »األمانة  أن  الى  وأشــار 
املرحلة  نحــو  الذهــاب  بصدد 

الثانية والتي ســيتم فيها ربط 
اجلهــات غير املرتبطــة بالوزارة 
الذي  النظام  بهــذا  واحملافظات 
يتيح عملية تداول وثائق رسمياً 
وجتاوز  الورقــي  العمل  وإنهــاء 
البيروقراطيــة والروتــني فضالً 

عن اإلســراع في إجناز املعامالت 
وكذلك  للمواطنــني،  اخلاصــة 
اإلجراءات املتعلقــة في ما بني 
املؤسســات الرسمية ويقضي 

على الفساد«.
بني  االلكتروني  الربط  وبشــأن 

أكد  كردستان،  وحكومة  بغداد 
مجيد أن« دائــرة مركز البيانات 
الوطنــي عملية أجنــزت الربط 
احلكومة  بــني  ما  االلكترونــي 
كردســتان،  وحكومة  املركزية 
وهنالك تنســيق عال املستوى 
إدارة  واجتماعات تداولية ما بني 
مركــز بيانات الوطنــي وممثلية 

إقليم كردستان«.
وتابــع أنــه »مت إجنــاز الربــط 
الكترونــي فــي موضوع صحة 
الورقي  التعامل  وإلغاء  الصدور 
مــع الكثيــر مــن املعامــالت 
املواطنني  بــني  املتعلقة في ما 
في احلكومة املركزية واحملافظات 

وبني إقليم كردستان«. 
ولفت الــى أن« املعامالت كانت 
وتشوبها  ورقياً  وتصدر  ترســل 
عمليــة تأخيــر فــي إصــدار 
املعامــالت وصعوبة للمواطنني 
البرنامج منح  مبتابعتها لكــن 
بــأن تكون هذه املراســالت اآلن 

الكترونيــاً، وســهلت كثير من 
اإلجراءات علــى املواطنني، كما 
البيانات  دائــرة مركــز  وضعت 
ارشــادية  خدمــة  الوطنــي 
االتصال  لهم  تتيح  للمواطنني، 
على اخلــط اجملانــي)5599( من 
الثامنــة صباحا حتــى الثانية 
عن  لالستفسار  عشــرة ظهراً 
كل الطلبــات والكتــب الواردة 
والصــادرة فــي ما بــني بغداد 

وإقليم كردستان«.
تتيــح  اخلدمــة  أن«  وواصــل 
املواطنني  استفســار  إمكانية 
عــن اخلدمــات التــي تقدمها 
موضحاً  االلكترونية«،  أور  بوابة 
أن« البوابــة تقدم أكثر من 200 
خدمة ما بني الكترونية وورقية، 
وأيضــاً العمــل جار بــني دائرة 
مركز البيانــات الوطني وممثلية 
في  كردســتان  إقليم  حكومة 
بغــداد علــى أمتتــة بقية كل 

اإلجراءات واملعامالت«. 

مركز البيانات الوطني إنجز الربط اإللكتروني
 الصدار الوثائق مع إقليم كردستان

األمانة العامة لمجلس الوزراء:  تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التخطيط امس 
الســبت، عن أعــداد الهواتف 
الثابتــة وأعــداد املشــتركني 
في  خدمــة االنترنيت، وأعداد 
البــداالت، والطــرود البريدية، 
أصدره  الذي  التقرير  بحســب 
والذي  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز 
غّطى العــام 2021 مقارنة مع 

العام الذي سبقه 2020.
ووفقــا للتقرير فقــد بلغ عدد 
املشــتركني خلطــوط الهاتف 
في  العاملة  للشركات  النقال 
العراق مبا فيها اقليم كردستان 
(40.7( مليون مشترك في حني 
الهاتفية لتلك  الكثافة  بلغت 
الهواتــف لكل 100 شــخص 

(98.8( لسنة 2021 . 
و بلغ عدد املشــتركني خلطوط 
خدمة االنترنت للهاتف النقال 
العراق  في  العاملة  للشركات 
(20.3( مليون مشــترك لسنة 
2021 ، وبلــغ عــدد خطــوط 
الهاتف الثابت )سعة البداالت( 
(2.243( مليــون خط لســنة 
مليون   )2.151( مقابــل   2021

خط سنة 2020 بنسبة ارتفاع 
(%4.3(، بينما بلغ عدد البداالت 
(283( بدالة سنة 2021 مقابل 
 2020 لســنة  بدالــة   )280)

بنسبة ارتفاع بلغت )1.1%(.
واشار التقرير إلى أن محافظتي 
اعلى  والنجف شــكلتا  ديالى 
نســبة من الكثافة الهاتفية 
للهواتــف الثابتة حيث بلغت 
(12.8( و)10.1( علــى التوالــي 
لعمــوم العــراق عــدا اقليم 

كردستان
ولفت التقريــر إلى أن الكثافة 
الثابتة  للهواتــف  الهاتفيــة 
لعمــوم العــراق عــدا اقليم 
لكل   )6.3( بلغت  كوردســتان 
 ،  2021 100 شــخص ســنة 
وتشــكل محافظتــا ديالــى 
والنجــف اعلــى نســبة من 
بلغت  الهاتفية حيث  الكثافة 
التوالي  علــى   )10.1( و   )12.8)
، وقــد بلــغ اجمالــي الطرود 
البريدية الدولية )12047( طردا  
بريديا سنة 2021 منها )8814( 
طرد بريــدي وارد و )3233( طرد 

بريدي صادر .

نصف العدد يشترك باالنترنيت ايضا

المشتركون بخدمة الهاتف النقال 
في البالد يتجاوزون 40 مليون نسمة
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تغيير الواقع وتوثيق الحاضر من اجل مستقبل افضل
زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة نينوى..

ضمن منهــاج عمل رئيــس اجلمهورية 
الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد لزيارة 
احملافظات واملدن العراقية، وبهدف الوقوف 
املباشر على مشكالت املواطنني ومعاناة 
احملافظات، وسعياً منه الى تقدمي ما ميكن 
تقدميه مــن حلول ومســاعدات، وتعزيز 
واملؤسسات  الوزراء  التفاهم مع مجلس 
ذات االختصاص لتشــخيص املشكالت 
اختصاص  مــن  إجراءات  تتطلــب  التي 
احلكومة واملؤسســات األخرى، فقد قام 
بصحبــة وفد وزاري كبير في يوم األربعاء 
28 كانــون األول 2022 بزيــارة محافظة 
نينوى، متفقدا مختلف القطاعات فيها، 
وتضمنت لقاءات مع مختلف املسؤولني 
العشائر  وشيوخ  والوجهاء  الدين  ورجال 
املواطنني  وعمــوم  األكادميية  والنخــب 
في احملافظة للوقوف علــى واقع املدينة 

واحتياجاتها.
كلن جدول عمــل الزيــارة مكثفاً، وقد 
جرى اإلعــداد له بحيث يســمح بزيارة 
اجلهات احلكوميــة والقضائية واألمنية 
والتعليميــة، باإلضافــة إلى اســتثمار 
توقيــت الزيارة املتزامن مــع أعياد امليالد 
ورأس الســنة حيث زار رئيس اجلمهورية 
قّداساً  وحضر  دينية مســيحية  أماكن 
باملناســبة، والتقى مبواطنني مسيحيني 
هنــاك، كمــا أتاحــت الزيــارة اللقــاء 
بقطاعــات مختلفة من وجهاء احملافظة 
مــن مختلف  ومواطنيها  وأكادميييهــا 
املكونات ورجال دين وشيوخ قبائل بهدف 
إلى  واالستماع  املباشــر معهم  احلديث 
معاناة املواطنني من خاللهم، وما تقدمه 

اجلهات التنفيذية من خدمات للسكان.

احياء احملافظة اقتصاديا وعمرانيا

 عنــد وصولــه إلــى املوصــل زار مبنى 
احملافظــة، والتقى احملافظ الســيد جنم 
اجلبــوري، والــكادر اإلداري املتقــدم في 
القادة  إلى  باإلضافــة  احملافظة،  مجلس 
األمنيني وعدد من نــواب احملافظة، حيث 
أشــار رئيس اجلمهورية إلى القيمة التي 
حتظى بهــا محافظة نينوى بالنســبة 
باإلضافة إلى خيراتها  للعراقيني جميعاً 

ومواردها الطبيعية والزراعية.
 واســتمع الســيد الرئيس إلى شــرح 
مــن احملافظ حول األوضــاع في احملافظة 
والسبل الكفيلة للنهوض بواقعها على 
املستويات اخلدمية واألمنية واالقتصادية. 
وفي هذا الســياق دعا رئيس اجلمهورية 
إلى ضرورة الســعي اجلاد من قبل جميع 
احملافظة  إلحيــاء  العالقة  ذات  اجلهــات 
اقتصاديــاً وعمرانياً وثقافيــاً، مؤكداً أن 
املوصل قادرة على جتاوز الفترات املظلمة 
إبــان احتــالل العصابــات التكفيريــة 
للمحافظة، ومهيئة بعــد ذلك للعودة 
إلى مكانتها املعهودة وحل مشــاكلها 
وتعزيز اســتقرارها األمني وتوطيد وحدة 

سكانها.
 وأكــد رئيــس اجلمهورية علــى أهمية 
العمل اجلــدي لتنفيــذ وتلبية املطالب 
إلى  وصــوالً  احملافظة  ألبناء  املشــروعة 
نتائــج إيجابية ترتقــي بواقعها وحتقق 

آمال أبنائها في حياة حرة كرمية.
 وأشــار إلى أهمية تعزيز السلم األهلي 
ومتتني الروابط االجتماعية من خالل احلث 
على تبني األفــكار اإليجابية التي تذلل 
العقبات أمام تطــور املدينة في اجملاالت 
كافة، مشّدداً على ضرورة االرتقاء بالواقع 
اخلدمي مــن خالل إعادة إعمــار املناطق 
والبدء  احلديث  التخطيــط  وتبّني  احملررة 
بإجناز املشاريع ذات التماس املباشر بحياة 

املواطنني ومبا يؤّمن جميع متطلباتهم.
ثم أجرى الرئيس زيارة تفّقدية إلى كلٍّ من 
دار العجــزة ودار األيتام في املوصل، حيث 
جتّول فــي الدارَين وحتّدث مــع العاملني 
هاً  أيديهــم، موجِّ فيهما وشــّد علــى 
بتوفير جميع مستلزماتهما، واطلع على 
اخلدمات املقدمة لنــزالء دار العجزة من 
كبار السن ومســتوى الرعاية الصحية 
والســبل  لهم  مة  املقدَّ واالجتماعيــة 

الكفيلة بتأمني متطلباتهم.
 كمــا تفقد األطفــال اليتامى املقيمني 
في دار األيتام واستفســر عن أوضاعهم 
ودراســتهم وحاجاتهم، حاثاً إياهم على 
مواصلة التعلم واملثابرة، ليكونوا عناصر 

فاعلة في بناء مستقبل العراق.
الرئيــس جامعة  الســيد  زار  وبعدهــا 

املوصل.
 وخــالل اللقاء برئيس اجلامعة األســتاذ 
الدكتــور قصي كمال الديــن األحمدي 
وأعضاء مجلس اجلامعة وعمداء كلياتها 
التدريسي  والكادر  فيها  األقسام  ومدراء 
أشار الســيد الرئيس إلى أن املوصل هي 
بيت لكل العراقيني وجتّمٌع لكل مكوناته، 
وطنية  مســؤولية  إعمارها  إعــادة  وإن 

مشتركة.
وأشــاد بعراقة جامعة املوصــل ودورها 
املتميز فــي تنمية اجملتمــع ورفد البالد 
منذ  اجملــاالت  مختلف  فــي  بالكفاءات 
تأسيسها في ســتينيات القرن املاضي 
ولغايــة اللحظة، عــاّداً إياهــا جامعة 
متميزة على املســتوى احمللــي والدولي، 
أســوة بتمّيز اجلامعات العراقية األخرى، 
ــداً أن االرتقاء باملســتوى العلمي  ومؤكِّ

للجامعات يعتبر من األولويات القصوى 
في  متمكنة  كــوادر  لتأهيــل  للدولة 
من  تســهم  وبكفاءة  اختصاصاتهــا 
خاللهــا في تنميــة اجملتمــع معرفياً 

واقتصادياً واجتماعياً.
 وحــرص الســيد الرئيس فــي جولته 
باحملافظة على زيارة املكتبة املركزية في 
تعّرضت العتداء  والتي  املوصل  جامعة 
اإلرهاب جرت خالله  وحشــي من قبل 
أبشع جرمية إلحراق للكتب خالل العصر، 
وهذه املكتبة العريقة تعّد من املكتبات 
املهمة وتضم الكثيــر من اخملطوطات 
وأكثر من مليــون كتاب ومصدر علمي 
وأدبي. وقــام فخامته بإهداء مجموعة 
إلــى املكتبــة، كما اطلع  الكتب  من 
على متحــف داخل املكتبــة ضم آثار 
الدمــار الذي خلفتــه عصابات داعش 
إضافة  واخملطوطات  الكتب  على بعض 
للطلبة مبختلف  البحثية  األعمال  إلى 

االختصاصات.
 

واســتمع رئيس اجلمهورية إلى شروح 
حول أوضاع اجلامعة وكلياتها وعملها 
عن  املقدمة لطلبتها، فضالً  واخلدمات 
بواقعها  للنهوض  الالزمــة  املتطلبات 
السيما على مســتوى حتديث بناياتها 
وتأهيلها بالشــكل الــالزم، حيث عّبر 
لتوفير  الكامــل  دعمه  عــن  فخامته 
جميع انواع مستلزمات تطوير املستوى 

العلمي واألكادميي للجامعة.
 وفــي ســياق حديثــه، تنــاول رئيس 
اجلمهورية موضوع مشروع سد املوصل 
كونــه من أهم املشــاريع فــي العراق 
والشرق األوســط وماله من تأثير على 
الزراعي واملعيشــي في العراق،  الواقع 
موضحاً أن الســيد وزير املــوارد املائية 
الذي كان يرافق الرئيس في زيارته يولي 

هذا السد اهتماماً خاصاً.
 وعبــر رئيــس اجلامعــة عن ســعادة 
اجلامعة مبالكاتها واكادميييها وطلبتها 
بالزيارة التي وصفها باألولى التي يقوم 
بها رئيــس جمهوريــة للجامعة منذ 

تأسيسها.
 وخــالل وجوده فــي اجلامعــة، تبادل 
الرئيــس احلديث مع عدد مــن الطلبة 
العلمية  واملتطلبــات  واقعهــم  حول 
التي تســهم فــي التميــز األكادميي 
والتعليمي، واســتمع إلى آرائهم حول 
عدد من القضايا املتعلقة بدراســتهم 

ومستقبلهم.

القاضي العادل ركيزة حفظ احلقوق
 

كمــا زار رئيــس اجلمهوريــة رئاســة 
محكمة اســتئناف نينــوى، وكان في 
اســتقباله رئيس احملكمة القاضي رائد 

مصلح وباقي أعضاءها.
 وفــي هــذا اللقــاء أكــد الرئيس أن 
املوصل كانت وستبقى مركزاً للثقافة 
والتجــارة، مبّيناً أن هــذه املرحلة هي 
والعدالة في  القانون  ترســيخ  مرحلة 
اجملتمع، ومشيراً إلى أن القاضي العادل 
احلقوق  أساســية حلفــظ  ركيزة  يعد 
وإرســاء مبــادئ العدل واملســاواة وأن 
العدالة هي أهم عوامل التقدم في أي 

بلد أو مجتمع.
 وأضاف السيد الرئيس أن رجل القضاء 
الباطل  يحمل رســالة ســامية لردع 
ومنع الظلم، الفتاً إلى أن أهالي املوصل 
حتملــوا الكثير من املعانــاة والفواجع 
والظروف القاسية سيما بعد سيطرة 
عصابــات داعش علــى احملافظة، وحان 
الوقــت اليــوم إلنصافهــم والوقوف 
معهــم، وإيجــاد احللول ملشــاكلهم 
واملعيشــي  اخلدمي  بالواقع  والنهوض 

في املدينة.
 كمــا جرى خــالل اللقاء اســتعراض 
اإلجراءات  وتســهيل  القضائي  العمل 
القانونية بخصــوص قضايا املواطنني. 
وأعــرب رئيــس وأعضــاء احملكمة عن 
اجلمهورية،  رئيــس  بزيارة  ســعادتهم 
مثمنــني جهوده وحرصــه على تأكيد 

االلتزام بسيادة القانون.
اجلمهورية مدرســة حطني  رئيس  وزار 
االبتدائية التي اســتخدمتها عصابات 
للتعذيب  ومــكان  كســجن  داعــش 
والســجن ولتنفيــذ اإلعدامــات ضد 
املواطنــني. وخــالل زيارته للمدرســة 
التي تعد واحدة مــن أقدم املدارس في 
على ســير  فخامته  اّطلع  احملافظــة، 
املشــاكل  وأهم  التربويــة  العمليــة 
التي تواجه األســرة التعليمية في أداء 
زمن  أن  موضحــاً  التربوية،  رســالتها 
اإلرهاب قد انتهــى واآلن هو زمن احلرية 

والتقدم واالستقرار واألمان.
 وأّكد رئيــس اجلمهورية أن املدرســة 
وتنمي  املعرفــة  غــرس  في  تُســهم 
املواهــب، وتطــور قــدرات التالميــذ، 
مشــيراً إلى أن االهتمام باجليل اجلديد 
وإعدادهم وتسليحهم بالعلم واملعرفة 
يصنع منهم رجاالً وقــادة قادرين على 
مســتقبل  وحتقيق  شــعبهم  خدمة 
زاهر لبلدهم.  وفي هذا الســياق، وجه 
باملساعدة في إعادة إعمار املدرسة مع 
احلفاظ على قيمتها التراثية والعلمية.
كمــا زار الرئيس عبــد اللطيف جمال 
رشــيد، كنيســة الطاهرة في مدينة 
اجملاورة  الكنائس  آخر من  املوصل وعدداً 
لها. وجتــول في املنطقــة واطلع على 
حركة اإلعمار اجلارية لعدد من الكنائس 
التي تعرضت للدمــار في فترة اإلرهاب 
الداعشــي، حيــث أوضــح أن احلقبة 
بانتهاء هذه  انتهــت  املظلمة لداعش 
اجلماعة اجملرمــة وان العراق اليوم ماٍض 
في طريــق التطور والتقــدم واالعمار 

واالستقرار على كل املستويات.
وزار رئيس اجلمهورية أيضاً جامع النوري 
في املوصــل، لالطالع عــن كثب على 
املراحــل اجلارية إلعادة إعماره، وأشــار 
فخامته إلى أن يد اإلرهاب الغاشــمة 
كانت حتمل مخططات خبيثة لطمس 
واملتنوعة  العريقة  املدينــة  هوية هذه 
عبر تدمير هذا الصرح الديني التاريخي 
العديــد من الصروح  إلى جانب  املهم 
األخــرى، مؤكدا ضــرورة إعــادة إعمار 
جامع النوري ومنارة احلدباء وفق املعايير 
العاملية واحلفاظ على شكلهما التراثي 
والتاريخي، وجتاوز آثار اإلرهاب الظالمي.

 وبعدها زار مؤسســة بيتنــا الثقافي 

ومتحــف التراث املوصلــي في املدينة 
القدميــة في املوصــل. وخــالل الزيارة 
استمع إلى شرح مفصل من القائمني 
على املؤسســة حول مخرجات عملها 
التــي تُعنــى باألنشــطة الثقافيــة 
واالجتماعية واإلنســانية، وأكد ضرورة 
دعم جهود الشــباب واالســتفادة من 
أفكارهم فــي حقول الفــن والثقافة 

والتراث.
 وخــالل جتولــه فــي متحــف التراث 
املوصلي، وهو عبــارة عن منزل تراثي مت 
إعمــاره وحتويله إلــى متحف مختص 
املبادرة  بهــذه  أشــاد  املدينة،  بتــراث 
املدينة  تاريخ  إلى احلفاظ على  الهادفة 

وعراقتها.
 والتقــى رئيس اجلمهوريــة جمعاً من 
أهالــي املوصل من شــيوخ العشــائر 
ووجهائها وبيوتــات املدينة وممثلني عن 

املكونات املتنوعة في املدينة.
وفي مستهل اللقاء الذي حضره الوفد 
املرافــق أعــرب رئيــس اجلمهورية عن 
حرصه على القيام بهذه الزيارة، مشيرا 
إلــى أن املوصل والعديد من املدن عانت 
الذي ســعى  اإلرهاب  الكثير بســبب 
الســتهداف التعايــش اجملتمعــي بني 
مختلف املكونــات واألطياف العراقية، 
لكن تكاتف العراقيــني ووعيهم فّوت 
الفرصة علــى من أراد العبــث بالبلد 

وتهديد السلم اجملتمعي.
وأّكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد 
ضرورة جتاوز آثار اإلرهاب عبر إعادة البناء 
واإلعمار والعمل على تذليل الصعوبات 
لضمــان عودة النازحني إلــى منازلهم 
وغلق هذا امللف بصورة نهائية، مبّيناً أن 
الوزاري  برنامجها  احلكومة وضعت في 
خططــاً طموحــة لالرتقــاء بجميع 
التحتية  البنى  مشاريع  عبر  احملافظات 
األساســية، وتعزيز األوضاع املعيشية 

واخلدمية للمواطنني.
وشــّدد الســيد الرئيس علــى ضرورة 
ترسيخ األمن واالســتقرار في املوصل 
والقطاع  االســتثمار  حركة  لتشجيع 
اخلاص في سبيل تطوير املدينة لتصل 
إلى املكانة املرموقة التي تســتحقها، 
كمــا أّكد ضرورة دعم الشــباب وفتح 
مســاهمني  ليكونوا  أمامهم  الفرص 
في النهوض مبدينتهــم، والعمل على 
الزراعية  اإلنتاجيــة  القطاعــات  دعم 
والصناعيــة التي ســتنعكس إيجابا 

على املدينة وأهلها.
واســتمع إلــى مطالــب املواطنــني 
اخلدمات  تقدمي  أن  مبّيناً  واحتياجاتهم، 
للمواطنني وتلبية مطالبهم املشروعة 
هي األســاس في عمل احلكومة وعلى 

رأس أولوياتها.
وزار الرئيــس عبــد اللطيــف جمــال 
رشــيد كنيســة الطاهرة الكبرى في 
قضــاء احلمدانية، حيث رحــب أهالي 
القضاء بالســيد الرئيــس معربني عن 
ســعادتهم بزيارته. وعّبر عن شــكره 
العميق للمشــاعر الطيبــة لألهالي 
احلمدانية  قضاء  بزيارة  ســعادته  وعن 
بوجه  بصمودهم  أهلها، مشيداً  ولقاء 
اإلرهاب، الفتاً إلى أن املكّون املســيحي 
عّبر عن شــجاعة أبنائه بثباتهم جنباً 
إلى جنــب مــع ســائر العراقيني في 
مشيراً  واملصاعب،  التحديات  مواجهة 
النهــوض بالقضاء وتلبية  إلى أهمية 

املطالب املشروعة ألهله.
 واّطلــع على واقــع القضــاء وأحوال 
مواطنيه واســتمع إلى املشاكل التي 
تواجههم واالحتياجات الالزمة لتطوير 

الواقع اخلدمي واملعيشي لهم.
 وهنأ رئيــس اجلمهورية أهالي القضاء 
مبيالد الســيد املســيح عليه السالم 
معرباً عن ســعادته بانتهــاء صفحة 
اإلرهاب في املنطقة وعودة ســاكنيها 
فيها،  واألمان  االســتقرار  واســتتباب 
التضحيات التــي قّدمها  مســتذكراً 
الشــهداء األبطال من الرجال والنساء 
في ســبيل عراق دميقراطي يعيش فيه 

اجلميع بسالم.
ورافق رئيس اجلمهورية خالل الزيارة عدد 
من الــوزراء، وهم كلٌّ مــن وزير التربية 
ووزير  اجلبوري  نامــس  إبراهيم  الدكتور 
املوارد املائية املهنــدس عون ذياب عبد 
اهلل ووزير البيئــة املهندس نزار ئاميدي 
ووزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور 
الهجرة  ووزيرة  البدرانــي  فكاك  أحمد 
جابرو  فائق  إيفان  الســيدة  واملهجرين 
وأمني عــام مجلــس النواب الســيد 
صفوان بشــير يونس وعــدد من كبار 

املسؤولني.

املشكالت كما قدمها املواطنون 
والسلطات في احملافظة 

ــ تعانــي احملافظة، مثل ســواها من 
احملافظات، من النقــص احلاد في أبنية 
املدارس، ونقص في املالكات التعليمية. 
من املؤّمــل اجناز أبنية مــا ال يقل عن 

ثالثني مدرسة ضمن املشروع الصيني.
ــــ أغلب األبنيــة واملنازل فــي اجلانب 
األميــن ما زالــت مهدمــة وخالية من 
السكان. يشــكو املواطنون من التأخر 
في تعويض مالكي األبنية واملنازل، ومن 
منع املالكــني عن إعادة بناء ممتلكاتهم 

املهدمة.
ــ يعاني مواطنو احملافظة من مشكالت 
البنــى التحتية الالزمة لتقدمي خدمات 
صحيــة مناســبة. نقــص حــاد في 
املستشفيات واملراكز الصحية، ونقص 
فــي األدويــة واملســتلزمات واألجهزة 
الطبيــة وبالتالــي نقــص واضح في 

اخلدمات الصحية املقدمة.
ــــ االســتثمار في جميع اجملــاالت ما 
زال شــبه معدوم. ال يوجد أي مشروع 
استثماري حتى أنه ال يوجد في املدينة 
مهدمة  الفنادق  جميع  مناسب.  فندق 

جّراء اإلرهاب، ولم يتم إعمار أي منها.
ــ الحظنا شحًة في الوقود واملنتجات 
ورأينا طوابيــر طويلة من  النفطيــة. 
املواطنني فــي احملطات بانتظار احلصول 
على حصة من الوقود للســيارات ومن 
املنتجــات النفطيــة األخــرى الالزمة 
للتدفئــة فــي شــتاء بــارد. يتحدث 
املواطنــون عن ســرقات تتعــرض لها 
حصــص احملافظة من هــذه املنتجات 

التي ال تصل إلى املواطن.
التي  احملافظــات  نينــوى من  ــ كانت 
مواردها،  من  جانبا  الســياحة  تشكل 
الســياحة  أعمال وخدمات  وتشــكل 
جانباً من فرص عمل ســكانها. ما زال 
التخطيــط والعمــل من أجــل إحياء 
حركــة الســياحة في املوصــل وفي 

أقضية احملافظة األخرى معطلة متاماً.
ــ نينــوى محافظة حدودية وقد كانت 
ممراً للتجارة مع البلدين اجلارين؛ سورية 
وتركيا، حالياً تكاد حركة التجارة فيها 
شبه معطلة، ومبا يزيد نسبة البطالة.

مالحظات أخرى

أهمية  واملواطنون  املســؤولون  أكد  ــ 
القضاء على الفساد كمدخل مهم في 

الشروع بالبناء اجلاد. 
ــ من املالحظ أن إعمار جامعة املوصل 
ومكتبتها كان ممتــازاً، ويعزى ذلك إلى 
إســهام منظمات دوليــة وعربية في 
إعادة إعمار هذا الصرح األكادميي املهم. 
كذلك ميكن مالحظة العمل اجلاد على 
تبليط الطرق وإعادة إكسائها. وامللمح 
التي  إعــادة إعمار اجلســور  املهم هو 

تهدمت على ايدي الدواعش.
ــ الوضع األمني في احملافظة مســتقر 
بشكل واضح، والتعاون ما بني املواطنني 
والقوى األمنية جيد، وهذا ما يشــجع 
على إمكانية تنشيط حركة االستثمار 

والبناء والعمل في احملافظة.

دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة السعي الجاد من قبل جميع الجهات ذات العالقة إلحياء المحافظة اقتصاديًا 
وعمرانيًا وثقافيًا، مؤكدًا أن الموصل قادرة على تجاوز الفترات المظلمة إبان احتالل العصابات التكفيرية 

للمحافظة، ومهيئة بعد ذلك للعودة إلى مكانتها المعهودة وحل مشاكلها وتعزيز استقرارها األمني 
وتوطيد وحدة سكانها

قال رئيس الجمهورية ان 
أهالي الموصل تحملوا 

الكثير من المعاناة 
والفواجع والظروف 
القاسية سيما بعد 

سيطرة عصابات داعش 
على المحافظة، وحان 

الوقت اليوم إلنصافهم 
والوقوف معهم، وإيجاد 

الحلول لمشاكلهم 
والنهوض بالواقع 

الخدمي والمعيشي في 
المدينة



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مــن املقرر أن يكــون التحقيق فــي ارتكاب 
جرائــم حرب في أوكرانيا علــى قمة جدول 
أعمــال اجتمــاع وزراء العدل مــن مختلف 
العالم الذي تستضيفه بريطانيا في  أنحاء 

منتصف آذار، وفقاً لوكالة “األنباء األملانية”.
إيه  )بي  البريطانيــة  األنباء  وذكرت وكالــة 
ميديــا( أن نائب رئيــس الــوزراء وزير العدل 
االجتمــاع  سيســتضيف  راب  دومينيــك 
في لندن في النكســتر هــاوس مع نظيره 

الهولندي.
العام  املدعــي  إلى  اجملتمعون  وسيســتمع 
الدوليــة كــرمي خان،  اجلنائيــة  باحملكمــة 
بشــأن عمل احملكمــة ودور اجملتمــع الدولي 
في دعــم حتقيقاتها. ويأتــي االجتماع في 
الوقت الــذي يواصل فيه الرئيس الروســي 
فالدمييــر بوتني اســتهداف املرافــق احليوية 
للبنية التحتية للطاقة مع ســعيه إلغراق 
والقضاء  الظالم  فــي  األوكرانيني  املواطنني 
على إمــدادات التدفئة املركزية خالل درجات 
احلــرارة املتجمدة في الشــتاء. ويجري خان 
حاليا حتقيقا فــي اتهامات بأن اجلنود الروس 
ارتكبوا جرائم حرب خــالل غزو أوكرانيا، مع 
وجود مزاعم من كييف بأن مدنيني أوكرانيني 
تعرضــوا لإلعدام واالغتصــاب، خالل احلرب 
املســتمرة منذ 11 شهرا. وقال راب “يجب أن 
تعرف القوات الروسية أنها ال ميكن أن تفلت 
أوكرانيا حتى  العقاب وســنقوم بدعم  من 
يتم حتقيــق العدالة”. وأضاف “بعد نحو عام 
من الغزو غير القانوني، يجب أن يقدم اجملتمع 
الدولي دعمــه القوي للمحكمــة اجلنائية 
الدولية حملاســبة مرتكبي جرائم احلرب على 

اجلرائم الوحشية التي نشاهدها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر، 
4000 صاروخ غير  أن واشنطن سترســل 
موجه من طراز “زونــي” إلى كييف كجزء 

من حزمة املساعدات اجلديدة.
وقالت كوبر: “ســنوفر أيضا 4000 صاروخ 
جو-جو من طراز زوني، وميكن أيضا تركيبها 
على طائرات هليكوبتر، هذه صواريخ جو-

أرض قصيرة املدى”.
أرســلت روســيا مذكرة حتذير  أن  وسبق 
إلى دول “الناتو” بســبب إمــداد أوكرانيا 
وزير اخلارجية سيرغي  باألسلحة، وأشــار 
الفــروف إلى أن أي شــحنة حتتــوي على 
أسلحة ألوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا 
الروسية،  اخلارجية  وزارة  لروسيا. وصرحت 
أن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا 
الصحفي  الســكرتير  وأشــار  بالسالح، 
الروســي دميتري بيسكوف، إلى  للرئيس 
ان تزويــد أوكرانيا بأســلحة من الغرب ال 
الروســية  املفاوضات  جناح  في  يســاهم 

األوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اندلعــت بعــد منتصف امس الســبت، 
اشــتباكات عنيفة بني فصائل ســورية 
موالية ألنقــرة والقوات الكردية شــمال 
مدفعياً  قصفــاً  الطرفان  وتبــادل  حلب. 
دون معلومــات عــن حجم  وصاروخيــاً، 
حلقوق  السوري  املرصد  بحســب  األضرار، 
اإلنسان. وكانت القوات التركية والفصائل 
املوالية لهــا قصفت، أمس اجلمعة، بأكثر 
من 25 قذيفة مدفعية وصاروخية، محيط 
قريتي أبني و صوغوناكي واملياسة بناحية 
شيراوا بريف عفرين. كذلك تزامن القصف 
مع استهداف القوات الكردية أحد املنازل 
في قرية صوغوناكي بطائرة درون انتحارية، 
واقتصرت األضرار على املاديات فقط، وفق 

املرصد.

بريطانيا تستضيف اجتماعًا 
دوليًا في مارس لبحث جرائم 

الحرب بأوكرانيا

واشنطن تمنح كييف 
4000 صاروخ من طراز 

“زوني”

سوريا.. اشتباكات عنيفة 
بين األكراد وفصائل 

موالية ألنقرة

متابعة ـ الصباح الجديد:
اتخــذت تركيا والواليــات املتحدة 
أصول  لتجميــد  إجراء مشــتركاً 
أفــراد وكيانات لتورطهم في متويل 
وحتويل  اإلرهابي  “داعــش”  تنظيم 

األموال من وإلى العراق وسوريا.
وقالــت وزارة اخلارجية التركية، في 
بيان، إن تركيا وأميركا اتخذتا إجراء 
مشــتركاً لتجميد أصــول 5 أفراد 
وشــخصيتني اعتباريتــني بتهمة 

متويل تنظيم “داعش” اإلرهابي.
تركيــا جمدت  أن  البيــان  وأضاف 
أصول شــبكة مرتبطة بالتنظيم 
اإلرهابي، في خطوة مشــتركة مع 
الواليات املتحــدة، وأن وزارة اخلزانة 
واملاليــة التركية ســتصدر الحقاً 
بيانــاً منفصــالً للــرأي العام عن 
تفاصيل القرار التركي - األميركي. 
وأكد البيــان أن تركيا ســتواصل 
اتخــاذ خطوات فعالــة ملنع متويل 
اإلرهــاب والعمــل بالتعــاون مع 

شركائها الدوليني بهذا اإلطار.
وأعلنــت وزارة اخلزانــة األميركية، 
في بيان امــس األول اجلمعة، أنها 
فرضت عقوبات علــى أربعة  أفراد 
وكيانني في تركيا، ضمن شــبكة 
مكنت تنظيم “داعــش” اإلرهابي، 
من التجنيد والتحويالت املالية من 
وإلى العراق وسوريا، كما لعبت دوراً 
رئيســياً في إدارة األموال وحتويلها 

وتوزيعها لـ”داعش” في املنطقة.
وقال البيــان، املوقع من وكيل وزارة 
اخلزانة األميركية لشــؤون اإلرهاب 
واالســتخبارات املاليــة برايــن إي 
نيلسون، إن العقوبات جاءت نتيجة 
مع  الوثيقني  والتعاون  للتنســيق 
شركائنا األتراك الستهداف نشاط 

“داعش” في املنطقة.
العقوبــات عبد  وشــملت قائمة 

احلميد ســليم إبراهيم إسماعيل 
بــروكان اخلاتونــي، وهــو مواطن 
عراقي يعيش بشــكل غير قانوني 
أنشــطة  تركيا، وشــارك في  في 
املاليــة والتجنيــد  التســهيالت 
لصالح “داعــش”، ولعب دوراً مهماً 
في حتويــل األموال عبر شــبكته 

لدعم كبار القادة.
وكثفت الســلطات التركية، على 

حمالتها  املاضيــني،  العامني  مدى 
باالرتباط  متهمني  أشــخاص  ضد 
بتنظيــم “داعــش” اإلرهابي، فيما 
ألقت القبض علــى القيادي البارز 

بشار خطاب الصميدعي.
وأعلن الرئيــس التركي رجب طيب 
إردوغــان، في أيلــول املاضي، إلقاء 
القبض على الصميدعي، وهو من 
أصل عراقــي، قائالً إنه يعد من أبرز 

صفوف  ضمن  املهمــني  القياديني 
“داعش” اإلرهابي، عقب مقتل زعيم 
التنظيم األسبق أبو بكر البغدادي. 
التركيــة،  الســلطات  واجتهــت 
اتهموا  وأفراد  شركات  الستهداف 
“داعش”،  متويل  فــي  بأدوار  بالقيام 
حســاباتهم  جتميــد  خــالل  من 
وأرصدتهم. وفي مطلع كانون األول 
املاضي، قــررت وزارة اخلزانة واملالية 

التركية جتميد أصول 17 شــخصاً 
وأربعــة  كيانات اعتبارية مرتبطني 
بتنظيم “داعــش”، بناء على وجود 
أسباب معقولة، الرتكابهم أعماالً 
تدخــل في نطــاق جرميــة “متويل 

اإلرهاب”.
وبحســب القــرار، مت جتميد أصول 
17 شــخصاً، بينهم 12 سورياً و3 
أتــراك وعراقي، و3 من جنســيات 

التي  القائمــة،  أخــرى. وتضّمنت 
التركية،  الرسمية  باجلريدة  نشرت 
جتميد أصول كل من: ماهر وحسان 
دغيم، وبادية حكمي، وجنيب باليك، 
ومصطفى عرجة، ورضوان ومحمد 
عالء وحســن وخالد سكســوك، 
راتب  ومحمد  حســني،  وحســني 
خطــاب، وزهير ســحلول، وأحمد 
وياسر  ســكرية،  وماجد  أوبيسي، 
صالح  مهدي  وإحســان  شــتات، 
صالح، وعماد بــن صالح )أبو عبد 

اهلل التونسي(. 
وتضمن القرار أسماء أربعة  شركات 
وأتراك، ومسجلة  مملوكة لسوريني 
للتجارة  “املرايــا”  هــي  تركيا؛  في 
و”دي إكــس ميالنــو” لالســتيراد 
و”آر  والتجارة،  والصناعة  والتصدير 
إس أكســوك جولد إنترناشيونال” 
للصناعة والتجارة، و”يونيفرســال 
لوجسيتك” لالســتيراد والتصدير 
والتجارة. ســبق ذلك، في شــهر 
حزيران املاضي، جتميد أموال وأصول 
29 فرداً وكيانــاً واحداً، بتهم متويل 
تنظيمــي “داعــش” و”القاعــدة” 
اإلرهابيــني. وبحســب قــرار وزارة 
اخلزانة واملالية التركية الذي نشرته 
اجلريدة الرسمية، أدين 27 شخصاً، 
منهم 19 ســورياً، وروســي واحد، 
وشركة في أنقرة، بتمويل “داعش”، 
أُدين شــخصان، أحدهما  في حني 
ســوري واآلخر تركي، بتهمة متويل 

تنظيم “القاعدة” في أفغانستان.
السلطات  2021، جمدت  عام  وفي 
التركيــة أصــول وأمــوال ســتة  
أشخاص وســبعة مؤسسات في 
مدن عدة، يعود بعضها ألشخاص 
وشركات ســورية بحجة ارتباطها 
باإلرهــاب ودعــم ومتويــل تنظيم 

“داعش” اإلرهابي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفى الرئيس املصــري، عبد الفتاح 
نية  اجلمعة،  األول  امس  السيسي، 
القاهــرة بيع قناة الســويس، بعد 
تقارير عــن موافقة مجلس النواب 
املصري على مشــروع قانون مقدم 
من احلكومة إلنشاء صندوق مملوك 
لهيئــة قنــاة الســويس رأى فيه 

البعض نية لبيع القناة.
أن  “بوابة األهــرام”  وذكــر موقــع 
السيســي نفى ذلك خالل تهنئته 
بعيد  تواضــروس  والبابا  األقبــاط 

امليالد اجمليد.
وقال السيســي إن من يتحدث عن 

بيع قناة السويس “ال يعرف شيئا” 
و”لو فــي حاجة هعملها هقولها”، 

وفق ما نقل املوقع.
وأضاف “اللــي يقولك خلي بالكم 
قناة السويس مش عارف هيعملوا 
فيها إيه وهيبيعوا، حاجة ماقلناش 
عليها.. ليه مش هقول ليه؟ لو في 

حاجة هعملها هقلها”.
وأشــار خالل حضورة قــداس عيد 
امليالد اجمليد فــي العاصمة اإلدارية: 
دلوقــت بتكلم  أنــا واقف  “زي ما 

هتلكم وهقول”.
وجاء نفي السيســي بعد أن وافق 
خالل  املصــري  النــواب  مجلــس 

املاضي،  جلسة عامة، في ديسمبر 
مبدئيا على مشــروع قانون مقدم 
من احلكومة إلنشاء صندوق مملوك 
يهدف  الســويس،  قنــاة  لهيئــة 
لتنميــة مــوارد القنــاة من خالل 
األموال  قيمة  وتعظيم  اســتغالل 

املستثمرة فيه.
وهــو املقترح الــذي رأى فيه بعض 
أعضــاء مجلس النــواب أن  هدفه 
قناة  لهيئــة  مملوكة  أصــول  “بيع 

السويس”.
وكان مجلــس النــواب املصري أقر 
مــن حيث املبــدأ مشــروع قانون 
طرحتــه احلكومــة علــى نحــو 

مفاجــئ مطلع األســبوع املاضي، 
يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة 
الســويس “ميكنه القيــام بجميع 
األنشطة االقتصادية واالستثمارية 
ومــن بينها تأســيس الشــركات 
واالستثمار في األوراق املالية وشراء 
وبيع وتأجير واســتئجار واستغالل 

أصوله الثابتة واملنقولة”.
االجتماعي،  التواصل  وسائل  وعلى 
كان مشــروع قانون صندوق القناة 
املوضوع الرئيســي طوال األسبوع 
وكتب العديد مــن املعارضني، ومن 
السابق،  الرئاسي  املرشــح  بينهم 
حمدين صباحي، أن “قناة السويس 

خط أحمر”.
 7,928 القنــاة  عائــدات  وبلغــت 
مليار دوالر، فــي عام 2022، بارتفاع 
عــن 6,800 مليــار دوالر، في العام 
الســابق، بحســب ما ذكره رئيس 
هيئة قناة الســويس، أسامة ربيع، 
في وقت ســابق. وتعد القناة أحد 
أهم مصادر العملة األجنبية ملصر 
إلى جانب حتويالت املصريني باخلارج 

وإيرادات السياحة.
أثارت  رغم التطمينات الرســمية، 
موافقــة مجلس النــواب املصري 
على تدشــني “صندوق تابع لهيئة 
الســويس”، ضجة في مصر،  قناة 

وتسبب في حالة من اجلدل بأوساط 
مؤيد  بني  انقسموا  الذين  املصريني 
يري في ذلك “خطــوة جديدة على 
طريق االســتثمار” ومعارض يشير 
إلــى “توجه حكومــي جديد لبيع 

أصول الدولة املصرية”.
وفي ديســمبر املاضــي، أكد رئيس 
هيئــة قناة الســويس أنه ال ميكن 
“بيع أو تأجيــر أو االقتراض بضمان” 
قناة السويس بعد موافقة البرملان 
املبدئية على مشروع القانون الذي 
أثــار جدال حول احتمال مشــاركة 
أجانب السيادة على املمر املائي في 

ظل أزمة اقتصادية متر بها مصر.

متابعة ـ الصباح الجديد :
يشــارك وزيــرا اخلارجيــة والدفاع 
األميركيــان أنتونــي بلينكن ولويد 
أوســن فــي محادثــات أمنية مع 
هاياشــي  اليابانيــني  نظيريهمــا 
يوشيماســا وهامــادا ياســوكازو، 
قبــل يــوم واحد من وصــول رئيس 
الوزراء الياباني روميو كيشــيدا إلى 
واشنطن لعقد لقاء قمة مع الرئيس 
األميركي جو بايدن، في ظل ســعي 
وتعميق  جيشــها  لتوسيع  اليابان 
حتالفها مع الواليات املتحدة، وسط 
ازديــاد نفــوذ الصني فــي منطقة 

احمليطني الهندي والهادئ.
ومن املقرر أن يبدأ كيشــيدا، االثنني 
املقبل، رحلة تشمل كالً من فرنسا 
على  وكنــدا،  وبريطانيا  وإيطاليــا 

الثاني  13 كانــون  أن تختتم، فــي 
علماً  املتحدة،  الواليــات  في  احلالي 
بأن كل هــذه البلدان من مجموعة 
الســبع للدول الصناعيــة الكبرى 
التي تشمل اليابان. وسيتوجه وزيرا 
اخلارجية والدفاع اليابانيان، األسبوع 
املقبل، إلى واشــنطن لالجتماع مع 
في  األربعاء،  األميركيني،  نظيريهما 
األمنية  االستشــارية  اللجنة  إطار 
األميركية اليابانيــة لعام 2023، أو 
احملادثات األمنية املعروفة أيضاً باسم 
“2 2”. وفي اليوم التالي، من املقرر أن 
يجتمع بايدن مع كيشــيدا، والتقى 
الزعيمان آِخــر مرة خالل اجتماعات 
األغنى  للدول  العشرين”  “مجموعة 
بإندونيســيا.  عاملياً في جزيرة بالي 
وســتكون زيارة كيشيدا لواشنطن 

هي األولى له بصفته رئيساً للوزراء. 
وأفاد مســؤولون يابانيــون بأنه من 
املتوقــع أن تركــز محادثــات “2 2” 
القومي  األمن  اســتراتيجيات  على 
اجلديــدة، التــي أصدرتهــا اليابان 
املاضي،  األول  كانــون  منتصف  في 
والواليات املتحدة في تشــرين األول 
املاضــي، وكيف يخطــط احلليفان 
ملعاجلة اخملــاوف األمنية، مبا في ذلك 

الصني وكوريا الشمالية وروسيا.
في  للصحافيــني  هامــادا،  وقــال 
طوكيــو: “ســنناقش تعزيــز قدرة 
الردع واالستجابة للتحالف الياباني 
األميركي، بينمــا نأخذ في االعتبار 
اجلديــدة”.  اســتراتيجيتنا  وثائــق 
وأوضــح أنه ســيعقد مع أوســن 
ثنائية بشــكل  محادثــات دفاعية 

منفصل، اخلميس املقبل؛ ملناقشــة 
تفاصيــل كيف ميكن جليشــيهما 

توسيع وتعميق عملياتهما.
ورداً علــى ســؤال عمــا إذا كانت 
املناقشات تشــمل مراجعة املبادئ 
الدفاعية احلالية بناء على دور اليابان 
األكثر دفاعية، أفــاد هامادا بأنه لم 
يُتخذ قرار في شأن أي شيء. وتبّنت 
مجموعة  ديســمبر،  فــي  اليابان، 
مــن ثالثــة  وثائــق اســتراتيجية 
أمنيــة ودفاعية تخــرج عن موقف 
النفــس فقط. ومبوجب  الدفاع عن 
تتعهد  اجلديــدة،  االســتراتيجيات 
اليابان ببناء قدرتهــا على الهجوم 
املضــاد بصواريــخ كــروز البعيدة 
املدى، مبا فــي ذلك صواريخ من طراز 
التي  الصنع  األميركيــة  توماهوك 

ميكنها الوصول إلى أهداف محتملة 
ميزانيتها  ومضاعفــة  الصني،  في 
خمســة  غضون  فــي  الدفاعيــة 
ســنوات، وتعزيز تطوير األســلحة 
املســؤولون  ورحــب  املتقدمــة. 
األميركيون باستعداد اليابان لتوّلي 
دور أكثر هجومية، بينما يقول اخلبراء 
إنه ميكن أن يساعد أيضاً في توسيع 
التعــاون مع أســتراليا؛ الشــريك 
لكل  الرئيســي  اإلقليمي  الدفاعي 

من اليابان والواليات املتحدة. 
وقال كيشــيدا أخيــراً إن محادثاته 
مع بايدن ســتؤكد قــوة التحالف 
الياباني - األميركي، وتسلط الضوء 
البلدين  بــني  التعاون  توثيــق  على 
فــي إطــار اســتراتيجيات األمــن 
التي جرى  اجلديدة  اليابانية  والدفاع 

تبّنيها، الشــهر املاضي. وأوضح أن 
التنسيق مع قادة مجموعة السبع 
اآلخرين قبل قمة هيروشــيما التي 
سيســتضيفها فــي أيــار املقبل 
هو هدف رئيســي من رحلته، لكن 
أن  إلى  لفتوا  اليابانيني  املســؤولني 
محادثاتهــم ســتركز أيضــاً على 

التعاون األمني والعسكري.
كيشيدا  أن  مســؤولون  وكشــف 
يســعى إلــى اســتمرار االنخراط 
العســكري للــدول ذات التفكيــر 
املماثل في منطقة احمليطني الهندي 
في  تعاونهــا  وتوســيع  والهــادئ 
مواجهة الصني. كما يريد كيشيدا 
تأكيد وحدة مجموعة الســبع في 
التعامــل مع احلرب الروســية على 

أوكرانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهم عسكريون بريطانيون األمير هاري بـ 
“خيانة” اجليــش وتعريض اجلنود واجلمهور 
العــام للخطــر، بعد زعمه أنــه قتل 25 
شــخصا من عناصر حركة “طالبان” أثناء 

خدمته في أفغانستان.
كيمــب،  ريتشــارد  الكولونيــل  وحــذر 
القائد الســابق للقــوات البريطانية في 
أفغانســتان، حركة طالبان من استغالل 
تصريحات دوق ساسكس “السيئة”. وقال 
كيمــب لصحيفة “تلغراف”: “ســتغذي 
كلماتــه )األمير هــاري( الدعاية اجلهادية 

لشن هجمات ضد اململكة املتحدة”.
الدعاية  التصريحات  هذه  “تغذي  وأضاف: 
وتســاعد اجلهاديــني على جتنيــد الناس 
ضد  هجمات  لتنفيذ  متطرفني  وجعلهم 

املدنيني واجلنود البريطانيني”.
الذي  بدوره، اتهم الكولونيل تيم كولينز، 
ألقى كلمة ملهمة في معركة عشــية 

غزو العراق عــام 2003، األمير بـ “خيانة” 
التــي خان بها  اجليش بنفــس الطريقة 

عائلته.
وقال: “أعتقد أنه ســاذج متامــا. ال يوجد 
فهم ملا يفعله ومــا فعله. لقد احتضنه 
اجليش دائما بغــض النظر عما حدث من 
قبل. إنــه اآلن يخون تلــك الثقة بنفس 
الطريقة التي خان بهــا عائلته”. وأضاف 
كولينز: “من بني تأكيداته االدعاء بأنه قتل 
25 شــخصا في أفغانستان. هذه ليست 
الطريقــة التي نتصرف بهــا في اجليش، 
ليست هذه الطريقة التي نفكر بها. لقد 
خذلنا بشــدة”. وفي مذكراته التي حتمل 
عنوان “االحتياطي”، كشــف األمير هاري 
البالغ من العمــر 38 عاما، كيف طار عام 
2012 فــي 6 مهام خــالل خدمته الثانية 
فــي أفغانســتان، وقتل 25 مــن مقاتلي 
“طالبان”، الذين اعتبرهم “قطع شــطرجن 

أزيلت من اللوحة”.

تركيا وأميركا تجمدان أصول أفراد
وكيانات متورطين في تمويل “داعش”

عملوا على تحويل األموال من وإلى العراق وسوريا

السيسي ينفي ويرد على شائعات »بيع” قناة السويس«

أميركا تستعد لتعزيز التحالف مع اليابان
محادثات أمنية تسبق قمة بايدن ـ كيشيدا األسبوع المقبل في واشنطن

عسكريون بريطانيون يتهمون األمير 
هاري بالخيانة بعد كشفه بعض األسرار
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد: 651/ب/2022
التاريخ: 2022/12/21

اعالن
احملكمة  هذه  ستبيع  محكمتنا  قرار  على  عطفاً 
والعائد    266/27 تسلسل  العقار  العلني  باملزاد 
للشركاء املدعي هدية جبار كاطع وشاكر محسن 
حسن  وسعاد  حسني  رشا  عليهم  املدعى   ، عبد 
في  الراغبني  فعلى  القطعية  الدرجة  واملكتسب 
يوما   )  ( مدة  خالل  احملكمة  هذه  مراجعة  الشراء 
اعتبارا من اليوم التالي للنشر في الصحف احمللية 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وشهادة 
 %10 بنسبة  قانونية  وتأمينات  العراقية  اجلنسية 
لم  ان  اليد  وضع  عند  للعقار  املقدرة  القيمة  من 
االعالن  اجور  املشتري  ويتحمل  الشركاء  من  يكن 

والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

االوصاف:
• عرصة

وثالثون  سبعة   37,266,740  : املقدرة  القيمة   •
وسبعمائة  الف  وستون  وستة  ومائتان  مليون 

واربعون دينار.
• الشاغل

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة االحوال الشخصية في سوق 

الشيوخ
العدد:2656/ش/2022

التاريخ: 2023/1/3
م/ اعالن

جاسب/  حميد  عليه/عباس  املدعى  الى 
مجهول  سابقا  االشرف  النجف  يسكن 

محل االقامة
دعوى  عمران(  اياد  )سهير  املدعية  اقامت 
واجرة  بتأييد احلضانة  تطلب فيها احلكم 
من  كل  القاصرين  اطفالها  عن  احلضانة 
)مالك وبنني وكرار( وجملهولية محل اقامتك 
محليتني  بصحيفتني  تبليغك  تقرر 
يوم  صباح  احملكمة  هذه  امام  باحلضور 
حالة  وفي   2023/1/19 املصادف  املرافعة 
عنك  ينوب  من  ارسال  او  حضورك  عدم 
غيابيا  بحقك  املرافعة  جتري  سوف  قانونا 

وفقا للقانون واالصول.
القاضي
عدنان هاشم سالم
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متابعة ـ الصباح الجديد:
في  الذهب  غــش  عمليات  تزايدت 
العــراق مع قفــزات أســعاره في 
الســوق العامليــة، نتيجــة إقبال 
املواطنني على شــراء كميات منه 
قيمة  انخفــاض  بعــد  لالدخــار، 
الدينــار العراقي أمام الــدوالر، ما 
دفع بعض جتــار الذهب إلى الطرق 
غير املشــروعة من عمليات الغش 
والتالعب باألسعار واألوزان لتحقيق 

أكبر قدر من األرباح.
عمليات الغش

يقــول تاجر الذهب عامــر املهدي، 
الذهب  إن عمليــات غش معــدن 
تزايدت إلى حد كبير، وهناك حاالت 
كثيــرة من عمليــات الغش تضرر 
منها الزبائن بســبب احتيال بعض 

البائعني.
وأوضــح املهــدي أن هنــاك بعض 
الصاغة وبائعي الذهب في العراق، 
اتبــاع الغش بعدة  إلــى  يتجهون 
وســائل، منهــا التالعــب بالوزن، 
الصياغة  وأخرى تتعلــق بعمليات 
وخلط الذهب مبادة النحاس لتقليل 
أنها خالصة،  اجلودة وبيعها علــى 
باإلضافــة إلى عــدم اإلفصاح عن 
البيع،  الوزن احلقيقي، ورفع ســعر 
اســتغالالً لعــدم معرفــة أغلب 

الزبائن بطرق الوزن والبيع.
وأوضح أن أنــواع عيارات املصوغات 
الذهبية املتداولة في السوق اليوم 
هــي )14، 18، 21، 22، 24( وعالمة 
الوسم الرســمية للذهب العراقي 

هي الثور اجملنح.
وعن الذهــب املســتورد من خارج 
العراق، أوضح املهدي أن أحد التجار 
اشترى قطعة من الذهب من إحدى 
اإلمارات،  من  اشــترتها  السيدات، 
األلومنيوم  مادة  وجود  فاكتشــف 

محشوة داخل إطار من الذهب.
وحّذر من عمليات شراء الذهب من 
املصــادر اجملهولة أو من محالت بيع 

غير موثوقة، مؤكــداً أهمية وجود 
مــا يثبت خضوع الذهــب املتداول 

للتقييس والسيطرة النوعية.
تداول الذهب 

مــن جهتهــا، أوضحــت الباحثة 
أن  الزبيدي،  االقتصاديــة، ضحــى 
 83 قانون وســم املصوغــات رقم 
والتعليمات  املعدل   1976 لســنة 
الصادرة مبوجبه التي تسهل تنفيذ 
القانون، شــدد على  أحكام هــذا 

أهمية أن يخضــع الذهب املتداول 
فــي الســوق للفحص مــن قبل 
قســم وســم املصوغات الذهبية 
للتقييس  املركــزي  للجهاز  التابع 

والسيطرة النوعية العراقي.
وأشــارت الزبيدي إلــى أن عمليات 
البيع والشراء والصياغة ال تتم إال 
من خالل شركات أو محالت حاصلة 
على إجازة ممارسة مهنة الصياغة، 
وإجازة ورشة تصنيع الذهب، ومنح 

إجازة تصفية املعادن.
وبّينــت الزبيدي أن القانون العراقي 
ألزم بعــدم منح إجــازة تصنيع أو 
بيع وشــراء املصوغات إال بعد جتاوز 
املتقــدم االختبار الرســمي، إال أن 
الســوق العراقيــة اليــوم مليئة 
باخملالفني ممن ليســت لديهم إجازة 
ممارســة املهنة، ما يزيد اخملاوف من 

حدوث عمليات غش وتالعب.
غياب الرقابة 

ويــرى اخملتص بالشــأن االقتصادي 
عمر احللبوسي، أن هناك أنواعاً من 
الذهب املغشوش تدخل إلى العراق 
من دون رقابة، وتكون هذه الكميات 
ممزوجة بخليــط من املعادن األخرى 

لغرض زيادة ثقل الوزن.
لـ”العربــي  احللبوســي  وأضــاف 
اجلديد”، أن هنــاك أنواعاً أخرى من 
الذهب املغشــوش تأتــي مصنعة 
بأشــكال احللي والزينة، لكن يكون 

داخلهــا أجوف مملــوءاً بالكربون أو 
رقائق األلومنيوم.

اجلهات  جتاهل  احللبوســي  وانتقد 
القانون  املعنيــة بتطبيق  الرقابية 
الغــش  وعمليــات  للخروقــات 
التي يشــهدها  الكبيرة  والتالعب 
الســوق العراقــي، مشــدداً على 
ومعاقبة  القانــون  تطبيق  أهمية 

اخملالفني.
العقوبة القانونية

مع اختالف أشــكال الغش وتعدد 
أســاليب االحتيال، شــدد القانون 
العراقي علــى معاقبة اجلناة، وفق 
عدة قوانني وتشريعات، بهدف احلد 

من عمليات الغش واالحتيال.
وقالت القانونية زينب الساعدي، إن 
عمليات الغش والتالعب في الذهب 
تأتي وفق جرمية االحتيال في القانون 
الـ456  املادة  فقرات  العراقي ضمن 
الذي  العراقي،  العقوبات  قانون  من 
نص على أن كل من يرتكب أعمال 
احتيال يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن ســنة، وترفع هذه العقوبة إلى 
الســجن ملدة خمس ســنوات في 
احلاالت التي تُرتكب فيها اجلرمية من 
خالل استخدام مســتندات مزورة 
أو بيانــات كاذبة في أثناء املعامالت 

التجارية.
وأضافــت الســاعدي أن املدانــني 
دفع  عن  أيضاً  مسؤولون  باالحتيال 
جرائمهم،  لضحايــا  تعويضــات 
أو جزئياً  وميكن دفع التعويض كلياً 
إذا كان مقدار الربــح الذي حققه 
اجلاني يفوق قيمــة الضرر الناجم 

عن عملية االحتيال.
أن هناك عمليــات نصب  وبّينــت 
واحتيال وغــش منظمة تقوم بها 
عصابات متمرســة تبيــع الذهب 
إثباته  املغشوش من خالل محاولة 
بإيصــاالت واختــام مزورة باســم 
البنــك املركزي العراقــي أو جهاز 

التقييس والسيطرة النوعية.

الصباح اجلديد ــ وكاالت:
أن  األردن، امس الســبت،  أعلنــت 
نفط  مــن  األردن  واردات  إجمالــي 
العراق خالل الفترة من شهر أيلول 
2021 ولغاية كانــون األول املاضي، 
بلــغ 3.65 ماليني برميــل مبا يعادل 

490 ألف طن من اخلام.
وذكرت مديرة مديرية النفط والغاز 
في وزارة الطاقــة والثروة املعدنية 
األردنيــة إميــان عواد، فــي تصريح 
اطلعــت عليه وكالة شــفق نيوز، 
أن “إجمالــي واردات األردن من نفط 

العراق خالل الفترة من شهر أيلول 
2021 ولغاية كانــون األول املاضي 
بلــغ 3.65 ماليني برميــل مبا يعادل 

490 ألف طن نفط خام”.
يســتورد  “األردن  أن  عواد،  وأضافت 
النفط اخلام العراقي مبوجب مذكرة 

املوقعة  اخلام  النفط  جتهيز  تفاهم 
بني احلكومتــني األردنية والعراقية 
املعمول بها منذ مطلع شهر أيلول 

عام 2021”.
وتشــتري األردن مبوجــب مذكــرة 
العراقي  اخلــام  النفط  التفاهــم، 

لتلبية جزء من احتياجاته السنوية 
من النفط مبعــدل 10 آالف برميل 
يوميا على أساس معدل سعر خام 
نفط برنت الشهري ناقصا 16 دوالرا 
للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق 

النوعية وأجور النقل.

وتلتزم الســلطات األردنية، مبوجب 
املذكرة، بتوفير الصهاريج احلوضية 
لنقل النفــط اخلــام العراقي من 
العراق إلى مصفاة البترول األردنية 
في الزرقاء، ويتــم توزيع الصهاريج 
مناصفــة بني الشــركات األردنية 

بغداد ـ الصباح الجديد :
الطاقة  معلومــات  إدارة  أعلنــت 
ان  الســبت،  امــس  األمريكيــة، 
صادرات العــراق النفطية ألمريكا 
ارتفعت لتصل الــى اكثر من 350 
الــف برميل يوميــا كمعدل خالل 

األسبوع املاضي.
إن   ، تقريــر  فــي  اإلدارة  وقالــت 
“متوسط االســتيرادات األمريكية 
من النفــط اخلام خالل األســبوع 
املاضي من تســع دول بلغت 5104 
منخفضا  يوميــا  برميــل  ماليني 
مبقدار 476 الــف برميل باليوم عن 
األســبوع الذي ســبقه والذي بلغ 

5580 ماليني برميل يوميا”.
العــراق  “صــادرات  أن  وأضافــت 
النفطية ألمريكا بلغت معدل 354 
ألف برميل يوميا األسبوع املاضي، 
مرتفعا عن األســبوع الذي سبقه 
النفطية  الصــادرات  بلغت  والذي 
ألمريــكا مبعدل 289 ألــف برميل 

يوميا.

وأشــارت إلــى أن “أكثــر اإليرادات 
األســبوع  ألمريكا خالل  النفطية 
املاضي جــاءت من كندا مبعدل بلغ 
وجاءت  يومياً،  برميل  2.949 ماليني 
الســعودية مبعدل 479 ألف برميل 
النفطية  االيــرادات  وبلغت  يومياً، 
ألف   428 املكســيك مبعــدل  من 
برميــل يومياً، ومن ثــم كولومبيا 

مبعدل 357 ألف برميل يومياً”.

“كميــة  فــإن  لــإدارة،  ووفقــاً 
النفط  من  األمريكية  االستيرادات 
اخلام من البرازيــل بلغ معدل 219 
ألف برميــل يوميا، ومــن نيجيريا 
141 ألف برميل يوميا، ومن  مبعدل 
ليبيا معــدل 90 ألف برميل يوميا 
ومن اإلكوادور مبعدل 87 ألف برميل 
يوميا، فيما لم تســتورد أي كمية 

روسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار الذهب “االجنبي 
احمللية  األســواق  في  والعراقــي” 
بالعاصمة بغداد، فيما اســتقرت 
اربيل عاصمة اقليم  في اســواق 

كردستان، امس  السبت.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار 
الذهب في أســواق اجلملة ب   شارع 
النهــر فــي العاصمــة   بغــداد 
، سعر  الســبت  امس  ســجلت 
بيع للمثقــال الواحد عيار 21 من 
الذهب اخلليجي والتركي واألوربي 
404 آالف دينار، وســعر الشــراء 
400 الف دينار، فيما كانت اسعار 
البيع ليوم اخلميــس املاضي 402 
املصدر  وأشار  للمثقال.  دينار  الف 
، إلى أن ســعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
ارتفاعــا ايضا عند 374 الف دينار، 
وبلغ سعر الشراء 370 ألفا. وفيما 
يخص أســعار الذهب في محال 

الصاغة، فان ســعر بيــع مثقال 
الذهب اخلليجي عيــار 21 يتراوح 
بني 405 آالف دينار و 415 ألفاً، فيما 
تراوح ســعر البيع مثقال الذهب 
العراقي بــني 375 الفاً و 385 الف 
اربيل  الذهب في  اما اسعار  دينار. 

فقد شهدت اســتقرارا حيث بلغ 
سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 
 22 465 الف دينار، وســجل عيار 
بيع 425 الف دينار، وســجل عيار 
21 بيع 410 آالف دينار، فيما سجل 

عيار 18 بيع 350 الف دينار.

متابعة ـ الصباح الجديد :
 ارتفعت أســعار النفط مبا يزيد على 
واحد فــي املائــة ، مدعومة بضعف 
تقرير  بســبب  انخفض  الذي  الدوالر، 
الوظائــف فــي الواليــات املتحــدة، 
اجللسة  من  مكاسب  حتقيق  لتواصل 

السابقة.
وبحســب “رويترز”، فمن بني العوامل، 
التي دعمت األسعار وكبحت خسائر 
انخفاض  بيانــات  أيضــا،  األســبوع 
مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة 
الشــتوية التــي اجتاحــت الواليات 

املتحدة في نهاية العام املاضي.
وارتفعــت العقود اآلجلــة خلام برنت 
1.13 دوالر أو 1.44 في املائة إلى 79.82 
أمس،  التعامالت  خالل  للبرميل،  دوالر 
 78.69 إلى  85 ســنتا  بعدما صعدت 

دوالر عند التسوية اخلميس.
كما ارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكســاس الوســيط األمريكي 1.07 
دوالر أو 1.45 في املائة إلى 74.74 دوالر، 
وكانت قد ســجلت ارتفاعا 83 سنتا 
إلــى 73.67 دوالر عند التســوية في 

اجللسة السابقة.

ومع ذلك، فعلى أســاس أســبوعي، 
ســجل كل من عقدي برنــت وغرب 
تكســاس الوســيط انخفاضا بنحو 
سبعة في املائة عن األسبوع السابق، 
حتت ضغط القلق من احتمال حدوث 

ركود عاملي.
وقلص الدوالر مكاسبه السابقة بعد 
أن أظهرت بيانات الوظائف األمريكية 
لشهر ديسمبر أن أرباب العمل أضافوا 
البيانات من  223 ألف وظيفة، وتقلل 
الفيدرالي  االحتياطي  قيام  احتماالت 
برفع أســعار الفائدة مبقدار 50 نقطة 

أساس أخرى الشهر املقبل.
ويعول الســوق على أنه ميكن أن يؤدي 
ضعف الدوالر إلــى زيادة الطلب على 
النفط، حيث تصبح الســلع املقومة 
بالــدوالر أرخــص حلاملــي العمالت 

األخرى.
وجاء دعم األسعار في أعقاب األخبار، 
التي تفيد بأن الصني، أكبر مســتورد 
للنفط اخلــام في العالــم، تتوقع أن 
تتضاعف حركة الركاب عن طريق البر 
والســكك احلديدية واملياه واجلو خالل 
عطلة رأس الســنة القمرية، مقارنة 

بالفترة نفسها في 2022.
كما جــاء الدعم مــن بيانــات إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية اخلميس، 
التــي أظهــرت أن مخزونــات نــواجت 
التقطيــر، التي تشــمل الديزل وزيت 
التدفئة، هبطت أكثر من املتوقع خالل 
األســبوع املنتهي في 30 ديســمبر، 
وانخفضت 1.4 مليون مقابل توقعات 

لتراجعها 396 ألف برميل.
البنزين  كما قالت اإلدارة إن مخزونات 
األمريكيــة هبطــت 346 ألف برميل 
األســبوع املاضي، مقارنــة بتوقعات 
احملللــني النخفــاض قــدره 486 ألف 

برميل.
وفي حني انكمش نشاط اخلدمات في 
الصني في ديسمبر للشهر الرابع على 
التوالي وســط زيادة إصابات كوفيد - 
19، تباطأت وتيرة االنخفاضات، بينما 
أعلى  إلــى  الشــركات  ثقة  ارتفعت 

مستوى في 17 شهرا.
واتخذت الصني، أكبر مستورد للنفط 
اخلام في العالم، منعطفا مفاجئا في 
سياستها الصارمة “صفر كوفيد” في 
أوائل ديســمبر بعد احتجاجات نادرة 

هناك، ما أدى إلى ارتفاع عدد اإلصابات 
باملرض في شتى أنحاء البالد.

وفي سياق متصل بقطاع الطاقة، قال 
مدير شركة بيونير للموارد الطبيعية، 
أحد أكبر املنتجني في حوض بيرميان 
األمريكــي، إن الرئيس جــو بايدن لم 
التنفيذيني  املديريــن  مــع  يتحــدث 
األمريكي، حتى  والغاز  النفط  بقطاع 
على الرغم من أن إدارته دعت إلى زيادة 

اإلنتاج في األشهر القليلة املاضية.
ونقلت وكالــة “بلومبيرج” لألنباء عن 
شــيفيلد  ســكوت  التنفيذي  املدير 
قوله إنه بينما حتــدث فريق بايدن مع 
قادة النفط والغــاز، “لم يتحدث أول 
رئيس أمريكي أعرفه مع أي شــخص 
من صناعتنا”. وجاءت كلمة شيفيلد 
في حلقة نقاشــية مبؤمتــر جولدمان 
ساكس العاملي للطاقة والتكنولوجيا 

النظيفة في ميامي.
بايــدن  إدارة  أن  شــيفيلد  وأضــاف 
لم تدرك اخملــزون من النفــط والغاز 
الصناعة،  في  التضخمية  والضغوط 
متوقعــا جمودا بني القطــاع والبيت 

األبيض حتى 2024.

التالعب باألوزان وغش الذهب جرائم تتسع في أسواق البالد
نصائح لتجاوزه

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملــة الصعبــة للــدوالر االمريكي خالل 

األسبوع املاضي أكثر من 413 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي باع 
خالل االسبوع املاضي لأليام األربعة التي فتح 
بها املزاد وابتداء من يوم االثنني ولغاية اخلميس 
مقدار 413 مليونا و712 الفا و624 دوالرا مبعدل 
يومــي بلغ  103 ماليني و 428 ألفا و156 دوالرا، 
مرتفعا بنســبة  %17.97 عن األســبوع الذي 

سبقه.
واضاف املصدر ان اعلى مبيعات للدوالر خالل 
األسبوع احلالي كان ليوم الثالثاء حيث بلغت 
املبيعــات فيه 134 مليونــا و 531 ألفا و 838 
دوالرا، فيمــا كانت أقل املبيعات ليوم اخلميس 
التي بلغت فيه املبيعات 43 مليونا و500 ألف 

دوالر.
واشار الى ان املبيعات ذهبت على شكل نقدي 
وحــواالت للخارج لتمويل التجــارة اخلارجية، 
فيما بلغ ســعر بيع الدوالر احملول حلســابات 
املصارف في اخلــارج، اضافة الى البيع النقدي  

1460 دينارا لكل دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أغلق خام البصرة على خســائر أســبوعية 
كبيــرة بلغــت أكثر من %15 بعــد انخفاض 

أسعار النفط خالل األسبوع املاضي.
واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له 
من امس األول اجلمعة على انخفاض بلغ 1.2 
دوالرا ليصل الى 68.42 دوالر، وسجلت خسارة 
اسبوعية بلغت 12.1 دوالرا مبا يعادل 15.03 %.
فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من امس 
األول اجلمعة على انخفــاض ايضا مبقدار 12 
سنتا ليصل الى 78.57 دوالرا، وسجل خسارة  
أســبوعية بلغــت 7.34 دوالرات أو ما يعادل 

.8.54%
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
في آخر جلسة له من امس األول اجلمعة على 
ارتفاع طفيف مبقدار 10 ســنتات ليصل الى 
73.77 دوالرا للبرميل، إال أنه ســجل خســارة 
اسبوعية ايضا بلغت 6.49 دوالرات أو ما يعادل 

. %.8.09
وشــهدت أســعار النفط اخلــام انهيار  في 
اليومــني األولني من هذا العــام على خلفية 
حتذيرات جديدة بشــأن ركود عاملي، ومخاوف 
من وقوع الصني في أزمة فيروس كورونا مماثلة 

لتلك التي مرت بها قبل ثالث سنوات.

بغداد ـ الصباح الجديد :
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابل الدينــار العراقي، امس الســبت، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 

اقليم كوردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد ســجلتا صباح 
اليوم، ســعر صرف بلغ 155850 ديناراً مقابل 
كل 100 دوالر، فيما كانت األســعار يوم امس 

156000 دينار.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  156250 دينارا 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار 

الشراء 155250 دينارا.
أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فان 
اسعار الدوالر في البورصة سجلت انخفاضاً 
أيضاً حيث بلغ ســعر الدوالر للبيع 155800 
دينار، وسعر الشــراء 155750 ديناراً لكل 100 

دوالر أمريكي.

أكثر من 413 مليون دوالر 
مبيعات مزاد المركزي 

العراقي في اسبوع

نفط البصرة يغلق على 
خسائر كبيرة بأكثر من 

15 % في اسبوع

انخفاض اسعار الدوالر
في بغداد وكوردستان

األردن تعلن استيراد 3.65 ماليين برميل نفط من العراق

أكثر من 350 ألف برميل يوميا صادرات 
العراق النفطية ألمريكا في اسبوع

ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد 
واستقرارها في إقليم كوردستان

7 % خسائر النفط خالل أسبوع 

السوق تعول على ضعف الدوالر لزيادة الطلب
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5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

بدره
العدد/148/ش/2022
التاريخ/ 2023/1/2

الى املدعي عليه
)حسني صفاء محمد( يسكن محافظة 
واسط/ قضاء الكوت: داموك / الضباط

بتاريخ 2022/12/27 اصدرت هذه احملكمة 
بإلزامك  احلكم  يقضــي  غيابيا  حكما 
بتســليم االثاث املطالب بهــا عينا او 
ومائة  البالغة ســبعة ماليني  قيمتها 
واثنى عشر الف دينار في الدعوى اعاله 
وتســليمها عينا وان تعــذر فقيمتها 
املذكورة اعاله الــى املدعية زينب نوري 
تبليغك بصحيفتني  شطب عليه تقرر 
محليتني وفــي حالة عــدم اعتراضك 
على القرار والطعن به متييزا خالل املدة 
القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية.
القاضي
سيف علي مهدي

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة استئناف واسط 
محكمة جنح النعمانية

رقم الدعوى :505/ج/2022
التاريخ: 2022/11/13

قرار احلكم بالتجرمي 
تشــكلت محكمة جنح النعمانية في يوم 2022/11/13 من قاضيها 
الســيد )عمر كاظم كرمي( املأذون بالقضاء باســم الشعب وأصدرت 

قرارها اآلتي :- 
املشــتكني / رئيس مجلــس القضاء االعلى اضافــة لوظيفته و كرمي 

عزيز عكار 
املدعي العام / القاضي السيد مرتضى کاظم شغیدل 

اجملرمــني / رزاق صلف حمزة و علي حســن شــفيج . وكيلهم احملامي 
املنتدب عبد االمير معتاب العاصي .

القرار /
 1- حكمت احملكمــة على كل واحد من اجملرمــني) رزاق صلف حمزة و 
علي حسن شفيج( باحلبس الشديد ملدة سنتني استناداً ألحكام املادة 
292 مــن قانون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 املعدل وبداللة مواد 

االشتراك 47 و 48 و 49 منه.
2 - حكمت احملكمة على كل واحد من اجملرمني )رزاق صلف حمزة و علي 
حسن شفيج( باحلبس البسيط ملدة سنه واحدة استنادا الحكام املادة 
292/298 من قانون العقوبات رقم 111 السنة 1969 املعدل بداللة مواد 

االشتراك 47 و 48 و 49 منه.
3- تنفذ العقوبة االشــد الواردة في الفقرة )1( اســتنادا ألحكام املادة 

142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل.
4- اعطاء احلق للمشــتكني رئيــس مجلس القضــاء االعلى اضافة 
لوظيفته وكرمي عزيز عكار مبراجعة احملاكم املدنية للمطالبة بالتعويض 

ان كان لهم مقتضى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
5- يبلــغ اجملرمــني كل من )رزاق صلف حمزه و علي حســن شــفيج( 
باحلكم الصادر بحقهم اعاله من خالل النشر في صحيفتني محليتني 

يوميتني.
6- اصدار امر قبض بحق اجملرمني كل من )رزاق صلف حمزه و علي حسن 
شفيج( وفق املواد 292 و 292/298 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 

1969 املعدل وبداللة مواد االشتراك 47 و 48 و 49 منه.
7-تقدير اتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد االمير معتاب العاصي 
مبلغ مقداره خمسه وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد 
اكتســاب القرار الدرجة القطعية. حكماً وجاهياً قابالً للتمييز وصدر 

استناداً ألحكام املادة 182/أ األصولية وافهم علنا في 2022/11/13.
القاضي
 عمر كاظم كرمي
 قاضي محكمة جنح النعمانية 
القرار طبع بإشرافي

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ر.ع خطاب عمر 

فليح حسن النيساني(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجــز أموالــك املنقولــة والغيــر 

املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية 

في بدره
العدد/132/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/29

الى املدعي عليه/ ضاري جياد 
عذاب

بتاريــخ 2022/12/11 اصدرت هذه 
احملكمــة حكمــا غيابيــا يقضي 
املدعيــة مرجان لطيف  برد دعوى 
لهمود املرقمة 132/ش/2022 والتي 
كانت تطلب فيها التفريق للهجر 
عليــه تقرر تبليغــك بصحيفتني 
محليتني وفي حالة عدم اعتراضك 
على القرار والطعن به متييزا خالل 
املدة القانونية ســوف يكتســب 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي
سيف علي مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد/ 651/ب/2022
التاريخ/ 2022/12/21

إعالن
عطفا علــى قــرار محكمتنا ســتبيع هذه 
احملكمة في املــزاد العلني العقار تسلســل 

266/27 والعائد للشركاء 
املدعي/ هديه جبار كاطع + شــاكر محســن 

عبد
املدعى عليهم/ رشا حسني + سعاد حسن

واملكتســب الدرجة القطعية فعلى الراغبني 
في الشــراء مراجعة هذه احملكمة خالل مدة 
)( يوما اعتبــارا من اليوم التالي للنشــر في 
الصحف احمللية مســتصحبني معهم هوية  
االحوال املدنية وشــهادة اجلنســية العراقية 
وتأمينــات قانونية بنســبة 10% من القيمة 
املقــدرة للعقــار عند وضع اليــد إن لم يكن 
من الشركاء ويتحمل املشــتري اجور االعالن 

والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

األوصاف: عرصه
القيمة املقدرة: 37,266,740 ســبعة وثالثون 
مليون ومائتان وستة وستون الف وسبعمائة 

واربعون دينار
الشاغل/

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ر.ع فاروق حسن 

ساير علي اجلواري(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجــز أموالــك املنقولــة والغيــر 

املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية
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وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة
م / )اعالن(

تعلــن وزارة املالية / دائرة عقــارات الدولة عن بيع العقارات 
املدرجة تفاصيلها ادنــاه باملزايدة العلنية وفق احكام املادة 
)١٥( من قانون بيــع وايجار اموال الدولة رقم )15( لســنة 
٢٠١٣ املعدل ملوظفي ديوان دائرة عقارات الدولة )حصراً( مما 
تتوافر الشروط القانونية املذكورة في املادة اعاله وخالل مدة 
)30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن فعلى 
الراغبني باالشتراك باملزايدة العلنية مراجعة قسم عقارات 

بغداد / الكرخ لالطالع على التفاصيل مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )٥%( من القيمة املقدرة ببدل 
البيع مســتصحبني مع املستمســكات الثبوتية ) هوية 
االحوال املدنية, شــهادة اجلنســية العراقية, أو البطاقة 
املوحدة و بطاقة السكن ( وســتجري املزايدة في الساعة 
العاشــرة صباحاً في ديوان دائرة عقارات الدولة الكائن في 
شارع الرشيد / السنك واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 

فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور اخلدمــة والبالغة ) ٢%( من القيمة العمومية 
للعقار باإلمكان االطالع على جميع االعالنات من خالل زيارة 

املوقع االلكتروني
www.mof.gov.iq

املدير العام / وكالة
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ثقافة 8

تشكيل

شعراصدارات

رحيم يوسف
حني يكــون املبــدع موزعا بني اكثــر من حقل 
إبداعي ما بني ادبي وفني ، سيحاول التوفيق بني 
تلك احلقول قدر امكانه ، ولرمبا ســتكون الغلبة 
حلقل دون اخر فــي ابداعه ، لكن ان يكون العلم  
وتدريس  وممارسة  األساســي كعمل  تخصصه 
، فســيفتقد للوقت حتمــا الن الزمن اليومي 
املتــاح محدود كما هو معروف ، وهنا ســيتبدد 
االستغراب ، لدى املتابع  في غلبة حقل دون اخر ،

 الدكتورة  ســجال الركابي ، الشاعرة املبدعة 
والفنانة التشكيلية وعاملة االحياء ، والتي توزع 
جهودهــا بني الكتابة والتدريــس في اجلامعات 
االهلية ، لم تــول اهمية كبيرة للرســم على 
الرغم من امكانياتها الفنية في عالم التشكيل 
، ولعلها تعاني نوعا من الكســل بهذا االجتاه ، 
الســباب ال تعرفها اال هــي ، وتعلله هي بضيق 
الوقــت ، فاقتصرت أعمالها في عالم الرســم 
على مصاحبة نصوصها الشعرية التي تنشرها 
بني احلني واالخر على مواقع التواصل االجتماعي 
، وهــذا بحد ذاته يشــمل ضياعــا ملوهبة كان 
بإمكانها ان تنطلق في عالم التشكيل النسوي 
العراقي املتطور ادائيا ، عبر جتارب كبيرة وكثيرة 

في هذا العالم الواسع .

الركابي التــي حتتاج للتخلي عن كســلها 
وتطوير ادائها تشــكيليا ، عبــر انتاج اعمال 
تؤكد من خاللهــا موهبتها وامكانياتها في 
خلق املدهش فنيا بدرجة مســاوية لقدرتها 
في عاملي الكتابة والعلم ، واظن بان هذا ليس 
صعبا وال مســتحيال ، النها متتلك كل ما من 
شأنه ان يطور موهبتها الفنية املؤجلة ، عبر 

املواظبة والبحث والتجريب .
الركابــي ومع انهــا لم متنح كامــل وقتها 
او حتــى الوقت الكافي لتاكيــد موهبتها ، 
انتجت مجموعة من الســطوح التصويرية 
، تفاوتت فيها درجــات الدقة واإلتقان ، وذلك 
الســباب متعددة ، ما أفضــى ذلك الى عدم 
وضوح الرؤى الفنية بني تلك السطوح  ولعل 
الســبب الرئيس هو تنفيذ تلك الســطوح 
، ال باعتبارها ســطوحا تصويرية ، تؤســس 
ملالمح جتربة تشــكيلية تســعى لتطويرها 
عبر طرحها للتلقــي ، بل النها جزء تكميلي 
مع نصوصها الشــعرية ، وهذا اجلزء يسعى 
العانة النص الشعري ليس اال ، وهو هنا ياخذ 
دور املوتيف الصحفي املرافق للنصوص ، مع 
االخذ باالعتبار ان هــذه االعمال تختلف في 
طريقة  تنفيذها عن املوتيف بشــكل جذري 
تام الن املوتيــف ينفذ بطريقــة التخطيط 
بينما عمــدت الركابي الى تنفيــذه بااللوان 

باعتباره سطحا تصويريا متكامال . 
الركابي  التي نفذتهــا  إن معظم االعمــال 
تنــدرج ضمــن مــدارس فنيــة متعــددة ، 
كالواقعيــة والتعبيرية والتجريــد املطلق ، 
وتلك التي ميثل فيها فن البورتريه هو الغالب 
االعم ، والتــي نفذ أكثرها بطريقة هي اقرب 
منهــا للتخطيط مع وجود االلــوان، وهذا ال 
يعد خلال ما في بناء السطوح ، ولرمبا يرتبط 
بحاجاتهــا األدبية كما قلــت ، أو تتحكم به 

دوافع نفسية معينة حلظة اخللق  .
التي يغلب عليها  الركابي وفي ســطوحها 
البورتريه ، متثل  نســاء فــي أوضاع مختلفة 
يبلــغ عليها طابــع الوحدة ، مبالمح تشــي 
باحزان دفينة ، حاولت عبر التنويع اللوني طمر 
تلك األحزان ولكن دون جدوى ، بينما عكست 
ضربات الفرشــاة التي تتعــرج وتتداخل هنا 
وهناك  توترات نفسية مرتبطة بادائها حلظة 
اخللــق ، ومرد ذلك الى االنفعال الذي تشــعر 
به الفنانة بســبب ارتباط البورتريه بنص ما 
كتبته أو ســتكتب الحقا ، ليصبح البورتريه 
ال فنا مجردا بل  جــزء مرتبطا بعملية اخللق 

الشعري .
عند النظــر الى تلك الســطوح التصويرية 
، بإمكاننا مالحظة كــم املرجعيات  بدقــة 
الفنيــة فيها ، مما يدل علــى أنها متتلك كما 

كبيرا من املشــاهدات لفنانــني عامليني كبار 
تركــت تأثيرها على تلك الســطوح بوعي او 
دون وعي منها ، ولعــل ) اميديو موديلياني ( 
هو صاحب التاثير االكبر في أعمالها الفنية 

الركابي التي متثل ســطوحها نساء وحيدات 
، تؤكد علــى انتظارها لبنات جلدتها اللواتي 
يعانني من التهميش واالقصاء املتعمد ، على 
الرغم من ظاهر االمور بكونها تنال حقوقها 
، لكن ذلك شــكليا و هامشيا ، ويتضح  ذلك 
جليا في بورتريه عنونتــه ) التحدي ( نفذته 
بتعبيريــة مدهشــة احتل األحمــر الغامق  
باللون  املؤطر  واملشــخص  السطح  معظم 
األخضر بدالالتــه املعروفة ، البراز حالة  التيه 
الواضحة في عينــي الفتاة التي تنظر جانبا 
، تلك النظرة التي تشــي بانكسارات روحية 

دفينة ، تخلق نوعا مــن الغرابة لدى املتلقي 
بســبب العنوان ) التحدي ( وحالة االنكسار 
الروحــي الواضحة عليها ،  وهذا االنكســار 
هو الذي ســيكون دافعا كبيــرا خللق حالة 
التحدي التي ســتاتي الحقا ، لغرض كســر 
القيــود املفروضــة عليهــا ، ســواء كانت 
أو  دفينة تعكسها حالة االنكســار الروحي 
واضحة مثلتها في ســطح اخر جملموعة من 
الفتيات  يقفــن  خلف قيود واضحة  تغطي 
معظم الســطح التصويري ، بدين وكانهن 
ســجينات ، لكن نظرات التحدي تشــع من 
التي نفذتها بشــكل مائل  والوجوه  العيون 
، واملشــخصات بوقفه تتابعية ، متكنت فيه 
من خلق دهشــة واضحة ، عبر الوان هادئة ، 

بالكثير من الضوء .
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مجلة »املسرح« 40: مهرجان املسرح 

الصحراوي
صــدر حديًثا العدد 40 من مجلة »املســرح« 
الشــهريَّة )يناير/ كانون الثانــي 2023(، التي 
تصدرهــا دائرة الثقافة في الشــارقة. عرض 
العدد فعاليات الدورة السادسة من »مهرجان 
املســرح الصحراوي« الذي نُظــم في الفترة 
9 ـ 13 ديســمبر/ كانــون األول املاضي. كما 
اشتمل على اســتطالع حول جتارب توظيف 
الغناء في املسرح اإلماراتي بني األمس واليوم، 
واســتطالع آخر حول أثر مهرجان الشــارقة 
للمسرح اخلليجي، مبناسبة التحضير لدورته 

الرابعة )20 ـ 25 فبراير/ شباط(.
وحفل باب »قــراءات« مبجموعة من املقاالت 
حول العروض املسرحيَّة التي شهدتها بعض 
املدن العربيَّةوفي »حوار« نشرت اجمللة مقابلة 
أجرتها سعيدة شــريف مع اخملرجة املغربيَّة 
أسماء هوري، حتدثت من خاللها عن مشوارها 
في دراســة املسرح، وممارســته، وأبرز جتاربها 

اإلخراجيَّة.
وفي »صروح«، نقرأ مقالــة للطاهر الطويل 
عن اجلماليات املعماريَّة لـ »املســرح الكبير«، 

أحــدث املباني املســرحيَّة فــي اململكة 
املغربيَّة، واملزمع افتتاحه قريًبا.

وفي »أسفار«، سرد الناقد عبد الرحمن بن 
زيدان قصة رحلته إلــى مهرجان أفينيون 

سنة 1976.
الشافعي  »مطالعات«، كتب شريف  وفي 
عن كتاب »جتليات الســير الشــعبيَّة في 

املســرح العربــي« للباحــث املصري عبد 
الكرمي احلجراوي. وفي »أفق«، نشــرت اجمللة 
مقابلة أجراها محمــد ناصر املولهي مع 
اخملرج التونسي نزار السعيدي، حتدث عبرها 
عن عرضــه اجلديد »تائهــون«، الذي كتب 

نصه عبد احلليم املسعودي.
ملهرجانات  تغطيات  »رســائل«  باب  ونشر 

الشــارقة،  تدريبيَّة مســرحيَّة في  وورش 
وشرم الشيخ، وتونس، واخلرطوم، والرياض، 

والالذقيَّة، وجنني، والكويت.
وفي »متابعات«، نطالع حــوارًا قصيرًا مع 
بلبل، مبناســبة  الســوري فرحان  الكاتب 
فوزه بجائزة الدولة التقديريَّة، كما تنشــر 
اجمللة مقابلة قصيرة أجراها الباحث واخملرج 
اجلزائــري عبــد الناصر خالف مــع الفنان 
الســوداني الراحل يحيى احلــاج )1948 ـ 

2018( مواكبًة لذكرى رحيله الرابعة.
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شاهني
صــدر حديًثــا عــن املؤسســة العربية 
للدراسات والنشر للدكتور محمد شاهني 
حوارات  صالــح:  »الطيب  بعنــوان  كتاب 
ومتابعــات في الفكــر والثقافة واإلبداع« 
وهو يضم مجموعة مقابالت ومقاالت تدور 

حول مسيرة الطيب صالح اإلبداعية.
ومما جاء في تقدمي املؤلف:

»تســعى هذه املقابالت إلى قراءة تنويرية 
ملســيرة الطيب صالح اإلبداعية وسيرته 
الذاتيــة خصوًصا ما يتم مــن تقاطع بني 

وما  رواياته  وشــخوص  الطيب  شــخص 
الشمال«  إلى  الهجرة  بـ«موســم  يتعلق 
التي حتتل حيزًا واســًعا في هذه املقابالت 
نظــرًا ملا تفرزه مــن جدلية فــي تأويلها. 
ويؤكد الطيب في مناسبات عدة أن رواياته 
مهما كان ارتباطها باحلياة التي عاشــها 
في الســودان أو في لندن، ليست محاكاة 
لتجربته الشــخصية بل هي في غالبها 
من إبــداع اخليــال الفني الــذي يتخطى 
ظاهر احلدث إلى باطنه الذي يشكل بداية 
بوصلة القراءة. هذا هو مصطفى ســعيد 
مثاًل الذي أبدع الطيب في تصويره عندما 
جعل منه شــخصية أســطورية تتحدى 
بعدي الزمــان واملكان يظهــر للقارئ في 
أحيان كثيرة على أنه السوداني الذي هاجر 
إلى الغرب ليثير قضية االستعمار معاتًبا 
أو منتقًدا أو مشــخًصا لتلــك القضية 
نفســه  وكأن مصطفى ســعيد  األزلية 
القصة ويقدم  يــروي  الذي  الطيب صالح 
أحداثهــا التاريخية ويعايــن وقعها على 
أصحاب البقعة اجلغرافية الذين رزحوا حتت 

نير االستعمار.
يقع الكتاب فــي 264 صفحة من القطع 

املتوسط.

هذا...

ليس أنا

هذا ما قاله العقل.

رمبا أنِت

هذا ما قالته الُروح.

ُقنبلة مضبوطة بشفتينا

هذا ما قالته الُقبلة.

رعشة تسري فينا

تُثلج الصدر

حتر ُق في صمت

هذا ما قاله اجلسد.

حلظة طويلة

هذا ما قاله الُعمر.

رمشة عني

هذا ما قالته النظرة.

نقف على رأس إبرة 

هذا ما قاله االشتياق.

كلمة ال تخطأ

هذا ما قاله املوت.

...

إّنه احلّب

قال أخيرًا القلب.

شيء أثقل وأخّف من الضوء.

*شاعر وكاتب ومترجم من املغرب

الفنانة والشاعرة سجال الركابي وموهبتها 
التشكيلية المؤجلة

مجلة »المسرح« 40...: الطّيب صالح: حوارات ومتابعات« لمحمد شاهين

قراءة

يزْل املــوت في كل حكايــة يجلل املكان 
ويغّير مسار األحداث، أّما ظالله الداكنة 
فقــد ارتســمْت على الصفحــات التي 
امتدْت طويالً لتدون ملحمة املوت والشك 

واحلب واخللود..
بعد موت موسى تغزل األقدار لزوجته ثوباً 
جديدا للحياة ، إذ قبل موته بســويعات 
يزرع موســى في رحم نعمــة بذرة حّب 
مــا تلبث أن تنمــو ســريعاً، لتزهر على 
إثرها حياة األرملــة املعذبة. يولد الغالم 
فتزهر حياة نعمة، بل حتى الرواية صارت 
الذي ينسبونه  مزهرة بعد والدة ســالم 
حذراً ومكراً ألســرة النّجــار في حكاية 
سيكتشف القارئ تفاصيلها، وفي متويه 

من األسرة لوأد فتنة احلمل قبل أن تلوكها 
األفواه وتتقاذفها ألسنة املشككني، وما 
اكثرهم في كّل زمان ومكان، وكأنَّ الكاتب 
يعمد هنا إلى اســقاط ديني يستلهمه 
من قصة الســيدة مرمي وحكاية حملها 
امليمون املبــارك، ثُّم املواجهــة العنيفة 
مع املشــككني بشــجاعة وحسم. هذا 
االســقاط قــد اســتلهمه الكاتب هنا 
بشــكل معكوس -والبون شاســع بني 
احلكايتني شــكالً ومضموناً- إذ أنَّ نعمة 
النّجار ظلت تواري حملها الذي التشوبه 
شائبة خشية الفضائح وأقوال املغرضني، 
ذلك أّنه حمــل جاء من زوج عاش غيبوبة 
ثُمَّ صحــا لســويعات قليلة،  طويلــة، 
وبعدها غيبه الــردى، لتدون احلكاية موتاً 
آخر يضاف إلى سلســلة األحزان.. كّل ما 
نحتاجه أحيانــاً في املواقف الصعبة هو 
شــجاعة املواجهة واملضــي في العزمية 
والرأي، وليذهب من أراد أن يشــكك إلى 
جحيم شــّكه، ولظــى ارتيابــه.. متّنت 
السيدة مرمي املوت والنسيان فكتب اهلل 
واالنتشــار،  املباركة  احلياة  ولوليدها  لها 
على العكس من ابنة النّجار التي تشبثت 
باحلزن واإلنزواء فعوقبت باملوت والنسيان 
في دهاليز االحداث املتعاقبة. ماتت نعمة 
ومات ســّرها معها، ابتلعته الصفحات 
الطويلة، والفصول املمتدة، وكم ابتلعت 
رام اهلل من أســرار قبل االحتالل املقيت 

وبعده!

تكنيك اللغة 
ثُــمَّ ميضي الكاتــب في تشــييد البناء 
احلكائــي واللغوي معتمــداً على تقنية 
املزاوجة بني لغــة بالغية فصيحة عالية 
تؤثث للتوثيق املعرفي للمكان واألحداث، 
ولغة فلســطينية عاميــة دارجة تؤثث 
للغة احلوار بني الشخوص يكسر بها رتابة 
األحــداث وثقلها وينقلك من خاللها إلى 
زمن احلكاية بومضة ســريعة خاطفة.. 
يذكرنــي عباد  بصاحب )أرض الســواد(، 
فقد اعتمد منيــف ذات التكنيك احملبب 
في ثالثيتــه الرائعة، إذ قــد وّثق احلوارات 
باللهجة العراقيــة اجلميلة، وظلْت على 
إثر ذلك التوثيق راسخة في أذهان القّراء، 
فقد اســتطاع أن ينقل القارئ إلى فضاء 

الثنائي  الســرد من خالل تقنية احلــوار 
املزدوج، حوار القارئ بلغة فصيحة عالية، 
وحوار الشــخوص بعاّمية دارجة محببة، 
وهذا ما اعتمده عبــاد هنا في ملحمته 

الرائعة. 

تكنيك العتبات 
ينوع عباد علينا تقنيات الســرد وعناصر 
التشويق فهو يجعل من العتبات السبع 
لدار بطــرس النجار شــخوصاً يتناوبون 

الكاتب يستنطق  فكأنَّ  األحداث،  ســرد 
املكان والشوارع والعتبات، ويجعل املدينة 
كّلهــا تتماهى مع الشــخوص وتتالحم 
مع حياتهــم وذكرياتهم وحنينهم، فهو 
-أي الكاتب- يســتلهم استنطاق احلجر 
الــوارد في البشــارات الدينيــة، وصراع 
آخر الزمان ووقــوف احلجر مع جانب اخلير 
احملض ويوظفها بذكاء كبير لتعزيز احلوار 
وتكثيــف لغة الســرد. فالعتبة - وكما 
كتبــُت عنها يوما - هــي احليز ضيق بني 

عاملني رحبني، أحدهما يفضي إلى اقتحام 
وولوج، وآخر يغريك بانســحاب إلى عالم 
ماقبل العتبة الواسع املمتد، فهي فضاء 
قلق بني عاملني متناقضــني، يؤثثان خليال 
جامــح، بني إقبــال لعالم يثيــر مكامن 
الدهشــة، وآخر يتراجع إلى عالَم ما قبل 
ولــوج احلكايــة، واخلوض في تشــعبات 
األحداث.. فالعتبــة حني تغريك بالتراجع 
فهي متنحك فرصة استنشــاق الفضاء 
احلــّر اخلالي مــن رائحة الذاكــرة وعطن 
الدهاليــز القدميــة واملمــرات الضيقة، 
وحني تغريك باملضي قدمــًا فإّنا تغريك 
ألكتشــاف اجملهول وما غــاب عن ذهنك. 
فالصوت الذي ظــّل يالحق عماد العايش 
حتى كاد أن يصيبه باجلنون، إّنا هو صوت 
يوثق  الذي  النابض  املدينة احلي، وحجرها 
احلدث فكأّنه كاميرا خفية منصوبة في 
زوايا األمكنة توثق مادار فيها من أحداث 
ومشــاهدات ومالحم على َمــّر تأريخها 
الطويل. فهي توثق االنتفاضات ضد احملتل 
وترصد حركة الثوار الشــجعان متمثلة 
بكمــال و جهــاد الذين اتخــذوا من دار 
بطرس النّجار مالذاً احتموا في ظله بعد 
رحيل من رحل إلى امريكا وموت من مات 

في هذه الدار. 
ســالم وماري النســاء مددن لهّن رائحة 
احلنني وينجنب حكايات تبقى عصّية على 
النســيان وهذا بالضبط مادار بني سالم 
وماري.. )بــدت له ماري ممكنــة، ولكّنها 
صعبة وبعيدة. حتولت مــاري إلى أفكار(. 
ماري هي املدينة التي ضاعت وســط هذا 
الضجيــج، وهي حكاية عشــق للمكان 
ظّل يالحقها في وطنــه ومنفاه ويبحث 
عنها بني الشــوارع واألزقة التي اختفت 
معاملها كما اختفــت معالم دار بطرس 
خلف البنايات الشاهقة واألبراج العالية. 
النّجــار وتطلعاته  أما حكايــة خليــل 
العلميــة والتبشــيرية، وحكايــة عماد 
رميا مبالبساتها وأسرارها  وزوجته  العايش 
يكتشفها  للقارئ  فســأتركها  الدفينة 
على مهل، فالسر كما يقول عباد يحيى 
مُيرر خفياً مــن جيل جليل، يكبر في الدار.. 
في صور األلبومات القدمية، وفي الصلوات 
والدعــوات الكتومة. واألهــم في جوف 

النساء.. 

عالء الدين شهاب

نُســب إلى دانيال ديفــو رأي مفــاده ،أنَّ 
»الرواية احلّقــة هي التي تبرز احلقيقة إلى 
الوجود أّما تقدمي قصة مــن اخليال فهذه 
جرمية فاضحة ونوع من الكذب الذي يفتح 
ثغــرة في القلــب، تنفذ منهــا األكاذيب 
بعد اســتمرائها«.. ويذكــر الناقد الكبير 
عبــد اهلل ابراهيم في كتابه املهم )أعراف 
الكتابة السردية( إنَّ »على الرواية أن تكون 
مرآة للحقائق االجتماعية، وإاّل فستندرج 
في حقل األكاذيــب؛ فالوظيفة التوثيقية 
هي التي تخلع عليها الشرعية املطلوبة.”

ولعــل هذا بالضبط ما ســعى إليه عباد 
يحيــى فــي )رام اهلل( بتوثيقــه للمكان 
املتمثل بهــا كمدينة موغلــة بالعراقة، 
بعائلــة بطرس  املتمثلــة  وللشــخوص 
النّجار وتفرعاتها، وعائلــة الدكتور عماد 
العايش، وما رافق تلك العائلتني من أحداث 
ومالبســات دارْت أغلبها حول مدار مدينة 
رام اهلل للفترة املمتدة ما بني نهاية القرن 

التاسع عشر ومطلع األلفية الثالثة.
 فـ«رام اهلل« عنوان واضح صريح خلع على 
الرواية ثوب احلقيقة والوضوح ورســم لنا 
أفقاً واضح املعنى ونــزع عنها في الوقت 
ذاتــه لباس اخليال اجملنح الــذي أتكأ عليه 
كثير من كتاب الســرد احملدثــني، اذا كان 

اختيار منّصة العنوان موفقاً جداً. 
تبدأ الرواية بغيبوبة طويلة ملوسى الشلبي 
زوج نعمــة النّجــار، يعقبها مــوت بعد 
صحوة قصيرة ســتقلب موازين األحداث، 
ثُمَّ يُْتم فترّمل، وأيام شداد من حزن وحداد، 
تعقبها والدة ســتثير جدالً، وفرحة يتيمة 
ترجتف ظاللها على جــدران احلكاية.. بعد 
الوالدة ثّمة ســعادة مشوبة بقلق وترّقب، 
فثراء وطموح ومجد.. ثُــّم موت آخر لرميا 
زوجة عماد العايش، يعقبه شّك مرير من 
قبل زوجهــا يكاد يقارب اجلنــون، فجروح 
غائرة تســتنزف الروح والنفس والدخيلة. 
أن  األحــداث متداخلة غامضــة ماتلبث 
البيوت واحجارها  تتكشــف على عتبات 

العتيقة. 
للموت صور كثيرة، وأســبابه عديدة، أّما 
نتيجتــه فثابتة ال لبس فيها وال مراء، ولم 

تقنيات السرد وعناصر التشويق في »رام اهلل« لعباد يحيى

اعتمد منيف ذات التكنيك 
المحبب في ثالثيته الرائعة، 

إذ قد وّثق الحوارات باللهجة 
العراقية الجميلة، وظلتْ على 

إثر ذلك التوثيق راسخة في 
أذهان القرّاء، فقد استطاع 

أن ينقل القارئ إلى فضاء 
السرد من خالل تقنية الحوار 

الثنائي المزدوج، حوار القارئ 
بلغة فصيحة عالية، وحوار 

الشخوص بعامّية دارجة 
محببة، وهذا ما اعتمده عباد 

هنا في ملحمته الرائعة. 

غالف الكتاب

هذا...  

نورالدين الَغّطاس*
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف بغداد الرصافة 
االحتادية

دار القضاء في الزهور
محكمة األحوال الشخصية في 

الزهور
العدد / 4391 / ش / 2022
التاريخ / 27 / 12 / 2022

اعالن
املدعية : سهى عبد بالسم

املدعى عليه : ميثم إسماعيل 
مجيد

بالسم  عبد  سهى   ( املدعية  اقامت 
أعاله  املرقمة  الشرعية  الدعوى   )
املتضمنة طلب احلكم نفقة ماضية 
اقامتك  محل  جملهولية  و  ومستمرة 
باحلضور  تبليغك  احملكمة  قررت 
يوميتني  محليتني  بصحيفتني 
واحلضور مبوعد املرافعة املصادف 9 / 1 
/ 2023 او ارسال من ينوب عنك قانونا 
ستجري   حضورك  عدم  حالة  وفي 
حسب  وعلنا  غيابياً  بحقك  املرافعة 

األصول
القاضي 
عباس حسن عودة العكيلي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
احلي

العدد/ 959/ش/2022
التاريخ/ 2023/1/4

)اعالن(
املدعية/ تركيه حسوب عجيل

املدعى عليه/ افراح شمران محمد
املرقم  قرارها  احملكمة  هذه  اصدرت 
 2022/12/28 واملؤرخ  959/ش/2022 
حضانة  بتأييد  احلكم  واملتضمن 
ألبناء  عجيل  حسوب  تركيه  املدعية 
ابنها املتوفي سمير مهدي حطحوط 
كل من  فاطمه ومحمد رضا وعليها 
للسفر  القرار  هذا  استخدام  عدم 
باحملضونني خارج البلد وجملهولية محل 
بواسطة  اعالنا  تبليغك  قرر  اقامتك 
على  لالعتراض  محليتني  صحيفتني 
القانونية  املدة  ضمن  املذكور  احلكم 
القرار  يكتسب  سوف  وبعكسه 

الدرجة القطعية ووفقا لألصول.
القاضي
تسحني علوان اخليكاني

تنويه
متديد/ إعالن ملناقصة توفير خدمة التبطني الداخلي النابيب خط 

HDPE تدفق النفط مبادة
Extension for 1st Announcement for Provision of Oil Flowline 
Interpenetration with HDPE Service

044/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2023/1/10 الى 1/24/ 2023
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب 

الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة 
بختم الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2023/1/24 عند 

الساعة 4:00 عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة 

بتاريخ 4/ 12  / 2220
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

 haneen.monam@petroalwaha.com;
zhangwen@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com; 
lixiwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com

تنويه
متديد للمرة الثانية / إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير خدمات 

الدعم الفني الروتيني ملدة ثالث سنوات
2nd Extension for 2nd Announcement for Provision of 
Routine Tech-Support Service for Three Years

019/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2023/1/10 الى 1/17/ 2023
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب 

الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة 
بختم الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2023/1/17 عند 

الساعة 4:00 عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة 

بتاريخ 27 / 11  / 2220
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

 haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.
com; mayan@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1910
التاريخ: 2023/1/2

م/ إعالن
بالنظر حلصول حالة نكول...

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األمالك 
املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني 
النعمانية  بلدية  مديرية  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
خالل فترة )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في 
البالغة  القانونية  التأمينات  اليومية مستصحبني معهم  الصحف 
املزايدة  او نقدا وستجري  )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق 
في  أعاله  البلدية  مديرية  مقر  في  اإلعالن  مدة  من  األخير  اليوم  في 
متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
املزايدة  عليه  ترسو  من  ويتحمل  يليه  الذي  اليوم  في  املزايدة  تكون 
جلب  املستأجر  وعلى  األخرى  املصاريف  وكافة  واإلعالن  النشر  أجور 
هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 
والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وعلى ان يتحمل الناكل 

فرق البدلني

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

Tender Announcement

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED, a COMPANY existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in 
Hong Kong and the branch office registered in EBS COMPANY Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, acting as Operator 
of EBS Oilfield, is pleased to make the following public tender announcement:

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1909
التاريخ: 2023/1/2

م/ إعالن
بالنظر حلصول حالة نكول...

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األمالك 
وفق  العزيزية  بلدية  مديرية  الى  والعائدة  أدناه  في  أوصافها  املدرجة 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل 
في  لنشرها  التالي  اليوم  من  تبدأ  يوما  عشر  خمسة   )15( فترة 
البالغة  القانونية  التأمينات  اليومية مستصحبني معهم  الصحف 
املزايدة  او نقدا وستجري  )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق 
في  أعاله  البلدية  مديرية  مقر  في  اإلعالن  مدة  من  األخير  اليوم  في 
متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
املزايدة  عليه  ترسو  من  ويتحمل  يليه  الذي  اليوم  في  املزايدة  تكون 
جلب  املستأجر  وعلى  األخرى  املصاريف  وكافة  واإلعالن  النشر  أجور 
هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 
والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وعلى ان يتحمل الناكل 

فرق البدلني .

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1907
التاريخ: 2023/1/2

م/ إعالن

)املواد  بيع  عن  واسط  بلديات  مديرية  في  واإليجار  البيع  جلنة  تعلن 
املستهلكة( و املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية 
احلي وفق ألحكام املادة 12 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( 
لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
ثالثون   )30( فترة  خالل  مواصفاتها  على  لالطالع  احلي  بلدية  مديرية 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني 
التقديرية  القيمة  من   )%100( البالغة  القانونية  التأمينات  معهم 
مدة  من  األخير  اليوم  في  املزايدة  وستجري  نقدا  او  مصدق  بصك 
اإلعالن في مقر املديرية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا 
يليه  الذي  اليوم  املزايدة في  املزايدة عطلة رسمية تكون  يوم  صادف 
ويتحمل من ترسو علية املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف 
األخرى وعلى املشتري جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم 
االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد 
على ان يتم رفع املواد خالل فترة 10 ايام من تاريخ املصادقة وبخالفة 
يتحمل املشتري غرامة مالية قدرها )100000( مائة الف دينار عن كل 

يوم تأخير. 

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

Tender Title Provision of Heavy Duty Vehicles Service for EBS Oilfield

Tender Number 050-SC-22-EBS

Tender Announcement

Website

ITB documents and all clarification during the tender period will be published on the following website:

http://www.ebspetroleum.com:8000/sites/tender-document/default.aspx

Bid Closing Date No later than 16:00 )Baghdad Time(, on or before 29th January 2023. In the event that closing date coincides with an official holiday or 
curfew, the closing date shall be automatically extended to the following working day.

Tender Contact Emails All clarification and correspondences from Bidders via email must be sent to nidawei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com.

Bid Delivery

Bid Proposals must be delivered by following information.

Attention: Mr. Ni Dawei
Address:  EBS Petroleum S2 Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Tel: 0772 981 9797

Entry Pass Bidder must provide entry pass application form )refer to attachment C in Section 1( at least 2 working days prior Bid Closing Date.

Bid Validity Period Bidder’s bid Proposal shall be irrevocable for a period Two Hundred Forty )240( calendar days )“Bid Validity Period”(.

Key Factors

Fail to meet any of the below key factors will lead to disqualification:
)1( Submission of BID ACKNOWLEDGEMENT )refer to attachment A in Section 1(
)2( Bid bond submission
)3( Bid proposals are in properly sealed condition
)4( Commercial proposal is separate from Technical proposal
)5( Registered capital share > 1,000,000.00 USD
)6( Similar projects in recent 5 years in the Iraq Market or in the international oil companies > 2 projects
)7( Current Cash Flow )Average( for the last 2 years > 500,000.00 USD
)8( Compliance with scope of work and executive plan for this project
)9( Qualification & HSE & QMS
)10( Valid Tax Identification Certificate )Tax ID( and/or Bidder Establishment Document

Bid Bond

Bid bond: USD 30,000.00 )Thirty Thousand(, The Bid Bond must be delivered to COMPANY in a separated and sealed envelope and 
duly marked and stamped on outer envelope.

The original validity of the bid bond shall be the same as the aforementioned Bid Validity Period

Joint Bidding Joint bidding is NOT accepted by COMPANY.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

اجمالي القيمة التقديريةالعددنوع املوادت

مواد مستهلكة 1
متنوعة 

911500 فقط تسعمائة واحد عشر 541 مادة
الف وخمسمائة دينار الغيرها

مدة االيجارالموقعالمساحةرقم الملكنوع الملكت
سنة واحدةالعزيزية)نكول(2000 م2902ملعب تارتان1

مدة االيجارالموقعالمساحةرقم الملكنوع الملكت
سنة واحدةالنعمانية/ نكول100 م8/172محل صناعي1



مديرية شؤون االحوال 
العدد/ 29
التاريخ/ 2023/1/4

إعالن
بناًء على طلب املدعي )ضرار مرود 
حســن( والذي يطلب من خالله 
تبديل )االســم( من )ضــرار( الى 
)كرار( واستنادا ألحكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 
)3( لسنة 2016 تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له حق 
االعتراض علــى الطلب مراجعة 
املديرية خالل )15( خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشــر وعكسه 
سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة

رأس مالها )20( مليار دينار 
قسم القانونية

)9(
العدد/ 28
التاريخ/ 2023/1/4

اعالن 
تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البــذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع األموال املدرجــه ادناه واخملزونة في معمل تنقية 
البذور في الصويرة . فعلى الراغبن بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية عشر من صباح 
يوم االحد املوافق 2023/1/15 مســتصحبن معهم التأمينات القانونية املبينة ادناه لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية 
وســيتم 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( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة فرض أجور خزن 
بنسبة 0,5% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية .

- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعالن مع أجور التحميل واي مصاريف أخرى .
- ان االشتراك باملزايدة يعتبر اقرار مبعاينة املادة بحالته املعروض بها ويعتبر قبوال به وال يحق له االعتراض الحقا.

مالحظة/ سيتم اجراء املزايدات كل )15( خمســة عشر يوما اعتبارا من 2023/1/30 على التوالي وحسب الكمية املتوفرة 
في املوقع.

 املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

نشر تنويه
ورد ســهوا في اعالن املناقصــة املرقمة )2022/84( 
ان موعــد االجابــة علــى استفســارات الراغبن 
باملشــاركة الثالثاء 2023/1/13 خطا والصحيح هو 
الثالثاء 2023/1/10 وان موعد غلق املناقصة الثالثاء 

2023/1/20 خطا والصحيح هو الثالثاء 2023/1/17.

اعالن غلق كتتاب
يعلن شــركة مصرف الثقة الدولي االســالمي  مساهمة خاصة عن 
غلق االكتتاب العام  في زيادة راســمال شركة االدخار للتوسط ببيع 
وشــراء العمالت االجنبيه وذلك بنهاية الدوام الرسمي ليوم اخلميس 
املصادف  22 / 12 / 2022  حيث مت االكتتاب بكامل االسهم املطروحة 

مع لتقدير
املدير املفوض 
علي سمير حسني

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1907
التاريخ: 2023/1/2

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع ) املواد املســتهلكة( املدرجة 
أوصافها فــي أدناه والعائدة الى مديرية بلدية احلي وفق الحــكام املادة )12( من قانون بيع 
وايجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبن باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية احلــي لالطالع على مواصفاتها خالل فترة )30( ثالثون يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبن معهــم التأمينات القانونية 
البالغــة )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 رســمية تكــون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املشــتري جلب هوية االحوال 
املدنية مصورة وأصليــة وعلى ان يتم االلتزام بكافة التعليمــات والضوابط الصادرة من 
البلدية بهــذا الصدد على ان يتم رفع املواد خالل فترة 10 أيام 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

اعالنات10

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

2،00,000 مليونني دينار150 طن قابلة للزيادة والنقصانكوالح ذرة صفراء علفية

500,000  خمسمائة الف دينار20 طن قابلة للزيادة والنقصانتنب ذرة صفراء علفية

اجمالي القيمة التقديريةالعددنوع املوادت

مواد مستهلكة 1
541 مادةمتنوعة 

911500 فقط تسعمائة واحد 
عشر الف وخمسمائة دينار 

الغيرها
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شــهدت مدبنة البصرة الفيحاء بوم 
امس االول افتتاح مبهر ورائع خلليجي 
25 بحضــور حكومــي ودولي وعربي 
كبير فضال علــى احلضور اجلماهيري 
احمللــي والعربي الذي اشــاد به العدو 
افتتاح كان عرســا   ، قبل الصديــق 
كرويا تخلله عدة فقرات فنية  منوعة 
قدمهــا  نخبة من فنانــي ومطربي 
املاضي  العراق وهــم  يســتعرضون 
التليد لعراقنا العظيم واحلاضر الذي 
نتطلع الى ان يكون افضل من ماضيه 
في السنوات املقبلة بعون اهلل تعالى. 
افتتــاح كان عبارة عــن لوحة فنية 
رســمت بانامــل وجهــود عراقيــة 
مخلصــة محبة لبلدهــا كي يعود 

بلدنا معافى ســاملا غامنا وباشــراف 
عاملي عده جميع احلضور بانه افتتاح 
باهر ومميز في كل فقراته اجلميلة التي 
قدمهــا ابطال العــراق  الذين قدموا 
جزء من اجســادهم مــن اجل تبقى 

ارض عراقنا طاهرة من دنس األعداء.
افتتاح جميل عكســنا مــن  خالله 
حضــارة وادي  الرافدين وهذا االمتداد 
احلضاري  الســومري والبابلي ليعرف 
اجلميــع  حقيقــة العــراق وتاريخه 
اجمليــد وهو منبــع احلضــارات وعلم 
النــاس كيف يكتب احلــرف لتنطلق 
منه رســالة عظيمــة   انبثقت منه  

حضارات  االمم االخرى  .
ولكــن وعلــى الرغم مــن كل هذا 

 25 الرائــع الفتتاح خليجي  االنبهار 
في احضــان مدينة احلب والســالم 
االصيلة  اجلنوبية  والطيبــة  والكرم 
ابنــاء بصرتنا الفيحاء  التي قدمها 
من اصغــر طفل حتى اكبر شــيخ 
في هــذه املدينــة العريقة صاحبة 
القنوات  اجمليد حاولت بعض  التاريخ 
الفضائية احملســوبة على بلدنا  ان 
تتناغم مع ما حدث للوفد احلكومي 
الكويتــي والــذي  كان مفتعال يراد 
من خالله كســر فرحة ابناء  العراق 
بعرســهم االفتتاح الرائع من خالله  
التركيز عن بعض احلاالت التي جندها 
طببعية جــدا مثال فوضــى دخول 
غير املنظــم للجماهيــر  للملعب  

وحتى لو ســلمنا جدال بــان هناك 
ارتباك وفوضى في تنظيم   الدخول 
اجلماهيــري  فكان االجــدى باجلانب 
الكويتــي ان يتعامل مــع املوضوع 
بــروح رياضية ورحابة صــدر اخويه 
عربية كي يشــاركنا فرحة االفتتاح 
بــدال من هذا التصرف املســتهجن 
واننا نقيم  بطولة خليجي  السيما 
25 فــي العراق بعد غيــاب امتد 43 
عاما وحاولت تلك القنوات لالســف 
الشديد ان تسلط الضوء على تلك 
احلاالت اخملجلة مــن اجلانب الكوبتي 
احلكومــي  تاركني الكثير من الصور 
الرائعة واجلمبلة وااليجاببة  واملميزة 
التي شهدها االفتتاح اجلمبل  على 

ملعــب جــذع النخلة فــي مدينة 
البصرة ثغــر العراق الباســم دوما 
وابدا على الرغم مــن كل اجلراحات 
واالماســى التي تعرضت لها مدبنة 
العراق  البصرة حتديــدا وكل مــدن 
نتبجــة افعال رخيصــة من بعض  
احملســوبنب علــى العرب مــن اجل 
ولكن  بلدنا وكســر هيبته  اضعاف 
بالفشل  باءت  افعالهم  هيهات كل 
بوجــود ابناء العراق االصــالء الذين 
اجل  من  وارواحهم  بدماءهم  ضحوا 
ان يبقى عراق الرافدين كبيرا شامخا 

قلعة لكل العرب .
احلمــد هلل فقد انصفنــا الباري عز 
وجل  ومــن اهل الكويت الشــرفاء 

حتديدا وهم  يستهجنون الفعل غير 
املســؤول  واملعيب للوفد احلكومي 
الكويتي علــى فعلته الدنيئة  التي 
كانــت تخفي وراؤهــا غايات خبيثة 
بعرســنا  الكبيرة  فرحتنا  الجهاض 

االفتتاحي.
هنيئــا للعراق وشــعبه ولكل ابناء 
محافظــة البصــرة الكــرام الذين 
شرفونا وهم يعكسون اجمل واحلى 
والطيبة  الكــرم  الصــور عن  واروع 
واحملبة الهل العراق الخوانهم العرب 
لو  الشــكر ملن قدم  والشــكر كل 
جهدا بسيطا من اجل اجناح عرسنا 
االفتتاحي لبطولة خليجي 25 ّّ الذي 

ابهر اجلميع.

عرس افتتاحي مميز

حسين الشمري
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البصــرة : بعثــة االتحــاد 
العراقي للصحافة الرياضية

علــق رئيس االحتــاد الدولي لكرة 
القدم جياني انفانتينيو على حفل 
افتتــاح خليجي 25 فــي البصرة 
بعــد حضــوره احلفل قائــال : انا 
التنافسية  القدم  سعيد الن كرة 
في العراق قد عادت أخيرا فالعراق 
بلد محب لكــرة القدم واكثر من 
املرموقة  البطولة  ذلك في هــذه 
ســعادة انه يعطــي االمل لكثير 
الناس وفي هــذه احلالة لبلد  من 
باكمله ان نشــاهد امللعب ممتليء 
ان  اود  واضاف وبهــذه املناســبة 
اهنئ العراق واالحتاد الدولي واالحتاد 
اخلليجي لكرة القدم على كل تلك 

اجلهود املبذولة . 

اعجاب ال يتوقف
وشــهد حفل افتتاح خليجي 25 
ردود  البصــرة  املبهج في  الرائــع 
العربي  االعالم  لدى  ايجابية  فعل 
لهم فرصة  أُتيحت  واخلليجي ممن 
احلضور في ملعــب جذع النخلة 
او عبر شاشــات التلفاز  ومواقع 
حيــث  االجتماعــي  التواصــل 
اجمعت جميع اآلراء على جمالية 
احلفل وقيمة الرسالة التي قدمها 
للعالم اجمــع ، اجلميع حتدث عن 
احلفــل بإعجاب كبيــر وكثير ممن 
انهم لم  آرائهم قالوا  استطلعنا 
يكونــوا يتخيلــوا ان يكون احلفل 
وفــي طليعة  اجلمال  هــذا  بكل 
املتحدثــني كان الزميــل ســالم 
احلبســي رئيس االحتــاد اخلليجي 
لالعــالم الرياضــي والــذي أبدى 
اعجابــه الشــديد باحلفل حيث 
حتدث قائال : حقيقة ماشــاهدناه 
في احلفل كان امرا مثير لالعجاب 
مبا ضمه احلفل مــن فقرات مميزة 
بالعراق  يليــق  كان حفل  وحقــا 
وبالبصــرة وتبقــى كل الكلمات 
قليلة بحق العراقيني ملا ملســناه 

منهم من حب وطيبة وكرم قد ال 
جند له مثيال في مكان آخر فمبارك 
وان شــاء  النجاح  هذا  للعراقيني 
اهلل يكون ابناء هــذا البلد وعلى 

الدوام في خير وامان .
الرياضــي  الصحفــي  الزميــل  
القطــري علي الصالت قــال: انا 
ســعيد جدا جدا وفخور مبا قدمه 
افتتاح وصل حد  العراق من حفل 
االبهار بحــق كان افتتاحا تاريخيا 
وحضاريا وفيه الكثير من الدالالت 
علــى الوحــدة بــني العراقيــني 
اخلليــج  دول  فــي  واشــقائهم  
افتتاحا  يكن  لم  لكونه  باالضافة 
تقليديا ولو سألتني عن توقعاتي 
لكم  لقلت  بدايتــه  قبل  للحفل 

بصدق اني لم اكن اتوقع ان يكون 
بهذه الروعــة وبهذا اجلمال الن ما 
شــاهدته كان افضــل بكثير مما 
رسمته مخيلتي التي كانت تتوقع 
انطالق  يليــه  مبســطا  افتتاحا 
مباريــات البطولة كما حصل في 
في  اكثر من مناســبة ســابقة 
بطوالت اخلليج واعتقد ان الكلمة 
املناسبة هنا هي ان العراق شعب 
كروي وشعب يحب احلياة فمبارك 

لكم ما قدمتم .

حفل مدهش
الفليت  بنــدر  االعالمي  الزميــل 
من التلفزيون الســعودي لم تكن 
رؤيته تختلف عمن ســبقوه حني 

قــدم فــي بداية حديثه شــكره 
اجلزيــل وامتنانه الكبيــر الهالي 
العراق بشــكل عام وابناء البصرة 
خصوصــا ملــا قدموه مــن كرم 
ان  مؤكدا  وحب  استقبال  وحسن 
ذلك ليــس بالغريب عن العراقيني 
وهو امر متوارث عند ابناء الرافدين 
امــا بخصــوص حفــل االفتتاح 
ان كل كلمات  القــول  فيكفــي 
االعجاب ال تفيــه حقه كان بحق 
افتتاح اروع بكثيــر مما توقعناه مبا 
حمله من رســائل بليغة للعالم 
اجمــع وهو خير دليــل على قدرة 
العراقيني على استضافة االحداث 
وما  الكبيــرة  املهمة  الرياضيــة 
نتمنــاه ان يكــون النجاح حاضرا 

ايضا على الصعيد الفني فنجاح 
العــراق وجناح البطولــة هو جناح 
لنا جميعــا . اما الزميل االعالمي 
عبــداهلل احلــزام مــن التلفزيون 
السعودي فقال: ال تسألني كيف 
وجــدت حفل االفتتــاح بل قل ما 
الذي لــم جتده فــي احلفل فكل 
شــيء كان جميال ومعبــرا ومميزا  
الصوت ، الصورة ، االضاءة ، االلوان 
، اللوحات الفنية كل شــيء كل 
شيء مبارك لكم يا ابناء العراق ، 

اشادات مستمرة
مواقع التواصل االجتماعي امتألت 
بالعديد من التغريدات واملنشورات 
االيجابيــة لشــخصيات رياضية 

االماراتي  املعلــق  ماقالــه  منها 
ومتعة  ابــداع  االفتتاح  عن حفل 
بصرية حفــل افتتاح خليجي 25 
العراق  كانت  البصرة حلظــة  في 
تســتحقها لتجمعنا على مائدة 
تاريخهــا وثقافتهــا وفنها وابها 
شــبابها اما االعالمــي القطري 
قائــال حفل  فغرد  علي عيســى 
افتتــاح خليجي 25 جميل ومعبر 
ورائع شهدناه وهو واحد من اجمل 
اخلليج  لبطوالت  االفتتاح  حفالت 
العربي واســتطاع العراقيون فيه 
مــن ان يعبروا عــن تاريخ بلدهم 

العظيم . 
ابو  املصــري محمد  النجــم  اما 
تريكة فقال العراق يعني العراقة 
احلضارات  العــراق مهد  واالصالة 
والفن  واالدب  الثقافــات  ومهــد 
والشــعر ففي كل جــزء من بالد 
الرافديــن هنالــك تــاري عظيم 
وماٍض الزال متجســدا يروي تاريخ 
متفــرد ، ال توجــد كلمــات تعبر 
تعبــر عن عظمــة العــراق وعن 
روعة االفتتاح ولعلهــا البداية يا 
عراق .اما طــارق ذياب فغرد قائال : 
حفــل افتتاح مبهر قدم لنا صورة 
عــن حضــارة بــالد الرافدين بالد 
شــكرا  والتاريخ  والثقافة  العلم 
للعراق على هــذا االفتتاح املميز . 
وغرد فارس عــوض قائال: هال بيك 
هال نســمعها بقلوبنا في العراق 
احلبيب نشعر بها في مالمح اهله 
الطيبني املشــاعر تفيض وحفاوز 
الترحيب تشعرك ان اجلميع هناك 
مسؤول عن تنظيم وجناح العرس 

اخلليجي.
يذكر ان لقاء االفتتاح بني منتخبنا 
الوطني ونظيــره العماني انتهى 
مباراة  اعقبته  السلبي،  بالتعادل 
الســعودية واليمــن التي انتهت 
نظيفــني  بهدفــني  األول  بفــوز 
ترتيب  ليتصدر األخضر السعودي 
اجملموعة االولــى برصيد 3 نقاط.. 
وفــي اجملموعة الثانيــة أمس فاز 
البحريــن على اإلمــارات بهدفني 

لهدف في ملعب امليناء األوملبي.

البصرة تشهد افتتاح كأس الخليج العربي 
بحضور رسمي وجماهيري كبيرين

انفانتينيو: كرة القدم التنافسية في العراق قد عادت 

من اجواء حفل افتتاح كأس اخلليج العربي في البصرة

سمير خليل 

افتتاح مبهر
 يليق بالفرسان

افتتاح مبهر، أخــاذ خلليجي 25 في البصرة، تزينت 
فضــاءات املدينة البهية، عروس اجلنوب، حارســة 
شــط العرب بألوان الفرح واجلمــال، حبس املاليني 
انفاسهم وهم يتابعون حفال اقل ما يقال عنه، انه 

مذهل.
لم يكــن انطالق خليجي البصــرة اول امس حدثا 
كرويا، كان حكاية مشــوقة حروفهــا تاريخ بلد، 
تاريخ شــعب، تاريخ حضارة، حضارة آالف السنني 
حضرت في ملعب جذع النخلة الذي لم يعد جذعا 
بل حتول نخلة باســقة طرحت رطبا ملونا حملته 
اجنحة الفراشــات واحلمامات امللونة بالوان العلم 
العراقي، رســالة محبة ان العراق وشــعبه احملب 
للخير والســالم واالنســانية قادران يبهر العالم، 
وان شعبه الذي راهن الكثيرون على تفكك حلمته 
وتشتتها برهن اول امس على خسارة ذلك الرهان، 
اجلمهور الذي جســد الفسيفساء العراقي حيث 
ملئــت اطياف الشــعب جنبات امللعــب الكبير، 
وردد اجلميع نشــيد الوطن عندما انشدت القلوب 
والعيون والدموع ذلك النشــيد وســط دهشــة 

ضيوفنا االشقاء واعجابهم.
خليجي 25 في البصرة نهاية وبداية، نهاية حقبة 
ســوداء واجهت رياضتنا وكرتنا العراقية، سوادها 
احلظــر واحلرمــان واالبعاد، وبدايــة حلقبة مضيئة 
بالتحدي واالجنازات والفعاليات الرياضية والكروية 
املتنوعــة، الن كل تفاصيل هــذا االفتتاح الكبير 
وتفاصيله املبهرة جرت بحضور االشــقاء والسيد 
جياني انفانتينو رئيس االحتــاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا(.
ليــس من باب املقارنة مع املونديــال العاملي 2022 
في قطر والذي اختتم قبــل ايام في عاصمة قطر 
الدوحة، لكننا قياســا باالمكانيــات قدمنا عرضا 
مبهرا ســيظل حديث االشــقاء واالصدقاء لزمن 
طويل خاصة على مستوى بطوالت اخلليج العربي.

اكتملــت اركان الصــورة البهية لهــذه البطولة 
ملا يجري فــي بصرة الفيحاء، حيــث يثير اهلنا في 
البصرة دهشــة العالم بكرم اخالقهم ونفوسهم 
الصافية، جميع الضيوف يتحدثون عن طيبة الناس 
املفرطة حد فتح ابواب املنازل والتشــبث بالضيوف 
من اجــل الدخول ونيــل كرم الضيافــة، في وقت 
تنحراجلمال واخلرفان علــى قارعة الطريق في صورة 
جميلة تعبرعما يشعر به البصريون جتاه ضيوفهم.

شــكرا ملن نظم البطولة، الهل البصرة، للضيوف، 
للمســؤولني، للجمهور، لالعبني واملدربني واحلكام، 
شــكرا ملن كتب او صّور اوغنى، ملــن فرح، ملن بكى، 
واخيرا، شــكرا للمعلــق العمانــي الطيب خليل 
البلوشــي الذي افتتح تعليقه على مباراة االفتتاح 

بكلمات محبة صادقة للعراق واهل العراق.

11:00 مساًء

 10:45 مساًء

مفكرة اليوم

اتلتيكو مدريد ـ برشلونة

ميالن ـ روما

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

المكتب االعالمي لالتحاد 
غادرنا عصر اليوم وفد منتخبنا 
إلى  اليد  النسوي لكرة  الوطني 
اجلمهوريــة العربية الســورية 
تدريبــي  معســكر  القامــه 
15 مــن هذا  يســتمر لغايــة 
للمشاركة  اســتعدادا  الشهر 
في بطولة غربي آســيا الثالثة 
للســيدات والتي ســتقام في 
الهاشــمية  األردنية  اململكــة 
حيــث مــن املؤمــل أن يخوض 

منتخبنا الوطني النسوي عـدد 
مـن املباريـات التجريبيـة.

 ويتألف وفــد منتخبنا كل من 
» حيدر سكر رئيسا للوفد وئاال 

ديدوان مشرفا.
والفنــي  التدريبــي  واملــالك   
الدكتور  مــن  املكــون  واالداري 
وكوردواعبد  مدربــا  خنجر  رعد 
امير  وزيــاد  مســاعدا  القــادر 
و  املرمى  ســيدار مدربا حلراسة 
الدكتــور عالء محمد جاســم 

وبيمان  البدنية  اللياقــة  مدرب 
صابر اداري  واحمد ظافر محلل 
فني واحصائي و الالعبات  :اميان 
مغديــد وحنــني ميســر وبريا 
ســليمان وبه هار عثمان وديالن 
رحمن وشيراز عرفان ومه هره بان 
علي وديــاري احمد وكالى رؤوف 
واالء ساالر وهاوزين  رزكار  وريزنه 
سردار  وايناز جنيد وكانياو عمر 
وسناريا عبد الستار وروزا سعيد 

واسمهان إسماعيل.

نور الجبوري
افتتحــت أول أمس بطولة العراق 
للتنس التي اقامها االحتاد املركزي 
الرئيسي في مجمع  ملعبه  على 
من  اكثر  وضمت  الدولي  الشعب 
فريــق مبا فيهم ابطــال املنتخب 
 ، الوطني لثالثة ايام على التوالي 
وهي أولى بطوالت املوسم اجلديد 
2023، وقد حضر افتتاح البطولة  
مستشــار رئيس الوزراء للشباب 
ورئيس  كبيــان  خالد  والرياضــه 

اللجنه االوملبية رعد حمودي. 
وقــال  رئيــس اللجنــة االوملبية 

لتوســيع  ماســة  بحاجة  اننــا 
والسعي  اللعبة  ممارســي  قواعد 
لتطويرها مبينا ان األمر ينسحب 
باجتاه جميع االلعاب االخرى وليس 
التنس فقط .. واضاف قائال ، البد 
ومتابعة  باقامــة  االهتمــام  لنا 
بطوالت الفئات العمرية بشــكل 
مستمر لصقل املواهب وتطويرها 
درجات ســلم  اولى  في  ووضعها 
االرتقــاء الرياضي الــذي نتمناه، 
واشــاد ايضا حمــودي بخطوات 
االحتــاد العراقــي لتطويــر هذه 

اللعبة واالرتقاء بها.

منتخبنا النسوي لكرة اليد يبدأ 
معسكره التدريبي في سوريا 

اتحاد التنس يفتتح أولىتحضيرًا لبطولة غربي آسيا
 بطوالته للعام 2023

لقطة من البطولة

#خليجي25_بصراوي
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جاء في التاريخ :
" ان النبي )ص( راى شابا يصلي في 
املســجد بخشوع وخضوع وقراءة 
صحيحة فدعاه واعطاه مبلغا من 

املال ثم قال له :
أتعرُف لَِم أعطيُتَك هذا املال ؟

قال الشاب :
لقرابتي منــك من جهــة أُّمَك ، 

فقال )ص( :
ال ، ولكن ِلُســن صالتِك وصحِة 

قراءتك "
صلى اهلل عليك يا نبي الرحمة،
 اّنك مصدر النور والهدى واخلير ،

 تأبى االّ أْن ترســم لنــا باعمالك 
أجمــل املناهــج في الــث على 
االتسام بأداء األعمال على أحسن 

الوجوه .
إّن االتقان مطلوٌب في كل األعمال 

ال في العبادات وحدها .

--2

ومشكلتنا اليوم مع الرفيني هي 
أنّهم يلهثــون وراء األموال وليس 

وراء اتقان األعمال ...!!
ومن هنا 

كُثر اخللل ، 
وانهارت البنايات الضخمة، 

ودَبَّ العطل الى ما نستخدمه من 
أجهزة وآليات في شتى اجملاالت .

 – -3

واذا كانت املصانع – ال تســعى االّ 
الى االرباح السريعة فان القائمني 
على اصالح اخللل في تلك املنتجات 
هــم املهنيــون والرفيــون مــن 
ميكانيكــي وكهربائي واخوانهم 

من الرضاعة...

االتقان  على  هــؤالء  من  والريص 
– لالســف  للغاية  وقليــل  قليٌل 

الشديد- .
ومن هنا جاءت هذه التذكرة .

وسرت العدوى الى معظم شرائح 
يتقنون ما  الطــالب  اجملتمع فــال 

يدرسون،
وال السلطويون يتقنون فن اخلدمة 

للمواطنني،
املواطنــون يحســنون اختيار  وال 

ممثليهم .
وهنا تكمن الطامة .

ما أعظم االتقان 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

بغداد - زينب الحسني: 
علــى نحو غير مســبوق منذ 
ثمانينات القرن املاضي، تكتظ 
بــاآلالف من  البصرة  مدينــة 
واإلعالمية  الرياضيــة  الوفود 
واملشجعني مع انطالق بطولة 
لكرة  العربــي  اخلليــج  كأس 
25( للمرة  القــدم )خليجــي 
 44 الثانيــة في العــراق منذ 

عاما.
وازدانت شوارع البصرة باآلالف 
مــن اللوحــات التــي ترحب 
الدول  وأعــالم  البالد  بضيوف 
املشــاركة وشــعار البطولة 
وأخــرى كتــب عليهــا )أهال 
و)ننتظركم  بأشقائنا(  وسهال 

في البصرة(.
املشــرفة  اجلهة  وخصصــت 
بطولــة كأس  تنظيم  علــى 
اجلديدة  دورتهــا  فــي  اخلليج 
سبعة فنادق كبرى الستضافة 
اخلليجية،  املنتخبات  وإسكان 
فضال عــن أعــداد كبيرة من 
كبــار الشــخصيات املرافقة 
واإلداريــني  للمنتخبــات 
واإلعالميني والكام واملشرفني 

على البطولة.
وخصصــت أيضــا نحــو 40 
املشجعني  الســتقبال  فندقا 
الذين شوهد وصولهم مبكرا 
بأزيائهم  البصرة  في شــوارع 
التقليديــة، فيمــا مت نصــب 
أعــداد كبيــرة من الســرادق 
واخليام مجهزة بوجبات طعام 
وشاشات عمالقة لنقل وقائع 

املباريات.
وأعلــن اآلالف مــن املواطنني 
الســتقبال  اســتعدادهم 
فــي  اخلليجيــة  اجلماهيــر 
ودواوينهــم  منازلهــم 
ومضايفهــم فــي مشــهد 
واالبتهاج  الفرح  حالة  يعكس 
التي يعيشــها أهالي البصرة 
باحتضان هذا الدث الرياضي، 
الذي سيبقى عالقا في أذهان 
في  للعراق  ومحطة  الضيوف 
رياضية  بطوالت  اســتضافة 

مستقبال.
وتدفقــت جمــوع غفيرة من 
مختلــف  مــن  املشــجعني 
اجلنســيات اخلليجيــة عبــر 
منفذ ســفوان البري الدودي 
بسياراتهم اخلاصة، التي حتمل 
اخلليج  دول  تســجيل  لوحات 
أن  بعد  الكويتية  األراضي  عبر 

العراقية  الســلطات  أعطت 
تســهيالت غيــر مســبوقة 
وسمحت بدخول اجلماهير من 

دون تأشيرة.
وقال الباحــث وامللحن واخملرج 
فيصل  القطــري  املســرحي 
األنبــاء  لوكالــة  التميمــي 
العراقية، “ما ملســناه من هذا 
الكرم،  الــودود كل  الشــعب 
شــعب يأخذك بكرمه، وكأننا 
البسيط  فالشعب  بلدنا،  في 
شــعب البصرة الذي يعطيك 
الكلمات  وباألخــص  عيونــه 
البصرية  العراقيــة  باللهجة 
أروحلك  “عيونــي..  اجلميلــة 
فدوة”، شعب البصرة مضياف، 
الفرحة،  تســتحقون  وأنتــم 
اليوم ننقل الصورة  ونحن هنا 
األجمل واألصــدق عن البصرة 

والعراق”.
يدعى  إماراتي  مشــجع  وقال 
أبونــواف، “المــد هلل، كمــا 
توقعنــا، جميع األمــور جيدة 
وطيبــة فــي املالعــب فــي 
ومواطنوها  البصرة  محافظة 
أهل الكــرم واملنتخــب الذي 
يلعب بصــورة جيدة  ســوف 

سيفوز ويحرز الكأس”.
وقــال عدنــان درجــال رئيس 
االحتــاد العراقي لكــرة القدم 
فــي تصريح حملطــة تلفزيون 
“العراقيــة”، “حريصــون على 
البطولة بتطبيق جميع  إجناح 
والتنظيمية  الفنيــة  املعايير 

الدولية”.
واختيــر الســندباد البحــري 
الشخصية األســطورية، من 
حكايات ألف ليلة وليلة الذي 
جاب البحار واحمليطات بتجارته 
منطلقا مــن البصرة، تعويذة 
خلليجي 25، التي حتكي قصص 
رحالته البحرية السبع، وها هو 
ثامنة  برحلة  املدينة  إلى  يعود 
بصحبة شــقيقاته الســبع، 
في إشارة إلى منتخبات الدول 

السبع املشاركة.
العراقي  االحتــاد  رئيس  وأعلن 
لكرة القــدم عدنان درجال بيع 
تذاكر بطولة  املئة من  70 في 
خليجي 25 إلكترونيا من بينها 
ألف بطاقــة فقط بيعت   41
فيما  االفتتاح،  ومبــاراة  لفل 
العراق  ســجلت تذاكر مباراة 
كبيرة  مبيعات  والســعودية 

فضال عن املباريات األخرى.
ويُشــاهد اآلالف من املواطنني 
اإلعالم  ووســائل  اخلليجيــني 
شــوارع  في  يتجولون  وهــم 
مدينــة البصــرة ومطاعمها 
التجارية  وأســواقها  وأزقتها 
واملقاهي بكل حرية في أجواء 
آمنة، حيث تعج الشوارع بهم 
حتى ساعات متأخرة من الليل 
اجلوية  الظروف  قســاوة  رغم 
وانخفاض درجــات الرارة إلى 

مستويات متدنية.
إطالق  األجــواء  هــذه  ويرافق 
عدد مميز من األغاني والدبكات 
الفلكلوريــة واألهازيــج التي 

ترحب بالوفود اخلليجية.
ضيوف  من  العشــرات  وأبدى 
البالد إعجابهم باألطباق التي 
تقدمهــا املطاعــم العراقية 
للبلــد  الشــهيرة  لــأكالت 
وأبرزها الســمك املســكوف 
واملشــويات  والقوزى  والباجه 
والدجــاج بالتنــور مــع اخلبز 
والبرياني،  الشــهير،  العراقي 
مع أطباق مــن املقبالت فضال 
عن احتساء الشاي باالستكان 
وفناجــني القهوة، فيما فضل 

باألجواء  االســتمتاع  آخــرون 
لتناول وجبات من  الشــعبية 
أصحــاب املطاعــم والعربات 

اجلوالة.

كرنفال " خليجي 25 "أبهر 
العالم

عــادت البطولــة التــي يبلغ 
عمرهــا أكثر من 52 عاما، إلى 
العراق، بعد أن ســبق لبغداد 
اخلامسة  النســخة  احتضان 
في العــام 1979. اذا افتتحت 
يوم اجلمعة النســخة 25 من 
العربي  اخلليــج  كأس  بطولة 
لكــرة القــدم "خليجــي 25 
والتي  الدولي  البصرة  "مبلعب 
تستمر منافســاتها حتى 19 

يناير اجلاري.
وحمل عراقي بطل فقد بصره 
فــي اثناء الــروب ضد داعش 
اإلرهابي علم العراق أمام أكثر 
تواجدوا  ألف متفــرج   65 من 
االســتاد لضور  في مدرجات 
البطولة التي تُعد لّم الشمل 
لعشاق كرة القدم في منطقة 

اخلليج العربي.

حفــل  متابعــو  وتســاءل 
كثيرون  وصفه  الذي  االفتتاح، 
بـ"العاملي"، عــن هوية الرجل 
العلم  رفــع  الــذي  الضريــر 
اجلماهيــر  أمــام  العراقــي 
الغفيرة والشخصيات الهامة 
املتواجدة داخل االســتاد وفي 
مقدمتهــم رئيــس الفيفــا 
جياني إنفانتينو ورئيس الوزراء 
السوداني، فيما  محمد شياع 
كشــف محافــظ البصــرة، 
أســعد العيدانــي، عن هوية 
الشــخص الضريــر الذي قام 
بحمل علم العــراق في حفل 
القدم  كــرة  بطولة  افتتــاح 

"خليجي 25"، اجلمعة.
وقــال احملافــظ في منشــور 
إن "العقيد، عالء  تويتــر  على 
العيداني، الذي فقد بصره في 
معارك حتريــر املوصل، هو من 
حمــل علم العــراق في حفل 

افتتاح خليجي 25".
االفتتاح  فعاليات حفل  وبدأت 
من  وهــو  اخلليــج  بأوبريــت 
كلمات الشــاعر حــازم جابر 
محمود  تباعا  الفنانــني  وأداء 
طالب  وإينــاس  العبــاس  أبو 
عبد  وحيدر  هاشــم  ومحمد 
ثامر الذي جســد شــخصية 
البطولة،  متيمــة  الســندباد 
وكورال  الشــكرجي  وجــواد 
املتطوعــني من خريجي طلبة 

وأبناء البصرة.
وشــهد الفل عروضا ضوئية 
على  الضوء  مبهرة ســلطت 
حضارات العــراق الضاربة في 
العراقي،  الفنان  وقام  التاريخ، 
بإحياء فقرة  الرســام،  حسام 
العراق  بضيوف  رحبت  غنائية 

املشاركني في البطولة.
رتبة  العيداني حمل  ان  ويذكر 
رائــد وفــي عــام 2015، فقد 
بصــره بعد تعرضــه إلصابة 
ضد  املعــارك  خــالل  خطيرة 
تنظيــم "داعــش" اإلرهابي ، 
وبعد اإلصابة قــرر وزير الدفاع 
ترقيتــه إلى رتبــة مقدم وثم 
عقيد،فــي عــام 2020، نــال 
العيداني  عالء  اجلريح  العقيد 
الفنون  في  املاجســتير  درجة 
اجلميلة )تقنية أداء املمثل في 
في  االجتماعية  العالمة  حتول 
العــرض املســرحي العراقي( 
والتي قدمت في كلية الفنون 

اجلميلة جامعة بغداد.

كرنفال " خليجي 25 "أبهر العالم

حفاوة أهالي البصرة تغمر جماهير كرة القدم

بغداد - الصباح الجديد: 
عبــرت الفنانــة رحمــة ريــاض، عن 
سعادتها باملشاركة في افتتاح بطولة 

كأس اخلليج الـ 25 في البصرة.
وقالــت عبر حســابها الرســمي في 
"فخورة  االجتماعــي:  التواص  مواقع 

بإني ابنة هذا البلد العظيم، وسعيدة 
جدا مبشــاركتي بني هلي وناسي في 
هكــذا حــدث رياضي مشــرف يليق 
بعراقنا البيب وصورته املشرقة ومنها 

لأعلى".
رحمة رياض وبحســب ما ذكر حساب 

Iraq_Sport1 علــى تويتر لم تتمكن 
من الوصول الى امللعب بسبب االزدحام 
ولكنها شــاركت فرحة العراقيني بني 

شوطي املباراة.
وحقق حفل افتتاح خليجي 25 إشادة 
واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا 

عبر تويتر بهــذا املارثون الرياضي الذي 
، خالل  البصــرة  تســتضيفه مدينة 
الفترة مــن 6 يناير حتى يــوم 19 من 

الشهر نفسه.
وتعد هــذه هي املــرة الثانيــة، التي 
يســتضيف فيها العراق بطولة كأس 

القدم، بعد  العربي لكرة  اخلليج 
 ،1979 العام  األولى  االستضافة 
للبطولة في نسختها اخلامسة 
في العاصمة بغداد، والتي توج 
بلقبها آنذاك املنتخب العراقي.

رحمة رياض عن مشاركتها في خليجي 25:
 فخورة بأني ابنة هذا البلد العظيم

بغداد - الصباح الجديد: 
احملجة  )دار  مــن  صــدر حديثــا 
البيضــاء ببيروت( اجلــزء الثالث 
والثمانون من موســوعة العراق 
)مســارات  وعنوانــه  اجلديــد 

ومدارات( .
والكتاب هــو مجموعة مقاالت 
لسماحة العاّلمة السيد حسني 
الصحف  لــه  نشــرتها  الصدر 
العراقية، ونشــر هو بعضاً منها 
 face book علــى صفحته فــي
،واحملور فيها هو االوضاع العراقية 
املتعددة سياســيا  في جوانبها 

واجتماعيا واخالقيا وثقافيا ..
ومن أهم فصوله :

التحايل على القانون .
ضعف الُبنية اللغوية .
الى السلطويني فقط .

االبتــزاز عمليــة مرفوضة بكل 
املعايير .

أَبالسُة االنس .

العــراق اجلديــد بلــُد العجائب 
والغرائب 

َمْن َهَو َخيُرنا ؟
املوهبة سالح ذو حدين .

االفالس االجتماعي .

ال لالزدواجية .

يطلب من : 07837685254 
املكتب االعالمي 

لسماحة السيد حسني الصدر

الصباح الجديد - خاص:
التوالــي يفوز  لســنتني علــى 
مخــرج مــن كركــوك باجلائزة 
دولية، حيث  االولى في مسابقة 
فاز الفيلم االنيميشــن القصير 
زنكنة  سردار  للمخرج  )االنسان( 
باجلائزة االولى في مسابقة فيلم 
اقيمت  التي  الواحــدة  الدقيقة 
في فلسطني من بني 116 فيلما 

من 13 بلدا عربيا.
ويذكر ان اخملرج زنكنة قد فاز في 
نفس املسابقة التي اقيمت العام 
ايضا عن  االولى  وباجلائزة  املاضي 
متســاوية(  )فرص  االخر  فيلمه 
مــن مجمــوع 116 فيلما ايضا 
مؤسســة  انتاج  من  والفيلمان 

كركوك للثقافة والفنون.
واخملرج سردار شــكر "مؤسسة 
وكذلك  فلســطني  في  ســوا" 

صانــع االفــالم انس املوســوي 
وشــركة البوابــة الذهبية كما 
وشــكر بشــكل خــاص كاتبة 
السيناريو الروائية املتألقة مالك 

االحمد.
ان مؤسســة كركوك  يذكر 
هــي  والفنــون  للثقافــة 
إحــدى منظمــات اجملتمع 
 NGO املدني فــي كركوك
وقدمت ومنذ تأسيســها 
في عــام ٢٠٢٠ مجموعة 

النشــاطات  مــن 
والفنية  الثقافيــة 

ملتقيــات  مــن 
ت  نــا جا مهر و
ئية  ســينما
حية  مســر و
وفوتوغرافيــة 
عمــت  د و
عــة  مجمو
الفنانني  من 
اجنــاز  فــي 

اعمالهم.

اصدار جديد للعالّمة السيد حسين الصدر
الجائزة األولى للمخرج سردار زنكنة 

في مسابقة فيلم الدقيقة الواحدة بفلسطين
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