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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
امس  النزاهة  هيئة  كشــفت 
تزوير  حلاالت  رصدها  عن  االحد، 
للمتقاعدين  وابتــزاز  ورشــى 
تعويضات  من  واملســتفيدين 
ضحايــا العمليــات اإلرهابية 
التقاعد، مشــيرة  في هيئــة 
الــى ان الهيئــة لــم تتخــذ 
حاالت  ملنع  العمليَّة  اإلجراءات 
الوهميَّة  واألســماء  التزويــر 
التــي ما زالت تســتحوذ على 
رواتــب تقاعديٍَّة بصــورٍة غير 
قانونيَّــٍة، وعــدم اســتكمال 
اإللكترونيَّة؛  احلوكمة  إجراءات 
ملنع تأخير املعامــات والتزوير، 

وتعرُّض املُراجعني لابتزاز.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته 
اآللية  اعتمــاد  امس، ضــرورة 
اإللكترونيَّة وإعداد آليٍَّة واضحٍة 
دٍة لصرف فروقات الرواتب  وُمحدَّ
اإلرهاب،  وضحايا  للُمتقاعدين 
تكــون بديلــًة عــن الطريقة 
احلاليَّة للصرف التي تشــوبها 
مبدأ  وانعــدام  فســاد  حاالت 

العدالة.
في  الوقاية  دائــرة  ان  وبينــت 

ته  الهيئة، ذكرت في تقريٍر أعدَّ
عــن الزيــارات التي قــام بها 
التقاعد  هيئــة  إلــى  فريقها 
آليات  على  لاطــاع  العراقية 
عملها، واقترحت توجيه إعمام 
من األمانة العامة جمللس الوزراء 
إلــى الــوزارات واجلهــات غير 
املُرتبطة بوزارٍة؛ من أجل إرسال 
التقاعديَّة  التوقيفــات  مبالغ 
في  إلــى صندوق تقاعــد ُموظَّ
د دون تأخيٍر،  الدولة مبوعدها امُلدَّ
ومفاحتــة وزارة املاليَّــة إلطاق 
املاليَّة،  املُســتحقات  مبالــغ 
والعمل علــى إنهاء هذا امللف، 
إضافة إلى اتخاذ إجراءاٍت رادعٍة 
يثبت  الذيــن  فني  املُوظَّ بحــقِّ 
بابتــزاز املواطنني في  قيامهم 

موضوع صرف فروقات الرواتب.
أنَّ  إلــى  الدائــرة  وأشــارت 
املُتقاعديــن وضحايــا اإلرهاب 
رواتب  فروقــات  املُســتحقني 
ُمستحقة  أصبحت  ســابقة 
ـب على إثرها مبالغ  الدفع وترتَـّ
ة هيئــة التقاعد؛  ماليَّــة بذمَّ
كافيٍة،  مبالــغ  وجــود  ولعدم 
ة  نتيجة عدم إقرار املُوازنة العامَّ

املُســتحقون  يلجأ  ـة  االحتاديَـّ
أعضاء  مكاتب  ُمراجعــة  إلى 
في  واملسؤولني  النوَّاب  مجلس 
للُمســاعدة في صرف  الدولة 
الفروقات، حيــث ورد 62 كتاباً 
النــوَّاب خال يــوٍم واحٍد،  من 
أو طلــب مقابلــة رئيس هيئة 
واحٍد  ليوٍم  عددها  التقاعد،بلغ 
100 طلب مقابلــٍة، الفتًة إلى 
أنَّ رئيــس هيئــة التقاعد لم 
يبِد التعاون الــازم مع الفريق 
عنــد املُطالبــة باالطاع على 
كونها  من  بالرغــم  الطلبات؛ 

ُمؤرشفًة.
وأوصت الدائرة باتخاذ اإلجراءات 
ـة والقانونيَّــة للحفاظ  اإلداريَـّ
التقاعديَّة  املعامــات  علــى 
مــن  وحفظهــا  وأرشــفتها 
التزويــر والتلــف والفقــدان، 
التزوير  حاالت  عن  والكشــف 
بهدرٍ  تســبَّبت  التي  السابقة 
فــي املال العــام، فضــاً عن 
اتخاذ اإلجراءات القانونيَّة بحقِّ 
ُمِنحوا مبالغ  الذين  األشخاص 
بدون ضوابــط قانونيٍَّة؛ نتيجة 
التزوير وإعــادة تلك املبالغ إلى 

خزينة الدولة.
هيئة  اتِّخــاذ  عــدم  وأكــدت 
التقاعــد اإلجــراءات العمليَّة 
ملنــع حاالت التزوير واألســماء 
الوهميَّة التي ما زالت تستحوذ 
على رواتب تقاعديٍَّة بصورٍة غير 
اإلجراءات  اتخاذ  وعدم  قانونيٍَّة، 

بخصوص مقترح هيئة النزاهة 
باســتكمال إجراءات احلوكمة 
اإللكترونيَّة؛ من أجل منع تأخير 
املعامات والتزوير، ومنع تعرُّض 

املُراجعني لابتزاز.
املُرسلة  التقرير  في  واقترحت، 
نســخٌة منه إلى مكتب رئيس 

ة  مجلس الوزراء، واألمانة العامَّ
جمللس الوزراء، ووزير املاليَّة، تأليف 
في هيئة  فرٍق ميدانيٍَّة من ُموظَّ
وإجناز  االنتقال  لغرض  التقاعد؛ 
ســيما  التقاعديَّة،  املُعامات 
وضحايا  الشــهداء  لعوائــل 
بــدل جعلهم عرضًة  اإلرهاب، 

بني واضطرار  لابتزاز مــن املُعقِّ
بعــض املراجعــني للتنازل عن 
مقابل  ُمســتحقاتهم  نصف 
الصــرف، حيث بــنيَّ بعضهم 
فني بإعادة املعامات  قيام املُوظَّ
التي ال يتمُّ ترويجها عن طريق 
ة وجود نقٍص في  بني بحجَّ املُعقِّ

أوليَّاتها.
ورصــد التقريــر العديــد مــن 
السلبيَّات، منها أنَّ آخر مصادقة 
على البيانــات املاليَّة من مكتب 
ديوان الرقابــة املالية في الهيئة 
تعود لعام 2016، ويُعزَى سبـــب 
التأخيــر إلى اختــاف البيانات 
املقدمــة مــن قبــل الهيئــة، 
اتخاذ اإلجراءات  إلى عدم  إضافة 
القانونيَّة الستعادة األموال التي 
ُمِنَحــت كرواتــب للمتقاعدين 
اإلرهاب  وضحايا  الشــهداء  من 
هم  بحقِّ تظهــر  ممَّن  واملصابني، 
رات أمنيَّة أو شبهات تزويٍر،  ُمؤشِّ
قراراٌت  هم  بحقِّ والذين صــدرت 
قطعيــة باســترجاع األمــوال 
للقانون،  خافــًا  لهم  املمنوحة 
واكتفــت الهيئــة بإيقاف منح 

الرواتب فقط.

واشــارت الى انه عنــد االنتقال 
إلى مصرف الرشــيد داخل بناية 
الهيئــة، الحظــت تأخير إصدار 
قبل  مــن  »النخيــل«  بطاقــة 
املُتعاقدة  العراق«  »بوابة  شركة 
مع املصرف بعــد انتهاء نفاذها 
ولفتــراٍت تتجاوز 45 يومــاً، وأنَّ 
بنايــة هيئة التقاعــد ُمحاطة 
الذين لديهم  بــني  املُعقِّ مبكاتب 
فني فيها،  عاقاٌت ببعــض املُوظَّ
وإجناز املُعامات من خالهم لقاء 

مبالغ ماليٍَّة.
اتِّباع  أيضاً  الهيئة  وشــخصت 
املواطنني  وتكليف  ُملتويٍة  طرٍق 
دُها  يُحدِّ انتقائيَّــٍة«  »بطريقــٍة 
ــف امُلتــصُّ مبراجعة دوائر  املُوظَّ
األحــوال املدنيَّــة؛ لغرض جلب 
ة صــدور املُستمســكات،  صحَّ
لعدم وجود جهاز قارئ للبطاقة 
ــدة، وعدم وجود ســجاٍت  املُوحَّ
للشــكاوى وإحصائيَّاٍت باللجان 
التحقيقيَّــة، إضافــة إلــى أنَّ 
سجات القســم القانونيِّ غير 
مٍة، واألوليات غير ُمؤرشفٍة  ُمنظَّ
أو مذكورة بســجاٍت  إلكترونياً 

ورقية.

التزوير والرشى واالبتزاز وصرف رواتب لغير المستحقين تعشش في هيئة التقاعد
هيئة النزاهة تكشف  تقريـر

خاص - الصباح الجديد:
القانونيــة  اللجنــة  حــذرت 
النيابيــة، مــن أنفــاق جميع 
الوفرة املالية املتحققة نتيجة 
ارتفاع اسعار النفط في قانون 
املوازنة للعام احلالي، داعية إلى 
وضعها فــي صندوق يخصص 
االقتصادية،  واألزمات  للطوارئ 
الفتة إلى ضرورة معاجلة قضايا 
وتثبيت  التعيينات  مهمة مثل 

املاضرين اجملانيني.
اللجنــة محمد  رئيس  وقــال 
عنوز، في تصريح إلى »الصباح 
إن »البرملان ينتظر من  اجلديد«، 
احلكومة إرسال قانون للموازنة 
يوظف الوفــرة املالية الناجمة 
النفط  ارتفــاع اســعار  عــن 
بالنحو  املاضــي  العــام  خال 

الصحيح«.
وتابع عنــوز، أن »البرملان يتجه 
نحو عدم تبديــد الوفرة املالية 
فقط«،  واحدة  مالية  في سنة 
مشــدداً على ضرورة »تأسيس 
صنــدوق للتنمية أو لألجيال أو 
الطوارئ يحتفظ بقدرات مالية 

ملواجهات التحديات القادمة«.
تفيد  »املؤشرات  أن  إلى  ولفت، 
بأن ســعر برميــل النفط قد 
يهبــط بالتزامن مع التطورات 
احلاضر  الوقــت  فــي  حاصلة 

واحلرب الروسية االوكرانية«.
وبني عنــوز، أن »العراق يعتمد 
فــي %95 مــن ايراداتــه على 
النفــط، وال بــد مــن االحتراز 

مســبقاً من أجل عدم الوقوع 
في أزمــة اقتصادية مالية مرة 
أخرى كما حصل في السنوات 

املاضية«.
ويواصــل، أن »ســعر البرميل 
الــذي يتم وضعه فــي املوازنة 

عليــه  يحصــل  إال  يفتــرض 
مبالغة برفعه إلى مستويات ال 
ميكن تافيها عند أي هبوط في 

األسواق العاملية«.
ودعــا عنوز، إلــى »العدول عن 
الســعر احلالــي الــذي يجري 

باألوســاط احلكومة،  تداولــه 
وجعلــه بنحــو 55 دوالراً، وإذا 
مــا حتققت هنــاك وفرة ميكن 
السنوات  في  منها  االستفادة 

املقبلة«.
ينبغي  املوازنة  »قانون  أن  وأورد، 

أال يتجاهــل قضايا اجتماعية 
التعيينات  مهمة مثل معاجلة 
وتثبيــت املاضريــن وغيرهــا 
من اجملاالت التي ســببت أزمة 

سياسية وتظاهرات متعددة«.
»وجود  إلــى  عنــوز،  وانتهــى 

التزامــات كبيــرة ينبغي على 
الكتل إدراكها واملضي بها من 
خال قانــون املوازنــة، والدفع 
الستقرار اجملتمع وضمان حقوق 
املســائل  من  تعّد  املواطنــني 
املهمــة التي علــى الدولة أن 
تنفذهــا مــن خــال خطتها 

املالية املتمثلة باملوازنة«.
من جانبه، ذكــر عضو اللجنة 
أوميد محمــد في تصريح إلى 
»الصباح اجلديــد«، أن »البرملان 
كان ينتظــر مــن احلكومة أن 
ترســل قانون املوازنة قبل بدء 
الفصل التشريعي من أجل أن 

ندققه ومنضي بتشريعه«.
وتابــع محمــد، أن »الفصــل 
غدا  يبدأ  التشــريعي ســوف 
لغاية  القانون  يرد  ولم  الثاثاء، 

الوقت احلالي وهو امر سلبي«.
»الســلطة  أن  إلــى  وأشــار، 
تســتطيع  ال  التشــريعية 
يأت من  بالقانون ما لم  املضي 
»املوازنة  أن  مبينــاً  احلكومة«، 
يعّد من أهم املشــاريع التي ال 
بد إقرارها خال الدورة احلالية«.

وانتهى محمد، إلى أن »البرملان 
عازم علــى إجناز هــذ القانون، 
ألعماله  أولويــة  ميثل  بوصفه 

خال هذا الفصل«.
وكانت اللجنة املالية قد أكدت 
اجناز الوزارات املعنية مشــروع 
قانون املوازنة، الفتة إلى إحالته 
جمللس الوزراء من أجل التصويت 

عليه قبل عرضه على البرملان.

حذرت من هدر جميع الوفرة المالية في موازنة 2023

 القانونية النيابية تدعو لتأسيس صندوق للتنمية
 أو الطوارئ يحتفظ بأموال لمواجهة التحديات المقبلة

»شركة بغداد « للمشروبات الغازية 
4ترفع األسعارمستغلة صمت الحكومة لبنان مقبل على أسبوع رئاسي »حاسم « 

3بانتظار مرشحين جدد

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس اجلمهورية عبد اللطيف 
جمال رشــيد امس األحــد، خال 
لقائــه عمــار احلكيم رئيــس تيار 
االســراع  ضرورة  الوطني،  احلكمة 
في اقرار املوازنة املالية لسنة 2023.

وذكــر بيان صادر عن الرئاســة أنه 
اآلراء  تبــادل  اللقــاء  جرى خــال 
السياسية  املستجدات  بخصوص 
في البــاد، والتأكيــد على ضرورة 
دعــم احلكومــة لتمكينهــا من 
تطبيــق البرنامــج الــوزاري الذي 

يهدف إلى توفير اخلدمات الضرورية 
للمواطن.

وفي هذا الســياق مت التأكيد على 
إقرار  فــي  االســتعجال  أهميــة 
املوازنة لإلســراع في اجناز املشاريع 
التي ستساهم في دعم االقتصاد 

وتعزيز البنية التحتية للبلد.
كما حتدث الرئيس عــن زيارته إلى 
واطاعه على  نينــوى  محافظــة 
أوضاعهــا واحتياجاتها والســبل 
املعانــاة عن كاهل  برفع  الكفيلة 

أبنائها وتوفير العيش الكرمي لهم.

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد النائب عــن ائتاف دولة القانون 
أن  االحــد،  امس  اخلزرجــي  مهنــد 
الفســاد اإلداري واملالــي حلق بأغلب 
مرافــق الدولــة نزوال الى ســجون 
العراق، معتبراً الفساد املتعلق مبلف 
إطعــام الســجناء ال يقــل خطورة 
وقال  القرن«.  عن فضيحة »ســرقة 
اخلزرجي في بيان إن » مفوضية حقوق 
اإلنسان في العراق أشارت إلى أن عدد 
مواقف  فــي  واملكومني  املوقوفــني 
االحتجاز وســجون دائرة اإلصاح بلغ 
نحو 76 ألف شــخص و3 آالف امرأة 
فضاً عــن ألَفي حــدث، منهم 49 

ألف محكومــاً، يتوزعــون في أكثر 
30 ســجناً بني مراكز التحقيق  من 
وأضاف،  واإلصاحيــة«.  واالحتجــاز 
ان »املفوضيــة تتلقــى حوالي أكثر 
من 15 ألف شــكوى مــن منظمات 
وأهالي السجناء سنوياً تتعلق برداءة 
الطعام وســوء املعاملة والتعذيب«، 
مبينــا أن »الفســاد املتعلــق مبلف 
إطعام الســجناء ال يقل خطورة عن 
فضيحة )ســرقة القــرن(«. وطالب 
اخلزرجي، هيئــة النزاهة بـ«مكافحة 
الفساد املوجود في السجون وخاصة 
املتعلق مبلف إطعام الســجناء بعد 

رصد حاالت فساد كبرى ». 

بغداد - الصباح الجديد: 
الوزراء  رئيس مجلــس  أفاد مكتــب 
القائد العام للقوات املســلحة امس 
أكثر من مائة ســيطرة  برفع  األحد، 

أمنية في العاصمة العراقية بغداد.
الزبيــدي في  اللواء جاســم  وقــال 
مكتب رئيــس مجلس الوزراء ملتابعة 
البرنامــج احلكومي فــي تصريحات 
رســمية أثناء تغطيــة فتح مداخل 
بافتتاح  »باشــرنا  اخلضراء،  املنطقة 
طريق مطار املثنى باجتاه جسر املعلق، 
وكذلك  الطابقني،  جسر  باجتاه  ومنه 
مت فتح طريق جســر الزيتــون باجتاه 

فتح  وكذلك  االحتفــاالت،  ســاحة 
خمسة أنفاق داخل املنطقة اخلضراء، 
وكذلك طريق مجســر احلارثية باجتاه 
املاكم وقيــادة عمليات بغداد، ومنه 
اولى«.  القادسية كخطوة  إلى طريق 
وأشار اللواء الزبيدي إلى رفع أكثر من 
107 سيطرات داخل محافظة بغداد 
للحد من الزخم املروري في العاصمة، 
مضيفا أن هذه كمرحلة أولى وننتظر 
للقوات  العــام  القائــد  توجيهــات 
األخرى،  املراحــل  لتنفيذ  املســلحة 
منوها إلى فتح 10 مســارات إضافة 

إلى 20 طريقا في املنطقة اخلضراء. 

نائب: الفساد في إطعام السجناء ال 
يقل خطورة عن »سرقة القرن«

رفع 107 سيطرات امنية
 من شوارع واحياء العاصمة  

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة 
التعجيل في إقرار الموازنة

خالفات كردية مع قوى اإلطار تعرقل اقرار الموازنة
طالب الكرد بتثبيت 17 % كاستحقاق لالقليم

السليمانية - عباس اركوازي:
الكردية  يشوب االوساط السياسية 
قلق بالغ بشــان التزام اطراف االطار 
التنســيقي في حتالــف ادارة الدولة 
الــذي مت مبوجبه تشــكيل  باالتفاق 

احلكومة اجلديدة.
وتضع االحزاب الكردية املنضوية في 
حتالف ادارة الدولــة، اللوم على قوى 
االتفاق  عرقلة  في  التنسيقي  االطار 
املبرم، الــذي يقضي بارســال مبلغ 
شــهري حلكومة االقليــم ومعاجلة 
ملف  بضمنها  العالقــة  املســائل 
النفــط الشــائك حلني اقــرار قانون 

النفط والغاز مثار اجلدل.
التنسيقي  االطار  في  اطراف  وكانت 
قــد ربطت حتديــد حصــة االقليم 

من املوازنــة باجراء االحصــاء العام 
الســكاني في البــاد، ليتم مبوجبه 
االقليــم  ســكان  نســبة  حتديــد 

واستحقاقهم في املوازنة االحتادية.
وكشــف عضــو اللجنــة املاليــة 
فــي مجلــس النواب جمــال كوجر 
االقليم  عن خافــات بني حكومــة 
واحلكومة االحتادية حول حتديد حصة 
االقليــم، االمر الــذي ادى الى عرقلة 

مترير القانون.
واضــاف كوجر في حديــث للصباح 
اجلديد، ان وفد االقليم الذي زار بغداد 
مؤخــراً طالــب احلكومــة االحتادية 
االقليم كما كانت في  باعادة حصة 
السابق %17، الفتاً الى ان هذا الطلب 
قوبل برفض من قبــل وفد احلكومة 

الذي جدد متسكه  املفاوض،  االحتادية 
بحصــة %12.67 املثبتــة لاقليــم 
في املوازنة. واضــاف كوجر، ان قانون 
املوازنة لم يرسل من قبل وزارة املالية 
النواب العراقي، متوقعاً  الى مجلس 
ان تكــون حصة االقليــم فيها 14% 
وفقــا لبطاقة املــواد الغذائية واخر 

احصاء لوزارة التخطيط العراقية.
وعزا كوجر توقف املباحثات بني بغداد 
واربيل، الى عدم اســتعداد حكومة 
االقليم لالتــزام بتعهداتها لبغداد 
وهو  املوازنة،  وقانــون  االتفاق  ورفض 
مــا يجعلهــا عرضــة للحرمان من 
التخصيصــات التــي ســوف تؤول 

لاقليم في املوازنة.
وافق على  الوزراء قــد  وكان مجلس 

الــوزراء محمد  رئيس  قدمه  مقترح 
مبلغ  لتخصيص  الســوداني  شياع 
مالية  دينار كمستحقات  مليار   400
لشهري تشــرين الثاني وكانون االول 
من العام املاضي القليم كردســتان، 
اال ان اعتــراض اطــراف داخل االطار 
التنســيقي دفع بوزيرة املالية طيف 
ســامي الى رفض ارسال املبلغ، وهو 
مــا ادى الى حصول اســتياء كردي، 
الذين جلأوا  الكــرد  اثــره  اتهم على 
دور  لللعب  اجلمهوريــة  رئيــس  الى 
الوساطة، رئيس ائتاف دولة القانون 
نوري املالكي بعرقلة تنفيذ االتفاقات 
املبرمــة بني االطــراف املنضوية في 
قانون  وينــص  الدولة.  ادارة  حتالــف 
النفط والغاز الذي يــراوح في اروقة 

مجلس النــواب منذ عام 2007، جراء 
خافات سياســية بني بغداد واربيل، 
إدارة احلقــول  علــى أن مســؤولية 
النفطية في البــاد ينبغي أن تكون 
منوطة بشــركة النفــط الوطنية 
احتادي  باشراف مجلس  وتتم  سومو، 
متخصــص، وذلك وفق مــا ورد في 
املــادة 112 مــن الدســتور، وهو ما 
ترفضه حكومة االقليم وتعكز على 
عبارة وردت في املــادة ذاتها، تتحدث 
عن الشــراكة بني احلكومة االحتادية 
املوارد  إدارة  فــي  اإلقاليم  وحكومات 
ومتنح  واإلقاليم،  باملافظات  املوجودة 
لنفســها احلــق فــي إدارة عمليات 
وحتى  احلالية،  والتنقيب  االستخراج 

التعاقد مع الشركات األجنبية.

الصحة: ال متحورات جديدة لكورونا 
واإلصابات هي األدنى منذ ظهور الفيروس

بغداد - الصباح الجديد:
نفــت وزارة الصحة امس االحد، 
تســجيل متحــورات جديــدة 
لفيروس كورونــا، بعد ظهورها 

في الصني مؤخراً.
وقالت ربى فاح، في إعام الوزارة 
بتصريــح رســمي، إن :«فيروس 
كورونا لــم ينته بعد، إذ ما زالت 
الوزارة تسجل عددا من اإلصابات 
على الرغم من انخفاضها ضمن 
أعداد  وقلة  األســبوعي  اجلدول 
الوفيات اعتمــادا على البيانات 
الصحة  دائــرة  من  الرســمية 
الصحــة  ومنظمــة  العامــة 

العاملية في العراق«.
وأضافــت، أن »الوزارة ســتعلن 
عن أي مســتجدات للمرض في 
حال حدوثهــا، مؤكدة أن »أعداد 
بالفيروس  املســجلة  اإلصابات 

تعد األقل منذ ثاثة أعوام«.
ولفتت إلــى أن »جميع البيانات 
الوطني  املركــز  مــن  الــواردة 
علــى  والســيطرة  للوقايــة 
األمراض االنتقالية لم تســجل 
أي إصابة مبتحورات أو فيروسات 

جديدة«.
ودعــت فــاح »املواطنــني إلى 
اللقاح  االلتزام بتلقــي جرعات 

املتوفر في أغلب املراكز الصحية 
اإلصابــات  أعــداد  لتخفيــف 
وتقليل شــدة الفيــروس ومنع 
ظهور موجــات جديدة وحتورات 
أخرى قد تظهر، ألن العراق أو أي 
بلد في العالم ال يســتثنى من 

دخول أي موجة قد حتدث«.
وأوضحت أن »هناك متخصصني 
في دائرة الصحة العامة يتابعون 
الوبائي على الصعيدين  املوقف 
امللــي والعاملي، مع اســتعداد 
جميع  الستقبال  املستشفيات 
ومتابعتها  املرضيــة  احلــاالت 

وتشخيصها ومعاجلتها«. 
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البصرة - سعدي السند:

لم تكــن جديدة أبدا هــذه املواقف 
اســتقبل  التي  املفرحة  واملبــادرات 
ضيوفهــم  البصــرة  اهــل  بهــا 
األشــقاء اخلليجيــني وكل القادمني 
مــن محافظاتنا العراقيــة العزيزة 
25 فقد  ليعايشوا فعاليات خليجي 
والطيبة من  الكــرم  كانت بشــائر 
شــمائل البصريني منــذ القدم وقد 
ارتبطت هذه الصفــات بهم وظلت 
تكبر معهم وتتجدد وتزداد جماال فوق 
جمال ليؤكدوا بهــا انهم يتعاملون 
بتجســيدهم  دائما  ضيفهــم  مع 
املبهــج للمقولــة الكبيــرة ) نحن 

الضيوف وأنت رّب املنزل(  .

سنفرح بكم لو شرفتمونا في 
بيوتنا ومضايفنا

املتابع ملا تشهده البصرة هذه االيام 
وهي تعيش أعراس خليجي 25 يعرف 
كيف تســابق البصريون من شــتى 
مناطق مدينتهم / عشــائر وعائالت 
وتواجــدت أعداد كبيــرة منهم في 
البصــرة من جهة  مداخــل مدينة 
مدخل مدينة ســفوان احلدودية ومن 
جهــة طريق بغداد البصــرة وعمارة 
بصرة وحتى في محطة قطار املعقل 
الى  القادمني  املســافرين  بأنتظــار 
القادمني  من هؤالء  ليطلبوا  البصرة 
أن يكونــوا فــي ضيافتهــم داخل 
مضايفهــم وداخــل منازلهم حلني 
انتهاء البطولة ويؤكــدون لهم اننا 
فاملدينة  لو شرفتمونا  سنفرح بكم 
مدينتكم وبيوتنا بيوتكم ومضايفنا 
مضايفكــم وســنكون بخدمتكم 
فرحني بكم وانتــم حتضرون ملدينتنا 
العرس اخلليجي  التي احتضنت هذا 
وحقكــم علــى ابناء هــذه املدينة 
لتكونــوا بضيافتنا وهذا يســعدنا 
جدا ... وماكان مــن االعداد الكبيرة 
من زائــري البصــرة اال ان يلبّوا هذه 
التقت  التي عندما  الكرمية  الدعوات 

)الصباح اجلديد( بعــدد كبير منهم 
قالــوا : ان هذا الكرم الذي عشــناه 
مع اهل البصرة لم جند كالما يعادل 
روعتــه بعد ان وجدنا مــن روائع هذا 
الكــرم مالم ميــر في حياتنــا بهذا 

الشكل وبهذه الصورة .

لقد جّسد البصريون كل روائع 
الطيبة والكرم

عــدد من األشــقاء اخلليجيني نقلوا 
أفراحهــم عبــر مراســل )الصباح 
اجلديــد( فــي البصــرة بأنهم خالل 
األخّوة  بروح  جوالتهم شــعروا حقا 
فأينما  البصريــني  طيبــة  وبجمال 

مــن طراز  احتراما  نشــهد  نتواجد 
خاص جدا ... فهــذا يرفض أن ندفع 
لنا  العصائر مؤكدا  أو  ثمن الشــاي 
انتم ضيوفنــا وضيوف مدينتنا وهذا 
من يخبرنا بعــد أن تناولنــا غداءنا 
أو عشــاءنا بأن وجبتكــم هذه على 
حساب مطعمنا ا وان احد البصريني 
قد دفع ثمن وجبات طعامكم وحتى 
التاكسي  النقل في ســيارات  اجور 
ندفعها  ان  اصحابهــا  رفــض  التي 
لهم وغيرهــا الكثير ... فــأّي طباع 
حلوة هذه التي يحملها اهل البصرة 
ويطبقونهــا بفرح كبيــر على ارض 

الواقع ألشقائهم .

أنشطة وفعاليات مميزة لضيوف 
البصرة

البصرة  امتــداد مدينة  وهناك على 
نصبــت العشــائر مضايفهــا في 
الهواء الطلق وهيأت كل مستلزمات 
ومدافئ  أفرشة  من  األشقاء  ضيافة 
ووجبات طعام ومازالت تنحر الذبائح 
والعديــد من وســائل األعالم نقلت 
... فيما  صور هذا الكــرم البصــري 
شهدت مجموعة من القاعات اقامة 
امســيات من قبل منظمات اجملتمع 
املدني .. اســتقبلت فيها االشــقاء 
في انشــطة وفعاليات على هامش 

شــعرية  قراءات  ومنها   25 خليجي 
واخرى  تشــكيلية  معارض  وافتتاح 
للخط والزخرفة واملوسيقى التراثية 
والصناعات اليدوية التي تشتهر بها 
تواصلت كرنفاالت  ... كمــا  البصرة 
الفرح بشــكل مميز جدا على ضفاف 
كورنيش شط العرب بحلته اجلديدة 
حيــث متتد هــذه الكرنفــاالت الى 
ســاعة متأخرة مــن الليل لتحتفي 

بضيوف البصرة .

تزداد وتكبرأفراح البصريني 
وكرمهم بقدوم ضيوفهم

كل هــذا وغيــره الكثيــر الكثيــر 

شهدته ومازالت تشهده هذه املدينة 
ايام  خالل  الزاهــرة  املعطاء  املفخرة 
تســتقبل  وهي   25 بطولة خليجي 
االشــقاء من دولة الكويت واململكة 
العربية السعودية ومن دولة االمارات 
العربيــة املتحــدة ومــن دولة قطر 
ومملكة البحرين واجلمهورية اليمنية 
وسلطنة عمان ومن كل محافظات 
العــراق الغالي ..فحقا تــزداد وتكبر 
بقدوم  وكرمهــم  البصريني  أفــراح 
العطاءات  بهــذه  وهــم  ضيوفهم 
املبهجــة يؤكدون وبــكل اعتزاز  ان 

ضيفهم عزيز  . 

اهل البصرة الكرماء يستقبلون ضيوفهم
 الذين حضروا لمشاهدة فعاليات خليجي 25

فتحوا قلوبهم وبيوتهم ومضايفهم 

عدد من األشقاء 
الخليجيين نقلوا 

أفراحهم عبر 
مراسل الصباح 

الجديد في البصرة 
بأنهم خالل 

جوالتهم شعروا 
حقا بروح األخوّة 

وبجمال طيبة 
البصريين فأينما 

نتواجد نشهد 
احتراما من طراز 

خاص جدا

بغداد - خاص 

اقتصاديــة  اوســاط  رفضــت 
تطوير  تخــص  التي  الطروحــات 
مداخــل مدينــة بغــداد وحتديد 
مناطق تبادل جتــاري واحالتها الى 
مكاتب عاملية او مكاتب حكومية، 
في وقت يجب اعتماد الســياقات 
القانونيــة بهذا االمــر ، في ظل 
العراقي  اخلــاص  القطاع  امتالك 
اخلبــرات التي ميكنا امتام هذا االمر 
وغيره من املشاريع الكبرى، كما ان 
مثل هذه املشــاريع اليتم احالتها 
الى مكاتب او شركات عاملية ، بل 
املعمول به دوليا تنظم مســابقة 

العــداد تصاميم تخــص مدينة 
بغداد وعمقها التاريخي وتخصص 
جوائز الفضل ثالث او اربع تصاميم 
ايجابية  وبذلك تخــرج بنتيجــة 
ومبشــروع متكامل ملدينة وبجهد 

محلي بحت.
اجلابري  خالــد  االســتثمار  خبير 
قال: ان “هكــذا نوع من االعمال ال 
ميكــن ان يبدع باجنازه ســوى اهل 
املدينة كونه يحتوي بعد فلسفي 
وتاريخــي، وهكذا عمــل يتطلب 
اعــداد وثائق املشــروع مــن قبل 
مكاتب متخصصــة من القطاع 
اخلاص له خبرة لســنوات في هذا 
اجملال، وان تعد مســابقة معمارية 
لهكذا مشــاريع وتكــون واجبات 

املكتب تتركز في الوثائق املتمثلة 
املستخدمة  واملواد  البوابة  بفكرة 

وما تدمجه من عناصر”.
العراقــي  “القانــون  ان  واضــاف 
رقم ٧ لســنة ١٩٩٧ جــاء فيه ان 
املكاتب االستشــارية للجامعات 
اسست بهدف رفع اخلبرة املهنية 
والتطبيقية للهيئة التدريســية، 
في حني تضمن القانون ١٦ لسنة 
٢٠٠٠ ان املكاتب االستشارية غير 
احلكومية اسســت بهدف االفادة 
من خبرات القطاع اخلاص وحتقيق 
افضل اداء للمشاريع وزيادة جودتها 
وليس اقصائها، وهكذا مشــاريع 
البد ان تعرض كمسابقة معمارية 
امام املؤسسات املتخصصة، وبعد 

ذلك تشــكل جلنة معمارية تختار 
اربعــة تصاميم  او  ثــالث  افضل 
الذي  املكتب  وضعها  معايير  وفق 
اعد املعايير، وتقدم مكافاة مالية 

لهـا”.
 مشيرا الى ان “االستعانة مبكتب 
عاملي للتصميم غير صحيح، كونه 
سوف يصمم من وجهة نظره في 
وقــت نحن نحتاج الــى تصاميم 
تراعي املعايير الثقافية والتاريخية 
والفلسفية  الوجودية  و  واملكانية 

لهذِه املدنية العريقة”.
ولفت الى ان “هكـــذا مشاريـــع 
البـــد ان تصمم مــن قبل جهات 
محليـــة، وممكن نتجـــه الـــى 
لتصميـــم  دوليـــة  جهـــات 

مشاريـــع كبـــرى بالشراكـــة 
لغرض  محليـــة  مكاتـــب  مـع 
تنشيط القطاع اخلـــاص في هذا 
اجملال، اما هذه املشاريع ال تتطلب 
جهات دولية، الســيما ان اخلبرات 
املاضية  العقود  العراقيـــة خالل 
صممت مشاريع اكبر مـــن هـذه 
املشاريـع، واثبتـت وجودهـا ، واالن 

ميكـن االفـادة منهـا”. 
االفــادة  “امكانيــة  الــى  ونبــه 
مــن خبــرات نقابة املهندســني 
للمهندس  ميكن  حيث  العراقيني، 
املشاريع،  افضل  ينجز  ان  العراقي 
حث  احلكومي  البرنامــج  ان  كما 
في  اخلاص  القطــاع  اعتماد  على 

اجناز االعمال”. 

اوساط اقتصادية.. ترفض اشراك مكاتب عالمية في تطوير مداخل بغداد 

بغداد - الصباح الجديد:
ترأســت وزيرة االتصاالت الدكتورة هيام الياســري 
اجتماعاً موســعاً في الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية مع شــركات القطــاع اخلاص اجملهزة 

خلدمة االنترنت )الوايرلس( املرخصة رسمياً .
ناقش االجتماع واقع خدمة االنترنت وسبل االرتقاء 
بهــا وتخفيض اســعارها للمواطــن ، حيث اكدت 
الياسري ان الوزارة ستتخذ عدة مقررات في القريب 
العاجل لتحقيق هذه االهداف ، كما اوضحت الوزيرة 
آليات تطبيقها ونقلها بالشكل املناسب للمواطنني 
.  وافتتاح دورة CCNA الكادميية سيسكو  العاملية 
افتتحت في قســم اكادميية شــبكات احلاســبات 
 CCNA Introduction to سيســكو دورة الكترونية
Networks   ضمن منهج اكادميية سيسكو العاملية 

وملدة خمسة أسابيع. 
ويتعرف املشــترك في هذه الدورة على اساســيات 
شبكات احلاســبات والتعرف على اجهزة سيسكو 
وكيفية ادارتها  ، حيث تعتبر هذه الدورة من الدورات 

املهمة في اكادميية سيسكو العاملية، 
وقد انضم للدورة عدد من املشــتركني من الشركة 
ومــن مديريات  واملعلوماتية  لالتصــاالت  العامــة 
احملافظــات االخرى ، علماً ان املشــترك يحصل عند 
اجتيازه الدورة على شــهاده مشــاركة من شركة 

سيسكو العاملية . 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد األسدي 
امس االحد عن اطالق أكبــر حملة بحث اجتماعي 

للمناطق األشد فقراً.
وقال األسدي حسب بيان إن “احلملة ستنطلق االحد 
املقبل لألسر املتقدمة للشمول باإلعانة االجتماعية 
فــي جميع احملافظات عــدا إقليم كردســتان، وفق 
معاييــر خط الفقــر لعام 2023 وحســب املناطق 
األشــد فقراً”. وأشــار الى أن “البحــث االجتماعي 
سيكون على وفق استمارة اإلحساس املعتمدة على 
مؤشرات الفقر لعام 2023 وسيتركز على األقضية 
األشد فقراً في احملافظات كافة”، مبيناً أنه “سيرافق 
املسح الدميوغرافي جمع البيانات عن األسر للوقوف 
على دراســة حالة معمقة تنفذ ألول مرة في وزارة 
العمل تقدم من خاللها دراســة عن وضعها ملعاجلة 
املشــاكل التي تعانــي منها”. وأوضح األســدي أن 
“الوثائق املطلوبة من النســاء املتقدمات للشمول 
هي االستمارة املســحوبة )استمارة التقدمي( وهوية 
األحــوال املدنيــة أو املوحدة مؤشــر فيهــا احلالة 
االجتماعية )مطلقة أو أرملة( وتأييد السكن وصورة 
شخصية حديثة بالنسبة للعزباء وصورة للبطاقة 
التموينيــة، فضالً عــن قرار من احملكمــة يتضمن 
اإلعالن عن حالة الفقدان بالنسبة الى زوجة املفقود 
وكتاب تأييد من اجمللس البلدي وشــهادة اثنني تؤيد 
الهجر بالنسبة الى املهجورة وشهادة وفاة الوالدين 
أو أحدهما وزواج اآلخر وشــهادة وفاة املتوفي وعقد 
زواج اآلخر بالنســبة للفتاة البالغة سن )18( سنة 

وليس لها معيل شرعي(”. 

وزيرة االتصاالت تبحث سبل 
االرتقاء بمستوى خدمات 

االنترنيت المقدمة للمواطنين 

وزير العمل يعلن اطالق 
أكبر حملة بحث اجتماعي 

للمناطق األشد فقرًا

اعالم الماء
للماء   العامــة  املديريــة   تســعى 
لالســراع في اجناز املشــاريع ضمن 
اخلطة االستثمارية للوزارة على وفق   
عالية  وبجودة  القياسية  املواصفات 
من اجل توفير املاءالصالح للشــرب 

للمواطنني 
وذكــرت املديرية العامــة للماء عن 
استمرار االشــراف واملتابعة العمال 
املشــروع علــى وفق جــدول تقدم 
التعاقدي  التوقيتات  العمل وحسب 

مع الشــركة املنفذة وبينــت دائرة 
املالكات  عن حتقيق  املقيم  املهندس 
الفنية  مــن مد اخلــط الناقل في 
دكتايل قطر  نــوع  الدوالب  منطقة 
700 ملــم وبطول 12 كلم طوال من 
اصل ٢٢ كم مجموع  مسافة اخلط 
الناقل للمشــروع، فضال عن اعمال 
تنفيــذ املماشــي حول منشــاءات 
االنهاءات  اعمال  اكمال  مع  املشروع 

املتبقية ألبنية املشروع
 يذكــر ان املشــروع يعمــل بطاقة 

تصميمية ٣٠٠٠م٣ بالســاعة ومن 
اشراف املديرية العامة للماء وتنفيذ 

شركة الفاو الهندسية ، 
وقد شيد على مساحة ٢٢دومن يغذي 
املشروع منطقة البغدادي ومنطقة 
اجلبــة ومنطقــة الــدوالب والقرى 
التابعــه لهــا ويســتهدف خدمة 
حوالــي 50 الــف نســمه وبكلفة 
مالية اكثر من ٤٤ مليار دينار  عراقي 
مع اوامر الغيار اجلديدة ومن  املؤمل 

اجنازة خالل هذا العام.

المديرية العامة للماء عازمة على انجاز المشاريع
 وفق المواصفات القياسية

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت مديرية املرور العامة التابعة 
لــوزارة الداخليــة العراقيــة امس 
األحد، فتح مداخل املنطقة اخلضراء 
أمام  العاصمة بغداد  احملصنة وسط 

حركة سير املركبات.
ووفقا لبيــان صادر عن املــرور، فإنه 
مت فتــح مداخل املنطقــة املذكورة 
وهــي )مداخل وخارج نفــق الزيتون 
بأجتــاه املنطقــة اخلضراء، ســاحة 
املعلق،  بأجتاه اجلسر  دمشق)العالوي( 

احلارثية(.
وأشــار البيــان إلى أنــه مت فتح كل 
اخلضراء  املنطقة  ومخــارج  مداخل 
جلميــع املواطنــني مــن الســاعة 
الســاعة  لغاية  صباحاً  اخلامســة 

السابعة مساًء.
وكان مصدر أمني مطلع قد كشف، 
مساء أمس السبت، عن اتخاذ قرارات 
اخلضراء  املنطقــة  لتفكيــك  عليا 
وانهــاء االختناقــات املروريــة فــي 

العاصمة بغداد.

 المرور تعلن رسميا فتح مداخل 
المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد

اعالم الشركة 
أجــرى املديــر العام للشــركة 
الغاز  وخدمات  لتعبئــة  العامة 
املهندس أمنار علي حســني زيارة 
من  وذلك  املثنــى  إلى محافظة 
غاز  أجــل تشــغيل مســتودع 

السماوة.
واجرى املديــر العــام الزيارة مع 
الوفــد املرافــق له للمســتودع 
املذكور والذي يبلغ طاقته اخلزنية 
(3000 م3( حيــث إطلــع علــى 
جميع مفاصل العمل فيه فضاًل 
اإلطفاء  منظومة  تشــغيل  عن 
بداخلــه ، ومت خاللــه إدخال ) 15 
طن ( من الغاز الســائل للخزان 
تأمني  وسيتم من خالله  الكروي 
مادة الغاز عبر توفير خزين كافي 
بني  املشترك  التنسيق  خالل  من 
الشركة العامة لتعبئة وخدمات 

األنابيب  وشــركة خطوط  الغاز 
النفطية.

مســتودع غاز الســماوة يعتبر 
من أحدث املســتودعات املوجودة 
علــى مســتوى البــالد وهو من 

أهم املشــاريع  اإلســتراتيجية 
في الشركة والذي سيتم خالله 
زيــادة الطاقة اخلزنيــة من مادة 

الغاز السائل في العراق .
وخالل زيارتــه ملقر فرع غاز املثنى 

العام  املدير  الســيد  اســتقبل 
احملافظة  البرملاني عــن  النائــب 
)محمــد رســول الصائــغ ( ومت 
التباحث في مابــني اجلانبني عن 
للشركة  اإلستراتيجية  املشاريع 
وكذلك مناقشــة سبل التعاون 
املشــترك مــا بني الســلطتني 
لتقدمي  والتنفيذية  التشــريعية 
افضل اخلدمات من اجل املصلحة 
العامة ، حيث قدم النائب شكره 
للســيد املدير العام وأدارته على 
للمحافظة  تقدم  التي  اخلدمات 
بشكل خاص وللبالد بشكل عام. 
مبواكبة  جاهدة  تسعى  الشركة 
التطور احلاصل فــي قطاع الغاز 
بإســتخدام  أحدث األســاليب 
والتقنيات املعمــول بها في دول 
العالم من خــالل تطوير املواقع 

االنتاجية على جميع األصعدة.

المدير العام لشركة تعبئة وخدمات الغاز
 يجري زيارة لفرع غاز المثنى 

من أجل المباشرة بعملية تشغيل مستودع غاز السماوة 



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :
يدخل االستحقاق الرئاسي في لبنان في 
األسبوع املقبل مرحلة النقاشات األكثر 
عمقاً باألسماء، مع إعالن “التيار الوطني 
املقبل  الثالثاء  يوم  أنه سيحســم  احلر” 
مسألة التســمية والشخص التوافقي 
الذي ســيدعمه، فيما تبحث املعارضة 
في خريطة طريق ميكن أن توصل لـ”طرح 
جامع”، في ظل تعذر التوافق بني الكتل 
فــي مجلس النــواب على شــخصية 
توافقية قادرة على جمــع أصوات ثلثي 

أعضاء البرملان حولها.
ولم تتفق الكتل النيابية منذ اجللســة 
األولى النتخاب الرئيــس في البرملان في 
29 أيلول املاضي، على شــخصية واحدة 
قــادرة على احلصول علــى أصوات ثلثي 
أعضاء البرملــان في اجللســة األولى، أو 
تؤمن حضور ثلثي أعضاء البرملان لتأمني 
النصــاب في اجللســة الثانية النتخاب 

الرئيس، كما ينص الدستور اللبناني. 
وتنقســم األصــوات بني ورقــة بيضاء 
يضعها ممثلو “حــزب اهلل” و”حركة أمل” 
وبني  وحلفاؤهم،  احلــر”  الوطني  و”التيار 
الذي يؤيده نواب  النائب ميشال معوض 
التقدمي  و”احلــزب  اللبنانية”  “القــوات 

االشــتراكي” ونواب مســتقلون. ويدفع 
النواب الذين يصوتون بورقة بيضاء نحو 
“توافق” على شخصية واحدة قادرة على 

الفوز بأغلبية الثلثني.
وبعد إحجــام “التيار الوطنــي احلر” عن 
تسمية أي مرشح له، نقلت قناة “أو تي 
“التيار” عن عضو  الناطقة باســم  في” 
“تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام، 
أن التكتل ســيلئتم يوم الثالثاء املقبل 
ويحسم في اجتماعه مسألة التسمية 
والشخص التوافقي الذي قد يصوت له 

التكتل في اجللسة املقبلة.
في املقابل، فعلــت املعارضة اتصاالتها 
املقبلة.  اجللســة  فــي  أغلبية  حليــازة 
اللبنانية”  “القــوات  رئيس حزب  والتقى 
النائب  فــي معــراب،  ســمير جعجع، 
نعمت أفــرام، الذي ناقش االســتحقاق 
الرئاســي “ألهمية هذا املوضوع في ظل 
ما نشــهده من متغيــرات في املنطقة 
حتضنا على اإلســراع في انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، والتوصل إلى ســلة 
متكاملة ننطلــق عبرها إلى زمن جديد 
فــي لبنان ميحو أوجــاع اللبنانيني الذين 

يتأملون يومياً”.
وإذ تســاءل أفرام عن كيفية عدم إيجاد 

قواسم مشتركة بني األفرقاء “في الوقت 
الذي بات اللبناني ينتظر اإلعاشة وميوت 
على أبواب املستشفيات”، شدد على أن 

“املســؤولية تقع على عاتقنا في إيجاد 
املســاحة املشــتركة وااللتقاء حولها”، 
متمنياً “البدء مع بداية هذا العام مبرحلة 

البحث عن هذه املساحة”.
وأضاف: “في األســابيع املقبلة ستظهر 
هذه املســاحة علــى أمــل أن نتوصل 

جميعاً إلى انتخاب رئيس جديد مع سلة 
متكاملــة، هدفهــا األول واألخير يبقى 
اإلنسان اللبناني ومستقبله وإعادة بناء 
دولة املؤسســات التي تكون املشــروع 
املشــترك والناجــح بــني كل مكونات 
هذا البلد، باعتبار أن الفشــل يُفرق، أما 

النجاح فيجمع”.
في غضون ذلك، اعتبر رئيس “كتلة جتدد” 
النائب أشــرف ريفي، أن “احلل في لبنان 
ليس مســتحيالً، وليست هناك تباشير 
تقول  املعلومات  لكن مصــادر  واضحة، 
إن بني شهري شباط ونيسان، أي بحدود 
الربيع ســيكون لدينا رئيــس، فالبلد ال 
يحتمل تأجيــالً، وحتى بقاء ظروف البلد 
على هذا املنوال يضر الوضعني اإلقليمي 
والدولــي”.  ورأى فــي حديــث إذاعي أن 
“القرار ليس لبنانياً”، وقال: “حاول فريقنا 
أن يكون لنا مرشــح يلبــي املواصفات 
املطلوبــة ليكــون القرار لبنانيــاً، لكن 
لألســف هناك فريق هو جندي في والية 
الفقيه ال يعطس إال من خالل أخذ أوامر 
من إيران وهو مســتعد أن يضحي بكل 
لبنان لصالح إيران التي تعاني من وضع 
داخلي صعب جداً، فنظامها خارج الزمن 

ال يستطيع التطور”.

واعتبــر ريفــي أن “)حــزب اهلل( لم يعد 
بالقوة التي كان فيهــا ليتحكم بالبلد 
االســتحقاق  وهــو يعطل  كمــا كان، 
الرئاســي، فهو اليوم ال يجرؤ على إعالن 
اسم مرشحه، ألنه ليس واثقاً من إمكان 

إيصاله إلى سدة الرئاسة”. 
ولفت إلــى أن “انتخابات الرئاســة تتم 
بقرار إقليمي دولي، واليوم رمبا ســيكون 
هناك حوار غير مباشــر مع إيران بقيادة 
انتخاب  إلــى  للتوصل  دوليــة  إقليمية 
إقليمية  “دينامية  عــن  متحدثاً  رئيس”، 
دولية ستنضج من هنا إلى الربيع، وتنتج 
ليس حتت قبضة )حزب  رئيساً ســيادياً 
اهلل( نهائياً يكون قادراً على إخراج لبنان، 

ولو تدريجياً، من جهنم التي هو فيها”.
من جهة أخرى، عــّد تكتل نواب “بعلبك 
الهرمــل” املؤلف من نــواب “حزب اهلل” 
وحلفائــه فــي منطقة البقاع )شــرق 
البالد(، أن “االســتحقاق الرئاســي بالغ 
األهمية لعبور لبنان إلى شــاطئ األمان، 
وأن احلوار بني مختلف األفرقاء اللبنانيني 
هو السبيل إلى إجناز هذا االستحقاق، مبا 
يؤدي إلى تشــكيل حكومة تعمل على 
حفظ االستقرار والسلم األهلي، وتأمني 

مصالح اللبنانيني”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تقول احلكومــة الصومالية إن جماعة 
الشــباب املتطرفة طلبت للمرة األولى 
فتح مفاوضات، وسط هجوم عسكري 

وصفته احلكومة بأنه “حرب شاملة”.
لم يصــدر على الفور بيــان من حركة 
الشــباب املتطرفة، املنتسبة للقاعدة، 

التي نفذت منذ أكثر من عقد تفجيرات 
الصوماليــة  العاصمــة  فــي  بــارزة 
وســيطرت على أجــزاء مــن املناطق 
الوسطى واجلنوبية في البالد، مما يعقد 
اجلهــود إلعادة بناء- دولة فاشــلة بعد 

عقود من الصراع.
صــرح نائب وزيــر الدفاع عبــد الفتاح 

مقديشــو  في  للصحفيــني  قاســم 
بأن “الشــباب طلبت فتــح مفاوضات 
هناك  لكن  الصوماليــة،  احلكومة  مع 
مجموعتــان داخل حركة الشــباب ... 
اجلــزء األول من األجانــب، واجلزء الثاني 
من الصوماليــني احملليني. هؤالء احملليون 
لديهم فرصة لفتــح املفاوضات، لكن 

هــؤالء األجانب الذين غــزوا بالدنا ليس 
لهم احلق في احملادثات. اخليار الوحيد هو 

العودة إلى حيث أتوا”.
“بالنســبة  الدفاع:  وزير  نائــب  وأضاف 
مســتعدون  نحــن  للصوماليــني، 
الســتقبالهم، ألنهم على اســتعداد 
لالستســالم للحكومــة الصومالية. 

يجب عليهــم اتباع تعليمات احلكومة، 
أو  فــي مجتمعهم،  االندماج  وإعــادة 
مواجهــة اجليش الوطنــي الصومالي 
احلكومة  كانت  األمامية.”  اخلطوط  في 
الفيدراليــة الصومالية قد صرحت في 
املفاوضات  على  منفتحة  بأنها  املاضي 
مــع حركة الشــباب، لكن هــذه هي 

التي تقــول فيها احلكومة  املرة األولى 
إن اجلماعــة املتطرفــة طلبــت إجراء 
محادثات.  يبلغ عدد مقاتلي الشــباب 
عــدة آالف، مبا في ذلك عدد غير معروف 
من األجانب، سواء من دول املنطقة مثل 
كينيا اجملــاورة وخارجها. نفذ املتطرفون 
البــارزة على مر  العديد من الهجمات 

الســنني في كينيــا، مبا فــي ذلك في 
العاصمة نيروبي وفي قاعدة عسكرية 
لطاملا  املتحدة.  الواليات  تســتخدمها 
سعت حركة الشباب إلى فرض النهج 
وتسعى  الصومال  في  املتطرف  الديني 
إلى انسحاب القوات األجنبية العاملة 

في الدولة الواقعة في القرن األفريقي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد أشهر طويلة من اجلدل حول 
عدمها،  مــن  بالترشــح  رغبته 
كشــفت مصــادر مقربــة من 
الرئيس جو  أن  األبيــض  البيــت 
بايدن يستعد إلعالن حملة إعادة 
ثانية،  انتخابــه كرئيس لواليــة 
مســاعديه  وكبار  بايدن  ويعمل 
على التفاصيل حول حملته لعام 

.2024
وتقول مصادر متعددة لصحيفة 
الرئيــس  إن   The Hill “ذا هيــل” 
يخطط إلعالن نواياه في الترشح 
لوالية ثانية في البيت األبيض في 
األسابيع املقبلة وعلى األرجح في 
فبراير قبل خطاب حالة االحتاد أو 

بعده.
وقــال مصدر مقرب مــن حملة 
دراية بخطط  2020 علــى  بايدن 
الرئيس إنه مــن املتوقع أن يصدر 

إعالنا رسميا في أبريل.
يجتمــع  الكواليــس،  ووراء 
مستشاروه مع احللفاء الرئيسيني 
حضور  تكويــن  على  ويعملــون 

رقمي موسع ومتجدد.
وقــال املصــدر إن بايــدن يقترب 
انتخابه  إعــادة  إعــالن  أكثر من 
بعض  قضاء  بعد  رسمي  بشكل 
الوقت مع أسرته في سانت كروا 
خطواته  ملناقشة  العطلة  خالل 

التالية.
وبدأت نيــة بدء حملة رئاســية 
أخــرى تتبلور حتى مع اســتمرار 
التساؤل  في  الدميقراطيني  بعض 
عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه 
مرة أخرى، ويرجع ذلك أساًسا إلى 

تقدمه في الســن حيث سيبلغ 
من العمر 80 عاًمــا في نوفمبر. 
وقال أحد حلفــاء بايدن: “أعتقد 
أن األمر كله يتعلق بالتوقيت في 
هذه املرحلة ويبدو أنه يشارك في 

كل شيء”.
ويعقد خطــاب حالة االحتاد عادًة 
في أواخــر يناير أو أوائــل فبراير، 
ولكن يجــب دعــوة الرئيس من 
إللقاء  النواب  مجلس  رئيس  قبل 
كلمة أمــام الكونغرس، وقد أدت 
برئاســة  أحاطت  التي  الفوضى 
مجلس النواب الــى تأخير إلقاء 
اخلطــاب. وفي األشــهر األخيرة، 
بينمــا كان بايــدن يفكــر فــي 
الســيدة  مع  التالية  خطواتــه 
األولــى جيــل بايــدن، فقــد مت 
إطالعه مــن قبل املستشــارين 
على الشــكل الذي ستبدو عليه 
الشــهر  وفي  احملتملة.  احلملــة 
املاضــي، اجتمعت مجموعة من 
كبار مستشاري بايدن مع احللفاء 
الناخبني  ومجموعات  الرئيسيني 
للتحدث عن أجندة الرئيس. لكن 
أحد احلضور قال لشــبكة “إن بي 
ســي نيوز” NBC News إنه شعر 
بأنها “جلســة استراتيجية قبل 

إطالق احلملة”.
باسم  املتحدث  بيتس  أندرو  وقال 
“نحن  هيل”:  “ذا  لصحيفة  بايدن، 
نــدرك أنــه ال يوجــد نقص في 
لكن  يتكهنون،  الذين  األشخاص 
قلة قليلة مــن األفراد على دراية 

بهذا املوضوع”.
وبينما حــاول بايدن اتخــاذ قرار 
كان  السياسي  مستقبله  بشأن 

البنية  بهدوء  يبنون  مســاعدوه 
التحتية الالزمة حلملة جديدة.

“واشــنطن  صحيفــة  وذكــرت 
 Washington Post بوســت” 
مســاعدين  أن  املاضي  الشــهر 
يعملون على توســيع بصمتهم 
“تيك  الرقمية على منصات مثل 
تــوك” و”واتســاب”، حيث يُحظر 

اإلعالن السياسي.
ويأتي التوسع احملتمل نتيجة جهد 
اللجنة  بحثــي مكثف دفعتــه 
الدميقراطي  للحــزب  الوطنيــة 
لوضع األســاس إلطــالق حملة 

بايدن املتوقعة.
وقــال مصــدر مقــرب إن بعض 
األعضــاء املؤثريــن فــي الدائرة 
املقربة من بايدن، مبا في ذلك أحد 
أعضاء الكونغرس كانوا مترددين 
التالية  اخلطوات  على  التأثير  في 
انتهاء سباق رئيس  للرئيس حتى 
البرملان مما يشــير إلــى الطبيعة 

احلساسة لالستعدادات اجلارية.
اجلمهوريون،  يتصــارع  فبينمــا 
ينصــب تركيــز الدميقراطيــون 
في مــكان آخر وهــو االنتخابات 

الرئاسية املقبلة.
بايدن، مبن  وكان كبار مســاعدي 
فيهم مايــك دونيلون وبروس ريد، 
يعملون على خطاب “حالة االحتاد” 
منذ أسابيع بينما أمضى الرئيس 
وقًتــا فــي الترويج للمشــاريع 
التشــريعية، مبا فــي ذلك حزمة 

البنية التحتية اخلاصة به.
وسافر الرئيس إلى والية كنتاكي 
االربعــاء املاضــي حيث ســيتم 
اســتخدام األموال من مشــروع 
التحتية من احلزبني  البنية  قانون 
إلعادة بناء جســر بــني كنتاكي 
وأوهايو. وإلى جانب زعيم األقلية 
فــي مجلــس الشــيوخ ميتش 
ماكونيل، متكن بايدن من إرســال 
رســالة مفادها أنــه أوفى بأحد 
وعود حملته االنتخابية وهو جمع 

احلزبني مًعا.
ولم يخجــل بايدن من رغبته في 
انتخابه، خاصة  الســعي إلعادة 
إذا حتولت إلــى مباراة العودة ضد 
الرئيس السابق دونالد ترمب حيث 
غالًبا ما ردد مســاعدوه وحلفاؤه 

حرصه على هذه املسألة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا رئيــس الــوزراء البريطاني، 
اجتماع  ريشــي ســوناك، خالل 
طــارئ مع خبــراء ومســؤولني 
عــن قطاع الصحــة، أمس االول 
السبت، إلى نهج “جريء وجذري” 
إليجاد حلول لألزمــة احلادة التي 
يشــهدها النظــام الصحي في 

البالد.
ويُعانــي نظام الصحــة العامة 
نقصاً في التمويل منذ ســنوات، 
في وقت يزيد فصل الشــتاء من 
الصعوبات، إذ إن خدمات الطوارئ 
في املستشــفيات مكتظة جراء 

حاالت اإلنفلونزا وكورونا.
يحتاجون  الذين  املرضــى  ولوائح 

إلــى عمليات جراحيــة أضحت 
طويلــة، في حني تشــهد البالد 
حركــة احتجاجيــة للممرضات 
هي األولى منذ أكثر من 100 عام، 
يشــارك فيها أيضاً املســعفون 
على خلفية أزمة ارتفاع تكاليف 
احليــاة. وقــد دفع هــذا الوضع 
بالتقاعس،  املتهمــة  احلكومــة 
طــارئ،  اجتماع  تنظيــم  إلــى 
امس االول الســبت، في محاولة 
وأمام خبراء  إليجاد حلول لألزمة. 
القطاع،  ومســؤولي  الصحــة 
الذين اســتقبلهم فــي داونينغ 
ستريت، اعتبر سوناك الذي جعل 
ملف الصحة واحداً من األولويات 
اخلمس للعــام اجلديد، أن “الوضع 

القائم لن يحــل التحديات التي 
نواجههــا”. وأضــاف “فــي أثناء 
اجلائحة، كان علينا التحلي باجلرأة 
وبنهج جــذري في الطريقة التي 
فعلنا بها األشياء كي نتجاوزها. 
أعتقــد أننا بحاجــة إلى النهج 
اجلريء واجلذري نفسه اآلن”. وتابع، 
اليوم، ميكننا حتديد األشياء  “معاً 
للبالد  كبيراً  فارقاً  التي سُتحدث 
ولكل أســرة، على املدى القصير 

واملتوسط”.
اإلضرابات،  إلنهــاء  محاولة  وفي 
التــي تؤثــر في قطــاع الصحة 
دعــت  األخــرى،  والقطاعــات 
احلكومة أيضاً النقابات إلى إجراء 

مناقشات اليوم اإلثنني.

لبنان مقبل على أسبوع رئاسي »حاسم« بانتظار مرشحين جدد

بايدن يستعد العالن ترشحه
لوالية رئاسية ثانية قريبا

سوناك يدعو إلى حل أزمة القطاع 
الصحي البريطاني

»الوطني الحر« يعلن غدا لمن سيصوت 

»الشباب» الصومالية المتطرفة تطلب فتح باب الحوار مع الحكومة
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اعالن4
مديرية بلدية الكوت

جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 861

التاريخ: 2023/1/8
إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع وايجار اموال 
باملزايدة مراجعة  الراغبني باالشتراك  الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى 
مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
مصدق  بصك  املقدرة  القيمة  من   %100 البالغة  القانونية  التأمينات  معهم 
وستجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في 
واملناداة  النشر  اجور  املزايدة  ويتحمل من ترسو عليه  الكوت  بلدية  مقر مديرية 

وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية .
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة

رأس مالها )20( مليار 
قسم القانونية

)12(
العدد/40

التاريخ/2023/1/8
اعالن 

اجراء  عن  )م.م( مجدداً  البذور  إلنتاج  العراقية  الشركة  تعلن  القرار(  )كسر  الضم  نظراً حلصول 
والنقصان  للزيادة  قابلة  طن   )100( وبكمية  علفية  الصفراء  الذرة  كوالح  لبيع  علنية  مزايدة 
واخملزونة في معمل تنقية البذور في الصويرة . فعلى الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع املذكور 
اجلريدة  في  للنشر  التالي  اليوم  السابع من  اليوم  احلادية عشر من   )11( الساعة  متام  في  وذلك 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )1,600,000( مليون وستمائة الف دينار لغرض 
املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء 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(.

)املصادقة( بعدها  اإلحالة  تاريخ  اعتبارا من  يوما  )15( خمسة عشر  املباع خالل مدة  املال  رفع   -
يحق للشركة فرض أجور خزن بنسبة 2/1% 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 إقرار مبعاينة املادة بحالته املعروض بها ويعتبر قبوال به وال يحق له 

االعتراض الحقا
املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 126
التاريخ: 2023/1/8

م/ إعالن اول 

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة 
العلنية إليجار  املزايدة  اجراء  قار عن  بلديات ذي  واإليجار في مديرية  البيع 
أمالك مديرية بلدية )سوق الشيوخ( وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )15( 
فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما 
ال  بنسبة  القانونية  التأمينات  لدفع  اإلعالن  لنشر  التالي  اليوم  من  تبدأ 
تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم 
التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب 
االعالن  نشر  أجور  املزايدة  عليه  ترسو  من  ويتحمل  املدنية  االحوال  هوية 

والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 853
التاريخ: 2022/12/28

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة ثالث سنوات استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ 
القيمة  من   %100 البالغة  القانونية  التأمينات  معهم  مستصحبني  للنشر  التالي  اليوم  من 
املقدرة بصك مصدق وستجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا 
في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف 

االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية .
م-ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 852
التاريخ: 2022/12/28

إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع وايجار اموال 
باملزايدة مراجعة  الراغبني باالشتراك  الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى 
مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
مصدق  بصك  املقدرة  القيمة  من   %100 البالغة  القانونية  التأمينات  معهم 
وستجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في 
واملناداة  النشر  اجور  املزايدة  ويتحمل من ترسو عليه  الكوت  بلدية  مقر مديرية 

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

م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع الملكرقم الملكاسم الدائرةت
800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 79/1528النصر1

ون الف دينارثالث سنواتحانوت 80/1528النصر2 425,000 اربعمائة وخمسة وع�ش

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 81/1528النصر3

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت 83/1528النصر4

ون الف دينارثالث سنواتحانوت 84/1528النصر5 425,000 اربعمائة وخمسة وع�ش

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 85/1528النصر6

ون الف دينارثالث سنواتحانوت 86/1528النصر7 425,000 اربعمائة وخمسة وع�ش

900,000 تسعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 87/1528النصر8

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 93/1528النصر9

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 95/1528النصر10

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 97/1528النصر11

ون الف دينارثالث سنواتحانوت 100/1528النصر12 425,000 اربعمائة وخمسة وع�ش

850,000 ثمانمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت 109/1528النصر13

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت 102/1528النصر14

880,000 ثمانمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت 61/1528النصر15

440,000 اربعمائة واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت 62/1528النصر16

880,000 ثمانمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت 63/1528النصر17

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 65/1528النصر18

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت 66/1528النصر19

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 67/1528النصر20

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت 68/1528النصر21

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 69/1528النصر22

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 70/1528النصر23

800,000 ثمانمائة الف دينارثالث سنواتحانوت 71/1528النصر24

ون الف دينارثالث سنواتحانوت 72/1528النصر25 425,000 اربعمائة وخمسة وع�ش

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت 74/1528النصر26
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رقم نوع العقار وموقعهت
العقار

مدة االيجار

سنة واحدة724محل رقم )1( عمارة 3 المجمع الطبي1
سنة واحدة722محل رقم 3 عمارة 5 ط 23
سنة واحدة718عيادة رقم 4 ط 2 عمارة المجمع الطبي3
سنة واحدة717عيادة رقم 8 ط2 العمارة المزدوجة المجمع الطبي4
سنة واحدة716عيادة رقم 7 ط1 العمارة المزدوجة المجمع الطبي5
سنة واحدة729محل رقم )6( عمارة 3 المجمع الطبي6
سنة واحدة778عيادة رقم 2 ط 3 المجمع الطبي7
سنة واحدة768عيادة رقم 2 ط 1 المجمع الطبي8
سنة واحدة766عيادة رقم 1 ط 1 المجمع الطبي9

سنة واحدة757محل رقم )4( رواق العمارة المزدوجة المجمع الطبي10
سنة واحدة815عيادة رقم 2 ط 3 عمارة المجمع الطبي11
سنة واحدة813عيادة رقم 4 ط 1 عمارة 1 المجمع الطبي12
سنة واحدة708عيادة رقم )5( ط 3 العمارة المزدوجة13
سنة واحدة705عيادة رقم 6 ط 3 العمارة المزدوجة14
سنة واحدة802عيادة رقم 4 عمارة رقم 4 المجمع الطبي15

رقم العقارنوع العقار وموقعهت
1151محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية1
1152محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية2
1154محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية3
1155محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية4
1157محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية5
1158محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية6
1159محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية7
1162محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية8
1163محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية9

1164محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية10
1165محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية11
1167محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية12
1168محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية13
1169محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية14
1171محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية15
1173محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية16
1174محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية17
1177محالت الحي الصناعي/ المرحلة الثانية18

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت
سنة واحدة1113محل رقم )49( سوق الصاغة1
سنة واحدة2828محل رقم )15( ورشة البلدية الفنية سابقا2
سنة واحدة2817محل رقم )2( ورشة البلدية الفنية سابقا3
سنة واحدة2823محل رقم )16( ورشة البلدية الفنية سابقا4
سنة واحدة2822محل رقم )7( ورشة البلدية الفنية سابقا5
سنة واحدة2820محل رقم )7( ورشة البلدية الفنية سابقا6
سنة واحدة2829محل رقم )13( ورشة البلدية الفنية سابقا7
سنة واحدة1555محل رقم )7( سوق رؤوف8
سنة واحدة1930محل سوق الزهراء الشعبي9

سنة واحدة1935محل سوق الزهراء الشعبي10
سنة واحدة405ملعب تارتان دور العمال11
سنة واحدة706مخزن الحي الصناعي12
سنة واحدة710مخزن بناية متعدد الطوابق13
سنة واحدة1981محل رقم )14( متعدد الطوابق14



5 اعالن
جمهورية العراق \ مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
محكمة  االحوال الشخصية في السعدية

العدد \  113 \ش\2022
التاريخ \   8\ 1\2023

م\ اعالن
الى املدعى عليه \ ) احمد محمد علي اكبر( 

املرقمة  بالدعوى  قرار حكم  احملكمة  اصدرت هذه  بتاريخ 14\12\2022   
احمد   ( واملدعى عليه   ) ) صفاء محمد جاسم  باملدعي  واخلاصة  اعاله 
محمد علي اكبر( قابال لالعتراض واالستئناف والتمييز يقضي احلكم ) 
بتأديته للمدعي مبلغ مقداره ) 1250000( مليون ومائتان وخمسون الف 
دينار عن قرض حسنة ( وفق احكام املواد ) 156،161،166،177،185،303( 
من قانون املرافعات املدنية ولكونك مجهول محل االقامة حسب اشعار 
 ) محمد  رحيم  )عمر  اخملتار  املدعو  السعدية  في  التأخي  حي  منطقة 
والشرح القائم بالتبليغ ) مؤيد بدري( تقرر تبليغك بالقرار احلكم اعاله 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وفي حالة عدم حضورك 
يوما  البالغة ثالثون  القانونية  املدة  الطعن خالل  املراجعة طرق  لغرض 
والتمييز  واالستئناف  لالعتراض  قابال  قرار  النشر  تاريخ  من  اعتبارا 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القاضي
قائد حميد جاسم

إعالن
الى الشريك/ محمد ثجيل عرمش

االسكان  صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
العراقي فرع ذي قار الكائن في الناصرية وذلك 
شريكك  قيام  على  باملوافقة  إقرارك  لتثبيت 
بالبناء على حصته  السيد/ )حيدر رعد ريس( 
املرقمة )26/602( اسم  املشاعة في القطعة 
قرض  تسليفه  لغرض  )الصفاوه(  املقاطعة 
عشر  خمسة  اقصاها  مدة  وخالل  االسكان 
يوما من داخل العراق وشهر خارج العراق من 
يسقط  سوف  وبعكسه  اإلعالن  نشر  تاريخ 

حقك في االعتراض مستقبال...

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد   23/ ش/2023

الى املدعى عليه / سالم خير اهلل راضي
أقامت املدعية )ازهار جلي جمعان ( الدعوى املرقمة اعاله 
والتي طلب فيها دعوتك للمرافعة واحلكم نفقة ماضية 
ومستمرة وجملهولية محل اقامتك وحسب اشعار مختار 
محلة حي اجلوادين واملرفق بكتاب مركز شرطة الفالحية 
بواسطة  تبليغك  تقرر   2023  /1/8 في   241 بالعدد 
امام  للحضور  يوميتني  رسميتني  محليتني  صحيفتني 
التاسعة  الساعة   2023  /  1  /  15 بتاريخ  احملكمـة  هذه 
صباحا وعند عدم حضورك او مــــــن ينوب عليك قانونا 

سوف جتري املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول
القاضي 
حسني هادي شكر

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة 
محكمة االحوال الشخصية في الزهور

العدد : 12545
التاريخ : 2022/12/28

م / اعالن
حتية طيبة.

ملقتضيات اصدار حجة وفاة
حتية طيبة .....

قدم املستدعي / قاسم حمود فياض / طلبا الى هذه احملكمة 
/ منتظر قاسم حمود  الى ولده  يطلب فيه اصدار حجة وفاة 
/ املتوفي بتاريخ 1999/12/25 فعلى من تتوفر لديه املعلومات 
ثالثون  خالل  بها  لألدالء  احملكمة  هذه  الى  احلضور  ذلك  حول 
يوما من تاريخ النشر وبخالفه سوف تتخذ احملكمة االجراءات 

األصولية اجتاه الطلب اعاله .
القاضي
احمد نعيم شويع

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الرمادي

العدد: 4847/ش/2022
التاريخ: 2023/1/8

الى/ املدعى عليه )زياد خلف شهاب(
م/ اعالن

حتية طيبة...
بتاريخ 2022/12/28 وبالعدد 4847/ش/2022 قررت هذه احملكمة 
عبد(  حميد  )وفاء  املدعية  زوجتك  وبني  بينك  بالتفريق  احلكم 
وجملهولية محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار املنطقة لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بالقرار 
املذكور وفي حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا للطعن 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  ثالثون  مدة  خالل  املذكور  القرار  في 

االعالن وبعكسه سيكون القرار مكتسب درجة البتات.
القاضي
احمد مطر خليفة

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة

 صالح الدين
قسم شؤون األحوال املدنية

العدد: ج.ص / 14406
التاريخ: 2022/12/18

م/اعالن
دائرة  في  املسجل  عبد(   محمود  جمال  حارث   ( املواطن  قّدم 
وجعله  قيده  في  اجملرد  اسمه  تغيير  يروم  والذي  العلم  أحوال 
هذه  مراجعة  اعتراض  لديه  فمن  )حارث(  من  بدال  )جرجيس( 
املديرية خالل )15( يوما من تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه سيتم 
البطاقة  قانون  من   )22( املادة  احكام  وفق  الدعوى  في  النظر 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العام

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت
العدد : 4863/ب/2022

التاريخ : 2023/1/8
الى املدعى عليها / سليمة ثجيل حسن

اعالن
اصدرت محكمة بداءة الكوت حكما غيابيا في الدعوى املرقمة 
4863 /ب/ 2022 واملؤرخ في 2022/12/28 املتضمن احلكم بإزالة 
محل  وجملهولية  داموك   29 م   7285/2 املرقم  العقار  شيوع 
ذلك  ونشر  الغيابي  احلكم  مبضمون  تبليغك  تقرر  اقامتك 
بصحيفتني محليتني ولك حق االعتراض على احلكم الغيابي 
خالل املدة القانونية البالغة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي 
من تاريخ النشر وفي حال عدم حضورك سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات واإلقامة صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: ج.ص/ 107
التاريخ: 2023/1/4

إعالن
فيه  يروم  طلبا  جاسم(   نصيف  )معاوية  املواطن  قّدم 
)معاوية(  فمن   بدال من  الفقار(  )ذو  تغيير اسمه وجعله 
من  يوما   )15( خالل  املديرية  هذه  مراجعة  اعتراض  لديه 
الدعوى  في  النظر  سيتم  وبعكسه  اإلعالن  نشر  تاريخ 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة العام

))مقتبس حكم غيابي((
)رقم املقتبس(

2022/681
اسم احملكمة : محكمة قوى األمن الداخلي الثالثة / املنطقة الثالثة 

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الشرطي / رياض عبد احلسني حمدان موسى / مديرية شرطة محافظة االنبار واملنشات
اسم االم للمتهم :

رقم الدعوى وتاريخهـا : 2022/681
 تاريخ ارتكاب اجلرمية : 2006/9/15

تاريخ احلكـم : 2022/5/29
املادة القانوني: )32( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

خالصة احلكم :-
حكمت محكمة قوى األمن الداخلي الثالثة / املنطقة الثالثة على املدان الهارب

الشرطي / رياض عبد احلسني حمدان موسى باسم الشعب ما يلي :-
1. السجن ملدة )7( )سبعة سنوات( استنادا ألحكام املادة )32 / أوال« ( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل الختالسه السالح احلكومي نوع 

مسدس كلوك يحمل الرقم       ) KAX097 ( مع كافة ملحقاته مع )45( اطالقة التي استصحبها معه عند هروبه
2. تضمينه مبلغ قدره )5,180,000( خمسة ماليني ومائة وثمانون الف دينار عراقي عن قيمة السالح احلكومي نوع مسدس كلوك يحمل 
الرقم ) KAX097( مع كافة ملحقاته مع )45( اطالقة التي بذمة املتهم استنادا إلحكام املادة )32/ ثانيا ( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وحسب تسعيرة وزارة الداخلية على أن تستحصل منه بالطرق التنفيذية. 
3. طرده من اخلدمة في قوى األمن الداخلي كعقوبة تبعية استنادا ألحكام املادة )38/ أوال« /ج( ق . ع . د رقم 14 لسنة 2008 املعدل.

4. اعتبار جرميته مخلة بالشرف استنادا إلحكام املادة )21( الفقرة )أ /6( ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل .
5. تعميم أوصاف السالح اخملتلس ذات الرقم االصلي وفق القانون

6. اعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ احلكم الصادر بحقه استناداً إلحكام املادة )69/ ثانياً( ق.ا.د 
رقم 17 لسنة 2008.

7. الزام املواطنني باألخبار عن محل اختفاء املدان استنادا إلحكام املادة )69 / ثالثا ( ق . أ.د رقم 17 لسنة 2008
8. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا إلحكام املادة )69 / رابعا (ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008.

9. تصرف إتعاب محاماة للمحامية املنتدبة ) هيفاء عبد القادر كمال( مبلغ قدره          ) ثالثون الف دينار عراقي (لها بعد اكتساب 
احلكم الدرجة القطعية.

حكما غيابياً صادراً باتفاق اآلراء وقابال لالعتراض  استنادا إلحكام املادة ) 65 / أوالً وثانياً( ق. أ. د رقم 17 لسنة 2008 وافهم علنا بتاريخ 
2022/5/29

))مقتبس حكم غيابي ((
) رقم املقتبس (

2021/1201
اسم احملكمة : محكمة قوى األمن الداخلي الثالثة / املنطقة الثالثة 

اسم املتهم ورتبته ووحدته: ش.م / مازن صباح شريجي محمد / مديرية شرطة محافظة االنبار واملنشات
اسم االم للمتهم :

رقم الدعوى وتاريخهـا : 2021/1201
 تاريخ ارتكاب اجلرمية : 2007/9/6

تاريخ احلكـم : 2021/11/15
املادة القانوني: )32( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

خالصة احلكم :-
حكمت محكمة قوى األمن الداخلي الثالثة / املنطقة الثالثة على املدان الهارب

الشرطي ) مازن صباح شريجي محمد ( باسم الشعب ما يلي :-
1. السجن ملدة )7( )سبعة سنوات( استنادا ألحكام املادة )32 / أوال« ( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل الختالسه السالح احلكومي نوع 

مسدس كلوك يحمل الرقم       ) HCU277 ( مع كافة ملحقاته و )45( اطالقة من نوعه التي استصحبها معه عند هروبه
2. تضمينه مبلغ قدره )5,180,000( خمسة ماليني ومائة وثمانون الف دينار عراقي عن قيمة املسدس احلكومي نوع مسدس كلوك يحمل 
الرقم ) HCU277( مع كافة ملحقاته مع )45( اطالقة التي بذمة املتهم استنادا إلحكام املادة )32/ ثانيا ( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وحسب تسعيرة وزارة الداخلية على أن تستحصل منه بالطرق التنفيذية. 
3. طرده من اخلدمة في قوى األمن الداخلي استنادا ألحكام املادة )38/ أوال« /ج( ق . ع . د رقم 14 لسنة 2008 املعدل.

4. اعتبار جرميته مخلة بالشرف استنادا إلحكام املادة )21( الفقرة )أ /6( ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل .
5. تعميم أوصاف السالح اخملتلس ذات الرقم االصلي وفق القانون

6. اعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ احلكم الصادر بحقه استناداً إلحكام املادة )69/ ثانياً( ق.ا.د 
رقم 17 لسنة 2008.

7. الزام املواطنني باألخبار عن محل اختفاء املدان استنادا إلحكام املادة )69 / ثالثا ( ق . أ.د رقم 17 لسنة 2008
8. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا إلحكام املادة )69 / رابعا (ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008.

9. تصرف إتعاب محاماة للمحامية املنتدبة ) هيفاء عبد القادر كمال( مبلغ قدره          ) ثالثون الف دينار عراقي (لها بعد اكتساب 
احلكم الدرجة القطعية.

حكما غيابياً صادراً باتفاق اآلراء وقابال لالعتراض  استنادا إلحكام املادة ) 65 / أوالً وثانياً( ق. أ. د رقم 17 لسنة 2008 وافهم علنا بتاريخ 
2021/11/15

وزارة التخطيط
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية

دائرة اخلدمات الفنية واإلدارية
قسم امللكية الصناعية

العدد: 4338
التاريخ: 2022/12/28

م/ اعالن- منوذج صناعي
النوعية  والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز  رئيس  السيد  موافقة  حصلت 
األولية على قبول تسجيل النموذج الصناعي املوسوم )أداة لتحديد نوع احلول 
للمصابني برأرأة العني افقيا( من لديه اعتراض تقدميه للمسجل خالل 30 يوما 

من تاريخ النشر.
مع فائق التقدير

االثنني 9 كانون الثاني 2023 العدد )5051(

Mon. 9 Jan. 2023 issue )5051(

العميد احلقوقي
جاسم محمد سلمان

عضو

العميد احلقوقي
وسام جنم عبيد

عضو

العميد احلقوقي 
احمد شاكر جعفر

 عضو

العميد احلقوقي 
احمد شاكر جعفر

 عضو

اللواء احلقوقي 
علي حمود عباس

رئيس احملكمة

اللواء احلقوقي 
علي حمود عباس

رئيس احملكمة
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متابعة ـ الصباح الجديد :
رفعت شــركة بغداد للمشروبات 
أســعار  األحد،  امــس  الغازيــة، 
“السفن  الغازية من  مشــروباتها 
والبيبســي” اخلطوة التي اعتبرها 
وجشــعاً”  “اســتغالالً  مواطنون 

وسط صمت حكومي.
اجلياشــي  محل  صاحب  ويقــول 
)جملة( في منطقة الكرادة ببغداد 
، إن “شــركة بغداد رفعت اسعار 
)العلب  البيبســي  من  منتجاتها 
املعدنيــة والبالســتيكية( مبقدار 
الف دينار”، مبينا ان “سعر صندوق 
البيبســي والســفن الرفيع او ما 
يســمى “ بالكعة” 160 مل اصبح 
يباع 7750 ديناراً عدد 30 علبة بعد 
وبالتالي فان  6750 دينــاراً  ان كان 
رغم صغر العلبة فال ميكن بيعها 
بـ 250 ديناراً”، في حني بلغ ســعر 
صندوق البيبســي العريض 9250 
دينــاراً بعد ان كان ســعره 8750 
دينــاراً بحجم 330 مــل وبالتالي 
بعد  دينــاراً   750 اصبح ســعرها 

كانت تباع 500 دينار”.
واضاف ان “سعر البيبسي الوسط 
مــن البالســتيك عــدد 12 علبة 
اصبح ســعره  750 مل  بحجــم 
6750 ديناراً بعد كان السعر 5250 
ديناراً وبالتالي اصبح ســعره 750 
ديناراً بعد ان كان يباع بـ 500 دينار”، 
مشيرا الى ان “سعر الصندوق من 
علبة ما يسمى بالعائلي لتر و250 
مل والذي يحتوي الصندوق على 6 
علب يباع بـــ 6500 دينار بعد كان 
يباع 6000 دينار واصبح سعر املفرد 
يباع بـــ 1500 دينار بعــد ان كان 

سعره سابقا 1250 ديناراً”.
االقتصادي  اخلبير  اعتبر  جانبه  من 
محمد احلسني ، أن “شركة بغداد 
استغلت ارتفاع الدوالر قليال لترفع 

املشروبات  من  منتجاتها  اســعار 
الغازية”، مطالبا اجلهات املسؤولة 
بـ”التحرك  االقتصــادي  االمن  من 
ازاء مثل هكذا اســتغالل في هذه 

االوقات”.
واضاف ان “ارتفاع اسعار املشروبات 
الغازية من قبل شركة بغداد يعود 
لعدم وجود شركات منافسة لها، 

وبالتالي على احلكومة اما ان متنع 
االستغالل او تقوم بفتح االستيراد 

لتمنع االحتكار”.
ويقــول املواطن احمــد منعم إن 

“ما نســمعه من احلكومة خالف 
الواقــع، فهي ال متنع االســتغالل 
من قبــل الشــركات احمللية التي 
ترفع اسعارها كاملشروبات الغازية 
والبيض، واحلاجات االخرى املصنعة 
محليا”، مرجحا ان “يكون الصمت 
نتيجة سيطرة  ازاء ذلك  احلكومي 

املسؤولني على هذه الشركات”.
واضــاف ان “مــا نــراه عمليا هو 
محاربــة الفقيــر في معيشــته 
ســواء من قبل احلكومة بعد رفع 
اسعار الدوالر ام من قبل الشركات 
اســتيراد  بـ”فتح  احمللية”، مطالبا 
املــواد وخاصــة ما يتعلــق بقوت 

الشعب”.
    وقامت الشركة على مدى األيام 
املاضية، بحجــب العلب املعدنية 
تعبئة 330 مل، فيما ابلغ موزعوها 
أصحاب احملــالت التــي يتعاملون 
معها، بترقب الزيادة في األســعار، 
ان  انه كان ســبق للشركة  علما 
الغت بشــكل كامل انتاج العلب 
تعبئة 250 لتر قبل اكثر من سنة، 

لتنتج بدلها علبة “ الكعة “.
ولم تكن شركة بغداد وحدها من 
ألغي العلبة املعدنية 250 مل، وامنا 
الغتها الشــركة التي تنتج كوكا 
كوال أيضــا، وســبرايت، ومن دون 
إعطاء أي تفســير على الرغم من 
250 دينارا الذي  انها أبقت السعر 
كان لعلبــة 250 مــل، على علبة 

180 مل.
املواطنــون  يطالــب  هنــا  مــن 
السماح  وعدم  االســتيراد،  بفتح 
باســتغالل الناس من خالل دعاوى 

احلفاظ على املنتج احمللي. 

بغداد ــ الصباح اجلديد :
أعلن ســوق العراق لألوراق املالية، 
امــس األحد، أن قطــاع املصارف 
اكثــر القطاعات تــداوال وقيمة 

خالل عام 2022.
وذكر الســوق في تقريــر له ، أن 
املرتبة  احتــل  املصــارف  “قطاع 
االولى كأكثر القطاعات املتداولة 
في الســوق من حيث األســهم 
2022 من  عــام  والقيمة خــالل 
أصل ثمانيــة  قطاعات متثل 103 

شــركة مســاهمة في السوق”، 
مبينا ان “نســبة تداول االسهم 
املتداولــة فــي قطــاع املصارف 
البالغة عدد شركاتها 43 مصرفا 
%92.8، فيما بلغت نسبة القيمة 
املاليــة املتداولة لقطاع املصارف 
%66.9 وبنســبة %28 مــن حيث 

الصفقات”.
ان “قطــاع االتصاالت  واضافــت 
البالغ عدد شــركاتها شــركتني 
فقط جاءت ثانيا بأكبر القطاعات 

في الســوق تداوال حيــث بلغت 
األسهم املتداولة فيه لعام 2022 
نسبة %1.6 ونسبة القيمة املالية 
املتداولــة فيــه %13.1 ونســبة 
%11.9 مــن حيــث الصفقــات، 
ويأتي قطاع الصناعي البالغ عدد 
شركاته 20 شركة ثالثا حيث بلغ 
 3.4% فيها  األسهم  تداول  نسبة 
املالية  فيما بلغت نسبة القيمة 
ونســبة   9% للقطاع  املتداولــة 
%32.8 مــن حيــث الصفقــات 

الفنادق  قطــاع  ويأتي  املنفــذة، 
 9 البالغ عدد شركاته  والسياحة 
وبلغت نسبة  التي  رابعا  شركات 
تداول األسهم فيه للعام املاضي 
%0.2 فيما بلغــت القيمة املالية 
املتداولة فيه %3.2 ونســبة 5.7% 

من حيث الصفقات املنفذة”.
ان “قطاع اخلدمات  الى  واشــارت 
جاءت خامســا التــي بلغت عدد 
وبلغــت  شــركة   11 شــركاته 
 0.8% فيــه  االســهم  تــداول 

املتداولة  املالية  القيمة  ونســبة 
%3.1 ونســبة %11.3 مــن حيث 
الصفقات املنفذة”، مشــيرة إلى 
ياتي سادسا  الزراعي  “القطاع  أن 
7 شركات  البالغة  بعدد شركاته 
حيث بلغت نسبة تداول االسهم 
فيه %0.7 ونســبة القيمة املالية 
املتداولة فيه %4.5 ونســبة 9.8% 
املنفذة،  الصفقــات  حيــث  من 
املالي  االســتثمار  قطــاع  ويأتي 
ســابعا بعدد شــركاته البالغة 

6 شــركات حيث بلغت نســبة 
 ،  0.1% األســهم املتداولة فيــه 
املتداولة  املالية  القيمة  ونســبة 
 0.1% %0.02 ونســبة  فيه بلغت 
املنفذة،  الصفقــات  حيــث  من 
بعدد  ثامنا  التأمــني  قطاع  وجاء 
شركاته البالغة خمسة  شركات 
حيث بلغت نســبة عدد األسهم 
املتداولة فيه %0.4 ونسبة القيمة 
املالية املتداولة %0.2 ونسبة 0.4% 

من حيث الصفقات املنفذة”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
“االجنبي  الذهب  أســعار  استقرت 
والعراقــي فــي األســواق احملليــة 
اربيل  بالعاصمة بغداد، وفي اسواق 
امس  كردســتان،  اقليم  عاصمــة 

االحــد.  وقال مصــدر صحفي  ، إن 
أســعار الذهب في أســواق اجلملة 
ب   شــارع النهر في العاصمة   بغداد 
االحد، سعر  امس  ســجلت صباح 
بيــع للمثقال الواحــد عيار 21 من 

الذهب اخلليجــي والتركي واألوربي 
404 آالف دينار، وســعر الشراء 400 
ليوم  دينار، وهي نفس االسعار  الف 
امس السبت. وأشار املصدر، إلى أن 
ســعر بيع املثقال الواحــد عيار 21 

من الذهب العراقي سجل استقرارا 
ايضا عند 374 الف دينار، وبلغ سعر 
الشراء 370 ألفا. وفيما يخص أسعار 
الذهب في محال الصاغة، فان سعر 
بيــع مثقال الذهــب اخلليجي عيار 

21 يتــراوح بني 405 آالف دينار و 415 
ألفاً، فيما تراوح ســعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بني 375 الفاً و 385 
الف دينــار. اما اســعار الذهب في 
اربيل فقد شــهدت استقرارا ايضا 

حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 
24 بيع 465 الف دينار، وسجل عيار 
22 بيع 425 الف دينار، وسجل عيار 
21 بيع 410 آالف دينار، فيما ســجل 

عيار 18 بيع 350 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
حّل العراق في املرتبة اخلامسة في 
التركية  استيراد السلع والبضائع 
األســد  ألملانيا حصة  كانت  فيما 
حيث جاءت فــي املرتبة األولى من 
بني خمس دول األكثر إستيراداً من 

تركيا.
إلى  التركية  الصادرات  وســجلت 
أملانيا رقما قياســيا العام املاضي 
18 مليارا و910 ماليني دوالر،  بواقع 
وفقا ملا نشــرته وكالة “األناضول” 

الرسمية التركية.

مجلــس  معطيــات  وبحســب 
املصدرين في تركيا، تعد أملانيا من 
بني أهم الشركاء التجاريني للبالد.

وأضافت املعطيــات أن أملانيا تعد 
مــن بني الدول صاحبــة أكبر عدد 
تركيا  في  النشطة  الشركات  من 

بنحو 7 آالف و600 شركة.
ولفتت إلــى أن الصادرات التركية 
ســجلت زيادة بنســبة 6.9 باملئة 
 ،2021 العام  2022 مقارنة مع  في 
ووصلت إلى 18 مليارا و910 ماليني 

دوالر.

وجاءت الواليات املتحدة في املرتبة 
الثانية من حيــث قيمة الصادرات 
و362  مليــارا   14 بواقــع  إليهــا 
مليونا، ثم بريطانيــا بـ 12 مليارا 
و250 مليونــا، وإيطاليــا رابعة بـ 
11 مليــارات و231 مليونا، والعراق 

خامسا بـ 10 مليارات و477 مليون 
دوالر.

ومطلع العام اجلديد، أعلن الرئيس 
رجب طيب أردوغان أن صادرات بالده 
ســجلت 254.2 مليــارا دوالر في 

.2022

متابعة ـ الصباح الجديد :
 فرضت أزمــة اجلوع  ومعانــاة أعداد 
كبيرة من النــاس نقص الغذاء خالل 
العامــني األخيرين مع ارتفاع أســعار 
واضطراب ســالل  الغذائيــة  املــواد 
اإلمــدادات العامليــة ، نفســها على 
أغلب الدول مبا فيها الواليات املتحدة 

صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
لذلــك تــرى أمانــدا ليتــل الكاتبة 
األمريكيــة في حتليل نشــرته وكالة 
“بلومبيــرج” لألنبــاء أن أحــد آخــر 
االنتصــارات غير املرئيــة للكوجنرس 
األمريكــي رقــم 117 كان مترير قانون 
الذي وصفته  بالطعام،  التبرع  حتسني 
إطالق  الذي ميكنه  الغامض،  بالقانون 
جهد رئيس حلــل أزمة مزدوجة تتمثل 
في اجلوع وهدر الطعــام في الواليات 

املتحدة.
لكن جنــاح مثل هــذا القانون يحتاج 
إلــى التــزام قــادة القطــاع اخلاص 
بتعهداتهم في هذا الشــأن. فمعدل 
إهــدار األمريكيني للطعــام يفوق أي 
شــعب آخر على وجــه األرض، حيث 
يصل نحو 40 في املائة من الطعام في 
الواليات املتحدة إلى مكبات النفايات 
أو التعفن في احلقول، في حني تتزايد 
معدالت اجلــوع في الدول األغنى على 

مستوى العالم.

 ففي أعقاب جائحــة فيروس كورونا 
املســتجد في مطلع 2020 فقد نحو 
35 مليون أمريكي أمنهم الغذائي مبا 
يعــادل نحو 10 في املائة من ســكان 
نفســه  الوقت  في  املتحدة.  الواليات 
فإن ضغوط تضخم أسعار املستهلك 
اجليوسياســية  الصراعات  مع  أخيرا 
وأزمة التغير املناخي تزيد تدهور إنتاج 

الغذاء على مستوى العالم.
وتقــول أمانــدا ليتل مؤلفــة كتاب 
“مصير الطعام: ما سنأكله في عالم 
أكبر وأكثر سخونة وأذكى”، “إنه على 
مدى أعــوام كانت هنــاك قوانني في 
الكوجنرس تســتهدف توجيه فوائض 
الطعام إلى احملتاجــني، لكن كان يتم 
جتاهلهــا، واآلن حــان وقــت العمل. 
الذي  بالغذاء  التبرع  فقانون حتســني 
وقعه الرئيس األمريكي جو بايدن قبل 
أيام، هو األول مــن مجموعة إجراءات 
مهمة ميكن أن حتل هذا التناقض بني 
فائــض الطعام وندرته فــي الواليات 

املتحدة”.
ومنــذ وقــع الرئيــس األســبق بيل 
كلينتون مشــروع قانون بيل إميرسون 
للتبرع بالطعــام في عام 1996 مررت 
الواليات املتحدة قانونا رئيســا للتبرع 
بالطعــام. لكن القانون اجلديد يحدث 
العام  للــذوق  وفقا  إميرســون،  قانون 

واإلصالحات التي طال انتظارها، التي 
ستتيح للمدارس واملزارعني واملطاعم 
التجزئة  ومتاجر  واملصانع  والشركات 
التبرع بفوائــض الطعام لديها ألفراد 

اجملتمع احمللي احمليط بها.
عــبء  يخفــف  اجلديــد  فالقانــون 
املتبرعون  املسؤولية، بحيث ال يصبح 
املســموح لهم من القطــاع اخلاص 
والذين لديهم بالفعل قواعد لفحص 
األغذية، مســؤولني قانونــا عن جودة 

الطعــام أو تلفه. كمــا يلغي قانون 
حتسني التبرع بالطعام، إلزام متبرعي 
القطاع اخلاص بتمريــر التبرعات عبر 
الغذائية. ووفقا  منظمات املساعدات 
لقانون إميرســون، ليس باســتطاعة 
أي مدرســة أو مطعم على ســبيل 
املثال قانونا، التبــرع بفائض الطعام 
لديهما لألسر اجلائعة في محيطهما 
مباشرة. وهذا يعني أن عليهما تقدمي 
فائض الطعام لديهما إلى بنك طعام 

يوجد مثال على مسافة بعيدة عنهما، 
لكــي يعيــده البنك مرة أخــرى إلى 
نفسه  األمر  حولهما.  املوجودة  األسر 
ينطبق علــى املزارع احملليــة واملتاجر 
الكبرى وكافتريات الشركات ومصانع 
األغذية التي جتد نفسها مضطرة إلى 
التخلص من فوائض الطعام بدال من 

التعامل مع إجراءات التبرع املعقدة.
مثل هذه القيود أدت إلى تفاقم ظاهرة 
القطاع  يهــدر  حيث  الطعــام،  هدر 

اخلاص غذاء صاحلــا مبليارات الدوالرات 
سنويا. وفي حني ميكن أن يساعد قانون 
التغلب  بالطعام في  التبرع  حتســني 
على هذه األزمة، ما زال هناك كثير من 
الهدف.  إلى  للوصول  املطلوب  العمل 
فلــم يعد كافيــا مــن اآلن فصاعدا 
للمحتاجني،  بالطعام  التبرع  تسهيل 
إمنا يجــب أن تكون هنــاك حوافز، بل 
حتى إلزام بالقيــام بهذا األمر. وعلى 
إعطاء  أنفسهم  الشركات  مسؤولي 
أولويــة خــالل العــام احلالــي جلمع 
وإعــادة توجيه فوائــض الطعام في 
الكوجنرس  أعضاء  لكن  شــركاتهم. 
ميكنهم التشــجيع علــى ذلك، من 
خالل توســيع نطاق احلوافز الضريبية 
التبرعات الغذائية،  املتاحة لتشــمل 
من خــالل متريــر قانون آخــر موجود 
بالفعل داخل الكوجنرس ويعرف باسم 
“زيادة التحفيــز على التبرع الغذائي”. 
ويستحق هذا القانون التوافق نفسه 
والدميقراطي،  اجلمهــوري  احلزبني  بني 
ودعم املنظمــات غير احلكومية، الذي 
أســهم في مترير قانون حتسني التبرع 

بالطعام.
كما ميكن حلــكام الواليات األمريكية 
املساعدة من خالل السير على خطى 
واليتــي نيويــورك وكاليفورنيا، حيث 
أصدرتا قانونني يفرضان على أنشطة 

معينــة، التي لديها كميــات كبيرة 
مبعايير  وملتزمة  الفائض  الطعام  من 
الفحــص والســالمة، التبــرع بهذه 

الفوائض.
وال يحتاج األمر إلــى مبالغة لوصف 
مدى العــار وحجم املفارقة بني كمية 
الهــدر الغذائي ومســاحة اجلوع في 
الواليــات املتحدة، وهما مشــكلتان 
قابلتان للحل بسهولة. ويقول النائب 
جيم مــاك جوفرن أحد رعــاة قانون 
حتســني التبرع بالطعام “إن اجلوع في 
أمريكا ليس قــدرا... نحــن ال نعاني 
نقص الطعام، لكن لدينا تناقض بني 
الوفرة واالحتياج، وهــو تناقض ميكن 

حله”.
وأخيــرا تقول أماندا ليتــل “ميكننا أن 
نأمل، إن لم نفترض، أن يستمر تنامي 
الدعم لفكرة تشجيع التبرع بفوائض 
الطعام في الواليات املتحدة. فتحقيق 
وكبح  اجلوع  مبحاربــة  املزدوج  الهدف 
إهــدار الطعام، لم يكن ملحا في يوم 
مــن األيام، كمــا هــو اآلن. ففي ظل 
احلرب الدائــرة في أوكرانيا وتزايد حدة 
التغيرات املناخية، واضطراب سالسل 
اإلمداد، انتشــرت اجملاعات في العالم. 
لم يعد هناك أي مجال الستمرار إلقاء 
النفايات،  فوائض الطعام في مكبات 

وهناك مئات املاليني من اجلوعى”.

»شركة بغداد« للمشروبات الغازية ترفع األسعار 
مستغلة صمت الحكومة

انتقاد شعبي وغضب تجاري.. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت جلنة االســتثمار في مجلــس النواب، 
امس االحد، أن اخلشية من السياسة النقدية 
للعراق تدفع املواطنني الى تخزين األموال في 

منازلهم. 
وقال عضو اللجنة محمــد الزيادي، إن جلنته 
“تعمل على كيفية تطوير القطاع البنكي من 
أجل دعم القطاع اخلاص من خالل التعامالت 
في منح  السلف والقروض واألرباح والفوائد”، 
مشــددا على “ضرورة اعتماد سياســة تدوير 

العملة”. 
وأضاف، الزيادي أن “هناك الكثير من القضايا 
التــي يجب مناقشــتها مــع القائمني على 
البنك املركزي أو املسؤولني عن القطاع املالي، 
وذلك للحد من تخزين األموال في خزائن بيوت 
املواطنني خلشــيتهم من السياسة النقدية 

للبلد”.  

بغداد ـ الصباح الجديد :
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امس األحد، فــي البورصة 
الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفــي اقليم 

كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد ســجلتا صباح 
امس االحــد 156000 دينار عراقي مقابل 100 
دوالر أمريكي. وهي نفس األســعار أمس االول 

السبت.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 155500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فان 
اســعار الدوالر في البورصة سجلت استقرار 
ايضا حيث بلغ ســعر الــدوالر البيع 155600 
دينــار لــكل 100 دوالر امريكي، وبلغ ســعر 
الشراء 155550 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
النفطيــة ألمريكا  العراق  األحد، أن صــادرات 
بلغت نحو تسعة ماليني برميل في شهر كانون 

األول املاضي.
وقالت االدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة 
شفق نيوز، إن “العراق صدر من النفط اخلام الى 
امريكا خالل شــهر كانون االول املاضي 8.928 
ماليني برميل، و مبعــدل 288 ألف برميل يوميا” 
مرتفعا عن شــهر تشــرين الثاني الذي بلغت 
الصادرات النفطية العراقيــة فيه إلى أمريكا 
8.550 ماليــني برميل ومبعــدل 285 ألف برميل 
يوميــا. واضافت ان “العراق صــدر النفط اخلام 
ألمريكا خالل األســبوع األول من شهر تشرين 
الثاني مبعدل 282 الف برميل يوميا، فيما صدر 
متوســط 227 الف برميل يوميا في االسبوع 
الثاني، وصدر متوســط 289 الف برميل يوميا 
في األسبوع الثالث “، مشــيرا الى ان “صادرات 
االســبوع الرابع بلغت 354 الف برميل يوميا”. 
وذكــرت إدارة معلومــات الطاقــة األمريكية 
أن “العراق جــاء باملرتبة الرابعــة في صادراته 
ألمريكا خالل الشهر املاضي بعد كل من: كندا، 
الثانية عربيا  واملرتبة   ، والسعودية  واملكسيك، 
بعد الســعودية التي بلغت األخيرة صادراتها 
ألمريــكا 13 مليونا، و826 الــف برميل يوميا”، 
مشيرة إلى أن “كندا جاءت باملرتبة األولى كأكثر 

دولة مصدرة للنفط ألمريكا تليها املكسيك.

لجنة االستثمار النيابية: 
نعمل على تطوير القطاع 
البنكي لدعم القطاع الخاص

استقرار اسعار الدوالر 
في بغداد وإقليم كردستان

قرابة تسعة ماليين برميل 
صادرات العراق النفطية 

ألمريكا خالل شهر
األوراق المالية: المصارف اكثر القطاعات تداوال وقيمة خالل عام 2022

اسعار الذهب في اسواق بغداد وإقليم كردستان مستقرة

في 2022

العراق في المرتبة الخامسة بين الدول األكثر إستيرادًا للسلع التركية 

إهدار الطعام األعلى عالميا بـ 40 %

35 مليون أمريكي يواجهون أزمة أمن غذائي 
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

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

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:

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 851
التاريخ: 2022/12/28

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير 
واحدة  سنة  وملدة  العلنية  باملزايدة  ادناه  اوصافها  املبينة  األمالك 
 2013 لسنة   21 رقم  الدولة  اموال  وايجار  بيع  لقانون  استنادا  
بلدية  مديرية  مراجعة  باملزايدة  باالشتراك  الراغبني  فعلى  املعدل، 
الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك 
مصدق وستجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام 
الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو 
االخرى بنسبة  املصاريف  واملناداة وكافة  النشر  اجور  املزايدة  عليه 

2% من مبلغ االحالة القطعية .
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

فقدان اجازة فرن النتاج الصمون
الصمون  اجازة فرن النتاج  فقدت مني هوية 
)افران ارض الرحمة( صادرة من وزارة التجارة / 

الشركة العامة لتصنيع احلبوب
عليها  يعثر  فمن  جبر(  فرحان  )علي  بإسم 

تسليمها ملصدرها.. 

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من جامعة بغداد/ 
التصميم  اجلميلة/ قسم  الفنون  كلية 
يعثر  من  على  عباس  امير  مالك  باسم 

عليها تسليمها الى جهة االصدار

Second Extension Announcement for Public Tender 028-PC-22-EBS Provision of 
Casing for EBS Oilfield

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:

Page 1 of 2 

Tender Title Provision of Casing for EBS Oilfield 
Tender Number 028-PC-22-EBS 
Tender Announcement 
Website 

ITB documents and all clarifications during the tender period will be published on the following website: 
https://zhenhuaoil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/baoxiaofang_ebspetroleum_com/EhjBLHfxcu5HmCL4dIrQz_ABJDLd
R1Q9xEcrS093kwCnWw?e=GP1ixY 

Bid Closing Date Extend from 16:00 (Baghdad Time), on or before 16th January 2023 to 16:00 (Baghdad Time), on or before 26th 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 yangguang@ebspetroleum.com and 
baoxiaofang@ebspetroleum.com 

Bid Delivery 
Bid Proposals must be delivered by following information. 

Attention: Mr. Yang Guang 

Address:  EBS Petroleum S2 Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Tel: 077 3493 7889 
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 One Hundred Twenty (120) calendar days (“Bid Validity Period”). 
Key Factors Fail to meet any of 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) Annual profit rate during last three years ＞＞ 0 
(6) Compliance with scope of work 
(7) Provided Quality Assurance/Control System and HSE management system and performance 
(8) Commitment to Comply with Origin Requirement 

Bid Bond Bid bond: USD50,000.00(Fifty 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 aforementioned Bid Validity Period 

Joint Bidding Joint bidding is NOT accepted by Company for this tender. 
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Tender Title  Providing Renovation and Expansion Services for EBS Camp 
Tender Number 052-SC-22-EBS (2nd Announcement) 
Tender 
Announcement 
Website  

ITB documents and all clarification during the tender period will be published on the following website: 
http://www.ebspetroleum.com/special/arc-611.html 

Bid Closing Date 
No later than 16:00 (Baghdad Time), on or before 31st 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 wangshaoyu@ebspetroleum.com & 
yangguang@ebspetroleum.com & nidawei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com. 

Bid Delivery 

Bid Proposals must be delivered by following information. 
Attention: Mr. Wang Shaoyu & Mr. Ni Dawei & Mr. Yang Guang 
Address:  EBS Petroleum S2 Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
Tel: 0772 981 9595 & 0773 493 7889 & 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: 
Submission of BID ACKNOWLEDGEMENT (refer to attachment A in Section 1) 
Bid bond submission 
Bid proposals are in properly sealed condition 
Commercial proposal is separate from Technical proposal 
Quantity of current or finished related contract in recent 5years >1 project  
Current Cash Flow (Average) for the last 2 years：：>50,000.00 USD 
Registered capital share >200,000.00 USD 
Compliance with scope of work and executive plan for this project 
Valid Tax Identification Certificate (Tax ID) and/or Bidder Establishment Document 

Bid Bond 
Bid bond: USD 4,000.00 (Four 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. 
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مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت
سنة واحدة63كشك الفالحية قرب مركز الشرطة1
سنة واحدة322كشك حي الجهاد على كتف نهر الدجيلي2
سنة واحدة1782محل المرسي كور حي الجهاد3
سنة واحدة1783محل المرسي كور حي الجهاد4
سنة واحدة1797محل المرسي كور حي الجهاد5
سنة واحدة1798محل المرسي كور حي الجهاد6
سنة واحدة1800محل المرسي كور حي الجهاد7
سنة واحدة2183سكلة السفحة8
سنة واحدة2864كشك الفالحية قرب ملعب التارتان9

سنة واحدة2925كشك العزة القديمة قرب الساحة10
سنة واحدة687مشتل رقم )1( نصف الدجيلي11
سنة واحدة688مشتل رقم )2( نصف الدجيلي12
سنة واحدة682مشتل رقم )9( نصف الدجيلي13
سنة واحدة683مشتل رقم )4( نصف الدجيلي14
سنة واحدة685مشتل رقم )3( نصف الدجيلي15
سنة واحدة686مشتل رقم )8( نصف الدجيلي16



ثقافة 8

تشكيل

متابعة ـ الصباح الجديد:

أَشدُّ ما يرتبط اســُم التشكيلي ضياء 
العــزاوي )1939(، باألعمــال الضخمــة 
والكبيــرة مــن لوحاٍت وجتهيــزات. وفي 
هــذا الســياق، ُيكننــا احلديــث عــن 
-رّبا-  أشــهرها  مختلفــة،  توقيعــات 
التي  اجلدارية   ،)1982( وشــاتيال«  »صبرا 
تصّور اجملزرة الوحشــية التــي ارتكبتها 
بحّق  مســّلحة  طائفيــة  مليشــيات 
اخملّيم الفلســطيني في بيروت، في أثناء 
وبرعايته،  لبيروت  اإلســرائيلي  االجتياح 
إلى مشاركة العّزاوي األخيرة في  وصوالً 
»معرض  واخلمســن من  الثامنة  الدورة 
الفن املعاصــر« في بنســلفانيا، بعمٍل 
املوصل  مدينتن:  »أطالل  جتهيزي سّماه: 

وحلب«، الــذي ُيكُن أن نقــرأه في ذات 
الســياق، حيُث يتقاطع فيــه عامالن: 
سياســية  تاريخية  خلفيــة  حضــور 
واضحة، وامتداٌد في احلجم يضع العمل 

في مساحة واسعة.
لكن هنــاك، هناك خطٌّ آخر بدأ العزاوي 
يشــتغل عليه، بدأ يتبلور مع استقراره 
في لندن عــام 1976، ياُلَحُظ من خالله 
متكاملة  فنية  كموضوعــة  التراث  أّن 
العناصر، راح يتــرُك عالماته بقّوة على 
أعمال العزاوي. وهو بدوره يؤّكد االجنذاب 
إليه، عبر أعمال تتعّشق فيها اخلطوُط 
العربية، بجملة من النصوص الشعرية، 
التــي لعَبت دوراً حيويــاً وجتديدياً، وهذا 
ما جتّلى في مشــروعه الذي ُعرَف باسم 

»الدفاتر«.
في اخلامس عشــر من الشهر املاضي، 

افُتتح فــي »متحف أشــموليان للفن 
البريطانية،  بأكسفورد  واألركيولوجيا« 
معــرٌض جديد للعــزاوي، ويقــوم في 
أساسه على اســتعادة تلك »الدفاتر«، 
ويحمل عنوان »رســم الشــعر«، حيُث 
يتواصل حتى احلادي عشــر من حزيران/ 
يونيــو، الصيــَف املُقِبل، وهــو املعرض 
ص لهذه  األّول في بريطانيا، الذي يُخصَّ

»الدفاتر«.
تُعّبر األعمال عن َفْهــٍم عميق لكونية 
الشــعر العربي من جهة، كذلك فإّنها 
تبني على قــوٍس ممتّدة مــن عنترة بن 
شــداد ولبيد بــن ربيعة فــي العصر 
اجلاهلــي، التــي بدأ االشــتغال عليها 
فــي أواخر الســبعينيات، وصــوالً إلى 
أُخرى ُمســتلَهمة من أشعار أمل دنقل 
ومظّفر النواب وأدونيس وسعدي يوسف 

وســركون بولص وغيرهم من شــعراء 
القرن العشــرين، أو حتــى مأخوذة عن 
وقائــع من تاريخ العــراق املُعاصر، مثل: 
العراقي«، و«كتاب مدينة  »دفتر السواد 
مدّمــرة: املوصل«، و«كتــاب العار« )عن 
حادثة نْهب »املتحف الوطني العراقي«، 
بُعيد الغزو األميركي عام 2003(، وكّلها 
مشــغولة عــام 2020. لكــن أكثر ما 
ُيّيز هذا املشــروع أّن صاحب »حتية إلى 
العربية في إطار  )1988(، يضــع  جواد« 
اللغة  تغدو  وبهذا  واســع،  أركيولوجي 
عنده متشــابكة مع مشــاريع سابقة 
جلجامش«  ملحمة  في  »دراسات  مثل: 

.)1966(
أّما عن مرجعية مشــروع »الدفاتر« في 
اللوحة املعاصــرة، وألّي فكرة كان ينظر 
وهو يشــتغل عليها، فيمكُن إرجاُعها 

إلى »جاز« هنري ماتيس الذي قّدمه عام 
 .1947

يســتغرُق العــزاوي فــي ألوانه، ويشــدُّ 
التاريخ السياسي كخلفيات إلى لوحاته، 
وبهذيــن الشــرطن، أي االســتغراق في 
اللون كتقنية، والتاريخ كموضوعة، يقيُم 

»رَْسَمه« للشــعر، با هو تواصٌل فنيٌّ مع 
توّحش  يُعانونه من  وآالمهم ومــا  الناس 
إذ  واســتعمار،  وظالميات  ديكتاتوريــات 
ال تعكــس انتقاءاته الشــعرية ُجَمالً ال 
مؤّديات لها، بل هي داللة على وعي الشعر 

بالتاريخ من حولنا.  

»َرْسم الشعر« لضياء العزاوي: من لبيد بن ربيعة 
إلى مظّفر النواب

حوار

التجربة اخلليجية
وحول رؤيته إلمكانية أن يكون الفن وممارسته 
مصدرا للرزق لدى الفنان التشكيلي العربي، 
قال بأن ممارســة الفنون التشكيلية ال متثل 
مصدر رزق للفنان العربي بشكل عام، لكن 
الكثير مــن الفنانن بدأوا »يســترزقون« - 
بحسب تعبيره – من بيع أعمالهم الفنية، 
وراى بأن العالم العربي غني بفنانن يتلكون 
حضوراً فاعالً وإمكانيات فنية هائلة، لكنه 
ال يتلك ســوقاً لتداول األعمال الفنية، وأن 
العــرب ال يتلكــون الوعــي الثقافي فيما 

أسماه بجال إدارة الفن وتسويقه.
ولفت إلى أن اململكة العربية الســعودية، 
خطت خطوات جيدة في مجال التســويق 
الفني، وكانت ســباقة في إلــزام الهيئات 
والشــركات باقتناء األعمــال الفنية، وهي 
خطوة – بحســب قوله – جديرة باالحترام، 
ويجب نقلها لبلدان العالم العربي، خاصة 
وأن األعمال الفنية للمبدع السعودي أصبح 
لها قيمة سعرية وسوقية بجانب قيمتها 
الثقافيــة، وبذلك فــإن اململكــة العربية 

التأســيس حلماية  الســعودية جنحت في 
املنتج الفني العربي، بحيث يُصبح ســلعة 

وطنية.
التشكيلية  احلركة  تواجهه  ملا  رؤيته  وحول 
العربيــة من مشــكالت، قال بــأن احلركة 
التشــكيلية العربية تعانــي من صدمات 
كبيــرة، أولها عدم وجود حقل تلقي، وغياب 
الثقافة البصرية اجملتمعية، التي تقبل تلك 
األعمال الفنية، أو الفن بشكل كبير، وأرجع 
ذلك إلى مواقف بعــض اجملتمعات العربية 
من الفــن، حيث يراه البعــض ترفاً، وآخرون 
يرونه مادة تكميلية ليس لها عالقة باحلياة 
والثقافــة وال الهوية، وعــدم وجود اهتمام 
حقيقي بالفــن، واعتباره أولوية متأخرة في 
اهتمامــات وخطط احلكومات، ونّبه إلى أنه 
في بغداد – على ســبيل املثال – كان اقتناء 
األعمــال الفنيــة في خمســينيات القرن 
املاضي، دليال ومقياسا على انتشار الثقافة، 
وعّبر عن أمله في أن يشهد املستقبل ثورة 
في الثقافة البصريــة واجلمالية، ونقلة في 
تسويق واقتناء األعمال التشكيلية بالعالم 
العربــي، وان يكــون هناك آليات تؤســس 
لتســويق الفــن، وان تتفّهم املؤسســات 
العربية أن اقتناء العمل الفني هو استثمار 

ثقافي واجتماعي ومالي.

مجتمع ذكوري
وحــول رؤيتــه ملكانة املــرأة فــي احلركة 
التشكيلية العربية، قال بأن املرأة ال تشغل 
التشــكيلية  احلركة  في  مســاحة كبيرة 
العربية، بحكم أن اجملتمع العربي هو مجتمع 
ذكوري، لكن برغم ذلك فإن املرأة بدأت تأخذ 
التشكيلي  املشــهد  في  جيدة  مســاحة 
العربــي، وخاصة في مجال التجارب الفنية 
املعاصــرة، حيث بــدأت املرأة متتلــك أدوات 
والتكنولوجيا  تتماشــى  جديدة  ومقومات 
املعاصــرة التي مهدت لظهور آليات جديدة 
للتفكير واالبتكار والعمل في حقل الفنون 
التشكيلية، وبالتالي – ووفقا لقوله – فقد 
التشكيلي  للمرأة حضورباملشــهد  اصبح 
العربي، ولكنه حضور على استحياء، وليس 
باملســاحة التــي يحتلها الفــن الذكوري، 
وبحســب قوله، فإن تلك اإلشــكالية لها 
عالقة باحملددات التي ترتبط بطبيعة اجملتمع 
العربي الذي يزدحم بالتقاليد واألعراف التي 
حتد من حركة املــرأة خاصة في حقل الفن 
واجلماليات، لكن وبرغم كل ذلك إال أن املرأة 
تتلمس طريقهــا وبخطًى  بــدأت  العربية 
واضحــة لتضع لها عالمــة مضيئة وحتتل 
التشكيلي  املشــهد  في  واســعة  ساحة 

العربي.

وحول جتربته التشكيلية، واالجتاهات الفنية 
التــي ينتمي لها قــال بأن جتربتــه الفنية 
تنتمي إلى التجــارب ذات النزعة التعبيرية 
التجريدية، التي تشــكل إحــدى االجتاهات 
التجريبية العاملية املعروفة ما بعد احلداثية، 
وأوضــح بأنــه ينتمــي إلى هــذه التجربة 
بخصوصية مصدرهــا بيئته وجذوره وتراثه 

العراقي.

عالقة وجدانية
باللوحة والفرشــاة واأللوان،  وحول عالقته 
قال بأنها هــي أدواته الفنيــة التي يحاول 
من خاللها أن يُنشــئ نصــاً بصرياً جمالياً، 
واعتبــر أن تلك األدوات )اللوحة والفرشــاة 
واأللوان( لم تعد كافية إلنشاء نص بصري، 
وأصبح هناك أدوات جديدة تناسب الطرائق 
الفنون  التي تشــتغل عليهــا  املعاصــرة 
احلديثة، وتابــع بأن عالقتــه بعدته الفنية 
عالقــة وجدانية عاطفية، وأنه »يؤنســن« 
تلك األدوات ويجعلها أكثر إنسانية بحسب 
قولــه، ويشــعر حــن يســتخدمها بأنه 

يستخدم شيئاً من ذاته.
وأضــاف بأن عالقتــه باللوحــة هي عالقة 
صوفية، حيث يحاول ربــط احلياة باملطلق، 
والتعامل على أســاس النقاء األول، محاوالً 
نزع آخر اإلشارات والعالمات التعبيرية من أي 
شيء، محاوالً إعادة إنتاجه ماديا وتأسيسه 

بعاطفة وإحســاس ووجــدان عقلي وإرادي 
منضبط.

وحــول عوامله الفنية وشــعوره حن يارس 
الرسم، قال بأن عملية الرسم متثل بالنسبة 
له عملية مخــاض ووالدة وارتبــاط باحلياة 
واألرض والتراث، ويعيش خاللها حالة أشبه 
بالتصوف، حيث يتفــرغ متاما ويفرغ العالم 
من حولــه، ويجعل النص البصري هي املادة 
التي يكتشفها، واالكتشاف بحسب قوله، 
يحتاج إلى عملية تصــوف وابتعاد عن كل 
ما هو حســي ومادي يحاول أن يشوش على 
سلسلة التفكير الذي يبغي الوصول إليه، 
إلــى أن ينتهي النص البصــري وكأنه والدة 

فكرة ومفاهيم جديدة.
واعتبــر أن عملية الرســم، هــي عملية ال 
تنتهي، وليس لها بدايات، وأن اللوحة عالم 
مستمر بالنمو واالســتمرارية، وأن اللوحة 
هي عمــل تكاملي تواصلــي غير منقطع، 
ولكنها تنتهي حن تتولد منها جتربة أخرى.

تخييل املنظومة الداللية
وموضوعات  لديــه،  اإلبداع  وحول مصــادر 
أعماله الفنيــة، قال بأن ُجــّل موضوعاته 
التشــكيلية التي يشتغل عليها، معتمدة 
علــى األثر، حيــث يتتبع األثر الــذي تتركه 
األشــياء، ُمبينــاً بأن اإلنســان يتــرك أثراً، 
واخمللفــات الصناعية جميعهــا تترك آثارا، 
وهو يتتبع ذلك األثر، وأنه يؤمن بأن الرســم 

هو تــرك آثارا على ســطح بصــري، فهو 
يتلمس تلك اآلثار ويعتبرها أســاس الوجود، 
ودليل املوجــود وفقا لقوله هــو األثر الذي 
يتركه، ومن ثــم فهو يحاول قدر اإلمكان أن 
»يُخيئل« منظومته الداللية من خالل إيجاد 
منطقة حتيا وتتمحــور في هذا األثر، وكأنه 
يقول للعالم بأن العالم ال ينتهي، ال سيما 
وأن األثر من وجهة نظــره هو ذاكرة بصرية 

للمكان، وذاكرة زمنية أيضاً.
وحــول حضور الرجــل واملرأة فــي أعماله 
التشــكيلية، قال بأن الرجل واملرأة يشكالن 
معاً الثنائية األكثر جدالً في احلياة والطبيعة 
والفلسفة والفكر بشــكل عام، وأنه ليس 
بالضــرورة أن يحضــر الرجل فــي أعماله 
املرأة، وكشف عن  وداللته، وكذلك  بصورته 
أن كل أعماله الفنية التي يشــتغل عليها، 
هي ثنائيات ناجتة عن هذا الصراع اجلدلي في 
احلضور بن الذكورة واألنوثة، وأنه يتتبع كل 
أثر تتركه هذه الثنائية، ويجد لها مســاحة 
في أعماله الفنية بالكيفية التي يفرضها 
األسلوب الفني الذي يشتغل عليه، وأنه ال 
يتعامل مع الرجل واملرأة في هيئة اشــكال 
أو مصــورات، أو حضور مادي، وأن حضورهما 
بأعماله هو حضــور داللي ورمزي، وشــدد 
على أن حضور ثنائية الرجل واملرأة تشــغل 
مســاحة واسعة في املشــهد التشكيلي 

العربي والعاملي.

حاوره / حجاج سالمة

الدكتور محمد  التشــكيلي،  الفنان  شارك 
الكناني، في النســخة اخلامسة عشرة، من 
ملتقى األقصر الدولي للتصوير بصر، والذي 
نظمه أخيراً، صندوق التنمية الثقافية بوزارة 
الثقافة املصرية، واستضافته مدينة األقصر 
التاريخية بصعيد مصر، بشاركة فنانن من 

سبع دول عربية وأجنبية.
الكناني، فنان تشــكيلي  الدكتور محمــد 
عراقــي، حاصل علــى درجة الدكتــوراه في 
فلسفة الفنون التشــكيلية بكلية الفنون 
بغــداد، وعضو بجمعيتي  اجلميلة بجامعة 
التشــكيلين والفنانــن العراقين، وعضو 
باحتــاد أدباء وكتاب العراق، وناقد تشــكيلي 
له العديد من الدراســات واملقاالت، وأقام 6 
معارض شــخصية، و16 مشاركة باملعارض 
وامللتقيات الفنية داخــل العراق، بجانب 15 

مشاركة عربية ودولية.
وخــالل مقابلــة جــرت معه علــى هامش 
مشــاركته بامللتقى، قال الفنان التشكيلي 
احلركــة  ان  الكنانــي،  محمــد  الدكتــور 
التشــكيلية العربية في منــو كبير، وتطور 
متصاعد، خاصة في مجال الفنون املعاصرة.

وأضاف »الكنانــي«، بأن بلدانــاً عربية عدة 
شــهدت ظهور حركات واجتاهات فنية مميزة 
فــي العراق ومصر ومنطقــة اخلليج العربي 
بوجه عام، والســعودية بوجه خاص، بجانب 
لبنان وسوريا واملغرب واجلزائر وتونس، واصبح 
هنــاك فنانون يتلكون القــدرة على اختراق 
جدران العــرض العاملي، وحتقيق املشــاركة 
الفاعلة فــي احلركة التشــكيلية العاملية، 
األمر الذي يعد دليالً على أن الفن التشكيلي 
العربي، بدأ يتحول نظام التزين والتمســك 
بالتاريخ والتراث، إلــى االنفتاح على العالم 
املعاصــر، والتقنيــات الفنيــة املعاصــرة، 
االشتغاالت واألســاليب التي تُشكل ظاهرة 
بصرية يتفاعل معها ويتشــارك فيها اآلخر، 
وأن الفنــون العربية صــارت ال تتبع الفنون 
األيقونيــة ذات الُبعــد التصويري، وأصبحت 
تشــتغل على األفــكار، وهذا أمــر مهم – 
بحسب قوله - ألن املنطقة العربية والشرق 
أوســطية غنية باملوضوعــات واألفكار التي 
تبعث على اإلثارة في حقل التلقي البصري، 
وان الفن التشــكيلي العربــي اآلن في حالة 
صعود، وان دليال على ذلــك هو ذلك احلضور 
الفاعل لبعض الفنانن العرب الكبار، الذين 
صــاروا أيقونــات ليس فقط فــي املنطقة 
العربية والشــرق أوسطية، بل أصبحوا جزءا 

من تاريخ احلركة التشكيلية العاملية.

مّثل العراق بملتقى األقصر الدولي للتصوير

التشكيلي محمد الكناني: العرب ال يمتلكون الخبرة في مجال إدارة 
الفن وتسويقه

ممارسة الفنون التشكيلية ال 
تمثل مصدر رزق للفنان العربي 

بشكل عام، لكن الكثير من 
الفنانين بدأوا »يسترزقون« من 

بيع أعمالهم الفنية، وأن العالم 
العربي غني بفنانين يمتلكون 
حضورًا فاعاًل وإمكانيات فنية 
هائلة، لكنه ال يمتلك سوقًا 

لتداول األعمال الفنية، فالفنون 
العربية صارت ال تتبع الفنون 

األيقونية ذات البُعد التصويري 
وأن العرب ال يمتلكون الوعي 

الثقافي بمجال إدارة الفن 
وتسويقه 

اصدارات

مارتن تشيلتون*  
    

فيمــا يلي أهم اإلصــدارات اجلديــدة التي 
ينصح بقراءتها مع بداية السنة:

 The Book of Desire »كتاب الرغبة«
أحد أكثر اإلصدارات املذهلة هذا الشهر هو 
 The Book of »عمل بعنــوان »كتاب الرغبة
Desire )عن دار غالي بيغر برس(، وهو ترجمة 
قامــت بها مينا كانداســامي لـــ قصيدة 
»كاتو بي بال« كتبها الشــاعر والفيلسوف 
ثيروفالوفــار باللغــة التاميليــة عن احلب 

والرغبة األنثوية قبل ألفي عام.
 

»كتاب شــوغر ســتريت« Sugar Street لـ 

 Jonathan Dee جوناثان دي
صدرت رواية »شوغر ستريت« لـ جوناثان دي 
عن دار كورسير للنشــر في 5 يناير )كانون 
الثانــي( وتباع النســخة الواحدة بســعر 

16.99 جنيه استرليني.
 

 A Dangerous »كتــاب عمــل خطيــر« 
Jane Smiley  لـ جن سمايلي Business

تصدر رواية »عمل خطير« لـ جن سمايلي 
عن دار أباكس بوكس للنشــر في 12 يناير 
الواحدة  النســخة  وتباع  الثانــي(  )كانون 

بسعر 16.99 جنيه استرليني.

 The Shards »كتاب الشــظايا الزجاجية«
Bret Easton Ellis لـ بريت ايستون إيلس

تصدر رواية »الشــظايا الزجاجية« لـ بريت 

ايســتون إليس عن دار سويفت للنشر في 
17 يناير )كانــون الثاني( وتباع النســخة 

بسعر 20 جنيهاً استرلينياً.

»كتــاب عــن الشــطآن البدائيــة: كيف 
اكتشــف األميركيــون األصليــون أوروبا« 
 On Savage Shores: How Indigenous
لـــ   Americans Discovered Europe

كارولن دودز بينوك
البدائية: كيف  يصدر كتاب »عن الشطآن 
اكتشــف األميركيــون األصليــون أوروبا« 
لـــ كارولن دودز بينوك عــن دار ويدينفيلد 
آند نيكلسون للنشــر في 19 يناير )كانون 
الثاني( وتباع النســخة الواحدة بسعر 22 

جنيهاً استرلينياً.

»كتاب شــغب أبيض« White Riot لـ جو 
توماس

تصدر رواية »شــغب أبيض« لـ جو توماس 
عن دار كيركس للنشر في 19 يناير )كانون 
الثانــي( وتباع النســخة الواحدة بســعر 

14.99 جنيه استرليني.

 Unfinished »كتــاب عمل غير مكتمــل«
Business لـ مايكل بريسويل 

تصدر رواية »عمل غير مكتمل« لـ مايكل 
بريسويل عن دار وايت رابيت للنشر في 19 
يناير )كانون الثاني( وتباع النسخة الواحدة 

بسعر 16.99 جنيه استرليني.

* اندبندنت

إصدارات جديدة ينصح بقراءتها مع بداية السنة
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

أطول رحلة على االطالق.. طائر يدخل 
موسوعة »غينيس«

أعلنت موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية، أنها سجلت 
أطول رحلة طيران من دون توقف لطائر على اإلطالق.

ووفقاً للموســوعة العامليــة، قطع الطائــر، وهو من نوع 
»غودويت« املعروف مبنقاره الطويل، مسافة 8495 ميالً )نحو 
13500 كيلومتر( مــن دون أن يتوقف، عندما حّلق من والية 

أالسكا األمريكية إلى جزيرة تسمانيا جنوبي أستراليا.
وغادر الطائر، الذي ثُبتت به شريحة إلكترونية لتتبُّع سيره، 
أالســكا في 11 أكتوبر/تشــرين األول 2022، ثم هبط في 
تســمانيا بعد 11 يوماً، في رحلــة لم يحصل خاللها على 

وجبة طعام أو قسط من الراحة.
كما جنح الطائر في كسر رقم قياسي سابق كان مسجالً 
لـ«غودويت« آخر، حيث طار ملســافٍة أبعد مبقدار 217 ميالً 

)نحو 350 كيلومتراً(.
إلى ذلك، قال إيريك وولر املســؤول بقطاع احليوانات البرية 
في تسمانيا، ملوســوعة »غينيس«، إن الطائر الذي حطم 
الرقم القياسي »رمبا فقد نصف وزنه أو أكثر أثناء الطيران 

املستمر نهاراً وليالً«.
وولر أضاف: »إذا هبط طائر غودويت على املاء فإنه ميوت فوراً. 
ليس لديه شيء يســبح به وال طريقة للرسو على سطح 

املاء«.
وتابــع: »لذلك إن كان الطائر قد ســقط فــي احمليط من 
اإلجهاد أو أن طقساً سيئاً أجبره على احلط فوق املاء، كانت 

تلك ستكون نهايته«.

تقدر ثروته بـ 500 مليون دوالر.. 
الكلب »جانثر السادس« أغنى حيوانات العالم

كشــف موقع All About Cats عن قائمة أغنى احليوانات 
األليفــة في العالم، حيث تراوحــت ثرواتها بني 1.5 مليون 

دوالر و500 مليون دوالر.
ومت إعداد القائمة باســتخدام حتليالت »إنستغرام« واملبلغ 
احملتمل الــذي يتقاضاه احليوان األليف لكل منشــور على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتصدر الكلب »جانثر السادس« القائمة، بصافي ثروة تبلغ 
500 مليــون دوالر، وفي املرتبة الثانية جــاءت القطة »ناال 

كات« بثروة تقدر بـ100 مليون دوالر«.
في املرتبة الثالثــة، جاءت قطة املغنيــة األمريكية تيلور 

سويفت، »أوليفيا بنسون« بثروة تبلغ 97 مليون دوالر.
وجاءت كالب املذيعــة األمريكية أوبرا وينفري، »ســادي«، 
و«صنــي«، و«لورين«، و«ليلــي«، و«لوك« فــي املركز الرابع 
بقائمة أغنى احليوانات األليفة، خلف »بنسون«، بثروة تبلغ 

30 مليون دوالر.
وخامســا جاء الكلب »جيفبوم« بـ25 مليــون دوالر، وتاله 
باملركز السادس كلب مصمم األزياء الراحل كال راجلفيد، 

»شوبيت« بـ13 مليون دوالر.
وحل كلب املمثلة الراحلة بيتي وايت، »بونتياك«، في املركز 
السابع بـ5 ماليني دوالر. وأخيرا جاء الكلب »توكر« في املركز 

الثامن بثروة تقدر بـ 1.5 مليون دوالر.
الكلب »جانثر الســادس« هو املستفيد من صندوق ميتلك 
قصــراً في ميامي به تســع غــرف نــوم وثمانية ونصف 
حمامات كانت تشــغله الفنانة العاملية مادونا في يوم من 

األيام، والذي باعه جانثر مؤخراً.
ومت نقل ملكية القصر الذي يحتوي على واجهة بحرية إلى 
»جانثر السادس« من خالل ميراثه، وقد أدرجه مقابل مبلغ 

ضخم قدره 31.75 مليون دوالر.

ملونشريط

بغداد - الصباح الجديد: 

والســياحة  الثقافة  وزارة  اعلنت 
لتنظيــم  اســتعدادها  واالثــار، 
للقصائــد  األولــى  األمســية 
املســرح  في  املغناة  الفصحــى 

الوطني ببغداد.
وقال وكيــل الوزارة مدير عام دائرة 
الفنون املوســيقية عماد جاسم 
، فــي تصريــح تابعتــه الصباح 
اجلديد،أنه »بدعم من دائرة الفنون 
املوســيقية فــي وزارة الثقافــة 
والسياحة واالثار وبإشراف امللحن 
كــرمي هميــم جتري اســتعدادات 
إلقامــة أمســية أداء القصائــد 
املســرح  في  املغناة  الفصحــى 
الوطني ببغداد بداية شهر شباط 
املقبل، مبشاركة عدد من امللحنني 
العراقيــني املهمني في  واملطربني 
الذين  العراقية  الغنائية  الساحة 
ستصدح حناجرهم بأهم وأجمل 
الفصحى  الغنائيــة  القصائــد 
الفن  التواق لسماع  امام اجلمهور 

العراقي األصيل«.
وأضاف، أن »إقامة هذه األمســية 
الغنائية التي ستشــهدها بغداد 
بقية  عن  مغايرة  ســتكون  قريبا 
األماســي واملهرجانــات الغنائية 
كونها ســتنطلق بغناء القصائد 
كبيرة  عراقية  بأصوات  الفصحى 
وملحنــني لهــم باع فــي مجال 
التلحــني«، مبينــا، انــه »جتــري 
مكثف  بشــكل  االســتعدادات 
لتنظيم األمسية العراقية األولى 
للقصائد املغناة التي ســتنطلق 
فــي بدايــة الشــهر املقبل على 
خشبة املســرح الوطني بحضور 

عدد  مبشاركة  كبير  وشعبي  فني 
من امللحنــني الكبار أمثال امللحن 
كرمي هميم، وجعفر اخلفاف، وعلي 
خصــاف، وســليم ســالم، ومن 
املؤمل سيشــارك أيضــا امللحن 

فاروق هالل«.
مشــاركة  »ســتكون  انه  وتابع، 
أســماء كبيــرة مــن املطربــني 
العراقيــني أمثــال الفنان محمد 
الشيخ، والفنان قاسم إسماعيل، 

فضال عن أصوات نسائية ومواهب 
متعددة ستكون مفاجأة للجمهور 
العراقي في ظل خطواتنا احلثيثة 
الذائقة  لتنمية  الثقافة  وزارة  في 
والتأكيــد علــى ان األغاني التي 
تخرج من دائرة الفنون املوسيقية 
ما هي اال أغنيات الســتعادة بريق 
األصيل  والفــن  العراقي  التــراث 
الصــورة غير  تقــدمي  ومحاولــة 
الساحة  في  الســائدة  النمطية 

الفنية العراقية«. 
وأشار جاســم الى ان » امللحنني 
قد  األمســية  فــي  املشــاركني 
تطوعوا مشــكورين للمساهمة 
بأحلانهم اجلميلــة مجانا من دون 
مقابل، وهذا ما يؤكد على حرص 
على  الكبــار  امللحنني  واهتمــام 

رسالة الفن السامية«.
واســتدرك قائالً: »أشــكر امللحن 
جعفر اخلفاف الذي جاء مســرعاً 

في  للمشــاركة  الســويد  مــن 
الشــكر  أقدم  كمــا  األمســية 
والعرفــان للملحن كــرمي هميم 
اتى مــن قطر لألشــراف  الــذي 
ومتابعة هذا احلــدث الفني الذي 
أحمد  املايسترو  بقيادة  ســيكون 
عبد اجلبار وتنظيــم دائرة الفنون 

املوسيقية بوزارة الثقافة«.      
من جهته قال امللحن كرمي هميم 
» سعداء بإقامة أمسية القصائد 

الفصحى املغناة التي ســتنطلق 
قريبا في بغــداد بعد ان مت االتفاق 
املســبق مع وكيــل وزارة الثقافة 
مدير عام دائرة الفنون املوسيقية 
الذي  جاســم  عمــاد  الدكتــور 
كان مرحبــاً وداعمــاً لتوفير كل 
اإلمكانات املتاحــة من اجل إجناح 
هذه األمســية الفنيــة الرصينة 
التي جــاءت لترمم وإنعاش الذائقة 
الفنية قي ظــل انحدار بعض ما 

يطرح من اعمال فنية بائسة«. 
التحضيرات  أن«  هميــم  وأوضح 
لألمســية الغنائيــة جارية على 
قــدم وســاق منذ عشــرين يوما 
متواصلة من عرض البروفات التي 
الرواد  فنانني من  بأصوات  ستقدم 
رائعة  والشــباب وبجمل حلنيــة 
مبشاركة الفرقة املركزية في دائرة 
الفنون املوســيقية بقيادة الفنان 

أحمد عبد اجلبار«. 
األمســية  »ستشــهد  وأضاف: 
قصائــد رائعة من احلــان امللحن 
ســليم ســالم الذي قام بتلحني 
اجلبار  عبــد  للشــاعر  قصيــدة 
العاشــور، كما حلــن امللحن علي 
خصاف قصيدة للشــاعر محمد 
الشــاب  الفنان  وغناء  احملاويلــي 
محمــد األصيــل، كما يشــارك 
امللحن أحمد عبد علي في تلحني 
قصيدة للشــاعر عبد الرزاق عبد 
الواحد وغناء خميس عبد الوهاب، 
فضال عــن امللحن الكبيــر فاروق 
هالل الذي يود املشــاركة سيكون 
لألمســية، كما  إضافــة مهمة 
امللحن  ايضا  مشــاركة  ستكون 
جمعة العربــي والفنان عبد فلك 

وفنانني آخرين«.  

متابعة - الصباح الجديد: 
قالــت دراســة جديــدة إن تناول 
املشــروبات الغازية بشكل يومي، 
ســيزيد مــن احتمــاالت اإلصابة 

بالصلع لدى الرجال.
جامعــة  مــن  باحثــون  ووجــد 
أولئك  أن  بكني  في  “تســينغهوا” 
الذين تناولوا مشــروبا غازيا واحدا 
فــي اليــوم لديهم خطــر أعلى 
بنسبة 57 باملئة لإلصابة بتساقط 

بأولئك  مقارنة  الذكوري  الشــعر 
الذين جتنبوها.

ويعتقــد اخلبــراء أن أي مشــروب 
يحتــوي علــى نســبة عالية من 
الســكر املضاف ميكن أن يساهم 
في هذه احلالة، باستثناء املشروبات 

الغازية اخملصصة للحمية.
وتشــير البيانــات إلــى أن نصف 
الرجال يفقدون شعرهم عادة عند 
بلوغ سن اخلمســني، وأن 25 باملئة 

من الرجال الصلــع يرون العالمات 
املبكــرة لتســاقط الشــعر قبل 

بلوغهم سن 21 عاما.
وضمن مســاعي العلمــاء لوضع 
حد لعالج تســاقط الشعر، لكن 
التطورات احلديثة قد تكون هباًء إذا 
استمر الرجال في شرب املشروبات 
الغازيــة. ووفقا ملراكز الســيطرة 
على األمــراض والوقاية منها، فإن 
63 باملئة مــن البالغني الذين تبلغ 

أعمارهم 18 عاما فما فوق يشربون 
مشروبا ســكريا واحدا على األقل 

يوميا.
بحثت هذه الدراســة األخيرة، عن 
الروابط بني اســتهالك املشروبات 
احملالة وتساقط الشــعر الذكوري، 
في اســتطالع شــمل 1028 رجال 
تتراوح أعمارهــم بني 18 و45 عاما 

في الصني.
أجاب املشاركون على أسئلة حول 

الصلــع وعاداتهــم الغذائية وما 
إذا كانــوا يعانون من أي مشــاكل 
نفســية، وُســئلوا أيًضا عن عدد 
أطعمة  فيها  تناولــوا  التي  املرات 

ومشروبات معينة.
ارتباط كبير بني  كشــف هذا عن 
تناول املشــروبات السكرية بكثرة 

وتساقط الشعر عند الرجال.
تناول  أن  إلــى  الباحثــون  وخلص 
املشروبات الســكرية من مرة إلى 

يزيد من  ثالث مرات في األســبوع 
خطر اإلصابة بتســاقط الشــعر 
بنسبة 21 باملئة، في حني أن تناول 
املشروبات  من  ســبعة  إلى  أربعة 

احملالة زاد من اخلطر إلى 26 باملئة.
الشــعر،  إلى تســاقط  باإلضافة 
وجــد الباحثون عالقة بــني تناول 
والصحــة  احملــالة  املشــروبات 
النفسية، مما قد يؤدي إلى االكتئاب 

والقلق.

دراسة: المشروبات الغازية تزيد من احتماالت اإلصابة بالصلع

الثقافة تستعد لتنظيم أمسية للقصائد الفصحى المغناة
قريبًا على خشبة المسرح الوطني ببغداد..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد: 
فوائد عديــدة من  لــه  احلليــب 
بينها تقويــة العظام، لكن هناك 
الكثيرون  يعرفهــا  ال  قــد  فائدة 
وهى إنقاص الــوزن، حيث يحتوى 
اللــن على هرمون يعرف باســم 
»الببتيــد YY«، املعــروف بقدرته 
على مكافحة اجلــوع لذلك فهو 
نتيجة  واالمتالء  بالشبع  يشعرك 
لذلك، لن تفرط في تناول الطعام 
وحتافظ على نظامك الغذائي، في 
هــذا التقرير نتعــرف على فوائد 
احلليــب إلنقاص الوزن، بحســب 

.»Health« موقع
ملــاذا يعتقد النــاس أن احلليب ال 
ميكن أن يساعد في إنقاص الوزن؟

يرجــع جزء من اعتقــاد الناس أن 
احلليب ال يساعد في إنقاص الوزن 
إلى محتواه العالي من السعرات 
يتعلق  والدهــون وعندما  احلرارية 
األمر بفقدان الوزن، ال ميكن جتاهل 
هذيــن اجلانبــني لكــن يجب أال 
األخرى  الغذائية  املزايــا  تتجاهل 

لقيمته  ميكــن  حيث  للحليــب، 
الغذائيــة أن جتعلك تدرك أنه في 
الواقع مشــروب صديق خلســارة 

الوزن.
كيف يســاعد احلليب في إنقاص 

الوزن؟
ميكن أن يســاعد احلليب بالفعل 
في إنقاص الوزن تشــير دراســة 
األمريكية  اجمللــة  فــي  حديثــة 
للتغذية السريرية إلى أن منتجات 

األلبان واحلليب، قد تساعدك على 
إنقاص الوزن.

فيما يلي 5 أســباب جتعل احلليب 
أفضل خلسارة الوزن

-يعتبــر احلليب في الواقع مصدرًا 
كبيرًا للبروتني، واملغذيات الكبيرة 
على  واحلفــاظ  لبناء  الضروريــة 
كتلة العضالت في اجلســم يعد 
واحلفاظ  العضــالت  كتلــة  بناء 
رائعة ملن هم  عليها استراتيجية 

في رحلة إنقاص الوزن.
-ميكــن أن يقلــل احلليــب مــن 
اإلحســاس باجلوع ويبقيك راضًيا 
لفتــرة أطول من الوقت بســبب 

.YY هرمون الببتيد
-الكالسيوم وفير في احلليب يعزز 
عملية التمثيل الغذائي ، مما يؤدي 

في النهاية إلى فقدان الوزن.
واملوز مصدر كبير  -عصير احلليب 
للبروتــني والكالســيوم واأللياف 
هــذه  تســاعد  والبوتاســيوم. 
العناصر الغذائية في احلفاظ على 

شعورك بالشبع.
احلليــب مصــدرًا ممتازًا  -يعتبــر 
واملغنيســيوم   12 ب  لفيتامــني 
لفقدان  مفيــدة  وكلها   ، والزنك 
الــوزن ، باإلضافــة إلــى البروتني 

والكالسيوم.
اخلالي  احلليب  اختيار  عليك  يجب 
من الدسم )احلليب الذي متت إزالة 
القشــدة منه( ألنه خيــارًا جيًدا 
الذيــن يبحثون عن  لألشــخاص 

فقدان الوزن.

الحليب يساعد في إنقاص الوزن
متابعة - الصباح الجديد: 

هــل أنِت مــن محبــي األغنيات 
إليها حتى لو  احلزينة؟ تستمعني 
لم يكن مزاجك ســيئاً؟ واألغرب 
لست  بالســعادة؟  تشعرك  أنها 

وحدك.
فعلى الرغم من االعتقاد السائد، 
تقلــب  احلزينــة  األغنيــات  أن 
ويكون  مستمعيها،  على  املواجع 
جمهورهــا مــن محبــي الكآبة 
دراســة  كشــفت  واالنطوائيني، 
بريئة  احلزينة  األغنيات  أن  حديثة، 
من كل هذا، بــل وعلى العكس، 
قــد تكــون ســبباً فــي إبهاج 
أعصابهم،  وتهدئة  مستمعيها، 
ما يجعلهم يتعلقــون بها أكثر 
ويقبلــون عليها، ما يعني أن ميل 
لم  احلزينة،  لألغنيات  الشــخص 
يعد دليالً على مزاجه الســيء أو 

تعرضه لصدمة عاطفية قريباً.

فقد وجدت الدراســات أن العديد 
األغنيات  يفضلــن  النســاء  من 
احلزينة، بل ويبتهجَن لســماعها 
وترديدهــا حتــى لو لــم تواكب 
أحــداث يومهــن، واســتطاعت 

دراسة أجرتها اجلمعية األمريكية 
 Women لعلم النفس ونشــرتها
اللغز،  health فك شــفرة هــذا 
حيث وجدت الدراسة أن األغنيات 
احلزينة توهم املخ بأنه على وشك 

التعامــل مع صدمــة عاطفية، 
مــا يدفعــه إلــى إفــراز هرمون 
»بروالكتني« وهــو هرمون احلليب 
بشكل أساســي، إال أن الدراسة 
لأللم،  مســكناً  تأثيراً  له  وجدت 
ويضــع هذا الهرمون الشــخص 
في حالة ســكون وهدوء نفسي، 
احلزينة  األغنيــات  يعطــي  مــا 
هــذا التأثير املريح ملســتمعيها، 
ويربطها بالهدوء والراحة مما يزيد 

اإلقبال عليها.
لذا يرى العلماء أن أفضل تطبيق 
لتلــك الدراســة، ســيكون عبر 
اســتعمال األغنيات احلزينة، عند 
شــعورك بالتوتر، أو إقبالك على 
حتتاج  وهامة،  مصيريــة  مواقف 
البروكالتني،  لتأثير هرمــون  فيها 
الــذي يضعك في حالة ســكون 
تكون فيها أكثر قــدرة على إدارة 

املواقف الصعبة.

التفسير العلمي لسبب سعادتنا عند سماع األغنيات الحزينة

متابعة - الصباح الجديد: 
بحلــول نهايــة عــام 2022، مت إبالغ 
منظمــة الصحــة العامليــة عــن 
650 مليون إصابة  تسجيل أكثر من 

بفيروس كورونا، “كوفيد19-” .
ومع احتمال أن يكون الرقم احلقيقي 
أعلى بكثير، ويزداد العدد مبئات اآلالف 
كل أسبوع، فقد ركز اجملتمع العلمي 
تأثيــر “كوفيد″19- على  على فهم 
ووظائف  والعقلية  صحتنا اجلسدية 

الدماغ.
وفي املرحلــة املبكرة مــن اجلائحة، 
درس العلماء تأثير اإلغالق على أمناط 
النــوم. وكانت النتيجة الرئيســية 
أننا مننا أكثر في العزلة، لكن نوعية 

نومنا كانت أسوأ.
واآلن بدأت موجــة ثانية من البيانات 
تشــرح كيف أن اإلصابــة بفيروس 
كورونا تؤثر على نومنــا بل وتتدخل 

في أحالمنا.
ويقــدر أحــدث حتليل تلــوي )حتليل 
مراجعــة جلميع  وهــو  إحصائــي(، 
املؤلفات العلميــة املتاحة حاليا، أن 
بـ”كوفيد19-”  املصابــني  مــن   52%
يعانون مــن اضطرابات النــوم أثناء 

اإلصابة.
وأكثر أنواع اضطرابات النوم شيوعا، 
التــي مت اإلبالغ عنها، هي األرق. وعادة 
ما يجد املصابــون باألرق صعوبة في 
النــوم أو البقــاء نائمــني، وغالبا ما 

يستيقظون مبكرا في الصباح.
ومن املثير للقلق أن مشــاكل النوم 

تستمر أحيانا حتى بعد الشفاء من 
العدوى. ووجدت دراســة في الصني 
أن %26 مــن الذيــن مت نقلهــم إلى 
املستشفى مصابني بفيروس كورونا، 
ظهرت عليهــم أعــراض األرق بعد 

أسبوعني من اخلروج.
الذين  أن  أمريكية  دراســة  وأظهرت 
أصيبــوا بـ “كوفيــد19-” كانوا أكثر 
أبدا  الذين لم يصابــوا  عرضة مــن 
بعد  النوم، حتى  بالعدوى مبشــاكل 

شهر من اختبار كوفيد اإليجابي.
األشــخاص  معظم  يتعافى  وبينما 
من “كوفيد19-” بســرعة، يســتمر 
ظهــور األعراض لــدى البعض على 
املدى الطويل. ويبدو أن الذين يعانون 
املرجح  من “كوفيد طويل األمد” من 
أن يواجهوا مشــاكل مســتمرة في 

النوم.
واستطلعت دراسة أجريت عام 2021 
3000 شــخص مصابني  مــن  أكثر 
بـ”كوفيــد طويل األمــد”. ما يقارب 
%80 من املشاركني أبلغوا بأنفسهم 
عــن مشــاكل النــوم، واألرق األكثر 

شيوعا.
بيانات عن  دراســة حديثة  وجمعت 
مدة النوم وجودته باستخدام األساور 
الذكيــة. وكان املشــاركون الذيــن 
األمد”  يعانون مــن “كوفيد طويــل 
ينامون أقل بشــكل عــام، وحصلوا 
على نوم عميق أقل من املشــاركني 
بـ”كوفيد″19- من  الذين لم يصابوا 

قبل.

ويُعــد فقــدان النوم العميــق أمرا 
مقلقا بشــكل خاص، ألن هذا النوع 
من النوم يقلل من الشــعور بالتعب 
ويقوي التركيــز والذاكرة. وقد تكون 
قلة النوم العميق مسؤولة جزئيا عن 
“ضباب الدماغ” الذي يتم اإلبالغ عنه 
بشكل شائع أثناء وبعد “كوفيد19-”.

وحقيقــة أن “كوفيــد19-” غالبا ما 
يتدخل في النوم أمر مقلق أيضا، ألن 
النوم يساعد جهاز املناعة لدينا على 

مكافحة العدوى.
ملاذا يؤثر مرض كوفيد على نومنا؟

هنــاك العديــد من األســباب التي 
جتعل عدوى “كوفيــد″19- تؤدي إلى 
العوامل  النوم. وحددت مراجعة  قلة 

الفسيولوجية والنفسية والبيئية:
تأثير  لـ”كوفيــد19-”  يكون  أن  ميكن 
مباشــر علــى الدماغ، مبــا في ذلك 
املناطــق التي تتحكــم في كل من 
وليس  والنــوم.  حاالت االســتيقاظ 
لدينا حتى اآلن فهم واضح لكيفية 
عمل ذلك، لكن اآلليات احملتملة ميكن 
أن تشــمل إصابة الفيــروس اجلهاز 
العصبي املركزي أو التأثير على إمداد 

الدماغ بالدم.
العقلية  الصحــة  تــؤدي  أن  وميكن 
السيئة إلى مشاكل النوم والعكس 
صحيــح. وهنــاك عالقــة قوية بني 
اإلصابة بفيروس كورونا ومشــكالت 
الصحة العقليــة، وخاصة االكتئاب 
والقلــق. ميكن أن يكون ســبب ذلك 
الشعور  أو  التعافي  بشــأن  مخاوف 

بالوحــدة أو العزلة االجتماعية. وقد 
جتعــل مثل هذه اخملــاوف النوم أكثر 

صعوبة.
ووفي الوقت نفســه، ميكن أن يواجه 
املستشــفى  في  كورونــا  مرضــى 
صعوبــات إضافية في محاولة النوم 
في بيئات املستشفى املزدحمة حيث 
غالبا ما يكون النوم مضطربا بسبب 

الضوضاء والعالج واملرضى اآلخرين.
ماذا عن االحالم؟

أصدر مشــروع بحثي عاملي يشارك 
فيه علماء النوم من 14 دولة، نتائجه 
مؤخرا بشــأن عالقــة “كوفيد19″- 

بالنوم.
املشاركني  الدراســة  واســتطلعت 
املصابني وغير املصابني عن أحالمهم. 
وكان لدى كلتا اجملموعتني أحالم بعد 

بداية الوباء أكثر من ذي قبل.
املشــاركني  أن  لالهتمام،  املثير  ومن 
أكثر من  لديهــم كوابيس  املصابني 
لم  بينما  املصابني،  غير  املشــاركني 
يكن هناك فرق بــني اجملموعات قبل 

الوباء.
وال يوجد تفسير بسيط ملاذا قد تؤدي 
اإلصابــة بفيروس كورونــا إلى زيادة 
الكوابيس، لكن الصحة العقلية قد 

تلعب دورا مرة أخرى.
وغالبا ما يصاحــب ضعف الصحة 
العقلية كوابيس. ووجد فريق دراسة 
النوم الدولي أن اجملموعة املصابة بـ” 
كوفيد19-” أظهرت املزيد من أعراض 

حاالت مثل القلق واالكتئاب.

نهاية عام 2022.. تسجيل أكثر من 650 مليون إصابة بفيروس كورونا
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العواصم ـ وكاالت:

التعادل  وولفرهامبتــون  فرض 
بنتيجــة )2-2( أمــام مضيفه 
ليفربــول، فــي املبــاراة التي 
أقيمت مســاء أول أمس على 
ملعــب األنفيلــد، فــي الدور 
اإلجنليزي،  االحتاد  بكأس  الثالث 
ليدفع املواجهة إلى لقاء إعادة 
وســجل  الذئاب..  ملعب  على 
ثنائية ليفربول داروين نونيز في 
)45( ومحمد صالح  الدقيقــة 
)52(، في حني  فــي الدقيقــة 
وولفرهامبتون  ثنائية  ســجل 
جونسالو جيديش في الدقيقة 
(26( وهــواجن هــي تشــان في 

الدقيقة )67(.
وبحســب أرقام »ســكواكا«، 
انفرد صالح باملركز السابع في 
قائمــة الهدافــني التاريخيني 
لليفربــول املمتــد ل130 عاما 
بعدما فض  173 هدفا،  برصيد 
داجلليش  الشــراكة مع كيني 
(172(,, ويتفوق على صالح إيان 
راش )346( وروجــر هانت )285( 
وجوردون هودسون )241( وبيلي 
ليديل )228( وســتيفن جيرارد 

(186( وروبي فاولر )183(.
وصنــع أرنولــد الهــدف رقم 
250 مع  62، في مباراتــه رقم 
ليفربول في جميع املسابقات.. 
وأصبح ليفربــول أول فريق في 
من  اثنني  ميلــكك  البرمييرليج 
 10 رصيدهما  فــي  الالعبــني 
األقــل في جميع  أهداف على 
املســابقات هذا املوسم، وهما 

صالح ونونيز.
كلوب،  يورجن  األملاني  وكشف 

لليفربــول، عن  الفني  املديــر 
ســبب البدء بالهولندي كودي 
جاكبو، مهاجم الفريق اجلديد، 
ألول مرة أمــام وولفرهامبتون، 
ودفع كلوب بجاكبو أساســًيا 
منذ البداية، إلى جانب محمد 
صالح ودارويــن نونيز، في خط 

الهجــوم.. وقــال كلــوب، في 
تصريحــات لشــبكة »بي بي 
»جاكبو  املبــاراة:  قبل  ســي« 
للعب«.وأضاف:  كثيرًا  متشوق 
»أمضى 3 أيام معنا، وبدا جيًدا 
في التدريبات، اآلن نســمح له 
جاكبــو  باملشــاركة«.وانضم 

قادًمــا  ليفربــول،  لصفــوف 
صفقة  فــي  آيندهوفن،  مــن 
طويلــة األمد.وتــوج ليفربول 
بلقــب كأس االحتــاد اإلجنليزي 
التغلب  بعد  املاضي،  املوســم 
النهائيــة على  املبــاراة  فــي 
البطولة  ليحقق  تشيلســي، 

في 8 مناســبات، في حني توج 
وولفرهامبتون باللقب 4 مرات، 
آخرهــا فــي موســم )-1959 

.)1960
الدولي  واصــل  مــن جانبــه، 
املغربــي أنس الزروري تألقه مع 
نادي بيرنلــي اإلجنليزي، إذ قاده 

للفــوز على بورمنــوث بنتيجة 
4-2، مســاء أول أمــس، فــي 
املسابقة ذاتها. وسجل الزروري 
الدقيقتني  في  لبيرنلي  هدفني 
39 و43، وقــدم أداء جيــدا، نال 
به استحســانا اجلماهير التي 
تغييره  بعد  بشدة  له  صفقت 

في الدقيقة 82.
الــزروري  أنس  لالعب  وســبق 
»22 عاما« أن ســجل هدفا في 
فــوز فريق بيرنلــي )3-0( على 
24 من  برمنجهام فــي اجلولة 
اإلجنليزي  األولى  الدرجــة  دوري 
عودته  بعد  »تشامبيونشيب« 
قطر  مونديــال  من  مباشــرة 
2022، حيث حصد املركز الرابع 

مع األسود. 
 ويعــد الــزروري مــن املواهب 
املغربيــة الواعدة، حيث نشــأ 
أندية  لعدة  ولعب  بلجيكا  في 
هنــاك، قبــل أن ينتقــل في 
إلى  املاضي  الصيفي  امليركاتو 
بيرنلي. . وشــارك الــزروري في 
املنتخب  مــع  قطر  مونديــال 
املغربــي، حيث دخــل القائمة 
بدال مــن أمني حارث بســبب 

إصابة األخير.
في حني قاد الهداف هاري كني 
على  للفــوز  توتنهام  فريقــه 
بورتسموث من الدرجة الثالثة 
الرابع  الدور  إلى  والتأهل   ،)0-1)
فــي كأس إجنلترا،كمــا رافقه 
باللقب  الفائز  ليستر ســيتي 
في عام 2021 بفوز صعب على 
بالنتيجة  املغمور  جيلينجهام 
عينها.. وفي يوم حفل بالكثير 
من اإلثارة في الدور الثالث، عاد 
ساوثهامبتون من اخللف ليهزم 

كريستال باالس )1-2(.

الزروري يواصل تألقه بعد المونديال

وولفرهامبتون يجبر ليفربول على »مباراة إعادة«
 في كأس االتحاد االنجليزي

باريس ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الفرنســي لكرة القدم أول أمس 
عن متديد عقد مــدرب املنتخب األول ديدييه 
ديشــان حتى عام 2026.. وكان ديشــان قاد 
البلــوز إلى لقــب كأس العالم في روســيا 
2018، وإلــى وصافة كأس العالم FIFA قطر 
2022™ خلف األرجنتني.. ومت تعيني ديشــان 
(54 عاماً( فــي 9 متوز 2012 ومنذ ذلك الوقت 
قاد املنتخب إلى 89 فوزًا، 28 تعاداًل، و خســر 
في 22 مناســبة ضمن 139 مباراة، وسجل 
املنتخب الفرنســي حتت قيادتــه 279 هدًفا 

واستقبلت شباكه 119.
كما فاز منتخب فرنســا حتت قيادته بلقب 
دوري األمم 2021، ووصل إلى نهائي يورو 2016 
وتصنيف منتخب فرنســا حالياً هو الثالث 
على العالم، علماً أنه بقي في املراكز األربعة 
األولى على مدى الســنوات اخلمس املاضية.. 
وسيواصل كل من جاي ســتيفان، مساعد 
ديدييــه ديشــان، وفرانــك رافيــوت، مدرب 
حراس املرمى، وســيريل موين، املعد البدني، 

مهمتهم ضمن اإلطار الفني لديشان.

روما ـ وكاالت:
متكن الوتــارو مارتينيز، مهاجــم إنتر ميالن 
من تســجيل هدف لفريقه في شباك مونزا، 
خالل لقاء الفريقني املقام مســاء أول أمس 
مبلعب يو باور ســتاديوم وانتهى بالتعادل 2 ـ 
2، في إطار منافســات اجلولة 17 من الدوري 
اإليطالي.واستغل الوتارو خطأ فادحا ارتكبه 
مدافع مونزا، حني بالغ في االحتفاظ بالكرة، 
فاستخلص منه مهاجم إنتر الكرة وسددها 
في الشــباك في الدقيقة 22.وذكرت شبكة 
»أوبتــا« لإلحصائيات، أن الوتارو شــارك في 
تســجيل 11 هدفا بالــدوري اإليطالي خالل 
 8 )2022-2023(، حيث سجل  املوسم احلالي 
أهداف بينما جنح في التوقيع على 3 متريرات 
حاسمة.وأضافت أن الوتارو حقق رقما قياسيا 

في الدوري اإليطالي خالل املوسم اجلاري.
وبينت: »شــارك الوتارو في تسجيل 7 أهداف 
في آخر 7 مباريات لعبها ضمن التشــكيلة 
األساســية إلنتر بالدوري اإليطالي: 5 أهداف 
نفسه  الوقت  في  حاسمتني«.لكن  ومتريرتني 
أكدت أن النجــم األرجنتيني لــم يكن أول 
من يصل لهذا الرقم القياســي، وأوضحت: 
»الوتارو يتساوى في هذا الرقم مع رفائيل لياو 
جنم ميالن، وثنائي نابولي فيكتور أوســيمني 

وكفاراتسيخيليا«.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي شالكه األملاني لكرة القدم،  إمتام 
صفقة ضــم الفنلندي الدولي، ييري أورونني، 
بنظام اإلعارة من ســتاد بريست الفرنسي.. 
وتأتي خطوة ضم املدافع األيسر حتى نهاية 
املوسم، في محاولة من شالكه، الذي يتذيل 
جدول الدوري األملاني )بوندســليجا(، للبقاء 
في املســابقة.. ويتضمن عقد إعارة أورونني 
(28 عاما( بنــدا يتيح إمكانية شــرائه، في 
أعقاب انتهــاء فترة إعارته.. ولم يعلن النادي 

عن قيمة الصفقة.
مــن جانبه، قال املدير الفنــي توماس رايس: 
»بوجود ييري أورونني وتوماس أوفيان، سيكون 
لدينا العبان في مركز املدافع األيسر يلعبان 
بطريقــة مختلفة«.وواصل: »مييل ييري أكثر 
إلى الدفاع، وهو منظم جدا في االرتداد، بينما 
تكمن قوة توماس أكثر فــي الهجوم.. هذه 
املرونة ستســاعدنا في االستعداد ملنافسني 
مختلفني وطرق لعب مختلفة«.وكان أورونني 
قد وصل بالفعل إلى املعسكر التدريبي في 
بيليك بتركيا، وخاض هناك الكشف الطبي 
الــذي لم يكن أجراه.وكان شــالكه قد ضم 
أيضا نيكالس تاور من ماينــز، بنظام اإلعارة 

ملدة 18 شهرا.

تمديد عقد ديشان مع 
منتخب فرنسا حتى 2026

الوتارو يلتحق بقائمة 
»قياسية« في الكالتشيو

شالكه يضم الفنلندي 
أورونين

محمد صالح يقود هجمة لليفربول

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

ســجل ليبرون جيمــس 37 نقطة 
نقطة   23 وستبروك  راسيل  وأضاف 
و15 متريرة حاســمة بعد مشاركته 
مــن على مقاعــد البــدالء، ليقودا 
لــوس أجنلــوس ليكرز، لفــوز مثير 
 134-136 كينجز  ساكرامينتو  على 
فجر األحد بالــدوري االميركي لكرة 
الســلة للمحترفني.. وسجل ليكرز 
فــوزه اخلامس علــى التوالي وال19 
هذا املوســم، مقابل 21 هزمية، رغم 
غياب أنتوني ديفيز، بســبب اإلصابة 

في القدم.
وأحرز دينيس شــرودر 27 نقطة من 
بينها 4 رميات ثالثية، وأضاف توماس 
براينت 29 نقطة و14 متابعة لفريق 
ليكرز.. وشــارك وســتبروك في 34 
يســجل  ثاني العب  وأصبح  دقيقة 
20 نقطــة و5 متابعــات و15 متريرة 
على  من  بعد مشــاركته  حاسمة، 
مقاعد البدالء منذ موســم 1970-
1971.. وســجل دي أرون فوكس 34 
دومانتاس  وأضــاف  لكينجز،  نقطة 

سابونيس 25 نقطة و12 متابعة و7 
متريرات حاسمة.

وفي مباراة اخرى، ســجل زاك الفني 
بولز  ليقود شــيكاغو  نقطــة،   41
إلى الفوز على فيالدلفيا ســيفنتي 
سيكســرز 112/126، كذلــك أحرز 
وســت  نقطة   18 ويليامز  باتريــك 
متابعات لشيكاغو بولز، الذي حقق 
االنتصار الـ 18 في املوســم مقابل 
جهود  سيكسرز  وافتقد  هزمية..   21
النجم جول إمبيد، كما غاب جيمس 
املعهود، وسجل  عن مستواه  هاردن 

فقط 17 نقطة و11 متريرة حاسمة.
ومــن جانبــه، حقق لــوس أجنليس 
ليكرز االنتصــار الرابع على التوالي، 
هوكــس  أتالنتــا  علــى  وتغلــب 
114/130 مستفيدا من تألق راسيل 
ويســتبروك، الذي سجل 18 نقطة 
و11 متابعة وتسع متريرات حاسمة، 
وليبرون جيمس الذي أحرز 17 نقطة 
وعشــر متريرات حاسمة.وبذلك، رفع 
 18 ليكرز رصيده هذا املوســم إلى 
انتصــارا مقابل 21 هزميــة.. وانفرد 
مجموعة  بقمــة  ناجتــس  دنفــر 
منطقة الغــرب، بعدما حقق الفوز 

الـ 26 هذا املوسم مقابل 13 هزمية، 
حيث تغلب على كليفالند كافاليرز 
108/121.. وحقق دنفر ناجتس بذلك 

الفــوز التاســع له، خــالل آخر 11 
مباراة، وقد اســتفاد من تألق نيكوال 
جوكيتشــش، الذي أحرز 28 نقطة 

و15 متابعة وعشر متريرات حاسمة.. 
وفــي مباريــات أخــرى، فــاز داالس 
مافريكــس على نيــو أورليانز 127-

117، وبوسطن سيلتكس على سان 
أنطونيو ســبيرز 127-116، وأورالندو 
ماجيك على جولدن ســتيت واريورز 

.101-115
وقــال ليبــرون جيمس، جنــم لوس 
أجنليس ليكرز لكرة الســلة، إن أحد 
األهــداف التي ما زال يــود حتقيقها 
في مسيرته املهنية، هو أن يتنافس 
رفقة ابنه بروني جيمس، سواء معا 
في نفــس الفريــق أو أحدهما ضد 

اآلخر.
وصرح جيمس، خالل مقابلة مع قناة 
(ESPN(: »أحتــاج للنزول إلى امللعب 
بصحبة ابنــي، أريد القفز إلى احللبة 
مع بروني.. ســواء في نفس الفريق أو 
في مباراة ضــده«.وأردف: »لكنني أود 
أن نفعل شيئا على طراز كني جريفي، 
ســينيور وجونيــور. ســيكون ذلك 
مثاليا، بال شــك«.وتابع: »أسأله عن 
طموحاته، ويقول إنه يريد اللعب في 
الدوري األمريكي للمحترفني، ومن ثم 
إن أراد أن يحقق هذا الطموح، فعليه 
العمل من أجل ذلك.. أنا هنا بالفعل، 

إنني فقط في انتظاره«.
يُطلق  »امللك جيمس«، كما  وأشــار 

عليه، إلى املبارة التاريخية في الدوري 
)البيسبول(  القاعدة  لكرة  األميركي 
للمحترفــني، التــي خاضها جريفي 
سينيور في تسعينيات القرن املاضي، 
وهو فــي األربعني من العمــر، أمام 
ابنــه جريفي جونيور الــذي كان في 

العشرين.
وفي انتظــار أن يصبح بروني جيمس 
مؤهال لالنضمام لدوري كرة الســلة 
أمر  وهــو  للمحترفــني،  األمريكــي 
ميكــن أن يحدث اعتبارا من موســم 
اجتاه  ليبرون في  ينطلق   ،2025-2024
رقم قياســي للنقاط في املسابقة، 
والذي يحملــه حاليا كرمي عبد اجلبار 

.)38397)
لكن جيمس أكد خــالل تصريحاته، 
أن اإلجنازات الشــخصية ال تُشــعره 
باالرتيــاح، إذا لــم تكــن مصحوبة 
عن  أعرب  كما  للفريــق..  بانتصارات 
الثاني  املركز  ليكرز  استيائه الحتالل 
عشــر في القســم الغربي.وأضاف: 
الفوز على أعلى املســتويات..  »نريد 
وقت  في  القياســية  األرقام  حتطيم 
الهزائــم لم يكن جــزًءا من احلمض 

النووي لدي«.

رقم تاريخي لوستبروك في فوز ليكرز على كينجز
في دوري السلة للمحترفين

لوستبروك

أبو ظبي ـ وكاالت:
اإلماراتــي  الســائق  يشــارك 
املوهوب راشــد الظاهــري )14 
األولى في ســباق  للمرة  عاًما(، 
الفورموال  بطولة  في  السيارات 
4 اإليطالية في نيســان املقبل، 
بعد أســبوع فقط مــن بلوغه 
احلد األدنى لســن املنافسة وهو 

15 عاًما.
وحقــق الظاهري نتائج بارزة في 
"الكارتينــج" منذ صغره، حيث 
 WSK Euro Series فاز ببطولة
 WSK Superو Mini 60 في فئة 
 ..2019 Master Series في عام 
وفي عــام 2021، انتقل إلى فئة 
 WSK بكأس  وفاز  OKJ جونيور، 
 WSK وسلســلة   Champions

Super Master، وطبــع إجنازاته 
فــي مســيرته االحترافية على 

العاملية..  الســباقات  حلبــات 
وأصبح الظاهــري بانتقاله إلى 
املنافسة في سباقات السيارات 
ذات املقاعــد الفردية الفورموال 
4، جاهزًا للتحدي الشامل، وبدأ 

بالفعل العمل مع فريق برميا.
ويعد برميا واحًدا مــن أقدم وأجنح 
الفرق الرياضية، والتي تنافس في 
الفورموال  الفردي  املقعد  بطوالت 
4، وتخرجهــم للمنافســة فــي 
وبــدأ   ..1 الفورمــوال  ســباقات 
 ،2023 التحضير ملوسم  الظاهري 
االختبارات  بعض  من  مســتفيًدا 
خاصها  التــي  لإلعجاب  املثيــرة 
مؤخرًا، وهو اآلن مســتعد التخاذ 
خطوات أساســية ملستقبله في 

رياضة سباقات السيارات.

أمستردام ـ وكاالت:
تالون  الهولنــدي  الالعب  توج 
جريكســبور بأول لقب له في 
مشواره ببطوالت رابطة التنس 
للمحترفــني بفــوزه بنهائــي 
بطولــة بــون الهنديــة على 
حســاب الفرنســي بنجامني 
بونــزي.. واحتاج جريكســبور، 
صاحب ال26 عامــا، واملصنف 

95 عامليــا، إلى ســاعتني و18 
دقيقة من أجل حســم اللقب 
إلى  تأخره  لصاحله بعدما قلب 
انتصار على حساب بونزي 6-4 

و7-5 و3-6.. 
وســبق لالعب الهولندي الفوز 
بثمانيــة ألقاب فــي بطوالت 
التشــالينجر في عــام 2021، 
لكن لم يســبق له أن تخطى 

الدور ربــع النهائي في بطوالت 
رابطة التنس.

 60 املصنف  بونزي،  واســتهل 
عامليا، الفــوز باجملموعة األولى، 
قبــل أن يقلــب جريكســبور 
الطاولــة وينجــح فــي الفوز 
بصعوبة  الثانيــة  باجملموعــة 
قبـــل أن يفـــوز باجملموعـــة 

احلاسمـة.

القاهرة ـ وكاالت:
يســتعد منتخب مصر خلوض 
مغامرة جديدة في بطولة كأس 
العالم لكرة اليد، التي تنطلق 
في بولندا والســويد، بداية من 
11 كانون الثاني اجلاري.. ويلعب 
منتخــب مصر بطــل أفريقيا 
في آخر نسختني، في اجملموعة 
السابعة ببطولة كأس العالم، 
مع منتخبــات املغرب وكرواتيا 

والواليات املتحدة األميركية.
فرنسا  إلى  بعثة مصر  وغادرت 
خلوض دورة ودية دولية أخيرة مع 
لعب  بعدما  والتشيك،  فرنسا 
اجلزائر  مع  وديــة  مباريات  عدة 
وســلوفاكيا على هامش دورة 
ودية في رومانيــا، بجانب ودية 
قطر.. وبرغم غياب يحيى خالد 
جنــم الفراعنة ونــادي فيزبرمي 
اجملري إلصابته بقطع في الرباط 
الصليبي، بجانب اعتزال أحمد 
األحمــر دوليــا، إال أن املنتخب 
املصري يســعى ملطاردة حلمه 
بحصد  املونديال  فــي  الغائب 

ميدالية في كأس العالم.
وصعــد منتخــب مصــر إلى 
نصف نهائي كأس العالم لكرة 
اليد، مرة وحيدة في مشاركاته 
الســابقة في نســخة 2001 
وعقد  الرابــع..  املركــز  وحقق 
أشــرف صبحي وزير الشــباب 
والرياضــة، اجتماعا مع العبي 
اإلثنني،  أمــس  مصر،  منتخب 
الفريق  تدريبــات  هامش  على 

قبــل الســفر إلــى فرنســا.
لالعبي  الرياضــة  وزيــر  وأكد 
منتخــب اليد أنه قــدم كافة 
أنواع الدعــم لالعبي املنتخب، 
الالعبني  في  ثقتــه  عن  معربًا 
الــروح  امتالكهــم  بخــالف 
ميدالية  لتحقيــق  القتاليــة 
محمد  العالم.وأكد  ببطولــة 
األمــني رئيس االحتــاد املصري، 
أنهم عملــوا على توفير كافة 
منتخبات  لكافــة  اإلمكانيات 
اليــد لالســتمرار فــي تقدمي 

املستويات املتميزة.
قائمــة منتخب مصر،  وتضم 
عمــر الوكيــل بــكار وأحمد 

مؤمــن صفــا وأحمــد خيري 
ويحيى الدرع وعلي زين وحسن 
قــداح وعبد الرحمــن فيصل 
دودو وســيف  وأحمد هشــام 
ومحسن  سعيد  ومهاب  الدرع 
وأكرم  ســند  ومحمد  رمضان 
يسري وإبراهيم املصري وأحمد 
عــادل ومحمد ممدوح هاشــم 
وشــادي خليل وكــرمي هنداوي 
وعبد الرحمــن حميد ومحمد 
علي.ويضــم اجلهــاز الفنــي 
ملنتخب اليد، اإلســباني روبرتو 
باروندو املدير الفني، كما يرأس 
البعثة أمين صالح املشرف على 

املنتخبات.

الظاهري.. أول سائق إماراتي يخوض 
تجربة المقعد الواحد

الهولندي جريكسبور يتوج
 بأول ألقابه في التنس

منتخب مصر يطارد حلمه
 الغائب في مونديال اليد

الظاهري

لقطة ملنتخب مصر بكرة اليد
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اتحــاد  بعثــة  البصــرة: 
الصحافة الرياضية:

الوطني مباراته  يخوض منتخبنا 
الثانيــة فــي خليجــي البصرة 
والربع  الســابعة  الســاعة  في 
بشعار  االثنني  اليوم  مســاء  من 
الثالث  النقــاط  وكســب  الفوز 
اجملموعة  متصــدر  يواجه  عندما 
منتخب الســعودية في الساعة 
البصرة  مبلعب  والربع  الســابعة 
اليمن  منتخبا  ويفتتــح  الدولي. 
وعمان مباريات اجلولة الثانية من 
البطولــة في  الســاعة الرابعة 
والربع حيث حتتل املباراتان أهمية 
بالغة للمنتخبات األربعة بعد أن 
نفسه  الســلبي   التعادل  فرض 
على مبــاراة منتخبنــا الوطني 
واملنتخب العماني في حني اجتاز 
االخضــر الســعودي منافســه 
اليمني بهدفــني دون رد ليتصدر 
اجملموعة  هــذه  ترتيب  االخضــر 
بثالث نقاط  يليه منتخبا العراق 
وعمان بنقطة واحدة لكل منهما 
فيما احتل املنتخب اليمني املركز 

األخير في اجملموعة بال نقاط.

كاساس : ال اعد بلقب اخلليج
قــال مــدرب منتخبنــا الوطني 
كاســاس  في املؤمتــر الصحفي 
ملباراتنا مع السعودية :  السعودية 
ولديهم العبني  جــدا  فريق جيد 
ببطوالت  وفــازوا  الســن  صغار 
بطوالت  فــي  العمرية  الفئــات 
اســيا ولديهــم بعــض عناصر 
اخلبرة ..هم افضل فريق مشــابه 
الدائنــا بطريقة اللعــب ،  امتنى 
من اجلميــع مســاندتنا في كل 
اوقات املباراة لعمل اشــياء جيدة 
في البطولة ، ســاضع كل وقتي 

وعملــي من أجــل صناعة فريق 
عراقي قوي  والالعبون متكاتفون 
متحمســون  وجميعهم   ، معي 
للفــوز  من اجل العــراق، العمل 
هو االساس كل رغبتنا ان نسعد 
الرياضــي  واجلمهــور  الشــعب 
لكنني ال اعد الفوز بلقب اخلليج 
لــن تكــون مصيبة  واخلســارة 
فالفائز فــي املباريات واحد ونحن 
نعمل باستمرار لتحقيق النجاح.

 واضاف املدرب االسباني :  عملنا 
ملديــات بعيدة  للحصــول على 

افضل النتائج لدينا رغبة شديدة 
من  العديد  واصلحنــا  الفوز  في 
انا   ، االخطاء  وعلينــا معاجلتها 
سعيد بوجودي هنا وسعيد بلقاء 
النــاس الذيــن يدعموننــا دوما.

الالعبني  وبــني كاســاس،ان كل 
الفريق مســتعدون  قائمــة  في 
ال  انا  االفضــل،  وهــم  وجاهزون 
انظر الــى عمر الالعــب بل الى 
وجهده..كان  اداء  مــن  مايقدمه 
بعمر  العبني  اســبانيا  في  لدينا 
انا اعمــل جهدي الجل  ٣٦ عاما 

اعداد  العبني قادرين على لعب دور 
االلعاب وسعيد مبستويات  صانع 

الالعبني
وقــال كاســاس :  عندما حضر 
الالعبــون اظهرنــا فيديوهــات 
فرديــة لــكل العب فــي الدوري 
القوة  احمللي وكيف ندعم عناصر 
ونعالــج االخطاء ، قــد اخفق انا 
وعلينا  العالــم يخفقــون  وكل 
الظهور  باســتمرار.وعن  العمل 
العراقي االفتتاحي اشــار املدرب 
االســباني:   لــم يكــن لدينــا 

الفرصة للفــوز ورغبتنا ان نلعب 
ونقدم اجمل االداء شاهدت امورا 
ايجابيــة وطريقنــا طويل وفيه 
ونحن  وســيئة  جيــدة  مباريات 
نتحســن يوما بعد اخر ، راجعنا 
االداء ولــدي الثقــة بالالعبــني،  
واؤكــد ليس واجبــا علينا الفوز 
التعادل  ان  اخلليج.واوضح  بكاس 
مع عمــان ليس خســارة ، نحن 
نحاول تطويــر امكانياتنا ونقدم 
كرة  جميلة ونصنع خطورة اكثر 
ليس علينا اي ضغوط ومشروعنا 

على املدى البعيد لن نكون اسوأ 
فريق في العالم لو خسرنا .

مدرب السعودية : النخشى 
اي فريق

في مؤمتره الصحفي قال مساعد 
مدرب املنتخب الســعودي احمد 
الرويعي:  نحن في امت االســتعداد 
للقاء العراق ونسعى لتقدمي كرة 
تليق بســمعة وقيمــة املنتخب 
وبقيمة  خاص  بشكل  السعودي 
الكــرة اخلليجيــة بشــكل عام 
وبالتالــي اتوقع ان تكــون املباراة 
صعبــة على الطرفــني . واضاف 
الرويعي:  ال شــك ان لكل مدرب 
اوراقــه اخلاصــة التــي ميكن ان 
يناور بها حســب ظــروف املباراة 
وبالتالي انــا ال اجد ان هناك فرق 
بني العب  السعودي  املنتخب  في 
اساســي واخر بديل فاجلميع هنا 
جاهــزون لتأديــة الواجبات التي 
يكلفون بها ويبقــى التغيير في 
التشــكيلة امــر وارد كما ذكرت 
حســب معطيــات كل مبــاراة  
طموحنا هــو الوصول الى املباراة 
النهائيــة دون ان ينقص ذلك من 
للمنتخبات  وتقديرنــا  احترامنا 

االخرى
 واضاف مساعد مدرب السعودية 
:  ان املبــاراة االولى امــام اليمن 
تكللت بالنقــاط الثالث وهذا امر 
مهم بالنسبة لنا كوننا في بداية 
املشــوار والفوز في املباراة االولى 
مينحك حالة من الراحة االيجابية 
في  احلسابات  في حني ستختلف 
مبــاراة العراق العتبــارات عديدة 
العراقي  املنتخــب  قــوة  منهــا 
وتسلحه بعاملي االرض واجلمهور 
لكن علينا ان نــدرك ايضا ان كل 
منتخب مشارك في هذه البطولة 
لديه الرغبــة الكاملة في حتقيق 

الفوز والتقدم خطوة لالمام.

اليوم.. منتخبنا الوطني يسعى إلى التعويض
 في مواجهة السعودية 

ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته الـ 25

لقطة من مباراة منتخبنا امام عمان في افتتاح البطولة

تقرير 

 حيدر عبد الجليل 

الدولــي الســابق هادي احمــد كان من 
الالعبني الذين ســنحت لهــم الفرصة 
للمشــاركة في الدورة الرابعة للبطولة 
1976 والتي كانت االولى للمنتخب  عام 
العراقــي الى جانب مشــاركته بدورتي 
بغداد 1979 ودورة ابو ظبي 1982 ، اذ حتدث 
عن جتاربه بدورات اخلليج قائال : في الدورة 
ارابعة في الدوحــة جاء منتخبنا باملركز 
ان  الكويتي بعد  املنتخــب  الثاني خلف 
تساوينا بعدد النقاط اذ حصل كل فريق 
على 10 نقاط اال ان كفة االهداف رجحت 
املنتخــب الكويتي بفارق هــدف واحد ، 
واولى املباريــات في الــدورة كانت امام 
منتخب ٌعمان فزنــا فيها بنتيجة اربعة 
اهــداف من دون رد ، وفي املبــاراة الثانية 
تغلبنا علــى منتخب البحريــن بأربعة 
اهداف مقابل هدف ، ومن ثم اكتسحنا 
املنتخب السعودي بنتيجة 7 – 1 ومن ثم 

تعادلنا مــع قطر من دون اهداف ، تغلبنا 
بعدها على االمــارات برباعية من دون رد 
ســجلت بها هدف وسجل علي حسني 

وعلي كاظم ومجبل فرطوس هدف.
وفي املباراة احلاسمة مع الكويت كان البد 
من حتقيــق نتيجة الفوز لتحقيق اللقب 
وفض الشــراكة مع املنتخــب الكويت 
اال ان النتيجة انتهــت بالتعادل بهدفني 
لــكل فريق بعد ان تقدمنــا بنتيجة 2 – 
0 طلع الشــوط الثانــي اال ان املنتخب 
هدفني  بتسجيله  للمباراة  عاد  الكويتي 
جلاســم يعقوب وفيصل الدخيل ليتوج 
بفارق هدف  باللقــب  الكويتي  املنتخب 
واحد اذ ســجلنا 21 هدفا من 6 مباريات 
في حني سجلت الكويت 22 هدفا من 6 
مباريات بالرغم من تفوقنا عليهم بعدد 
االهداف التي دخلت مرمانا اذ استقبلت 
4 اهداف  الشباك العراقية في البطولة 
بينما اســتقبلت الشــباك الكويتية 5 
اهداف اال ان عدد االهداف التي يسجلها 
الفريق هي التي حتســم النتيجة فتوج 

الكويت بناءا على ذلك ، فقمة املنافسة 
كانت تلك التي جتمع املنتخبني العراقي 
والكويتي والزالت أحداث املباراة الفاصلة 
التي جمعتنا بهــم في خليجي الدوحة 
1976 عالقــة في ذهني الــى اآلن حيث 
املنتخب  العراقــي  الفريق  وقتهــا  كان 
باللقب  األوفــر للظفر  صاحب احلظوظ 
حيث رشــحه حينها كل النقاد للعودة 
الى بغداد بكأس البطولة لكن األحداث 
التي ســبقت املباراة وبعض املشــاكل 
التــي أثرت علــى اجلهاز الفنــي بقيادة 
ماكلن وعلى باقــي العبي املنتخب هي 
التي أدت الى تعادلنا تلك املباراة رغم ان 
كل الترشــيحات كما بينت كانت متيل 
ملصلحة املنتخــب العراقي لكن حصل 

الذي حصل وفاز الكويتيون بالبطولة .
الثانية  مشــاركته  ان  احمــد  ويضيف 
كانت فــي بطولة 1979 في بغداد كانت 
االفضــل واالروع بتاريخ العراق في دورات 
اخلليج وفيهــا كان العــراق عازما على 
الثأر من الكويــت والتتويج باللقب كون 

املنتخب الكويتــي كان املنافس الوحيد 
للعراق فــي هذه البطولــة ، ففي هذه 
الدورة سجلنا 6 حاالت فوز من 6 مباريات 
اذ استهلينا   ، الكاملة  العالمة  وحققنا 
الــدورة بالفوز على املنتخــب البحراني 
اهــداف من دون مقابــل بعدها  بأربعة 
هزمنا املنتخب القطري بهدفني من دون 
رد ، اما في املبــاراة الثالثة فكانت االهم 
لنا في الدورة بعد ان حققنا فوزنا كبيرا 
علــى املنتخــب الكويتي قوامــه ثالثة 
اهداف لهدف وكنت احد املســجلني في 
هــذه املباراة ، قبــل ان ينتفض منتخبنا 
باملرمــى العماني عندمــا تغلبنا عليه 
بســبعة اهــداف ، بعدهــا تغلبنا على 
املنتخــب الســعودي بهدفــني ، ليتوج 
منتخبنا باللقب بجدارة واستحقاق بعد 
ان حققنا العالمة الكاملة واللقب االول 
، اما املشاركة الثالثة فكانت في الدورة 
السادســة في االمارات اال اننا لم نكمل 
مبارياتها بعد ان انسحبنا امام االمارات 

بسبب الظروف السياسية.

في الدورة الخامسة انهينا سطوة المنتخب الكويتي
حديث الذكريات مع النجم الدولي السابق هادي أحمد:

هادي أحمد ثاني اجلالسني ميينا في لقاء سابق بني العراق والكويت

الخليج العربي في 
حضن البصرة 

فرضت كرة القدم سطوتها بقوة، ودقت ساعة 
عودة العراق إلى حضــن اخلليج العربي بفضل 
تضييف بصرة اخلير والعطاء للنســخة الـ 25 
التــي انطلقت اجلمعة بحفــل ابهر اجلميع مبا 
فيهم رئيس االحتاد الدولي السويســري جياني 
انفانتينو ورؤساء االحتادات اخلليجية الشقيقة 
وجميــع من حضر الى ملعــب البصرة الدولي 
او شــاهد عبر شاشــات التلفزة أجواء احلفل 

البهيج.
بعد غياب منذ العام 1979 عندما ضيف ملعب 
الشــعب الدولي بطولــة كأس اخلليج العربي 
بنســخته اخلامســة، يعود العــراق الحتضان 
اشــقائه، فــكان اجلميع مزهــوا باحلضور إلى 
البصرة الفيحــاء ليؤكد عمق االخوة والترابط 

بني االشقاء في دول اخلليج العربي.
شــكرا ملن آزر، وملن قدم ليفوز العراق بتضييف 
البطولة احلالية، حكومة مركزية ومحلية وزراء 
وجهات ســاندة ومســؤولني وإعالم وجمهور ، 
مبارك للعراق حضــور دول اخلليج العربي وفودا 
وجــدت الترحاب و«هال حبوبي« مــن أهلنا في 
ثغر العراق الباســم »بصرة العطاء«، أملنا ان 
تكون بطولــة اخلليج العربــي مرحلة جديدة 
لوطننا في اســتضافة البطوالت على صعيد 
كرة القدم، ســيما ان املالعب التي شيدت في 
السنوات األخيرة متنحنا الثقة في الوصول إلى 

افضل مراحل النجاح.
عن مستوى املنتخب الوطني في املباراة األولى، 
يبــدو انها كانت تشــكل للمدرب اإلســباني 
كاساس، جس نبض، ووعد باالفضل في طريقة 
تغير أسلوب اللعب في مؤمتره الصحفي أمس، 
واجلمهور يامــل ان يعوض منتخبنا في مباراته 
الثانية املقررة مســاء اليــوم االثنني، وفي وقت 
تكبــر امنياتنا فــي ان يحقق اســود الرافدين 
نتيجة إيجابيــة بلقاء اليوم، فأن الثقة حاضرة 
بالوفدين اإلداري والتدريبي للمنتخب في ابعاد 
الالعبني عن الضغوطات، سواء كانت إعالمية 
أو جماهيرية، وفي وقت أكد املدرب اإلســباني 
على الطموح في امكان الظفر باللقب اخلليج 
وفقا لإلمكانات املتاحة، فانه أشار إلى مشروع 

بناء منتخب قوي ومتمكن على املدى البعيد.
ان يواصل تشجيعه للمنتخب  دعوة جلمهورنا 
العربي،  اخلليــج  وبقية منتخبــات  الوطنــي 
وأخرى لإلعــالم الرياضي ان يتفاعل مع اجلوانب 
اإليجابيــة التي ولدت في البطولة، مع االبتعاد 
عن ما يعكر األجــواء او العمل على التقاطات 
حاالت سلبية ميكن ان حتدث في أكبر البطوالت 
العاملية اخلاصة بكــرة القدم.. نحن في مرحلة 
بناء، وهذا يتطلب جهد أكبر وتضحيات.. واهلل 

املوفق.

7:157:15 السعوديةالسعوديةالعراقالعراق

كأس الخليج العربي 25
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إعالم اللجنة األولمبية
املنصور  أقيم، عصر أمس بفندق 
املؤمتر  بغداد،  العاصمة  ميليا في 
االنتخابــي للمكتــب التنفيذي 
لالحتــاد العراقــي لرفــع األثقال 
ووزاري.وجددت  أوملبــي  باشــراف 
برئيس  ثقتهــا  العامة  الهيئــة 
االحتــاد الســيد محمــد كاظم 
إنتخابية  لــدورة  رئيســاً  مزعل 
جديدة امدهــا أربعة أعوام، كما 
فاز مبنصب النائب األول الســيد 
صالــح محمد كاظــم والنائب 

الثاني إسماعيل مولود صالح.

وفازَ بعضوية مجلس إدارة االحتاد 
كل مــن الســادة محمــد عبد 
املنعم وبــالل عدنان عبد الرحمن 
وحســنني مزهر والدكتور عباس 
ادريس نور، وعن العنصر النسوي 
زبون.هذا  صبــاح  نهال  الدكتورة 
املؤمتــر الدكتور رياض  وقد حضرَ 
خماس ومدير القســم القانوني 
فــي اللجنــة األوملبّية الســيد 
الســيد  ومعاونه  البــدري  علي 
وزارة  ليث خضر، فضال عن ممثلي 
الســيدين  والرياضية  الشــباب 

أحمد شراد إياد صغير .

عمومية األثقال تجدد ثقتها بمحمد مزعل رئيسًا
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن نادي زاخــو تعاقده مع املغربي 
عمــر املنصوري، دون الكشــف عن 
قيمــة الصفقــة ومدتهــا.. ويعد 
املنصوري من أقدم احملترفني املغاربة، 
الذين سبق لهم متثيل أكثر من فريق 

عراقي باملواسم السابقة.
ولعــب عمــر املنصــوري صاحــب 
الـ31 عاما، مــع أندية الزوراء ونفط 
البصرة ونفط الوسط، وقدم معهم 
مستويات كبيرة.. وكانت للمنصوري 
املغرب مع  فــي  محطــات محلية 
الدفاع اجلديدي والكوكب املراكشي 

واحتــاد طنجــة والرجــاء وأوملبيك 
أسفي، كما احترف في اإلمارات مع 
احتاد كلباء.. كما أعلن زاخو، تعاقده 
مع بو بكــر جبريل من النيجر، وبازي 
أرماند من ســاحل العاج.  . ويسعى 
املدير الفني لزاخو حيدر عبد األمير، 
استغالل  التعاقدات،  هذه  من خالل 
عناصر  بضــم  الشــتوي  امليركاتو 
فريقه..  لتدعيم صفــوف  جديــدة 
وذلك لتحســني موقعه في الئحة 
الترتيب بعــد تراجعه للمركز الـ18 
برصيد 8 نقاط من 12 مباراة خاضها 

حتى اآلن.

زاخو يبرم 3 صفقات

تشكيلة احتاد االثقال
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زينب احلسني: 
" يستوقفني قمر البصرة

هل أبصرمت قمرا يصهل مثل املهر
كيف أمشط شعر البصرة بالكلمات..

نزار قباني
مشهد افتقده العراق منذ سنوات عديدة، 
ســيما بعد حظر االحتاد الدولــي، إقامة 
البطــوالت واملباريات الرســمية منذ 32 

عاًما.
مدينة البصرة  خيمت عليها أجواء الفرح 
املشاركني  األخوة  باستقبال  واالحتفاالت، 
في البطولة ومشــجعيها العرب، الذين 
توافــدوا من بالد اخلليج الــى البصرة في 
عرس كبير لــم يكن رياضيا فقط بل كان 
كرنفاال لالحتفال بكل أواصر احملبة واالخوة 

التي تربطنا بدول اخلليج العربي.
وصــدح كــرم وطيبــة البصــرة في كل 
مواقــع التواصل االجتماعــي التي وثقت 
أهالي  مبــادرات  مــن  مشــاهد مصورة 
عن  العرب،  بالوافديــن  للترحيب  البصرة 
طريق إنشــاء مضايف بالقرب من منفذ 
ســفوان احلدودي وجتهيز شــقق مجانية 
للمشجعني بعد امتالء الفنادق، فضال عن 

مبادرات 
تنوعت بــني فتح املنــازل واملضايف أمام 
الوافديــن من اخلليــج، وتنظيم فعاليات 

ومسيرات ترحيبا بهم.
وعبر الضيوف املشاركون في هذا العرس 
للبصرة  وشــكرهم  حبهم  عن  الرياضي 
وأهلهــا ووصفوا أهالي البصــرة بأجمل 
الكلمات من خالل البرامج التي شاهدناها 
ينقلون  وهــم  العربية  الفضائيــات  عبر 
أجمل الصور عن العائالت البصرية وكيف 
اســتقبلت الضيوف، وعــن كرم أصحاب 
املطاعــم وأصحــاب املقاهــي وأصحاب 
احملالت بصورة عامة، وكيف انهم يرفضون 
اخذ املال ويقسمون على الضيف باملبيت 
عندهــم كل هذه الصور نقلــت للعالم 
وعلى صوت هنا البصرة هنا الطيبة، هنا 
البصرة هنا الفزعة هنا النخوة هنا الغيرة 

العراقية.
خليجي 25 أفتتــح بأوبريت حمل عنوان: 
»هنا البصرة« شــارك فيه أبــرز املمثلني 
العراقيــني الذيــن تألقوا على خشــبات 

املسرح في السنوات املاضية.
وقد حتدث األوبريت عن تطور احلضارات في 
الرافدين بطريقــة متميزة وجميلة  أرض 
جعلت اجلمهور الكبير الذي مأل مدرجات 
ملعب »جذع النخلــة«، وكذلك املتابعني 
باملتعة  يشــعرون  التلفزيون  لشاشــات 
ويتفاعلــون مع مــا يقولــه املمثلون من 
كلمات تعيــد اجلميع إلى التاريخ العراقي 
العريــق، كما تناول احلضــارات في الدول 

هنا البصرة 

زينب الحسني

بغداد - الصباح الجديد: 
العراقيني  قلــوب  أحالم  الفنانة  دخلت 
كافــة بتغريدة نشــرتها بعــد افتتاح 
"خليجي 25 "واخذ رواد مواقع التواصل 
ووصفها  معها  بالتفاعــل  االجتماعي 
بالفنانــة االصيلة احملبة حيث أشــادت 
الفنانة العربية أحالم، باالفتتاحية التي 
شــهدها كأس اخلليج بنسخته الـ 25 

في البصرة، واصفة إياه بـ “املبهر”.
ونشــرت أحالم في سلســلة تغريدات 
لها، “فعــال افتتاح مبهر ورائع شــكراً 
لهم #العراق”، مضيفــة، “حتياتنا لكم 

أهلنا أهل العراق”.
وتســاءلت أحالم: "ليش مــا خذتوني 
معاكــم أغنــي يســتحقون الفرحة 
أهلنا بالعــراق". في حني تعرض الفنان 
كاظــم الســاهر لهجوم واســع من 
التواصل  قبــل مســتخدمي مواقــع 
االجتماعي إثر عدم حضوره إحياء حفل 
افتتــاح بطولة كأس اخلليــج العربي، 
البعض يقارن بــني موقف أحالم  واخذ 

والساهر.
وفــي التفاصيــل، غــزت صفحات في 
السوشــال ميديا، عناويــن حول رفض 
الســاهر حضور حفل افتتاح البطولة 
الكروية اخلليجيــة، وهو ما دفع الكثير 
من املدونــني العراقيني إلــى مهاجمة 
الفنان العراقي لعدم تلبيته الدعوة من 

بالده.
واستند منتقدو الساهر في تعليقاتهم 
إلى دعوة كان قد وجهها وزير الشــباب 
والرياضة السابق، ورئيس االحتاد العراقي 
لكرة القدم عدنان درجال إلى "القيصر" 
قبل أكثــر من عام ونصف العام حلضور 

فعاليات االفتتاح.
وكان عدنــان درجــال وزيــر الشــباب 
والرياضة السابق، رئيس االحتاد العراقي 
لكرة القدم، قد وجه دعوة رســمية إلى 
املطرب كاظم الســاهر للمشاركة في 
فعاليات افتتاح خليجي 25 في البصرة 
قبــل أكثر من عام ونصــف العام وعبر 

دعوة رسمية حملت توقيع درجال.
وقــال الصحفي حســني البهادلي في 
منشور له على صفحته في فيسبوك: 
"مــع كامل االحتــرام والتقدير للفنان 

الكبيــر وســفير األغنيتــني العراقية 
والعربيــة كاظم الســاهر، لكن إذا لم 
يكــن لك موقــف في هــذا الوقت مع 
العراق الذي نحتــاج إليك فيه وليكون 
وجودك رسالة قوية للجميع بأن العراق 

قادر على احتضان أشقائه.
واســتغرب منتقــدو الســاهر إصراره 
عدم مشــاركة أبناء بلده وأشــقائهم 
افتتاح خليجي  اخلليجيني في فعاليات 
أن »موقفه  البصرة، مؤكديــن،  25 في 
هــذا غريب وال يوجــد لــه أي مبرر إال 
االبتعاد عن بلده الــذي يتغنى فيه عن 
بعــد، بينما املطلــوب أن يتغنى به من 

داخله
وأبهرت البصرة الضيوف بحفل افتتاح 
وصف "بالعاملي"، من قبل الناشــطني 
في وسائل التواصل االجتماعي، تضمن 

تقنيات متطورة وفقرات جميلة.
اســتثنائياً   25 افتتــاح خليجي  وكان 
يضاهــي أجمــل كرنفــاالت بطوالت 
الســاحة املســتديرة، حتى أصبح هذا 
احلفــل حديــث الصحافــة ومنصات 

التواصل كافة.

عراقيون  وسياسيون،  ورياضيون  فنانون 
اإلجناز،  بهــذا  تغنــوا  وأجانب،  وعــرب 
وأشــادوا به كثيراً، الفتني إلى أنه "يليق 

بتاريخ وحضارة وعراقة العراق".
بعد مشاركتها بحفل االفتتاح، سارعت 
النجمة رحمة رياض إلى كتابة تغريدة 
عبر تويتــر، عبرت فيها عن ســعادتها 
باملشــاركة في افتتاح البطولة، قائلة: 
"فخورة بإني ابنة هــذا البلد العظيم، 
وســعيدة جداً مبشــاركتي بــني هلي 
وناســي في هكذا حدث رياضي مشرف 
يليق بعراقنا احلبيب وصورته املشرقة ".
وعلى انســتغرام، كتب الفنان محمود 
التركي، وهو مشــارك أيضــاً في حفل 
االفتتــاح، "هال بيكم واهلل وهال بيكم.. 

كل العراق يحييكم".
وقــال الفنــان محمــد هاشــم عبر 
انستغرام: "فخور جداً وسعيد.. شكراً 
من القلب ملن ســاهم فــي إجناح حفل 

االفتتاح".
ووصفت الفنانة أصيل هميم، االفتتاح 

بـ"العظيم والالئق بالعراق".
وبــدأ االفتتاح بشــخصية ســندباد، 

الذي رحــب بالضيــوف اخلليجيني، ثم 
امتد حلضــارات العراق، مثــل احلضارة 

السومرية والبابلية.
كما شــهد احلفــل مؤثــرات بصرية، 
حلدائق  تاريخية  مجســمات  رســمت 
بابــل املعلقة وبوابة عشــتار، وإجنازات 
امللعب،  احلضــارات، ووضعتها وســط 
الفنان  احلفــل  في  وغنى  للمشــاهد. 

حسام الرسام، ورحمة رياض.
البطولة،  املشاركة في  الدول  ومت تقدمي 
لصروح  "هولوغرام"  مجسمات  وعرض 
فــي الدول املشــاركة، مثل مجســم 
مســجد الشــيخ زايد الكبير في أبو 

ظبي، ومجسم أبراج الكويت.
ويستضيف العراق بطولة كأس اخلليج 
العربــي التي تعد بطولة لم الشــمل 
لعشــاق كرة القدم في منطقة اخلليج 
العربي، للمرة الثانيــة في تاريخه بعد 
األولى التي أقيمت في العاصمة بغداد 

عام 1979.
ويشارك في البطولة فرق من السعودية 
واإلمارات وعمان واليمن وقطر والبحرين 

والكويت، إضافة إلى العراق.

متابعة - الصباح الجديد: 
يترقب العلماء وعشاق الظواهر الفلكية 
مرور املذنب “ســي/2022 إي 3 )زد تي إف(” 

هذا األسبوع بالقرب من الشمس.
وتعد هذه املرة األولى منــذ 50 ألف عام، 
وســيكون في اإلمكان رؤية هــذا املذّنب 
املكتشــف حديثاً بالعني اجملّرد في نهاية 

يناير/ كانون الثاني اجلاري.
ويعود اكتشــاف هذا اجلســم الصخري 
واجلليــدي الصغير الذي يقدر قطره بنحو 
كيلومتــر واحد إلى مارس/ آذار 2022، وقد 
رصده برنامج مسح السماء الفلكي “ذد 
 )Zwicky Transient Facility( إف”  تــي 
الذي يدير تلســكوب “سامويل-أوشــني” 

فــي مرصد بالومــار بواليــة كاليفورنيا 
األمريكية. وقال نيكوالس بيفر من مرصد 
“باريس-بي إس إل”، إن اجلســم السماوي 
ســيكون بعد ذلــك على مســافة من 
الشــمس أبعد بنحو %10 من املســافة 
التي تفصل كوكب األرض عنها )نحو 150 
يقترب مذنب  مليون كيلومتر(. وعندمــا 

من الشــمس، يتصّعد اجلليد املوجود في 
نواته، أي يتحول من احلالــة الصلبة إلى 
احلالة الغازّية، ويترك أثراً طوياًل من الغبار 
يعكس ضوء الشــمس. وهذا الغبار الذي 
يبدو أشبه بالشعر الالمع هو ما ستكون 
في اإلمكان رؤيته من األرض كلما اقتربت 

مسافة املذّنب

علماء الفلك يترقبون ظاهرة تحدث للمرة األولى منذ 50 ألف عام

أحالم تمنت لو حضرت اإلحتفال.. 
والساهر يتعرض إلنتقادات واسعة

في خليجي 25...

بغداد - وداد ابراهيم:
  انتهت قناة الشــرقية من انتاج املسلسل اجلديد "كامت" 
للكاتب الدرامي احمد هاتــف وبطولة نخبة من الوجوه 
الفنيــة الشــابة منهم ""غالــب جواد وزهراء ســامي 
وزيد املالك واســاورة عزت وبتول عزيــز ومرتضى حبيب". 
واملسلسل املذكور سيكون من االعمال التي تعرض خالل 

شهر رمضان للعام 2023   .
واملعروف ان القناة املذكورة كانت قد انتجت مسلســالت 
عراقية في االعوام املاضية قدمت من خاللها وجوها فنية 
شابة جديدة حازت على اعجاب املشاهدين وقدمت اعماال 
درامية بعيدة عن الســوداوية والقتل واحلرب واقتربت من 
احلياة االجتماعية للمواطن العراقي وصراعاته مع احلياة 
منها مسلسل" بنات صالح واملاس مكسور" وغيرها من 

االعمال الدرامية اجلديدة.

مسلسل "كاتم" في رمضان 
المقبل

بغداد- الصباح الجديد:  
قررت جمعية التشــكيليني، طرح قضية الســطو على 
أعمال الفنان حســن ابراهيم في نــدوة مفتوحة نهاية 
الشــهر احلالي، فيما أشــارت إلى أن مســألة الســطو 

الصريح سلوك ال يليق بفنان أكادميي تشكيلي.
وقال الفنان حسن إبراهيم “البد من التمييز بني االقتباس 
والســرقة، فاالقتباس من دون ذكر املصدر يعد ســرقة"، 
مبيناً، أن "إحدى لوحاته تعرضت لالستنساخ موقعة من 

قبل ما أسماه "محسوب على الفن".
وأضاف، أنها "املرة الثانية التي تتعرض أعماله للسطو"، 
مشــيراً إلى أنه "استوفى رد اعتباره بفضح السارق على 
مواقع التواصل االجتماعي، فضالً عن تقدمي خطوات رادعة 

له وألمثاله من خالل جمعية الفنانني التشكيليني".
بدوره أكد رئيس جمعية التشــكيليني قاسم سبتي، أن 
"السطو على أعمال الفنانني ظاهرة خطيرة، خاصة أنها 
تبدر من أكادميي ظليع في الفن"، الفتاً الى "طرح القضية 
على الهيئة العامة، في ندوة مفتوحة نهاية كانون الثاني 
احلالي، تضم خبراء تشكيليني وقانونيني، للحد من ظاهرة 
السطو على األساليب وتزوير اللوحات، التي أضرت برفعة 

الفن العراقي".
وأردف، ان "جلنة من خبــراء معتمدين في اجلمعية دققت 
العملني ووجدت سطواً صريحاً، في سلوك ال يليق بفنان 

أكادميي".
وأشــار مصدر في مركز حماية حقــوق امللكية الفكرية 
بوزارة الثقافة، الى ان "قانون حماية امللكية الفكرية رقم 
94 لســنة 1974 املعدل في العام 1981 والذي مت تفعيل 
العمل به في 2004 ينص على غرامة خمسة ماليني كحد 
أدنى وعشــرة ماليني كحد أعلى وفي حال تكرارها سجن 
خمس ســنوات أو غرامة مقدارها مئة مليون كحد أدنى 
ومائتا مليون كحد أدنى، وللمحكمة حق األخذ بكليهما 

معا، السجن والغرامة".

جمعية التشكيليين تتحرك 
للحّد من تزوير لوحات الفنانين

متابعة - الصباح الجديد: 
بعد ساعات قليلة من صدور أغنية 
“أنا مش بتساب” للنجمة اللبنانية 
نــوال الزغبــي، ضّجــت مواقــع 
التواصــل االجتماعي بالتعليقات 
جمال  على  أثنت  التي  والتغريدات 
العمل وإطاللة نوال املتجّددة فيه.
وتصــّدر هاشــتاغ “#أنا_مــش_

بتســاب” قائمة العبــارات األكثر 
تداواًل في لبنان ومصر والسعودية 
واإلمارات واملغــرب والعراق وتونس 
إذ  العربيــة،  البلــدان  وعدد مــن 
رقمي  تداول  أعلى  األغنية  حققت 

لعمل فني في وقت سريع جًدا.
شــركة “اليف ســتايلز ستوديوز” 
التــي وضعت بني يدي نوال الزغبي 

التســهيالت  كل  العمل  وفريــق 
ليبصــر الكليــب النــور بهــذه 
النتيجــة املبهــرة، وّجهت تهنئة 
خاصة إلى نــوال من خالل تغريدة 
لنجمتنا  “نبــارك  فيهــا:  قالــت 
الذهبيــة نــوال الزغبــي ألغنية 
ترندات  متألقة  اجلديد  العام  بداية 
التواصــل االجتماعــي حاصــدة 

على  متكاثفة  مشــاهدات  أعداد 
اليوتيوب منذ الساعات األولى من 
وألف مبروك جلميع صناع  طرحها 
هــذه األغنية الرائعــة وللمخرج 
دان حداد وجلمهــور جنمتنا وكافة 

الوسائل اإلعالمية”.
الزغبي  نوال  جانبها شــكرت  من 
شــركة “اليف ســتايلز ستوديوز” 

ورئيس مجلس إدارتها رجل األعمال 
فهد الزاهد علــى دعمهم الكبير 
والداعم  الكبير  “الشــكر  وقالت: 
االكبر اليف ســتايل شكرا شيخ 
فهد الزاهد على حّبك وعشــقك 
للفن ودعمــك الكبير اللي بيخّلي 
اّي فنان يجتهد ليقّدم االحســن. 

شكراً”.

يذكــر أن أغنيــة “أنا 
مش بتســاب” هي من 

املصري  عمــرو  كلمات 
الشــاذلي  عمرو  وأحلان 
اخلضري،  عمــرو  وتوزيع 

أّما الكليب فحمل توقيع 
اخملــرج دان حداد ومت تصويره 

في لبنان.

نوال الزغبي تكتسح "الترند" وتتلقى تهنئة 
خاصة من استديوهات "اليف ستايلز"

الصباح الجديد - خاص:
كأول نشــاط الحتاد الكتــاب الكرد 
- فرع الســليمانية في بداية العام 
اجلديــد اقيمت علــى قاعة الكتاب 
موكري  كامران  ملتقى  )مســابقة 
لشــعر الشــباب( التــي افتتحت 
كزال  املعروفــة  للشــاعرة  بكلمة 
احمد بعنوان )حاضر وماضي الشعر 
وشــعر الشــباب(، وبدأ الشــعراء 
الشــباب قــراءة قصائدهــم التي 
كتبوهــا، ومت اختيار هــذه القصائد 
بالتقييم،  جلنة مختصــة  قبل  من 
حيث اختارت ثالث قصائد وفق آلية 

أكادميية من جلنــة التقييم. ففازت 
باجلائزة االولى )سمية جالل(، والثانية 
لـ )جزاء شيخاني(، اما اجلائزة الثالثة 
الذي  )هيمــن عمر(  عليها  فحصل 
لألســف لــم يتمكن مــن احلضور 
بسبب حادث ســير، ومن املؤمل ان 
يقرأ الشــاعر هيمن  قصيدته بعد 

غد االربعاء ويتسلم جائزته. 
جديــر بالذكر أن عــددا من الكتاب 
واألدباء حضــروا امللتقى، كما نالت 
هذه الفعالية املهمة اهتمام قناتي 
كردســات وكردســات نيوز وجريدة 

خبات وجريدة الصباح اجلديد.

بغداد - الصباح الجديد:
اجنز اخملتبر املركزي في املتحف العراقي 

صيانة وترميم 862 قطعة أثرية.
وقــال جعفر عويــد مديــر اخملتبر، أن 
والفنية في اخملتبر  الهندسة  املالكات 

مختلفة  أثريــة  قطعة   862 أجنــزت 
االنواع واالحجام مت صيانتها وترميمها 

بشكل علمي .
 وأوضح عويــد؛ أن اخملتبر أجرى صيانة 
وقائيــة للقــى األثرية داخــل قاعات 

العراقي  للمتحف  املتحفــي  العرض 
إلزالــة األتربــة واملــواد العالقة من 
وإدامتها  وتقويتها  البيئيــة  الظروف 
للحفــاظ عليها من التلــف وإطالة 

عمرها وبعدد 298 قطعة .

مختبر المتحف العراقي يرمم 862 قطعة أثرية 

متابعة - الصباح الجديد: 
مبناسبة اســتضافة العراق بطولة 
“خليجي 25” لكرة القدم في مدينة 
البصرة، قدم الفنان محمود التركي 
للبطولة من  الرســمية  األغنيــة 
خالل فيديو كليــب بعنوان “الدنيا 
بصرة” مــن انتاج زين العراق الراعي 
والذي صورها  للبطولة،  الرســمي 
فــي مدينة  مناطــق متفرقة  في 
مرحبة  فرحة  أجواء  البصرة، ضمن 
فــي اســتقبال الوفــود اخلليجية 

املشاركة.
وقدم محمود أغنيــة “الدنيا كلها 
بصرة” من كلمات الشاعر عبد اهلل 
فهد  القدير  امللحن  وأحلان  العماني 
الناصر ومن توزيع ومكس وماســتر 

الفنان حسام كامل،
التركــي عن فخره  وأعرب محمود 
باستضافة “خليجي 25” في وطنه 
العــراق وبالتحديــد فــي مدينته 
ومســقط رأســه البصــرة، وقال: 
“تتملكني مشاعر الفخر والسعادة 
ووطني  البصرة  مدينتــي  في  ألننا 

العراق نســتقبل كل زوار البطولة 
الكرويــة األشــهر فــي اخلليجي 
العربي، والتي تربينا ونحن نتابعها”.
وأضاف: “سعادتي كبيرة مبشاركتي 
بصرة” خاصة  كلها  “الدنيا  بأغنية 
وأنها األغنية الرســمية للبطولة، 
وأشــكر كل من ســاهم في دعم 
األغنية وتقدميها بالشــكل الراقي 

الذي ظهرت عليه من خالل الفيديو 
التوفيق جلميع  متمنيــاً  كليــب”، 
املنتخبات الوطنية املشــاركة في 
اإلمارات،  الســعودية،  البطولــة 

قطر، الكويت، ُعمــان، البحرين، 
اليمن ومنتخب وطنه العراق.

مــن جهــة أخرى، يســتعد 
التركــي  محمــود 

لتقــدمي مجموعــة 
األعمــال  مــن 
اجلديدة  الغنائية 
الفتــرة  خــالل 
والتي  املقبلــة، 
مها  ســيقد
منفرد،  بشكل 

سيكشــف 
تفاصيلها  عن 
الفترة  خــالل 
ملقبلــة  ا

بعــد االنتهــاء 
جتهيزهــا  مــن 
لشــكل  با

النهائي.

إختتام مسابقة ملتقى كامران
 موكري لشعر الشباب

محمود التركي يستقبل زوار 
خليجي 25 بـ " الدنيا بصرة" 
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