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بغداد - الصباح الجديد:
قال رئيس اجلمهورية الدكتور عبد 
اللطيف جمال رشيد، ان الرئاسة 
تعمل على تشكيل مجلس أعلى 
للمياه يضم خبــراء من الوزارات 
والهيئات ذات العالقة، يأخذ على 
للمشــاكل  احللول  إيجاد  عاتقه 
التــي تواجه ملف امليــاه، مؤكداً 
أن هذا االمر يعــد مهمة وطنية 

كبيرة.  
جاء هذا خالل استقباله في قصر 
املوارد  وزيــر  االحد،  امــس  بغداد 

املائية عون ذياب عبد اهلل.
وجرى، خالل اللقــاء الذي حضره 
مدير عــام دائــرة التخطيط في 
التطورات في  الوزارة، بحث آخــر 
ملف امليــاه، حيث أكــد الرئيس 
أن هذا امللــف ينبغي أن تكون له 
األولوية في املهام من خالل العمل 
اجلــاد وتضافر اجلهــود احلكومية 
املوارد  حلمايــة  احلكومية  وغيــر 
إلــى أن معظم  املائية، مشــيراً 
موجــودة  املشــاريع  تصاميــم 

وتنتظر التنفيذ.
وأشــار الرئيــس عبــد اللطيف 
إلى ضرورة حماية  جمال رشــيد 
املســطحات املائية من البحيرات 
واألهوار وصيانة الســدود وإنشاء 
ســدود أخرى للحفاظ على املوارد 
املائية من الضياع واالستفادة من 
كمية األمطار الوفيرة نسبيا هذه 
الســنة، إلى جانب منــع جتاوزات 
أحــواض األســماك املُقامة على 
ضفاف األنهر، وكذلك تطوير طرق 

الــري املُعتمدة حيث أن طرق الري 
احلالية تستنزف الكثير من املوارد 

املائية.
رئاســة  أن  الرئيــس،  وأضــاف 
تشــكيل  على  تعمل  اجلمهورية 
للمياه يضم خبراء  أعلى  مجلس 

من الوزارات والهيئات ذات العالقة، 
يأخــذ على عاتقه إيجــاد احللول 
للمشاكل التي تواجه ملف املياه، 
مؤكداً أنها مهمة وطنية كبيرة. 

كما أّكد ضــرورة ضمان حصص 
مائيــة عادلة للعــراق من نهري 

مع  والتنســيق  والفــرات  دجلة 
اجلارتــني تركيــا وإيــران في هذا 
الصــدد عبر الدخــول مبفاوضات 
جادة للوصــول إلى حلول تضمن 
العدالــة فــي احلصــص املائية 

للجميع.

وأعــرب رئيــس اجلمهوريــة عن 
اســتعداده لدعــم وزارة املــوارد 
تعتبر  كونها  في عملهــا  املائية 
من أعــرق الوزارات ولهــا أهمية 
خاصة، مؤكداً ضرورة العمل على 
زيــادة ميزانية الوزارة لتتمكن من 

املشاريع  وإجناز  احتياجاتها  توفير 
الضروريــة لتحســني إدارة املوارد 

املائية في البالد.
وبدوره قــّدم الوزير عون ذياب عبد 
اهلل شرحا حول سير عمل الوزارة 
ملف  إلدارة  املوضوعــة  واخلطط 
املياه فــي البالد، كما ثمن اهتمام 
رئيــس اجلمهوريــة مبلــف املياه 

وتوجيهاته في هذا اجلانب.
ويذكر في هذا الصدد، انه ســبق 
وزارة  ان تولى  لرئيس اجلمهوريــة 
املــوارد املائية للفترة مــن أيلول 
 ،2010 األول  كانــون  إلــى   2003
كما ســبق له العمل في العديد 
واالروائية،  املائيــة  املشــاريع  من 
االمــر الــذي يجعله يشــدد في 
كل مناســبة على إعطاء قضية 
امليــاه األولوية القصوى، على كل 
املســتويات، ســيما املالية منها 

واالستراتيجية.
كمــا ســبق لوزير املــوارد املائية 
احلالــي عــون ذياب عبــد اهلل ان 
لعدد  العام  املديــر  منصب  تولى 
مــن مؤسســات الدولــة ما بني 
1989 و2015، قبــل توليه منصب 
مستشــار الوزارة فــي احلكومة 
الســابقة، وتربــط االثنني رئيس 
املائية  املــوارد  ووزير  اجلمهوريــة 
على  بنظرائهما  وثيقــة  عالقات 
مســتوى املســؤولية في دولتي 
الذي  االمر  وايــران،  تركيــا  اجلوار 
ميكنهما من اســتثمار العالقات 
املشــار اليها في التفاض لتأمني 

حصص مائية عادلة للبالد.

رئيس الجمهورية: 

نعتزم تشكيل مجلس اعلى للمياه ومفاوضة دول 
الجوار لتأمين حصص مائية عادلة للبالد

امتثال البالد لنظام التحويالت المصرفية 
6الدولية اهم أسباب تذبذب سعر الدوالر تهديدات تركيا للشمال السوري قابلة

3للتنفيذ في أي وقت وقسد اهم أهدافها

بغداد - الصباح الجديد:
تعتزم بلدية جبة في محافظة 
زراعــة  مضاعفــة  االنبــار، 
والشــعير  احلنطة  محصولي 
بنســبة %200 عــن املوســم 
املاضــي، جراء الزيــادة الكبيرة 
التــي وفرتهــا االمطــار فــي 
املؤهلة  الزراعيــة  املســاحات 
مدير  أعلن  اذ  احملصولني،  لزراعة 
دائرة بلدية جبة مبحافظة االنبار 
قطــري العبيدي امــس االحد، 
وجود زيادة كبيرة في مساحات 
احلنطــة  محصولــي  زراعــة 
املاضي  املوسم  عن  والشــعير 

بنسبة 200%. 
وقــال العبيــدي فــي تصريح 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد،  
إن »املوســم احلالي شهد زيادة 
كبيــرة فــي مســاحات زراعة 
والشــعير  احلنطة  محصولي 
بنســبة تقــدر بـــ %200 عن 
املاضي في مؤشر على  املوسم 
عزم احلكومة احمللية تســجيل 
الفائض  ذاتــي وتصدير  اكتفاء 

الى احملافظات االخرى ».

املســاحات  زيادة  ان«  واضــاف 
احلنطة  مبحصولــي  املزروعــة 
والشعير في مدن االنبار وخاصة 
الغربية منها الى الضعف جاء 
امطار  هطــول  خلفيــة  على 
غزيــرة خــالل املوســم احلالي 
واالعتماد علــى الزراعة الدميية 
عكــس العــام املاضــي الذي 
شــهدت قلة االمطــار وعزوف 
الفالحــني عن زرعــة اراضيهم 
اتخذتها  التي  بسبب االجراءات 
وزراتي الزراعة واملوارد املائية في 
املائية  احلصص  تخصيص  الية 
املقــررة للمزارعــني ناهيك عن 
الزراعية  تخصيص املســاحات 
وزارة  قبل  مــن  محافظة  لكل 
على  وقائي  كاجــراء  الزراعــة 
خلفية االنخفــاض الكبير في 
مناسيب نهر الفرات واستخدام 

اخلزين املائي«.
وأشار العبيدي الى أن »مزارعي 
اراض  استغلوا  الغربية  املناطق 
اســتغاللها  يتم  لــم  جديدة 
زراعــة محصولي  من قبل في 

احلنطة والشعير«.

االنبار تعتزم زيادة مساحات زراعة 
الحنطة والشعير بنسبة 200 % عن 

الموسم الماضي

صحفيون واكاديميون يصفون عام 2022 باالسوأ على حرية التعبير

هيومن رايتس ووتش تنقل صورة سوداوية لحرية الصحافة في االقليم
السليمانية - عباس اركوازي:

اقليم  اكد نقيب الصحفيني في 
كردستان كاروان انور تراجع حرية 
التعبير عن  الصحافــة وحريــة 
وحتديدا خالل  االقليــم  في  الرأي 

السنوات االخيرة.
واضاف انــور في تصريح للصباح 
التقارير احمللية  ان اغلــب  اجلديد، 
وجود جتاوزات  الى  والدولية تشير 
حلقوق  واضحة  وانتهاكات  كبيرة 
والنشطاء،«وشهدنا  الصحفيني، 
خالل عام 2022 ســجن عشرات 
واصدار  والنشــطاء  الصحفيني 
احــكام بالســجن عليهم آلماد 
قانونــي  مســوغ  دون  طويلــة 
مبــا يتنافى مــع قانــون العمل 

الصحفي في االقليم«.
واكد انور، ان الصحفيني يعملون 
بالغيــوم  ملبــدة  اجــواء  فــي 
ويواجهون فــي كثير من االحيان 
عقوبات مجحفة ودعاوى باجلملة 
مــن قبــل مســؤولني حزبيــني 
وحكوميــني، وهو مــا جعل عام 

2022 االسوأ بالنسبة لهم.
السياســية  االحزاب  انور  واتهم 
بتجنيد عشرات الشباب وزجهم 
للعمل  الصحفــي  العمــل  في 
كجواســيس ضد منافســيهم 
السياســيني، وهو ما اسهم في 
للعمل  املهنيــة  املبــادئ  تراجع 
الصحفــي وبروز العشــرات ممن 
اساءوا للصحافة والصحفيني.    

االنســان  وكانت منظمة حقوق 
)هيومن رايتس ووتش(، قد وجهت 
انتقادات شديدة اللهجة حلكومة 
االقليم وذلك في تقريرها السنوي 
الذي نشــرته حول أوضاع حقوق 
االنسان في العالم للعام املنصرم 
واسعة  انتهاكات  مؤشرة   ،2022
حلقوق االنســان من قبل حكومة 

القليم واستهداف منتقديها.
إقليم  فــي  التقرير،«  فــي  وجاء 
كردســتان العراق، اســتخدمت 
 2022 فــي  الكردية  الســلطات 
الصياغــة  غامضــة  قوانــني 
لتعبيرهم  املنتقدين  الستهداف 
عــن آرائهــم ونقدهــم ألمــور 
يعترضون عليها«. وقالت »وباملثل 

2021، حيــث حكمت  في عــام 
محكمــة جنايــات أربيــل على 
والنشطاء  عشــرات الصحفيني 
بالســجن ســت ســنوات، بعد 
إدانتهــم في إجــراءات قضائية 
خطيــرة  انتهــاكات  شــابتها 
والتدخل  العادلــة  للمحاكمــة 
السياســي، وهو توجه في إقليم 
كردســتان العــراق يعــود إلــى 

سنوات«.
وتابع التقرير، »عمليات االختطاف 
في  تتكرر  والتعذيــب  واالعتقال 
بسبب  ودهوك،  أربيل  محافظتي 
حرية التعبير واآلراء السياســية 
الطبيعية  باحلقــوق  واملطالبــة 

للمواطنني«.

الوضع المالي للبالد متين واالحتياطيات األجنبية فيها عالية جدا
المستشار المالي لرئيس الوزراء:

بغداد - الصباح الجديد:
لرئيس  املالي  املستشــار  أكد 
الوزراء مظهــر محمد صالح 
امس األحــد، أن االحتياطيات 
األجنبيــة فــي البــالد عالية 
جداً، مشــيرا الى انها تغطي 
التزامات الدين اخلارجي بخمس 
مرات، ومبا يجعل الوضع املالي 

للبالد متينا.
وقال صالح في تصريح نقلته  
وكالة األنباء العراقية )واع(، إن 
»الدين العــام الداخلي للبالد 
يقدر حاليا بنحو 50 مليار دوالر 
بالكامل  تعــود حيازته  والذي 
احلكومي  املصرفي  اجلهاز  الى 
احلكومي  اجلهاز  داخل  دين  )اي 

وليس خارجه(«.
وأضــاف أن »%63 مــن الدين 
العــام الداخلــي هــو بحوزة 
البنك املركــزي العراقي وميثل 
موجــودات محلية في هيكل 
للبنك  العموميــة  امليزانيــة 
املركزي«، الفتا إلى أن »املتبقي 
بحيازة  هو  الداخلي  الدين  من 
الثالث  احلكوميــة  املصــارف 
بني  سنوية  بفائدة  الرئيســة 

.»3%-2
واشــار الى أن »الدين اخلارجي 
خالل  السداد  الواجب  الفعال 
املدة مــن 2023، ال يتجاوز 20 
مليار دوالر، ما يعني ان أجمالي 
الديــن العام، يقــدر بنحو 70 

يشــكل  وال  حاليا  دوالر  مليار 
ســوى نســبة مــن %30 الى 
%35 من الناجت احمللي االجمالي 
للبالد وهي نســبة آمنة جدا 
مقارنة بالنســبة املعيارية او 
البالغـــة  الدولية  القياسية 

 .»60%
»كفـــاءة  أن  وتابــع 
األجنبيــة  االحتيـاطيـــات 
للبـالد عاليـــة جـدا وتغطي 
اخلارجـــي  الديـــن  التزامات 
نسبة  وهـي  مـــرات  بخمس 
ومطمئنـة  عاليـــة  معيارية 
الوضـع  متانـــة  وتعكـــس 

املالـي للعـراق«.
 مبينا أن »آلية تسديد الديون 

من  تتم  واخلارجية  الداخليــة 
السنوية  التخصيصات  خالل 
املعتمدة فــي  املوازنة العامة 

االحتادية«. 
وواصل أن »السياســة املالية 
في العراق تتجــه الى اعتماد 
مبــدأ االنضبــاط املالي الذي 
يقــوم على خفــض اجمالي 
بالتدريج  املتراكم  العام  الدين 
يقابله تضييق العجز السنوي 
االحتادية  العامــة  املوازنة  في 
وجعــل الديــن املســتحدث 
النســب  ضمن  الضرورة  عند 
املعياريــة مبا ال يتعــدى الدين 
 3% املستحـــدث  العــام 

سنويـا«.

خاص - الصباح الجديد:
انتقــد نواب تأخــر احلكومة 
قانون  مشــروع  إرســال  في 
املوازنــة إلى البرملــان، الفتني 
املشروع يخضع حالياً  أن  إلى 
مجلس  داخــل  للنقاشــات 
تضخــم  بســبب  الــوزراء 
مبالغه، معربــني عن أملهم 
املصادقــة عليه  تتــم  بــان 

وتنفيذه مطلع شهر آذار.
الكاظمي،  النائب معني  وقال 
»الصباح  إلــى  في تصريــح 
اجلديــد«، إن »جهــوداً كبيرة 
بذلت من قبــل وزارتي املالية 
والتخطيط في وضع مسودة 

املوازنة«.
وتابع الكاظمــي، أن »املوازنة 
وبعــد حتويلها إلــى مجلس 
الوزراء ظهر فيها تضخم في 

كثير من األبواب«.
وأشــار، إلــى أن »احلكومــة 
بــدأت بتحديد هذا التضخم 
من  االنتهاء  ونأمل  وإصالحه، 
هذه املالحظات خالل األسبوع 
احلالي وتكــون املوازنة جاهزة 
البرملان األســبوع  إلى  وتصل 

املقبل«.
وبني الكاظمي، ان »مشــروع 
إلى  وصولــه  وبعد  املوازنــة 
النواب سوف يخضع  مجلس 
لنقاشات اللجنة املالية بغية 
األولى  القراءتني  عرضها على 

والثانية داخل البرملان«.

وأوضــح، أن »اللجنة ســوف 
تكمل أعضائهــا خالل األيام 
املقبلــة وقبــل ورود املوازنة، 
كما سيتم انتخاب رئيس لها 

ونائبني«.
ومضــى الكاظمــي، إلى أن 
املوازنة  لتلقي  جاهز  »البرملان 

ولن يتأخر في إقرارها بأمل أن 
تدخل حيــز النفاذ في موعد 

أقصاه شهر اذار املقبل«.
امير  النائب  من جانبه، ذكــر 
املعمــوري فــي حديــث مع 
»عدداً  أن  اجلديــد«،  »الصباح 
عن  عبر  البرملــان  أعضاء  من 

إرسال  تأخير  نتيجة  انزعاجه 
املوازنة إلى البرملان«.

»املوازنة  أن  املعمــوري،  وتابع 
لم تقر للعــام املاضي، وكان 
من املفترض أن يســهم ذلك 
في تشجيع احلكومة اجلديدة 
على اإلســراع في ارســالها 

لكن هذا لم يحصل«.
»تأخــر  أن  علــى  وشــدد، 
تعطيل  في  أســهم  املوازنة 
من  والكثير  التحتيــة  البنى 
القطاعات واملشاريع اخلدمية 
الشــارع  ينتظرهــا  التــي 

العراقي«.
»احلكومة  املعمــوري،  ودعــا 
إلى أن تكــون جادة في تنفيذ 
صوت  الذي  الــوزاري  املنهاج 
مواقيت  سيما  البرملان،  عليه 
ارسال مشروع قانون املوازنة«.
واســتطرد، أن »البرملــان جاد 
في التصويت على املوازنة إذا 
كان مشــروعها يلبي طموح 
الشارع على صعيد اخلدمات«.
وفي السياق، أكد النائب علي 
إلى  املوســوي، في تصريــح 
»الصباح اجلديد«، ان »البرملان 

سوف يضع في أول اهتماماته 
اســتئناف جلســاته  بعــد 

تشريع قانون املوازنة«.
وتابع املوسوي، ان »املشروع ما 
زال فــي مجلس الوزراء ونحن 
ننتظــر أن يتم اإلســراع في 
ارســاله إلى البرملان من اجل 

تشريعه«.
ولفت، إلى ان »املعلومات عن 
القانون ما زالت غير مكتملة 
ألنه ما زال في عهدة احلكومة، 
ونقاشات البرملان عليه سوف 

تبدأ مبجرد وصوله«.
وانتهــى املوســوي، إلــى أن 
»الدســتور يســمح للبرملان 
بأن يجري املناقلة على مبالغ 
وال  يخفضهــا،  أو  املوازنــة، 
عند  إال  بزيادتها  له  يســمح 
أخذ موافقة  وبعــد  الضرورة 

مجلس الوزراء«.
وكان رئيــس الــوزراء محمد 
أكد  قد  الســوداني،  شــياع 
أن موازنة  في وقــت ســابق 
العام احلالي ســتتضمن ألول 
واملنهاج  احلكومــة  رؤية  مرة 

الوزاري.

امتعاض برلماني من تأخر ارسال الموازنة: الحكومة تعالج تضخم مبالغها
اللجنة المالية تعتزم إكمال أعضائها وانتخاب رئاستها قبل وصول القانون تقريـر

ذي قار - الصباح الجديد: 
أعلنــت احلكومــة احمللية 
فــي محافظــة ذي قــار 
امــس االحد، قرب انشــاء 
النتاج  كهربائية  محطــة 
ثالثــة االف ميغــاواط من 
الطاقــة ، مشــيرة الــى 
أن من شــأن هــذه احملطة 
تأمــني احتياجات احملافظة 
الكهربائية،  الطاقــة  من 
فضالً عن تزويد محافظـة 
مـن  بالفائـــض  املثنـــى 

احلاجـة.
وقال معاون محافظ ذي قار 
»سيتم  الشريفي:  فيصل 
كهرباء  محطــة  انشــاء 
في الفتــرة القادمة النتاج 
جنــوب  ميغــاواط   3000

غربي احملافظة«.
»احتياجنـــا  ان  مبينــا   
ذي  املقـــدر في محافظة 
قار يقـــدر بنحـــو 3000 

ميغـاواط«.

الــى  الشــريفي  ولفــت 
ان »االنتــاج احلالــي فــي 
محافظــة ذي قــار مــن 
يبلغ  الكهربائية  الطاقــة 
نحــو 850 ميغــاواط، لذا 
فمن شــأن احملطة اجلديدة 
قار،  ذي  احتياجات  تغطية 
وقــد تفيض مــن احلاجة 
احتياجات  تغطيــة  ألجل 

املثنى«.
قار  ذي  معــاون محافــظ 
فيصــل الشــريفي، لفت 
 500 »تخصيص  الى  أيضا 
احملطة،  هذه  النشــاء  دومن 
ولم يبق غيــر التعاقد بني 
والشــركة  الكهرباء  وزارة 
املنفــذة ألجــل الشــروع 

بانشائها«.
 مبينــاً أن »تخصيصــات 
عن  اجلديدة،  احملطة  انشاء 
ومن  االســتثمار،  طريــق 
الشــروع  يتم  أن  املؤمــل 

بالعمل بها قريباً«.

انشاء محطة كهرباء تنتج 
ثالثة االف ميغاواط قريبا 

في ذي قار

بغداد - الصباح الجديد:
املنافذ  هيئــة  رئيــس  اكــد 
الوائلي  عمــر  اللواء  احلدودية 
امس األحد، ان أعداد الوافدين 
إلــى محافظة البصــرة التي 
 ،25 خليجي  بطولــة  حتتضن 
55 الف وافد، ثلثهم  اكثر من 
تقريبا وصل جــوا، فيما دخل 

الباقون البصرة برا .
وقــال الوائلــي فــي تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديد، إن« 
أعداد الوافدين من منفذ مطار 
البصرة من تاريخ 28 /12 لغاية 

ليلة أمس بلغ 16874 وافداً »، 
مبيناً.

أن« أعــداد الوافدين من منفذ 
سفوان من تاريخ 28 /12 لغاية 
ليلــة اول أمس الســبت بلغ 
38527 وافــداً، ليكون اجملموع 
مــن  للمنفذيــن  اإلجمالــي 

الوافدين  55،402«.
وتابــع رئيــس هيئــة املنافذ 
الوافدين توزعوا ما بيـــن  أن« 
ووفـود  منتخـــبات  العبـــي 
إعالميـة  وقنـــوات  رسميـة 

وجماهيـر«. 

أكثر من 55 ألف وافد دخل البصرة 
للمشاركة في خليجي 25

حتى امس األول السبت



محليات2

اربيل ـ الصباح الجديد:
أعلنت حكومة اقليم كوردستان 
عن بناء أطول جسر بني قضائي 
كالر ودربندخان، والذي ســيربط 
مناطق  بباقي  كوردستان  إقليم 

العراق وإيران. 
اقليــم  حكومــة  وأشــارت 
كوردســتان امــس االحــد الى 
مشــروع طريق كالر – دربندخان 

إدارة  حــدود  في  الســتراتيجي 
كرميان، مشيرة الى انه سيربط 
مناطق  بباقي  كوردستان  اقليم 

العراق واجلارة إيران.
وحســب بيان صادر عن حكومة 
اقليــم كوردســتان، من شــأن 
الطريــق اجلديد ان يقلص الوقت 
املســتغرق بــني كالر ودربندخان 
من ســاعة و25 دقيقــة الى 40 

دقيقة. وهو يتكون من مرحلتني، 
الطريق  األولى من  املرحلة  اجنزت 
 17 24 كيلومتــرا وعرض  بطول 
مترا، وبتكلفة 46 مليار دينار. في 
حني يجري العمــل على املرحلة 
الثانية من املشــروع التي مت إجناز 

%58 منها.
يبلغ طــول املرحلــة الثانية من 
اجلسر، 41 كيلومترا بكلفة 137 

مليار دينار. ويتضمن املشروع بناء 
يبلغ طول كل واحد  35 جســراً 

منه خمسة كيلومترات.
وصرح مدير طرق كرميان، عدنان 
خليل، بشــأن املشــروع بأنه »مت 
إجناز %90 من املشــروع، ولم يبق 
ســوى جزء صغير منــه ينتظر 
التمويل، حيث توقف العمل فيه 

بسبب لعدم وجود السيوله«. 

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
واالســكان  االعمار  وزارة  اعلنت 
والبلديات العامة امس االحد، ان 
التابع  العراقي  اإلسكان  صندوق 
خاصة  إجراءات  اتخاذ  باشر  لها، 

للمقترضني املراجعني للصندوق، 
الذين يشــكون االعاقة واحلاالت 
االنســانية من أجــل التخفيف 

عنهم.
الوزارة،  في  االعالمي  املركز  وذكر 

فــي بيان انــه »مت فتــح منافذ 
جديدة خاصــة لقبول املعامالت 
منافذ  الصنــدوق شــملت  في 

الكاشير و اجلباية والقانونية«.
االجراءات  ان«هــذه  املركز   واكد 

ذوي  للمواطنني  مراعــاة  تأتــي 
اخلاصــة،  واحلــاالت  اإلعاقــة 
ومنحهم االولوية في تســهيل 
وفــق  معامالتهــم  اجــراءات 

الضوابط والتعليمات«. 

علي شحونه الكعبي .
زار املهندس عمــار اجلبوري مدير 
ماء  العامة مشروع  املديرية  عام 
الشــط فــي محافظة  جديدة 
ديالى داعيا الــى تكثيف اجلهود 
وزيــادة وتيــرة العمل الجنــازة ، 
موسعا  اجتماعا  اجلبوري  واجرى 
مع دائرة املهنــدس املقيم وكادر 
الشــركة املنفذة شــركة الفاو 
حضره  االجتمــاع  الهندســية 
مدير ماء ديالى املهندس مرتضى 
جاســم الــذي ابــدى تعاونــه 
ودعمه الكامل للمشروع بهدف  
ديالى  الهالــي  اخلدمات  توفيــر 
التي  املعوقات  ناقــش  االجتماع 
تعترض ســير العمــل واالتفاق 
علــى حلها وحســمها واهمها 
املشروع  ارض  استمالك  موضوع 
،االســراع فــي جتهيــز املعدات 

االعتماد  االســتيرادية،ومتابعة 
على  االتفاق  مؤكدا  املســتندي 
حلهــا بالطــرق القانونيــة مع 

اجل  العالقــة من  ذات  الدوائــر 
االســراع في اجنازه، املشروع يقع  
علــى نهــر دجلة فــي منطقه 

الركــه والذي يبعــد ٣٠ كم عن 
العاصمة بغداد 

 يحتــوي املشــروع علــى ثالثة 
احواض ترسيب مع فالش مكسر 
وبناية  مضخات السحب وبناية 
الفالتر  وبنايه  الدفــع  مضخات 
عدد  عالي  وخزان  االرضي  واخلزان 

٢ وخطوط ناقلة .
اشــراف  املشــروع من  ان  يذكر 
املديريــة العامة للمــاء وتنفيذ 
العامة  الهندسية  الفاو  شركة 
الســاعة   ٣ ٢٠٠٠م  وبطاقــة 
وبنسبة اجناز ١٢% وبكلفة مالية 
دينار عراقي  اكثر من ٥٣ مليــار 
رأس  شركة  املصممة  والشركة 
اخليمة االماراتية  ويغذي  بحدود 
١٥٠الف نســمة ومبدة تعاقدية  
٤٠٠يــوم واجلهــة املســتفيدة 

مديرية ماء محافظة ديالى. 

بناء أطول جسر يربط إقليم كوردستان
 بباقي مناطق العراق وإيران

صندوق اإلسكان يقدم تسهيالت 
القروض لذوي االحتياجات الخاصة

اقامة مشاريع ماء صديقة البيئة

مدير عام الماء يزور مشروع جديدة الشط 
ويطلع ميدانيا على مراحل سير العمل 

بغداد - عامر عبدالعزيز :
العامة لتجارة  أكد مدير عام الشــركة 
احلبوب الدكتــور حيدر نوري الكرعاوي أن 
الشــركة حريصة علــى جتهيز املطاحن 
باحلصــص املقــررة مــن احلنطــة ورفد 

البطاقة التموينية مبادة الطحني . 
وقال املديــر العام ان اهتمام رئيس الوزراء 
ومتابعه وزير التجارة أعطت ثمارها حيث 
مت شراء مئات اآلالف من احلنطة املستوردة 
ومن اجود املناشــي العاملية والتي تصل 

للبالد وفق التوقيتات التي مت حتديدها.
وبني املدير العام لقد استطعنا أن نواصل 
رفد مواقع الشركة بالكميات التي تؤمن 
جتهيز املطاحــن باخللطة املقررة من مادة 
احلنطــة وفــق الضوابــط املعتمدة من 

قسم السيطرة النوعية .
» الكرعاوي » كشف إلى مواقع الشركة 
واصلت اليوم اجلمعــه عملها من خالل 
اســتالم وتفريــغ الشــاحنات احململــة 
باحلنطــة املســتوردة حلســاب مفردات 
الــى جانب جتهيز  التموينية  البطاقــة 

املطاحن ومتاقله احلنطة احمللية .
وبانتظار وصــول باخرة خالل االســبوع 

القادم حتمل اكثر من 50   
الف طــن وبعدها باخرتــني من احلنطة 

الكندية واالمريكية واالسترالية
وبني إلى فرع بابل جهز املطحنه احلكومية 
ب ٧ سياره من الربع األول للحصه االولى 
وكما جهز ســايلو النجف االفقي اليوم 
1/13 جهز املطحنه احلكوميه فقط وبني 
إلى أن موقف فرع ديالى واصل اســتالم 
احلنطه احملليه احملولــه من مجمع العلم 
بواقع  ١٩ شــاحنة الى جانب اســتالم 
حنطة محلية محولة من سايلو كركوك 

ثالث شاحنات . 

 كربالء ـ الصباح الجديد:
أجــرى وفد من الشــركة العامة لتعبئة 
وخدمــات الغاز زيارة الــى مصفى كربالء 
النفطــي وذلك من أجل التنســيق حول 

جتهيز معاملها مبادة الغاز السائل.
الوفد الذي أجرى الزيارة ترأسه مدير هيأة 
العمليات املهندس صهيب عبد الســتار 
وبرفقته املهندس داود سلمان نايف مدير 
فرع غاز كربالء املُقدسة وعدد من املالكات 
املتقدمة حيث مت اللقاء مع مدير املصفى 
املهندس محمد فزاع وتباحث اجلانبان عن 
وضع أليــة عمل حول جتهيز مــادة الغاز 

السائل ) LPG ( لفروع الشركة.
اللقــاء تناول ايضــاً  حتديــد املتطلبات 
الالزم توفرها قبل البدء بعميلة التجهيز 
فضالً عن إرسال عدد من املالكات الفنية 
للشــركة املنفــذة للمصفــى لغــرض 
تدريبهم وتهيئتهم عــن األمور املتعلقة 

بهذا الشأن.
يذكــر ان الطاقــة اإلنتاجيــة اليوميــة 
للمصفى من مادة الغاز الســائل تقدر ب 
)٧٥٠( طن يومياً وقادرة على ســد حاجة 
محافظــة كربالء املُقدســة واحملافظات 

اجملاورة.

مواقع تجارة الحبوب 
تواصل تسلم الحنطة 

الواردة من ميناء أم قصر

وفد من تعبئة وخدمات 
الغاز يجري زيارة لمصفى 

كربالء النفطي

بغداد ـ الصباح الجديد :
عقـــَد قسم متكني املرأة في وزارة 
تداولياً  اجتماعاً  واملعادن  الصناعة 
بحضور ُمدير القســم في الوزارة 
أسيـا ثعبـان جنـــم ، ورؤساء جلان 
متكني املرأة في تشــكيالت الوزارة 
كافة وذلــك لوضع رؤيــة ُموحدة 
وُمقترحات لصياغة اإلستراتيجية

أربعة  ُمناقشة  االجتماع  وتضمـن 
باحلماية  متثلــت  ُمتكاملة  محاور 
اإلقتصادي  والتمكني  واملُشــاركة 
والتمكني اإلجتماعي للمرأة وطرح 
بعض النقــاط احليوية التي تُفعل 
دور املــرأة فــي مــكان عملها من 
ِخالل عقد نــدوات حول عمل جلان 
متكني املرأة وكيفية تطوير الكوادر 
وُمشاركة  األهداف  لتحقيق  فيها 
املُشكلة  اللجان  ترأس  في  النساء 
في املؤسســات الرســمية وزيادة 
القيادية  املواقع  في  النســاء  عدد 
الصورة  تغييــر  علــى  والتركيــز 
النمطيــة للمرأة فــي اجمُلتمع من 
التوعية  وبرامــج  احلمــالت  ِخالل 

واإلعالميـة .
كمـــا ومتَّ ِخالل االجتماع تسليط 
التي  التحديات  بعض  على  الضوء 
تُواجه عمل الكوادر النســائية في 
الشــركات وتقــدمي املُقترحات من 
ِقبل كــوادر جلان متكــني املرأة في 
إلى  الوزارة واإلستماع  تشــكيالت 
التحديات واملشــكالت التي تُعوق 
حتقيق املُســاواة ومتكــني املرأة في 

مجال عملهـا . 
على صعيد اخر أعلنـــت الشركة 
العامة للســمنت العراقية إحدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
عــن حتقيق مراحل إجنــاز ُمتقدمة 
ملشــروع ربط منظومة الغاز اجلاف 
في معمل سمنت بادوش التوسيع 
أحــد معامل ُمعاونية الســمنت 

الشمالية التابعة للشركـة .
الشــركة  عام  ُمديــر  وأفصـــَح 
عبيـد  املُهندس حسيـن محسـن 
، عــن إســتمرار العمــل إلكمال 
منظومــة الغاز اجلــاف الطبيعي 
بدالً عن إســتخدام النفط األسود 
في معمل سمنت بادوش التوسيع 
في  التشغيل  ُمســتلزمات  ِضمَن 
عملية احلرق ألفران الســمنت ومبا 
يُسهم في تقليل ُكلف اإلنتاج إلى 
جانب احمُلافظة على البيئة وتقليل 
إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون 

وحتسني نوعية املُنتج ، ُمشيراً إلى 
أنَّ املشــروع يتضمن أربعة مراحل 
األولى متَّ إجنازها بالكامل وشــملت 
أعمــال صيانــة وتأهيــل األنبوب 
اخلارجــي املُغــذي جمُلمــع معامل 
ســمنت بادوش بُقطــر ) ١٠ ( أجن 
وبطول ) ٢٣ ( كــم والذي يبدأ من 
ُمجمع الصمامات في منطقة تل 
الرمان في حي املأمون باجلانب األمين 
من املوصل فيما شــملت املرحلة 
الثانيــة إجراء الكشــف املوقعي 
للشــبكة الداخلية من ِقبل جهة 
ُمتخصصــة باإلضافة إلى املكتب 
للُكلية  الهندســي  اإلستشــاري 
التقنية والذي تبني فيه أنَّ الشبكة 
الداخليــة للغــاز الطبيعي اجلاف 
غير صاحلة لإلســتخدام حيث متت 

املُباشرة بتبديل الشبكة الداخلية 
 ) ) احملارق  وصيانة وتأهيل البيرنرات 

وبنسبة إجنـاز ١٠٠%.
وأضـــاَف املُدير العام بــأنَّ املرحلة 
الثالثة من املشروع تضمنت أعمال 
الفنية  واملُواصفات  اخلرائط  تهيئة 
الالزمة وإعــداد ُمخططات جديدة 
الغاز  لغرض حتديــث منظومــات 
متاشــياً مع التطورات احلديثة في 
إســتخدام الغــاز والتعاُمل معه 
وبنسبة إجناز بلغت ٩٠% ، ُموضحاً 
بــأنَّ املرحلة الرابعة من املشــروع 
تتمثــل بتجهيز ووصــول األجهزة 
واملُعدات اخلاصة بالغاز وربطها مع 
النصب  وأعمال  األنابيب  شــبكة 
والتأهيل لغرض التشــغيل ، الفتاً 
فــي الوقت ذاتــه إلــى أنَّ الكوادر 

الهندســية والفنية تُشارف على 
إكمال كافة ُمســتلزمات األعمال 
املدنية اخلاصة باملشــروع وبنسبة 

إجناز أكثر مـن ٧٥ %  .
الــى ذلــك بحثـــت هيئــة املُدن 
وزارة  إلــى  التابعــة  الصناعيــة 
اجلانب  مــع  واملعــادن  الصناعــة 
املُدن  وتطوير  بنــاء  آليات  الصيني 

الصناعيـة .
جـــاَء ذلك ِخالل لقــاء ُمدير عام 
عـــواد  حامـــد  املُهندس  الهيئة 
محمـد ، مع املُستشار التجاري في 
السفارة الصينية في بغداد شيـو 
ُمناقشــة  جرى  ، حيث  تشونـــغ 
للُمــدن  اإلســتثمارية  الُفــرص 
الصناعيــة وفق ُخطــط التنمية 
املَُعــّدة لغــرض توســيع نطــاق 

املُــدن الصناعية لتشــمل جميع 
في  للُمساهمة  العراق  ُمحافظات 

تنشيط اإلقتصاد الوطنـي .
وتطـــرَق ُمدير عــام الهيئة ِخالل 
اللقــاء إلى الُفرص اإلســتثمارية 
املُتاحة للُمدن الصناعية في بعض 
احمُلافظــات منها البصــرة واألنبار 
وذي قار والنجف األشــرف وكربالء 
مراحل  وصلــت  والتي  املُقدســة 
اإلجنــاز فيها إلى نســب ُمتفاوتة 
في  اإلســتثمارية  الُفرص  وكذلك 
احمُلافظــات األخرى والتي ُخصصت 
لهــا أراضــي وتعــود عائديتهــا 
للهيئــة مثل املدينــة الصناعية 
في املوصل وواســط وغيرها والتي 
لم يتم البدء بالعمــل بها ومُيكن 
يستفاد  أّن  املُســتثمر  أو  للُمطور 

من ُكّل املســاحة فــي املدينة أو 
كأجزاء ُمتعددة أو إســتثمار ُجزئي 
، ُمبديــاً اإلســتعداد للتعاُمل مع 
واملُســتثمرين  املُطوريــن  كافــة 
فــي ضــوء دور الهيئة بتســهيل 
التي  اإلجــراءات  وتبســيط كافة 
تخدم املُستثمر أو املُطور مع كافة 
الوزارات واملؤسســات ذات العالقة 
لُســرعة اإلجناز وتشــغيل املدينة 
والتعقيدات  الروتــني  عــن  بعيداً 
الســابقة والبيروقراطية في إجناز 
مســؤولة  الهيئة  كون  املُوافقات 
املُوافقات  جميع  إســتحصال  عن 
املُطور  أو  للُمســتثمر  األصوليــة 
للشــروع في العمل والتنفيذ وفق 
اخُمُلططــات املُصــادق عليهــا من 

الهيئـة . 

بغداد ـ الصباح الجديد :
أكد وزير التعليــم العالي والبحث 
االحد  امس  العبودي  نعيم  العلمي 
، التــزام احلكومة بخطــة التنمية 

املستدامة لعام 2030.
وذكر بيان للوزارة أن » الوزير شــارك 
ممثال عن جمهورية العراق في أعمال 
الــدورة الثالثة عشــرة للجمعية 
للطاقة  الدولية  للوكالــة  العامة 
املتجــددة )آيرينــا( املقامــة فــي 
أبو ظبي للمدة  العاصمة اإلمارتية 

14-15 يناير 2023«.
وقــال وزيــر التعليم فــي كلمته 
الرسمية، بحسب البيان، أن »العراق 
الدولية  الشراكة  جزء من مساحة 
التي تستشــرف مؤشــرات املناخ 
وتقرأ مســتقبل الطاقــة في هذا 
الكوكب وتضع يدها على معطيات 
تقتضي حتوال ليس باليســير على 
صعيــد التعامل العاملــي مع أفق 
الطاقة بشكل عام ومتغيراتها في 
مجاالت الطاقة اجلديدة واملتجددة«.

وأوضــح أن »احلكومــة العراقيــة 
تعمل علــى خلق حلــول مبتكرة 
ومســتدامة من أجل زيــادة مرونة 
قطــاع الطاقة في حتســني الواقع 
البيئي والتصــدي لتحديات التغير 
إيجابية  نتيجــة  املناخــي وحتقيق 
ضمــن خطة التنمية املســتدامة 
الوطنية وأهدافها املرســومة لعام 

2030 في العراق«.
واضــاف أن »العــراق يواجه حتديات 
فــي قضايــا الطاقــة والبيئة مما 
احلكومــة  تضــع  أن  اســتدعى 
العراقيــة تنويع مصادر الطاقة في 
أولويات اهتمامها واالجتاه للطاقات 
املتجــددة بوصفها خيــارا وفرصة 
جديدة لتنميــة االقتصاد والتحول 
الــى االقتصاد األخضــر للحد من 
آثــار التغييرات املناخيــة الفتا الى 
أن الطاقــة املتجــددة متثــل بوابة 
العبور الى مستقبل آمن ومستدام 
لألجيــال القادمــة«. وأعــرب وزير 
العلمي  والبحث  العالــي  التعليم 

نعيم العبودي عن شكره نيابة عن 
احلكومــة العراقية إلــى اجلمعية 
للطاقة  الدولية  للوكالــة  العامة 
املتواصل  دعمهــا  على  املتجــددة 
للعراق من خالل عقد ورشتني عمل 
في أبو ظبي وبغداد داعيا في الوقت 
نفســه إلــى االســتمرار في دعم 
العراق من خالل الشــروع في إعداد 
واملســاعدة  الطاقة  جاهزية  تقرير 
في إعــداد خطط وآليــات لتطوير 
املوارد البشــرية العاملة في قطاع 
بناء  طريق  عــن  املتجددة  الطاقات 
قدراتها وتزويدها باملهارات واملعارف 
والتطبيقيــة على وفق  النظريــة 

برامج تدريبية عاملية.
العامة  اجلمعية  أعمال  وشــهدت 
التــي تضم فــي عضويتهــا 168 
دولة حضور أكثر من تســعني وزيرا 
ومشاركة أكثر من 1800 شخصية 
ومســؤولني  قــادة  بــني  توزعــت 
حكوميني وممثلي منظمات وجهات 

دولية وخاصة. 

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلــن مجلس اخلدمة االحتــادي امس االحد 
تدقيــق أكثر من 37 ألف اســتمارة من بني 
41973 اســتمارة للمتقدمــني للتعيني من 

حملة الشهادات العليا واألوائل.
وذكــر اجمللس في بيــان »ابناؤنــا من حملة 
الشــهادات العليا واخلريجني االوائل، يتمنى 
مجلس اخلدمة العامة االحتادي التوفيق لكم 
جميعاً، ويود ان يشــير الى ان فريق التدقيق  
قد باشــر  بالعمل منذ اليــوم األول ألطالق 
رابط التقدمي  من اجل تدقيق االســتمارات 
املرســلة بشكل مباشــر فور إرسالها  من 
قبل املتقدم وما زال مستمرا  بالعمل حتى 
ايام العطل إلكمال تدقيق كل اســتمارات 

املتقدمني« . 
وأضــاف اجمللس فــي بيانــه إن »إحصائيات 
املتقدمني على االســتمارة لغاية كتابة هذا 
التنويه هي: االســتمارات املرسلة للتدقيق 
بلغ  عددها)٤١.٩٧٣( اســتمارة واالستمارات 
التي خضعت للتدقيق  بلغ عددها)٣٧.٥٩٥( 
اســتمارة«. وتابع، ان » مت ارسال االشعارات 
عن املستندات أو املعلومات غير الصحيحة 

املرســلة من قبل املتقدمني ممــن مت تدقيق 
اســتماراتهم لغايــة اآلن ، ومت منحهم حق 
إعــادة إرفاق املســتندات مرة أخــرى وبات 
بإمكانهم رفــق املســتندات املطلوبة من 
خالل الدخول الى واجهة االســتمارة حيث 
مت إضافــة التبليغ املفصل عن املســتند أو 
املســتندات التي بحاجة الى إعادة األرسال 
وبلغ  اســتماراتهم  تدقيق  إكمــال  لغرض 
عدد املشمولني  باإلشــعارات  )135( و ارقام 

استماراتهم مرفقة بهذا التنويه«.
ومضى بالقول: »لذا يؤكد اجمللس على جميع 
اليها في  املشــار  باإلشــعارات  املشمولني 
اعاله بضرورة اســتكمال املطلوب على وفق 
االشعار لكل منهم لضمان فرصة تعيينه، 
كما مت ارسال اشــعارات الوجبة الثانية الى 
اكثــر مــن  )١٠( االف متقدم اســتكملت 
وكانــت  اســتماراتهم  تدقيــق  اجــراءات 
املعلن عنها  التوظيف  مستوفية ملتطلبات 
في االستمارة وارسلت لهم اشعارات بذلك، 
وسيتم ارسال اشــعارات الحقة تباعاً لكل 
من لم يصله اشــعار، بعد اجــراء التدقيق 

االصولي الستمارته«.

وزير التعليم يؤكد التزام الحكومة بخطة 
التنمية المستدامة لعام 2030

مجلس الخدمة: تدقيق أكثر من 37 ألف 
استمارة لتعيين حملة الشهادات العليا واألوائل

الصناعة تضع الرؤى والُمقترحات لصياغة اإلستراتيجية 
الوطنية للمرأة للسنوات ) ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ (

تنفيذ مشروع منظومة الغاز الجاف في معمل سمنـت بـادوش 
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3 شؤون عربية دولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

على مدى عقــود، ظل »مقعد أفريقي 
دائم« في مجلس األمن الدولي، بجوار 
اخلمسة الكبار، حلماً يراود قارة أفريقيا، 
النسبة  تشــكل  دولة،  الـ54  صاحبة 
األكبر في اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
)28 في املائــة(. وعلى الرغم من اإلقرار 
الغربي الدائم بـ«عدالة« املطلب، فإنه 
مزدوجة  بـ«معايير  ما يصطــدم  عادة 
ومصالح سياســية واقتصادية« متنع 
أصحاب القرار من النظر لألمر بجدية، 

بحسب خبراء حتدثوا .
وتلقــت القــارة األفريقية، مســاندة 
وزيرتي خارجية فرنســا  جديدة عبــر 
وأملانيــا، اللتني أعلنتــا »دعم مطلب 
القارة الســمراء بتأمــني مقعد دائم 
فــي مجلس األمــن«، وذلــك رداً على 
طلب رئيــس مفوضية االحتاد األفريقي 
موســى فقيه محمد، الــذي اعتبر أن 
)لطرح  ليس مناسباً فحسب  »الوقت 

القضية(... بل هي أيضاً ضرورية«.
وزيــرة خارجية فرنســا كاثرين  وزارت 
كولونــا، ووزيرة خارجيــة أملانيا أنالينا 
بربوك، مقر االحتــاد األفريقي في أديس 
أبابــا، أمس األول الســبت. وقالتا، في 
بيان مشــترك، إن الزيارة اســتهدفت 
»مناقشة استراتيجية تعزيز العالقات 

بني أوروبا وأفريقيا«.
ويأتــي املوقف األوروبي، بعــد أقل من 
شهر، على دعوة الرئيس األميركي جو 
بايــدن إلى تخصيص مقعــد أفريقي 
دائــم في مجلــس األمــن، وعضوية 
مجموعة العشرين، وذلك على خلفية 
استضافة واشــنطن قمة أميركية - 

أفريقية موسعة.
ويؤمن الرئيــس األميركي، والعديد من 
قــادة العالم، بأهميــة تطوير وإصالح 
مجلس األمن، وفق تصريحات متكررة، 
لكن مســألة توســيع عــدد املقاعد 
الدائمة في اجمللس تبدو عملية معقدة، 
بحسب الدكتور العيد دحماني، أستاذ 
الدولّية  والعالقات  السياسّية  العلوم 
بجامعة »عمــار ثليجي« باجلزائر، الذي 
لفت إلى »ازدواجية واضحة في املعايير 
الغربية خاصة جتاه دول اجلنوب«، فهم 
»عادة ما يؤكدون حرصهم على حتقيق 
املطالب العادلة لدول القارة، لكن من 
ناحية أخرى يعرقلون أي دولة ناشــئة 
خوفاً مــن تأثير سياســي واقتصادي، 
يزعزع مصلحة تلك الدول في أفريقيا«، 

على حد قوله.
واعتبر دحماني، فــي تصريح صحفي 
أن املساندة الغربية احلالية تظل »غير 
جدية«؛ ألن غالبية تلك الدول تدرك أن 
متثيل أفريقيا أو أي دول نامية، سيخلق 
مشــكالت عدة؛ منها املشــاركة في 

اتخاذ القرارات، التي عادة ما تكون في 
غيــر صاحلها، أيضاً إجبــار تلك الدول 
على اللجــوء إلى اجمللس قبــل اتخاذ 
قرار، بينما ما يحدث هو العكس متاماً، 

فنجــد دوالً كبرى تتدخل عســكرياً، 
ثم تعــرض األمر علــى مجلس األمن 
الدولي بعد انقضاء العملية، وبالتالي 
فإن اتســاع دائرة صنع القرار »أمر غير 

مرغوب«.
وينظــر إلــى مجلس األمــن باعتباره 
»اجلهاز التنفيــذي« لألمم املتحدة. وإلى 
جانب الدول اخلمــس دائمة العضوية، 

التــي متتلــك وحدهــا حــق النقض 
»الفيتو« وهي الواليات املتحدة والصني 
املتحدة،  واململكة  وفرنســا  وروســيا 
يضــم اجمللس عشــرة مقاعــد »غير 

دائمة« تتغير كل عامني.
ومــع مطلــع عــام 2023، انضمــت 
موزمبيــق، كعضــو جديد غيــر دائم 
في اجمللس ممثالً للقارة الســمراء، ملدة 
عامني مقبلني، بديــاًل عن كينيا. وقال 
املتحدة،  األمم  لــدى  موزمبيق  ســفير 
بيــدرو كوميســاريو أفونســو، خالل 
حفل ترحيب رســمي فــي اجمللس، إن 
»بالده ستدفع من أجل إجراء إصالحات 
في مجلــس األمــن ملعاجلــة اخملاوف 
»التنّبه  ضــرورة  مؤكداً  األفريقيــة«، 
األمــن ليعكس  إلى إصــالح مجلس 
وهــي منطقة  األفريقية،  الشــواغل 

عانت من الظلم التاريخي«.
الرئاسة  ومن املقرر أن تتولى موزمبيق 
الدوريــة للمجلس، ملدة شــهر واحد، 

خالل آذار املقبل.
وتشــارك دول أميــركا الالتينية، قارة 
أفريقيا فــي غياب متثيلها مبقعد دائم، 
في حني تطالب قارة آســيا بتوســيع 

حجم مشاركتها، بجانب الصني.
لألمم  العامة  اجلمعيــة  اجتماع  وخالل 
املتحدة، في أيلول املاضي، طالب رئيس 
جمهورية أفريقيا الوســطى فوستني 
أرشــاجن تواديرا، بـ«إصــالح عميق لألمم 

املتحــدة وزيادة عــدد مقاعد األعضاء 
مبجلس األمن، من أجل مشــاركة أكثر 

إنصافاً وأكثر متثيالً جلميع القارات«.
ويعتبر شــيميليس بونســا، أســتاذ 
السياســة والتاريخ األفريقي بجامعة 
نيويــورك، محاولــة أفريقيا للحصول 
على مقعــد دائم فــي مجلس األمن 
التابع لــألمم املتحدة »جزءاً من النضال 
مشيراً  العالم«،  في  العدالة  لتحقيق 
إلــى أن »مطالبــة الــدول األفريقية 
باحلصول على مقعد دائم في مجلس 
األمن الدولي لهــا تاريخ طويل«، وقال 
إن »املناضلــني األفارقة من أجل احلرية 
وأجدادهم حاربوا من أجل احلصول على 
مقعد أفريقيا الدائم في مجلس األمن 

باعتباره مسألة إنصاف ومساواة«.
وشــدد اخلبير، في مقال لــه، على أن 
»مجلس األمن أُنشــئ حلماية مصالح 
الثانية  الفائزين فــي احلرب العامليــة 
وينفي متثيل باقي دول العالم«، مؤكداً 
أن »عــودة نضــال أفريقيا مــن أجل 
احلصول علــى مقعد دائم في مجلس 
األمن أصبــح اآلن خياراً قابالً للتطبيق 
في ضــوء حقائق العالــم«، لكنه دعا 
إلــى »تعزيز جهودها  األفريقية  الدول 
االقتصادي  التكامل  اجلارية لتحقيــق 
والسياسي من خالل طرق مختلفة، مبا 
في ذلك تنفيذ التجارة احلرة ألنها توفر 

للقارة رؤية قوية ومشتركة للتنمية«

تقـرير

»دعم أوروبي« ُيجدد حلم أفريقيا بمقعد دائم في مجلس األمن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت صحيفة Mirror، بأن بريطانيا قررت تزويد 
قوات كييف بـ اربعة مروحيات قتالية من طراز 

.Challenger 2 وعدد من دبابات ،Apache
وأوضحت الصحيفة، نقال عن مصادر مطلعة، 
 Challenger أن أوكرانيــا ستســتلم دبابــات
2 أوال، أمــا مروحيات Apache فسيســتغرق 
وصولها إلى كييف بعض الوقت، حيث سيتم 
تزويد أوكرانيا بـ 4 مروحيــات مزودة بصواريخ 

.Hellfire من طراز
وأضافــت الصحيفة، نقال عــن مكتب رئيس 
الوزراء البريطاني، ريشــي سوناك، أن بريطانيا 
ســتزود قوات كييف بـــ 14 دبابــة من طراز 

Challenger 2 في األسابيع املقبلة.
ومن جهتها أكــدت وزارة اخلارجية الروســية 
مرارا، أن تزويد الغرب ألوكرانيا باألســلحة لن 
يحيد روسيا عن حتقيق أهدافها، وسيطيل أمد 

الصراع، ويتسبب باملزيد من الضحايا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
منذ إعالن السلطات اإليرانية إعدام املساعد 
الســابق لوزير الدفاع اإليراني، واملواطن الذي 
والبريطانية علي  اإليرانية  اجلنسيتني  يحمل 

رضا أكبري، وردود األفعال الدولية لم تهدأ.
القائم  الفرنسية  اخلارجية  اســتدعت  فقد 
بأعمال سفير طهران، احتجاجاً على احلكم 

التعسفي.
وقالت في بيان، إنه مت استدعاء القائم بأعمال 
الســفارة اإليرانية بناء علــى طلب من وزيرة 

اخلارجية كاثرين كولونا.
وأوضحــت أن أمر االســتدعاء جاء اســتياء 
علــى إعدام علي أكبري، معربــة عن إدانتها 
الشــديدة للحكم، وتضامنهــا الكامل مع 

السلطات البريطانية.
وشــددت فرنســا على أنه ال ميكــن أن تظل 
الدولي  للقانون  املتكررة  اإليرانية  االنتهاكات 
دون رد، خاصــة فيما يتعلــق مبعاملة الرعايا 

األجانب الذين يحتجزهم هذا البلد تعسفا.
املســتمرة  فرنســا  البيــان معارضة  وأكد 
لعقوبة اإلعدام في جميع األماكن والظروف، 

ال سيما استخدامها السياسي في إيران.
بدورها، وصفت وزيرة اخلارجية األملانية، أنالينا 
بيربــوك، عملية اإلعــدام بأنها إجــراء غير 

إنساني آخر للنظام اإليراني.
وأكــدت أن بالدهــا ســتقف إلــى جانــب 
البريطانيــني التخــاذ إجراءات ضــد النظام 

اإلیراني.
إال أن التنديــد الكبير جاء مــن البريطانيني، 
حيــث اعتبــر رئيــس وزراء بريطانيــا ووزير 

خارجيته احلكم بأنه »وحشي«.
وعّلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، 
علــى احلكم قائالً: »هذا اإلعــدام عمل فاقد 
للرحمــة وجبان من نظام وحشــي ال يحترم 
حقوق اإلنسان في التعامل مع شعبه. أقف 

بجانب أسرة أكبري وأصدقائه«.
كمــا دان وزير اخلارجيــة البريطاني، جيمس 
كليفرلي، »العمل الهمجي« للنظام اإليراني 
في رســالة شــديدة اللهجة، معلناً فرض 
عقوبات على املدعي العــام اإليراني، محمد 

جعفر منتظري.
أما اخلارجية األميركية، فقد شددت على أنها 
ستحاسب النظام اإليراني على قتل شعبه 

واحملتجني الشجعان.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام اإليراني تسبب 

في الفوضى في املنطقة والعالم.
في ســياق متصــل، دانت منظمــة العفو 
الدولية ما جــرى، ورأت أن إعدام أكبري يدعو 

لالشمئزاز.
يذكر أن علي رضا أكبري كان شغل في وقت 
سابق منصب مســاعد وزير الدفاع اإليراني 

واتهم بالتجسس لصالح بريطانيا

بريطانيا تقرر إمداد قوات 
كييف باربع مروحيات 
Apache قتالية من طراز

غضب دولي واسع من إعدام 
إيران علي رضا أكبري 

متابعة ـ الصباح الجديد:
منذ أشــهر تلوح تركيــا بعملية 
عســكرية برية في شمال سوريا، 
إنهــا حلماية حدودها  تقول  والتي 
بجماعات  تصفهــم  مــن  وإبعاد 
»إرهابيــة«، وكان آخرها تصريحات 
أطلقها مستشار الرئاسة التركية 

إبراهيم قالن، السبت.
وأكد قالن لوســائل إعالم أن شن 
العمليــة العســكرية البرية في 
سوريا »ممكن في أي وقت«، مشيرا 
أنقرة  إلى دعــم  ذاته  الوقــت  في 
والتي  لـ«العمليــة السياســية« 
متثلــت بلقــاء جمــع وزراء الدفاع 

التركي والسوري في موسكو.
وأعــاد التذكير بالضمانات األمنية 
والواليات  روســيا  بها  وعدت  التي 
التركية  العمليــة  بعــد  املتحدة 
في ســوريا في 2019، مشيرا إلى 
أن »املقاتلني األكراد لم ينســحبوا 
على مســافة 30 كلم عن احلدود 

التركية«.
حماية  وحــدات  أنقــرة  تصنــف 
الشــعب الكردية، العمود الفقري 
لقوات سوريا الدميقراطية، منظمة 
»إرهابية« وتعتبرهــا امتدادا حلزب 
العمال الكردســتاني الذي يخوض 

متردا ضدها منذ عقود.
احمللل السياســي الكردي، إبراهيم 
»تركيــا حتــاول  أن  يــرى  كابــان، 
تفعيــل عــدة مســارات لتوجيه 
ســوريا  لقوات  عســكرية  ضربة 
الدميقراطيــة، ومناطق األكراد في 
هذه  وإحدى  الســوري،  الشــمال 
ضوء  أخذ  مبحاولة  كان  املســارات 
أخضــر من قبل الواليــات املتحدة 
تســتطع  لم  ما  وهــو  وروســيا، 

حتقيقه«.
وأوضح كابان وهو مقيم في أملانيا، 
أن عــدم موافقة واشــنطن »دفع 
أنقرة إلعادة عالقاتها السياســية 
مــع النظام في دمشــق، ليصبح 
العســكرية  للعملية  تنفيذهــا 
أشــبه بتلبيــة طلــب للنظــام 
الســوري، ولكنه حتى األن فشــل 
في حتقيق هذا األمر، رغم أن دمشق 
ال متانع أيضــا توجيه ضربة لقوات 

سوريا الدميقراطية«.
وحتدث قالــن فــي تصريحاته عن 
احتمــال لقاء جديد بني وزيري دفاع 
تركيا وسوريا يسبق اللقاء املرتقب 
فــي منتصــف فبراير بــني وزيري 

خارجية البلدين.
احمللل السياســي التركي، يوسف 
كاتب أوغلو، قــال »إن التصريحات 
عملية  جتــاه  املتكررة  الرســمية 
الشمال  في  تركية  برية عسكرية 
السياســة  ضمن  تأتي  الســوري 
باألمن  وترتبــط  للبالد،  اخلارجيــة 
القومي التركي، ومحاربة اإلرهاب«.

وأشــار أن تركيــا أجــرت أكثر من 
أخرها  جويــة  عســكرية  عملية 
»مخلب الســيف التي بدأتها في 
نوفمبر املاضــي، والتي حققت من 
األهداف«، وهي  العديد من  خاللها 
»في الوقت ذاته تقــوم مبفاوضات 
سياســية وفي حال عــدم حتقيق 
أهدافها ســتقوم بخامس عملية 

عسكرية برية في املنطقة«.
ويــرى كاتــب أوغلــو أن الهــدف 
األساســي لتركيــا »يتمثــل في 
اجتثــاث امليليشــيات املســلحة 
اإلرهابيــة، التي تتخــذ من احلدود 
الشمالية لسوريا أوكارا لها، والتي 
املصالح  مبهاجمة  بعضهــا  يقوم 
التركية«، داعية إلى ضرورة التخلي 
عن »مزاعم أن تسليح قسد وهذه 
اجملموعــات يهدف حملاربــة تنظيم 

داعش«.
»التركي- التقــارب  أن  ويكشــف 

الســوري جاء نتيجة لفتح قنوات 
برعاية روســية، إذ تســعى أنقرة 
بأن يكون  اتفاقية أضنــة  لتعديل 
هناك شــريط حدودي فاصل بنحو 

50 كلم في الداخل السوري«.
السوري،  الرئيس  اعتبر  جهته،  من 
اللقاءات  أن  اخلميس،  األسد،  بشار 
روسيا  برعاية  الســورية-التركية 
يجــب أن تكون مبنيــة على إنهاء 
العسكري  التواجد  أي  »االحتالل«، 
التركي في شمال ســوريا، »حتى 

تكون مثمرة«.
األفضــل  »الطريقــة  أن  واعتبــر 
إليجــاد مخرج ملســألة العالقات 
السورية التركية« تتم عبر االلتزام 
مبفاوضات أستانا حول سوريا التي 
وأنقرة  منذ سنوات طهران  ترعاها 
وموسكو، مع »إعطاء دور للحضور 

السوري في هذا احلوار«.
احمللل السياســي التركــي، حمزة 
تكني، قال إن »التهديدات بالعملية 
العسكرية البرية لها عدة أهداف، 
منها سياسية بتحقيق مكاسب، 
ومنها ما هو عســكري بالتخلص 
من التنظيمات اإلرهابية التي تهدد 

احلدود واألمن القومي التركي«.
ووصــف تكــني في حديــث ملوقع 
التي  املســلحة  اجلماعات  »احلرة« 
تضــم » تنظيم قســد أو تنظيم 
وأنهــا  بـ«اإلرهابيــة«،   »pkk/pyd
مناطــق  إيجــاد  »إلــى  تســعى 
انفصالية أكان في شمال سوريا أو 

حتى في مناطق من تركيا«.
ويوضــح أن »الالجئني الســوريني 
املوجوديــن فــي اخلــارج ال يزالون 
يرفضــون العودة إلــى مناطقهم 
خاصــة في الشــمال الســوري، 
وذلك خلوفهم مــن هذه اجلماعات 
اإلرهابيــة، لهذا تريــد أنقرة توفير 

منطقة آمنة«.
ويبني تكــني أن تركيا »ال تزال جتري 
حــوارات مــع دمشــق، وال يوجد 
تفاهمــات واضحــة«، مؤكــدا أن 
حتقيق  فــي  ســتمضي  »تركيــا 
أهدافها بغض النظر عن توجهات 
دمشــق وطهــران أو موســكو أو 

واشنطن«.
والتقــى وزيــرا الدفــاع التركــي 
نهاية  والسوري في موســكو في 
ديســمبر املاضــي، فــي أول لقاء 
رســمي على هــذا املســتوى بني 
النزاع في سوريا  الدولتني منذ بدء 

في 2011.
وقبل انــدالع النــزاع، كانت تركيا 
حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا 
لســوريا، لكن العالقــات بينهما 
انقلبت رأســا علــى عقب مع بدء 
االحتجاجــات ضــد النظــام في 
ســوريا، ودعــوة أنقرة التــي باتت 
داعما أساسيا للمعارضة السورية 
والفصائل املقاتلة، الرئيس السوري 

بشار األسد إلى التنحي.
الكاتب الصحفــي الكردي، عكيد 
جولي، يقول فــي حتليله للعملية 
العســكرية املتوقعــة » إن تركيا 
تهدف لتوسيع نفوذها في سوريا، 
عبــر التوغل في مناطــق جديدة 
خاصة في كوبانــي، لربط مناطق 
مــا يســمى نبع الســالم وغصن 

الزيتون«.
أن »الهدف االســتراتيجي  وأضاف 
الذي تسعى له أنقرة، هو منافسة 
إيران وأميركا وروســيا لالستحواذ 
يتوافق  على نفوذ في سوريا، وهذا 
أيضا مع أهداف انتخابية ألردوغان«.

وال يعتقد جولي بوجود »تفاهمات 
العملية  وأنقرة حول  بني دمشــق 
وأن دمشــق  العســكرية، خاصة 
تــدرك متامــا أن أي توســع تركي 
ويضعــف  املعارضــة،  ســيقوي 

ستمتنع  حيث  دمشــق،  حكومة 
تركيــا عــن اخلــروج منهــا، مثل 
تواجدهــا فــي نقاط عديــدة في 
شــمال العراق«، وفــي الوقت ذاته 
»باتت أنقرة تــدرك أن تدخلها في 
سوريا أصبح يشــكل عبئا كبيرا 
عليهــا، وتــرى فــي التصالح مع 
حكومة األســد مخرجــا لها من 

املستنقع السوري«.
وزاد أن » الظروف الدولية ليســت 
مناســبة ألي تدخل أو توغل تركي 
جديد في الشــمال الســوري، ألن 
ذلك من شأنه خلط األوراق وتغيير 
مناطق النفــوذ، في الوقت الذي ال 
تزال فيه واشــنطن وموسكو على 
الوقت احلالي  اتفاق بتجميدها في 

ولو بشكل غير معلن«.
أربعة أهداف

احمللــل السياســي التركي، مهند 
احلافظ، حدد أربعة أهداف للعملية 
العسكرية التركية، الهدف احملوري 
األول هو »التنفيذ الواقعي لالتفاق 
والواليات  روسيا  تركيا،  بني  الثالثي 
املتحــدة على إبعــاد االنفصاليني 
األكراد قســد 20 ميــال عمقا في 
الداخل السوري«، والثاني، »احلفاظ 
على وحدة األراضي الســورية من 
أي مشروع تقســيم لها«، الثالث، 
»ضبط احلــدود الطويلة بني تركيا 
كلم   910 تتجــاوز  التي  وســوريا 
في ظــل عــدم بســط احلكومة 
عليهــا«،  ســيطرتها  الســورية 
املعارضة  دعم  »اســتمرار  والرابع، 
السورية وفق مخرجات وقرارات األمم 

املتحدة«.
األساســية  »الفكرة  أن  ويشــرح 
إيجاد حل شــامل  ترتكــز علــى 
للملــف الســوري ككل، وليــس 
بشــكل مجتزأ«، مشــيرا إلى أن 
أنقرة جتــري محــاوالت حثيثة مع 
»روســيا، وإيران، والنظام السوري، 

والواليات املتحــدة« للوصول لهذا 
األمر.

ومنذ العام 2016، إثر ثالث عمليات 
عســكرية ضد املقاتلــني األكراد، 
وفصائل  التركيــة  القــوات  باتت 
ســورية موالية لها تسيطر على 
منطقة حدودية واسعة في شمال 

سوريا.
الســنوات  مر  على  تركيا  وقدمت 
للمعارضــة  دعمــا  املاضيــة 
في  املقاتلة  والفصائل  السياسية 

سوريا.
وأضــاف قوله: »مشــكلة النظام 
الســوري أنه ال يريــد التقارب مع 
أنقره بطبيعة احلال، ولوال الضغط 
الروســي عليه ملا حصل لقاء وزراء 
الدفاع.. ناهيك عن التعثر في لقاء 

وزراء اخلارجية الواضح«.
حتديد  عليهــا  أنقــرة  أن  وشــدد 
اإلجابة عن ســؤال هام »هل تعتبر 
األكراد  االنفصاليني  أولئك  دمشق 
كحركة مترد؟ أم أنهم إرهابيون جتب 

محاربتهم مثلهم مثل داعش؟«.
وأشار قالن، امس األول السبت، إلى 
التركية  الرئاســية  االنتخابات  أن 
املقبلة ســتجري فــي مايو وليس 
في يونيو كما كان مقررا باألساس، 

الفتا إلى أن التاريخ لم يحدد بعد.
وحول مســار االنتخابات الرئاسية 
في تركيا، يوضح كاتب أوغلو أنه ال 
العملية  بـ«أن تكون  يوجد ما مينع 
العسكرية ســببا في زيادة رصيد 
والرئيس  والتنمية  العدالــة  حزب 
وأن  االنتخابات«، خاصة  في  إردغان 
تعزيز  إلى  اجلهود ســتفضي  هذه 
»اســتقرار املنطقــة وحتمي األمن 

القومي التركي«.
من جانبــه أعتبر احمللــل كابان أن 
»حتركات إردوغان أكانت سياســية 
بهدف  تأتي  أو عسكرية، جميعها 
الرئاسية  االنتخابات  مسار  خدمة 

املقبلة في البــالد وتصدير األزمات 
الداخليــة التركية خلــارج احلدود، 
اســتخدامها  ناهيك عن محاولة 
ترتبط  أخرى  مللفات  ضغط  كورقة 

فيها أنقرة مع واشنطن«.
ويؤكد كابان بــأن اخلطط التركية 
قائمة على »الغزو الكامل لشمال 
سوريا، وهي تشترك مع دمشق في 
هدف يرتبط بالسيطرة على جميع 
مناطق األكراد، حتى ال تتكرر جتربة 
كردســتان العراق بحصول األكراد 
في سوريا أيضا على منطقة حكم 

ذاتي«.
أردوغان املوجود في السلطة  وكان 
منذ 2003 كرئيس وزراء ثم كرئيس 
للجمهوريــة، يعتمد فــي جناحه 
على قدرته على حشــد ما يكفي 
أو  إن كانوا علمانيني  الناخبني،  من 
متدينني، أو أتراكا أو أكرادا وقوميني 
وليبراليني، وفق تقرير نشرته وكالة 

فرانس برس.
لكن احمللل السياسي تكني يرى غير 
ذلك، فرغم أن االنتخابات الرئاسية 
املقبلة »مفصلية«، إال أن »الرئيس 
إردوغان أو احلزب احلاكم ال يحتاجان 
إلى حتقيق إجناز عســكري للنجاح 
أن حملتهم  إذ  االنتخابــات،  فــي 
قائمة على اإلجنازات ملا وصلت إليه 

تركيا خالل السنوات املاضية«.
ويرى أن »الناخــب التركي، ال يبني 
قراراتــه في االنتخابــات بناء على 
عملية عسكرية تركية في شمال 
ســوريا«، مضيفا » أنه ال أحد في 
تركيــا ال احلزب احلاكــم وال أحزاب 
املعارضة يتحدثون عن أن العملية 

العسكرية لها أهداف انتخابية«.
هل ميكن لواشنطن التدخل؟

أن  جولــي  الصحفــي  ويرجــح 
تتدخل بشكل قوي  »واشنطن قد 
ملنــع أي عملية تركيــة من خالل 
عدة خطــوات، قــد تبدأها بفرض 
واشــنطن عقوبــات علــى تركيا 
خاصة إذا ما مت اســتهداف مناطق 

شرق الفرات«.
أن واشــنطن ميكنها »تزويد  وتابع 
قســد بأســلحة ثقيلة، مبا يوجه 
رســالة ألنقرة بأن التوغل سيكون 
باهظ ووسيخلف خسائر،  ثمن  له 
األمر الذي ال يرغب به أردوغان قبيل 

االنتخابات«.
من جانبه يرى كابان أن واشــنطن 
حتى اآلن »ترفض توجيه أي ضربات 
عسكرية تركية جتاه شمال سوريا، 
وميكنها التدخل في حال حصولها 
ومســاعدات  معــدات  بتوفيــر 
عسكرية لقســد لصد الهجمات 

اجلوية والبرية«.
إذا لم جتد تركيا معارضة من القوى 
األساسية ستمضي في عمليتها 

العسكرية. أرشيفية
قال قائد قوات سوريا الدميقراطية، 
مظلوم كوباني األربعاء إن الواليات 
املتحــدة لديها »واجــب أخالقي« 
لبذل املزيد لثنــي الرئيس التركي، 
رجب طيــب إردوغان عن إصدار أمر 
بشن هجوم بري على شمال شرق 

سوريا.
ويؤكد احمللل كاتب أوغلو أن »تركيا 
لــن تقبل باخملطــط الــذي ترعاه 
واشــنطن بدعــم إيجــاد مناطق 

انفصالية كردية في سوريا«.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا 
داميا متشــعب األطراف، تســبب 
2011 في  منذ اندالعه في العــام 
مقتل نحو نصف مليون شــخص 
وبدمــار هائل في البنــى التحتية 
نصف  من  أكثــر  وتشــريد  ونزوح 

السكان داخل البالد وخارجها.

تهديدات تركيا للشمال السوري قابلة
للتنفيذ في أي وقت وقسد اهم أهدافها
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إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة انشاء مخيم دائمي )مرحلة اولى(  
3rd Announcement for Provision of Permanent Camp Project )Phase 1(

023/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج حقل 
االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.

اسم املشروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة انشاء مخيم دائمي )مرحلة اولى(  
023/SC/22 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة 

من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
This is an EPC contract. The EPC contractor shall review the basic design provided by Al-Waha and offer “Drawing Review Report” to Al-Waha. On this 
basis, carry out the detail design, materials procurement, and construction services. Contractor shall provide all construction materials, labor, tools, 
equipment, transportation, and supervision to meet the requirements of this contract. The main work scope is as follows:
* Design and construction of the buildings, including integral support systems of those buildings )electrical, water, communication, and HVAC systems 
etc.(;
* Design and construction of Outdoor water supply and drainage system, including septic tank;
* Design and construction of Outdoor power supply system, but not includes the new 11kV substation;
* Design and construction of Outdoor communication system;
* Design and construction of roads, drainage ditch and its lighting system;
* Purchase and installation of all equipment and furniture related to buildings.

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو50,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شــكل خطاب 
ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر 

فقط  الى قسم املالية قبل 2023/2/7  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة الواحة النفطية احملدودة ،   

العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضــع العــروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبــل املوعد النهائي لغلق املناقصة  
2023/2/7 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  
.يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية 

;haneen.monam@petroalwaha.com; alaa.fadhil@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com
zhangwen@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com

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

إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة بناء قاعات الطعام للمخيم رقم #3
3rd Announcement for Provision of Mess Hall Building Service in Camp 3#

012/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد 
تطوير وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات 

السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة بناء قاعات الطعام للمخيم رقم #3

012/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في 
هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

1. Scope of Work: 
A new mess hall facility at camp No. 3 needs to be built to replace the old temporary canteen that has been used for more than ten 
years. The new mess hall building needs to be accommodated 150 people at camp No. 3. The EPC contractor shall review the basic 
design provided by Al-Waha and offer “Drawing Review Report” to the Al-Waha. On this basis, carry out the detail design, materials 
procurement and construction services. Contractor shall provide all construction materials, labor, tool, equipment, transportation and 
supervision to meet requirements of this contract.

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو15,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على 
شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة 
دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2023/2/7  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :

الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / 

العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق 
املناقصة  2023/2/7 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة 
مع العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية 

;haneen.monam@petroalwaha.com; alaa.fadhil@petroalwaha.com
wujie@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com 



5 اعالن

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 129
التاريخ: 15 / 1 /2023 

م/ إعالن اول 
عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات 
ذي قار عن اجــراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )الفضلية( وكمــا مبينة مواصفاتها ادناه عدد 
)25( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور 
فــي اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات ذي قار

)دائرة التسجيل العقاري في الشعب(
)تنويه(

ورد سهواً في اعالن )بيع عقار( املنشور بالعدد )5055( ليوم االحد 
2023/1/15 حيث ورد. البالغ )810,000,000( دينار ) ثمامنائة وعشرة 
مليون دينار ( خطأ . والصحيح ) ثمامنائة وعشرة مليون عدا فوائد 
ومصاريف ( وكذلك للمبيع البالغة )212,500,000( دينار ) مائتان 
واثنا عشــر مليون وخمســمائة دينار ( خطأ . والصحيح )مائتان 

واثنا عشر مليون وخمسمائة الف دينار ( لذا اقتضى التنويه.

الى/ احمد صباح غالي
م/ تبليغ

تقرر حضورك الى ديــوان مديرية بلدية الرفاعي وذلك من 
اجل التوقيع على منحي اجازة بناء على القطعة املرقمة 
2776/11 التفيــج لكونهــا مناصفة بيننــا وخالل مدة 
اقصاها عشــرة ايام وبخالفة سوف يتم منحي اجازة بناء 

وفق القانون.

القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت51/1/1785الفضلية1

815,000 ثمامنائة وخمسة عشر الف دينارثالث سنواتحانوت1/1/3087الفضلية2

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت53/1/1787الفضلية3

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت41/1/1774الفضلية4

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت3/1791الفضلية5

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت2/1779الفضلية6

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت56/1/1790الفضلية7

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1/1779الفضلية8

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت34/1/1787الفضلية9

695,000 ستمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت22/1/1777الفضلية10

695,000 ستمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت12/1777الفضلية11

695,000 ستمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت23/1/1777الفضلية12

695,000 ستمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت7/1/1777الفضلية13

695,000 ستمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت17/1/1777الفضلية14

1,516,000 مليون وخمسمائة وستة عشر الف دينارثالث سنواتحانوت59/4/1779الفضلية15

753,000 سبعمائة وثالثة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1/1791الفضلية16

821,000 ثمامنائة وواحد وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت9/1/3807الفضلية17

821,000 ثمامنائة وواحد وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت7/1/3807الفضلية18

863,000 ثمامنائة وثالثة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت2/1776الفضلية19

753,000 سبعمائة وثالثة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت44/1/1778الفضلية20

905,000 تسعمائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت10/1/1777الفضلية21

837,000 ثمامنائة وسبعة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت66/11/1779الفضلية22

858,000 ثمامنائة وثمانية وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت65/10/1779الفضلية23

821,000 ثمامنائة وواحد وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت8/1/3807الفضلية24

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1/1765الفضلية25

االثنني 16 كانون الثاني 2023 العدد )5056(
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :
 

في  اخلــام  النفط  أســعار  ســجلت 
ختام األســبوع املاضي أكبر مكاسب 
أســبوعية منذ تشــرين األول املاضي، 
بسبب ارتفاع الطلب في الصني وتراجع 
الدوالر األمريكي الــذي يرتبط بعالقة 

عكسية مع أسعار النفط اخلام.
وحقق خام برنت مكاســب أسبوعية 
بنحــو 8.6 فــي املائة، بينما ســجل 
اخلام األمريكي صعــودا بنحو 8.8 في 
اإليجابية  املعنويات  عودة  املائة، وسط 
إلى ســوق النفــط وتغلــب العوامل 
خاصة  الهبوطيــة  على  الصعوديــة 

مخاوف الركود.
وفي هذا اإلطار، ذكــر تقرير »ريج زون« 
النفطي الدولي، أن أسعار النفط اخلام 
سجلت أكبر مكاسب في ثالثة أشهر 
هــذا األســبوع، معوضا فــي األغلب 
التراجــع احلــاد في األســبوع املاضي، 
حيث تعززت الثقة بانتعاش الصني بني 

املتداولني.
وأشــار التقرير إلــى أن اخلام األمريكي 
اجتــاز أقوى أســبوع له منــذ أكتوبر 
املاضي، حيث تكثف الصني مشترياتها 
من النفط اخلــام بعد أن أصدرت بكني 
جولة جديدة من مخصصات االستيراد، 
ومــن املتوقــع أن يرتفع االســتهالك 
إلى مســتوى قياســي هذا العام بعد 
إنهاء البالد لسياســة »صفر كوفيد« 

الصارمة ملواجهة إصابات اجلائحة.
ونقل التقرير عــن محللني دوليني في 
بنوك استثمارية تأكيدهم أن العوامل 
التي أدت إلى عمليات البيع الواســعة 
في النصف الثاني مــن العام املاضي 
بســبب عمليــات اإلغــالق الصينية 

ومخاوف الركــود العاملي تبدلت حاليا 
في االجتاه العكسي.

ولفت التقريــر إلى أنــه عندما تعيد 
الصــني االتصال بآســيا والعالم بعد 
فتــرة من اإلغــالق والعزلة املشــددة، 
مــن الطبيعــي أن تكون هنــاك زيادة 
كبيرة فــي الطلب كنتيجة منطقية، 
موضحــا أنــه لتعزيز املعنويــات عبر 
األسواق ســجلت أسعار املستهلكني 
في الواليات املتحــدة في كانون األول ، 
أول انخفاض شهري منذ 2020، ما عزز 
الفيدرالي  االحتياطــي  بأن  التوقعات 

سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأشــار التقرير إلى أن ارتفاع أســعار 
النفــط اخلــام حاليا جاء بعــد بداية 
صعبة في العام اجلاري، الفتا إلى توقع 
بنك جولدمان ســاكس، ارتفاع أسعار 
النفط اخلام فوق 100 دوالر للبرميل في 
العام اجلاري، منوها إلى وجود إشــارات 
أولية على أن نشاط التداول قد انتعش 
في العام اجلديد، حيث بلغت أســعار 
اآلجلة  العقود  املفتوحة فــي  الفائدة 
أواخر  منذ  أعلى مســتوياتها  للنفط 

أكتوبر املاضي.
وأشــار التقرير إلى أنه مت تداول ســعر 
النفــط فــوق 100 دوالر للبرميل في 
فترة كبيرة من العام املاضي، لكن من 
غير الواضح مســار األسعار في العام 

اجلاري.
ورجح التقرير أنه سيكون من الصعب 
على النفط االرتفاع بشكل واسع في 
العام اجلاري بالنظــر إلى أن مخزونات 
 300 العاملية ســترتفع مبقدار  النفط 

مليون برميل خالل العام اجلاري.
ولفــت التقريــر إلــى أن الوصول مرة 
أخــرى إلى مســتوى فوق ســعر 100 
دوالر للبرميــل للنفــط قد يســتلزم 

حدوث اضطرابات كبيرة في اإلمدادات 
النفط مبا  النفطية، من كبار مصدري 
في ذلك - على سبيل املثال ال احلصر – 

روسيا، نيجيريا، ليبيا، وأجنوال.
وأضــاف التقرير أن االرتفــاع إلى 100 
دوالر للبرميل ســيتطلب اســتكمال 
إعادة فتح الصــني بحلول الربع الثاني 
من العام اجلــاري، وأن تكون مصحوبة 
بحوافز اقتصاديــة ذات مغزى من قبل 

احلكومة الصينية.
ورجح التقرير أن تصل أســعار النفط 
إلى 100 دوالر للبرميل في العام اجلاري 
إذا ارتفع منو االقتصاد العاملي مبا يتجاوز 
التوقعات احلالية أو إذا كانت اإلمدادات 
تتجه نحو تشــديد أكثر ومع ذلك قد 

يعانــي االقتصاد العاملــي ركودا أو قد 
ينتعــش االقتصاد العاملــي إلى ما هو 

أبعد من التوقعات احلالية في 2023.
وأضاف التقرير أنه ال تزال هناك ظروف 
أخرى قد تسود إلبقاء النفط في نطاق 
تداول أقل من 100 دوالر للبرميل، مثل 
إنهاء  حالة غير متوقعة ومواتية وهي 
احلرب فــي أوكرانيا وتســجيل زيادات 
في إنتــاج النفط من »أوبك« والواليات 

املتحدة.
وأشــار التقريــر إلى أنــه بالنظر إلى 
الوضع احلالي خلام برنت، متيل التوقعات 
إلــى أن الســعر طويل األمــد يبقى 
عند مســتوى نحو 72 دوالرا للبرميل، 
موضحا أن الســوق في الوقت احلالي 

تبدو متوازنة إلى حد ما.
وذكــر التقرير أن خفض إنتاج »أوبك +« 
)نحو مليون برميــل يوميا(، يعد كافيا 
الســتقرار الســوق، خاصة مع حدوث 
تعاف أقــوى بكثير فــي طلب الصني 
في ضوء خــروج البالد من أزمة اإلغالق 

الصارم بسبب فيروس كوفيد - 19.
من جانبه، أوضــح تقرير »أويل برايس« 
النفطي الدولي، أن أسعار النفط اخلام 
انتعشــت هذا األسبوع بسبب بيانات 
التضخم احملسنة في الواليات املتحدة، 
علــى الرغم من أن حالــة عدم اليقني 
احمليطــة بطلب الصني علــى النفط 
ستبقي أسواق النفط في حالة تأهب.
وذكر التقريــر أن هناك كثيرا من حالة 

عدم اليقــني في أســواق النفط في 
الوقت احلالي، وال ســيما فيما يتعلق 
بتوقيــت تعافي الطلب فــي الصني، 
حيث تبتعد عن سياســة عدم انتشار 
فيــروس كوفيــد، ورغم عــدم اليقني 
من هذا فقد انتعشــت أسعار النفط 
ببيانات التضخــم األمريكية الواعدة 
ألول  املستهلكني  أسعار  انخفاض  مع 
مرة منذ أكثر من عامني ونصف العام.

وســلط التقريــر الضوء علــى قيام 
مبيعات  بحظر  األمريكــي  الكوجنرس 
االســتراتيجي  النفطي  االحتياطــي 
إلى الصني، الفتا إلى أن الســوق تتابع 
تأثيــرات هذا القرار، حيــث إن هذا من 
شــأنه أن يحد من املبيعات املباشــرة 
البترولي  االحتياطــي  مــن  للنفــط 
االستراتيجي إلى الصني، خاصة بعدما 
مت اإلعــالن عن إفــراج الواليات املتحدة 
في العام املاضي عن 180 مليون برميل 
من هــذا االحتياطي. وســلط التقرير 
الضوء على تدشني تعاون جديد واسع 
فــي اجملال النفطي بــني الهند وجيانا، 
حيث تدعو احلكومــة في جيانا الهند 
إلى االنضمام إلى عملية إنتاج النفط 
اخلــام، كما تســعى إلى منــح كتل 
استكشاف جديدة للشركات الهندية 
كجزء من استراتيجية تعاون أوسع بني 

البلدين.
وفيمــا يخــص األســعار فــي ختام 
األسبوع املاضي، ارتفعت أسعار النفط 
عند تسوية تعامالت اجلمعة، مسجلة 

أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.
ويتزامن مع ارتفاع أســعار اخلام تراجع 
الدوالر ألقل مستوى في سبعة أشهر 
وزيادة األدلــة املتعلقة بارتفاع الطلب 

على النفط في الصني.
وعند التسوية، ارتفعت العقود اآلجلة 

خلام برنت بنحو 1.5 في املائة إلى 85.28 
دوالر للبرميــل، مســجلة مكاســب 

أسبوعية بنحو 8.6 في املائة.
 1.9 كما صعدت عقود اخلام األمريكي 
في املائة مسجلة 79.86 دوالر للبرميل، 
محققة بذلك مكاسب أسبوعية 8.4 
في املائة. وكشــفت البيانــات ارتفاع 
مشــتريات الصني من اخلام في اآلونة 
األخيــرة بجانب زيادة احلركــة املرورية 
في شــوارع البالد. من جانب آخر، ذكر 
تقرير »بيكر هيوز« األمريكي، أن العدد 
اإلجمالي ملنصات احلفر النشــطة في 
الواليات املتحدة ارتفع مبقدار ثالثة هذا 
إجمالي  ارتفاع  إلى  األسبوع، مشــيرا 
عــدد احلفارات إلى 775 هذا األســبوع 
- 174 منصة أعلــى من عدد احلفارات 
هذه املرة فــي 2022، و300 منصة أقل 
من عدد احلفــارات في بداية 2019 قبل 

انتشار الوباء.
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد احلفارات 
النفطية في الواليــات املتحدة مبقدار 
 623 إلى  خمسة هذا األسبوع، لتصل 
وانخفض عــدد منصات الغاز مبقدار 2 
إلى 150، بينما بقيت احلفارات املتنوعة 
على حالها عند 2. وأشــار التقرير إلى 
ارتفاع عدد احلفارات في حوض بيرميان 
مبقدار 3، بينما ارتفع عدد احلفارات في 

إيجل فورد مبقدار 2.
ولفــت التقرير إلى ارتفاع إنتاج النفط 
اخلام في الواليات املتحدة إلى مستوى 
12.2 مليون برميل يوميا في األســبوع 
املنتهــي فــي 6 كانون الثانــي ، وفقا 
آلخر تقديــرات إدارة معلومات الطاقة 
األســبوعية، بينما ارتفعت مستويات 
املتحــدة مبقدار  الواليات  فــي  اإلنتاج 
500 ألف برميــل يوميا، مقارنة بالعام 

املاضي.

تقـرير

أسواق النفط.. معنويات إيجابية تتغلب
 على مخاوف الركود و الطلب الصيني ينعشها

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت مبيعات البنك املركزي من الدوالر في 
مزاد، امس االحد، لتتجاوز 200 مليون دوالر، مع 

عودة احلواالت اخلارجية لالرتفاع مرة أُخرى.
وذكر مصدر صحفــي ، أن »البنك املركزي باع 
اليوم خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
219 مليونــا، و978 الفــا، و420 دوالرا، غطاها 
البنك بســعر صرف اســاس بلغ 1460 ديناراً 
لــكل دوالر«، مبينا ان هــذه املبيعات ارتفعت 
ألول مرة منذ ما يقارب الشــهرين بعد ان قرر 
البنك املركزي التوقف عن التعامل بالدوالر مع 

4 مصارف اهلية.
واضاف املصــدر ان املبيعات النقدية بلغت 50 
مليونــا و 50 الــف دوالر، فيمــا ذهبت البقية 
البالغــة 169 مليونا و 928 الفــا و 420 دوالرا 
لتعزيز االرصدة في اخلارج على شكل )حواالت، 

اعتمادات(.
وأشــار املصدر ، إلى ان املصارف التي اشــترت 
الــدوالر النقدي بلغ عددهــا 16 مصرفا، فيما 
بلــغ عدد املصارف التي قامــت بتلبية طلبات 
تعزيــز االرصدة فــي اخلــارج 15 مصرفا، فيما 
كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط 

املشاركة في املزاد 169 شركة.

بغداد ـ الصباح الجديد :
استقرت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي في 
األســواق احمللية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق 

اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقــال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر فــي العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 مــن الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 421 الف دينار، وسعر الشراء 417  الف 

دينار، وهي نفس االسعار امس األول السبت.
وأشــار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل استقرارا 
ايضا عند 391 الف دينار، وبلغ ســعر الشــراء 

387 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بــني 420 الف دينــار و 430 ألفاً، فيما 
تراوح ســعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 

390 الفاً و 400 الف دينار.
اما اســعار الذهــب في اربيل فقد شــهدت 
استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب 
عيار 24 سعر بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 
22 بيع 445 الف دينار، وســجل عيار 21 سعر 
بيع 430 الف دينار، فيما ســجل عيار 18 سعر 

بيع 365 ألف دينار.

مبيعات البنك المركزي 
تتجاوز 200 مليون دوالر

اسعار الذهب تميل
 إلى االستقرار في أسواق 

بغداد و كردستان

متابعة ـ الصباح الجديد :
يشهد ســعر صرف الدينار منذ 
الدوالر،  مقابل  تقلبات  شــهرين 
يعــزوه خبــراء إلى بــدء العراق 
االمتثــال إلجــراءات دولية على 
بالعملــة  املاليــة  التحويــالت 
الصعبة، فيمــا حتمل أطراف في 
هذا  مســؤولية  واشنطن  البالد 

التراجع.
وفيما ســعر الصرف الرســمي 
املثبت هــو 1470 دينــارا مقابل 
الدوالر الواحد، تراجع سعر الدينار 
في السوق منذ منتصف نوفمبر 
إلى 1600 دينار مطلع األســبوع، 
 ،1570 عنــد  يســتقر  أن  قبــل 
بحســب وكالة األنباء الرسمية، 
أي أن العملــة العراقيــة فقدت 

عشرة في املائة من قيمتها.
وال يعد هذا التراجع ضخما، لكنه 
يثير قلــق العراقيني مــن ارتفاع 
كالغاز  املســتوردة،  املواد  أسعار 
واحلنطة على سبيل املثال، ويقول 
رئيس  مستشــار  صالح  مظهر 
لفرانس  املالية  للشــؤون  الوزراء 
برس »الســبب األساســي لهذا 
التراجــع هو قيــد خارجي، لكن 
السياســيني العراقيني يعدون أن 
أمريكا تقف خلف هذا التقلب«.

واتهم هادي العامري رئيس حتالف 
الشعبي  للحشد  املمثل  الفتح، 
إليران  موالية  الذي يضم فصائل 
تصريح  في  الدولة،  في  منضوية 
الثالثــاء األمريكيــني مبمارســة 
»الضغــوط علــى العــراق ملنع 
انفتاحه على أوروبا ودول العالم«، 
وعد أن األمريكيني يســتخدمون 
لتجويــع  كســالح  »الــدوالر 

الشعوب«.
طبقجلي  أحمد  يرى  املقابل،  في 
اخلبير االقتصادي أنه »على عكس 
املغلوطة،  واملعلومات  الشائعات 

ال دليل على وجود ضغط أمريكي 
على العراق«، الشريك االقتصادي 

والتجاري الهام إليران اجملاورة.
صدمة

في الواقع، يرتبــط تقلب الدينار 
لبعض  العــراق  امتثــال  ببــدء 
معايير نظــام التحويالت الدولي 
)ســويفت( الذي بات ينبغي على 
املصــارف العراقية تطبيقه منذ 
منتصــف نوفمبــر للوصول إلى 
الدوالر  مــن  العراق  احتياطــات 

املوجودة في الواليات املتحدة.
وليتمكن العراق من الوصول إلى 

تلك االحتياطــات التي تبلغ 100 
مليار دوالر، عليه حاليا التماشي 
مع نظم »تتطلب االلتزام بأحكام 
مكافحة غسيل األموال العاملية، 
اإلرهاب،  متويل  مكافحة  وأحكام 
وتلك املرتبطة بالعقوبات، كتلك 
املطّبقة على إيران وروسيا«، وفق 

طبقجلي.
ويضيف أن األمــر يتعلق بدخول 
العراق »ضمن نظام حتويالت مالي 
عاملــي يتطلب درجــة عالية من 
الشــفافية«، لكن ذلك »ســبب 
صدمــة« للعديد مــن املصارف 

العراقية »ألنها غير معتادة على 
هذا النظام«.

ينبغي  أنه  صالح  مظهر  وأوضح 
على املصــارف العراقيــة حاليا 
على  بالدوالر  »حتويالتها  تسجيل 
منصة إلكترونية، تدقق الطلبات، 
ويقــوم االحتياطــي الفدرالــي 
بفحصها وإذا كانت لديه شكوك 

يقوم بتوقيف التحويل«.
منذ  الفدرالي  االحتياطي  ورفض 
بدء تنفيذ القيــود، 80 في املائة 
املالية  التحويــالت  من طلبــات 
بحســب  العراقية،  للمصــارف 

مظهــر صالــح، علــى خلفية 
بالوجهــة  متعلقــة  شــكوك 
النهائية لتلك املبالغ التي يجري 

حتويلها، كما قال.
حالة مؤقتة

وأثر هذا الرفض على عرض الدوالر 
في الســوق العراقية. في املقابل 
العرض لم  الطلب لكــن  تراكم 
يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع 
ســعر الصرف مع تراجع حتويالت 
املصارف بالــدوالر، وحتدث املركزي 
العراقي في بيــان له الثالثاء عن 
عودة ســعر الصرف إلى ما كان 

واصفا  أســبوعني،  عليه خــالل 
اضطراب أسعار الدوالر بأنه حالة 

مؤقتة«.
اتخــذت  ذلــك،  غضــون  فــي 
السلطات إجراءات منها تسهيل 
متويل جتارة القطاع اخلاص بالدوالر 
من خالل املصارف العراقية، وفتح 
منافذ لبيع العملة األجنبية في 
املصــارف احلكوميــة للجمهور 
ألغراض الســفر، وقــرر مجلس 
الوزراء كذلك إلزام جميع اجلهات 
احلكوميــة ببيع جميع الســلع 
بالدينار  العــراق  داخل  واخلدمات 
وبســعر البنك املركــزي والبالغ 

1470 دينارا للدوالر الواحد«.
ويــرى مظهــر صالــح أن »هذه 
االجراءات مهمــة ألنها تظهر أن 
الســوق  حلماية  موجودة  الدولة 
صد  »على  وتســاعد  واملواطن«، 
املشكلة«، على الرغم من تراجع 
التضخم  نســبة  تزال  ال  الدينار 
ضئيلة حيث بلغت 5.3 في املائة 
بوتيرة ســنوية في أكتوبر 2022، 
وفق وزارة التخطيط، لكن اخملاوف 
الفعلية تتعلق بالقدرة الشرائية 

للسكان.
وبدأ سعد الطائي، املتقاعد الذي 
يساعد ابنه في إدارة متجر صغير 
في حي الكرادة في بغداد، يشعر 
الصرف على  تقلبات ســعر  بأثر 
قدرته الشــرائية. ويقول إن »هذا 
التذبذب الذي يحصل مشــكلة 
حقيقيــة، للتاجــر الــذي يبيع 
باملفرد وللمســتهلك«، ويضيف 
أن »العراقيــني رواتبهم محدودة 
ويتقاضــون رواتبهــم بالدينــار 
أســتلم  كمتقاعد  أنا  العراقي. 
494 ألف دينار، حينما كان الدوالر 
 336 1470 كانــت قيمــة راتبي 
دوالرا واليــوم على ســعر صرف 

1570 يصبح راتبي 314 دوالرا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الســنوي  التضخم  معدل  ارتفع 
في الســعودية إلى 3.3 باملئة في 
2.9 باملئة  ديسمبر املاضي، مقابل 
في نوفمبر، مدفوعا بزيادة تكاليف 
السكن والغذاء، بحسب بيان من 

الهيئة العامة لإلحصاء، األحد.
وذكر البيان، أن قســم الســكن 
ارتفع  والغــاز،  والكهرباء  وامليــاه 
بنســبة 5.9 باملئة في ديســمبر، 
على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع 
أسعار إيجارات الشقق السكنية 

بنسبة 18.1 باملئة.
»وكان الرتفاع هذا القســم تأثير 
كبير في ارتفاع التضخم السنوي 
في ديسمبر، نظرا لوزنه في املؤشر 

البالغ 25.5 باملئة«، بحسب البيان.
قســم األغذية واملشروبات ارتفع 
أيضــا بنســبة 4.2 باملئــة على 
أساس ســنوي في ديسمبر، وذلك 
بســبب ارتفاع في أسعار اللحوم 

والدواجن بنسبة 5.9 باملئة.
النقل بنسبة  ارتفع قســم  كما 
ارتفاع أسعار  باملئة، بســبب   4.1
شــراء املركبات بنســبة خمسة 

باملئة.
ارتفع  شــهري،  أســاس  وعلــى 
الســعودية  في  التضخم  معدل 
بنســبة 0.3 باملئة مقارنة بشهر 
نوفمبر، والــذي جاء أيضا مدفوعا 
بارتفاع أســعار اإليجارات والنقل، 
برغــم انخفاض أســعار األغذية 

واملشروبات 0.1 باملئة.
وقالــت هيئة اإلحصــاء في بيان 
أســعار  مؤشــر  إن  منفصــل 
 2022 املستهلكني السنوية لعام 
ارتفع 2.5 باملئة باملقارنة مع 2021 
متأثــرا على نحو رئيســي بزيادة 
 3.7 واملشــروبات  الغذاء  أســعار 
باملئة وأســعار النقــل 4.1 باملئة 

بسبب وزنها في املؤشر.
وأضافــت أن فئة اإلســكان زادت 
1.8 باملئة في 2022 بســبب زيادة 

إيجارات اإلسكان 2.0 باملئة.
كانت وزارة املالية قد قالت في بيان 
ميزانية عــام 2023 إنها تتوقع أن 
يسجل معدل التضخم 2.6 باملئة 

في املتوسط في نهاية 2022. 

بغداد ـ الصباح الجديد :
الدوالر  صرف  أســعار  اســتقرت 
األمريكي مقابــل الدينار العراقي، 
امس األحد، في البورصة الرئيسية 
بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في 

اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفي ، إن بورصتي 
الكفــاح واحلارثيــة املركزيتني في 
بغداد سجلتا صباح اليوم 157900 
دينــار عراقــي مقابــل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اسعار البيع 
والشــراء اســتقرت فــي محال 
في  احمللية  باألســواق  الصيرفــة 
البيع   بلــغ ســعر  بغــداد، حيث 
158500 دينــار عراقــي لكل 100 

دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار 
لكل  عراقي  دينار   157500 الشراء 

100 دوالر امريكي.
اقليم  اربيــل عاصمــة  أما فــي 
كردستان، فان اســعار الدوالر في 

البورصة سجلت ارتفاعا حيث بلغ 
ســعر الدوالر البيع 157950 دينارا 
لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 
 100 دينارا لكل   157925 الشــراء 

دوالر امريكي.

التضخم في السعودية يرتفع
 إلى 3.3 بالمئة في ديسمبر

استقرار اسعار الدوالر في بغداد 
وارتفاعها بإقليم كردستان

امتثال البالد لنظام التحويالت المصرفية 
الدولية اهم أسباب تذبذب سعر الدوالر
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد: 5706/ش/2022
التاريخ: 2023/1/15

الى/ املدعى عليه )محمد فواز عبد(
م/ اعالن

حتية طيبة...
وبالعــدد   2022/12/27 بتاريــخ 
5706/ش/2022 قررت هذه احملكمة احلكم 
بتصديق الزواج بينك وبني زوجتك املدعية 
)فاطمة داود سليمان( بتاريخ 2016/6/16 
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائم بالتبليغ واشــعار مختار املنطقة 
لذا تقرر تبليغــك بصحيفتني محليتني 
بالقرار املذكور وفي حال عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونــا للطعن في القرار 
املذكور خالل مدة ثالثــون يوما من تاريخ 
نشر هذا االعالن وبعكسه سيكون القرار 

مكتسب درجة البتات.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
دار القضاء في الكرمة

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 35/ش/2023
التاريخ: 2023/1/15

اعالن
الى/ املدعو )رضا كامل علي(

أعاله  املرقمــة  الدعــوى  ملقتضيــات 
واملقامة مــن املدعيــة )حكيمه فوزي 
مطر( علــي املدعى عليــه )رضا كامل 
علي( والتي تطلب فيها ســلب الوالية 
وتنصيبهــا وصية علــى اطفالها كل 
مــن )محمد واحمــد وغصــون و ورود 
قررت  اقامتك  وجملهوليــة محــل  ونبأ( 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رسميتني يوميتني وفي حال 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 
في موعد املرافعــة املوافق 2023/1/30 
ســوف جتــري املرافعة بحقــك غيابيا 

واصوليا. 
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد 926/ش/2022
التاريخ 2023/1/15

اعالن
الى/ املدعى عليه سعد خلف 

دخيل
اصدرت محكمة  بتاريخ 2023/1/10 
االحــوال الشــخصية فــي بيجي 
حكمــا غيابيا مبوجب قــرار احلكم 
واملتضمــن  926/ش/2022  بالعــدد 
احلكم بتأييد حضانة املدعية يسرى 
حمادي خلف على اطفالها كل من 
حذيفــه وزمزم وعائشــة وجملهولية 
بالنشر  تبليغك  تقرر  اقامتك  محل 
في صحيفتــني محليتني وفي حال 
او من ينــوب عنك  عدم حضــورك 
قانونا سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفقا للقانون.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد : 129/ش/2023
التاريخ: 2023/1/15

الى/ املدعى عليه )تيسير امني عبد 
الرحمن(
م/ اعالن

للدعوى املقامة من قبــل املدعية )رويده 
مقبل سليمان( ضد املدعى عليه )تيسير 
امني عبد الرحمن( بالعدد )129/ش/2023( 
والتــي تطلــب فيهــا التفريــق للضرر 
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائــم بالتبليغ وتأييد اخملتــار لذا تقرر 
تبليغك بصحيفتــني محليتني حلضورك 
او ارســال من ينوب عنك قانوناً في موعد 
املرافعة املصادف )2023/1/23( الســاعة 
التاسعة صباحا وفي حال عدم حضورك 
ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلنا وفق 

القانون
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد: 5798/ش/2022
التاريخ: 2023/1/15
الى/ املدعى عليه )بكر وحيد محسن(

م/ اعالن
حتية طيبة...

وبالعــدد   2022/12/29 بتاريــخ 
5798/ش/2022 قررت هذه احملكمة احلكم 
بتصديق الزواج بينك وبني زوجتك املدعية 
)ســناء داود ســاميان( بتاريــخ 2015/8/5 
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائم بالتبليغ واشــعار مختار املنطقة 
لذا تقرر تبليغــك بصحيفتني محليتني 
بالقرار املذكور وفي حال عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونــا للطعن في القرار 
املذكور خالل مدة ثالثــون يوما من تاريخ 
نشر هذا االعالن وبعكسه سيكون القرار 

مكتسب درجة البتات.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي 

7 اعالن

إعــــــالن
استناداً لقانون املزايدات و املناقصات اخلاصة باالوقاف املرقم 45 لسنة 1969

تعلن هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني عن اجراء مزايدة علنية في ديوان الوقف السني / القاعة امللحقة احملالت التجارية وقطع االراضي الزراعية 
املبينة أرقامها وأوصافها أدناه ، فعلى الراغبني في االشــتراك باملزايدة مراجعة ديوان الهيئة مســتصحبني معهم بطاقة السكن  والبطاقة التموينية 
وهوية األحوال املدنية وشــهادة اجلنســية العراقية  أصل و صورة وتأييد ســكن  مع صك مصدق من مصرف الرافدين ممغنط ويحتوي على ختم حراري          
ألمر ) هيئة إدارة واســتثمار اموال الوقف الســني( بالتأمينات القانونية البالغة 20% من بدل التقدير وعلى من ترسو عليه املزايدة دفع اإليجار السنوي 
صفقــة واحدة مع أجور اإلعالن واللجان مــع مالحظة املادة 18 من نظام املزايدات اخلاصة باألوقاف والتي منعت املســؤولني واملوظفني في دوائر األوقاف 

وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من االشتراك في املزايدة وكذلك املدينني جلهة الوقف . 
يكون موعد املزايدة يوم ) االثنني ( املوافق 2023/1/23

 املدير العام وكالة
رئيس اللجنة

الشركة العامة لتجارة احلبوب

Lawdep@grainp.iq /القسم القانوني
IMPORT1@grainb.iq /قسم االستيراد

 market@grainb.iq /قسم التسويق
Computer@grainb.iq /قسم احلاسبة

رقم املناقصة/ 2023/3
رقم التبويب/ 351

إعالن للمرة االولى

1- يسر الشــركة العامة لتجارة احلبوب اإلعالن لذوي اخلبرة من الشــركات أو املكاتب أو األشخاص 
الطبيعيني لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )حتميل وتفريغ احلبوب في فرع بابل(.

2- تتوفر لدى )الشــركة العامة لتجارة احلبوب( التخصيصات املالية ضمــن املوازنة االحتادية وينوي 
استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات )اعمال التحميل والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص فرع بابل(.

3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري 
الى الشركة العامة لتجارة احلبوب/ القسم القانوني الكائن في بغداد- باب املعظم- مدخل الشيخ 
عمر- الطابق األول( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة )750000( سبعمائة وخمسون 
ألــف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني 

في أعاله.
4-  يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:

-  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب.
-  هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-  بطاقة السكن.
-  البطاقة التموينية.

-  شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات.
5- تسّلم العطاءات الى العنوان: )الشركة العامة لتجارة احلبوب/ القسم القانوني الكائن في بغداد- 
باب املعظم- مدخل الشــيخ عمر- الطابق الثاني( في املوعد احملدد لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً 
من يوم )االحد( املصادف 2023/2/5  وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان )الشــركة العامة لتجارة احلبوب/ بغداد- 
باب املعظم- مدخل الشــيخ عمر- الشركة العامة لتجارة احلبوب- قاعة مكتب السيد املدير العام( 
في الزمان والتأريخ )الســاعة الثانية عشــر ظهراً من يوم )االحد( املوافق 2023/2/5  يجب أن تتضمن 
العطــاءات التأمينات األولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان مصرفي 
أو صــك مصدق( ومببلغ )200000000( مائتان مليون دينار عراقي صادر من مصرف معتمد في العراق/ 

البنك املركزي العراقي، علماً أن الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات فرع بابل

مالحظات/
1- تكون نفاذية العروض )90( يوما من تأريخ غلق املناقصة.

2- ســيتم انعقاد مؤمتر خاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل موعد ال يقل 
عن )7( أيام من تأريخ غلق املناقصة واملصادف يوم 2023/1/25

3- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء احملددة في 
وثائق املناقصة مبدة ال تقل عن )28( يوما.

4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الســاعة الثانية عشــرة في 2023/2/5 في قاعة االجتماعات 
مبكتب السيد املدير العام.

حسني غازي كاظم
مدير القسم القانوني

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعادة إعالن للمرة الثانية

استنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة 
تنفيذ أعمال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة 
علنية لبيع ترسبات اجلزرات في محافظة االنبار / موقع الرمادي )وكما مبني 

باجلدول ادناه(.

وذلك في يوم الثالثاء املوافق )2023/1/31( في متام الساعة )العاشرة صباحا( 
وإذا وافق في يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري املزايدة في اليوم الذي يليه 
في )محافظة االنبار/ موقع الرمادي( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة 
العلنية االطالع ميدانيا على مواقع ترســبات اجلزرات التي فيها الكميات 
واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القسم القانوني 
في مركز دائــرة تنفيذ اعمال كري االنهر الكائن في بغــداد/ الدورة/ طريق 
احملمودية/ خلــف مركز الوليد، وقبل الدخول فــي املزايدة وعليهم احلضور 
في الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما 
مبني في اجلدول اعــاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيــذ اعمال كري االنهر 
على ان تســتكمل بقية التأمينات بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة وعلى 
املزايد تقدمي املستمســكات املطلوبة البطاقة املوحــدة او بطاقة االحوال 
الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور نشــر االعالن والداللية البالغة )%2( 
كما عليه تســديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام 
من تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله 
وبعكســه يعد ناكالً ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترسبات 
اجلزرات واالحواض إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حالة احلاجة ألي 
استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة 

قبل موعد املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة الثانية / مناقصة جتهيز املواد واألدوات الالزمة لتشغيل مخيم الواحة
2nd Announcement for Provision of Supplying Materials and Tools for Camp Operation of Al Waha

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)013/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة الثانية عن مناقصة جتهيز املواد واألدوات الالزمة لتشغيل مخيم 
الواحة فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية والعاملية مخاطبة )شــركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية 
املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمتــه 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال 

يتجزأ من املشروع. 
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة تأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. جلب عدم ممانعة غير منتهية الصالحية لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.
1.3. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق, وتقدمي عدم ممانعة نافذة  من الهيئة العامه 

للضرائب.
2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )2,000 $( بالدوالر األمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألســم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )سنة 

واحدة( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
4. في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشــاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:

أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(
ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(

ج ( خطاب الضمان بقيمة )2,000 دوالر أمريكي(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب 

ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 2023/01/31 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنية اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 28\01\2023 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور 

او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
8.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في الفقرة رقم )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشــركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حســب الضوابط والتعليمات 

النافذة. 
مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد

 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة نافذه من 
كتاب عدم ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.

 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية
 osama@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية

 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com

AL-WAHA Petroleum CO., LTD   

بدل التقدير كتابةبدل التقديراملساحةرقم العقار و املوقعت

مليونان دينار 1042,000,000م2أخلانه 240/155/ا كراج العلوي 1

مليون دينار 541,000,000م2أخلانه  240/129 كراج الكرامة 2

مليون وخمسمائة  إلف دينار501,500,000م2أخلانه  240/125 كراج الكرامة 3

تسعمائة إلف دينار 12,89,00,000م2أخلانه  18  باب املعظم 4

تسعمائة إلف دينار 109,00,000م2الدكان  5د/2/240 الشيخ عمر 5

مليون ومائتان إلف دينار271,200,000م2الدكان  %/240 كراج العلوي 6

مليون ومائتان إلف دينار511,200,000م2اخلانه  155 /240 كراج العلوي 7

مليون وتسعمائة الف دينار201,900,000مالغرفة 639/2 باب االغا 8

ثالثة ماليني وثالثمائة الف دينار203,300,000م2الغرف 639/10 باب االغا9

مليون ومائتان إلف دينار4,251,200,000م2دكان 2/29 خان الزرور10

سبعمائة وخمسون الف دينار11750,000م2دكان 3312/12/1/9 ك / الشعب /جامع اجلهاد11

اربعمائة وخمسون الف دينار12,25450,000م2دكان 166 ابو غريب12

مليون دينار11,51,000,000م2دكان 240/1/30 الشيخ عمر13

مليون وثمنمائة الف دينار141,800,000م2دكان 240/26 الشيخ عمر14

اربعة ماليني دينار504,000,000م2دكان 1/19/435 كراج السيد قادر15

ثمانية ماليني دينار908,000,000م2دكان 19/435 كراج السيد قادر16

مليون ومائتان إلف دينار121,200,000م2دكان 17/30/7/1 باب املعظم17

مليون دينار151,000,000م2دكان 131أ /240 الشيخ عمر18

خمسمائة الف دينار34,60500,000م2قطعة جتارية 489 امليدان/خلف جامع املرادية ضمن محلة سكنية19

مليون ومائتان إلف دينار121,200,000م2دكان 1020/25 مقبرة الغزالي 20

مليون ومائتان إلف دينار121,200,000م2دكان 1020/25 مقبرة الغزالي 21

مليون ومائتان إلف دينار121,200,000م2دكان 1020/25 مقبرة الغزالي 22

مليون ومائتان إلف دينار121,200,000م2دكان 1020/25 مقبرة الغزالي 23

مليون ومائتان إلف دينار121,200,000م2دكان 1020/25 مقبرة الغزالي 24

تسعمائة الف دينار15900,000م2خانه 1020/25/4 مقبرة الغزالي25

تسعمائة الف دينار15900,000م2خانه 1020/25 مقبرة الغزالي26

تسعمائة الف دينار15900,000م2خانه 1020/25 مقبرة الغزالي27

تسعمائة الف دينار15900,000م2خانه 1020/25 مقبرة الغزالي28

تسعمائة الف دينار15900,000م2خانه 1020/25 مقبرة الغزالي29

تسعمائة الف دينار15900,000م2خانه 1020/25 مقبرة الغزالي30

تسعمائة الف دينار15900,000م2خانه 1020/25 مقبرة الغزالي31

اثنا عشر مليون دينار16912,000,000م2البناية التجارية 3/850و4و5 وجزء1/850 العمار /مجاور جامع بنات احلسن32

الفقرةت
الكلفة التخمينية

املبلغ كتابةاملبلغ رقما

الف وتسعمائة دينار/ طن1900تفريغ احلبوب املكيسة للطن1

الفان وسبعمائة وخمسون دينار/ طن2750حتميل احلبوب املكيسة للطن2

الفان ومائتان وخمسون دينار/ طن2250تفريغ احلبوب الفل3

4
تفريغ احلبوب املكيسة من 

الفان ومائتان دينار/ طن1200فوهة االستالم

الف وتسعمائة دينار/ طن1900حتميل حبوب فل5

اربعة االف ومائتان وخمسون دينار/ طن4250تعبئة احلبوب6

التنظيف لكافة املواقع بعدد 7
ثمانية ماليني دينار شهريا8000000)5( مواقع

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة احملددة 
التأمينات املالحظاتلرفع الكميات

القانونية

4،036،000 جزرة جانبية210 يوم40360 م3جزرة اجلنابيني1
دينار

االثنني 16 كانون الثاني 2023 العدد )5056(
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ثقافة8

محمد جميل خضر* 

في مدِحها ومــدِح أهلِها، صــدح ذات مّرة 
فصيح ُمَضر، وفصيح العرب أجمعني، خالد 
بن صفــوان املنقريُّ التميميُّ البصرّي )توفي 
سنة 139 هجرية(، قائاًًل لسائلِه مسلمة بن 
عبد امللك بن مــروان: »يغدو قانُِصنا فيجيء 
بالشّبوط والشّيم )أنواع من السمك اجليد(، 
ويجيء صّياد البــّر بالظبي والظلّيم، ونحن 
أكثر الناس عاًجا وســاًجا وخــزًّا )من احلرير( 
وبرذونًا )من أوصاف اخليل(، وِهماًلًجا  وديباًجا 
وخريــدة ِمغناًجــا. بيوتنا الذهــب، ونهرنا 
العجب، أّوله الرُّطب، وأوسطه الِعنب، وآخره 
القصب. فأما الرطب عندنا، فمن النخل في 
مباركه، كالزيتــون عندكم في منابته، هذا 

على أفنانِه، وَذاك على أغصانِه«.
إنها البصــرُة العراقيُة احلجازيــُة النجديُة 
النبطيُة  اإلســكندريُة  الهنديــُة  املُضريُة 
الراشــديُة األمويُة العّباســية. أُبّلة الزمن 
القدمي. منطلق الســندباد وأّم العراق، خزانة 
العرب وعني الدنيا، ذات الِوشامنْي والفيحاء. 
ملتقى دجلة والفرات، أفق شط العرب الذي 

ال يهادن وال يخلع األصحاب.
الصلبــة، حيث  الغليظــة  احلجــارة  أرض 
الِغلظة لــأرض والّصاًلبة للحجارة. طرُقها 
كثيــرة، ودروبها متشــّعبة. عصيٌة على أّي 
احتاًلل، ومن يشــك بهــذه احلقيقة فعليه 
مراجعة سجاًلت االستعمار البريطاني. في 
شمال القلب شجرة آدم، وفي هضاب الروح 
جّنات عدن، وفي كل شــبٍر نــْذر، وخلف كلِّ 
جدارٍ أُْســرة حتبُّ آل البيت، وتعشق احلسني 
ابن علي. شــّيد عتبة بن غــزوان )40 ق. هـ/ 
582 م ـ 17 هـــ/ 639 م( معناها اجلديد بعد 
الفتوحات اإلســاًلمية، بوصفها ِمصرًا من 

أمصار اجلُند ومدن احملاربني الفاحتني.

تاريخ البصرة
يعود تاريخ مدينة البصرة إلى ما قبل العصور 
التاريخية، حيث يعتقد كثير من الباحثني أن 
جنات عدن التي نزل فيها آدم أبو البشر تقع 
وبالتحديد  املدينة،  إلى الشــمال من مركز 
منطقة القرنة التي حتتوي على شــجرة آدم 
بحسب االعتقاد السائد هناك، وتبعد عنها 
20 كيلومترًا. وقد بنيت البصرة على أنقاض 
معســكر للفرس في منطقة كانت تدعى 
اخلريبة. كما أن هنالــك مدينة أثرية يعتقد 
دت في زمن نبوخذ  بعض املؤرخني أنها شــيّ
نصر، وتدعــى طريدون، ويذهــب آخرون إلى 
أنها كانت مدينة آشــورية، حيث كان لهذه 
املدينة سدٌّ يحميها من ارتفاع منسوب مياه 
البحــر، فإن صح هذا فإن طريدون، أو تريدون، 
تقــع جنوب مدينة الزُّبير قرب خور الزُّبير في 
الوقت احلاضر، بينما يعتقد الرّحالة جسني 
أن موقع طريدون هو قرب جبل ســنام الذي 
يبعد عن جنــوب مدينة الزبير بحوالي ثاًلثة 
عشــر مياًًل، فإذا كان ذلك صحيًحا، فمعناه 
أن خور الزبير )ابن اخلليج العربي واملكّمل له( 
ميتد وصواًل إلى جبل ســنام القائم منذ أيام 

الدولة البابلية.
في بدايات الفتوحات اإلساًلمية، صار للبصرة 
قيمــة مضافة بوصفها مدينة عســكرية 
شّيدها عتبة بن غزوان في عهد اخلليفة عمر 
بن اخلطاب سنة 14، وقيل 15هـ، عند ملتقى 
نهرّي دجلة والفرات. ويعرف ملتقاهما بشط 
العرب. وقيل إن سبب تسميتها بالبصرة هو 
أن عتبــة بن غزوان كتب إلــى اخلليفة عمر 
يســتأذنه في متصيرها ووصفها لُه بقولِه: 
»إني أرى أرًضا كثيــرة الفضة في طرف البّر 
إلى الريــف ودونها مناقع فيهــا ماء وفيها 
قصباء«، فقال عمــر بن اخلطاب: »هذه أرٌض 
بصرٌة قريبٌة من املشارب واملراعي واحملتطب«.

عشرون ألف نهر
هل يبالغ من يقولــون إن أنهر البصرة وصل 
عددها ذات زمان إلى زهاء عشرين ألف نهر؟ 
لعل جوابًا دقيًقا لن يتحقق في يوم من األيام 
عن هذا الســؤال، ولكن مــن زار املدينة من 
الرّحالة واملؤرخني لم يســتغرب هذا الرقم، 
بل ماَل بعضهم إلــى تأكيده، وذْكر ما يوّثق 
صحتــه. كثير من بيــوت البصرة وقصورها 
بُنيــت على حــواف األنهر، كما بــات حال 
البنايــات على حواف القنــوات البحرية في 

مدينة البندقية اإليطالية بعد البصرة. 

بصرة السّياب
هل نكتفي من العشــرين ألــف نهر بألٍف 
فقط كي يبقى شــعر بدر شــاكر السّياب 
)1926ـ  1964(، رغم قصر عمره، دائم اجلريان. 
هناك في جيكور حيث الصبايا »يُوْسِوســَن 
بني النخيل«، وحيث ولد أحُد أهّم مؤّسسي 
قصيــدة التفعيلة والشــعر احلُر على وجه 
العموم، ينبت القصُب خياالِت خصب، ويزهر 

من النهر ألُف نهر، ويصعد املطُر أنشودًة:
»عيناِك غابتا نخيٍل ساعَة السَحرْ

أو ُشرفتان راَح ينأى عنهما القمرْ
عيناِك حني تَبسماِن تورُق الكروم

وترقص األضواُء... كاألقمارِ في نَهرْ«.
فكيف كانت عاًلقة الســّياب ببصرته؟ بل 
كيف كانت عاًلقتــه بعراقه كّله؟ هل نقول 
إنها عاًلقة حب للوطن مبــا هو وطن وأناس 
وأهــل وغاًلبا وجــوع وأوابد وذاكــرات وأنهر 
ومربد ونخل وشط وشمس ال تغيب، مقابل 
عاًلقــة مضطربــة مع أنظمــة احلكم في 
كل وطن عربي؟ أنظمــة تقمع اإلبداع احلر، 
وتســتقوي على الشعر حني يكون باًل سنٍد 
وال وتٍد وال مدائح تائهــةً في الظاًلل. فاترك 
حنينــك يا ابن الســّياب ينتهي به الطواف 
حتى متّردِ املهلهل أبو ليلى الزير سالم، حيث 
ربيعة القبيلة جتمعكما مًعا في باًلد تنتمي 
للقبيلة أكثر من انتمائها ملدنّية البّر وفّضة 

البحر.
واجمع حولــك، لو أتيح لك، باقي رَبْع اإلبداع 
في ناحيتك وقضائك اخلصيب )تتبع جيكور 
لقضــاء أبي اخلصيب(: ســعدي يوســف، 
البصريني  الشــعراء  )مــن  محمود  محمد 
اجملددين(، خليل إسماعيل، ومن قبلِه محمد 
علي إســماعيل، وعبد اللطيف الدليشــي 
)شاعر ومؤّرخ(، ومؤيد العبد الواحد )الشاعر 
الرقيق(، ومصطفى كامل الياسني، وغيرهم 

وغيرهم.

سندباد البحار
من ميناء البصرة كانت تنطلق، في كلِّ مّرة، 
سفينة الفتى علي سندباد البحار. صحيح 
أن أصله مــن بغداد، لكــن نقطة االنطاًلق 
كانت هناك في أقصى اجلنوب املتقاطع مع 
أحاًلم الناس، وحكايات الشــعوب، وقصص 

الليل، وأغنيات القمر في متام بدره.
اجلهة املنظمــة للدورة اجلديدة املتجددة من 
بطولة اخلليج العربي لكرة القدم )خليجي 
25(، قــّررت أن يكون الســندباد مبختلف ما 
يعنيه، هو تعويذة البطولة، فأي تعويذة أكثر 

عمًقا ودالالت من هكذا تعويذة؟

ِعمارة البصرة

اب في  استشار عتبة بن غزوان عمر بن اخلطَّ
متصير البصرة، فأمره أن ينزل في موقٍع قريٍب 
من املاء، واملرعى، فوقــع اختياره على مكان 
البصــرة، وكتب إِليه: إِنِّي وجــدت أرًضا في 
طرف البــرِّ إِلى الريف، ومن دونها مناقع ماء، 
فيها قصباء، فكتب له: أن انزل فيها. فنزلها، 
وبنى مسجدها من قصٍب، وبنى دار إِمارتها 
دون املســجد، وبنى النَّاس سبع دساكر من 
قصٍب أيًضــا؛ لكثرته هناك، فكانوا إِذا غزوا؛ 
نزعوا ذلــك القصب، ثمَّ حزمــوه، ووضعوه 
حتَّى يعودوا مــن الغزو، فيعيدوا بناءها كما 
كان، وأصاب القصب حريٌق، فاســتأذنوا عمر 
اب أن يبنوا باللَّنِِبِ، فأذن لهم في إِمارة  بن اخلطَّ
أبي موسى األشــعري بعد وفاة عتبة سنة 
17هـ. فبنى أبو موسى املسجد، ودار اإلِمارة 

باللَّنِِبِ، والطني، وسقفها بالعشب، ثمَّ بنوها 
باحلجارة، واألجر، وقد جعلوها خطًطا لقبائل 
أهلها، وجعلوا عرض شارعها األعظم )وهو 
مربدها( ســتني ذراًعا، وعرض ما ســواه من 
زقاٍق  ذراًعا، وعرض كلِّ  ــوارع عشــرين  الشَّ
ٍة رحبًة  ســبعة أذرع، وجعلوا وسط كلِّ خطَّ
فســيحة ملرابط خيولهم، وقبــور موتاهم، 

وتاًلصقوا في املنازل.
عندما اســتأذن أهل البصــرة اخلليفة عمر 
اللنِب في  بن اخلطاب باســتخدام الطــوب 
إعــادة بناء املدينة بعد احلريــق الكبير الذي 
تعرضت لــه املدينة التي كانت تســتخدم 
القصب فــي البناء، أجابهــم إلى طلبهم، 
مع بعض االشــتراطات واحملــددات: »افعلوا، 
وال يزيــدّن أحدكم علــى ثاًلثة أبيــات، وال 
تطاولوا في البنيان، والزموا السنة تلزمكم 
الركيزة  شــّكلت  التعليمات  هذه  الدولة«، 
التي شــّيدت على  الرئيســية  املعماريــة 
أساسها البصرة من جديد؛ فخطط أهلها 
ومهندســوها املناهج والشــوارع، وجعلوا 
القبائل لكل قبيلة  املدينة خطًطا بحسب 
خط، وجعلوا عرض شارعها األعظم ستني 
ذراًعا وعرض ما سواه عشرين ذراًعا، وجعلوا 
عرض كل زقاق سبعة أذرع، ووسط كل خط 
رحبة فســيحة ملرابط خيولهم، وتاًلصقوا 

باملنازل، وأول شــيء بُِنَي فيها مســجدها، 
ووضعوه في الوسط، بحيث تتفرع الشوارع 
منه. وملّا أذن عمر ببنائها باللنِب ســاق إليها 
جماعات كبيرة من أشــراف العرب من أهل 
البادية، وأسكنهم فيها، وكان على تنزيلها 

أبو احلرباء عاصم بن دلف.
 

املساجد
من أشهر مساجد البصرة وأقدمها مسجد 
البصــرة الكبير، أّول مســاجد البصرة في 
إلى مســجد  إضافة  اإلســاًلمية،  العهدة 
البصرة الكبير، انتشرت، وتنتشر في البصرة 

مساجد وجوامع كثيرة منها:
*مســجد الزُّبير بن العّوام: )يقع حالًيا شرق 
محّلة الكوت قرب ســوق اخلضر في مدينة 

الزبير(.
*جامع العرب: يقع في محلة القبلة )محلة 
النقيب،جامع الكواز في محلة املشراق في 
البصرة. *جوامع أخــرى: جامع القطانة في 
محّلة القطانة، جامع القصب وجامع عزيز 
آغا في منطقــة القبلة، جامع عبد اهلل آغا 
وجامع الســيف في محلة الســيف )علًما 
أن جامع الســيف قد ُجّدد بناؤه سنة 1895 
مياًلدية(، جامــع اخلواجه محمود في محلة 
الباشا الذي ُجّدد بناؤه في العام نفسه الذي 
جدد فيه بناء جامع السيف )1895م(، جامع 
أبــي منارتنْي في محلة الباشــا أيًضا )أعيد 
الُفرســي وقد  1922م(، جامع  بناؤه ســنة 
بناه املهندس املعروف سنان باشا، ومن مآثر 
ســنان في البصرة بناؤه جامــع املناوي )في 
البراضعية،  املناوي باشا(، وجامع في  محّلة 
وجامع مقام علي في العشار الذي بني سنة 
1754م، وأعيد بناؤه من دائرة األوقاف ســنة 
1922م، ولــم تقف الدراســات على مصدر 

يشير إلى سبب تسمية هذا اجلامع.
إلى ذلك، يبدو أن كثيرًا من مساجد البصرة 
أثرًا بعد عني املنســوب  اندثرت وأصبحــت 
إلى قوم قدموا إلى اليمامــة من ُعمان، ثم 
صاروا منها إلى البصرة على حمير، فأقاموا 
بحضرة هذا املســجد. وقال بعضهم إنهم 

بَنوه، مســجد عاصم املنسوب إلى عاصم 
أحد بني ربيعة بــن كاًلب بن ربيعة بن عامر 

بن صعصعة.
 

األضرحة
إذا نظرنــا إلى األضرحــة بوصفها جزًءا من 
ِعمــارِة مدينٍة مــا ومعاملهــا األثرية، ففي 
البصرة عدد من األضرحة والشواهد والقبور، 
منها: ضريح الزبير بــن العّوام، ضريح عتبة 
بن غزوان )حجرة منفردة بجوار ضريح الزبير(، 
ضريح طلحة بن عبــد اهلل )هو غير طلحة 
بن عبيــد اهلل(، ضريح أنس بن مالك، ضريح 
عبــد الرحمن بن عوف، ضريــح العباس بن 
مرداس الســلمي، ضريح املقداد بن األسود 
الكندّي )من األضرحة املندرسة في البصرة، 

يقع هذه األيام في قرية الصنكر على طريق 
أبي اخلصيب(، ضريح أبو اجلوز، ضريح احلسن 

البصري وابن سيرين.
 

القصور
انتشــرت  والعصور،  األزمنة  اختــاًلف  على 
فــي البصرة القصور. لم يبــق من القصور 
القدمية ما يتيح لنــا التعرف على عمارتها 
وتفاصيلها الهندسية الفنية اجلمالية، أما 
القصور املتأخرة فقد حملت ســماٍت ميكن 
إيجازها باآلتي: الطبقات الســفلى من هذه 
القصور متينة البناء ومشــّيدة بحجر ذات 

عقود جميلة. 

من قصور البصرة املهمة:
*قصر أنس بن مالك )في الطفوف شــمالي 
البصرة(، وصفه اجلاحظ بأنه أشبه بالضيعة 
التي كانت حتيطه املزارع والبســاتني. يقول 
ياقوت إنه يقع في الزاوية، وبقربه نهر عدي، 
ويحتمل أن قصر أنــس كان في املكان الذي 

يدعى حتى اليوم بخربة أنس.
*قصر أوس: ينسـب هذا القصـر إلى أوس بن 
ثعلبة بــن رّقى، أحد بني متيم اهلل بن ثعلبة 
بن عكابه، وهو والي خراســان في زمن بني 

أمّية.

قال فيه عبد اهلل بن محمد بن أبي عينة:
»فيا طيب ذاك القصر قصرًا ونزهة

بأفيح سـهل غـير وعر وال ضنِك
بغرس كإبكار اجلواري وتربه

كـأن تـرها ماء ورد عـلى مسِك
كأن قصور القوم ينظرن حوله

إلى مالك حوف على منبرِ املُلِك
يدل عليها مستطياًًل بفضله

فيضحك منها وهي مطرقة تبكي«.
ومن قصــور البصــرة، إلى ذلــك: النواهق، 
املســّيرين، األبيض، زربي، قصر عيســى بن 
جعفر، قصر النعمان، القصر األحمر، وقصور 
أخرى كثيرة: بني خلف، ونواضح، والغضبان، 

والزيت، وعسل، وغيرها.
 

مربد الشعراء
في سوق قدمي من أســواق البصرة الطالعة 
من ِجرار متٍر زجنبيل، كان يتســابق الشعراء 
في منح احلرف روًحا مشّعة بدفقات اجلنوب. 
كان جرير يغســل في العــكاظ اجلديد ثوب 
احلكاية، والفرزدق يدق جدران البداية، وبّشار 
يتهّجــى عربيــة مطعمة بفارســية حتّن 
إلى شــرقها في اجملوس، وأبو نــّواس يفّجر 
ثورة األهــواز، واجلاحظ والكندي وســيبويه 
واألصمعي والفراهيدي جميعهم، وغيرهم، 
مّروا من هنا، من سوق لم يستطع اخلراب أن 
يقطع أخباره، وها هم القوم يواصلون اليوم 
ما بــدأه املربد من وصاله: مهرجان ســنويٌّ 

للشعر.

البصرة احلديثة

املعاصــرة منطقة  البصــرة  مناطــق  من 
تزهو مبساحاتها  البرجســية،  باسم  تعرف 
الشاســعة بخضرة املواسم، وفيها مناطق 
تخييم فــي فصل الربيع تتقافز نرجســية 

)برجسية توّلد نرجسية(.
ومنها سوق حنا الشيخ القدمي الذي يُنسب 

إلى عائلة حنا الشيخ البصرية العريقة.
إلــى ذلك،  ومن معالــم البصــرة احلديثة 
مكتبة آل باشا، ســوق الهنود )املغايز(، وهو 
من األسواق القدمية في البصرة. وقد ُسمي 
بسوق الهنود بســبب الباعة الهنود الذين 

يعملون هناك منذ بداية القرن املاضي.
ومن معاملها القدمية املتجددة: حدائق اخلورة 
القدمية التي تقع في شــارع املتنزه، حديقة 
األمة القدمية أيًضا )رمّّمــت حديًثا(، قصر آل 
باشــا عيان القدمي بدوره، الــذي يعود بناؤه 
إلى أكثر من 100 عام، ويحتوي على مكتبة 

ضخمة تُسمى »املكتبة العباسية«.
 

منطقة بريهة الهاشمي
تقع في وســط مدينــة البصــرة، وتتميز 
مبوقعهــا اجلغرافي. هي مركز احملافظة، ومن 
املناطق الراقية في البصرة، تسكنها أغلبية 
من أبناء الديانة املسيحية، ويوجد فيها عدد 
من الكنائس واألديرة املسيحية. ومن أجمل 
مناطق البصرة بســوقها الشــعبي )سوق 

البريهة الشعبي(.

 منطقة اجلنينة
تشــتهر اجلنينة بحّيها الشــعبّي اجلميل 
احملتضــن إلى حــد بعيــد أبنــاء الطبقة 
املتوســطة )أو رمبا هذا ما كان عليه الوضع 

قبل كل هذا اخلراب. 
منطقة العشار

منطقة تســويقية تشــتهر بكورنيشها، 
التجاريــة، كما تضم  وتضم آالف احملــاًلت 
شــوارع حتتوي على مطاعــم ومقاٍه كثيرة، 
منها مقاهي التجــار، والطارش، والناصرية 
)رمبا سّميت بالناصرية ألن معظم روادها من 
املسافرين القادمني من محافظة الناصرية، 
أو الذيــن في طريــق عودتهــم إليها(. من 
مقاهي العشــار أيًضا مقهى اجلمعية في 
ســوق هرج، ومقهى زاير غيــر البعيدة عن 

سينما احلمراء.
ومن أحيــاء البصرة ومناطقهــا، إلى ذلك: 
حي األندلس الذي اشــتهر مبتوالية عرضه 
في ســاحته الكبيرة نهاية الشارع الكبير 
مســرحية »وادي الّطف« املتعلقة مبا جرى 
للحســني وأخيــه العبــاس وأختــه زينب 
وأوالده وباقي أســرته. ومنها حي الضباط، 
وحي اجلمهوريــة، وحي اجلبيلــة، املتقاطع 
مع حــي اجلنينة، حيث البهو الذي يســهر 
باعته ومشــتروه، وحي األرمن حيث يقطن 
البصريون من أصــول أرمنية. وهنالك أيًضا 
التي حتمل، كما  الـ)التاميز سكوير(  منطقة 
يشــي اســمها،  ســمات غربية وشبابية 

حديثة.

أعالم البصرة
أجنبت البصرة أعاًلًما في الشعر )بدر شاكر 
السياب، وســعدي يوســف، وأحمد مطر، 
وقائمــة تطول(، والفن )نداء كاظم رســًما 
ونحًتا، وفؤاد سالم تلحيًنا وغناء وغيرهما(، 
واللغــة )أبــو األســود الدؤلي، وســيبويه، 
والتفســير  وغيرهم(،  واملبــرد،  واألصمعي، 
)محمــد بــن ســيرين(، والتصــّوف )رابعة 
العدوية، واحلســن البصري(، والترجمة )عبد 
اهلل ابن املقفــع(، والرياضيات )ابن الهيثم(. 
وهي مدينة أخوان الّصفا، والفراهيدي، واضع 
علم العروض، وبشــار بن برد إمام الشعراء 
املوّلدين. وهي مدينة اجلاحظ وجرير والفرزدق، 

وقائمة مجد تطول.
ومن أعاًلمها واحد ال يعرفه كثير من الناس، 
الگاطع،  إبراهيــم محمــد  اإلســطة  إنه 
مصمم عمارة قّبة املوانئ الفيروزّية األنيقة 

الباقية.
 

بنْي حربنْْي
منــذ واقعة »اجلمــل«، وحتى يومنــا هذا، 
جتّرعت البصرة ويــاًلت مئات احلروب. حروبها 
حملــت عنوانــنْي عريضــنْي: داخليــة بني 
ُمكّوناتها وَمْكنوناتهــا وثقافاتها وهوّياتها 
وصيرورات تعبيرها عــن منحنيات وجودها، 
وأخرى خارجية مع الطامعــني بها، احلاملني 
باســتعمارها. وفــي حني أبدعــت البصرة 
في العنــوان الثاني، ودحرت، فــي كل مّرة، 
املســتعمر الهّجام، فإن حروبها بينها وبني 
نفســها، تظل هي األصعــب واألوجع. وفي 
حاالت بعينها، رمبا، هي احلروب األكثر إحلاًحا 
كي تنتزع الشعوب حرّيتها وحّقها مبواردها، 
وحّقها قبل كل شــيء بحيــاٍة كرميٍة آمنٍة 

مطمئّنة.
* قاص وصحفي من األردن

»السندباد«.. تعويذة بطولة خليجي 25

البصرة: قصيدُة السّياب النائمُة بْيَن حربْين وألف نهر
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كيف كانت عالقة 
السياب بعراقه كّله؟ 
هل نقول إنها عالقة 
حب للوطن بما هو وطن 
وأناس وأهل وذاكرات 
وأنهر ومربد ونخل 
وشط وشمس ال تغيب، 
مقابل عالقة مضطربة 
مع أنظمة الحكم في 
كل وطن عربي؟ أنظمة 
تقمع اإلبداع الحر، 
وتستقوي على الشعر 
حين يكون بال سندٍ وال 
وتدٍ وال مدائح تائهًة 
في الظالل

السندباد البحري على شط العرب في البصرة

متثال السياب في البصرة
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

غرامة لكل من يزعج زميله باتصال خالل 
إجازته

بهــدف راحة موظفيهــا خالل قضــاء إجازاتهــم، أقّرت 
الشــركة الهندية »درمي 11« فرض غرامة بحجم 100 ألف 
روبيــة )1200 دوالر أمريكي( على كل من يقوم مبكاملة عمل 
مزعجة لزميلــه في اإلجازة. وذكرت وكالــة »بلومبرغ« أن 
بهافيت شــيث، وهو الشريك املؤسس لـ«درمي 11« ومقرها 
مومباي، حتّدث في مقابلة مع شــبكة CNBC وقال: »يتم 
خروج املوظف من جو العمل ملرة واحدة في الســنة، وملدة 
أســبوع، وهنا ال يجب أن يزعجه أي شــيء من رسائل بريد 
إلكتروني أو مكاملات.« وبّرر شــيث هذا القرار بأنه يساعد 
كثيرا في احلصول على هذه اإلجازة بدون من يقطعها، كما 
يساعد النشاط التجاري على التأكد من أنه ال نعتمد على 

شخص محدد من أجل سير العمل«.
وأكد أنه حتى هذه اللحظة أثبت النظام فعاليته.

ضعف حاسة الشم مؤشر على الهشاشة
قالت دراســة جديدة إن ضعف حاســة الشــم لدى كبار 
السن عامل خطر لهشاشة العظام، وإنها مقياس لتزايد 

احتمال الكسور واإلصابات.
ونُشرت الدراسة على موقع »هيلث داي«، وأجريت في كلية 
طب جون هوبكنز في بالتيمور، وحلل الباحثون بيانات 1160 
شخصاً متوســط أعمارهم 76 عاماً، وخضعوا لفحص 5 

روائح أساسية لقياس القدرة على متييز الروائح وشدتها.
وأظهــرت النتائج ارتباط ضعف حاســة الشــم بضعف 
العضــالت، وانخفاض مســتوى النشــاط البدني، وبطء 
املشــي، واإلنهاك. وقالــت النتائج إن »التحســينات في 
حاسة الشم ترتبط بتحسن احلالة الصحية والقدرة على 
الصمود. وكلما كانت حاســة الشم لدى الشخص أسوأ، 

كان الشخص ضعيفاً«.

قط ينقذ حياة صاحبته بعد اكتشاف 
تسرب للغاز في منزلها

جنح قط شــجاع في إنقاذ حياة مالكتــه، بعدما عثر على 
مكان تسرب الغاز في منزلها، والذي كاد أن يؤدي إلى كارثة 
حقيقية. مت استدعاء مهندس غاز إلى عقار في ويلز للعثور 
على مصدر لتســرب الغاز، كان من املمكن أن يتسبب في 
تدمير املنزل، بعد أن قالت مالكة املنزل إنها تســمع صوت 
صفير، وعندما وصل املهندس أدرك أن هناك مشكلة أثناء 

سيره في العقار بسبب رائحة الغاز.
وقال املهندس: »لقد أجريــت االختبارات الالزمة في املنزل، 
وكان هناك انخفاض كبير في الغاز، حيث انخفض مؤشــر 

عداد الغاز من 21 بالتدريج إلى الصفر«.
وكان القط البطل هو الذي ســاعد في إرشــاد املهندس 
إلى املكان احملدد الــذي يجب أن يبحث فيه، حيث بدأ القط 
يخدش ويحفر في منطقة معينة من الســجادة، ليعطي 
تلميحــاً إلى مهندس الغاز أنه يجــب عليه أن يلقي نظرة 

فاحصة على املكان حتت املنطقة التي يحفر فيها.
وقرر إيفانز، مدير شركة بيوتيفل هيتينغ، تركيز بحثه على 
املنطقة التي كان القط يحفر فيها، وعندما رفع السجادة 
واألرضيات وجد تســرباً للغاز حتتها مباشــرًة، وتبني وجود 

ثقب في األنبوب املوجود في املكان.
وقال إيفانز »تســرب الغاز كان كبيــراً جداً لدرجة أنهم لو 
أضاؤوا النور، لتسبب في تفجير املنزل. لقد عملت ملدة 20 
عاماً فــي هذا اجملال، ولم أر من قبل قطــاً يحفر في مكان 

تسرب للغاز«، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

ملونشريط

اعداد - سمير خليل: 

اســتضاف برنامــج »الكأس« 
الذي يواكب بطولة خليجي 25 
في البصــرة، النحات العراقي 
املقيم في قطر احمد البحراني 
للحديث  اخلليج  مصمم كأس 
ومراحل  الــكأس  هــذه  عــن 
فقال:  وصناعتها  تصميمهــا 
صممت الكأس عام 2005 واحلق 
يقال من اليشــكر اليشــكر، 
واحب ان اوجه شــكرا للراعي 
كلفني  الذي  للكأس  احلقيقي 
واناط بي هذه املسؤولية سمو 
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، 
كانــت خليجــي 17 هي عودة 
الى بطولة  العراق من جديــد 
اخلليج بعــد قطيعة دامت 15 
عام تقريبا مــن 1990، فكانت 
املهمة صعبــة انه كيف نوثق 
هذه العودة من خالل عمل فني 
واســتطعنا ان نغير ألن سمو 
الشــيخ آمن بالفكرة ودعمها 
واســتطعنا  جدا،  كبيرا  دعما 
من  الكــؤوس  مــزاج  نغير  ان 
خالل هذه الــكأس حني اصبح 
الغلب الكــؤوس قصة، واحلمد 
هلل استطعنا ان نصمم كأسا 
ايقونة  اصبحت  جــدا،  مهمة 
وانا لم اكن احلــم ان مينحني 
هذه الشعبية واجلماهيرية في 
انا صممت  الرياضي،  الشــارع 
اتوقع هذه  اكــن  ولم  كأســا 
الحمد  الشارع  في  اجلماهيرية 

البحراني«.
التشــكيلي  الفنان  واضــاف: 
عادة يعيــش في عوالم خاصة 
بعيدا عن الشــارع، بعيدا عن 
النــاس ولكــن كأس اخلليــج 
حقيقــة منحنــي جماهيرية 
لم اكن احلــم بها في يوم من 
االيام، انا حضــرت بطولة عام 
1979 وكان عمــري 14 ســنة 
البطولة،  العــراق  احرز  عندما 
لم اكن احلم في يوم من االيام 

ان اصمــم كأس اخلليــج، عام 
2005 عندمــا صممت الكأس 
في  الوطنــي  منتخبنــا  كان 
قمته بوجود العبني مثل يونس 
محمــود ونشــأت اكــرم ونور 
بالبطولة  الذين شاركو  صبري 
ولكن لالســف لم نستطع ان 

حينها  وسألت  بكأسها،  نفوز 
عن من سيقوز بالبطولة؟ قلت 
الفريــق العراقــي واذا لم يفز 
امتنى ان تبقى الكأس في قطر 
القطري  املنتخب  احــرز  وفعال 
البطولــة بعــد فــوزه علــى 
النهائي  في  العماني  شقيقه 

وبقيت الكأس في قطر«.
وتابــع: اآلن نحن فــي البصرة، 
اوجه رســالتي البنائنا واخوتنا 
في  العراقي:  املنتخــب  العبي 
الرياضــة من يلعب جيدا يفوز، 
الكــرة في امللعــب وهم امام 
مســؤولية تاريخيــة، الفرحة 

والســعادة والتــرددات التــي 
الوطني  منتخبنا  فوز  سبببها 
بكأس آسيا عام 2007، انا واثق 
الفرحة ســتكون  بان  ومتأكد 
اعتبرها  الننــي  واعمق  اكبــر 
كبدايــة وامتنى ان تكتمل هذه 
الفرحة، انا رياضــي واؤمن بان 

من يفز نقول لــه مبروك ومن 
ولكن  هاردلك  له  نقول  يخسر 
هذه املرة امتنى ان يفوز منتخبنا 
الوطني بالبطولة من اجل هذه 
اجلماهير، املاليني في الشــوارع 

وكي تكون الفرحة بفرحتني«.
احلالية  بهيئتــه  اخلليج  كأس 
ابتدعــه نحاتنــا البحراني هو 
الثالثة لبطولة اخلليج  الكأس 
الســعودية  احتفظت  ان  بعد 
السابقني،  بالكأسني  والكويت 
ويقول البحراني : »حرصت على 
ان يكون الكأس عربيا ومرتبطا 
مبنطقة اخلليــج العربي ويرمز 
للبطولة،  العــراق  عــودة  الى 
وبــدأت اضع الرســوم االولية 
قبــل ان ابــدأ بالعمــل على 
تصميــم النمــوذج االول مبادة 
»بقدر  انه  الى  مشيرا  الطني«، 
ما تبــدو مادة الطــني ناعمة 
وطيعــة اال ان التعامل معها 
اصعب مــن التعامل مع احلجر 
او احلديــد ألن الطني يشــكل 
االشــياء كما ان الطني شكل 
%75 من املشروع واشار الى ان 
»الفكرة االساسية التي كانت 
تشــغلني منذ ان بدأت بوضع 
التصاميــم االولى للكأس هي 
كيفية وضــع رمز لرأب الصدع 
الذي اصاب البطولة بعد خروج 
العــراق منها ومن ثــم عودته 
ففكرت مبزج الكوفية العراقية 
الى جانب اليشــماغ اخلليجي 
متالقني وملتفني لتلملم اجزاء 
الكأس وجمع شمـل البطولـة 
وضعهـــا  الـــى  واعادتهـــا 

الطبيعـي.« 
 يذكــر ان البحرانــي صمــم 
والدروع  الكــؤوس  من  العديد 
العالم  ومنها تصميــم كأس 
بكرة اليــد التي جرت في قطر 
عــام 2017، وكذلك تصميمه 
لكأس العراق بكرة القدم الذي 
جاءت فكرة تصميمه من وحي 
اجلمهور العراقي، ومســتوحى 

من أرض البالد وعمق تاريخها.

اتمنى ان يفوز منتخبنا الوطني لتحقيق 
تطلعات الماليين من الجماهير

مصمم كأس الخليج النحات العراقي احمد البحراني :

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد: 
كشــف الصحفي املهتم بالشؤون 
النعيمي، عن اشتراك  الفنية، حيدر 
الفنانة كادي القيسي في مسلسل 
»حيرة« بــدالً عن الفنانــة زهراء بن 

ميم.
إن »الفنانة كادي  النعيمــي  وقــال 
العقد  فسخ  بعد  جاءت  القيســي 
مــع الفنانة زهراء بن ميــم«، مبينا 
أن »هناك العديد من األســماء التي 
رشــحت كبديل للفنانــة زهراء بن 

ميم من بينها روال عادل ».
»بعــد جولــة  قائــالً:  واســتطرد، 
مفاوضات وشروط مع القيسي كون 
االتفاق  االمــد، حصل  العقد طويل 
وباشرت في التصوير والدخول ملوقع 

العمل منذ أسبوع«.
وأشــار إلى أن، » تصوير مسلســل 
ب تركيا  حيرة، يجري في اســطنبول 
والقيسي تؤدي دور زهراء بن ميم في 

املسلسل بديالً عنها«.

ومسلســل »حيرة » هــو واحد من 
أشهر األعمال الفنية التي مت إنتاجها 
على املســتوى العربي في عام 2022 
العمل  ميالدي وقد شــارك في هذا 
الدرامــي عدد كبير مــن جنوم الفن 
العربي العراقي الذين القت اعمالهم 

الفنية اعجاب اجلمهور.
بتقنيات  ومت تصوير هذا املسلســل 
حديثة، ويتنــاول هذا العمل احلديث 

عن بعــض املظاهــر التي مــر بها 
العليا،  الطبقــة  مــن  العراقيــون 
ونســلط الضوء حول موقع تصوير 
هذا املسلســل، باإلضافة الى بعض 
املعلومات التي تتعلق في هذا األمر.

حيرة  مسلســل  تصويــر  ويجــري 
خارج العــراق وبالتحديد في مدينة 
اسطنبول في تركيا، اضافة الى انه 
مت التقــاط بعض املشــاهد من هذا 

املسلسل في مناطق خارج هذا احلي 
وخارج مدينة اســطنبول، نظرا الى 
االحــداث التي يتناولها الســيناريو 

اخلاص في هذا العمل.
على  »حيــرة«  يعتمد مسلســل 
احللقات  فــي  الدرامية  األحــداث 
اخلاصة بــه باإلضافــة إلى بعض 
العامل  تتعلــق في  التي  األحداث 
العاطفــي والرومانســي، اذ انــه 
يتناول قصة عشــق دارت بني اثنني 
في  زمالء  كانــوا  األشــخاص  من 
الكلية وذهب كل واحد منهم الى 
العمل في قطاع خــاص به،ولكن 
قوبلت  الــزواج  في  االثنــني  رغبة 
بالرفض من قبــل والد هذه الفتاة 
الشــاب  من  زواجها  رفــض  الذي 
اطالقا بنــاء على أنه مــن أعدائه 
فــي العمل التجــاري وطوال هذه 
املدة وهذه الفتاة حتاول اقناع ابيها 
بالزواج من هذا الشاب ليحدث أمر 

يجعله يوافق على الزواج منه.

تغييرات جديدة تخص مسلسل »حيرة«: كادي القيسي 
متابعة - الصباح الجديد: بداًل عن »بن ميم«

توصل بحــث جديد إلى أن ســت 
دقائق فقــط من التماريــن عالية 
الكثافة يوميا، ميكن أن تساعد في 

تأخير ظهور مرض الزهامير.
دفعــات  أن  العلمــاء  واكتشــف 
قصيرة من النشاط البدني املكثف 
ميكن أن تطيل عمر الدماغ السليم 

وتؤخر التدهور املعرفي.
وقــام الفريق، من جامعــة أوتاجو 
في نيوزيلندا، بتجنيد 12 شــخصا 
كجزء من دراســتهم. وأرادوا إيجاد 
أفضل طريقة لزيــادة إنتاج بروتني 
معــني، يســمى عامــل التغذية 

العصبية املشتق من الدماغ.
ومن املعروف بالفعل أن هذا البروتني 
ضــروري لتكوين الدمــاغ والتعلم 
والذاكرة، ويعزز قــدرة الدماغ على 

تكوين روابط ومسارات جديدة.
وأظهــرت الدراســات التي أجريت 

على احليوانات أن زيــادة توافر “بي.
دي.أن.أف” يشــجع علــى تكويــن 
التعلم  ويعزز  وتخزينها،  الذكريات 

ويعزز األداء املعرفي.
التمرين القصيــر ولكن القوي هو 
الطريقة األكثر فاعلية لزيادة »بي.

زاد مبقدار خمسة  دي.أن.أف«، حيث 
أضعــاف ومــع ذلك، لــم تتمكن 
التدخــالت الصيدالنية، مثل تناول 
األدوية، من زيــادة كمية “بي.دي.أن.

أف” التي ينتجها جســم اإلنسان 
بنجــاح. ومت حتليل املشــاركني عن 
كثب، حيث قاموا بأربع طرق ممكنة 

مختلفة لتعزيز البروتني.
وشمل ذلك الصيام ملدة 20 ساعة، 
و90 دقيقــة من ركــوب الدراجات 
منخفــض الكثافــة، ونوبــة من 
التماريــن القوية ملدة ســت دقائق 
تتكــون مــن 40 ثانية مــن ركوب 
الدراجــات و20 ثانية مــن الراحة، 

والتمارين  الصيــام  بــني  اجلمع  أو 
الرياضية.

وكشــفت النتائج، املنشــورة في 
مجلــة علم وظائــف األعضاء، أن 
التمرين القصيــر ولكن القوي هو 
“بي. لزيادة  األكثر فاعلية  الطريقة 
مبقدار خمسة  زاد  دي.أن.أف”، حيث 
أضعــاف مقارنــة مبن صامــوا أو 

مارسوا متارين خفيفة.
ويقترح الباحثــون أن هذا قد يكون 
ألن التمرين املكثــف يزيد من عدد 
تخزن  التــي  الدموية،  الصفائــح 
كميــات كبيرة مــن البروتني، التي 

يطلقها اجلسم.
وقال املعد الرئيسي ترافيس جيبونز 
“أظهر ‘بي.دي.أن.أف’ وعدا كبيرا في 
النمــاذج احليوانية، لكن التدخالت 
الصيدالنية فشــلت حتى اآلن في 
تسخير القوة الوقائية لـ’بي.دي.أن.
أف’ بأمان في البشــر. رأينا احلاجة 

غير  األســاليب  استكشــاف  إلى 
الدوائيــة التي ميكن أن حتافظ على 
للبشــر  التي ميكن  الدمــاغ  قدرة 
اســتخدامها لزيادة  ‘بي.دي.أن.أف’ 
بشــكل طبيعي للمساعدة على 

شيخوخة صحية وسليمة”.
أن  أيضا  دراســة حديثــة  ووجدت 
دفعــات من النشــاط اليومي ملدة 
دقيقة واحدة مثــل الركض صوب 
احلافلة ميكن أن تســاعد في إطالة 

العمر.
ومن احملتمل أن تقي ممارسة الرياضة 
من فقدان الذاكرة وحتسن املهارات 
املعرفيــة، فالتماريــن الرياضيــة 
املعروفة  الفوائد  مــن  العديد  لها 
ومنها  والعقلية،  البدنية  للصحة 
خفض خطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعيــة الدموية وداء الســكري، 
وتقويــة العظــام والعضالت، إلى 

جانب تقليل التوتر.

النشاط البدني المكثف يطيل عمر الدماغ السليم ويؤخر التدهور المعرفي

متابعة - الصباح الجديد: 
التقريــر  املتحــدة  األمم  أصــدرت 
االجتماعي العاملي لعام 2023، حثت 
االســتعداد  على  العالم  دول  فيــه 
لزيادة أعداد املســنني ابتداًء من اآلن، 
كما توقعت تضاعف عدد األشخاص 
الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 عاماً أو 
أكثر فــي جميع أنحــاء العالم، من 
761 مليون شــخص عام 2021 إلى 
1.6 مليار شــخص عام 2050، تتزايد 
بشــكل أكبر فــي عدد مــن قارات 
العالم من بينها منطقة غرب آسيا.

األمم  إدارة  الــذي أصدرتــه  التقريــر 
االقتصاديــة  للشــؤون  املتحــدة 
واالجتماعية، شدد على ضرورة وضع 
حقوق ورفاه كبار الســن في صميم 
مستقبل  لتحقيق  اجلماعية  اجلهود 
العالم  مستدام، في ظل اســتمرار 
األوجه،  متعددة  ألزمات  التصدي  في 
من ضمنها ارتفاع تكاليف املعيشة، 

بحسب موقع Axios األمريكي.
كما أكد التقريــر الذي حمل عنوان: 
»عدم التخلي عن أحد بعالم آخذ في 
الشيخوخة«، أن شيخوخة السكان 

متثل اجتاهاً عاملياً مميزاً لعصرنا.
فعلى الصعيــد العاملي، من املتوقع 
أن يعيش الطفــل املولود عام 2021 
ما يقرب من 25 عاماً- في املتوسط- 
 ،1950 أكثر من طفــل مولود عــام 
ومن املتوقع أن تعيش النساء خمس 

سنوات أكثر من الرجال.

الشيخوخة في القارات
ووفقــاً للتقرير فإنه مــن املتوقع أن 
وغرب  إفريقيا  مناطق شمال  تشهد 
آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء أسرع 
منو في عدد األشــخاص كبار السن 

على مدى العقود الثالثة املقبلة.
بينمــا تتمتــع قارتا أوروبــا وأمريكا 
نسبة  بأعلى  مجتمعتني  الشمالية 
من األشخاص كبار السن في الوقت 
احلالي. التقرير أرجع هذا التحول إلى 
حتســن العالجات الصحيــة، وزيادة 
واالنخفاضات  التعليم،  إلى  الوصول 
في اخلصوبــة مبعنى توافر وســائل 

تنظيم احلمل.

إدارة التحديات
مــن جانبه، قال لــي جونهوا، وكيل 
املتحدة للشــؤون  العام لألمم  األمني 
»ميكننا  واالجتماعيــة:  االقتصادية 
معــاً معاجلــة أوجه عدم املســاواة 

احلاليــة لصالح أجيال الغــد، وإدارة 
التحديــات واالســتفادة من الفرص 

التي توفرها شيخوخة السكان«.
جونهوا أضاف: »لم يســتفد اجلميع 
التحســينات في  بالتســاوي مــن 
الصحة والتعليم التــي أدت إلى أن 
يعيش الناس حتى عمر الشيخوخة، 
ففي حني أن العديد من كبار الســن 
يتمتعــون بصحــة ممتــازة أو أنهم 
من  آخرون  يعاني  اقتصادياً،  نشطون 

األمراض أو الفقر«.
وتابع: »فــي املناطق األكثــر تقدماً، 
توفــر أنظمــة التحويــالت العامة، 
التقاعدية  املعاشــات  ضمنها  ومن 
والرعايــة الصحية، أكثــر من ثلثي 
استهالك كبار السن، ولكن مع ذلك، 
مييل كبار الســن فــي املناطق األقل 
منواً، إلى العمل فترة أطول واالعتماد 
بشــكل أكبر على األصول املتراكمة 
أو مساعدة األسرة. إضافة إلى ذلك، 

لــم يكن اإلنفاق العــام في معظم 
البلــدان كافيــاً لتغطيــة الطلب 

املتزايد على الرعاية طويلة األجل«.

حتذير من أوجه احلرمان النظامية
كما حّذر التقرير من أن أوجه احلرمان 
بعضاً  بعضهــا  يعــزز  النظاميــة 
طوال حيــاة الناس- إذا لم يتم اتخاذ 
سياسات ملنعها- مما يؤدي إلى توسيع 
فجــوة انعدام املســاواة بني األعمار 
األكبــر، األمــر الذي يلقــي بتبعات 
وخيمــة علــى جهود التقــدم نحو 
املســتدامة،  التنمية  أهداف  حتقيق 
ومــن ضمنها الهدف الـــ10 املعني 

باحلد من أوجه عدم املساواة.
وأكــد التقرير ضــرورة مواجهة هذا 
التفكير  بإعادة  الدميوغرافي  التحول 
في السياســات واملمارسات طويلة 
األمد املرتبطة بسبل العيش والعمل. 
فيما دعا األمــني العام لألمم املتحدة، 
أنطونيو غوتيريش- في تقريره الرائد 
املشتركة«-  »خطتنا  باسم  املعروف 
إلى عقد مبادرات طويلة األجل تعزز 
والرعاية  اجليد  التعليم  إلى  الوصول 
احلياة  الالئق طوال  والعمل  الصحية 
بالنســبة جلميع النــاس، وأن تقدم 
العديد مــن البلــدان بالفعل فرصاً 
القوى  وتقوية  احليــاة،  للتعلم مدى 
واالســتفادة  األجيال  بــني  العاملة 
تقاعد  وإدخال ســن  الكاملة منها، 
مرنة الســتيعاب مجموعة واسعة 
من املواقف والتفضيالت الشخصية.

األمم المتحدة: سيصل عدد المسنين في العالم إلى 1.6 مليار
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العواصم ـ وكاالت:

قلب مانشستر يونايتد الطاولة 
على ضيفه مانشســتر سيتي 
وحقق فــوزاً مثيراً عليه بهدفني 
مقابل هدف مساء أول أمس في 
إطــار املرحلة الـــ20 من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز.. وانتهى الشوط 
السلبي  التعادل  وقع  على  األول 
الشــوط  أهداف وفي  دون  مــن 
بشكل  الســيطرة  دانت  الثاني 
كبير إلى مانشستر سيتي الذي 
جنح في إحــراز الهدف األول عن 
طريق جاك غراليش بضربة رأس 

رائعة في الدقيقة 60.
يونايتــد  مانشســتر  وواصــل 
اعتماده علــى الهجمات املرتدة 
مهاجمه  لســرعة  اســتغالالً 
ماركــوس راشــفورد والبديــل 
أنتونــي وبالفعل ومــن هجمة 
من  الكرة  مرتدة سريعة وصلت 
كاسيميرو إلى برونو فيرنانديش 
الذي أســكنها الشــباك بثقة 
التعــادل ألصحاب  هدف  محرزاً 
 ..78 الدقيقــة  فــي  األرض 
مانشســتر  قــدرات  وانفجرت 
يونايتــد الهجومية خاصة بعد 
أليخاندرو  الشــاب  البديل  نزول 
غرانتشــو الذي مرر كرة عرضية 
راشــفورد  عليها  انقض  أرضية 
محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 
82.ورفــع مانشســتر يونايتــد 
رصيــده بذلك إلى 38 نقطة في 
املركز الثالث بفارق نقطة وحيدة 
الذي  ســيتي  مانشستر  خلف 

جتمد رصيده عند 39 نقطة.
وفي مبــاراة أخرى، مني ليفربول 
باخلسارة الثانية توالًيا بسقوطه 
3-0 أمام مضيفه برايتون.. وتلقى 

ليفربــول خســارة مذلــة ضد 
برايتون 3-0 بفضل ثنائية سولي 
الثانية  للهزمية  ليتعرض  مارش، 
توالًيا في الدوري بعد خســارته 
3-1 ضد مضيفــه برنتفورد في 
برايتون  وقفز  السابقة..  املرحلة 
فوق ليفربــول رافًعا رصيده إلى 
30 نقطــة في املركز الســابع 

مقابل 28 خلصمه الثامن.. وهذه 
املباراة الثالثة توالًيا التي يفشل 
فيهــا ليفربول بالفــوز بعد أن 
بالتعادل  املاضي  السبت  اكتفى 
2-2 على أرضه مع ولفرهامبتون 
إنكلترا ليفرض األخير  في كأس 

مباراة إعادة.
من جانب اخــر، تلقى يوفنتوس 

هزمية مذلة أمام نابولي بنتيجة 
(5-1(، على ملعب دييجو أرماندو 
مارادونــا، فــي قمــة اجلولة 18 
. خســارة  اإليطالي.  الدوري  من 
وتاريخية  يوفنتوس  قاسية على 
وأن  الوقــت، خاصة  نفــس  في 
نابولي لم يسجل 5 أهداف ضد 
اليوفي إال مــرة واحدة قبل هذا 

اللقاء، كانت في 1988.
فــي حني، خطــف إنتــر ميالن 
هدفــا مبكرا عن طريــق الوتارو 
فيرونا  هيــالس  أمام  مارتينيــز 
التي  املباراة  به  لينهي  املتواضع، 
أمس..  أول  الفريقــني  جمعــت 
وعلى ملعب ســان ســيرو، جنح 
املهاجــم األرجنتينــي الوتــارو 

مارتينيــز مــن تســجيل هدف 
فــي  األرض  ألصحــاب  مبكــر 
الدقيقــة 3 مــن عمــر اللقاء، 
منطقة  داخل  كرة  تلقى  بعدما 
بقدمه  تســديدة  ليطلق  اجلزاء 
ورفع  اليسرى وتسكن الشباك.. 
مارتينيز، املتوج الشــهر املاضي 
بلقب  األرجنتــني  مع منتخــب 
 ،»2022 »قطــر  العالــم  كأس 
رصيده من األهداف إلى 9 بفارق 
3 أهداف خلف النيجيري فيكتور 
نابولــي..  مهاجــم  أوســيمني 
وفشــل كال الفريقني في تغيير 
نتيجــة املبــاراة إلــى أن أطلق 
احلكم صافرة النهاية معلنا فوز 
»النيراتزوري«.وبهــذه النتيجــة 
ارتفع رصيد اإلنتر إلى 37 نقطة 
الرابــع، بنفس عدد  في املركــز 
نقــاط يوفنتوس، الــذي يتفوق 
املقابل،  فــي  األهــداف..  بفارق 
تعمقــت جراح هيــالس فيرونا، 
زال يقبــع في منطقة  الذي ما 
الهبوط باملركــز ال18 برصيد 9 

نقاط فقط.
إلــى ذلك، خطف ميــالن تعادال 
مثيــرا مــن أمام مســتضيفه 
فريق، في  لكل  بهدفني  ليتشي، 
مبلعب  جمعتهما  التــي  املباراة 
فيــا دل مــاري، ليتشــي تقدم 
ثيو هيرنانديز  بهدفني عن طريق 
فــي  باخلطــأ  ميــالن  مدافــع 
3، وفيديريكو  بالدقيقــة  مرماه 
باسكيروتو بالدقيقة 23، وتعادل 
ميالن بهدفــني لرفائيل لياو 58 
70.بهذا التعادل،  ودافيد كاالبريا 
رفع ميالن رصيده إلى 38 نقطة 
9 نقاط عن  الثاني بفارق  باملركز 
املتصــدر نابولي، فــي حني رفع 
20 نقطة  إلى  ليتشــي رصيده 

باملركز الـ12.

خماسية نابولي تكشف عورات يوفنتوس بإيطاليا

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على مانشستر 
سيتي ويحسم الديربي اإلنجليزي 

جدة ـ وكاالت:
فشل البرتغالي نونو سانتو، مدرب احتاد جدة، في 
حتطيم رقم مواطنــه روي فيتوريا )مدرب النصر 
الســابق(، في عدد األهداف التي هزت شــباكه، 
خالل الدور األول من الدوري السعودي للمحترفني.. 
ولم يستطع االحتاد احلفاظ على شباكه نظيفة 
في آخر 4 مواجهات، ليخسر 5 نقاط من أصل 12، 

في دوري روشن.
ومتكنت أندية أبها والهالل والشباب والباطن من 
التسجيل في مرمى البرازيلي جروهي، لتستقبل 
شباك الفريق اجلداوي 6 أهداف، مع تبقي مباراتني 
للعميــد ضد الفيحاء والباطن فــي الدور األول.. 
وأنهى فيتوريا الدور األول مع النصر في موســم 
2019-2020 كبطــل للشــتاء، وفي شــباكه 6 
أهداف، وهو نفس ما تلقاه االحتاد حتى اآلن.. ومتكن 
النصر مع فيتوريا من اخلروج بشباك نظيفة في 
9 مباريات بالــدور األول من الدوري، ويحتاج االحتاد 
ملعادلة هذا الرقم إلى اخلروج بشباك نظيفة أمام 

الفيحاء والطائي.
أمــا النصر والشــباب، فخرجا 8 مرات بشــباك 
نظيفة هذا املوســم، وأمامهمــا فرصة ذهبية 
لكســر رقم فيتوريــا، حال خروجهما بشــباك 
نظيفة في آخر مواجهتني بالدور األول.. ويصطدم 
النصر باالتفــاق في الرياض، قبــل أن يرحل إلى 
األحســاء ملواجهة الفتح. أما الشــباب فيرحل 
للقصيم ملواجهة التعاون، ثم يختتم الدور األول 

مبواجهة ضمك في الرياض.

عمان ـ وكاالت:
بدأ املنتخب األردني للشــباب، أول أمس، تدريباته 
اســتعدادا ملواجهة نظيره اإليراني وديا مرتني في 
عمان، حتضيرا خلوض النهائيات القارية مطلع آذار 
تدريبه  املنتخب  وأجرى  أوزبكســتان..  املقبل في 
بصفــوف مكتملة ومعنويات عالية، على ملعب 
الكرامــة في مدينة احلســني للشــباب، بقيادة 
املدرب إســالم ذيابــات.. وتضم قائمــة املنتخب 
األردني »مــراد الفالوجي، عبــد الرحمن محمد، 
محمــود احملارمة، زيد األصفر، هاشــم املبيضني، 
بكر كلبونة، عاصم أبو التني، سيف الدين درويش، 
يوسف حسان، ســلطان الشياب، علي العزايزة، 
قصي املنصــوري، عالء دية، مهند أبو طه، محمد 
رائــد، عمر صــالح، محمد أبو هــزمي، أحمد أمين، 
معاذ العليمات، عرفات احلاج، عبد الرحمن الزبن، 
علي حجبي، وسام اخلطيب، أحمد دلدوم، رجائي 

أردكاني، محمد عبيدات«.
ويلتقــي املنتخب األردني نظيــره اإليراني، عصر 
اخلميس املقبل، على ســتاد البتــراء في مدينة 
احلسني للشباب، ويتجدد اللقاء بينهما يوم 22 من 
الشــهر اجلاري.. ويقيم املنتخب األردني للشباب، 
معســكرا داخليا في أحد فنادق العاصمة عمان، 
ابتداء من الثالثاء املقبل وملدة 6 أيام، اســتعدادا 
للمواجهتــني.. وكانت قرعة املنافســات القارية 
وضعت املنتخــب األردني باجملموعة الثالثة، حيث 
يفتتح مشــواره بلقاء طاجيكســتان ثم يلتقي 
كوريا اجلنوبية، ويختتم الدور األول مبواجهة ُعمان.

جدة ـ وكاالت:
أعلــن النصــر، التعاقد مع املدافع البوســني 
ســمير ميميشــيفيتش، لقيده خــالل فترة 
االنتقاالت الشــتوية احلالية، للدفاع عن ألوان 
إلى  بالشــكر  الالعب  النادي اإلماراتي.. وتوجه 
إدارة النادي على حفاوة الترحاب، وقال »تغمرني 
الســعادة بالتواجد هنا، بعدما سمعت الكثير 
عن هذا النــادي العريق«.وأضاف »أتوق للحضور 
اجلماهيري في املدرجات، وســنقاتل في امللعب 
من أجــل حتقيق االنتصــارات خــالل املباريات 

املقبلة، وإسعاد اجلماهير«.
ومــن ناحية أخرى، وقعت شــركة النصر لكرة 
دبي،  الدولية في  الفرنســية  واملدرسة  القدم، 
اتفاقية شــراكة متتــد على فترة موســمني 
رياضيني قابلة للتجديد لتعزيز التعاون املشترك 

بني اجلانبني في اجملال الرياضي.
القدم،  ووفقا لالتفاقيــة تقوم أكادميية كــرة 
بتنظيم مهرجانات لطالب املدرســة مبشاركة 
العبي نــادي النصر، وعمــل زياراتهم إلى مقر 
املدرسة في مناسباتها السنوية.. ويعد توقيع 
اتفاقية الشــراكة ضمن اخلطة االستراتيجية 
لشــركة كرة القدم )2022-2026(، في اجلانب 
املتعلق برعايــة وتطوير املواهب الشــابة في 
كرة القدم لضمان النجاح الرياضي والدراسي، 
والزيادة في حتقيق مسؤولية شركة كرة القدم 

جتاه اجملتمع.

نونو يفشل في كسر 
رقم فيتوريا

منتخب األردن للشباب 
يالقي إيران 

النصر يتعاقد مع المدافع 
البوسني ميميشيفيتش

جانب من مباراة لقاء الديربي اإلجنليزي

نيويورك ـ وكاالت: 
خطــف جولدن ســتيت واريورز 
حامل اللقب األضواء من مضيفه 
سان أنتونيو سبيرز وتغلب عليه 
144-113 اجلمعــة في دوري كرة 
الســلة األميركــي للمحترفني، 
في مباراة حصــدت أكبر حضور 
جماهيري فــي تاريخ "أن بي ايه" 
أمام 68,323 متفرجاً.وكان استاد 
مباريات سبيرز  أالمودوم مضيف 
انتقل  و2002 عندما   1993 بــني 
إلى ملعب "ايه تي اند تي سنتر".

النتيجة،  عــن  النظر  وبصــرف 
احتفلت اجلماهير بالفريقني بعد 
لعدد  القياسي  الرقم  حتطيمها 
62,046 متفرجاً  البالــغ  احلضور 
املنتظم في  املوســم  ملباراة في 
27 آذار 1998، جمعت شــيكاغو 
بولز وأســطورته مايكل جوردان 
ملعب  على  هوكــس  أتالنتا  مع 
جورجيــا دوم.. وخــاض ســبيرز 

املباراة في ملعبهم القدمي كجزء 
مــن االحتفــاالت اخلمســينية 

الطالق الفريق.
وكان جــوردان بول األغــزر بعدد 
نقاط الفائز )25( عبد نزوله بديالً، 
 ،)22( ديفنتشنتســو  دونتي  تاله 
في ظل تألــق احتياطيي جولدن 
ســتيت.. وصّب العــرض الفني 
في مصلحة الضيوف، فســجل 
النجم العائد ســتيفن كوري 15 
تومســون  كالي  وأضاف  نقطة، 
والكندي أندرو ويجينيز 16، علماً 
ان ثمانيــة مــن العبــي جولدن 
ستيت سّجلوا 10 نقاط أو أكثر.. 
قواعد  خارج  محّفــزاً  فوزاً  وكان 
واريــورز الذي عانى هذا املوســم 

بعيداً عن ملعبه.
من  مؤثــرة  ليلــة  كانت  كمــا 
كير  لستيف  العاطفية  الناحية 
مــدرب واريورز الــذي حمل ألوان 
أحرز  مواسم  أربعة  في  ســبيرز 

خاللها لقبني في الدوري املرموق.
قال كيــر الذي قوبــل بتصفيق 
عرض  لــدى  املبــاراة  قبــل  حار 
مقطــع فيديو تكرميــي له على 
شاشــة امللعب "تقــدمي املباراة 
كان استعراضياً".تابع "أن حتصل 
ألــف متفّرج   68 علــى تكــرمي 
بالقشــعريرة".ووصف  يصيبك 
كيــر األجــواء بـ"الرائعة" على 
غرار مدرب ســبيرز اخملضرم غريغ 
بوبوفيتــش الذي قــال انه نصح 
العبيه الشــبان "بخوض املباراة 
فقط وعدم القلق من أي شــأن 
املوّزع  آخر".ولــدى ســبيرز، كان 
 ،)21( تري جونز أفضل مســجل 
واريورز تقّدم بفارق خمس  ان  بيد 
نقــاط بعــد الربــع األّول وبقي 
املباراة.قال  طــوال  الطليعة  في 
املشاهدون،  بوبوفيتش "استمتع 
حتــى حني كنا نتلقــى الدروس. 

يبدو انهم عاشوا وقتاً رائعاً".

تونس ـ وكاالت:
قالت التونســية أنس جابــر، إنها 
تنوي انتزاع املركز األولى في تصنيف 
محترفات التنــس عام 2023، وعدم 
خسارة املزيد من املباريات النهائية، 
بعد موسم رائع كان ينقصه فقط 
إحراز لقبها األول في البطوالت األربع 
الكبرى. قالت التونســية، عشــية 
انطالق بطولة أســتراليا املفتوحة، 
أولــى البطوالت األربــع الكبرى في 
ملبــورن اليوم اإلثنني: »سأســعى 
ألنها  املاضي  العام  خبرة  الستغالل 
ما«.وتابعت:  نوًعــا  كانت جميلــة 
»أســعى لعدم تســجيل املزيد من 
اخلســارة في املباريات النهائية، بل 
االســتفادة من ذلك ألكــون جاهزة 
في االســتحقاق التالي«. واصبحت 
أنس جابــر )28 عاًمــا( أول إفريقية 
وعربيــة تبلغ نهائــي بطولة كبرى 
العام املاضي، وهي تالقي غد الثالثاء 
في الدور األول الســلوفينية تامارا 

زيدانشــيك املصنفــة 88 عاملًيــا.
وأضافــت جابر أنها لن تكون راضية 
بعد اآلن مبعادلة رصيدها الســابق 
في أســتراليا: »لن أكون ســعيدة 
ألنــه فــي العــام 2020 بلغت ربع 
النهائي.. الهدف كـ)مصنفة( ثانية 
في العالم أن أتواجد في األســبوع 

الثاني، أبلغ النهائيات«.

إنــزال  علــى  مركــزة  أنهــا  ورأت 
عن  شــفيونتيك  إيجا  البولنديــة 
األول عاملًيا، وال تخشى رسم  املركز 
أهداف صعبــة: »أحّب هــذا النوع 
من  املزيد  الضغــط.. ســأضع  من 
الضغط على نفســي، ألني أشعر 
أبرز  باحلاجة لذلك ألكون بني  أحيانًا 

الالعبات«.

رقم قياسي في فوز واريورز على سبيرز 
بدوري السلة للمحترفين

أنس جابر: سأستغل خبرة العام الماضي 
في منافسات 2023

أنس جابر

العواصم ـ وكاالت:
أصبح تشــينغيز أالزوف بطل العالم 
اجلديد فــي الكيك بوكســينغ لوزن 
الريشــة بعد أن أطاح بحامل اللقب 
ســوبربون ســينغا ماوين في احلدث 
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أول أمس 14 كانون الثاني.
كما حســم ســوبرلك كيامتو نزاله 
محرزاً  بويرتاس،  دانيال  اإلسباني  ضد 
بوكسينغ  الكيك  في  العالم  بطولة 
لــوزن الذبابة، مع العلــم أّن املنافس 
املُصّنــف األول فــي الفئــة رودتانغ 

جيتموانيــون حقــق فــوزاً أيضاً في 
العرض نفسه. 

أما في النــزال الثالــث على بطولة 
عامليــة فــي عــرض بطولــة "ون" 
األول لعــام 2023، فقــد جنح ميكي 
موسوميشــي بالدفــاع عــن حزام 
مصارعــة اإلخضــاع لــوزن الذبابة. 
. بــدأ الصــراع ناريــاً بــني البطلني. 
نحو  بيمناه  ركالت  التايالندي  ســّدد 
األذربيجاني-البيالرويســي الــذي لم 
يبد تخوفه من حامل اللقب وهاجمه 

بلكمة أصابت ذقنه.

في اجلولة الثانية، بدأ أالزوف املصنف 
أوالً ضمن فئــة وزنه الصــراع بثقة 
أكبر مراهناً على سالحه الفتاك وهو 
اللكمات املباشرة. سّدد ميينية ثقيلة 
زعزعت ممثل فريق "ســينغا ماوين"، 
وتبعها بأخرى أدت إلى سقوطه وسط 
ذهول احلضــور في حلبــة "إمباكت 
آرينــا" بالعاصمة التيالندية بانكوك. 
. بعد اســتكمال العّد للثمانية عاد 
ســوبرون إلى القتال، لكن "تشينغا" 
من  النيل  احلديديــة  بقبضته  واصل 
وأســقطه  التايالندي  املقاتل  كبرياء 

إلى األرض مرة أخرى. 
عندما استأنف احلكم املعركة، ركض 
أالزوف نحــو خصمه مســّدداً املزيد 
من اللكمات والــركالت العنيفة، ثم 
أطلق ميينية مدمــرة أنهى بها النزال 
في الدقيقة 1:03 من اجلولة الثانية.. 
بهذا االنتصار املدهش، حصل املقاتل 
البالغ مــن العمر 29 عاما على احلزام 
الذهبــي لبطولــة العالــم للكيك 
بوكســينغ لوزن الريشة ليضمه إلى 
الكبرى..  للجائــزة  الفضــي  حزامه 
وتقديــراً آلدائه الرائع فــي النزال نال 

أالزوف مكافــأة أداء بقيمــة 50 ألف 
دوالر أمريكي. 

كيامتو  ســوبرلك  التايالندي  نّصــب 
للعالم في  نفســه بطــالً جديــداً 
الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة، 
بعــد تغلبه بإجمــاع احلــّكام على 
منافسه اإلســباني دانيال بويرتاس.. 
حتقيق ســوبرلك حللمــه الكبير لم 
يكن ســهالً، بل احتاج منه مجهوداً 
ضخمــاً. فمنذ بداية النــزال، اعتمد 
التايالندي على استراتيجية االحتواء، 
فحاول أن يخّفــف من وطأة هجمات 

بويرتاس ويســتخدم ركبتيه وساقيه 
لتســديد هجومات مدروســة تفقد 

خصمه اإلسباني توازنه. 
برغــم ذلك، كان بويرتــاس يتقدم بال 
توقــف ودون خوف محاوالً أن يســّدد 
ضربات قوية تُنهي املعركة ملصلحته. 
. في اجلولــة الثانية، واصل ممثل فريق 
"كيامتــو جيــم" اســتخدام ركالته 
املتكررة إلبقاء  والعاليــة  املنخفضة 
منافســه في املدى. لكن اإلســباني 
لم يتراجع، وتســببت إحدى لكماته 

القوية في تذبذب "آلة الركل".

شينغير أالزوف وسوبرلك كياتمو يفوزان ببطولتين وموسوميشي يدافع عن لقبه
في بطولة »ون« للكيك بوكسينع: 
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االتحــاد  بعثــة  البصــرة: 
العراقي للصحافة الرياضية

تتجه االنظار في الساعة الرابعة 
والرابــع عصر اليــوم االثنني الى 
ملعــب البصــرة الدولــي حيث 
يقابل منتخبنا الوطني شــقيقه 
املبــاراة االولى من  القطري فــي 
الدور نصــف النهائــي، في حني 
يلتقي منتخبا البحرين وعمان في 
الثامنة والربع مساء في  الساعة 

ملعب امليناء االوملبي.
الدور  هذا  الوطني وصل  منتخبنا 
بعد تصدره اجملموعة األولى برصيد 
7 نقاط جاءت من تعادل ســلبي 
العمانــي وفوز على  املنتخب  مع 
املنتخب السعودي بهدفني واخيرا 
املنتخب  علــى  الكاســح  الفوز 
اليمني بخماســية نظيفة فيما 
للدور  القطــري  املنتخــب  تأهل 
نصف النهائي بعد احتالله املركز 
البحريني  املنتخــب  الثاني خلف 
الــذي تصدر منتخبــات اجملموعة 
الثانيــة وحقــق العنابــي الفوز 
الكويت  االولــى على  في مباراته 
امــام  وخســر  رد  دون  بهدفــني 
املنتخب البحريني بهدفني لهدف 
ثــم تعادل في آخــر مبارياته امام 

املنتخب االماراتي بهدف ملثله

كاساس: فخورون بالتأهل 
حتدث مــدرب منتخبنــا الوطني 
كاساس  خيســوس  االســباني 
في املؤمتر الصحفي الذي يســبق 
مباراتنا فــي الدور نصف النهائي 
أمــام املنتخب القطــري بالقول: 
نشــعر بالفخر الكبيــر للتأهل 
لنصــف النهائــي الســيما وان 

هناك من كان ال ميلــك الثقة بنا 
ويطلق تعليقات سلبية في بداية 
البطولــة واليوم اظهــر العبونا 
انهم ميلكون مســتوى عاليا.. وال 
شك أن قطر منافس كبير ويضم 
عددا من الالعبني الذين كانوا في 
قائمة املونديال ونحن نلعب على 
وبغض  جمهورنــا  وأمــام  ارضنا 
النظر عمن ميلــك األفضلية فإن 
املباراة ستكون صعبة ونتمنى أن 
يكون احلظ حليفنا. وعن جاهزية 
الالعبني أكــد بأن جميع الالعبني 
متاحني وانه  يعــرف ان املنتخب 
القطــري جيــد ويضــم العبني 
جيدين اال انه ال يخشــاه ولكنه 
التي ستكلف  يحذر من األخطاء 
أن نكــون ملتزمني  كثيرا والبــد 
القدم  املبــاراة الن كــرة  ونديــر 
حتمل الكثير مــن املفاجآت وتابع 
القول : انا اشــكر اجلماهير التي 
استقبلتنا مبحبة  واذرع مفتوحة 
منــذ اليــوم االول وعندما دخلت 
امللعب ووجدته ممتلئا ولم أشاهد 
مثله من قبــل كان حافزاً لنا في 
مشوارنا ولكن علينا أن نعرف بأن 
هناك بعض اللحظات القاســية 
اجلماهير  دعــم  إلى  فيها  نحتاج 
البدني  العامل  وان  للخروج منها 
مهــم واساســي للوصــول إلى 
عملنا  لذلــك  النهائية  املبــاراة 
علــى تغييــر عدد مــن الالعبني 
للبقاء في حالة سليمة وجاهزية 
خلوض املباريات حتســباً لوصولها 
التي  اإلضافيــة  األوقــات  الــى 
ســيكون فيها الفريــق مرهقاً.. 
أن جميع  علــى  واكد كاســاس 
الالعبــني أساســيني وفي بعض 
البعض افضل  اللحظات يكــون 
مــن اآلخر وبكل تأكيد ســأختار 

١١ العبــاً اعتقدهم األفضل ألي 
مباراة ورمبا سأســتخدم غيرهم 
العب  لــكل  الن  أخــرى  ملبــاراة 
شــخصية مختلفة عن اآلخرين 
وال يوجد عندي اساسي واحتياط 
التي  اخليارات  نضــع  ونحن  دائم، 
ستساعدنا في كل مباراة وافكر 
في كل مباراة علــى حدة وحاليا 

مباراتنــا أمام قطــر هي األهم 
في  ونحن  اللحظة،  هذه  في 

معســكر مغلق منذ فترة 
الفوز  يريد  يوجد مــن  وال 

أكثر منا.. 

مصطفى ناظم: 
حسابات مختلفة 
ملباراتنا أمام قطر.. 
بارك العب منتخبنا 
الوطني مصطفى 
ناظم خالل املؤمتر 
قبل  الصحفــي 
امــام  مباراتنــا 
للجماهير  قطر 

تأهل  العراقيــة 
الوطني  منتخبنا  

النهائي  نصف  للدور 
خلليجي ٢٥ في البصرة 

إلــى أن املباراة  مشــيراً 
لها  قطــر  أمام  املقبلــة 

حسابات مختلفة للظهور 
مبســتوى جيــد وان الكادر 
التدريبي عمــل على إعادة 
زرع الثقــة لــدى الالعبني 
عنهم  االول  املدافــع  وكان 
وهــذا ما كنــا نفتقده في 
فترة ســابقة وعمل  املدرب 
على أن نكون عائلة واحدة في 
وعالج  والظروف  األحوال  كل 
مبهــارة الضغــوط واألمــور 

انسجام  هناك  ليكون  النفســية 
والكادر  الالعبني  بني  متبادلة  وثقة 
التدريبي مما حفز على االســتجابة 
من  الســريعة 

الالعبــني قبل 
لتطبيق 

ما 

ب  مطلو
منهــم 

النتائج  حتقيــق  وان 
يحتاج  االيجابيــة 
فســحة  إلــى 
ووقت  زمنيــة 
للكادر  أطول 
لتدريبــي  ا
لقطــف 
ر  لثمــا ا
وهنــاك 
ب  ر جتــا
عديــدة 
هذا  في 
ل  جملــا ا

مثلمــا 
مع  حدث 
ملنتخــب  ا
القطري.

منتخبنا الوطني يسعى إلى عبور العنابي القطري
اليوم.. في نصف نهائي خليجي 25.. البحرين يواجه عمان

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

يقدم برنامــج الرياضي »اجمللس« الذي 
يقدمه اإلعالمي، خالد جاســم، عبر 
شاشــة قناة الكأس القطرية، يقدم 
امنوذجــا مميزا فــي اإلعــالم اإليجابي 
املهني الذي يوصل رسائله بنحو يومي 
اثناء تغطيته امليدانية املباشــرة  في 
من ارض البصرة الفيحاء ملنافســات 

كأس اخلليج العربي 25.
ان الصــورة التي نقلها برنامج اجمللس 
ســواء في االســتوديو او عــن طريق 
في  املوجوديــن  املراســلني  شــبكة 
البطولة  البصرة أســهمت في جناح 

واثنــى الزميــل خالد جاســم على 
الضوء على جوانب  البصرة وســلط 
شتى، استضاف في حلقاته املباشرة 
جنــوم العــرب واخلليج والعــراق، إلى 
جانب وجود شــخصيات عراقية لها 
ثقالً كالبطل اجلريح الذي فقد عينيه 
في معارك الشــرف ضد اإلرهاب في 
العيداني،  املوصل، عــالء  محافظــة 
وشارك في حفل افتتاح بطولة كلس 
العراق وحاز  اخلليج عندما حمل علم 
علــى ثناء اجلمهور وجيمــع من يقدر 

تضحيته.
كذلــك، ضيــف برنامــج اجمللس في 
االســتوديو، الفتى البصــري، مهدي 
الذي متيز  الهمــم  العاملي، مــن ذوي 
بتقــدمي فواصل اســتعراض للمهارة 

الكروية، او الشــاب البصري، حسنني 
ذو الـــ 21 ربيعا وهــو يعد اقصر رجل 
في العراق الذي قدمــه اجمللس واثنى 
على موهبتــه في ان يكون ممثالً فكان 
التفاعل معه لدرجــة كبيرة حتى ان 
النجم املايسترو نشــأت أكرم طالب 
وعلــى الواء من مخــرج برنامج والية 
بطيخ علي فاضل ان يقدم حلســنني 
مــا يســهم فــي حتقيق حلمــه ان 
يصبح ممثالً، وهناك شــخصيات فنية 
أخرى كما صبــاح الكعبي او إعالمية 
كالزميل حســن شــويع او »العزيز« 
بكلمتــه الشــهيرة »يعني أتفضل« 
التــي أصبحــت ترنــد وغيرهم من 

الشخصيات العراقية.
إلــى جانب احلضور الفعال ملراســلي 

قنــاة الكأس الذين قدموا سلســلة 
من املتابعــات امليدانية في الصحافة 
االستقصائية احلديثة التي تبحث عن 
كل ما هو حديث وغير ظاهر للجمهور 
كما في حلقة ســلطت الضوء على 
»اليخت الرئاســي« على احد املعالم 
الذي مت تشييده  البصرة  في كورنيش 
عــام 1980 وما يزال محتفظا بجميع 

محتوياته.
اليخت شيد في الدمنارك، ثم نقل إلى 
فرنســا ووصل الى العراق عام 2009، 
قامــت جامعة البصــرة/ مركز علوم 
اإلبحار باحلفاظ عليه وعلى محتوياته 
بالتنســيق مع اجلهات املسؤولية في 
محافظة البصرة، وحتويله إلى متحف 

للزائرين.

الكأس وخالد جاسم يقدمان رسالة اإلعالم المهني من البصرة الفيحاء

حسنني في ضيافة خالد جاسم عالء العيداني

سمير خليل 

الجمهور.. ملح 
البطولة وُسّكرها

باالجمــاع ، بطولــة خليجي 25 فــي البصرة 
حققت جناحــا باهرا على مســتوى التنظيم 
واالفتتاح ومباريات البطولة، لكن الصورة االبرز 
خالل هــذا الكرنفال اخلليجــي اجلميل كانت 
للجمهور الذي زين البطولة بفيض من اجلمال .
الالعب الثاني عشــر، اجلمهور، كان بحق ملح 
البطولة وســكرها، هذا اجلمهــور الذي غطى 
شوارع وازقة بصرتنا احلبيبة كما غطى مدرجات 
املالعب كان مثاال لالنضباط وااللتزام والوطنية 
مؤكدا ان هذه البطولة متثل حدثا واجنازا وطنيا 

ينبغي حمايته واحملافظة عليه .
ورغم توافد االشــقاء من جميــع دول اخلليج 
البصــرة ملؤازرة  الى  العربي وباعــداد كبيــرة 
منتخبــات بلدانهــم، فان جمهورنــا العراقي 
والــذي توافــد مــن كل محافظاتنــا العزيزة 
باالضافة البناء املدينة، كان االبرز واالكثرحضورا 
وتشجيعا، حيث متيزت مباريات منتخبنا الثالث 
باملرحلة االولى من البطولة بحضور جماهيري 
واسع اكتضت به مدرجات ملعب جذع النخلة، 
بــل ان االمطار الغزيــرة التــي انهمرت خالل 
مباراتنــا امام االشــقاء الســعوديني لم تفت 
فــي عضد جمهورنا الذي ظــل يغني ملنتخبنا 
طوال دقائق املبــاراة وخرج بعد املباراة ليحتفل 
في شــوارع البصرة بفوز منتخبنا حتت االمطار 

الغزيرة.
البطولــة كان خليطا من اجلنســني  جمهور 
ومن عوائلنا الكرمية التي حرصت على متابعة 
البطولــة فكانت صــور جميلة مــع اجلمهور 
اخلليجي الذي حضر البطولة بتنوعه بني الرجال 
والنســاء والعوائل بجانــب فنانني وفنانات من 

اخلليج حرصوا على احلضور ومتابعة البطولة.
والن جمهور البطولة كان اشــبه بباقة ورد فان 
شذى هذا اجلمهور تناثر صورا جميلة، منها ان 
هذا اجلمهور حرص على حضور املباريات ســواء 
كان منتخبنــا الوطني طرفــا فيها ام ال، وكم 
كانت الصــور جميلة حني امتلئــت مدرجات 
ملعب املينــاء) ملعب مباريات اجملموعة الثانية 
التــي تلعب فيهــا منتخبات قطــر واالمارات 
والبحرين والكويــت( باجلمهور العراقي بجانب 
ادهشــت  املتبارية، صورة  املنتخبــات  جمهور 
اجلميع ورمبا نراها الول مرة في املالعب ان يحضر 
جمهور غفير ملباراة اليكون منتخب بالده طرفا 
فيها، صــورة اخرى جملموعة من شــبابنا وهم 
يقومون بتنظيف مدرجــات امللعب بعد نهاية 
املباراة واعادت هذه الصورة الى االذهان مافعله 

اجلمهور الياباني خالل مباريات كأس العالم.
جمهور خليجي 25 سواء من حضر الى البصرة 
او ظل يتابع البطولة من خالل شاشات التلفاز 
في كل محافظاتنــا العزيزة عزز جناح البطولة 
وارســل رســالة حب الــى العالــم باننا اهل 
للمحافل واملناسبات الكبيرة الننا نحب العراق 

كما نحب احلرية والسالم.

8:158:15 عمانعمانالبحرينالبحرين

كأس الخليج العربي 25/ نصف نهائي

4:154:15 قطرقطرالعراقالعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
العرب  ملعــب شــط  علــى 
فــي التنومة في بصــرة اخلير 
هامــش  وعلــى  والعطــاء 
خليجي  بطولــة  منافســات 
املنعم  عبد  الدكتور  نظم   ،25
احملترف  العراقي  واملدرب  شاكر 
نعمــت عباس مبــاراة خيرية 
الصحفي  الزميل  الســتذكار 
الذي  محمــد"  الراحل"رائــد 
وافته املنية اثر نوبة قلبية يـوم 
4 كانـــون الثانـي اجلـاري فـي 
مستشفـى الكنـدي ببغـداد.

خيريــة  مبــاراة  وأقيمــت 
حمال  فريقني  بني  استعراضية 
العراقيان  اإلعالميان  اســمي 
عبد  وســامي  علي شــدهان 
االمام وفــاز في املبــاراة فريق 
اإلعالمي ســامي عبد األمام.. 
وقــال املدرب احملتــرف في نادي 
عباس  نعمت  اإلماراتي  الوصل 

ان الواجب يسهم في استذكار 
الزميل رائد محمــد الذي متيز 
بسمو ورفعة اخالقه ومهنيته 
العاليــة، مقدما شــكره إلى 

إقامة  في  اســهم  من  جميع 
وللجمهور  املبــاراة  وتنظيــم 
ولالعبـــي  حضـــر  الـــذي 

الفريقيـن.

مباراة خيرية استذكارا للصحفي 
الراحل رائد محمد في شط العرب

محمد حمدي*
اكد وزير الشــباب والرياضة السيد 
»أحمد املبرقع« ان زيارة وفد رؤســاء 
العربي  واالعالم  اخلليجية  االحتادات 
الى بغداد اليوم ولقــاء دولة رئيس 
شــياع  »محمد  الســيد  الــوزراء 
الســوداني« تركت انطباعات رائعة 
جدا لدى االشقاء سيكون لها بالغ 
االثر في االنفتــاح العربي اخلليجي 
نحو اشــقائهم في العراق بصورة 
عامة وان كانت الرياضة وكرة القدم 
هي اجلسر والبوابة لهذه الصفحة 

اجلديدة. 
السوداني  أن رسائل  املبرقع  واضاف 
كانــت علــى درجــة عظيمة من 
الترحيب  فــي  والوضوح  البالغــة 
وطيب اللقاء وعكس صورة جميلة 
العــراق حكومًة وشــعباً  أن  على 
األشــقاء  واندفاع نحو  واحد  باجتاه 
فــي اخلليــج والعــرب عموما وهو 
ما ســتليه خطــوة مقبلــة أعم 
وأشــمل وان كان ميدانها الرياضة 

والفــن واإلعالم فهي األكثر فاعلية 
 . وانعكاســاً على األصعــد كافة 
وأشــار الوزير الى أن األشقاء تلقوا 
الدعــوة بالبهجة والســرور وميكن 
أن نوثق أن اخلطوة املقبلة ســتكون 
اســتضافة عربيــة كبيــرة حلدث 
أكبر ســتكون ســاحته  رياضــي 

جميع مدن العراق وأن األشــقاء في 
االحتادات اخلليجية ووزراء الشــباب 
سيسعى  من  هم  العرب  والرياضة 
معنا إلســتضافة العــرس العربي 

الرياضي الكبير. 

* إعالم الشباب والرياضة

زيارة وفد رؤساء االتحادات الخليجية 
واإلعالم الى بغداد تركت انطباعات رائعة

من اجواء املباراة اخليرية

الوفد اخلليجي في بغداد



يومية سياسية مستقلة Mon. 16 Jan 2023 issue )5056( االثنني 16 كانون الثاني 2023 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

بكلمات بســيطة وقليلة حملت في طياتها 
كل معانــي حب الوطن اثــارت اغنية " يا ام 
العراقيــني" للفنان علي جاســم مشــاعر 
العراقيــني كافــة وتفاعلوا معهــا بالدموع 
برغم ما انها اغنية ليســت بجديد ة عليهم 
فقد كانت بكلمات مختلفة للفنان الدكتور 
فاضل عواد فــي بداية الثمانينــات، اال انها 
والتضحية مــن اجله،  الوطــن  مزجت حب 
االغنية من كلمات: عصام كرمي وتوزيع: سرمد 

عزالدين.
أصبحت اليوم " يــام العراقيني " ترند العراق 
األول وفــي العالــم العربي حصــدت االلف 
املشــاهدات أغنية يقشعر لها البدن وأجمل 

ما فيها "وللوطن يا روحي جودي “. 
أن من أجمل األشــياء فــي بطولة خليجي 
25 املقامة في بصرة اخليــر هو اليد الواحدة 
للشــعب العراقي من الشــمال الى اجلنوب 
الكل يقدم بحســب ما ميتلكه وكالً قدم مما 
عنده فهناك مــن يكرم الضيف وهنا الالعب 
وهنا الفنان والشرطة واجليش تقف على قدم 

وساق حلماية الضيوف واهل الدار.
" يــا ام العراقيني " هي جمال الروح العراقية 
ومــا حتمله روحهم اجلميلة من رقي فمن حق 
كل ام ان تفخر بولدها وهذا ليس بجديد على 

أبناء الرافدين. 
ان خليجــي 25 ذكرنــا كيف فزع الشــباب 
املقدسة  العراقية  األرض  لتحرير  والشــياب 
من دنس داعش اإلرهابي فهل يصعب عليهم 
اليوم إجناح بطولة رياضية تضم اشــقائهم 
واحبتهــم مــن دول اخلليج العربــي لطاملا 
جمعتنــا مواقف مشــرفة وروابــط واوصر 
تاريخية مهمه " فــكل احلب والترحيب بهم 
ولهم واهاًل وســهالً بهم فــي ارض البطولة 
والفداء " ، وألف  شكراً لبطولة "خليجي 25 
"لم جتمع العرب فقط بل جمعت العراق بكل 
اطيافه اجلميلة وقومياته ِالعريقة حتت شعار 

العراق اوالً ثم العراق ثم العراق. 
هلهلي

مي العراقيني
من حقج اتفرحني
نص ولدج يلعبون

ونص وكفو يعزبون
ميه ميه ميه

شديت الراية على زنودي
وللوطن ياروحي جودي
وماننسى الوطن يامية
ولعيونة نشد الهمة

مية
ولدنيا تسولف بخباري

ومدلل يطلع خطاري
مانتعب عد عينج ميه

رايتنه اندكهه على القمة

هلهلي
وتباهي بسمائي

مي حامت الطائي
يلشيلتج سفره
من زاخو للبصره

ميه ميه ميه
هلهوله بصوجت سمعينه

ولد العم كلنا لتمينه
ما يتبره الدم عن دمه
واخلوه بفضلج ملتمه

ميه
نهرينج جتري وتتالكه

وتوصل خليجج مشتاكه
ومبايج يا محله امله

والرايه ترفرف بلقمه

دموع الفرح 

زينب الحسني

البصرة - سعدي السند:
لم يكن عرســا رياضيا فقط هــذا الذي 
شــهدته البصرة هذه األيــام عند إنطالق 
خليجــي 25 لكرة القدم ،بــل فاحتة خير 
ملزيد من العالقات الوطيدة بني االشــقاء 
نحــو تعاون مشــترك في شــتى اجملاالت 
وغيرها،  والعمرانية  والعلمية  االقتصادية 
فمــن يتابع هــذا العرس العربــي اجلميل 
يلمس البهجة والكالم العذب على لسان 
كل من يتحدث عن هذا التجمع والكرنفال 
الكبيــر، الذي تبادل فيــه اجلميع التهاني 
والتبريكات خالل املنافســات التي أقيمت 
علــى ملعبي جــذع النخلــة وامليناء في 

البصرة الفيحاء.

وجدنا الطيبة والكرم لدى العراقيني
وللتعــرف على كل هذه املشــاعر التقت 
)الصبــاح اجلديــد( بعدد مــن االعالميني 
اخلليجيــني الذيــن حضروا الــى البصرة 
لتغطية فعاليات البطولة الكروية ،منهم 
اإلعالميــة رمي الكويتية التــي قالت : من 
أين أبدأ باحلديث مــن مدينة البصرة .. عن 
البصرة وأهلها وعن العراقيني بشكل عام 
فكل الكلمات تبقى قاصرة أمام ماوجدنا 
وعايشنا فقد وجدنا الطيبة التي ال توصف 
والكرم الــذي اكبر من كل وصف وهذا هو 
تاريخ البصرة الذي عرفناه ودرسناه وحتدث 
لنا الكثير ممن زاروا البصــرة ووجدنا احملبة 

املغروسة في نفوس البصريني.

قلوب اهل البصرة هي التي تتحدث
بهذه العبــارة وصفــت اإلعالمية جواهر 
الســيابية من قنــاة الســالم العمانية، 
ألشــقائهم  البصرة  أهالــي  اســتقبال 
اخلليجيــني حيث قالت للصبــاح اجلديد: 
تشرفت ألول مرة بزيارة البصرة ولغاية هذا 
اليوم وجدت نفسي بأنني بني أهلي وبكل 
ما للكلمة من معنى فأينما نحّل لتغطية 
األخبار في مناطق هذه املدينة وشوارعها 
لم نســمع غيــر كالم الفــرح بالقادمني 

والوافدين الى البصرة لتشــعر وبكل فخر 
ان قلوب اهل البصرة هي التي تتحدث وان 
سعادتهم بتواجد اشقائهم هي اكبر من 
ان حتيطها كلماتنا وحقا ان هذه البطولة 
ستكون بوابة كبيرة جدا ألفراح كبيرة في 
كل اجملاالت التي تسعدنا وتعزز من عالقاتنا 

التي يسعى لها اجلميع.

كرم وطيبة ال مثيل لهما 
اإلعالمي يوسف العماني من قناة السالم 
العمانيــة قال: قرأت الكثيــر عن البصرة 
وتاريخها حيث وجــدت أنها منبت للتميز 
الثقافي وحقل لفنــون وجماليات املعرفة 
والتــي حظيت مبيادين شــتى وكانت مبرور 
األزمنة والى حاضرنا الثقافي منهال مهما 
لألبداع وتطــول قائمة مبدعيها ونتاجهم 
الذي ظل ومايزال موضع اعتزاز واحترام كل 
متابعي روائع البصريني مما اكسب البصرة 

دورا رياديا معروفا عبر تاريخها الزاخر الذي 
أكد ويؤكد للجميــع ان العقلية البصرية 
تتميز باالبتكار وتســعى دائما وراء احلداثة 
والتجديد والتطــور .... وخالل تواجدنا في 
البصرة املعطاء اضفنا لقاموســها الرائع 
والرائع جدا كرمــا ال مثيل له وطيبة أكبر 
من الوصف يتحلى بهما اهل هذه املدينة 
اذ نقف مبهورين مع كل ســاعة متر امام 
الكــرم الذي ميكننا ان نقــول عنه اننا في 
مدينة ميكن ان نطلــق عليها وبكل اعتزاز 

وفخر انها مدينة الكرم العربي.

محبة العراقيني ألشقائهم اخلليجيني 
ال حدود لها

وشــاركتنا فــي احلديث أيضــا اإلعالمية 
ماجدة املزروعية من قناة السالم العمانية 
والتي قالت : مســرورة انا بكل ما للسرور 
من جمال  ومعنى ولي الشــرف ان احتدث 

وانا وســط اهلــي البصريــني واهلي من 
عموم محافظات العراق الذين حضروا الى 
هــذا العرس الرياضــي خليجي 25 وكنت 
حقا فــي كل حلظة متر، أشــعر ان محبة 
العراقيني ألشــقائهم اخلليجيني ال حدود 
لها وان احتفاءهم بوجود اشــقائهم حتول 
الى كرنفاالت هي احلى ما شاهدنا واينما 
تدير وجهك ترى كرنفــاال مبهجا وترحيبا 
حارا جدا باألشــقاء وهم وسط كرنفاالت 
العراقيني التي متتد الى ســاعات متأخرة 
من الليــل وقد اعطتنا هــذه التجمعات 
احللوة انطباعا بــأروع روائع االمان في هذه 
املدينــة وأحلى ضيافة اذ جتبــرك العوائل 
البصرية ان نكون في ضيافتها واملبيت في 
بيوتها العامرة وبشكل يغمرك بالسعادة 
... ونقول بفرح كبير ان بطولة خليجي 25 
جمعت معها األلفــة واحملبة بني كل اهل 

اخلليج وليست عرسا رياضيا فقط .

بغداد - وداد ابراهيم:
اعلنــت منظمــة "اولف باملــة" حلقوق 
االنســان منح جائزة للمحامية العراقية 
"ارن كسكني" لدورها املشهود في الدفاع 
عن حقوق املرأة خــالل العام املاضي وجاء 
في البيان الذي اصدرتــه املنظمة : ثالث 
ناشطات كافحن في سبيل حتقيق حريات 
املرأة وتعرضن للخطــر والتهديد لفترات 
جــراء احلروب وقمع حقوق االنســان ومن 
بينهــن احملامية الكردية "ارن كســكني" 
والناشطتان اللتان فازتا باجلائزة احداهما 
ايرانية واالخرى اوكرانية لدورهن املشهود 
في الدفاع عن حقوق االنسان، وقال البيان 
عن أرن كســكني: إن منــح اجلائزة لهذه 

يأتي  اإلنسان  املدافعة عن حقوق  احملامية 
بعد أن عملت ألكثر من عقد من الزمن في 

الدفاع عــن املنتهكة حقوقهم في تركيا 
وكشف البيان أن كسكني تعرضت مراراً 

للتحقيق  وأخضعت  بالقتــل  لتهديدات 
وســجنت بســبب آرائها، وكل ذلك دفع 
منظمة العــدل الدولية إلى إطالق صفة 
"ســجينة الضمير" على احملامية املذكور 

اسمها.
 واملعــروف ان جائزة" أولــف باملة" حلقوق 
اإلنســان حتمل اســم السياسي ورئيس 
الوزراء الســويدي األســبق وزعيم حزب 
العمل االجتماعي الدميقراطي منذ سنة 
1969. واشــتهر دوليــاً مبواقفــه اجلريئة 
وصراحته الشــديدة في ما يخص كثيرا 
من القضايا الدولية مثل قضايا الســالم 
واألمن  الدولي  والتفاهــم  والدميوقراطية 

املشترك.

منظمة "اولف بالمة" تمنح جائزتها لمحامية كردية

"خليجي 25" ليست عرسا رياضيا فقط وإنما 
خطوة مهمة لتعزيز العالقات بين االشقاء

إعالميون خليجيون يتحدثون لـ"الصباح الجديد":

متابعة - الصباح الجديد: 
توجت ملكة جمال الواليات املتحدة األمريكية أربوني 
غابرييل R'Bonney Gabriel  بلقب ملكة جمال الكون 
في حفل أقيم في مدينــة نيو أورلينز بجنوب الواليات 
املتحدة السبت. وأصبحت ممثلة فنزويال وصيفة مللكة 

جمال الكون.
وكانــت غابرييل، وهــي فلبينية األصــل، صعدت إلى 
املســرح في عرض أزياء ملكة جمال الكون 2023 هذا 
األســبوع وهي ترتدى "زي القمر"، احتفاال بذكرى أول 
هبوط لرواد الفضاء األمريكيني على سطح القمر عام 

.1969
وتأهلت 5 مشــتركات الى الـTOP5 ضمن مســابقة 
ملكة جمال الكون الـ71، كلها مــن البلدان الواقعة 
فــي النصف الغربي من الكــرة األرضية، وهي فنزويال، 
وجمهورية  وكوراســاو  وبورتوريكو،  املتحدة،  والواليات 

الدومينيكان.
واستبعدت ممثلة روسيا آنا لينيكوفا )22 عاما(، احلاصلة 
على لقب "ملكة جمال روسيا - 2022"، وممثلة أوكرانيا 
فيكتوريا أباناســينكو من املعركة علــى التاج دون أن 

تتأهال إلى نصف النهائي.
وعلى وفق مســؤولي املنافســة فإن غابرييل هي أول 
أمريكية من أصــل فلبيني تفوز بلقــب ملكة جمال 

الواليات املتحدة.

من أصل فلبيني.. أمريكية 
تفوز بلقب ملكة جمال الكون

البصرة - الصباح الجديد: 
خاض عصام احلضري، احلارس األسطوري السابق ملنتخب 
مصــر، جتربة جديــدة على هامش بطولــة كأس اخلليج 

العربي "خليجي 25".
ويشــارك احلضري في حتليل مباريات البطولة عبر برنامج 

اجمللس، املذاع على قنوات "الكأس" القطرية.
إال أن حارس األهلي والزمالك الســابق، استغل مشاركته 
فــي حتليل مباريات خليجي 25، وحتــول إلى عارض لألزياء 

اخلليجية.
وظهر عصام احلضري في حلقة برنامج اجمللس، وهو يرتدي 
الغترة والعقال، ويحــاول تعلم بعض الكلمات اخلليجية 

مع خالد جاسم مقدم البرنامج وضيوفه.
وقبل 3 أيام، ارتدى احلضري أيضا رداء )البشــت( اخلليجي 
املميز، والذي ارتداه النجم األرجنتيني ليونيل ميسي عند 

تسلم كأس العالم 2022 في قطر الشهر املاضي.
وميلك عصام احلضري مسيرة طويلة وناجحة مع منتخب 
مصــر واألهلي، وعمل مدربا حلــراس املرمى في املنتخبني 

األول واألوملبي.
وليســت هذه املرة األولــى التي يشــارك فيها احلضري 
بتحليل مباريات عبر قنوات "الــكأس"، حيث كان ضيفا 
دائما عليها طوال فترة إقامة كأس العالم 2022 في قطر.

عصام الحضري يتحول لعارض 
أزياء في خليجي 25 

بطريقة ميسي.. 

متابعة - الصباح الجديد: 
الفنانة  أثارتها  واســعة  ضّجة 
رحمــة ريــاض علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعي، بإعالنها 

الزواج دون مأذون.
وحّلت املغنيــة ضيفة ببرنامج 
 "mtv" قناة  على  هلقد"  "كتير 
وحتدثــت عن حياتها  اللبنانية، 
الشــخصية، وأبرز األزمات التي 

تعّرضت لها.
وقالت رحمة رياض إن زواجها من 

ألكســندر علوم جاء عن طريق 
احملكمة وبها قاٍض وليس شيخا 
أو مأذونا، مشــيرة إلى أن الزواج 
بهــذه الطريقة هو أمر دارج في 
العراق، وأنهما ليســا أول ثنائي 
يتزوج عن طريق القضاء، مؤكدة 
ولكنه  مدنيا  ليــس  زواجها  أن 

على سنة اهلل ورسوله".
رحمة رياض من مواليد 19 يناير/ 
كانون الثانــي 1987، ُولدت في 
العراق، ألب عراقــي وأم عراقية 

ألســرة مســلمة، والدهــا هو 
واملُلقب  مزهر  عبدالرضا  الفنان 

فنًيا رياض أحمد.
أحبــت رحمــة الغنــاء منــذ 
صغرها، ودرســت أصول الغناء 
كي تتمكن مــن تطوير صوتها 
والدها  وشــجعها  وموهبتها، 

على الغناء.
رحمة  والدهــا مرت  رحيل  بعد 
بأزمة نفســية، ومتنت لو تبتعد 
قلياًل عن األضواء ولكن والدتها 

شــجعتها على االستمرار في 
تطوير شخصيتها الفنية.

أكثر  في  رياض  رحمة  وشاركت 
العربي،  بالوطــن  برنامــج  من 
ومنهم "سوبر ســتار"، عندما 
الـ17 مــن عمرها،  كانت فــي 

ولكن لم تصل للنهائيات.
غنــت الفنانــة رحمــة رياض 
يوســف،  هيثم  الفنان  بجانب 
في أغنيــة "رحموني" وأهدتها 

للشعب العراقي.

أما زوجها ألكســندر علوم من 
مواليد 20 فبراير/ شباط 1986، 
في بغــداد مــن أب عراقي وأم 
اجلنســيتني  ويحمل  أمريكية، 

العراقية واألمريكية.
ونشأ في الواليات املتحدة حيث 
املســرح  درس  طفولته،  قضى 
وشارك في مجموعة من األفالم 
بعد  أزيــاء  القصيــرة كعارض 
أن أكمــل دراســته، وعمل مع 

عالمات جتارية عاملية.

رحمة رياض: زواجي من ألكسندر علوم تّم بالمحكمة فقط
أثارت ضّجة واسعة ..

متابعة - الصباح الجديد: 
كشــف الفنان كاظم الساهر 
تفاصيل تخــص عدم حضوره 
لبطولــة كأس اخلليج العربي 

25 في محافظة البصرة.
تسجيل  في  الســاهر  وقال 
مواقــع  تناقلتــه  صوتــي 

التواصل االجتماعــي في تعليقه 
على عــدم حضوره الــى البصرة، 
"اتصــال واحــد كان مــن احملافظ 
ملدير اعمالــي واعتذر منه بطريقة 
جميلة واحملافظ كان انســانا راقيا 
وقال أقدر الظرف وقلنا له إن شــاء 

اهلل مرة ثانية تكون".

ونفى الســاهر طلبه مبالغ مالية 
لقاء مجيئــه للعــراق، معتبراً أن 

"هذه اشياء غير صادقة".
وأضــاف "كنــت اجهــز اغنية انا 
وكرمي العراقــي وكانت بالفصحى 
اجنزتها لكن ليست باملستوى الذي 
اريده"، مشــدداً بالقول "هذا بلدي 

وال احتــاج شــخصا يوصي دعوة، 
املهم املنتخـب يغلـب والتنظيـم 

رائـع".
وضجت مواقع التواصل االجتماعي 
قبل أيام بأخبار وتعليقات بشــأن 
عدم حضور الفنان كاظم الساهر 

الى بطولة خليجي 25.

متابعة - الصباح الجديد: 
استقبل متحف رموز ورواد الفن في مصر، 
أمس األحد، بعض املقتنيات الشــخصية 
النادرة للمطــرب الراحل "العندليب" عبد 

احلليم حافظ.
املقتنيات النادرة، يهديها محمد شــبانة، 
جنل شقيق عبد احلليم حافظ، مبقر املركز 
والفنون  واملوســيقى  للمســرح  القومي 

الشعبية في مصر.
مالبــس  بعــض  املقتنيــات  وتتضمــن 

"العندليب األسمر"، وبعض األوراق اخلاصة 
به، إضافة إلى النوت املوســيقية ألغانيه، 
في اســتجابة ســريعة لدعوة أطلقتها 
وزيرة الثقافــة املصرية لــذوي جنوم الفن 
الراحلني، بضــرورة حفظ املقتنيات النادرة 
داخل املتحف خوفاً مــن التلف والضياع، 

وفقاً لوسائل إعالم محلية مصرية.
وافتتحت مؤخرًا الدكتورة نيفني الكيالني، 
الثقافــة املصرية، قاعــة مقتنيات  وزيرة 
"رموز ورواد الفن املصــري" بعد تطويرها، 

بحضور عدد مــن قيادات الــوزارة وبعض 
الرموز الفنية منها الفنانة سميحة أيوب، 
والفنانة سميرة عبد العزيز، والكاتبة هدى 
وصفــي، واخملرج خالد جــالل، رئيس قطاع 
أبو  الثقافي، والدكتور هاني  شئون اإلنتاج 
احلســن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، 
والدكتــور عمــرو دوارة، والدكتــور عادل 
عبده رئيس قطاع شــئون اإلنتاج الثقافي، 
بوســى  واإلعالمية  لبيب،  عــزة  والفنانة 

شلبي.

مقتنيات عبد الحليم حافظ في متحف رموز الفن

"الساهر": لن أحتاج إلى دعوة لزيارة بلدي
بعد "ضجة" عدم حضوره لخليجي 25...
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