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بغداد - الصباح الجديد:
شــهد عدد مــن محافظات 
البالد امــس االثنني، تظاهرات 
مؤيدة لزعيــم التيار الصدري 
ومســاندة  الصدر،  مقتــدى 
املعتصمــني في بغــداد، كان 
من بينها محافظة نينوى، في 
وقت جتمــع مئات من مناصري 
امــام  التنســيقي  االطــار 
املنطقة اخلضراء في تظاهرات 
مضادة دعا اليها بيان صدر عن 

االطار امس األول األحد. 
وكان وزير الصدر صالح محمد 
العراقــي، دعــا وبتوجيهــات 
أبناء  التيار،  زعيم  من  مباشرة 
باستثناء  احملافظات  وعشــائر 
آمنــة  باعتبارهــا  النجــف 
مســاندة  الى  لقدســيتها، 
إخوانهم املعتصمني في بغداد 
فــي خطوة  أيام،  ثالثــة  منذ 
تعكس ارتياح الصدر بالتعامل 
مع أنصاره تتمثل بعدم احلاجة 
بغداد،  الى  اســتدعائهم  الى 

والتظاهر كل في محافظته.
ونقلــت الفضائيــات وقنوات 
أنواعها،  مبختلــف  التلفــزة 
ألنصــاره  الكبيــر  احلضــور 
فــي املناطــق الرئيســة في 
واملثنــى  بابــل  محافظــات 
والبصرة والناصرية وميســان 
ونينــوى وغيرها من احملافظات 

في الوسط واجلنوب.
التظاهرات،  زخــم  وزاد مــن   
التي  العشائر  حضور عدد من 
أيدت دعوة الصدر بنفسه في 

تغريــدة على تويتــر »لتغيير 
السياســي بشــكل  النظام 
شــامل«، ولوحظت »البيارق« 
التــي حتمــل عناويــن هــذه 
تظاهرات  وســط  العشــائر 

الصدريني ».
بغداد،  العاصمــة  وشــهدت 
معقل التظاهــرات الصدرية، 
حضــوراً كبيراً ألنصــار التيار 
اخلضراء  املنطقة  في  الصدري 
بعــدد من  مدعومــة أيضــاً 
العشائر العراقية من النسيج 
املتنــوع في بغــداد، فيما ردد 
املتظاهرون وعلى مدار اليومني 
املاضيني انشودة »اليوم الشط 
لزيادة  إشــارة  في  مايه«،  زايد 
هناك  أن  و«رؤيتهم«  أعدادهم 
في  الصدر  لدعوة  اســتجابة 

التظاهر والتغيير السياسي.
شــهدت  األولــى،  وللمــرة 
محافظة نينوى، تظاهر املئات 
من أنصار زعيم التيار الصدري

والتي جتمعت قرب كلية النور 
في ناحية برطلة للتظاهر من 
التيار  أجل مساندة متظاهري 
في بغداد بعد دعوات أطلقها 

التيار لكل احملافظات.
ويترقب الشــارع ما ســيؤول 
العاصمة  فــي  الوضع  إليــه 
بغداد، بعد دعوات الى التظاهر 
الصدري  التيار  لزعيم  مضادة 
التنســيقي  اإلطار  اليها  دعا 
أمام أسوار اخلضراء قرب اجلسر 

املعلق.
ويشــتد اخلالف بني الصدريني 

الــذي يعتصمــون فــي مقر 
باملنطقة  العراقــي  البرملــان 
التنســيقي  واإلطار  اخلضراء، 
للتظاهر  أنصــاره  دعــا  الذي 
تظاهرات  جاءت  ففيما  قربها، 
احملافظــات  فــي  الصدريــني 
املســتمر  لالعتصام  تأييــدا 
فــي العاصمة بغــداد، نظم 
جمهور اإلطار التنسيقي الذي 

يضم مجموعة مــن األحزاب 
املنطقــة  أمــام  الشــيعية 
منطقة  في  تظاهرة  اخلضراء، 
اجلادرية بدعوة من ما اســماه 
التنظيمية  »اللجنــة  االطار 
لدعم الشرعية واحلفاظ على 
على  رداً  الدولة«،  مؤسســات 
ألنصار  املفتــوح  االعتصــام 
البرملان  فــي  الصدري  التيــار 

ودعوة الصــدر لتغيير النظام 
السياسي.

هــذا  فــي  اإلشــارة  وجتــدر 
الصدد الــى املتابعة الدقيقة 
التي  للتظاهرات، ســواء تلك 
ام جلمهور  الصدري  للتيار  هي 
يتضح  اذ  التنســيقي،  االطار 
من سيرها، انها تدار من اعلى 
املراكز في الطرفني املتضادين، 

فكما شــهد اعتصام البرملان 
توجيهــات صدريــة يوم امس 
األول بتنظيــم طريقة العمل 
وعدم اســتفزاز اآلخرين ونقل 
مراســم العزاء احلسيني الى 
خــارج قبة البرملــان، وتنظيم 
صــالة اجلمعــة املقبلــة في 
ســاحة االحتفاالت، باملنطقة 
ائتالف  رئيــس  دعا  اخلضــراء، 

املالكي  نــوري  القانون  دولــة 
قرب  املتظاهرين  االثنني،  امس 
االلتـزام  الـــى  املعلـق  جسر 

بالقانـون.
وقال املالكي في كلمة: »اتقدم 
بالشــكر اجلزيل على التظاهر 
الدفاع  تثبيــت  هدفــه  وكان 
عن الدولة وعن مؤسســاتها 
وعن الدســتور وعــن النظام 
وقد ســاهمتم برفع صوتكم 
عــن  دفاعــا  بحضوركــم 
وعـن  ومؤسساتهـــا  الدولة 

نظامهـا«.
 وأضــاف »ال نريد ان يصدر من 
هذا اجلمع اي مخالفة تسجل 
بتجاوز على اي مؤسســة من 
داعياً  الدولــة«،  مؤسســات 
إياهم الى »عدم عبور اجلســر 
باجتــاه املنطقة اخلضــراء وال 
املنطقــة اخلضراء وال  تدخلوا 
االمنية  االجهزة  تشتبكوا مع 

ابداً«.
 وكان بــدأ متظاهــرو اإلطار 
قرب  التجمــع  التنســيقي، 
اجلسر املعلق وسط العاصمة 
بغداد مساء امس االثنني، بعد 
ان اصــدر اإلطار التنســيقي 
أمــس األول، بيانــاً دعــا فيه 
االثنني،  التظاهر  إلى  مناصريه 
في محيــط املنطقة اخلضراء 
الساعة  في  بغداد  بالعاصمة 
اخلامســة عصــراً، األمر الذي 
الى  األمنيــة  القــوات  دفــع 
اتخاذ إجراءات مشــددة امس، 
املنطقــة  حــول  خصوصــا 

اخلضراء، وقامــت بإغالق طرق 
مهمة، حتسبا خلروج تظاهرات 
أغلقــت  كمــا  التنســيقي 
معظــم مداخــل املنطقــة 

اخلضراء.
زعيم  وزير  أعرب  السياق،  وفي 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
في وقت الحق امس االثنني، عن 
أسفه العتداء بعض متظاهري 
اإلطار التنسيقي على القوات 
األمنية، فيما دعاهم إلى إعالن 
بفسطاط  وااللتحاق  »التوبة« 

»اإلصالح«.
العراقي  محمــد  صالح  وقال 
تويتــر،  عبــر  تغريــدة  فــي 
»شيء مؤســف أن نرى بعض 
يعتدون  االطار  من  املتظاهرين 
علــى القوات األمنيــة وعلى 
قوات مكافحة الشغب، فذلك 
األمنية  فالقوات  مشني،  فعل 

سور الوطن«.
نثّمن  إننــا  »كمــا  وأضــاف، 
موقف أخوتنا في احلــشــــد 
على  بالوقوف  الشــعــــبي 
الفســطاطني:  بــني  احليــاد 
وفسطاط  اإلصالح  فسطاط 

االطار«.
وتابــع، »مــن هنا أدعــو تلك 
الثلة )املغرر بهــا( الى اإللتزام 
بالســلمية وعــدم التعــّدي 
األمنية  القــوات  أحبتنا  على 
وعلــى املمتلــكات العامــة. 
وبابنا مفتــوح إلعالن توبتهم 
بفســطاط  واللتحاقهــم 

اإلصالح وحّب الوطن«.

فيما شهدت الجادرية تجمعا مضادا من مناصري االطار

تظاهرات صدرية وعشائرية حاشدة تشهدها محافظات البالد 
مساندة للمعتصمين في البرلمان 

بغداد - وعد الشمري:
بلغــت األوضــاع على الســاحة 
بنزول  حادة،  مرحلة  السياســية 
متظاهريــن تابعــني إلــى االطار 
التنســيقي قرب اجلســر املعلق 
يواصل  بغداد، في حــني  وســط 
اتباع التيــار الصدري اعتصامهم 
داخل املنطقة اخلضراء، محكمني 

سيطرتهم على مجلس النواب.
التيار  وذكرت مصادر مقربــة من 
الصدري، ان »زعيم التيار الســيد 
تطورات  يتابــع  الصــدر  مقتدى 
اخلضراء  املنطقة  داخل  االعتصام 
ويعطي توجيهاته إلى املتظاهرين 
ســواء بتغريدات تصدر باســمه 
وزيره  أو عن طريــق  الشــخصي 

صالح محمد العراقي«.
وطالــب زعيم حتالف الفتح هادي 
واالطار  الصــدري  التيار  العامري 
التنســيقي ان يغلبــوا منطــق 
واحلكمة..  النفس  وضبط  العقل 
مــن خــالل احلــوار اجلــاد البناء 
بهــدف التوصل إلى حلول لنقاط 

االختالفات فيمــا بينهما«، وحذر 
من خــروج األمور عن الســيطرة 

وتفضي إلى العنف.
لكــن املقرب من الصــدر، صالح 
محمد العراقي، نشــر في تغريدة 
انســحاب  وهي  للحوار  شــروط 
العامــري عن اإلطار التنســيقي 
واســتنكاره التسريبات املنسوبة 
إلى زعيــم ائتالف دولــة القانون 

نوري املالكي وحتديد ضامن لتنفيذ 
مخرجات احلوارات.

وفي هذه االثناء نشــرت »اللجنة 
الشــرعية  لدعم  التحضيريــة 
الدولة«  مؤسسات  على  واحلفاظ 
التنســيقي  اإلطار  من  املدعومة 
عدداً مــن التوجيهــات أبرزها أن 
اجلســر  أمام  تظاهراتها  تكــون 
املعلق وعدم الدخول إلى املنطقة 

اخلضــراء إال بناء علــى تعليمات 
االجهزة  مــع  والتعاون  خاصــة، 
العراقية  األمنيــة ورفع االعــالم 
العشــائر  وبيــارق  واحلســينية 

العراقية فقط.
إلــى ذلــك، ذكــر عضــو احلزب 
هيثم  الكردســتاني  الدميقراطي 
»الصباح  إلى  املياحي في تصريح 
اجلديــد«، أن »موقفنــا مــع كل 

للتيار  تابعة  كانت  سواء  تظاهرة 
الصــدري او انتفاضة تشــرين أو 
غيرها طاملا أنها بنيت على أسس 

وطنية«.
األوضاع  »بقاء  أن  املياحــي،  وتابع 
أننا نســير  يعني  التصعيد  على 
في مرحلة خطيرة قد ينتج عنها 
بالعملية  يفتــك  داخلــي  صراع 
ومنظومة  واجملتمع  السياســية 

الدميقراطية والدولة«.
وأشــار، إلى أن »حدوث أي مكروه 
من  املدعومة  للتظاهرات  ســواء 
التظاهرات  او  الصــدري،  التيــار 
التنســيقي  االطار  من  املدعومة 
أو أي مواطــن خــرج للمطالبــة 
بحقوقه سوف ينتج عن ذلك دمار 

وهدر للدماء«.
»اجلميع  أن  املياحي، على  وشــدد 
ينبغي أن يدرك أننا أمام مؤسسات 
عليها،  احلفاظ  يجب  التي  الدولة 
على  احلفاظ  أهميــة  إلى  إضافة 
صورة العراق امام اجملتمع الدولي«.
إلى ذلك، ذكر عضو حتالف الفتح 

علــي الفتالوي فــي تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »االطــار 
جانب  إلى  يقف  دائما  التنسيقي 

التهدئة واالبتعاد عن التصعيد«.
وتابع الفتالوي، أن »التيار الصدري 
عليــه أن يكــون أكثر حــذراً من 
االنزالق فــي منحــدر خطير مع 
وجود جهــات حتاول أن تســتغل 
الوضع في خلق فتنة شعواء حترق 

االخضر واليابس«.
ولفــت، إلى أن »الدخــول في أية 
مفاوضات يجب أن يسبقه تهدئة 
املوقف، لكــي نتوصل إلى  حلول 

حتت سقف الدستور والقانون«.
»تعطيل  أن  الفتــالوي،  وأوضــح 
السياســية  العمليــة 
واالســتحقاقات الدســتورية له 
ابعاد خطيرة، نحن نرفض تسفيه 

الدستور«.
وما زالت جلسات البرملان معطلة 
إلى إشعار أخر مبوجب قرار اتخذه 
رئيــس مجلــس النــواب محمد 

احللبوسي يوم السبت املاضي.

للتفاوض.. الصدر يشترط على العامري ترك اإلطار التنسيقي 
واستنكار التسريبات المنسوبة للمالكي 

فريقان متضادان داخل المنطقة الخضراء وخارجها
تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

العراق أكبر ُمصّدر للعواصف الرملية 
23إقليميا  وانقاذه بأحزمة النخيل انهيار جزء من إهراءات مرفأ بيروت 

6بعد حريق استمر أسابيع واشنطن تكثف جهود مالحقة تهريب 
النفط اإليراني وانتهاك العقوبات االميركية

السليمانية - عباس اركوازي:
طالــب رئيس حــراك احليــل اجلديد 
املواطنــني الى اخلروج فــي تظاهرات 
عارمة السبت املقبل السادس من آب 

ضد السلطات في االقليم. 
واوضح رجل االعمال شاســوار عبد 
للصباح  تصريح صحفي  في  الواحد 
اجلديــد ان حراكه لن يســتكني في 
الثورة التي يشهدها العراق وهو يدعو 
الى تظاهرات شاملة في االقليم ضد 
ما اسماه الظلم والفساد املستشري 

في االقليم. 
بنا  الواحــد »كفــى  واشــار عبــد 
قبــوال للظلم والباطل والســكوت 
والتغاضي عن ســلطة غير مكترثة 

االساســية  احلقوق  جتــاه  ابهة  غير 
للمواطنني« . 

ولفت الى ان هذه السلطة مستمرة 
االقليم  املواطنــني في  في اضطهاد 
دون حســيب او رقيــب وان حجــم 
بنحو  تفاقــم  االقليم  فــي  االزمات 
غير مســبوق من تأخر توزيع الرواتب 
الــى ارتفــاع مســتوى البطالة في 
ظل انعــدام التعيينــات على املالك 
احلكومي خلريجي اجلامعات واملعاهد. 
واضــاف عبــد الواحــد: »فضال عن 
الضرائب  مــن  انــواع  اســتحصال 
والرسوم غير القانونية من املوظفني 
واالرتفــاع  واملواطنــني  والكســبة 
الكبير في أســعار الوقود واحملروقات 

فــي االقليم وارتفاع اســعار النفط 
في األســواق العامليــة اال ان ذلك لم 
يسهم في حتســن الواقع املعيشي 
للمواطنــني الذين يأنــون حتت وطأة 
ارتفاع االسعار والغالء خملتلف السلع 
واملــواد الغذائيــة والوقــود.  وميتلك 
حــراك اجليل اجلديد تســعة مقاعد 
فــي مجلس النــواب العراقي وأعلن 
انظمامــه الى حركة امتــداد مبديا 
رفضه املشاركة في احلكومة املقبلة 
وركونه الى خانة املعارضة.واكد عبد 
الواحــد انها مســؤولية تاريخية ان 
ندعو الى تظاهرات شــاملة وموقف 
مدنــي وان نســخر امكاناتنا كافة 
وان  الســلطة  للضغط علــى هذه 

نكــون مشــاركني وداعمــني جلميع 
الراغبــني بوضع حد لهذه  املواطنني 
الســلطة.  واشار الى ان يوم السبت 
اكبر تظاهرة  اندالع  املقبل سيشهد 
ســتهز اركان الســلطة وال ميكن ان 
يبقى فيــه املواطنــون مبنازلهم دون 
ان يســجلوا موقفا جتــاه التجاوزات 
املستمرة بحقهم.  ودعا عبد الواحد 
احزاب املعارضــة والقوى واملنظمات 
املدنيــة الرافضة الســتمرار الوضع 
الراهــن فــي االقليــم الــى توحيد 
صفوفهــا ومواقفهــا واالتفاق على 
برنامج يكفل تغيير السلطات وانهاء 
يواجهها  التــي  واملشــاكل  االزمات 

املواطنون في االقليم.

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي،  الوطنيــة  ائتــالف  دعا 
بزعامــة إياد عالوي إلــى العمل 
على تفكيــك األزمة احلالية ونزع 
أســباب االحتقان السياسي من 
خــالل خيــارات مقبولــة، منها 
او حل  احلكومة  بتشكيل  املضي 

البرملان
وأفــاد االئتــالف في بيــان امس 
االثنني، بــأن »تفكيك األزمة ونزع 
أســباب االحتقــان السياســي 

للحوار  مؤمتــر  عقــد  يتطلــب 
األطــراف كافة،  بــني  الوطنــي 
مشــتركة  خيارات  على  لالتفاق 
مقبولــة، إما باملضــي في عقد 
جلســة للبرملان الختيــار رئيس 
للجمهوريــة ومن ثم تشــكيل 
احلكومة، أو االجتاه إلى حل البرملان 

والدعوة النتخابات مبكرة«.
بأن  الوطنيــة  ائتــالف  وطالــب 
انتخابي  قانون  إقرار  احلل  »يسبق 
جديــد ومفوضيــة مســتقلة، 

مع حتــول احلكومــة احلالية إلى 
حكومة انتقالية متتلك صالحيات 

تشريعية بشكل مؤقت«.
وأعــرب االئتالف عن االســتعداد 
»نظراً  وقال:  احلوار،  الســتضافة 
الوطنيــة  ائتــالف  الحتفــاظ 
بعالقات جيدة مع جميع األطراف، 
خصوصاً اإلطار التنسيقي والتيار 
اســتعداده  يبدي  فإنه  الصدري، 
جلســات  الســتضافة  الكامل 
احلوار الوطني ورعايته ودعمه في 

أي مكان يتم االتفاق عليه«.
ودعا البيان »األطــراف كافة إلى 
العقل  لغــة  وتغليب  التهدئــة 
واحلــوار، واحلرص علــى املصلحة 
وســيادة  للمواطنــني  العامــة 
وســالمة  العــراق  واســتقالل 
أراضيــه اإلقليميــة واحترام حق 
التظاهر احلضاري الســلمي، مع 
الدولة  هيبة  على  احلفاظ  ضرورة 
ومؤسساتها وسلطاتها ورموزها 

الوطنية السيادية واالعتبارية«.

ائتـالف عـالوي يدعو الى خياريـن: الجيل الجديد يدعو المواطنين الى تظاهرات شاملة السبت المقبل
تشكيـل حكومـة او حـل البرلمـان 

بالضد من الظلم واالضطهاد في األقليم عرض استضافة حوار وطني لتفكيك األزمة

بغدادـ  الصباح الجديد: 
نفــت خلية اإلعــالم األمني 
الشــائعات  االثنــني  امــس 
عــن تدخل القــوات األمنية 
احلالية  السياسية  باألوضاع 

في البالد.
:«لقد  للخليــة  بيــان  وذكر 
العســكرية  األجهزة  أثبتت 
تشكيالها  مبختلف  واألمنية 
جميــع  وفــي  وصنوفهــا 
والءها  أن  واألوقــات  الظروف 
املطلق للعراق وللمؤسســة 
العســكرية، وأنها حتت إمرة 
القائد العام للقوات املسلحة 
للدفاع عن هذا الوطن فقط، 
وال تتدخل بالشأن السياسي 
ال مــن قريب وال مــن بعيد، 
لهذا  تعمل  أنها  وأقســمت 

البلد الواحد«.
وأضاف البيان »في هذا الوقت 
على وجه اخلصوص يتم تداول 
القوات  إشــاعات جلعل هذه 
من  جــزءاً  البطلة  األمنيــة 
األوضاع السياســية احلالية؛ 
وهــذا األمر غيــر صحيح وال 

ميت للواقع بــأي صلة، حيث 
ننفي ما يتم تداوله من أنباء 
األمنية  عن تصريح للقيادات 
بالشــأن السياسي احلالي أو 
تدخلها فيه، العراق أمانة في 

اعناق اجلميع«.
نفت  الدفــاع  وزارة  وكانــت 
من مواقع  تناقلته عــدداً  ما 
التواصــل االجتماعــي خبراً 
عن إعالن قائد فرقة املشــاة 
وقوفه  عــن  عشــرة  احلادية 
أن  مؤكدة  املتظاهريــن«  مع 
»اجليــش العراقي بكل قادته 
خدمة  في  هم  ومنتســبيه 
الشــعب العراقــي ويقفون 
علــى مســافة واحــدة مع 

الشعب«.
وبينــت الدفــاع أن »واجــب 
القــوات االمنية هــو حماية 
وحمايــة  املتظاهريــن 
واخلاصة  العامة  املمتلــكات 
ومنــع حدوث أي خــرق أمني 
املندسني  اخلناق على  وتضيق 
الذين يحاولــون زعزعة األمن 
من خالل استغالل الظروف«.

خلية االعالم األمني
تنفي تدخل القوات األمنية 

باألوضاع السياسية



تقرير

محليات2

نينوى ـ الصباح الجديد:

أفتتـــح وزيــر الصناعــة واملعادن 
منهـــل عزيـــز اخلباز امس االثنني 
مشــروع مــاء الدنــدان التابع إلى 
معمل الغزل والنســيج في مصنع 
األلبســة اجلاهــزة باملوصــل أحد 
لصناعات  العامة  الشركة  مصانع 
النســيج واجللــود بعــد تعرضــه 
ِخــال عمليات  الشــامل  للتدمير 
حتريــر مدينة املوصــل من عصابات 

داعش اإلرهابية .
وقد متَّ إعــادة إحياء املشــروع على 
وفــق التصميم املُعتمد من ُمديرية 
ماء نينوى وتشــغيله بطاقة ) ٥٠٠ 
بالســاعة بدعم  ( متــر ُمكعــب 
من الوزيــر ومتويل مــن برنامج األمم 
املُتحدة اإلمنائي وبالتنسيق مع إدارة 
ُمشترك  وإشراف  املذكورة  الشركة 
من ماكات معمل الغزل والنسيج 
وُمثلــي البرنامج اإلمنائــي ويتكون 
املشــروع من ثاثة مراحــل األولى 
والثانية  الدنــدان  محطة ضخ ماء 
احملطة الثانوية ) محطة اإلستقبال 
( داخــل معمــل الغزل والنســيج 
واملرحلــة الثالثة مد األنبوب الناقل 
مــن محطــة الضخ إلــى محطة 
اإلســتقبال بطــول ) ٣٦٠٠ ( متــر 
وقطر ) ١٤ ( إجنا على وفق املُواصفات 
املطلوبة وتبطينه مبادة االيبوكسي 
الغذائي بإستخدام ُمعدات ُمتطورة 
للمراحل الثاث من مناشئ غربية .

ويُســهم املشــروع في إيصال املاء 
من نهر دجلة لتغذية معمل الغزل 
ولدي  ألبســة  ومعمل  والنســيج 
إلى  إضافة  اإلطفاء فيهما  وشبكة 

األحياء احمُليطة بهـا . 
وأعـــرب الوزير في املؤمتر الصحفي 
الذي عقــدُه ُعقب اإلفتتــاح الذي 
رافقه فيه ُمدير عام شركة النسيج 
عن  اإلمنائي  البرنامج  وُمثلي  واجللود 
ُشكره وتقديره لُكل وسائل اإلعام 
ُمتابعة  في  املبذولة  على جهودهم 
األعمال ونقل املشــاريع التي تخدم 

ُمبيناً   ، وأهلهــا  نينــوى  ُمحافظة 
بأنــُه متَّ النقاش مع ُمثلــي برنامج 
إلى  للتوُصل  اإلمنائــي  املُتحدة  األمم 
جديدة  مشــاريع  إقامة  إمكانيــة 

تخدم احمُلافظة .
واشار الوزير إلى أنُه قد متت املُباشرة 
واألحياء  املعامــل  إلــى  املاء  بضخ 
الغزل  معامــل  لتغذيــة  امُلــاورة 
والنســيج واأللبسة وجزء كبير من 
مناطق وادي حجر والصمود واملنصور 
ومبا يُلبي حاجة ما يُقارب من   ) ١٠٠ 
( ألــف ُمواطن إضافــة إلى تغذية 

خط خاص للطوارئ في ُمستشفى 
املوصل في حال إنقطاع املاء لتلبية 
حاجة املُستشــفى حيث سيعمل 
املشــروع علــى تلبيــة إحتياجات 
املعامــل التابعة ملصنع األلبســة 
اجلاهزة في املوصل والتي حتتاج إلى 
كميات كبيرة من املــاء إضافًة إلى 
اجللود  اجلديدة منها معمل  املعامل 
الذي شــارف على اإلنتهاء ومعامل 

أخرى في طور اإلنشاء والتأهيـل . 
متَّ  املشــروع  أنَّ  الوزيــر  وأضـــاف 
بنظر  لألخــذ  وتنفيذه  تصميمــه 

اإلعتبــار إمكانيــات التوُســع في 
املُســتقبل لتغطية احلاجة ، ُمبيناً 
أنَّ املشــروع ليــس فقــط صناعياً 
وإمنا يخدم أهالــي املوصل ، مؤكداً 
بذات الوقــت بأنُه ســيكون داعماً 
ألي جهة تســعى خلدمة  وســنداً 
احمُلافظة ، كما وأكــد معالي الوزير 
ُمتابعتــه وُمراقبته للُمســتثمرين 
اإلستثمار  وعقود  السمنت  ملعامل 
الوزارة عازمة  وأنَّ  املُبرمة  والشراكة 
على إنهاء العقــود املُتلكئة ، كما 
أشــار إلى التحدي واإلجنــاز الكبير 

الذي حتقــق في تشــغيل وإفتتاح 
إلنتاج  البتروكيمياويــات  مصنــع 
ُحبيبــات واطئــة الكثافة ومصنع 
إنتاج ســماد الداب فــي ُمحافظة 
البصــرة وأن الــوزارة ماضيــًة في 
إفتتاحات ملشاريع ومصانع جديدة .

ولفــت الوزير إلــى ســعّي الوزارة 
حلل ُمشــكلة املُتقاعديــن نتيجة 
تلكؤ الشــركات في صــرف مبالغ 
ما  لألعوام  التقاُعديــة  التوقيفات 
قبل عــام ٢٠٢٠ إّذ وجه الشــركات 
أوالً  التقاعد  هيئة  إلى  بالتســديد 

حقوقهم  املُتقاعديــن  ملنــح  بأول 
وإستحقاقاتهم املشروعـة . 

هـــذا وجتــول الوزير فــي مفاصل 
وأطلع  الدندان  ماء  ومراحل مشروع 
على سير عمليات الضخ للمعامل 
األلبســة  إلى مصنع  توجــه  كما 
اجلاهزة وزار معمل اجللود وأطلع على 
مراحل اإلجناز األخيرة ومعمل ألبسة 
ولــدي ُمبدياً توجيهاتــه وتوصياته 
لتشــغيل املعمــل ودميومة العمل 
واإلنتاج في كافة املعامل واملشاريع 

في املصنـع . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
العالــي  التعليــم  وزارة  أعلنــت 
املنحة  إطــاق  العلمي  والبحــث 
األمريكية اخلاصة باملبادرة الداعمة 
مركز  لتجهيز  اجلنوبية  للجامعات 
أبحاث البيئة وتعزيز أبحاث الطاقة 
وذي  البصرة  جامعات  في  املتجددة 

قار وميسان واملثنى.
جاء ذلك خــال حفل اإلطاق الذي 
أشرفت عليه منظمة هيئة البحث 

بحضور   )IREX( الدولــي  والتبادل 
وزيــر التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي الدكتور نبيل كاظم عبد 
الصاحب وسفيرة الواليات املتحدة 
الســيدة  العراق  لــدى  األمريكية 
ومثلي  ورؤساء  رومانوســكي  آلينا 
اللجنة  وأعضاء  اجلنوبية  اجلامعات 
الوزارية املكلفة باإلشراف واملتابعة.
وأكــد وزيــر التعليم فــي كلمته 
متتلــك  العراقيــة  اجلامعــات  أن 

من الكفــاءات والطاقــات القادرة 
التنمية  إدارة وحتقيــق برامج  على 
املســتدامة مشــيرا الــى أهمية 
واملنظمات  املؤسسات  مع  التعاون 
الدوليــة في مجــاالت دعم البنى 
اإليجابية  املناخات  وتوفير  التحتية 

املسؤولة عن خدمة املتمع.
أن برنامــج املنحة اخلاصة  وأوضح 
للجامعــات  الداعمــة  باملبــادرة 
اجلنوبيــة لتجهيــز مركــز أبحاث 

الطاقة  أبحــاث  وتعزيــز  البيئــة 
املتجــددة فــي جامعــات البصرة 
وذي قــار وميســان واملثنــى ميثل 
العلمية  خطوة باجتاه الشــراكات 
تلبي  التي  املنتجــة  والتعليميــة 
املعرفية  للمتطلبات  وتســتجيب 
املعاصرة وتفتــح املال باجتاه فرص 
التعاون العلمي في املاالت احليوية 
والعمل اجلــاد على دعــم البحث 

العلمي واخلدمات التعليمية.

الواليات  ســفيرة  أشــارت  بدورها 
آلينا  الســيدة  األمريكية  املتحدة 
رومانوسكي الى أهمية هذه املبادرة 
الــى تركز علــى املــاالت البيئية 
التي تشــكل  والطاقــة املتجددة 
هدفا أساســيا من أهداف التنمية 

املستدامة في العراق
واستعرض املشــرف على مشاريع 
منظمــة آيركس الدكتــورة لوري 
اجلامعات  ومثلو  ورؤســاء  ميسون 

العراقيــة مســارات التعــاون في 
هــذه البرامج والســيما ما يتعلق 
على  والتدريب  القدرات  ببناء  منها 
وانتاج احللول  التحديــات  مواجهة 
املســتدامة وتطويــر اإلمكانــات 
البحث  مجــاالت  فــي  اخملتبريــة 
أهداف  تتحقــق  العلمــي حتــى 
ورسالة مؤسسات التعليم العالي 
فــي العراق علــى غــرار التجارب 

العاملية املتقدمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالتصاالت  االعام  هيئة  شــددت 
العراقية امس االثنني، على وسائل 
االعام بااللتزام بائحة قواعد البث 
اإلعامي واحترام قدســية شــهر 
علــى ضرورة جتنب  محرم، مؤكدة 
الكراهية  علــى  احملرضة  اخلطابات 

والتشنج العاطفي.
وقالت الهيئة في إعمام “اســتناداً 

للصاحيــات اخملولــة إلــى هيئة 
 65 اإلعام واالتصاالت مبوجب األمر 
التعاون  لروح  وتعزيزاً   ،2004 لسنة 
الدينــي والثقافــي بــني مكونات 
الشعب العراقي السيما مع حلول 
شهر محرم احلرام، ندعو املؤسسات 
اإلعاميــة كافة لالتــزام بائحة 

قواعد البث اإلعامي”.
ولفتت الى اهمية “احترام قدسية 

هذا الشــهر من خال جتنب بث او 
نشر أي محتوى إعامي يسهم في 
تغذية خطــاب الكراهية والتطرف 
بني أبناء البلد الواحد ويهدد السلم 

املتمعي”.
بالدقة  “االلتــزام  علــى  واكــدت 
والنزاهة عبر التأكد من مصداقية 
املعلومــة قبل نشــرها مع ضرورة 
عــدم اجتــزاء املــواد االعاميــة 

والتاعــب بها مضموناً او شــكاً 
بطريقــة تؤثر ســلباً على احلقائق 
انطباعاً  املتلقي  وتعطي  وحتريفها 

غير واقعي”.
واضافت انه يجب “إبداء غاية احلرص 
على متثيــل وجهات النظر املتعددة 
عند طــرح القضايــا اخملتلفة مع 
جتنب نقــل التصريحات العاطفية 
تصدر  التي  املتشــنجة  والدعائية 

عــن اي جهــة او فرد مهمــا كان 
استهداف  على  تشــجع  منصبه، 
او مؤسسات  او جماعات  اشخاص 
معينة مــا قد تؤدي الى تأزمي الواقع 

وخلق الفوضى في املتمع”.
وحثــت الهيئة علــى “األخذ بنظر 
االعتبار أهــداف النهضة الفكرية 
للقضية احلســينية ملــا متثله من 
مشــروع إصاحــي ذي بعد قيمي 

إنساني يحمي احلرية ويحافظ على 
املتمعية،  الوحدة  الكرامة ويصون 
مــن خــال التأكيــد علــى قيم 
التســامح والتآزر والتشجيع على 
االعتــدال والتآخي واإلميــان مببادئ 
احلوار وتقبل اآلخر بغض النظر عن 
او اختافها مبا  مدى تطابق األفكار 
يســهم في تعزيــز نهضة املتمع 

وتقدمه”. 

الصباح الجديد ـ متابعة 
حــذر “املركز العربي في واشــنطن” 
لألبحــاث مــن أن منطقة الشــرق 
تواجه  أفريقيــا  األوســط وشــمال 
“تهديدات واضحــة وفورية” من أزمة 
التغير املناخي، معتبرا ان العراق يلعب 
دورا مركزيــا في ظاهــرة العواصف 
الرملية االقليمية، وان من بني عناصر 
املواجهة املمكنة، إعادة إحياء بساتني 

النخيل العراقية. 
وبداية عد التقريــر األمريكي ان مدن 
القرن الـ21 التــي تتألأل في منطقة 
اخلليج، والتي تقــدم كامنوذج للبيئة 
احلضرية بناطحات السحاب املشيدة 
من االســمنت والصلب والزجاج في 
شمس الصحراء، واحملمية للوقاية من 
ازعاج احلرارة في اخلــارج، قد تضررت 
صورتهــا بشــكل كبيــر، وأصبحت 
اســتدامتها محل شــكوك، بسبب 

ظاهرة العواصف الرملية والترابية. 
ولفــت التقريــر إلــى أن مثــل هذه 
العواصف حتّول املدن الى اللون البني 
الداكن وتقلل امكانية الرؤية بشكل 
الرمل  كبير، في حني تتجمع جزيئات 
في اجهــزة تكييف الهواء ومحركات 

الســيارات، وتؤدي احيانــا كثيرة الى 
ورحات  التجاريــة  الرحــات  تعطل 
الشــحن، مــا يعرقــل ســير احلياة 

اليومية.
الرغم من  أنه علــى  التقريــر؛  وتابع 
كل االضطرابات التي تســببها هذه 
الظاهرة القاهــرة، فإن الكثير ال يزال 
الرملية،  غير مفهوم حول العواصف 
مبا في ذلــك كيفيــة التخفيف من 
االهتمام  منحهــا  يتم  ولــم  آثارها، 
الكافــي علميا أو سياســيا، ولهذا، 
يحذر التقرير من انه بالنظر االنتشار 
املتزايــد للعواصف الرملية في انحاء 
فان  افريقيا،  وشمال  االوسط  الشرق 
املطلــوب هو معاجلــة تأثيراتها على 
ويجب  واالقتصاد،  واملتمــع  الصحة 
ان يتم طرح سياسات للتخفيف من 

آثارها.
واوضح التقرير؛ ان العواصف الرملية 
حتدث بشــكل عــام اساســا خال 
فصلــي الربيــع والصيف فــي باد 
الشــام واخلليج وتتبع ستة مسارات 
أنحاء املنطقة،  للعواصف في جميع 
إال أن أكثرها شهرة هي رياح الشمال 
ودول  والعراق  التي تهب عبر ســوريا 

شمال  في  اخلماســني  ورياح  اخلليج، 
أفريقيــا، والتي تهب مــن اجلنوب أو 
اجلنوب الشــرقي خال الشتاء واوائل 
الربيــع، حيث تنقــل ذرات الرمال من 

الصحراء باجتاه البحر املتوسط.
وبعدما أشــار التقرير إلى أن األسباب 
الدقيقــة للعواصف الرملية ما زالت 
غير مؤكدة، إال أنــه لفت إلى أنه من 

شبه املؤكد أنها أســبابها تعود إلى 
مجموعة متشــابكة مــن العوامل 
املتداخلــة،  والبشــرية  الطبيعيــة 
أنــه في ظــل أســبابها  مضيفــا 
غيــر املعروفة، فــان كثيريــن رفعوا 
ايديهم استســاما معتبرين ان هذه 
العواصف ظاهــرة طبيعية ومن غير 
الســيطرة عليها من جانب  املمكن 

سياسة احلكومة أو تدخلها. 
“الهيئة احلكومية  التقرير عن  وينقل 
الدوليــة املعنيــة بتغير املنــاخ” )اي 
بي ســي ســي( قولهــا ان ان تكرار 
العواصف الترابية وحدتها، قد ازدادت 
خال العقود املاضية بسبب استنزاف 
والتغيرات في  األراضــي  اســتخدام 

الغطاء األرضي. 

كما نقل التقرير عن “املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلويــة” قولها إن العواصف 
الرملية تثيــر مخاطر صحية كبيرة، 
خاصة على الشــباب وكبار الســن، 
وهي تســبب تهيــج اجللــد والعني 
واضطرابات في اجلهاز التنفسي مثل 
الربــو والتهاب القصبــات الهوائية 
وااللتهاب الرئوي. كما أنه من احملتمل 
أن اجلزيئات الدقيقة إلى مجاري الدم 
وتكون مسؤولة أحيانا عن اضطرابات 

القلب واألوعية الدموية. 
والــى جانــب ذلــك، فإنــه ميكــن 
للجســيمات احملمولة بالعواصف أن 
الدقيقة مثل  احليــة  الكائنات  تنقل 
البكتيريا والفيروسات، ما يجعل من 
الرملية، عاما مســاهما  العواصف 
فــي ظهــور األوبئــة فــي منطقة 
الســاحل االفريقــي.  واضافــة الى 
اخملاطر الصحية، تتســبب العواصف 
الرمليــة بوقوع تكاليــف اقتصادية 
كبيرة، حيث يقدر البنــك الدولي أن 
هذه العواصف تكبد منطقة الشرق 
االوســط وشــمال افريقيا اكثر من 
150 مليــار دوالر ســنويا، مبا في ذلك 
األضرار التي تلحق باملباني السكنية 

والتجاريــة واخلســائر فــي احملاصيل 
واملياه  الكهربــاء  وتقطع  الزراعيــة، 
والصــرف الصحي، وتعطــل البنية 

التحتية لوسائل النقل. 
وحــذر التقرير مــن أن “العراق يلعب 
اإلقليمي  النظــام  في  مركزيــا  دورا 
للعواصف ونقل اجلسيمات”، موضحا 
أن السهول الفيضية لدجلة والفرات 
متثل مصدرا أساسيا للرواسب. وتابع 
تفاقمت  املاضية،  السنوات  أنه خال 
تراجع معدل  التربة بسبب  هشاشة 
تساقط األمطار بنســبة ٪50 وزيادة 

معدالت التبخر. 
ولهذا، أوضــح التقرير أن برنامج األمم 
على  العراق  صنــف  للبيئة،  املتحدة 
انه من الدول األكثــر تعرضا للتغيير 
املناخــي والتصحر. كما ذّكر بأن وزارة 
البيئة العراقيــة، اوضحت ان العراق 
املاضيني شــهد  العقدين  على مدى 
زيادة فــي عدد األيام مــن العواصف 
الرملية، من 243 إلــى 272 يوما في 
الســنة.، والى جانب ذلك، فإنه فيما 
كانت العواصــف الرملية في العراق، 
حتدث خال مواسم معينة، فانها االن 

حتدث بشكل متزايد خال السنة. 

وزير الصناعة يفتتح مشروع ماء الدندان
 التابع لمصنع األلبسة الجاهزة في الموصل 

بتمويل من برنامج األمم الُمتحدة اإلنمائي

 تمَّ إعادة إحياء 
مشروع ماء الدندان 
على وفق التصميم 

المُعتمد من مُديرية 
ماء نينوى وتشغيله 
بطاقة ) ٥٠٠ ( متر 

مُكعب بالساعة 
بتمويل من برنامج 

األمم المُتحدة 
اإلنمائي

البصرة ـ الصباح الجديد:
يحل في فصلي متوز وآب من كل عام، موسم 
جنــي التمور في العــراق عمومــاً، والبصرة 
بشــكل خاص. ورغم أن البصرة هي احملافظة 
األولــى في إنتاج التمــور، إال أن اجلفاف وموت 
أشــجار النخيل وقلة ثمارها، تثير القلق لدى 

الفاحني. 
محمود عبــد الرحمن، فاح من البصرة، يعبر 
عن قلقه البالغ من انخفاض مستوى اإلنتاج 
هذا العام، بعدما تعرضت أشجار في بستانه 
إلى املوت بســبب املاء املالح، كاشفاً أن الدومن 
الواحــد كان يحتوي 100 نخلة في الســابق، 
بينمــا يحتــوي 35 نخلة اآلن، وهي ليســت 
بحالة جيــدة. مدير الزراعة فــي البصرة بنّي 
من جانبه أن عمر بعض أشــجار النخيل يبلغ 
نحو 100 عام، وكانت تنتج متوراً بجودة عالية، 

لكنها لم تعد تثمر كالسابق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق اســطول الشــركة العامة للنقل البري 
/ احدى تشــكيات وزارة النقل )650( نقلة من 

سماد اليوريا خال شهر متوز املاضي.
وقال مدير عام الشــركة السيد مرتضى كرمي 
الشــحماني تنفيــذاً لتوجيهات وزيــر النقل 
الكابــن ناصر حســني الشــبلي مبســاهمة 
األســطول البري في وزارة النقل بإجناح موسم 
االســتزراع الصيفي ومساندة وزارة الزراعة في 
تنفيذ خطتها االســتراتيجية إلغراق الســوق 
أســطول  ..واصل  احمللية  الزراعية  باملنتجــات 
الشركة بتوفير مادة ســماد اليوريا للمزارعني 
من خال نقلها من معمل أســمدة خور الزبير 
في البصرة إلى مخازن وزارة الزراعة املنتشــرة 
في محافظــات العــراق كافة.اذ وفــرت هذه 

النقات أكثر من )27( الف طنا من األسمدة.
واضاف املدير العــام إن هنالك مناقات داخليه 
بني احملافظات لســد احتياجاتها من هذه املادة 
احليوية وحتقيق التوازن في توفيرها. يشــار إلى 
أن أسطول الشركة والشركات املؤتلفه تعمل 
ضمن محاور عده إليفاء الشــركة بالتزاماتها 

التعاقدية مع وزارات الدولة اخلدمية.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أجنزت أمانة بغداد واجلهات الســاندة، %50 من 
أعمال تهيئة حتويل معسكر الرشيد الى أكبر 

متنزه في بغداد.
وبفتــرة وجيزة مت إجناز %50 مــن أعمال تهيئة 
وتســوية املقطــع االول من مشــروع حتويل 
معسكر الرشــيد إلى أكبر متنزه وطني في 
العاصمة بغداد مبســاحته التي تتجاوز الـ 12 
مليــون متر مربع ، حيث تتواصــل أعمال رفع 
مايني األمتــار املكعبة من االنقــاض لتليها 
مرحلــة تصميم وتنفيذ املتنزه الذي ســوف 

يصبح متنفسا ألهالي بغداد.
واعلن امني بغداد عمار موسى كاظم، في 25 
من حزيران املنصرم الشروع بتحويل معسكر 
الرشيد ملسطح اخضر بدعم عدد من الوزارات 
الســاندة بناًء على توجيهــات رئيس مجلس 

الوزراء.
واشار كاظم، الى التنســيق مع وزارة الدفاع 
لتنفيــذ مخطط تصميمي للمــكان لوجود 
منشــآت عائدة لها ، وهناك تنسيق عال من 
خال تشكيل جلان مشــتركة لغرض دراسة 
املوقع وإعداد مخطط تصميمي متكامل لهذه 
املنطقة لتضم شوارع وطرق رئيسة وسيكون 
اغلب التصميم عبارة عن مسطحات خضراء 

تكون متنفسا ألهالي العاصمة بغداد.

فالحو البصرة قلقون 
من قلة اإلنتاج مع بدء 

موسم جني التمور

النقل البري يحقق) 650(  
نقلة من سماد اليوريا 

خالل تموز 

إنجاز 50 % من أعمال 
تحويل معسكر الرشيد 
الى أكبر متنزه في بغداد

في مجاالت البيئة والطاقة المتجددة 

التعليم تطلق برنامج دعم الجامعات في البصرة وذي قار وميسان والمثنى

هيئة االعالم واالتصاالت تشدد على تجنب خطاب الكراهية والحوارات المتشنجة

في تقرير للمركز العربي في واشنطن” لألبحاث يحذر :

العراق أكبر ُمصّدر للعواصف الرملية »إقليميا« وانقاذه بأحزمة النخيل

الثالثاء 2 اب 2022 العدد )4946(

Tue. 2 Aug. 2022 issue )4946(



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد - متابعة:
قبــل أيام مــن إحياء لبنــان الذكرى 
الســنوية الثانية النفجار مرفأ بيروت 
املروع في آب من العام املاضي، سقط 
جزء متصدع من إهــراءات هذا املرفأ، 

األحد بعد تكرر اندالع النيران فيه.
وغطــى غبــار كثيــف أجــواء مرفأ 
بيروت فــور انهيار اجلزء املتصدع. وقال 
وزير األشــغال العامــة والنقل علي 
حميــة لوكالة األنباء الفرنســية إن 
“صومعتني سقطتا حتى اآلن، وهناك 
احتمال أن تسقط أخريان”. وأشار إلى 
أن صومعتني أخريني انفصلتا “بشكل 

أكبر” عن البناء متاما.
ويأتي ذلك بعد أســبوعني من اندالع 
حريــق في القســم الشــمالي من 
اإلهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، 
من تخمر مخزون احلبــوب مع ارتفاع 

درجات احلرارة ونسبة الرطوبة.
وحذرت الســلطات اللبنانية قبل أيام 
من أن اجلزء الشــمالي املتصدع جراء 

االنفجار معرض لـ”خطر السقوط”.

وحتولت اإلهراءات رمــزا النفجار مرفأ 
بيروت، الذي تسبب في الرابع من آب/

أغسطس 2020 مبقتل أكثر من مئتي 
شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين 

بجروح.
وقد امتصت اإلهراءات، البالغ ارتفاعها 
48 مترا وكانت تتسع لـ120 ألف طن 
من احلبوب، القسم األكبر من عصف 
االنفجار املدمر لتحمي بذلك الشطر 
الغربي من العاصمة من دمار مماثل ملا 

حلق بشطرها الشرقي، وفق خبراء.
وبحسب وزارة البيئة، ال تزال الصوامع 
اجلنوبيــة ثابتة من دون رصد أي حركة 

تهدد سالمتها.
وحتتــوي بعض الصوامــع على قرابة 
ثالثــة آالف طن من القمــح واحلبوب، 
تعــذر تفريغها جراء خطــورة العمل 
قربهــا، خشــية من أن يســرع ذلك 
“حتريــك بنيــة الصوامــع املتصدعة 
أصال وانهيــار أجزاء كبيرة منها”، وفق 

السلطات.
وأصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة 

األسبوع حول  بداية  وقائية  توجيهات 
انبعــاث الغبار املكون مــن مخلفات 
احلبوب  الفطريــات من  وبعض  البناء 
املتعفنة في حال ســقوط الصوامع 

الشمالية.
وتضمنــت التوجيهــات وجوب إخالء 
املرفــأ فورا ووضــع كمامــات عالية 
في  والنوافذ  األبواب  وإغالق  الفعالية، 

املنطقة احمليطة باملرفأ ملدة 24 ساعة 
مع وضع الكمامات في اخلارج.

واتخــذت احلكومة في نيســان/أبريل 
اإلهراءات خشــية على  قرارا بهــدم 

الســالمة العامــة، لكنهــا علقت 
تطبيقــه بعــد اعتراضــات قّدمتها 
مجموعات مدنية وجلنة أهالي ضحايا 
انفجــار املرفأ التي تطالــب بتحويل 
االهراءات معلما شاهدا على االنفجار.
وقالت سيســيل روكــز، التي فقدت 
شــقيقها في االنفجار وقد سارعت 
إلــى املرفأ إثــر انهيــار الصومعتني، 

“بكيت حني علمت” باألمر.
وأضافــت: “نريــد أن يبقــى جزء من 
اإلهــراءات شــاهدا علــى اجلرميــة، 
وكذاكرة جماعيــة للمدينة، وتخليدا 

لذكرى الذين ماتوا من دون سبب”.
ونتــج االنفجار، وفق الســلطات، من 
تخزيــن كميات ضخمة مــن نيترات 
األمونيوم داخل املرفأ من دون اجراءات 
وقايــة، إثر انــدالع حريق لــم تُعرف 
أســبابه. وتبنّي الحقا أن مســؤولني 
على مســتويات عدة كانوا على دراية 
مبخاطــر تخزيــن املادة ولــم يحركوا 
ســاكنا. وكانت أطلقت الســلطات 
حتذيرا  املاصــي  األربعــاء  اللبنانيــة 

من “خطر ســقوط” اجلزء الشــمالي 
املتصدع مــن صوامع احلبوب في مرفأ 
بيروت، بعد قرابة أسبوعني من اندالع 
النيران فيــه، في وقت يحيــي لبنان 
الســنوية  الذكرى  املقبل  األســبوع 

الثانية لإلنفجار املروع.
وأبلغ وزير البيئة في حكومة تصريف 
األعمال ناصر ياســني رئيس احلكومة 
املكلــف، وفق بيــان أصــدره مكتب 
واالستشعار  الرصد  أجهزة  أن  األخير، 
فــي الصوامع “رصــدت تغييرات في 
سرعة اإلنحناء من 2 ملمتر في اليوم 
إلى 2,5 ملمتر في الســاعة جملموعة 
الصوامع الشــمالية التــي باتت في 

خطر السقوط”.
وعلى الرغم من مرور ما يقرب السنة 
على انفجــار املرفأ، اال لن التحقيقات 
القضائية لــم حترز أي تقدم، في ضوء 
تدخالت سياســية ودعاوى ضد احملقق 
العدلي القاضي طارق البيطار يرفعها 
تباعا عدد مــن املدعى عليهم بينهم 

نواب حاليون ووزراء سابقون.

الصباح الجديد - وكاالت
الوســيط  هوكشــتاين  آموس  أعلن 
البحري  احلــدودي  النزاع  األميركي في 
بني لبنان وإســرائيل امس االثنني أنه ال 
يــزال متفائال بإحراز تقــدم نحو اتفاق 
ويتطلــع للعودة إلى املنطقة للتوصل 

إلى “ترتيب نهائي”.
وأدلى هوكشــتاين بهذه التصريحات 
بعد لقاء مع الرئيــس اللبناني ورئيس 
الوزراء املكلــف ورئيس مجلس النواب 

في القصر اجلمهوري في بعبدا.

اللبنانية في وقت  الرئاســة  أعلنت  و 
ســابق اليــوم وصــول هوكشــتاين 
دوروثي  لبنان  في  األميركية  والسفيرة 
شــيا والوفد املرافق إلــى قصر بعبدا 
مشيرة  ضمهما،  موسع  اجتماع  وبدء 
إلى أن عــون التقى أيضا كال من رئيس 
احلكومة املكلف جنيب ميقاتي ورئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
وكان عون أكد في وقت ســابق اليوم 
أن بــالده ال ميكنهــا لهــا التســاهل 
بحقوقهــا فــي مياههــا اإلقليمية، 

وقال في تصريحات نشــرتها الرئاسة 
اللبنانيــة عبــر تويتر “نؤكــد حرصنا 
علــى حقوقنا في مياهنــا اإلقليمية 
وثرواتنا الطبيعية، وهي حقوق ال ميكن 

التساهل فيها حتت أي اعتبار”.
وأوضح عون أن املفاوضات غير املباشرة 
اجلاريــة لترســيم احلــدود اجلنوبيــة 
البحريــة “هدفها األول واألخير احلفاظ 
على حقوق لبنــان، والوصول من خالل 
التعــاون مع الوســيط األميركي، إلى 
خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا، وحتقق 

فور انتهــاء املفاوضــات فرصة إلعادة 
انتعاش الوضع االقتصادي في البالد”.

وأضــاف “مــن هنــا كان حرصنا على 
على  واالستقرار  الهدوء  على  احملافظة 
التي  املهمة  اجلنوبية، هــذه  حدودنــا 
تنفذها بأمانة وحرفية قوات اليونيفيل 

بالتعاون والتنسيق مع اجليش”.
اللبنانية  احلكومــة  رئاســة  وأعلنت 
أمــس أن رئيس الــوزراء جنيب ميقاتي 
تلقى دعوة من رئيس اجلمهورية لعقد 
اجتماع ثالثي يضمهما ورئيس مجلس 

النواب نبيه بري لبحث ملف ترســيم 
احلدود البحرية.

وقال بيان لرئاســة الوزراء إن االجتماع 
املقترح ســيعقد قبل ظهــر غد في 
القصــر اجلمهــوري، بينما قــال وزير 
الطاقة فــي حكومة تصريف األعمال 
اللبنانيــة وليــد فياض إن الوســيط 
األميركــي هوكشــتاين حمل “طرحا 

إيجابيا”.
خالفات حول املنقطة املتنازع عليها

انطلقت عام  التي  املفاوضات  أن  يذكر 

2020 بوساطة أميركية كانت توقفت 
في مايو من العام املاضي جراء خالفات 
حول مساحة املنطقة البحرية املتنازع 

عليها.
وكان من املفتــرض أن تقتصر احملادثات 
لــدى انطالقها على مســاحة بحرية 
تقّدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف 
حدودها باخلط 23، بنــاء على خريطة 
أرســلها لبنــان عــام 2011 إلى األمم 

املتحدة.
لكن السلطات اللبنانية اعتبرت الحقاً 

أن اخلريطــة اســتندت إلــى تقديرات 
خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 
1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل 
أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف باخلط 

.29
وبعــد وصول منصة اســتخراج الغاز 
قبالة السواحل اإلسرائيلية، دعا لبنان 
هوكستني الستئناف املفاوضات، وقدم 
عرضاً جديداً لترسيم احلدود ال يتطرق 
إلى حقل كاريش. كما حمل الوسيط 
األميركي العرض اللبناني إلى إسرائيل.

انهيار جزء من إهراءات مرفأ بيروت بعد حريق استمر أسابيع

واشنطن تأمل التوصل الى اتفاق في النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل

قبل أيام من الذكرى الثانية لالنفجار
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اعالن4

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف االنبار االحتادية 
دار القضاء في هيت 

محكمة األحوال االشخصية في هيت 
العدد \ 368\ش\2022 
التاريخ \24\7\2022

الى\ املدعي عليه )كامل ركاد كريدي(
م\ اعالن 

اقامت املدعية )كرمية صالح جلوب( الدعوى 
امــام محكمــة  املرقمــة 368\ش\2022 
األحوال الشخصية في هيت والتي تطلب 
فيها احلكــم بالتفريق بينهــا وبينك وقد 
بتاريخ 11\5\2022 والذي  صدر قرار بحقك 
يقضي باحلكم بالتفريق بني املدعية كرمية 
صالح جلوب وزوجهــا املدعي عليه كامل 
ركاد كريــدي واعتباره طالقــا بائنا بينوتة 
صغــرى واقعا للمرة األولــى بعد الدخول 
وجملهوليــة محل اقامتك حســب شــرح 
القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار قررت 
احملكمــة تبليغك بصحيفتــني محليتني 
وعليك مراجعة هــذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم 
وخالل  احلضــوري  احلكم  مبنزلــة  الغيابي 

ثالثون يوما من تاريخ النشر وفقا للقانون 
القاضي 
فتح اهلل داود مهيدي 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النصر

العدد: 130/ت/2022
التاريخ:2022/6/14

اعالن 
ستبيع مديرية تنفيذ النصر العقار العائد للمدين 
)محمد جالب نعيثل( واملرقم 2233\22أبو مهيفه 
والبالغ مساحته 300م2 والواقع في قضاء النصر 
واحملجــوز عليه لقاء طلب الدائن )خالد محســن 
عالوي ( عن دينه البالغ )ســتة عشر مليون وثالثة 
وتســعون الف دينار( عدا رسوم التحصيل فعلى 
الراغبني بالشــراء املراجعة خالل ثالثون يوما تبدا 
من تاريخ النشــر في الساعة الثانية عشر ضهرا 
مســتصحبني معهم التامينات القانونية عشرة 
باملائة مــن القيمة املقدرة وشــهادة اجلنســية 
العراقية على ان تبقى رسوم التحصيل والداللية 

على املشتري. 
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمه العتابي 

املواصفات :
القــرار الصادر من محكمة بدائــة النصر بالعدد 
455\ب\2021 املتضمن الــزام املدين محمد جالب 
نعيثل بدفع مبلغ مقداره ستة عشر مليون وثالثة 

وتسعون الف دينار للدائن خالد محسن عالوي 
موقع العقار: قضاء النصر رقم العقار 2233\22ابو 

مهيفه 
عرصة مساحتها 300م2 

القيمة املقدرة الكلية خمسة ماليني دينار 

Public Tender Announcement for Tender No: 011-SC-22-EBS 
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service
Tender No.: 011-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned 
below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one qualified contractor which can conduct competitive services for dynamic 
pressure surveillance with competitive price for two firm years plus one optional year, such as downhole sampling, downhole 
pressure gradient survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion tools, fishing etc., and will 
deliver high qualify raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir surveillance and production optimization. 
One interpretation engineer service at EBS Oilfield.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang 
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 16th  August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD and duration should be 120  days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

Public Tender Announcement for Tender No: 005-SC-22-EBS )2nd Announcement( 
Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services  
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services  
Tender No.: 005-SC-22-EBS )2nd Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking )2( two to )4( four Contractors who have enough experience and ability to carry out 
the project of Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services. 
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 31st August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

فقدان شخص

فقد املواطن )ســعد عويد حميدان( تولد 1988، 
يسكن محافظة االنبار قضاء حديثة ، وفقد في 
قضاء هيت بتاريــخ 2015/3/20، على من تتوفر 

لديه اي معلومات ابالغ ذويه او محكمة هيت.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف االنبار االحتادية 
دار القضاء في هيت 

محكمة األحوال االشخصية في هيت 
العدد /704/ش/2022 
التاريخ/2022/8/1

الى/ املدعي عليه )علي حميد عالوي(
م/ اعالن 

اقامت املدعية )سمية محمد ذياب( الدعوى 
املرقمة 648/ش/2022 امام محكمة األحوال 
الشــخصية في هيت والتــي تطلب فيها 
احلكــم بالتفريــق بينها وبينــك  وقد صدر 
قرار حكم بحقك بتاريــخ 2022/7/25 والذي 
يقضي باحلكم بالتفريق بني املدعية ســمية 
محمد ذياب وزوجها املدعي عليه علي حميد 
عليــوي واعتباره طالقا بائنــا بينونة صغرى 
واقعا للمــرة األولى بعد الدخول وان ال تتزوج 
املدعية مــن رجل اخر اال بعــد انتهاء العدة 
البتات  القرار درجة  الشــرعية  واكتســاب 
وجملهولية محل اقامتك حسب شرح القائم 
بالتبليــغ واملؤيد من قبل اخملتار قررت احملكمة 
وعليك  محليتــني  بصحيفتــني  تبليغــك 
مراجعة هذه احملكمة او من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه سوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة 
احلكم احلضوري وخالل ثالثون يوما من تاريخ 

النشر وفقا للقانون 
القاضي 
فتح اهلل داود مهيدي 

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت 
العدد: 1243\ش\3022 
التاريخ: 1\8\2022 

اعالن
 الــى املدعــى عليه )عمر حســني 
)حنان  املدعيــة  اقامــت  طحيبــز( 
احملكمــة  هــذه  غديرحنيف(امــام 
)1243\ش\2022(  املرقمــة  الدعــوى 
قبل  )بالتفريق  احلكــم  فيها  تطلب 
اقامتك  محــل  الدخول(وجملهوليــة 
حسب شــرح القائم بالتبليغ وتاييد 
اخملتار لذا قررت احملكمة تبليغك مبوعد 
املرافعة املوافق ) 23\8\2022( بالنشر 
فــي صحيفتني محليتــني يوميتني 
وفي حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا فسوف جتري بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون. 
مع التقدير.. 

القاضي
خير اهلل خليل كلش 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14991/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14985/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ســنة واحدة( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 15103/30
التأريخ/ 2022/7/4

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ســنة واحدة( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16400/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن نكول

بناءا على نكول املستاجرين االحالة االولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة أرقامها ومواقعهــا في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( 
لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن 

واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14997/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14988/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف 
احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 

يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات 

هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االبلةثالث سنوات32،84 م82محل1

االبلةثالث سنوات22 م442حانوت2

االبلةثالث سنوات24  م622حانوت3

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات11 م152محل4

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12 م282محل5

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات11 م362محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سماكة العشارسنة واحدة16 م642حانوت1

سماكة العشارسنة واحدة17 م472كشك2

سماكة العشارسنة واحدة15  م252حانوت3

سماكة العشارسنة واحدة16 م392حانوت4

سماكة العشارسنة واحدة17،5 م442حانوت5

سماكة العشارسنة واحدة16 م302حانوت6

العشار/ سوق اخلضارةسنة واحدة17،5 م362مخزن7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سماكة العشارسنة واحدة22،75 م692حانوت1

سماكة العشارسنة واحدة23،10 م702حانوت2

سماكة العشارسنة واحدة18،50 م722حانوت3

سماكة العشارسنة واحدة21،12 م712حانوت4

سماكة العشارسنة واحدة18 م752حانوت5

سماكة العشارسنة واحدة16 م762حانوت6

سماكة العشارسنة واحدة17 م792/أحانوت7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات10،5 م5/18432محل1

مقام عليثالث سنوات9 م6/18432محل2

مقام عليثالث سنوات19 م24/8312محل3

مقام عليثالث سنوات15 م26/8312محل4

مقام عليثالث سنوات8 م3/10482محل5

مقام عليثالث سنوات12 م2/8682محل6

مقام عليثالث سنوات13 م1/8682محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات9  م1042حانوت1

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م172كشك2

االبلةثالث سنوات28 م302حانوت3

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م222حانوت4

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م642حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سوق الطيورثالث سنوات12 م1/5982محل1

خلف القسم البلديثالث سنوات17 م92معرض2

البصرةثالث سنوات8  م23/6172محل3

مناوي باشاثالث سنوات82 م12فرن صمون4

البصرة القدميةثالث سنوات24 م24/6172محل5

عز الدين سليم/ مجاور السوقثالث سنوات12 م832محل6



اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
تدرس الواليــات املتحدة فرض عقوبات 
تســتهدف رجــل أعمــال يقيــم في 
اإلمارات العربية املتحدة وشــبكة من 
الشــركات يشتبه في أنها تساعد في 
تصدير النفط اإليراني، كجزء من جهد 
أوســع لتصعيد الضغط الدبلوماسي 
على طهران في الوقــت الذي يضغط 
فيه املسؤولون األميركيون للتوصل إلى 
اتفاق بشــأن برنامج إيران النووي، وفقا 

لصحيفة وول ستريت جورنال.
إن الشركات واألفراد  وتقول الصحيفة 
يســتخدمون  للتدقيــق  اخلاضعــون 
عمليات نقل النفط من ســفينة إلى 
أخــرى في امليــاه الواقعة بــن العراق 
وإيــران ثم تزويــر وثائق إلخفــاء أصل 
الشــحنة، وفقا لوثائق الشركات التي 
اســتعرضتها صحيفة وول ســتريت 
واألشخاص  الشــحن  وبيانات  جورنال 

املطلعن على األمر. 
ومن خالل مترير النفط على أنه عراقي، 
ميكن للمعنين جتنب العقوبات الغربية 

التي تستهدف النفط اإليراني.
ومع ذلك، فإن خطط اســتهداف هذه 
األنــواع مــن العمليات املشــتبه بها 
بالتهرب من العقوبــات متثل معضلة 
إلدارة الرئيــس األميركــي، جــو بيدن، 
التي توازن بــن الرغبة في كبح جماح 
تتعامل  بينما  اإليراني  النووي  البرنامج 
أيضا مــع التضخــم املدفــوع جزئيا 
العمالق  ضــد  الدوليــة  بالعقوبــات 
الروسي املصدر للنفط، وفقا ملسؤولن 
هذه  على  وســابقن مطلعن  حالين 

القضية، حتدثوا للصحيفة.
ومنذ توقف احملادثــات النووية في وقت 
سابق من هذا العام، فرضت إدارة بايدن 
جولتن من العقوبات ضد الشــركات 
التي يشتبه أنها تهرب النفط اإليراني، 
وهــو تصعيد يهدف إلــى تذكير إيران 
ومع  التفاوض.  الفشــل في  بتكاليف 
ذلك، يقول بعض املسؤولن األميركين 
احلالين والسابقن إن إدارة بايدن أوقفت 
النطاق من أجل  إنفاذ واســعة  حملة 
إحياء االتفاق النووي، الذي انسحب منه 

الرئيس ترامب في عام 2018.

وقال مسؤول كبير في اإلدارة األميركية 
“طاملــا أن اإليرانيــن ال يأخذون العرض 
علــى الطاولة وال يعــودون إلى خطة 
العمل الشــاملة املشــتركة )االتفاق 
النووي( أتوقع أن نســتمر في رؤية طرح 
هــذه األنواع من إجــراءات اإلنفاذ على 

أساس منتظم جدا في املستقبل”.
ووجــه مجلس األمن القومي أســئلة 
إلى وزارة اخلارجية، وقال متحدث باسم 
وزارة اخلارجية األميركية إن “أي تكهنات 
بــأن اإلدارة حتجب العقوبــات عن إيران 
لتجنب اآلثار التضخمية املفترضة هي 

تكهنات خاطئة”.
وقال روبرت غرينواي، الذي أشــرف على 
سياســة إيران كمدير أول لسياســة 
الشــرق األوســط في مجلــس األمن 
القومي خــالل إدارة ترامب، إن عمليات 
التهرب مــن العقوبــات اإليرانية عبر 
العراق - مبا في ذلك مزج النفط اإليراني 
والعراقــي إلخفاء مصــدره - متثل ما 
يصــل إلــى ٪25 من صــادرات طهران 
عندما كان فــي مجلس األمن القومي 

في عام 2020.
وقال غرينواي، وهو اآلن زميل في معهد 
هدســون، للصحيفة، “لقد كان األمر 
مهما للغاية بالنسبة لطهران، خاصة 
وأن إيــران كانت حتــت ضغط كبير في 

السوق”.
ومت شــراء الكثير من النفــط اإليراني 
اخمللوط، الذي شمل النفط اخلام واملكرر، 
من قبل عمالء في آسيا، لكن شركات 
غربية مثل إكسون موبيل كورب وكوخ 
إندستريز إنك وشل بي إل سي شاركت 
أيضا فــي املعامــالت، وفقــا للوثائق 

واملوظفن السابقن.
وأجــرت تلــك الشــركات الغربية إما 
معامالت مع الشــركات املشاركة في 
مزج النفط، أو عملت كوسطاء شحن 
تابعن جلهات خارجية أو اشترت النفط 

اخمللوط.
وال توجد مزاعم بأن الشركات الغربية 
انتهكــت العقوبات عمــدا. وامتنعت 
إكسون وكوخ عن التعليق للصحيفة.

وقال كورتيس سميث، املتحدث باسم 
شــل، إن الشــركة تــدرس البيانــات 

الســابقة في محاولــة لتقييم كيف 
املمارســة على  تؤثر هــذه  أن  ميكــن 

شحنات شل.
وفي الوقت نفســه، قال إن الشــركة 
ملتزمة بأن تكــون “متوافقة متاما مع 
جميــع القوانن الدوليــة املعمول بها 

والضوابط التجارية والعقوبات”.
وفقا  األميركيون،  املســؤولون  ويعتقد 
لألشــخاص املطلعن علــى األمر، أن 
الرجل الــذي يقــف وراء عملية خلط 
النفط هو ســالم أحمد ســعيد، وهو 
مواطــن بريطاني عراقــي املولد، وعدد 
مــن الشــركات األخرى، مبــا في ذلك 
العراقية خلدمات الشحن وجتارة النفط، 

.AISSOT واملعروفة باسم
إلى  إلكترونــي  بريــد  وفــي رســائل 
الصحيفــة، نفــى ســعيد امتــالك 
AISSOT أو انتهاك العقوبات األميركية 
ضد إيــران مع أي من الشــركات التي 

ميتلكها أو يسيطر عليها.
 Ikon وقال للصحيفة “أنا مالك شركة

أنــا   .Rhine Shipping و   Petroleum
.“ AISSOT لست مالك

النفط  لم تشحن  “شــركاتي  وأضاف 
للعقوبــات  انتهــاك  فــي  اإليرانــي 
األميركية على اإلطالق وكل جتارتي مع 

العراق كانت مشروعة متاما.”
ويعتقد املسؤولون الغربيون أن عمليات 
التهرب املزعوم من العقوبات التي يقوم 
بها سعيد تعود إلى فترة وجيزة بعد أن 
ترامب فــي منتصف عام  إدارة  أعلنت 
2017 أنها تدرس إعــادة فرض عقوبات 
شــاملة ضد إيران إلجبار طهران على 

إبرام اتفاق نووي وأمني جديد.
وفي وقت قريب من ذلك اإلعالن، ساعد 
وزير النفط العراقــي آنذاك، جبار علي 
إنشــاء شركة  اللعيبي، في  حســن 
جديدة باعتبارها املصدر الوحيد للنفط 

في البالد.
مشروعا   ،AISSOT الشــركة،  وكانت 
مشــتركا بن شــركة ناقالت النفط 
والشــركة  للدولة  اململوكة  العراقية 

التي  البترول،  لنقــل  البحرية  العربية 
تضــم أصولها الرئيســية عــدة دول 

خليجية، وفقا لألشخاص والوثائق.
وقــال اللعيبــي فــي ذلــك الوقت إن 
املشروع املشترك سيجعل العراق العبا 
دوليا رئيسيا في قطاع شحن الطاقة. 
ويقول مســؤولون أميركيون وعراقيون 
حاليــون وســابقون إن املشــروع كان 
باحلقيقة وسيلة ملســاعدة إيران على 

تصدير النفط.
ونقلت الصحيفة عن مســؤول غربي 
على عمليات شــركة  ســابق مطلع 
AISSOT قوله “إنهم يصدرون منتجات 
الطاقة العراقية، لكن القوة احلقيقية 
إلى  التجارية كانت خمســة  لألعمال 
عشــرة في املئة من صــادرات النفط 
اإليرانية وصادرات زيــت الوقود وغيرها 

من الصادرات”.
وقالت الشركة في بيان عام 2020 إنها 
ال تشارك هي أو الشركات التابعة لها 
في أي أنشــطة خاضعة للعقوبات، مبا 

في ذلك جتارة صادرات الطاقة اإليرانية، 
واصفة املزاعم بأنها “ال أساس لها من 

الصحة وكاذبة”.
رفضت الشركة التعليق لوول ستريت 
جورنــال. وتقول الصحيفة إن ســعيد 
 ،AISSOT غير مدرج كمسؤول أو مالك
العديد  الشــركة. لكــن  لوثائق  وفقا 
من كبار املوظفن الســابقن قالوا إنه 

“يسيطر على الشركة”.
وقال مهنــد علوان، وهو رئيس عمليات 
ســابق لـــ AISSOT إن ســعيد “يدير 
العرض بأكمله” ، مضيفا أنه مت تعيينه 
لرئاســة عمليات  قبــل ســعيد  من 
الشركة في العراق حتى منتصف عام 
2020. وقــال أيضا إن ســعيد أخبره أن 
اإليرانين لديهــم مصلحة ملكية في 

أيسو.
وتقول الصحيفة إن “شــركات السيد 
 ،Ikon Petroleum ســعيد، مبا في ذلك
لعمليات  رئيسين  كمتعاقدين  تعمل 
AISSOT وشاركتها في العناوين، وفقا 
للموظفن الســابقن ووثائق الشركة 

وسجالت املمتلكات.
ولــم ترد بعثة إيران لــدى األمم املتحدة، 
والســفارة العراقيــة في واشــنطن، 
لنقل  البحريــة  العربيــة  والشــركة 
النفط، والوزير الســابق اللعيبي، على 

اتصاالت وال ستريت جورنال للتعليق.
وقامت “آيســوت” – والشركات األخرى 
املرتبطــة بالســيد ســعيد من خالل 
البريــد اإللكتروني املشــترك وعناوين 
العراقي  النفــط  الشــركات – مبــزج 
واإليراني باستخدام عمليات النقل من 
سفينة إلى أخرى في املياه الواقعة بن 
البلدين، وفقا لألشخاص والوثائق التي 

اطلعت عليها الصحيفة.
وقالــت الصحيفة إن ناقــالت النفط 
تتوقف عن مشــاركة موقعها وهي متر 
في اخلليج، ثم تســتخدم وثائق مزورة 

إلعالن الشحنة عراقية.
وقال علوان، الرئيس الســابق لعمليات 
أيســوس في العراق، إن معظم النفط 
اخمللــوط على منت الســفينة كان من 
إيــران، وكان مصــدره مخفيــا بوثائق 
“املهربن  أن  وأضــاف علــوان  مــزورة. 

يحصلون على وثائق عراقية أو عمانية 
للمنتجات النفطية اإليرانية املهربة”.

أنها  يعتقــد  التــي  الســفن  وإحدى 
متورطة كانت ناقلة تسمى بابل، والتي 
تظهر بيانات الشحن أنها كانت تعمل 
بن عامي 2017 وأغســطس 2020 من 
قبل شركة راين شيبينغ DMCC، وهي 

شركة ميلكها سعيد.
واســتأجرت AISSOT الناقلــة بابــل 
وفقا  الوقــت،  ذلك  خــالل  لعملياتها 
لألشــخاص املطلعــن علــى األمــر 

واملوظفن السابقن وبيانات الشحن.
وفــي مــارس 2020، وفقا لســجالت 
ناقلة  قامت  الشحن،  وبيانات  الشركة 
Polaris 1 اململوكــة إليــران بتحميل 
بابل ب 231 ألف برميل من زيت الوقود، 
بقيمة حوالي 9 مالين دوالر، في عملية 

نقل من سفينة إلى أخرى.
وفي مارس أيضا، تظهر بيانات شــحن 
منفصلة أن بابل ســلمت خالل الفترة 
نفســها زيت الوقود في املياه العراقية 
إلــى ناقلــة “دا لــي هــو” – اململوكة 
لشــركة تابعــة لشــركة الشــحن 
الصينية العمالقــة اململوكة للدولة، 

كانت خاضعة للعقوبات آنذاك
وبــدأت عمليــات أيســوس تخضــع 
للتدقيق بعــد أن بدأ مجلس مكافحة 
العراقية  للحكومــة  التابع  الفســاد 
حتقيقا في منتصف عــام 2019، وفقا 
لســجالت احلكومــة العراقيــة التي 

اطلعت عليها الصحيفة.
ثم ألغى ســجل باالو الدولي للشحن، 
حيث مت تســجيل بابل في عام 2020، 
شــهادة السفينة في أواخر أكتوبر من 
ذلك العام بزعم إيقاف تشــغيل جهاز 
اإلرسال واالستقبال اخلاص بها وحتميل 
املنتجــات النفطيــة في مينــاء بندر 
عباس اإليراني في وقت سابق من ذلك 

الشهر، وفقا للسجل.
“أنظمــة  بابــل  وتنتهــك تصرفــات 
العقوبات التــي فرضها االحتاد األوروبي 
ومكتب مراقبة األصــول األجنبية في 
الواليات املتحدة األميركية”، كما كتب 
التنفيذي  الرئيس  بانوس كيرنيديــس، 

للسجل، إلى مالكي السفينة.

متابعة ـ الصباح الجديد :
قــال محللون نفطيون، إن أســعار اخلام تواجه 
حتديات متعلقة باستمرار حالة عدم االستقرار، 
خاصة عقب قرار مجلس االحتياطي الفيدرالي 
برفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى حالة السوق 
الضيقة احلاليــة حتفز على الصعود، لكن حترك 
بنك االحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة 
مبقــدار 75 نقطة أســاس أدى إلــى انخفاض 

األسعار.
وأوضحــوا أن كل األنظــار في الســوق تتجه 
إلى اجتمــاع وزراء “أوبك +” غــدا األربعاء، حيث 
ســتناقش اجملموعة خطة اإلمدادات النفطية 
لشــهر ايلول املقبل الفتن إلــى انتهاء العمل 
باتفاقيــة “أوبك +” خلفض اإلنتاج رســميا في 
آب اجلاري، لكن اجملموعــة وافقت على مواصلة 
املتواصل ملناقشــة حالة  واالجتمــاع  تعاونها 

سوق النفط.
وتتزايد التوقعات بعــدم رفع املعروض النفطي 
بعدما مت نقل الزيادة املقررة مسبقا إلى شهري 
يوليــو وأغســطس املاضيــن بســبب ارتفاع 

االستهالك صيفا.
وفــى هذا اإلطــار، يقول روس كينــدي العضو 
املنتدب لشــركة كيو إتش إيه خلدمات الطاقة، 
إن مخاوف الركود مقابل شح اإلمدادات خاصة 
الروسية تلقي بظالل قوية من عدم اليقن في 
األســواق، وبالتالي استمرار التقلبات السعرية 
حيــث تكافح الدول املنتجــة للوفاء باحلصص 

اإلنتاجية املطلوبة.
ولفــت إلــى أن أغلــب التوقعات في الســوق 
الجتماع األربعاء تصب فــي صالح بقاء أهداف 
اإلنتاج ثابتة لســبتمبر املقبل، بينما يتردد في 
املقابل تكهنــات عن زيادة طفيفــة قد تقدم 
عليهــا دول “أوبــك +” لتهدئة وتيرة مكاســب 

األسعار.
أمــا دامير تســبرات مدير تنميــة األعمال في 
شــركة تكنيك جروب الدولية فيرى، أن ارتفاع 
نســبة امتثال “أوبك” لتخفيضــات اإلنتاج في 
يونيو إلى ما فوق 300 في املائة يعكس صعوبات 
زيــادة اإلنتاج احلادة في عديد من الدول األعضاء 
بســبب اخملاطــر اجليوسياســية والصعوبات 
اإلنتاجيــة الراهنة ونقص االســتثمار ونضوب 
احلقول وغيرها مــن العوامل التي تعزز مخاوف 

ضيق املعروض في األسواق.
وأشار إلى معنويات السوق النفطية في حتسن 
مســتمر خاصة بعــد إعالن شــركات النفط 
الكبــرى عن أرباح ضخمة فــي الربع الثاني مع 

ارتفاع مخزونات النفط فــي جميع اجملاالت، ما 
دعم بدوره منو ثقة املســتثمرين، وذلك بفضل 

انخفاض أسعار البنزين في الواليات املتحدة.
ويضيف بيتر باخر احمللــل االقتصادي ومختص 
أن فرص صعود  القانونية للطاقــة،  الشــؤون 
أسعار النفط خالل األسبوع اجلاري كبيرة، على 
الرغم من ضغوط العوامل العكســية، ويرجع 
ذلك إلى توقعــات إبقاء حتالــف “أوبك +” على 
أهداف اإلنتاج اليلول دون تغيير، ما يدفع أسعار 

النفط إلى األعلى.
ونوه إلــى أن املعنيــن بصناعــة النفط اخلام 
يتوقعون حتركات حــذرة من جانب حتالف “أوبك 
+” في التعامل مع مســتجدات السوق، خاصة 
بعد رفــع الفائدة األمريكيــة وتوقعات حدوث 
تباطؤ اقتصادي عاملي، الفتا إلى أنه من املتوقع 
أن حتافظ دول “أوبك +” على أهداف إنتاج النفط 
اخلاصــة بها دون تغيير في ايلــول املقبل، وذلك 
في ظــل ظروف الصناعة املعقــدة في املرحلة 
الراهنــة. وأكــدت أرفي ناهار مختص شــؤون 
النفط والغاز في شــركة أفريكان ليدرشــيب 
الدولية، أن جهود االحتاد األوروبي في اســتبدال 
الغاز الروســي ببدائل أخرى مستمرة، ما يؤثر - 
دون شــك - في إنتاج الطاقة في روســيا، على 
الرغم من توســع روســيا أيضا من جانبها في 
األسواق اآلسيوية، وعلى رأسها الصن والهند.

ولفتت إلى أن الدول اإلفريقية تضغط بشــدة 
من أجل خط أنابيــب الغاز العابــر للصحراء، 
والنيجر واجلزائر  حيث وقعت حكومات نيجيريا 
مذكرة تفاهم بشأن إنشــاء خط أنابيب الغاز 
عبر الصحراء، وهو مشروع بقيمة 13 مليار دوالر 
مت اقتراحــه ألول مرة في أوائل الثمانينيات، ومن 

املتوقع أن ينقــل 30 مليار متر مكعب من الغاز 
النيجيري إلى أوروبا.

وتوقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار 
النفط اخلام خالل األسبوع اجلاري، بعد أن سجل 
كال اخلامن خســارة شهرية ثانية على التوالي، 
حيــث انخفض برنت وتكســاس 4.6 في املائة، 
و6.8 في املائة على التوالي، إذ وقع الســوق حتت 
تأثير مخاوف شح اإلمدادات في مقابل توقعات 

الركود االقتصادي بعد رفع الفائدة األمريكية.
كما قدم ضعف الدوالر وقوة األســهم الدعم، 
فانخفاض ســعر الدوالر يجعل النفط أرخص 
وارتفعت  أخرى.  بعمالت  للمشــترين  بالنسبة 
األســهم العاملية، التي فــي األغلب ما تتحرك 
جنبا إلى جنب مع أســعار النفط، على أمل أال 
يكون تشــديد السياســة النقدية األمريكية 
متشددا كما كان متوقعا في البداية بعد أرقام 

النمو اخمليبة لآلمال.
وتباع العقود اآلجلة خلام برنت في الشهر األول 
الالحقة، وهي  التحميل  بعالوة متزايدة ألشهر 
بنية سوق تعرف باســم التراجع، ما يشير إلى 

ضيق العرض احلالي.
وسيكون احملرك الرئيس االجتماع املقبل ملنظمة 
البلدان املصــدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة 
روسيا، املعروفن باسم “أوبك +”، في 3 أغسطس. 
وقالت مصادر في “أوبك +”: إن املنظمة ستدرس 
إبقــاء إنتاج النفط دون تغيير لســبتمبر، وقال 
مصدران من “أوبك +”: إنه ستتم مناقشة زيادة 
متواضعة. ومع ذلك، قال محللون: إنه سيكون 
من الصعــب على “أوبــك +” زيــادة اإلمدادات، 
بالنظر إلــى أن عديدا مــن املنتجن يكافحون 

بالفعل للوفاء بحصص اإلنتاج.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رجحت “بلومبيرج” أن يواصل التضخم في 
تركيا االرتفاع، ليقفز في يوليو إلى 80.6 %، 
وسط إحجام البنك املركزي عن اتخاذ إجراء 

للسيطرة على األسعار.
وكان التضخم في أســعار املســتهلكن 
وصــل في يونيــو إلــى 78.6 %، وهو أعلى 
مستوى في 24 عاما، ويقرب من 16 ضعف 

املستهدف من البنك املركزي.
ويعنــي هذا وصول معــدل الفائدة املعدل 
بحســب التضخم إلى نحو سالب 65 %، 

وهو أدنى معدل بن األسواق الناشئة.
وليس من املتوقع أن يقوم املركزي بتشديد 
أســعار الفائــدة للتعامل مــع التضخم 
املتزايــد، فــي ظل دعــوات مــن القيادة 
الفائدة بشكل  السياســة حتى بخفض 

أكبر.
وتوقعت الوكالة ارتفاع التضخم في الربع 
الثالــث إلى ذروة تصل إلــى 91 %، قبل أن 

ينهي العام على ارتفاع بـ 69 %.
وكان املركزي التركــي رفع في نهاية يوليو 
توقعاتــه للتضخم لنهاية 2022 إلى 60.4 
% ، مقابل التوقعات الســابقة التي كانت 

تبلغ 42.8 %.

واشنطن تكثف جهود مالحقة تهريب النفط
اإليراني وانتهاك العقوبات االميركية

شبكة عالمية وأنشطة مشبوهة..

بلومبيرج : التضخم في تركيا قد يتجاوز 80 % في يوليو

على الرغم من الضغوط العكسية 

معنويات أسواق النفط افضل
 وفرص صعود األسعار كبيرة 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14986/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14998/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 
مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14994/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 
مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14989/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14999/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 
مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14993/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 
مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقية / قرب سوق البلديةثالث سنوات12  م6745/137/82حانوت1

املوفقية / قرب الكازينوثالث سنوات15  م2/7944/1372حانوت2

املوفقية/ الكازينو سابقاثالث سنوات45  م1/7944/1372حانوت3

املوفقية/ سوق الوكاالتثالث سنوات18 م6337/137/122حانوت4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرةثالث سنوات9  م132دكة1

البصرةثالث سنوات9  م152دكة2

البصرةثالث سنوات9  م162دكة3

جمعية الشعراءثالث سنوات15،20 م32محل4

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات21 م1844/2219/62محل5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات36  م51/3/22محل1

مقام عليثالث سنوات77  م24/15962محل2

مقام عليثالث سنوات6  م2/4012محل3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12  م202حانوت1

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12  م1072حانوت2

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12  م1102حانوت3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات13،7  م5/2521/52كشك1

مقام عليثالث سنوات10  م23/12092حانوت2

مقام عليثالث سنوات2  م1/4012محل3

مقام عليثالث سنوات196،25 م2/9912 و 1/992محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات68،27  م5/8242مخزن1

مقام عليثالث سنوات100،52  م7/8242مخزن2

مقام عليثالث سنوات51،25  م8/8242مخزن3

مقام عليثالث سنوات8 م2/21262محل4
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الذي كان يدّون مشاهداته وخواطره بصورة 
منتظمة.

 
الهائم املغامر

»ولــدت صداقتنا في اخلريــف وظّل اخلريف 
موسمنا األروع«، تقول مي في سياق حديثها 
عــن أول لوحة رأتها لرافــع في دار صديقها 
األديب جبــرا إبراهيم جبرا، وكانت في بداية 
مشــوارها مع النقد الفني عام 1971، حني 
طلب منها الشاعر أدونيس أن تكتب مقاالت 

جمللة »مواقف«.
وزارت وقتئــٍذ املعــرض األول جلماعة »الرؤية 
اجلديــدة«، العالمة الفارقة في تاريخ احلركة 
تعّرفت  العــراق،  في  احلديثة  التشــكيلية 
حينذاك إلــى ضياء العــّزاوي، ووقفت أمام 
أعمال رافع تتأملها. تقــول: »كانت نظراته 
تعارفنا«.  بداية  آنــذاك  والقلقة  الفضولية 
وبعد ســنتني من الكّر والفــّر، تُّوجت تلك 
العالقة الغرامية بالزواج عام 1973 ليسكنا 
في كوخ كان مرفقاً ببيــت عائلة الناصري، 
شــهد على أجمل األعمــال وأهم اللقاءات 
الفنية بني األصدقاء في مناسبات املعارض، 

ال سّيما معرض الســنتني الذي بدأ أعماله 
1974، وكان يســتقطب إليــه كبار  عــام 

الفنانني والنقاد العرب.
الهائــم املغامر، كان روحــاً متمردة متفلتة 
مــن كل القيود، تّواقة إلــى املعرفة واحلرية 
وســعة األفق، أحد أركان الفن احلديث ورائد 
فن الغرافيك فــي عاملنا العربــي، وهو من 
جيل املؤسســني لتلك احلركة احلداثية التي 
تطــورت في العراق منذ عقد اخلمســينات، 
ووصلت إلى أوج قوتها في السبعينات بتأثير 
جيل الفنانني الذي بنوا الدعائم الفلسفية 
اســتلهام  للحداثة على كيفية  واجلمالية 
عناصر التراث العربي اإلســالمي، بحثاً عن 
التمّيز عــن فن الغرب. ورافــع واحد منهم، 
إلى جانب شــاكر حســن آل سعيد، وضياء 
العّزاوي، وإســماعيل فّتــاح الترك، وكاظم 
حيدر، وســواهم ممن زخرت أعمالهم عربياً 
بالطابع التجديدّي في بيناالت الفن العربي 

احلديث.
درس فــي الصني فــن احلفر على اخلشــب 
)-1959 1963( حيــث أقام أول معرض له في 
هونغ كونــغ عام 1963، ليعــود بعدها إلى 
بغداد أستاذاً في معهد الفنون اجلميلة، قبل 
أن يســافر إلى البرتغال ويتابع دراسة احلفر 

على النحاس في لشبونة عام 1967.
املرحلة ســجلت اكتشــافه جمالية  هذه 
احلروفية العربية، التي أخذت تغزو تكويناته 
التجريديــة. ثّم عاد بعدها إلــى بغداد عام 
1969 وأّســس جماعة »الرؤية اجلديدة« مع 
عــدد من الفنانــني العراقيني، وشــارك في 
تأســيس جماعة »البعد الواحد« مع شاكر 

حسن آل سعيد.
ومــن إجنازاتــه أّنه أســس عــام 1974 فرع 
الغرافيــك في معهد الفنــون اجلميلة في 
بغداد، وتوّلى رئاســته حتى عام 1989، الذي 
تفرغ فيه لعمله الفني بعدما أنشأ احملترف. 
ترك بغداد فــي عام 1991، ودّرس في جامعة 

اليرموك في إربد )األردن(.
ســاهم عــام 1993 بتأســيس محتــرف 
الغرافيك في دارة الفنون في عّمان، وأشرف 
عليــه لبضــع ســنوات، كما ســاهم في 
تأسيس ورشات احلفر والطباعة في الرباط. 
عام 1997 دّرس في جامعة البحرين وأصبح 
مديراً ملركز البحرين للفنون اجلميلة والتراث. 
أقام فــي املنامة عــام 1999 معرضه املهم 
»عشــر ســنوات... ثالثة أمكنة« ليعود إلى 
عّمــان وميضي فيها الســنوات القليلة من 

حياته.
انحاز رافع الناصري للتجريد في اســتلهام 
موضوعاتــه، وجاء اختياره نابعاً من مخزونه 
الذهني وعشــقه لألمكنة املنبســطة، ملا 
لذاكرة األنهار مــن خصوصية حميمة في 
سيرورة فّن رافع )دجلة والنيل مروراً بالعديد 

التي اســتمتع مبناظرها(،  العالم  أنهار  من 
والذي دمج احلــرف بالتجريــد، وخاصة في 
مجموعته األخيرة »النهر«. ووفق كتاب مي 
»رافع الناصري: رســام املشــاهد الكونية« 
الذي أصدرته أثناء حياة زوجها، فإّن أســلوب 
الناصري الفنــي كان واقعيــاً، لكنه عقب 
رحلته إلى لشــبونة، أصبــح على متاّس مع 
وتعرف  احلديثة،  الغربية  الفنية  األســاليب 
إلــى أمزجتها وثــورة مفاهيمهــا وحتطيم 
الشــكل واخلروج على التقاليد املتوارثة، ما 
أدى إلى القطيعة مع مرحلته السابقة التي 

أتت حادة وحاسمة باجتاه التجريد.
وصفتــه مي في الســيرة بأنــه »ينفر من 
اإلطالة ويكتفي بالقليل، فاالختزال متأصل 
بطبيعته، يعتمده في كل شيء. حني ذهب 
إلــى البرتغال للمزيد مــن اخلبرة في مجال 
التجريدي،  األســلوب  اســتهواه  الطباعة، 

وســرعان ما تبّناه في بصمتــه اخلاصة في 
الطباعة كما في الرســم منــذ عام 1968، 
فالتجريد شديد التالؤم مع تكوينه النفسي 

والذهنّي«.
تتحدث مي عن الســنوات العشــر األولى 
مــن حياتهما التي كانــت حافلة بالرحالت 
والســفر واللقــاءات بالفنانني والشــعراء 
واملثقفني اللبنانيــني والعرب، وكانت ما بني 
سالسبورغ ولندن وبرلني وأمستردام وباريس، 
وقــد تقاطعت مع صنعاء ودمشــق وحلب، 
وخصوصاً بيــروت وذكريات حلقات املثقفني 
في مقاهيها، ال ســيما مقهــى »الهورس 
شــو«. إنها صوالت وجوالت علــى املعارض 
وبني األصدقاء من الفنانني األجانب وورشات 
الغرافيك وَعمل املكابس التي ال تهدأ واقتناء 

الكثير من األحبار واخلامات واأللوان.
وبعد احلــرب العراقيــة - اإليرانية أعقبتها 

ســنوات من اإلنتاج املثمر فــي بغداد التي 
ظلــت حتــى أواخــر الثمانينــات عاصمة 
الثقافــة واملدينة العامرة بالشــغف، قبل 
اندالع احلرب األميركية على العراق وتعرضها 
للقصف العنيف )ليلــة 16/ 17 1991(. في 
ظــل االحتالل واحلصار، خرجت مي ورافع من 
بغداد لإلقامة في عمان ليحل رافع أســتاذاً 
في جامعة اليرموك، ثم انتقال إلى البحرين 

ليعودا مجدداً الى عمان عام 2003.

بيروت احللم
في الفصل األخير من »ســيرة املاء والنار«، 
تتحدث مي عن مقاومة رافع  للمرض اخلبيث 
الــذي واجهه مبزيــد من اإلنتــاج، بلغ ذروته 
خالل أعــوام -2009 2011، وهو ما انعكس 
الرســم على  بأعمال  الغنّي  إنتاجــه  على 
القماش والــورق واحلفر، فضــالً عن الدفاتر 
الفنية املتنوعة، من دون أن يتوقف عن إقامة 

املعارض.
»لبيــروت مكانــة خاصة وأثيــرة في نفس 
رافع، له طقوســه اخلاصة، بدءاً من مكتبة 
أنطــوان أول معلــم يقصده ليتــزود منها 
باجلديد... حتى ارتيــاد مقاهيها ومطاعمها 
في احلمرا والروشــة والزيتونــة«. نّوهت مي 
إلى مشــاركتهما في حفــل التكرمي الذي 
أعّدته نضال األشقر إليتل عدنان في مسرح 
املدينة، ومن ثم مشــاركة رافع في معرض 
»الفــن في العراق اليوم«، الــذي أعّده ضياء 
العزاوي بالتعــاون مع غاليري ميم في مركز 

املعارض في )البيال(.
زيارات  التــي كانت تتخللهــا  هذه األوقات 
لألطباء في بيــروت، قبل اخلضــوع للعالج 
الكيمياوي في عمان طوال خمس ســنوات، 
وما خّلفه املــرض من إعيــاء وإصابة رجله 
اليسرى وتســرب املرض إلى العظام. كانت 
آخــر رحالتهما هي مدريد، أمــا آخر معرض 
تكرميّي فقد أُقيم له فــي املتحف الوطني 
األردني في عمان، اســتقطب إليه املتذوقني 
من أنحاء العالم العربــي، وقد أدخل الفرح 
إلى قلب رافع، ألنه جاء اســتنهاضاً لذاكرة 
الفنان كمثال للعطاء واحتفاًء بإنتاجه على 
مدى نصف قرن من تاريخه اإلبداعّي، قبل أن 

يغمض عينيه ويفارق احلياة.
تختم مي »ســيرة املاء والنــار« باحللم الذي 
رأته قبل أســبوع من غيابه. رأت بأنهما في 
رحلة في جبال لبنان، ميّران بغابات على طرف 
الطريق، ثم ترّجل من الســيارة يحمل بيده 
املوقع. تقول مي  كاميرا وعيناه تفحصــان 
»طلب مني أن أنتظــره ريثما ينتهي، بقيت 
أتابعه بعينّي حتى تــوارى في عمق الغابة. 
قلقت وذهبت للبحث عنه فلم أجد له أثراً. 
بقيت أنادي وأنادي فال أسمع إال صوتي يتبدد 

في الفضاء«.

مهى سلطان

ما إن يذكر اســم الفنان رافع الناصري، حتى 
يقترن معه اسم رفيقته وتوأم روحه الشاعرة 
والناقــدة مي مظّفر. هما شــّكال على مدى 
عقود طويلة من الزمن ثنائياً رائعاً هو األكثر 
متيزاً في العطــاء الفني والفكري في العالم 
 )2013 1940-( الناصــري  العربي. ومع رحيل 
فــي عّمان، بادرت مي إلى مــلء تلك الفجوة 
القاســية التي تركها غيابه، بكتابة ســيرة 
حياتهما املشــتركة بتناغماتها وتناقضاتها 
وحوادثهــا وذكرياتها. وضعتهــا حتت عنوان 
»أنا ورافع الناصري... ســيرة املــاء والنار« عن 
)بيروت  والنشر  للدراسات  العربية  املؤسسة 
ــير  - 320 صفحة(، وهو من أجمل كتب السِّ

وأكثرها تشويقاً لقربها من القّص الروائي.
رســمت فيه صورًة كانت مستترة عن حياة 
الفنــان بعاداتــه وطباعه وتقلبــات مزاجه 
وانضباطه، تتجلى قيمتها في االســتنباط 
ر والتوثيــق الدقيق بحثاً عن طفولته  والتذكُّ
ونشــأته وبداياته ومســاره الفني، معتمدًة 
علــى ما تركــه زوجها من كتابات ورســائل 
ودفاتر ومدّونات توثق حياتــه. هذا فضالً عن 
خواطره ونصوصه األدبية والشعرية وافكاره 

البصرية.
وخصصت كذلك فصالً عن حياتها بتفاصيل 
يجهلها حتــى املقربون منهــا. فالكتاب مبا 
يحتويه من ذكريات وحوادث ومناسبات فنية 
جمعتهما مع عدد كبير مــن فناني العالم 
العربــي وشــعرائه ومثقفيه، هــو كنٌز من 
املعلومات، يحيل بــني دفتيه إلى ذاكرة جيل 
كبار فناني احلداثة العراقيني. كما أّن سالسة 
السرد وعذوبة االستذكار هما من خصائص 

قلم مي وشفافية روحها.
ورغــم أن لها العديــد من الكتــب الفنية 
والترجمــات والدواوين الشــعرية، يأتي هذا 
الكتاب ليعكس صورة صادقة عن تشــابك 
العالقة بني الشــاعرة والفنان )املــاء والنار(. 
هذا التشــابك الذي رسم مســار حياتهما 
املشــتركة بني احلــّل والترحال، بني الســفر 
واالحتالل،  احلرب  مرحلــة  وعذابات  والرحالت 
واخلــروج من بغداد والتنقل بني مختلف املدن 
العربيــة، واإلقامة في عمــان والبحرين، وهو 
مرفق بصور وثائقية تنشــر للمرة األولى من 

أرشيفها ومن محترف الفنان.
تبدأ مي كتابها برسالة إلى رافع، تخبره فيها 
بأنها ســتواصل احلديث معه وإليه، من أجل 
أن يظل مقيماً فيها حبيبــاً ورفيقاً، وتُذّكره 
باللقاء الذي جمعهما بإيتل عدنان وسيمون 
فّتال بعد موســم أصيلة فــي باريس صيف 
عام 1979، وبأنها ســتحذو حذو ذلك الشاب 
الفرنســي اليافع الذي التقته في منزل إيتل 

تناولت أحد رواد الحركة التشكيلية العراقية منذ عقد الخمسينات

مي مظّفر تحيي ذاكرة رافع الناصري في كتاب سيرة »الماء والّنار«

رغم أن لها العديد من الكتب 
الفنية والترجمات والدواوين 

الشعرية، يأتي هذا الكتاب 
ليعكس صورة صادقة عن 

تشابك العالقة بين الشاعرة 
والفنان )الماء والنار(. هذا 

التشابك الذي رسم مسار 
حياتهما المشتركة بين الحّل 
والترحال، بين السفر والرحالت 

وعذابات مرحلة الحرب 
واالحتالل، والخروج من بغداد 

والتنقل بين مختلف المدن 
العربية، واإلقامة في عمان 
والبحرين، وهو مرفق بصور 

وثائقية تنشر للمرة األولى من 
أرشيفها ومن محترف الفنان.

شعراصدار

نص

بغداد - الصباح الجديد:
صدر عن دار املأمون للترجمة والنشــر كتاب 
»العــراق الضريبة البشــرية للتاريخ« 2021 
ووليام  اســماعيل،  يوسف  »طارق  للمؤلفني 
حــداد« ترجمة »خضــر علي ســويد« وجاء 

الكتاب بـ306 صفحة،  
 ويقــول الكاتب في الصفحــة 13: لقد أدرك 
العلماء واملراقبــون االخرون للعراق كيف ادت 
هذه العملية الى تآكل اجملتمع التقليدي واعادة 
تشكيل العراق بسرعة وبشكل ال رجعة فيه 

ليصبح عضوا له قيمته في النظام الدولي، 
اضافــة الى احلفــاظ على مكانتــه كقوة 
اقليمية قوية، وركزت الدراســات التقليدية 
علــى تداعيات اندمــاج العــراق املتزايد في 
القرنني  العاملي خالل  الرأســمالي  االقتصاد 

التاسع عشر والعشرين.
وفي الفصل االول الصفحة31 يضع الكاتب 
ســؤال: ما الذي يفســر هوس السياســة 
االمريكيــة جتاه العراق على مــدى أكثر من 
عقد؟ هل هي فيتنام اخرى مبعنى ان حكومة 
الواليات املتحدة ال تســتطيع حمل نفسها 
علــى االعتراف بفشــل نهجها فــي تغيير 

النظام في بغداد منذ نهاية حرب اخلليج عام 
1991حيث صمد العراق امام عقوبات شاملة 
ومجموعة متنوعة من االعتداءات الســرية، 
امريكية متكــررة من اجلو؟ هل  ومضايقات 
االمر يتعلق بـــتأمني الســيطرة االمريكية 
على احتياطيات النفط التي ترتبط بالعروض 
الدورية للهيمنة االقليمية، وخاصة من خالل 
حرمان تلك الدول من اسلحة الدمار الشامل
وحتــت عنوان« الهــوس االمريكــي بالعراق 
واالســتعراض العســكري« صفحــة 201 
يتعرض الكاتب الى الغزو واالحتالل االمريكي 

للعراق.

حميد عمران الشريفي
صاح الصبي و هو يعتلــي اعلى قمة للقمامة 
، عصر يوم قائــظ .. اجتهت االنظار صوب اجلهة 
التي اشار اليها ..ترك كل واحد ما كان مشغوال 
به و اجتهوا الى املكان الــذي يتوقعون ان تقلب 
ناقلــة القمامــة حملها عليه ، عــدة صبيان 
و صبايــا و امرأتــان و ثالثة رجــال ، معظمهم 
كان ينبش في اكــوام القمامة وبعضهم كان 
يســتريح حتت خيمــة  للجلــوس مصنوعة 
ببســاطة من قماش مســتطيل مستند على 
اربع من جرائد النخل ، ارتكنت الى جانبها ناقلة 
حمل صغيرة ) ســتوته ( مألت بأكياس و اشياء 
متناثرة ، و كان فيها )ترمس( حفظ فيه الشاي 
يشــرب منه عند احلاجة .. و احــدى الصبيات 
كانت تقف قرب احلميــر االربعة و كان احدهم 

مربوطا بعربته ..
جتمعوا الســتقبال البقرة الصفراء و ما تفيض 
عليهم من مغامن ، حيث اخذت طريقها كالعادة 
مــا بني اكوام القمامة لتقــف قرب تل واطئ و 
حوله  وقف املتلهفــون الى حملها ، فهم منذ 
الصبــاح الباكر يبحثون هنا و هنــاك و وجدوا 
بعض االشــياء البســيطة التي تعــودوا على 
وجودها و املهم فــي كل نقلة تصل ان يجدوا 

شيئا مهما ..
نزل سائق السيارة و مســاعده الشاب يحمل 
صندوقا فيه علب للماء و اعطاه ألحد الصبيان 
و صبي اخر اعطى الســائق و مساعده قدحني 

من الشاي ..

لم تكن الســيارة تشــبه البقرة او تشبه اي 
حيوان اخر بــل و لم تكن صفراء لكنها عرفت 
بهذا االسم في هذه البيئة التي تعايش اهلها 
مع انقاضها و روائحها في حلم احلصول على 
اشــياء ميكن بيعها للحصول على قوت يومي 
يتيــح لهم االســتمرار في هــذه احلياة على 
امــل و حلم اكبر باحلصــول على صيد ثمني و 
ترك املكان و بيئتــه الى عالم اخر ..ال يتذكرون 
متــى كتب احدهــم بقلم الــوان ، وجده في 
القمامة ، على جدار السيارة ) البقرة الصفراء( 
واستمرت الكتابة عدة ايام قبل ان متحى ، ولم 
متَح الفكرة و اســمها في ذهن هؤالء املرحبني 
مبقدمهــا ..قلبت الناقلة حملها الذي جمعته 
من االزقة و الشوارع فانبعثت الرائحة العفنة 
التي تعــودوا عليهــا .. فانقضوا علــى التّل 
بعضهم ينبش بيــده و آخــرون بعصا كانت 
بيدهم وانســحبت ناقلة االنقاض بني االكوام 

املتناثرة متالشية بعيدا عن هذا الطمر .
وجد صبي رزمة من الصحف فأزاحها واستأنف 

النبش مع االيدي و العصي املتزاحمة فوجد في 
مكان آخر عقاال ، اســتغنى عنه صاحبه بعد 
ان ارتخت خيوطه الســوداء و ظهرت خيوطه 
اخلفيــة ، رماه ايضا بعيدا عــن التل و عاد الى 

بحثه ، إال انه توقف ! 
رجع الى رزمــة الصحف فحملها و اجته صوب 
املكان الذي رمى العقال اليه ، مســح العقال 
بثيابه و قطع اخليوط التي ربطت بها الصحف 
و ســّل احداها و ترك ما تبقــى متناثرا ، فتح 
الصحيفة و غطى بها راســه ثم ثبت العقال 
عليها فصارت شــبيهة بالكوفية وامســك 
جريــدة نخل كانــت على االرض و بــدأ يتوكأ 
عليها ، فأثــار انتباههم تصرفه ، فتوقفوا عن 
البحــث ، و اقتربوا منه ضاحكني على حركاته 
.. بادر احدهم الى صحيفة اخرى و شدها على 
رأســه بحبل  كان بيده ،فهجم الصبيان على 
الصحف املتناثرة و شــدوها على رؤوسهم مبا 
حصلوا عليه من حبال و اسالك و اشرطة من 
مالبس ممزقة .. و قاموا بتقليد حركات الصبي 

ثم ابتدعوا رقصات و حــركات اخرى في وجبة 
لعب جماعية سنحت لهم .. فاوحت الحدهم 
مع اقتــراب احد احلمير منهم باهزوجة بعد ان 

هيأهم بالتنبيه : هاه اخوتي هاه !
فردوا عليه : هاه .

فاقترب من احلمــار و تبختر بعصا النبش التي 
يحملها مرجتزا :

-))أرد اشتري حصان و أركب على البعيره مطي
و أنهكـ نهيكـ الذي مزكـوط غفلة امبطي

من حيث إلي روح يتفّصل عليه مطي
و يزود منه رُبُع سويلي منه جحش

و اللي تظنه اسد واكـف اكـبالك جحش
ارد احلكـ الناس خو ما اظل مبكاني جحش
اكبر فرد يوم حتما حتى اصيرن مطي *(( 

-ها خوتي هاااه
-هااااه

- لو نعــرف انت بيا طوله .. لــو نعرف انت بيا 
طوله *

فرقصوا حولــه وهم يرددونها بانســجام مع 
االيقــاع .. و قــام صبــي آخر مبهمــة املهوال  
ليصدح باهزوجة اخــرى .. ورقصوا ايضا على 

ايقاعها .
 فرش صبي ما  تبقى من صحف و احضر )ترمس 
( الشاي و قناني املاء التي جلبها السائق لهم 
و جلسوا جميعا و وزعوا بينهما اقداح الشاي 
و املاء  و اجته بعضهم الى تدخني ) السجائر( و 
انتهت اجللسة مع قرب غروب الشمس  غاصة 

في عواملها خارج طوق هذا الطمر . 

* االقتباســات مــن قصيدة )ســري للغاية ( 
للشاعر موفق محمد

حسين بهّيش* 
العبور إلى البرزخ

املوُت مفتاُح األقفال
التي َطاملا بَحثُت عنها

مقهوراً بفكرة املوِت
إلى أن ُحِملُت فجأًة فوَق األكتاف

مثَل تّل
ُحّج بي في األضرحِة  

ثم أنزلتني يُد الدّفاِن اخلشنِة
إلى احلفرِة الوعرة

يا للوحشِة
وهم ينثروَن الُتراَب فوَق الُتراب.

****

الكفن

سالُح املوتى الوحيد.
****

صاٍف

صاٍف مثل جلد شمعٍة أُشارك تلويحاِت 
الشموع

التي كانت يوماً:
ألعياد امليالد

للعب
للذكرى
للموت

أُشاركها حتى االحتراق واالنطفاء.

لقد جنوت حني أغلقــتُ عيني غير فاٍه 
ألحد

استمعُت فقط:
وجدتني مذموماً منهوباً

من غرفتي إلى آخر الشارع
لقد تخّلصت من اجترارٍ شرِه

عندمــا رميت صنــدوق النّيات فـــي 
النهر...

صاٍف أّيها النهر
مثَل لُعاب طفل

مثَل صندوقي
مثَل غضبي الذي كان شرارة بريئة.

منُذ ذلك الوقــت تعّلمت كيَف تنتحر 
األسرار العابرة
حدود النافدة.

الذين سرقوني
اشتريُتهم نكتَة ضاحكة

أُدغدغ بها أصابعي الثكلى.
****

طيف العطش

حتمُل النساء اجلِرار
خة  معصوبــاِت الرأس بشــاالٍت ملطَّ

بالطني
أثر املاء باٍق في جيوبهن

محاولة ملناغاة طيف العطش
الذي يروي البساتني باألسرار والعشب

أقُف حتــَت فــيِء نخلٍة ثم أســتظلُّ 
وأنتظُر هذا الشروق

أشّم الزهور عن قرب
مثَل حقول نعناع تعّج الرائحة باجلو

حيث يهمس الظّل للنهر
كأنه يدغدغ ساق النخل

ليهبط على العشب
علــى أثــر زقزقــة العصافيــر، يطير 
الصبــاح، على جنح ســعفة ليضرَب 
موعداً مع الغيــم، هكذا نتداخل مثَل 

خيط يلفُّ حزمة من الزهور.

* شاعر عراقي

في النهِر الدافئ صار العراق الضريبة البشرية للتاريخ لـ »طارق يوسف اسماعيل ووليام حداد«
القارُب كّفًا

الجريدة والعقال.. البقرة الصفراء قادمة

الشاعرة مي مظفر في احملترف امام صورة زوجها بعد رحيله
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14992/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16393/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في 
الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14987/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في 
الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14996/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( 
لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة 
ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم 

التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر 

موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14995/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 16538/32
التأريخ: 2022/7/27

إعالن نكول

بناءا على نكول املســتاجرين االحالة االولى لــذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة 
العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 

الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنسبة )2%( ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات9  م17/12272محل1

مقام عليثالث سنوات50  م24/12272محل2

مقام عليثالث سنوات50 م28/12272محل3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات9  م577/137/172حانوت1

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12  م577/137/662حانوت2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقية/ قرب الكراجثالث سنوات12  م612كشك1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة اجلديدثالث سنوات12  م302حانوت1

البصرة/ الصفاةثالث سنوات9  م7/6172محل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق اجلديدثالث سنوات36  م352حانوت1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات10  م11/16902/جمحل1

مقام عليثالث سنوات11،88 م3762 و378محل2

مقام عليثالث سنوات8 م1/10102محل3
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف االنبار االحتادية 
دار القضاء في هيت 

محكمة األحوال االشخصية في هيت 
العدد / 704/ش/2022 
التاريخ /2022/8/1

الى/ املدعي عليه )ذياب فازع ذياب(
م/ اعالن 

اقامــت املدعية )صبحة رعد محســن( الدعوى 
املرقمــة 704\ش\2022 امــام محكمة األحوال 
الشــخصية في هيت والتي تطلب فيها احلكم 
بتصديق الزواج اخلارجي وقــد صدر قرار بحقك 
بتاريخ 1\8\2022 والذي يقضي باحلكم بتصديق 
الــزواج الواقع خارج احملكمــة  بتاريخ 5\2\2021 
بني املدعية العراقية املســلمة حني كانت باكر 
)صبحة رعد محســن( واملدعــى عليه العراقي 
املســلم حني كان اعزب )ذياب فــازع ذياب( على 
مهــر معجله خمســة ماليني دينــار مقبوض 
ومؤجله عشــرة ماليني دينار يستحق عند اقرب 
االجلني وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائــم بالتبليــغ واملؤيد من قبــل اخملتار قررت 
احملكمة تبليغك بصحيفتــني محليتني وعليك 
مراجعــة هذه احملكمة او من ينــوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة 
احلكم احلضــوري وخالل ثالثون يومــا من تاريخ 

النشر وفقا للقانون 
القاضي 
فتح اهلل داود مهيدي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية 
محكمة بداءة الغراف 

العدد \42\ب\2022
التاريخ 27\7\2022

اعالن
عطفا على القرار الصادر من هذه احملكمة بالعدد 
42\ب\2022 وبتاريــخ 24\3\2022 املتضمن إزالة 
شــيوع العقارات املرقمــة 40\7002 و40 \4417 
الغــراف الواقع في مدينة الغــراف خلف النادي 
الرياضي واملوصــوف في املزايــدة العلنية ادناه 
خلمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم الثاني لنشر 
اإلعالن فعلى الراغبني بالشراء مراجعة محكمة 
بداءة الغراف في متام الساعة الثانية عشر ظهرا 
مصطحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
10% من قيمة العقار األول البالغة )12,000,000( 
وقيمة العقــار الثاني والبالغــة )20,000,000( 
عشــرون مليون دينــار فقط ان لــم يكونو من 
الشــركاء وعند انتهاء املدة املذكورة ســتجري 
اإلحالة القطعيــة وفق األصول مــع العلم ان 
الدفع نقدا والداللية على املشــتري واذا صادف 
يوم اإلحالة عطلة رســمية فيكون اليوم الذي 

يليه موعدا لذلك مع التقدير… 
االوصاف

رقم العقار \40\7002\ الغــراف التوزيع اجلديد \
املساحة \240م عرصه 

رقــم العقــار \40\4417\ الغراف خلــف النادي 
الرياضي \ املساحة \ 250م عرصه 

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في الكوت

العدد: 3548\ش\2022 
الى املدعي عليه/ محمد مطلك عليوي

اقام املدعي تقي جواد كاظم الدعوى املرقمة 
أعاله والتي طلب فيهــا دعوتك للمرافعة 
بتاييد حضانتهــا وجملهولية محل  واحلكم 
اقامتــك حســب اشــعار مختــار محلة 
العــزه واملرفق بكتاب مركز شــرطة العزه 
بالعدد 8853 فــي 26\7\2022 تقرر تبليغك 
رسميتني  محليتني  صحيفتني  بواســطة 
يوميتني للحضور امام هذه احملكمة بتاريخ 
14\8\2022 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عــدم حضورك او مــن ينوب عنــك قانونا 
سوف جتري املرافعة بحقك  غيابيا وحسب 

األصول.
القاضي 
عباس فاضل مجذاب

محافظة واسط / ناحية األحرار
حقل األحدب النفطي

2022/08/Date: 02
Announcement no. 009/PC/22 1st Announcement

تنويه \ متديد فترة استالم العروض ملناقصة جتهيز أدوات ومواد استهالكية 
لصيانة وحدة املعاجلة املركزية

Extension for 1st Announcement for Provision of Supplying 
Consumable Tools and Materials for Maintenance for CPF

PO No :) 009/PC/22 \ 1st Announcement( 

تعلن شــركة نفط الواحة احملــدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب 
النفطي في محافظة واســط / ناحية االحرار عن متديد فترة اســتالم العطاءات 
اخلاصة باملشــروع أعاله من تاريخ 2022/08/02 الى تاريخ 2022/08/10 من الساعة 
09:30 الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد, )باقي الشروط واملتطلبات كما في 

اإلعالن األصلي املذكور أعاله(.
ملزيد من التفاصيل واألستفسارات, يرجى التواصل على االمييالت التالية:

Email: eng.firas@petroalwaha.com
 CC to: khalid.jamal@petroalwaha.com ; youhao@petroalwaha.com
 www.petroalwaha.com : أو زيارة املوقع االلكتروني اخلاص بشركة الواحة

فقدان هوية 
فقدان هوية صادرة من شركة 
النفطية  املنتجــات  توزيــع 
بأســم )أفراح  أبراهيم  عبد 
رميض( على من يعثر عليها 

تسليمها جلهة االصدار

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة 
من الشركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية باسم/ قيس 
يعثر  فمن  جاســم  صادق 
عليها تسليمها ملصدرها..

فقدان هوية وكالة طحني
وكالة طحني   فقدت مني هوية 
صادرة من وزارة التجارة/ الشركة 
العامة لتصنيع احلبوب بإســم 
)ناصر حســني عويد( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.
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نعمت عباس*
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تحديات االكاديميات 
الخاصة في دول الخليج

نظم مركــز كواترو  في مركز الشــباب  
بعجمــان  مؤمترا  للمدربني واالداريني  ادار  
اجللســة االعالمي  احمد سلطان مذيع 
قناة الشارقة الرياضية وحضر جنوم الكرة 
السابقني الكابنت محسن مصبح احلارس 
الدولي املونديالي وســالم جوهر النجم 
العينــاوي والنجم الوصــالوي بدر حارب 
ومحمد تقي مدرب نــادي احلمرية وامير  
الهاشمي ممثل شــركة الفيش للعطور 
وعبد العزيــز عبد اهلل مدير مركز كواترو 
ورئيس اللجنــة املنظمة لبطولة كوارتو 
والذي  القدم  لكرة  اخلليجية  لالكادمييات 
عبر عن شــكره وتقديره وامتنانه لسمو 
الشــيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي 
رئيس دائرة التنمية الســياحية بعجمان 
ورئيــس مجموعــة عجمــان القابضة 
الرياضي كما حضر  مالكة مركز كواترو 
والكويتية  الســعودية  االكادميية  ممثلي 
والعراقية  والعمانية والبحرينية واتفقوا 
جميعا علــى العديد مــن الوصايا التي 
من شــانها ان تنهــض بواقــع العمل 
اولهــا  دعــم احلكومات  باالكادمييــات 

واالحتادات احمللية لالكادمييات.
وكذلك ضرورة اخذ دورها احلقيقي الفاعل 
في تنظيم املشــاركات واتاحة  الفرصة 
لالكادمييات في املسابقات التي تعتمدها 
وتســهيل مهمــة انشــاء االكادمييات 
واحلصول على التراخيص  وضرورة احلفاظ 
على حقوق االكادميية عند تعاقد االندية 
واكد  االكادمييــات  ومواهب  العبــي  مع 
الكابنت محســن مصبح على الدقة في 
اختيار املدربــني واالداريني لالكادمييات الن 
جناح وتفوق االكادميية يتوقف على  هذين 
العيناوي سالم  النجم  اجلانبني كما دعا 
جوهر املدربــني واالداريني الــى االجتهاد 
في العمل والصبــر الن الدخول في هذا 
امليدان يحتاج تضحيــات كبيرة والنجم 
الوصالوي بدر حارب من خالل عمله بادارة 
التطوير في مجلــس دبي الرياضي تناول 
العديد من نشــاطات اجمللس من تنظيم 
البطوالت لالكادمييات واإلشــراف عليها 
وتقييمها  وتكرميهــا واحتضان  املواهب 

وتشجيعها.
وفي اخلتــام أعلن أمير الهاشــمي ممثل 
شركة الفيش للعطور بشرة سارة للفرق 
املشاركة بوجود جائزة نقديه حددها ب50 
الف درهــم للفرق الفائــزة وهدايا اخرى 
وشكرت ادارة  االكادمييات املسؤولني على 
هذه البطولة وعلى حسن الضيافة ودقة 

التنظيم.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن أحمــد كاظم ، املدير الفني 
ملنتخــب العراق للناشــئني حتت 
، قائمة الفريق لاللتحاق  17 عاماً 
من  بداية  اليومّيــة  بالتدريبــات 
للمشــاركة  حتضيــراً  أمــس، 
في بطولــة كأس العــرب، التي 
حتتضنها مدينة وهــران اجلزائرّية 
23 مــن آب اجلــاري. وضمت  في 
القائمة 26 العباً هم: باقر بشير، 
يوسف إبراهيم سالم، وليد خالد، 
فهــد نعمة، أحمد فــالح ،أحمد 
،حســني  أحمد  كاميران  جــواد، 
فاهم ، حســن عامر، أدهم قيس 
،أميــر جواد، حســن جعفر، أيوب 
إبراهيم، حسن علي ، علي حسن، 
باقر ضياء ، دانيال وليد، علي أكبر 
، أحمد عبد الرضا، سامي سعيد، 
، راستي رشاد، يوسف  باون ستار 
كارون ،حســن خــزن، مصطفى 

حتسني، علي محمد وادي.
األولى  التدريبية  الوحدة  وستقام 
فــي ملعب الراحل علي حســني 
بالعاصمــة بغــداد، حتــت قيادة 
استلم  الذي  أحمد كاظم  املدرب 
املهمــة خلفــاً للمقال حســن 
كمال.. يذكر أن قرعة كأس العرب 
للناشــئني ، أوقعــت املنتخــب 
الثالثة  اجملموعــة  فــي  العراقي 
وجزر  املغرب  منتخبات  جانب  إلى 

القمر وموريتانيا.
بدء اختبارات سيدات أربيل

بــدأت أمس في محافظــِة أربيل 
جولــٌة جديــدٌة مــن اختبــاراِت 

الالعبات لغــرِض اختيار األفضل 
منهن لتمثيِل املُنتخباِت الوطنّية 
اجلولُة  وتنطلق  الصــاالت.,  لكرِة 
األولى من االختباراِت في الساعِة 

العاشــرة صباحاً، تعقبها جولٌة 
ثانية في الساعِة اخلامسة عصراً، 
التربّية  كليــة  قاعــِة  في  وذلك 
الرياضّية في جامعِة أربيل، وجترى 

االختباراُت بإشــراٍف مباشــٍر من 
مدربــِة املنتخِب الوطنــّي لكرِة 
وطاقمها  ياري(  )شاهناز  الصاالت 

املُساعد.

مباركة لناشئة الزوراء 
بارَك وزيُر الَشباب والرياضة رئيس 
االحتاد املركزي لكرِة القدم )عدنان 
درجــال( إلدارِة نــادي الــزوراء فوزَ 
الدورّي  بلقِب  للناشــئني  فريقها 
املُمتــاز للموســم )٢٠٢١/٢٠٢٢( 
والذي جــاَء بعد جهودٍ ســخيٍة 
النادي واملالِك  إدارِة  بذلت من قبل 

التدريبّي والالعبني.
اللقِب  حتقيــَق  إن  درجــال:  وقاَل 
وتخطيٍط  ُمنظــٍم  لعمٍل  عنواٌن 
مرســوٍم من قبــل إدارِة النادي متَّ 
املالِك  من  عــاٍل  بحرٍص  تطبيقُه 
التدريبّي، ونفــذه الالعبون مبهارٍة 
قطفت ثمــاره باحلصوِل على درِع 
الــدوري. . وأضــاَف: إن النجاحات 
للفئاِت  الدوري  فرُق  حتققها  التي 
احمللي  الصعيــِد  على  العمرّيــِة 
في  تُســتثمرَ  أن  إلــى  نطمــح 

الُبطوالِت الدولّية.
وأشارَ درجال إلى: إنه يقدُم التهنئَة 
إلى إدارِة نادي الُشــرطة الذي جاَء 
فريقها ثانياً في دوري الناشــئني، 
وكذلك إلى فريِق النجف الذي حلَّ 
وامليناء خامساً.  رابعاً  ونوروز  ثالثاً، 
واختتَم رئيس االحتاد، عدنان درجال، 
حديثــُه بالقول: بعد إجنــازِ لقِب 
الدورّي نتمنى أن تتم االســتفادُة 
من تلــك الطاقــاِت واملَواهِب في 
إلى  املُستقبِل عن طريِق ترحيلها 
نواًة  لتكــون  ُعمرياً  أعلــى  فئاٍت 

لكرتنا واملُنتخباِت الوطنّية.

 29 العبًا في تدريبات الناشئين استعدادًا لكأس العرب
البطولة تضيفها الجزائر ابتداء من 22 الجاري

لقاء سابق ملنتخب الناشئني

تقرير 

لندن ـ وكاالت:

توج منتخب سيدات إجنلترا بلقب كأس 
أمم أوروبا 2022 بفوزه على منتخب أملانيا 
2-1، بعد التمديد في النهائي الذي جرى 
مســاء أول أمس على ملعــب وميبلي.. 
وتقدمت إنكلترا أوالً عبــر إيال توني 62، 
لكن منتخب أملانيا عــاد إلى املباراة في 
الدقيقــة 79 عندما ســجلت لــه لينا 
ماجــول.. وفي الشــوط اإلضافي الثاني 
وقعت تشلوي كيلي على هدف االنتصار 
واللقــب الغالي 111.وهــذه املرة األولى 
التي تظفــر بها ســيدات إجنلترا بلقب 
اليورو.ولعبت إجنلتــرا مرتني النهائي من 
قبل لكنها خســرت، وذلك في النسخة 
األولى عام 1984 أمام الســويد، ثم أمام 
أملانيا بالــذات 6-2 في نهائي 2009 على 

األراضي الفنلندية.
وحطــم احلضــور اجلماهيــري للمباراة 

النهائيــة لبطولة أوروبا للســيدات بني 
إنكلترا املضيفــة وأملانيا والبالغ 87192 
متفرجاً على ملعــب »وميبلي« في لندن 
الرقم القياســي في عــدد اجلماهير في 
املســابقة القارية.. وكان الرقم السابق 
وهو 79115 متفرجاً مســجالً في املباراة 
النهائيــة لنســخة الرجال عــام 1964 
في إســبانيا عندما تــوج صاحب األرض 
باللقب على حســاب االحتاد السوفياتي 
(2-1(.. وحطم الرقم القياســي املطلق 
في عــدد اجلماهير في مبــاراة كرة قدم 
املاضي من  الربيع  للســيدات مرتني في 
برشــلونة اإلســباني على ملعبه  قبل 
كامب نــو، امللعب الوحيد في أوروبا الذي 
يتسع لعدد من اجلماهير أكثر من وميبلي.. 
في 23 نيسان/أبريل املاضي، حضر 91648 
متفرًجا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
للســيدات بني برشــلونة وفولفسبورغ 

األملاني.
وأشادت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، 

بتتويج منتخب إجنلترا التاريخي ببطولة 
كأس األمم األوروبية لكرة القدم للسيدات 
)يورو 2022(، حيــث وصفته بأنه »مصدر 
إلهام للفتيات والنساء« في جميع أنحاء 

البالد.
وتوج منتخب إجنلترا باللقب القاري على 
أرضه، عقب تغلبــه )1/2( على أملانيا في 
الوقت اإلضافي، أمام حشــد جماهيري 
كبير يُقــدر بـ87 ألف متفــرج، تقدمه 
األمير وليام، دوق كامبريــدج., وبات هذا 
أول لقب كبير تناله كرة القدم اإلجنليزية، 
منذ فوز منتخب إجنلتــرا للرجال بكأس 

العالم عام 1966، على أرضه أيضا.
وقالــت امللكة فــي بيان: »أتقــدم بأحر 
التهانــي وتهنئة عائلتــي لكم جميعا، 
للسيدات..  األوروبية  األمم  ببطولة  بالفوز 
إنه إجناز مهم للفريق بأكمله، مبا في ذلك 
الطاقم الفني املعاون اخلاص بكن.. الفوز 
بالبطولة واألداء خالل املسابقة يستحق 

الثناء حقا«.

هــذا وغابت أليكســندرا بــوب، قائدة 
منتخــب أملانيا للســيدات لكرة القدم، 
عن املباراة النهائيــة لبطولة كأس األمم 
إجنلترا،  املقامة في   )2022 )يورو  األوروبية 

بسبب اإلصابة.
وتعرضــت بــوب إلصابة عضليــة، قبل 
نهائــي البطولة القاريــة ضد منتخب 
إجنلترا على ملعــب )وميبلي( العريق، في 
العاصمــة البريطانية لندن، وكانت بوب 
تتقاســم صدارة هدافــات البطولة مع 
اإلجنليزية بيث ميد، برصيد 6 أهداف لكل 

منهما، قبل انطالق املباراة النهائية.
وكانت النجمة األملانية تطمح ألن تصبح 
ثاني العبة أو العب يهز الشباك، في كل 
مباراة بالبطولــة، بدءا من دور اجملموعات 
حتــى املبــاراة النهائيــة، في نســخة 
واحدة مــن كأس األمم األوروبية للرجال أو 
السيدات، بعد النجم الفرنسي السابق 
ميشــيل بالتيني، الذي حقق اإلجناز ذاته 

في 1984.

سيدات إنجلترا بطالت اليورو 2022
بحضور جماهيري قياسي 

سيدات إجنلترا يحتفلن باللقب األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلــب املنتخــب العراقــي للكرة 
الطائرة للشــباب، على شــقيقه 
اللبنانــي بنتيجــة )3-2(، ليحــرز 
املركز الثالث في بطولة غرب آسيا 

املقامة مبدينة القطيف السعودية.. 
واتســمت املباراة باإلثــارة والندية، 
متتاليني  بشــوطني  العراق  وتقدم 
بواقع )25-20(، )25-12(، إال أن لبنان 
عاد بالتعادل بعد التفوق بالشوطني 

)28-26( و)20-25(..  الثالث والرابــع 
لكن شباب العراق جنحوا من حسم 
الشوط اخلامس )15-12(، ليحصدوا 
الترتيب الثالث من النسخة األولى 

بالبطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســجل جنم منتخبنا الوطني لكرة 
احملتــرف في  أمين حســني،  القــدم، 
صفوف فريق املرخية القطري، هدفني 
افتتاح  األربعة في  أهداف فريقه  من 
دوري جنــوم قطــر أمس فــي مرمى 
حامل اللقب فريق السد الي اكتفى 

فريق  ليخــرج  أهداف   3 بتســجيل 
املرخية فائزا في اجلولة األولى للدوري 

باشراف مدربه عبد اهلل مبارك.
وسجل أمين حســني هدفني لفريقه 
فــي الدقيقتــني 50 و75 واجلزائــري 
بوغرطة حمرون 45 وعلي سعيد 79.. 
وسجل للسد البرازيلي برونو تاياتا 5 

واجلزائري بغداد بو جناح 37 واإلسباني 
سانتي كازورال 90.

وســيلعب املرخية مباراتــه الثانية 
مســاء االثنــني املقبــل 8 آب اجلاري 
عندما يحل ضيفا على فريق قطر في 
ملعب سحيم بن حمد في الساعة 

السابعة و40 دقيقة مساء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصلت منتخباتنــا الوطني على 
ثالثة أوســمة ذهبيــة في بطولة 
غربي آســيا املؤهلة لنهائي آسيا 
والعالــم لكــرة الطاولــة، حيث 
ذهبية  مؤيد،  أنــور  الالعب  حصل 
واحــدة حتــت 19 عاماً،فــي حني 
نسمة  شقيقته  الالعبة  حصلت 

مؤيد على ذهبيتــني.. كما حصل 
املنتخــب العراقي على خمســة 
برونزية،  ومثلها  فضية،  أوســمة 
في بطولة غرب آســيا املقامة في 
نســمة  الالعبة  وحصلت  األردن.. 
مؤيد حتــت 15 عاماً على وســام 
أثمار عقيل  فضي، ومثلها لالعبة 
حتــت 11 عاماً، وفضيــة بفعالية 

زوجي رجال، وفضية لفعالية زوجي 
النساء..  لفريق  وفضية  النســاء، 
العــراق في  الســياق، حصل  في 
فعالية لفريق الرجال على برونزية، 
وفردي رجال برونزية، وزوجي حتت 15 
عاماً، أوالد علــى برونزية، والالعبة 
سجى مجيد على برونزية حتت 17 

عاماً، ومينا حسن برونزية نساء.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 تعاقدت إدارة نادي اخلليج السعودي 
مع مدرب عراقي حلراس املرمى لكرة 
اليد لقيادة حراس فريقه ملوســم 
االعالمي الحتاد  املنسق  .وقال  واحد 
اليد حسام عبد الرضا إن ادارة نادي 
اخلليج الســعودي تعاقدت رسمياً 

مع املــدرب العراقــي كاظم ناصر 
لقيادة حــراس مرمى فريقها لكرة 

اليد ملوسم واحد .
واشــار الى ان املــدرب وقع عقده 
مع ادارة النادي ومت تقدميه لوســائل 
االعالم وسيباشــر عمله مع ناديه 
اجلديد مباشــرة وبشــكل رسمي 

.وكان كاظــم ناصر مــدرب حراس 
املنتخــب العراقي لكــرة اليد قد 
تعاقد رســميا في املوسم السابق 
مع نادي شــباب األهلــي اإلماراتي 
لتدريب حراس مرمــى فريق النادي 
املشارك في الدوري اإلماراتي املمتاز 

لكرة اليد.

كاظم ناصر مدربا لحراس مرمى يد 
الخليج السعودي 

مواهب اليد تعزز تشكيلة
 الناشئين وأندية النخبة 

صكبان الربيعي
الرحب  الرياضة  عالم  في  املعروف 
تخلــق  واملتاعــب  املصاعــب  ان 
حتقيق  آمكانية  فــرص  لصاحبها 
املعجزات.. وخذا مــا حتقق بالذات 
عام  القدم  بكرة  الوطني  ملنتخبنا 
تألق فــي مباريات  2007 عندمــا 
التي جرت  بطولة األمم اآلســيوية 
منافســاتها فــي مالعــب اربعة 
بلدان حيث قــدم العبونا االبطال 
الذين مت حتضيرهــم لهذا امللتقى 
اآلسيوي وسط ظروف صعبة كان 
مبحاولة  الرافدين  أبناء  يعيشــها 
بينهم وشمولية  الفرقة  ســيادة 
املتاعب بســبب ظروف احلال وقهر 
لنا  يريدون  ال  الذين  املســتعمرين 

اخلير.

الوطن ينتصر 
ولكن هيهات ان يســتجيب أبناء 
العراق النشــامى الرادة املستعمر 
حيث قيل في وقتها إذا الشــعب 
يومــا أراد احلياة فالبــد للوطن ان 
ينتصــر.. نعــم ســافر منتخبنا 
الوطني بكرة القدم وهو يضم في 
الفتية الشباب  تشــكيلته خيرة 
منهــم مــن يحمــل فــي ثناياه 
املهارة واجلدية وحب اسعاد الناس 

ساندهم على مدرجات املالعب.

املواطنة الصاحلة 
إخوانهــم العراقيون فــي الغربة 

لــم يبخلــوا ابدا في التشــجيع 
وغــرس املواطنــة الصاحلــة في 
الشــخصنة  عن  بعيدا  اعراقهم 
لتكون  الــذات  وحــب  والفرديــة 
بخطوات  التفوق  بالتالي  النتيجة 
التي  التتويج  نحو منصــة  واثقة 
العروبة  أبناء  كل  بفرح  شــهدها 
وهم ينظــرون ومعهم بالتر رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم ومحمد 
بن همــام رئيس االحتاد اآلســيوي 
الفرحة العارمة التي عاشها أبناء 
العراق وهم يجولون امللعب الرئيس 
برقصات بغدادية  أندونيســيا  في 

والهوسة العشائرية املعروفة.

الطالب النجباء 
األستاذ  ان  يذكر  بالشيء  والشيء 
الواثق  املقتــدر  واملــدرس  الناجح 
هو الذي يســتطيع قيــادة طالبه 

النجبــاء إلى التفــوق الدائم في 
مختلــف اجملاالت وهــذا ما حصل 
اخلبير  البرازيلي  للمــدرب  بالفعل 
جورفان فييــرا عندما وفق واحلمد 
هلل في قيــادة العبينا الى التفوق 
والنجاح كل بحســب اختصاصه 
صبري  ونور  محمود  يونس  ومنهم 
ولــؤي صالح  األمير  عبــد  وحيدر 

وعلي حسني أرحيمة.

قناة الوطن 
ونحن نستذكر هذا اإلجناز اآلسيوي 
التاريخــي ال بد وان نشــكر قناة 
الرياضيــة العراقية قنــاة الوطن 
التي اعادت بنا الذاكرة الســعيدة 
املبهجة هذه قبل أيام في أمسية 
جميلة أكدت لكل من شــاهدها 
أبناء العراق هــم دائما للثقة  بأن 
والتضحية من أجل الوطن الغالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ملركز  التدريبــي  املــالك  ابدى عضو 
املوهبــة الرياضية بكــرة اليد، علي 
حسن، سعادته بدعوة مجموعة من 
لتمثيل  املوهوبني  مركز  من  الالعبني 
باللعبة  للناشئني  الوطني  منتخبنا 
استعدادا للمشــاركة في البطولة 
اآلســيوية التاسعة لكرة اليد والتي 
ستقام في اململكة البحرينية خالل 

املدة من 8 لغاية 20 آب املقبل.

وأشــار على أن ثالثــة العبني ميثلون 
الناشئني وهم حارس  حاليا منتخب 
املرمى مقتدى جالل وحســني أحمد 
عزيز وليث علي عبيد ضمن املعسكر 
التدريبــي األخير في الســليمانية، 
مبينا ان هناك العبني اخرين اعتذروا 
عن متثيل املنتخب بسبب االمتحانات 
علــي مهدي  امير  وهم  الدراســية 
ومحمد باســم ومحمد سمير.وقال 
ان الالعب املوهوب محمد حســيب 

وقع لفريق نــادي الكرخ للمتقدمني 
مؤخــرا، في حني انضم حارس املرمى 
مقتدى جــالل لصفــوف فريق نادي 

الشرطة.
يشــار إلى ان مركز املوهبة الرياضية 
لكرة اليد، يديره الكابنت قتيبة أحمد 
ويضم املــالك التدريبي املؤلف من » 
فاضل كرمي وعلي حسن وصالح علي 
والدكتور أحمد خميس ومدرب حراس 

املرمى عامر علي«.

طائرة العراق تخطف برونزية
 غربي آسيا للشباب 

أيمن حسين يقود المرخية لقهر السد 
في افتتاح دوري نجوم قطر

13 وسامًا للطاولة في غربي آسيا  

اإلنجاز اآلسيوي عام 2007 قاد العبينا 
للتألق في التدريب واإلدارة

منتخب العراق بطل آسيا 2007  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
مع قرب إطاللة شــهر محرم احلرام تتجدد األحزان 
وتتصاعــد الزفرات وتتجه القلــوب واألبصار نحو 
سيد الشهداء االمام احلسني )ع( الذي كتب بدمه 
الزكّي أعظــَم صفحاِت التضحيــة والفداء من 
أجل الرســالة واالنسانية املعذبة على يد الطغاة 

والظاملني .
واذا كانت البطولة قد بلغــت ذروتَها في مواقفه 
وتضحياته ، فاّن أهوال يــوم الطّف وفجائعه وما 
عانــاه تعتبُر اجلراح التي ال تُنســى ، والتي البد أْن 

تبكى بالدماء ال بالدموع .
وقد كتبْت رباعيًة في غمرة االستعداد ألستقبال 
شهر األحزان شهر محرم احلرام ، ثم أرسلُتها الى 
أخي وصديقي املفّكر الالمع واالديب الكبير االستاذ 
الدكتور ابراهيم العاتي – حفظه اهلل – فعارضها 
برباعية أيضا َعَكَســْت رُوَحه الوالئية العالية وما 
يعتمل في نفسه من شجن وهو يقترب من شهر 

محرم احلرام .
وأرســلُتها الى اخلطيب األديب املفّوه السيد داخل 
السيد حسن – حفظه اهلل – فشّطرها وهو فارس 

التشطير والتخميس .
وأرســلُتها أيضا الى الشــاعر املوهــوب اخلطيب 
األديب الشــيخ ماجد الصيمــري – حفظه اهلل – 
فعارضها برباعية دّلت على عمق والئه وحزنه على 
الســبط الشــهيد االمام أبي عبد اهلل احلسني ) 

عليه السالم ( .
وهكــذا انتظمت باقــٌة ِمَن القوافي احلســينية 

احلزينة ،
واليك االصــل مصحوبا مبا أعقبــه من معارضة 

وتشطير .
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلسنُي يخطُّ املنهاج
نبكي دماً ريحانة املصطفى 

وَُحزْنُنا ُمْسَتِعٌر جْمرا
هو احلسنُي السبُط رمُز اإلبا  

والفتُح في ثورتِه الُكبرى
ِه ( اختَصرَ االمجادَ في ) َطفِّ

والَح في أُْفِق الُهدى بَْدرَا
قد َخطَّ لالحرارِ ِمنهاَجُهم 

للفوزِ في األُولى وفي األُْخرى
حسني الصدر

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اســتعدادا الجواء شــهر محرم احلرام، وما حتمله 
مــن ذكريات اليمة، وبطوالت عظيمة، ارســل لي 
ســماحة العالمة احلجة الســيد حسني السيد 
محمد هادي الصــدر،دام حفظه، رباعية يرثي بها 
جده اإلمام احلســني بن علي )عليهما الســالم(، 

فاجبته برباعية مماثلة أسميتها:
)عقد الوفا في احزان وأمجــاد ريحانة املصطفى 

–ص-(
يا ناعيا ريحانة )املصطفى(

وصاحب املناقب الغـــّرا
مضى لكوفان التي بايعْت
سفيرَُه واشتـــعلت جمرا

لكنها سرعان ما أخلفْت
بوعـــدها مْبدية غْدرا

حتى اذا وافى )حسني( اإلبا
لم يلَق إال احلقد واجلورا!

**
ابراهيم العاتي

28/ ذو احلجة/1443هـ
2022/7/28م

تشطير 
نبكي دماً ريحانة املصطفى
 فيه نواسي البضعة الزهرا

 عيوننا جترى عليه دماً
 وحزننا مستعر جمرا

 هو احلسني السبط رمز
 اإلبا

 لدين طه قدم النحرا
 قد وقع التاريخ نصراً له

 والفتح في ثورته الكبرى
 اختصر األمجاد في طّفه
 مدى الزمان قد سما قدرا

 في صفحة اخللد بدا كوكباً
 والح في أفق الهدى بدرا

 قد خط لألحرار منهاجهم
 وصار في الطف لهم فخرا

 به اقتدى الثوار في نهجهم
 للفوز في األولى وفي

 األخرى
اخلطيب االديب السيد داخل السيد حسن 

2022 / 7 / 28
وكتــب اخلطيب األديب الشــيخ ماجد الصيمري 

يقول :
وكعادته في كْل عام جادت قريحة العاّلمة الصدر 
برباعية تســتنهض وتستذكر ســيد اإلباء وأهل 
اإلباء الشــهيد املظلوم أبا عبد اهلل احلسني عليه 

السالم 
فأجبته برباعية من وحي ماجاد به يراعه مأجوراً :

مدامُع الكوِن له حّرى
صريحًة ليَس كمن وّرى

للحزن في ذكراه ذكٌر أتى
رؤاُه راٍو لم يُقْل هجرا

يابَن شبيٍب إن تكْن باكياً
فابِك حسيناً مهجَة الزهرا

ُملقًى ثالثاً فوَق حّر الثرى
هلّل ُملقًى في لظى الغبرا

الحسيُن يخطُّ المنهاج

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تهنئةتهنئة
تتقدم رئيس التحرير واسرة الصباح اجلديد 

باحر التهاني والتبريكات الى االستاذ املهندس 
علي جاسم حمود البهادلي  مبناسبة 

تسنمه منصبه اجلديد مديرا عاما لشركة 
االستكشافات النفطية  ، متمنني له املزيد من 

النجاح والتوفيق في منصبه اجلديد سائلني 
املولى عز وجل أن يوفقكم ملا فيه خير وصالح 

هذا البلد العزيز.

بغداد - وداد إبراهيم:
السينما العراقية هذا العالم الرحب 
الــذي دخل فــي ســاحته موهوبون 
ومغامــرون ومحترفــون قدموا طيفا 
واسعا من االنواع السينمائية من اجل 
الوقوف بقوة امام تطور السينما في 
واخليال  الواقع مرة  العالم وهي تقدم 
العلمــي وقصــص احلب فــي عالم 
ومن  اخرى،  مــرة  التكنلوجيا  حتكمه 
اجل اثبات قدرة بعض صناع السينما 
للوصول الى مقاربة قضايا انســانية 
او  او اجتماعية  ابعاد سياســية  ذات 

حتى اقتصادية.

فلم عراقي جديد
اخملرج واملؤلف والكاتــب "حيدر معن 
تولــد بعقوبــة" والذي دخــل عالم 
السينما العاملية من خالل مشاركته 
في افالم ومسلسالت في دول اوربا قرر 
احلضور الى بغداد والدخول الى عالم 
جديدة  مبفاهيم  العراقية  الســينما 

وفلم عراقي جديد.
  معن حتدث لصحيفة الصباح اجلديد 
عــن جتربته اجلديــدة في الســينما 
فقــال: اســتعد إلخراج وانتــاج  اول 
جتربة فــي عالم الســينما العراقية 
الفيلــم العراقــي "عمليات خاصة" 
اشــترك معي في كتابة الســيناريو 
الكاتب احمد سليم، وسأضع خالصة 
كوني  الســينما  في  وخبرتي  جتربتي 
العالي للســينما -  خريج  املعهــد 
اســطنبول عام ٢٠١٣ وشاركت بعدة 
اعمال ســينمائية في تركيــا و اوربا 
ومنها املسلسل التركي وادي الذئاب، 
واملعــروف ان الســينما العراقية لها 
تاريخ طويل في تقدميها ألفالم روائية 
طويلــة اال ان هذا النوع من االفالم قد 
توقف لظروف عــدة، وعلى الرغم من 
اجلهود التي تبذل في اقامة مهرجانات 
واســابيع ســينمائية او غيرها فأني 

اجــد فــي هــذه الفعاليــات  حافزا 
للكثير من الشــباب صنــاع االفالم 
العمل في صناعة  لالستمرارية على 
الســينما اليوم، لكن ما اريده االن هو 
ان اغيــر الواقع الدرامي بشــكل عام 
والســينمائي بشكل خاص في طرح 
فيلم جديــد بتقنياته وفــي طريقة 
جديدة  قصــة  وســأطرح  اخراجــه 
وجميلــة ومختلفــة على الشــارع 

العراقي.

ابحث عن وجوه جديدة
واضاف: انــا االن في مرحلة التحضير 
الكاســن" وهــي مرحلة  و  للفيلم 
اختيار الوجوه الفنية التي ستشارك 
فــي الفلــم، وال اعتمد فــي اختيار 
املمثل او املمثلة على تقدمي الســيرة 
الذاتيــة وعلى ان يكــون خريج كلية 

او معهد الفنون اجلميلة ومن قســم 
الســينما ألني تخطيت هذا الشرط 
فــي ابطال عملي املقبــل، ولن يكون 
هناك وجوه عرفها املشاهد واصبحت 
بالنسبة له مستهلكة  بل سأبحث 
عن املواهب والطاقات الشــابة والتي 
تنتظــر اليد التي توصلهــا الى الدور 
املالئم لها، اذ ســأقدم الشــخصية 
عامليا  املعروفة  املفاهيم  وفق  اجلديدة 
ليبدأ  اجلديدة  بالطاقات  التعريف  في 
بعمل بصناعة جديدة  وتكون عملية 

االستعداد للدور بشكل جديد.

وجوه مستهلكة
واضــاف: ســتكون هنــاك جلســة 
الســتقبال الوجوه اجلديــدة على ان 
تدخــل في اختبــار يوضــح معاملها 
ومواهبهــا ومواصفاتها لتقبل الدور 

املناسب لها. وســتكون املعايير وفق 
املمثل  التي ســيقدمها  الشخصية 
وسأعتمد على شخصية او اثنني من 
الوجوه املعروفة وباقــي كادر الفيلم 

كله جديد.

تدور كامرتي في التاجي
التصويــر  ســيكون  معــن:  وتابــع 
اخلارجية  واملشــاهد  وخارجي،  داخلي 
ســتكون في منطقــة التاجي كون 
الفلــم يتحــدث عــن شــخصيات 
عراقية عملــت في العمليات اخلاصة 
وسأعتمد  املهنة  صراعات  وعاشــت 
التي تقترب من  التصوير االماكن  في 
أني ســأقدم مفاهيم  االحدث. واجد 
ومعاييــر ســينمائية جديــدة واغير 
الواقع السينمائي باألخص وان بغداد 
تفتقر الى قاعات العرض السينمائي.  

بغداد - سمير خليل:
فــي احتفال بهيــج، مــرت الذكرى 
اخلامسة لوالدة راديو صوت العراق في 
مونتريال كندا يوم الثالثني من شــهر 
الفنان االعالمي ســتار  متوز املنصرم، 
مصلح مؤســس ومدير االذاعة حتدث 

للصباح اجلديد قائال:
في عام ٢٠١٤ توهجت فكرة انشــاء 
مشــروع اعالمي عراقي فــي كندا و 
وصولي لكندا قمت بزيارات مكوكية 
جلميع مقاطعات كندا الواسعة وكما 
تعلمون فان كندا تعتبر ثاني اكبر دولة 

بالعالم من حيث املســاحة وبجهود 
ذاتية وشخصية استطعت ان ارسخ 
الفكرة في محيــط اجلالية العراقية 
بعد ثالثة اعوام اي في عام ٢٠١٧ وفي 
الثالثني من متوز حتديدا بعد تعاون من 
راديو الشــرق االوسط فتم البث على 
الهــواء 1450AM و FM 106,5  وطبعا 
دورات  اقمنــا  التحضير  فتــرة  خالل 
تدريبيه اذاعية واختبارات مكنتنا من 
البرامج  اعداد كادر من الهواة لتقدمي 
والهندســة واالخراج الصوتي واحلمد 

هلل وفقنا اهلل في ذلك".

راديو "صوت العراق" في مونتريال يطفئ شمعته الخامسة

حيدر معن: عازٌم على إخراج أول تجربة 
في عالم السينما العراقية

شارك في افالم ومسلسالت أوروبية

نينوى - الصباح الجديد:
 جنح فريق طبي من وحدة جراحة االطفال في 

مستشفى اجلمهوري التعليمي التابع لدائرة صحة 
نينوى، بإجراء عملية نادرة لرفع كيس مسخي لطفل 

عراقي يبلغ من العمر سنة ونصف.
وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور أشرف البكري 

اختصاص جراحة االطفال، ان"الكيس املسخي يحتوي 
على جنني توأم للطفل وهي من احلاالت النادرة جدا على 

مستوى العالم".
واضاف، ان"عملية رفع الكيس اجلنيني بالكامل تكللت 

بالنجاح التام واخرج املريض متحسنآ بجهود الفريق 
الطبي واجلراحي والتمريضي الساند".

متابعة - الصباح الجديد:
تراجع "إنستغرام" عن حتديث أطلقه مؤخراً، بعدما 

أعرب مستخدمون من بينهم مشاهير، عن غضبهم 
من تشبهه بتطبيق "تيك توك"، وعدم حصول التحديث 

على التفاعل املأمول من جانب املستخدمني.
وقدم "إنستغرام" إصداراً جتريبياً من التطبيق يعرض 

الفيديوهات والصور بوضع الشاشة الكاملة ليتشابه 
أكثر مع "تيك توك".

االنتقادات احلادة أشعلت شرارتها، كيم كارداشيان 
وكايلي جينر، مبطالبتهما "إنستغرام" بالتوقف عن 
محاولة التحول إلى "تيك توك"، والعودة لتصميمه 

األصلي من جديد.

حالة نادرة.. طفل عراقي 
يحمل بأحشائه "جنين توأم" 

تحديث إنستغرام األخير 
يثير غضب المشاهير

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - الصباح الجديد:
يقيم قســم متكني املرأة في وزارة الثقافة 
والســياحة واالثار بالتعاون مع جلنة متكني 

التشغيل  دائرة  في  املرأة 
احــدى  والتحكــم 

وزارة  تشــكيالت 
مــع  الكهربــاء 

فريق "العراقية 
هنا" نشاطا 
حتت  ثقافيا 
 " ن ا عنــو
جهــة  و

نظر"،على قاعة طارق العبيدي في الطابق 
الثالث مــن مبنى في شــارع حيفا اليوم 
الثالثاء.  اذ ســيتم فتح احلــوار عن اجلهود 
والنشــاطات الثقافية واالنسانية التي 
تقدمها دوائر متكــني املرأة واجلهود 
التي تبدلها في ترسيخ مفاهيم 
انســانية واجتماعيــة ونبــذ 
العائلي  العنــف  مفاهيــم 

واالسرية 
متكني  دوائر  ان  واملعــروف 
الــوزارات  فــي  املــرأة 
بــدأت  قــد  العراقيــة 
وفعاليــات  نشــاطات 
قضايا  عن  ومحاضرات 
العنف االســري وزواج 
القاصرات ودور املرأة في 
حتقيق مكاســب على 
صعيد احلقــوق املدنية 

وحق حضانة االطفال.

"وجهة نظر" في وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار

متابعة - الصباح الجديد: 
جنــاح مميز حققــه اجلــزء األول من 
التفاعل  زهرة حيث شهدنا  صالون 
الكبير مع كل حلقة منه ومواقفه 
املضحكة  ومشــاهده  الطريفــة 

املتداولة على السوشيال ميديا
وبعــد انتظار، زادت نادين نســيب 
ببوســت  جمهورها  حماس  جنيم 
علــى حســابها بإنســتغرام فيه 
صورة لشــخصية "زهرة". وعّلقت 
نادين عليها "زهرة اجلـــزء الثانـي.. 

قريبـاً".
دقائــق قليلة من نشــرها  وخالل 
التعليقات  أنهالت  البوست،  لهذا 

واملباركات لنادين على إعالن اجلزء الثاني 
من مسلســل "صالون زهرة". ومن بني 
النجــوم الذين هّنؤها كانــوا هبة نور، 
علــى ســّكر، كارن وازن، إيلــي مرعب 

وغيرهم الكثيرين.
وكان اجلزء األول، قــد جمع نادين جنيم 
باملمثل الســوري معتصــم النهار في 
دوري البطولــة، إلى جانــب نخبة من 
املمثلــني منهم: طوني عيســى، زينة 
مكي، كارول عبــود، نقوال دانيال وفادي 

أبي سمرا.
ويأتي "صالون زهرة" مــن تأليف نادين 
جابر، إخراج جو بو عيد، وإنتاج شركة” 

صباح إخوان”.

ويتناول مسلسل "صالون زهرة" قصص 
النساء من خالل هذا املكان الذي يُعتبر 
املــالذ اآلمن للســيدات اللواتي تلجأن 
فحســب  التجميل  بهدف  ليس  إليه، 
بل ملشــاركة همومّهن ومشــاكلّهن 

العاطفية والزوجية أيضاً.
وفي سياق األحداث، يصل إلى الصالون، 
كرســي حالقة عن طريق اخلطأ، وهنا 
يضطــر صاحــب الكرســي إلى فعل 
املســتحيل الســتعادته، مهما كلف 
األمــر، ويضطــر لفتح محــل تنجيد 
بالقــرب مــن الصالون بغيــة التقرب 
من زهرة والوصـــول الـــى الكرسـي 

املنشـود.
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