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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
األثنني  امس  النفــط  وزير  أكد 
خالل ترؤسه اجتماع التسعيرة 
التزام  اخلام،  للنفط  الشــهري 
البــالد تصدير كامــل حصتها 
ومحددات  اتفاق  مبوجب  املقررة 
»أوبــك«، والعمل مــع اعضاء 
واملتحالفــني معها  املنظمــة 
من خــارج املنظمة على حتقيق 

التوازن في األسواق العاملية.
النفط  وزارة  بيان أصدرته  ونقل 
امس االثنني عن الوزير احســان 
عبد اجلبار إســماعيل، قوله إن 
»العراق يهدف الى زيادة قدراته 
االنتاجيــة والتصديريــة خالل 
املقبلــة، من خالل  الســنوات 
تعزيز االســتثمارات في قطاع 

إلى  مشــيراً  والطاقة،  النفط 
أهمية االســتثمارات في ادامة 
وتعزيز موقــع العراق بني الدول 
املنتجة، واإلبقــاء على موقعه 

املؤثر في سوق الطاقة .
وشــدد وزير النفط على التزام 
االســتثمارات  بدعم  العــراق 
العامليــة فــي قطــاع النفط 
اإليفاء  على  مؤكــدا  والطاقة، 

بالتزاماته املالية والتعاقدية.
تكثــف  الــوزارة  أن  وأوضــح 
حجــم  لتوســيع  جهودهــا 
االستثمارات العاملية للغاز احلر 
ان خطط  الى  الفتا  واملصاحب، 
الوزارة تهدف الــى حتقيق ذلك 
العاملية  الشركات  بالتعاون مع 

الرصينة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
امس  االتصاالت  وزارة  أفــادت 
اختيار  بصــدد  بأنها  االثنــني 
واحدة من الشــركات العاملية 
املتقدمة لتصنيع وإدارة القمر 
إغالق  بعد  العراقي،  الصناعي 

العطاءات اخلاصة باملشروع.
وبــدأ العمل مبشــروع القمر 
خــالل  العراقــي  الصناعــي 
العــام 2012، بيــد أنه توقف 
نتيجة سطوة عصابات داعش 
املدن  بعــض  على  اإلرهابيــة 
العــام 2014 ومــا أعقب ذلك 
من قلــة التخصيصات املالية 
املالية  التلكــؤات  إلى  إضافة 
املتعددة التي نتج عنها إيقاف 
املشروع طيلة األعوام املاضية.

وزارة  باســم  املتحدث  وقــال 
االتصاالت رعد املشهداني في 
:«الوزارة  إن  تصريح صحفــي، 
الشركات  إحدى  اختيار  بصدد 
املتخصصــة بتصنيع األقمار 
الصناعيــة، من أجــل اختيار 
لتصنيع  املؤهلــة  الشــركة 
الصناعي  القمر  وإدارة ملــف 
يتناســب  الــذي  بالشــكل 

مع توجــه الوزارة فــي توفير 
االتصاالت  اخلدمــات  أفضــل 
للمواطنــني  واملعلوماتيــة 

ومؤسسات الدولة عموما .
وبــني أن املوقع الســتراتيجي 
للعــراق ميكنه من تشــغيل 
القمر الصناعي ضمن املدارات 
التي يحتــاج إليها من دون أي 
مشاكل فنية أو غيرها، منوها 
بأن القمــر الصناعي العراقي 
ســيوفر خدماتــه املتعــددة 
جلميع  متاحة  ســتكون  التي 
املؤسســات التي حتتــاج إلى 

خدماته.
وكانــت وزارة االتصــاالت، قد 
أعلنــت في وقت ســابق من 
العــام احلالي، اســتحصالها 
منذ  األصوليــة  للموافقــات 
العــام 2021 علــى إطالق أول 
وأكدت  عراقــي،  صناعي  قمر 
ذا  واعداً  أنه سيكون مشروعا 
مردودات ماليــة كبيرة، فضال 
عما ســيحققه من ســيادة 
أغلــب  أن  للعــراق الســيما 
البلدان متتلك أقمارا ســيادية 

متثلها.

وزير النفط يؤكد التزام البالد تصدير 
كامل حصتها المقررة ضمن اتفاق اوبك+

االتصاالت تقترب من اختيار شركة 
عالمية إلنشاء القمر الصناعي العراقي

خاص - الصباح الجديد:
حســمت أغلب الكتل السياسية، 
باســتثناء التيــار الصــدري، امرها 
يرأسها  أن  يتوقع  بتشكيل حكومة 
مصطفــى الكاظمــي، تعمل على 
العام  التهيئة النتخابات مبكرة في 
املقبل، وتقدمي مشروع قانون املوازنة 

فضالً عن إعادة فرض األمن.
الدميقراطي  احلــزب  عضــو  وقــال 
الكردستاني عماد باجالن في تصريح 
»الصباح اجلديد«، أن »موقفنا املوحد 
مــع حتالــف الســيادة كان واضحاً 
للكافــة، بأننا مع إجــراء انتخابات 
بأســرع وقــت ولكن ضمن  مبكرة 

اآلليات التي نص عليها الدستور«.
وتابع باجالن، أن »حل البرملان ينبغي 
تشــكيل حكومــة مكتملة  معه 
الصالحيات من أجل إجراء االنتخابات 

املبكرة«.
إلى أن »املشكلة السياسية  وأشار، 
بني التيار الصدري واإلطار التنسيقي، 

والسنة والكرد غير معنيني بها«.
وبــني باجالن، أن »اخلــالف يظهر بأن 
الصدريني هل ســيقبلون بتشكيل 
حكومة من قبل االطار التنســيقي 
لكــي تشــرف علــى االنتخابــات 

املبكرة؟«.
وأوضح، أن »املوقف املوحد مع حتالف 
السيادة جاء متزناً وحيادياً من خالل 
التزامه بالسياقات الدستورية، لكن 
مع احلــرص على إجــراء االنتخابات 

املبكرة«.
وحتدث باجالن، عن »عدة سيناريوهات 
أن يتم تشــكيل  مطروحــة، منها 
الصدري  التيار  بعيدة عــن  حكومة 

واإلطــار التنســيقي، ونعتقد بأنها 
ســوف متــرر إذا مــا كانــت تضم 

املستقلني فحسب«.
ولفــت، إلى أن »األوفــر حظاً لترأس 
احلكومــة املقبلــة هــو مصطفى 
الكاظمي، ألنه سبق أن حظي باتفاق 
على ترشــيحه في عــام 2020، مع 
إلى بعض الرفض من  تعرضه حالياً 
قبل اإلطار التنســيقي بأنه يساند 
الصدريني لكنه مع ذلك يبقى األوفر 

حظاً«.

ومضى باجــالن، إلــى أن »احلكومة 
سوف تكون لها مسؤوليات محددة 
منها تقدمي مشــروع قانــون املوازنة 
والتهيئــة إلى االنتخابــات املبكرة 
العــام املقبل، ونعــول على العقالء 
من التيار الصدري واإلطار التنسيقي 

للخروج من األزمة الراهنة«.
من جانبــه، ذكر النائب عضو حتالف 
الفتح معــني الكاظمي في تصريح 
»اتفاق  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح  إلى 

احلــزب الدميقراطــي الكردســتاني 
وحتالف السيادة يتطابق مع تطلعات 
الشارع العراقي الذي ينتظر تشكيل 
حكومــة تقــدم اخلدمات وترســل 
مشروع املوازنة إلى البرملان فضالً عن 

حفظ األمن واالستقرار«.
»اإلطــار  ان  الكاظمــي،  وتابــع 
عمل  اســتمرار  مع  التنســيقي 
املؤسسات الدســتورية، من خالل 
اســتئناف عمل وجلسات البرملان 

ومتابعة اجلهات التنفيذية«.

وشــدد، على »ضرورة أن يشــترك 
فــي حوار تشــكيل  الصدريــون 
احلكومة من أجــل ضمان جناحها 
السيما في ظل التحديات التي متر 

بها البالد«.
»احلــوارات  أن  الكاظمــي،  وبــنّي 
السياســية أظهــرت أن جميــع 
مكونات الشــعب مع املضي نحو 
على  واالتفاق  احلكومة  تشــكيل 
برنامجهــا حلني االتفــاق على حل 
انتخابات  إلــى  والذهاب  البرملــان 

مبكرة في حينها«.
ســتدخل  »املباحثــات  أن  وأردف، 
مرحلة جديدة من اجلدية، وبانتظار 
أن يتفق احلزبان الكرديان الرئيسان، 
احلــزب الدميقراطي الكردســتاني 
على  الكردستاني  الوطني  واالحتاد 
مرشح لرئيس اجلمهورية، وبحسب 
معلوماتنا فأنهما وصال إلى نقاط 
مهمــة ميكــن أن تســاعدها في 
املضي االســتحقاقات الدستورية 

قريباً«.
وانتهى الكاظمــي، إلى أن »اإلطار 
التنســيقي هو من يقدم مرشح 
رئيس مجلــس الوزراء بعد انتخاب 
الكتلة  بكونه  اجلمهوريــة  رئيس 
البرملــان،  داخــل  عــدداً  األكثــر 
وســيجري بعــد ذلــك مجموعة 
من احلــوارات لتشــكيل حكومة 
مواجهة  على  قادرة  قوية  ائتالفية 
اخلدمات  وتقدمي  الراهنة  التحديات 

إلى املواطن«.
الدميقراطي  احلــزب  زعيــم  وكان 
الكردســتاني قد اســتقبل أمس 
النواب محمد  رئيس مجلس  األول 
احللبوســي وزعيم حتالف السيادة 
خميس اخلنجر واتفقوا على اجراء 
انتخابات مبكرة يسبقها تشكيل 
حكومة كاملة الصالحيات تتولى 

تقدمي املوازنة.
دعوة  بعــد  االجتماع  هــذا  ويأتي 
وجهها زعيم التيــار الصدري إلى 
حزبــي بارزاني واحللبوســي وهما 
شريكاه في حتالف إنقاذ وطن، بأن 
يحســما أمرهما ويعمال على حل 

البرملان وطنياً بانسحابهما منه.

الديمقراطي الكردستاني يؤكد موقفه الموحد والمتزن مع السيادة 

أغلب الكتل متفقة على تشكيل حكومة مؤقتة 
تتولى اجراء االنتخابات المبكرة.. والكاظمي مرشحًا

أسعار النفط تنتعش على الرغم
6من توقعات التضخم والركود العالميين  متمردو تيغراي يفتحون باب السالم 

3في اثيوبيا باستعدادهم للمفاوضات

بغداد - الصباح الجديد: 
سياســية  مصــادر  أكــدت 
مطلعة أمس االثنني، ان احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
وحتالف الســيادة ابلغا اإلطار 
التنســيقي بانهما لن يذهبا 
مــع تشــكيل أي حكومــة 
دون موافقة زعـــيم التيـــار 
الصـــدري مقتـــدى الصـدر 

عليهـا.
»موقف  ان  املصــادر  وقالــت 
الدميقراطــي  احلــزب 
السيادة  وحتالف  الكردستاني 

األخيــر ال يعنــي التخلي عن 
التنســيق مع التيار الصدري، 
كما ان الطرفــني ابلغا اإلطار 
يذهبا  لن  انهما  التنســيقي 
مع تشــكيل أي حكومة دون 
موافقة زعيــم التيار مقتدى 

الصدر عليها«.
وبينــت ان »احلزب الدميقراطي 
السيادة  وحتالف  الكردستاني 
اإلطار  طــرف  مع  يكونــا  لن 
التنسيقي ضد التيار الصدري 
اطالقــاً، بل هما ســيعمالن 
علــى تقريب وجهــات النظر 

بــني التيــار واإلطــار، وإذا لم 
ينجحا بذلك فلــن يكونا مع 
االطار ضد التيــار، ولن يذهبا 
لتشــكيل احلكومـــة مـــع 
للصدرييـن  معارضـة  وجـود 

عليهـا«.
وكان استقبل الزعيم الكردي 
مســعود بارزانــي أمس األول 
الســيادة  زعيمــي  األحــد، 
محمـــد احللبوسي، وخميس 
اخلنجـــر، للتباحــث بشــأن 
فـــي  السياسيـــة  األوضاع 

العـراق.

وأكــدوا بحســب بيــان ملقر 
بارزاني،  اهمية إجراء انتخابات 
املتطلبات  تهيئة  بعد  مبكرة 
وفق  ومستلزماتها  القانونية 
اآلليات الدســتورية يسبقها 
تشــكيل حكومــة تتمتــع 
وحتظى  الصالحيــة  بكامــل 
اجلميــع  واطمئنــان  بثقــة 
ببرنامــج حكومــي متفــق 
علـــى  التأكيـــد  مع  عليه، 
مجلـــس  اســتمرار  ضرورة 
النـواب بعملـه حليـن موعـد 

االنتخابـات. 

الديمقراطي والسيادة لن يذهبا
 مع أي حكومة دون موافقة الصدر  

بغداد - الصباح الجديد: 
فـي  التخطيـط  وزيـر  اعتبـر 
حكومــة إقليم كوردســتان 
بأن  األثنني،  امس  رشــيد  دارا 
تشريع قانـــون النفط والغاز 
في العـــراق كفيـــل بحـل 
اخلالفـات والقضايـا العالقـة 

بيـن أربيـل وبغـداد.
تصريـح  فـي  رشيـــد  وقـال 
للصحفيــني  بـــه  أدلـــى 
امس من أربيـــل، إن احلوارات 

مستمـــرة حلـــل اخلـالفـات 
اإلقليـــم  حكومــة  بيـــن 
ولـــكن  االحتادية،  واحلكومة 
بسبب املشــاكل السياسية 
العاصمـة  فـــي  الراهنـــة 
بغـــداد أدت إلـــى تراجـــع 

وتيرتهـا.
وأضـاف »نأمـل مـع تشكيـل 
احلكـومـة االحتاديـة اجلديـدة 
بيـن  احلـــوارات  استئنـــاف 
اجلانبــني، وان تتم معاجلـــة 

تـلـــك اخلالفـــات القائمـة 
اربيـل وبغـــداد وفـق  بيـــن 

الدستـور«.
إلــى ان  كما أشــار رشــيد 
والغاز  النفط  قانون  تشــريع 
السبيـل  هـــو  العـراق  فـي 
هـــذه  حلـــل  الوحيـــد 
التـام  االلتـزام  اخلالفـات مـع 
بتشريـع  ونأمـل  بالدستـور، 
هـــذا القانـــون ايجـاد حـل 

جـذري لهـذا امللـف«.

ومبــا يخص عمليــة التعداد 
العراق  في  العام  الســكاني 
إن  الوزير الكوردســتاني،  قال 
قد  االحتادي  التخطيــط  وزير 
اتخــذ قــرارا مبا بخــص هذا 
الشــأن، ونحن علــى قناعة 
تامة بان اجــراء االحصاء في 
جـدا  مهـــم  امـر  العـــراق 
مـع مالحظاتنـــا وحتفظاتنا 
بهـذا  اجلزئيـــات  على بعض 

الصـدد. 

حل الخالفات بين بغداد واربيل يكمن
 في تشريع قانون النفط والغاز 

وزير تخطيط االقليم: 

السليمانية - عباس اركوازي:
برغــم حتديــد رئيــس إقليم 
كردســتان االول مــن شــهر 
هذا  من  األول/أكتوبر  تشــرين 
العام موعدا الجراء االنتخابات 
البرملانية بدورتها السادسة في 
واالحزاب  القوى  أن  إال  االقليم، 
السياســية لم تصل بعد الى 
اليــة حــول كيفيــة اجرائها 
كمــا لــم تتخذ مفوضيـــة 
استعـدادات  أيـة  االنتخابـات 

لتنفيذهـا.
وعلــى الرغم مــن عقد عدة 
القوى  مختلف  بني  اجتماعات 
املمثلــة في برملان كردســتان، 
إال أن اخلالفــات واالختالف في 
وجهــات النظر ما زال ســيد 
السياسية،  القوى  بني  املوقف 
ولم يتســن التوصل إلى اتفاق 
بينهــا حــول مســألة إجراء 

االنتخابات.
كل املؤشــرات تشــير إلى أن 
الوقت  في  جترى  لن  االنتخابات 
احملــدد لهــا وأن عمــر الدورة 
البرملانية احلالية سيتم متديده، 
وقال نائب رئيس مجلس النواب 

هيمــن هورامي إنه من املعيب 
السياسية  القوى  جميع  على 
ان تفشــل فــي التوصل إلى 
اجراء  اتفــاق لتحديد موعــد 

االنتخابات.
املرتبطة  املؤسسات  وتعرقلت 
علــى  ويجــب  باالنتخابــات، 

البرملــان واألحــزاب اتخاذ عدد 
من التدابيــر، كثير منها خارج 
ولن يســهم في  احملدد  الوقت 
اجــراء العملية ضمــن اإلطار 

الزمني احملدد لها.
من ناحية أخــرى، تدعو جميع 
القــوى واألحزاب السياســية 

إلى إجراء االنتخابات في وقتها 
يتعلق  عندمــا  ولكــن  احملدد، 
األمــر بتفاصيل الطريقة التي 
تتم بها العمليــة، فإن لديها 
بعضها  مــع  عميقة  خالفات 

البعض.
مفوضية  عمــر  انتهــاء  ومع 

االقليــم  فــي  االنتخابــات 
باجراء  املعنيــة  اجلهــة  وهي 
عدة  طلبات  ورغم  االنتخابات، 
قدمتها رسميا لتجديد مدتها 
القانونيــة، اال ان برملان االقليم 
لم يفلح في ذلك، وهي نقطة 
خالفيــة بني القــوى واألحزاب 

السياسية.
الدميقراطي  احلــزب  ويطالــب 
حتديد  بإعــادة  الكردســتاني 
حصة األحزاب من الهيئة وفقا 
 ،2018 عــام  انتخابات  لنتائج 
ترفضــه االحزاب  الــذي  االمر 
إلى  بأن سيؤدي  وتقول  األخرى، 
فرض هيمنة احلزب الدميقراطي 
مفوضيــة  علــى  مجــددا 
االنتخابــات، لذلــك طالبــت 
الهيئة بنفس  بإعادة تفعيــل 
تفعيلها  يتم  لم  التي  احلصة، 

حلد االن.
من جهة أخرى، يشكل تعديل 
قانــون االنتخابات عقبة آخرى 
السياســية،  األطــراف  بــني 
الدوائر  حيــث ان حتديد عــدد 
االنتخابية، واالنتخابات اخلاصة 
وعــدد املقاعد فــي كل دائرة 

انتخابية، وعدد مقاعد الكوتا، 
االطراف  بني  اخلالف  نقاط  أهم 

السياسية في كردستان.
الدميقراطي  احلــزب  ويعتقــد 
الكردستاني أنه يجب احتساب 
كدائــرة  كردســتان  إقليــم 
انتخابية واحدة، أو نصفها في 
دائرة واحدة، والنصف اآلخر في 

دوائر متعددة.
هــذا الى جانب مســألة عدد 
مقاعــد الكوتــا فــي الدوائر 
االنتخابية، حيث تطالب بعض 
األحــزاب ببقــاء املقاعد كما 
كانت في السابق، بينما تدعو 
أحزاب أخــرى إلى توزيع مقاعد 

الكوتا على الدوائر االنتخابية.
ويجــري اآلن احلديث عن متديد 
من ستة  كردستان  برملان  عمر 
اخرى، حيث  الى ســنة  أشهر 
اخلريف  موسم  بداية  اآلن  إنها 
التي  البرملانية،  لالجتماعــات 
ســتكون بعد شهر من انتهاء 
عمرها القانونــي وتعتبر فترة 
ممتدة. وفي مثل هذا االحتمال، 
هل ميكن حل املشاكل القائمة 

خالل الفترة املمتدة؟

تمديد عمر برلمان كردستان يعمق الخالفات بين األحزاب السياسية
تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
اخلزانــة  وزيــرة  حــذرت 
األمريكية جانيت يلني، من 
ارتفاع أســعار النفط هذا 
الشــتاء نتيجة للعقوبات 
رغم  معربة  روســيا،  ضد 
ذلك عــن ثقتها »بفعالية 
األسعار«،  ســقف  حتديد 
وهــو ما حتذر مــن مغبته 

روسيا.
وأضافــت جانيــت يلــني 
»سي  شــبكة  بحســب 

جملــة  »هنــاك  إن«:  إن 
مــن اخملاطــرة ومــن أجل 
مواجهتهــا، نعمــل على 

حتديد سقف للسعر«.
وأشــارت إلــى أن االحتــاد 
الشتاء  في  أوقف  األوروبي 
شــراء معظــم النفــط 
تقدمي  ويحظــر  الروســي 
بنقله  املتعلقة  اخلدمــات 
عن طريــق البحر، و«هناك 
احتمال أن يــؤدي ذلك إلى 

ارتفاع أسعار النفط«.

تحذير دولي من ارتفاع أسعار 
النفط خالل الشتاء



محليات2

كربالء - الصباح الجديد: 

وصلت مســيرة الوالء احلسيني من 
كل انحاء العــراق والعالم زحفاً الى 
مشــارف محافظة كربالء املقدسة 
االمام  اربعينيــة  مراســم  الحيــاء 

احلسني )ع( .
واتســمت زيارة هذا العــام 1444هـ 
باقالل للزائرين غير مسبوق منذ اعوام 
من قبل الدول العربية واالجنبية عبر 

املنافذ احلدودية الرئيسة للبالد.
وبشأن توفير االمن واجناح الزيارة، ترأس 
الكاظمي،  مصطفــى  الوزراء  رئيس 
زيارة  إجراءات  ملتابعة  خاّصاً  اجتماعاً 
االربعــني، واكد ضرورة التــزام أعلى 
مستوى االستعداد األمني والصحي 
؛  اجلهوزية  درجــات  ورفــع  واخلدمي، 
لتأمــني مجريات الزيارة بانســيابية 
وأمان، ومن دون أن تشوبها أي نواقص، 

أو حوادث جانبية.
ووجــه الكاظمي األجهــزة املعنية، 
بوضع أهمية املناسبة نصب أعينها، 
وأن تقــّدم كل مــا يليق بســمعة 
العراق وأهلــه الكــرام الذين عرفوا 
بحســن الضيافة والترحاب في هذه 

املناسبات.
املقدســتني  العتبتني  اعلنــت  كما 
احلســينة والعباســية، عــن خطة 
واملواكب  للزائريــن  خدمية خاصــة 
احلسينية تضمنت النقل وتوفير االف 
الوجبــات من مأكال ومشــرب يوميا 
، فيما اعلنــت وزارة الصحة تطبيق 
خطة طوارئ طبية خاصة مبناســبة 
زيارة ذكرى اربعينية االمام احلسني )ع( 

للعام 1444هـ - 2022 م.
اخلطة الطبية تضمنت تقدم افضل 
اخلدمات الوقائية والطبية والعالجية 
للزائريــن بالتنســيق املشــترك مع 
وزارتــي الدفــاع والداخلية من خالل 
لتبادل  عمليــات  غرفــة  تشــكيل 
املعلومــات وتســهيل مهمة الفرق 
الطبية والصحية وتســهيل حركة 
ســيارات االســعاف لنقــل احلاالت 

الطارئة اثناء فترة الزيارة.
فيما لفتــت قيادة عمليــات بغداد، 
الى املواطنني فــي العاصمة وبهدف 
الزائريــن  التخفيــف عــن كاهــل 
داخل  للتنقل  الطرق  ومســتخدمي 

العاصمة بجانبيها )الكرخ ، الرصافة( 
وحفاظاً على سالمة اجلميع الى اهم 
الطرق التي من احملتمل غلقها تزامناً 
مع كثافة الزائرين خالل االيام املقبلة. 
مــن جانبه اعلــن محافــظ كربالء 
املقدســة نصيف جاســم اخلطابي 
في  العليا  االمنيــة  اللجنــة  رئيس 
احملافظــة خــالل مؤمتــر صحفــي 
مشــترك، توافد املاليني من الوافدين 
الى احملافظــة وال يوجد لغاية اآلن اي 
قطوعات في الطرق وهناك أنسيابية 
عالية فــي حركة العجــالت وتدفق 

الزائرين من مختلف احملاور.
كما بني قائد الشــرطة كربالء اللواء 
أحمــد علي زويني، اســتمرار اخلطة 

األمنية حتى خروج آخر زائر من مدينة 
كربالء املقدســة وهناك عمل أمني 
األمنية  دؤوب من قبل كافة األجهزة 
 24 علــى مدى  الضيفية  والقــوات 
ســاعة متواصلة ،فضال عن محاربة 
الشــائعات واألخبار الكاذبة من قبل 

كوادر قسم العالقات واإلعالم.
يذكر أن زيــارة االربعني املليونية تعد 
من اكبــر التجمعات البشــرية في 
العالم، حيث يشارك فيها املاليني من 
املوالني ومحبني ألهــل البيت )ع( من 
شــتى بقاع العالم، وتكرس العتبة 
احلســينية املقدسة جهودها كاملة 
وراحة  احلركــة،  انســيابية  لضمان 

وامان الزائرين.

علــى صعيد متصــل اعلن محافظ 
جاســم  نصيف  املقدســة،  كربالء 
احملافظة  االحد، خلو  اخلطابي، مساء 
من موطئ قدم نتيجة للزخم الكبير 

من قبل الزائرين.
وقــال اخلطابي، في تصريــح متلفز 
:”لم نســجل اي حوادث أمنية خالل 
احلشود  برغم  االربعني  زيارة  مراسيم 
تقوم  األمنية  والقــوات   ، املليونيــة 
بواجباتها علــى أمت الوجه بل الالفت 

حتى معدل اجلرمية قد انخفض”.
واشار احملافظ الى “جهود بلدية كبيرة 
تقيم  في  املتطوعني  اآلف  ومشاركة 
“كربالء تغص  اخلدمات”، مســتدركاً 
بالزائريــن ولم يعد هناك موطئ قدم 

بسبب احلشود”. 
وكشف اخلطابي عن “3 ماليني زائر 
من خارج العراق فــي كربالء حالياً 
مع  العدد  مضاعفة  ارتفاع  ونتوقع 
اقتراب دخولنا ذورة الزيارة”، متوقعاً 
“متديد الزيارة بعد انتهاء موعدها”. 

املنافذ  من جهته نفى رئيس هيئة 
احلدوديــة، عمر الوالــي احداث أي 
خرق او مخالفة للقانون في دخول 

الزائرين.
فــي تصريح  الهيئة  رئيــس  وقال 
احلدودي  زرباطية  :”منفذ  ان  متلفز، 
أســتوعب حتى االن مليون ونصف 
املليون زائر” ، واضاف “هنالك ضعف 
في التنظيم من اجلانب اإليراني في 

منفذ الشالمجة”. 
واشــار الوائلي، الى “تفتيش جميع 
املنافذ  عبــر  الوافديــن  الزائريــن 
احلدوديــة”، مؤكداً “لــم حتصل اي 
محاولــة خلــرق احلــدود او جتاوزها 

بخالف القانون”.
واكــد، ان “األمور جتري بإنســيابية 
ودخول  تفويج  إعادة  عالية وسيتم 
الزائريــن من املنافــذ احلدودية بعد 
األمور  علــى  الســيطرة  احــكام 
الغرض  لهذا  وتوقفها  التنظيمية 
لــن يتم دخــول الســماح أي زائر 
خارج الضابط املطلوبة” ، مختتما 
بالقول ان “هنالك مغادرة كبيرة من 

الزائرين تقدر بنحو 500 الف زائر”.

مسيرة الوالء الحسيني تصل مشارف
 كربالء وبغداد تفتح ذراعيها للزائرين

المنافذ : لم يحصل أي خرق او مخالفة للقانون في دخول الزائرين
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 ذي قار - الصباح الجديد: 

كشــفت خلية اإلعالم احلكومي، 
عن خطــة مركز انعــاش االهوار 
واالراضــي الرطبة العراقية، التابع 
لوزارة املوارد املائية، للتقليل من آثار 
الشحة احلالية بشأن تغذية اهوار 
احملافظــات اجلنوبيــة، ومنع ارحتال 
وهجرة ســكانها مــن الصيادين 

ومربي اجلاموس في تلك املناطق.
ونقل بيان للخليــة عن مدير عام 
مركز إنعاش االهوار حســني علي 
الكنانــي قولــه في اثنــاء زيارته 
في  اجلبايش  ملنطقــة  امليدانيــة 

محافظــة ذي قار ان “األهوار تأثرت 
بقلة االيرادات املائية من دول املنبع 
بالتزامن مــع ارتفاع درجات احلرارة 
للســنوات الثالث االخيــرة ؛ األمر 
الذي ادى  لتأثر االهوار ومســاحات 
اإلغمــار بصــورة كبيــرة ، ما دعا 
الوزارة الى اتخــاذ اجراءات عاجلة 
منهــا اطالق خطــط لتقليل آثار 
الشــحة املائية ومواجهة اجلفاف 
واحلد من تأثير نقص إمداداتها في 

مناطق االهوار”.
وأضــاف البيان ان “خطــة الوزارة 
بقيــام مالكاتها في مركز  متثلت 
انعــاش االهــوار ودوائــر الصيانة 
مغذيات  وتعميق  بتوسيع  والكري 
قار  ذي  فــي محافظــة  األهــوار 

للحفاظ علــى كميات مياه جيدة 
مــن خــالل اإلطالقات املتيســرة 
والتي ترد وفق البرنامج التشغيلي 
املعد من قبل املركز الوطني إلدارة 
املوارد املائية والذي مت اعتماده خالل 
اجتماع اخلطــة الصيفية للوزارة، 
حيــث شــملت اخلطــة تعميق 
وتوســيع مغذيات هور احلمار في 
أمين نهر الفــرات ومغذيات االهوار 
الوسطى من ايسر نهر الفرات في 

محافظة ذي قار”.
وبحســب البيانــات فــإن اعمال 
الترسبـــات  رفـــع  و  الكـــري 
الطينيـــة ماتزال مستمـــرة، وال 
التوسيـع  اعمـــال  بعـد  سيمـا 
والتعميـــق التـــي باشــر املركز 

بتنفيذهــا في بداية هــذا العام، 
حيث بلغــت املســافة التي متت 
تنفيذهــا 78 كــم من املســالك 

واجلـداول املغذيـة لالهـوار,
مــن جانب اخــر  تزامــن ذلك مع 
اجنــاز مراحل مهمة من مشــروع 
حتســني ميــاه نهر الفــرات الذي 
تبنته األمانة العامة جمللس الوزراء، 
حيث اســهمت اخلطة في خفض 
نسبة األمالح الذائبة بنهر الفرات  
في محافظــة ذي قار الى النصف 
لتصل النسبة احلالية إلى )1850( 
جزءا من املليون بداية هذا الشهر 
بعد ان كانــت )٣٥٤٥( جــزءا من 
من  السادس  الشهر  بداية  املليون 

هذا العام .

الموارد المائية تنفذ خطة جديدة لتغذية أهوار الجنوب واعفاء سكانها من الهجرة

 بغداد - الصباح الجديد: 
أرســلت هيئة احلماية االجتماعية التابعة لوزارة 
العمــل، بيانات أكثر من 343 ألف مســتفيد الى 
وزارة التخطيط إلخضاعها الى معايير خط الفقر.

وكانت هيئة احلماية االجتماعية عقدت في األول 
من أيلــول اجلاري اجتماعا ملتابعــة “آخر اخلطوات 
الطالق اسماء }الوجبة الثامنة{ لألسر املستوفية 
للشروط والداخلة في قاعدة بيانات الهيئة وضمن 

املبلغ اخملصص في قانون األمن الغذائي الطارئ”.
ووجهت رئاســة الهيئة “بتحقيــق العدالة عبر 
توزيع النسب حسب كل محافظة وقضاء وناحية 
وفق تصنيف الفئــات بقانون احلماية االجتماعية 
رقــم ١١ لســنة ٢٠١٤ وحتديد تصنيــف الفئات 
واعدادها وذلك متهيدا ألخذ القرار املناســب قبل 
اإلعالن عن االســماء )الوجبة الثامنة( وفق املبلغ 

اخملصص للهيئة”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التربية االحتادية امــس االثنني، عن 
اســتثناء طلبة مدارس املتميزيــن وثانويات كلية 
بغداد من شــرط معدل البقاء احملدد )%70( للعام 

الدراسي 2022 – 2023 .
وذكرت الوزارة في بيان إن وزيرها وافق على استثناء 
طلبة مدارس املتميزيــن وثانويات كلية بغداد من 
شــرط معدل البقاء احملدد )%70( للعام الدراسي 
القادم ، فيما ســمح لطلبة الســادس العلمي 
املعيديــن للعام الدراســي 2021 – 2022، بالدوام 
في املدارس نفســها، مبينًة أن القرار جاء مراعاًة 

للظروف االستثنائية التي متر بها البالد . 

نينوى - الصباح الجديد: 
تواصل املالكات الهندســية والفنية في محطة 
كهرباء املوصل الغازية التابعة للشــركة العامة 
إلنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشــمالية 
وبتوجيه مباشــر من قبل املديــر العام املهندس 
وليد خالد حسن، أعمال صيانة الوحدة التوليدية 

اخلامس . 
وتضمنت أعمال الصيانة التي حتظى مبتابعة من 
قبــل مدير احملطة املهندس حســني علي محمود 
فتح اجلوانب وســقف غرفــة التوربايــن وإخراج 
مذريات الوقــود وأغطية غرف اإلحتــراق وأنابيب 
الهواء والغاز وســناتر أغطيــة التورباين وصيانة 
صندوق التروس وفتح ورفع كيس التورباين وغطاء 
احلامل األول والدفيــوزر وغطاء احلامل الثاني ورفع 
الراوتر والعمل مســتمر حتى إكمال كافة أعمال 
الصيانة وتشــغيل الوحدة التوليديــة وإدخالها 
الى اخلدمة وربطها مبنظومــة الكهرباء الوطنية 

لرفدها بالطاقة اإلنتاجية .

بغداد - الصباح الجديد: 
جهـــزت شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن دُفعة مــن القابلوات الضوئية 

لصالح القطاع اخلـاص . 
وقـــال ُمدير عام الشركة املُهندس عبـد الستـار 
مخلـــف عليـــوي بأنُه وِضمَن برنامج الشركة 
لتنفيذ اخلُطة التســويقية ودعماً للقطاع اخلاص 
متَّ تســويق ) ٦٠٠٠ ( متر من ُمنتج القابلو الضوئي 
ذو ) ٤٨ ( شــعيرة من النوع غير املُســلح لصالح 
شــركة اخللية الفائقة خلدمات اإلنترنت وبطريقة 
التجهيــز املُباشــر ، الفتاً إلــى أن كافة ُمنتجات 
الشركة من القابلوات الضوئية تُصنع في معمل 
القابلو الضوئي الذي أنشأ منُذ عام ٢٠٠٣ لتلبية 
إحتياجات وزارة اإلتصاالت من القابلوات الضوئية 
بكافــة أنواعها وســعاتها وبإمتياز من شــركة 

روزندال النمساويـة .

التخطيط تفحص بيانات 
أكثر من 343 ألف مستفيد 

وإخضاعها الى معايير خط الفقر

التربية تقرر استثناء 
طلبة مدارس المتميزين 

من شرط معدل البقاء

مالكات كهرباء الموصل 
تواصل أعمال الصيانة 

للوحدة التوليدية الخامسة

ديالى ُتَسـوق ُدفعة من 
القابلوات الضوئية لصالح 

القطاع الخاص

بغداد - الصباح الجديد:
قامت دائرة صحة بغداد باعداد خطة 
طبيــة و صحية متكاملــة خاصة 
بزيــارة اربعينية االمام احلســني )ع( 
وتقــدمي اخلدمات الصحيــة للزائرين 

على طول خط الزائرين  .
وبني مدير عــام دائرة صحــة بغداد 
الكرخ الدكتور ســعد كامل الالمي 
ان الدائــرة قامت باعــداد وجتهيز )5( 
مفــارز طبية من قطاعــات الرعاية 
الصحية االولية )الكاظمية ، االعالم 
، الدورة ، احملمودية ، العدل( باالضافة 
الــى تهيئة ســيارات االســعاف و 
تهيئــة فريــق طبــي جراحــي من 
عامة  )جراحة  االختصــاص  االطباء 
، كســور ، تخديــر ، جملة عصبية ، 
جراحــة الصدر واالوعيــة الدموية( 
في مستشــفى اليرموك التعليمي 
ردهة طوارىء في مستشفى  و فتح 
اطفــال الكاظميــة و تهيئة كافة 
للعمل  املستشــفيات  في  الردهات 
اعتبارا مــن )15 و لغاية 21( صفر و 
ايقاف دخول احلاالت البــاردة ما عدا 
مركز ابن البيطار التخصصي جلراحة 

القلب و مستشفى الكرخ للوالدة
العمليات  و اضــاف مديــر قســم 
واخلدمات الطبيــة الطارئة الدكتور 
علي رحيم جبر  مت جتهيز كافة املفارز 
الطبيــة و املستشــفيات باخلزيــن 

املناســب من املواد الضرورية الدامة 
االوكســجني  قناني  و جتهيز  العمل 
الطبــي و االدوية املنقــذة للحياة و 
اجهــزة االعطاء و ادويــة التخدير و 
خزانات امليــاه و تأمني االرزاق و الوقود 
و التاكيد علــى ضرورة تواجد اجهزة 
)النيبواليز ، فحص الســكر في الدم 
، ســوائل وريدية و اجهــزة االعطاء ، 
قنينة اوكســجني ، فحص الضغط( 

والتاكيد  مفــرزة طبيــة  فــي كل 
على تواجد جميــع املالكات الطبية 
والصحيــة ووضــع عالمــات داللة 
واضحة لكل مفرزة طبية تبني اسم 
املفــرزة وعائديتهــا والقيام بتوجيه 
املتابعة  الرقابة الصحية الجراء  فرق 
املواكب احلســينية و  امليدانية على 
تشــكيل فرق للمتابعة فــي املفارز 

الطبية.

بغداد - الصباح الجديد: 
توقعــت هيئة األنــواء اجلوية تصاعد 
للغبــار بدءاً مــن اليــوم الثالثاء في 

املنطقة الوسطى بالعراق.
وقالت في بيان امس االثنني إن “طقس 
البــالد اليوم الثالثاء ســيكون صحواً 
في املنطقتني الوســطى والشمالية، 
بينما ســيكون الطقس في املنطقة 
الغيوم،  اجلنوبية صحــواً مع بعــض 
أما الرياح فســتكون جنوبية شرقية 
خفيفة الى معتدلة السرعة )10-20( 
كم/س تتحول تدريجياً الى شــمالية 
غربيــة معتدلــة الســرعة )20-30( 
كم/س مسببة تصاعد غبار في بعض 
األماكن في املنطقة الوسطى، وتكون 
متغيرة االجتاه خفيفة السرعة )5-10( 
كم/س تتحول تدريجياً الى شــمالية 
الســرعة)10-20(  معتدلــة  غربيــة 
الشــمالية،  املنطقــة  فــي  كم/س 
فيما ســتكون الرياح جنوبية شرقية 
خفيفة الى معتدلة السرعة )10-20( 
كم/س في املنطقة اجلنوبية، في حني 
ســتكون درجات احلرارة مقاربة لليوم 

السابق في عموم البالد”.
وأضاف البيان، أن “الطقس غد األربعاء، 
الرياح  بينما ستكون  سيكون صحواً، 
الســرعة  معتدلة  غربية  شــمالية 
غبار  تصاعد  مسببة  كم/س   )20-30(
فــي بعــض األماكن فــي املنطقتني 

الوسطى والشــمالية، فيما ستكون 
الريــاح جنوبية شــرقية خفيفة الى 
)20-10( كم/س  الســرعة  معتدلــة 
غربية  الى شــمالية  تدريجياً  تتحول 
معتدلــة الســرعة )30-20( كم/س، 
فــي املنطقــة اجلنوبية، أمــا درجات 
احلرارة فســتنخفض بضع  درجات عن 
اليوم الســابق في األقسام الوسطى 
لليوم  مقاربــة  وتكون  والشــمالية، 
السابق في القسم اجلنوبي من البالد”.
فيمــا ســيكون طقس طقــس يوم 
اخلميــس صحــواً، والرياح شــمالية 
غربيــة معتدلــة الســرعة )20-30( 
غبــار  تصاعــد  “مســببة  كــم/س 
فــي بعــض األماكن مــن املنطقتني 
الوســطى واجلنوبيــة، أمــا درجــات 

اليوم  عن  قليالً  احلرارة فســتنخفض 
السابق في املنطقة الوسطى، وتكون 
مقاربة لليوم الســابق فــي املنطقة 
الشمالية، في حني ستنخفض بضع 
املنطقة  اليوم السابق في  درجات عن 
اجلنوبية من البــالد”. أما طقس البالد 
ليوم اجلمعة املقبل ســيكون صحواً، 
الرياح شمالية غربية معتدلة  وتكون 
الســرعة )30-20( كــم/س في عموم 
البالد وتنشــط إلــى )40-30( كم/س 
في املنطقة اجلنوبية مسببة تصاعد 
غبار فــي بعض األماكــن، أما درجات 
احلرارة فستكون مقاربة لليوم السابق 
في االقســام الوســطى والشمالية، 
في حني ســتنخفض قليالً عن اليوم 
السابق في القسم اجلنوبي من البالد”. 

صحة الكرخ تعد خطة
 متكاملة لزيارة األربعين

تصاعد للغبار بدءًا من يوم غد
 في المنطقة الوسطى
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت صحيفة “New York Times” بأن االســتخبارات 
األمريكية ســاعدت في إعداد هجوم القوات املسلحة 

األمريكية في ضواحي مدينة خاركوف.
وكتبت الصحيفة أن الواليات املتحدة وأوكرانيا نشطتا 
في الصيف املاضي بتبادل املعلومات االســتخباراتية، 
مضيفــة أن الواليــات املتحــدة كانت تــزود أوكرانيا 
مبعلومــات حول مراكز القيادة ومســتودعات الذخيرة 
وغيرها من النقاط الرئيســية للجيش الروسي خالل 

العملية العسكرية الروسية اخلاصة كلها.
وذكرت أن اإلعالن األوكراني حول خططها لشن الهجوم 
املضــاد فــي اجلنوب قبــل تنفيذ ضربة في الشــمال 
الشرقي يعد أســلوبا تقليديا يستخدمه العسكريون 

األمريكيون إلرباك العدو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ناقش الرئيس الروسي فالدميير بوتني ونظيره الفرنسي 
إميانويــل ماكــرون، خالل اتصــال هاتفــي الوضع في 
أوكرانيا، وشــدد الطرفان على ضمان ســالمة محطة 

زابوروجيه النووية.
بوتني وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا وأمن 
زابوروجيهماكرون يدعو للحفاظ على سالمة  محطة 

املنشآت النووية في أوكرانيا
ووفقا للكرملــني، مببادرة من اجلانب الفرنســي، أجرى 
الرئيــس فالدميير بوتــني محادثة هاتفية مــع نظيره 
الفرنسي إميانويل ماكرون، تبادال خاللها بشكل مفصل 
وصريح وجهات النظر حول األمن في أوكرانيا، مشددين 

على ضمان أمن وسالمة محطة زابوروجيه النووية”.
الرئيســان، عــن اســتعدادهما للتفاعل غير  وأعرب 
املسيس بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه، مبشاركة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتطــرق بوتني للهجمــات األوكرانيــة املنتظمة على 
احملطــة النووية مؤكــدا على اتخاذ روســيا اإلجراءات 
الالزمة حلمايتها، وقال بوتني: “قصف محطة زابوروجيه 
أمر محفوف بالعواقــب الوخيمة. من الضروري التأثير 

على سلطات كييف لوقف هجماتها”.
وأكد بوتني، علــى أن نظام كييف، يواصل اســتخدام 
األســلحة التي قدمتها الدول الغربية، لقصف البنية 
التحتية املدنية ملدن دونباس، ما يزيد من معاناة املدنيني 

في املنطقة”.
وشدد بوتني، على وجوب إرســال احلبوب األوكرانية في 
املقام األول إلى البلدان النامية، رافضا تدخل املفوضية 
األوروبية في توريد املنتجات واألســمدة الروســية إلى 

البلدان النامية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر قائد املنطقة الشــمالية في اجليش اإلســرائيلي 
أمير برعام، األمني العام حلزب اهلل حســن نصر اهلل من 

عواقب اإلقدام على احلرب.
وقال: “إن أجبرنا على احلرب سنجعلها قوية ومميتة، في 
اجلبهة وفي عمق حزب اهلل، وســيتلقى من يعيش في 
كنفه قبضة فوالذية هجومية وحاســمة، حتى يدرك 
أهل الشــرق األوســط بوضوح أن حزب اهلل ورعاته في 

إيران ولبنان دفعوا ثمنا باهظا”. 
وعن الوجود اإليراني في سوريا أضاف برعام: فشل حزب 
اهلل في سوريا في ترسيخ وجوده جنوب دمشق. تصرفنا 
بطريقة عنيدة ومتعددة اجلوانــب بعدد ال يحصى من 
البريــة واإلجراءات املضادة...  الضربات اجلوية والغارات 

عشرات العشرات من الضربات احملدودة والدقيقة.
وتابع: انتصاراتنا ســمحت لنا بشكل تراكمي أن مننع 

جنوب سوريا من أن يصبح جنوب لبنان.

االستخبارات األمريكية 
ساعدت في إعداد الهجوم 

األوكراني في ضواحي خاركوف

بوتين وماكرون يبحثان 
هاتفيا الوضع في أوكرانيا 

وأمن محطة زابوروجيه

قائد عسكري إسرائيلي 
يحذر نصر اهلل من عواقب 

قوية ومميتة

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

ضــرب طوفان مــن األمطار املوســمية 
باكســتان األســبوع املاضي، مما أدى إلى 
تراكم املزيد مــن املياه فوق مياه جتمعت 
ألكثــر مــن شــهرين مــن الفيضانات 
القياســية التــي أودت بحيــاة مئــات 

األشخاص وشردت عشرات املاليني.
الباكســتانية  احلكومــة  وســارعت 
إنقاذ  إلــى  الدولية  اإلغاثــة  ومنظمات 
النــاس والبنية التحتيــة احليوية فيما 
وصفه املسؤولون بأنه كارثة مناخية ذات 

أبعاد ملحمية.
اجتاحت السيول العنيفة الطرق واملنازل 
معظم  فــي  واملستشــفيات  واملدارس 
أنحاء باكســتان، وأجبر املاليني على ترك 
منازلهم، وهم يكافحون متجولني خالل 
مياه آســنة يصل عمقها إلى صدورهم، 
في حني تضــررت جميع محاصيل البالد 
تقريبا إلى جانب آالف املواشــي ومخازن 
القمح واألســمدة، مما أثــار حتذيرات من 

أزمة غذائية تلوح في األفق.
وتغطي ميــاه الفيضانــات اآلن حوالي 
ثلث البالد، مبا فــي ذلك حزامها الزراعي، 
مــع توقع هطول املزيد مــن األمطار في 

األسابيع املقبلة.
ومــن املرجح أن تكون األضــرار الناجمة 
عن الفيضان “أكبر بكثير” من التقديرات 

األوليــة البالغة حوالي 10 مليارات دوالر، 
وفقا لوزير التخطيط في البالد، إحسان 

إقبال.
وقالــت صحيفــة “نيويــورك تاميــز” إن 
الفيضانــات أصابت بالشــلل بلدا كان 
اقتصادية  أزمــة  مــن  بالفعل  يعانــي 
وتضخم أدى إلى ارتفاع أســعار السلع 

األساسية.
وحذر مسؤولون من أن الفيضانات تهدد 
اآلن بإعادة باكســتان ســنوات أو حتى 
عقودا إلى الــوراء، وتأجيج نيران التوترات 
السياســية التي اجتاحــت البالد منذ 
اإلطاحة برئيس الوزراء الســابق، عمران 

خان، في الربيع املاضي.
ويحذر اخلبراء مــن أن الضرر الذي يلحق 
بالقطاع الزراعي في البالد ميكن أن يشعر 

به أيضا في جميع أنحاء العالم.
وباكســتان واحــدة من أكبــر منتجي 
ومصــدري القطــن واألرز فــي العالم، 
الفيضانات.  دمرتهمــا  وهما محصوالن 
وقال مســؤولون إن مــا يصل إلى نصف 
محصول القطن في البــالد قد دمر في 
ارتفعت  العاملي فــي عام  ضربة لإلنتاج 
فيه أســعار القطن مع تعرض منتجني 
الواليــات املتحدة إلى  كبار آخرين مــن 

الصني لطقس قاس.
وتهدد ميــاه الفيضانــات أيضا بعرقلة 
موســم زراعة القمح في باكستان هذا 
اخلريف، ممــا يزيد من احتمال اســتمرار 

نقص الغذاء وارتفاع األسعار خالل العام 
املقبل.

وفــي اليوم الثانــي واألخير مــن زيارته 
التضامنية لباكستان، حث األمني العام 

على  غوتيريش،  أنطونيــو  املتحدة،  لألمم 
تقدمي دعم مالي ضخــم وعاجل للبالد، 
بعد أن حّلــق فوق بعــض املناطق التي 
غمرتهــا الفيضانات فــي جنوبي البالد 

وعاين بنفسه مدى آثار الكارثة.
وقال غوتيريش، بحســب ما نقله موقع 
املنظمة الدولية : “لقد رأيت العديد من 
الكوارث اإلنســانية في العالم، لكنني 

لم أر قط مذبحــة مناخية بهذا احلجم. 
ببساطة ليست لدي كلمات لوصف ما 
رأيته اليوم: منطقــة غمرتها املياه تبلغ 
ثالثة أضعاف املساحة اإلجمالية لبلدي، 

البرتغال”. 
وناشــدت حكومة رئيس الوزراء، شهباز 
شــريف، إلى جانــب األمم املتحدة، تقدمي 
متويــل طــارئ بقيمة 160 مليــون دوالر 
للوصول إلى 5.2 مليون شخص من أكثر 

الناس ضعفا في البالد.
باكســتان في  الدمار في  ويبرز حجــم 
عام يتخللــه طقس متطرف مبا في ذلك 
موجات احلــر في أنحاء أوروبــا والواليات 
املتحــدة واألمطار الغزيــرة التي غمرت 
أجزاء من آســيا وأســوأ موجــة جفاف 

تضرب شرق أفريقيا منذ عقود.
ومنذ بداية موســم الرياح املوسمية في 
باكســتان هذا الصيف، لقــي أكثر من 
1300 شــخص حتفهم في الفيضانات، 
نصفهــم تقريبا من األطفــال، وأصيب 
أكثر من 6000 آخرين، وفقا لألمم املتحدة.

ونــزح نحو 33 مليون شــخص. وتغطي 
مياه الفيضانات اآلن نحو 100 ألف ميل 
مربع، وهي مســاحة تفوق بريطانيا، مع 
توقع املزيد من الفيضانات في األســابيع 

املقبلة.
الذي ينتج حوالي  إقليم الســند،  وكان 
ثلث اإلمدادات الغذائية في البالد، من بني 

أكثر األقاليم تضررا من األمطار.

وتلقــت املقاطعــة ما يقرب من ســتة 
أضعاف متوســط هطــول األمطار ملدة 
30 عاما هذا املوســم املوسمي، مما أحلق 
أضرارا بنحو 50 فــي املئة من محاصيل 
املقاطعة، وفقا ملنظمة األغذية والزراعة 

التابعة “فاو” التابعة لألمم املتحدة.
وحتى قبــل هطول األمطار املوســمية 
هذا العام، كان العديد من مزارعي البالد 
معرضــني خلطــر التوقف عــن العمل، 
أســعار  االقتصادية  األزمة  دفعت  حيث 
األساســيات الالزمــة للزراعــة عاليــا 
الطقس  من  متالحقة  ملواسم  وتعرضوا 
القاســي، من موجات احلــر إلى األمطار 
املوسمية الغزيرة، التي ضربت حقولهم.

وال تزال ملكية األراضي نظاما إقطاعيا 
للغاية في باكســتان، يتكون إلى حد 
يزرعها  كبير من عقــارات شاســعة 
املزارعون الذيــن يعملون لدى أصحاب 

األراضي.
وحذر مسؤولو اإلغاثة من أنه حتى بعد 
اجملتمعات  تواجه  الفيضانات،  انحسار 
الريفيــة موجــة ثانيــة محتملة من 
الوفيــات الناجمة عن نقــص الغذاء 
واألمراض التــي تنتقل عن طريق املياه 

امللوثة.
ومن املرجــح أن يؤثــر التضخم احلاد 
الطازجة  املنتجــات  فــي  والنقــص 
على املراكــز احلضرية التــي لم تتأثر 

بالفيضانات.

فيضانات باكستان.. “مذبحة مناخية” لم تشهد لها البالد مثيال من قبل
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعــرب متمــردو إقليــم تيغراي 
األحد،  االول  امــس  إثيوبيــا،  في 
في  لالنخراط  اســتعدادهم  عن 
محادثات ســالم يقودهــا االحتاد 
األفريقي، فــي خطوة تزيل عقبة 
من أمــام مفاوضات محتملة مع 
عنيفة  لوضع حد حلرب  احلكومة 

تدور منذ عامني.
وجــاء اإلعالن فــي خضم جهود 
أن  تبذل منذ  دولية  دبلوماســية 
جتــددت املعارك الشــهر املاضي 
للمرة األولى منذ أشهر في تطّور 
نســف هدنة إنسانية في شمال 

إثيوبيا.
في  للســلطات  بيان  فــي  وجاء 
إقليم تيغــراي الواقع في أقصى 
شمال إثيوبيا أن “حكومة تيغراي 
عملية  في  للمشاركة  مستعدة 
االحتاد  برعايــة  حثيثــة  ســالم 

األفريقي”.
وأضافت ســلطات اإلقليم “نحن 
بوقف فوري  للتقيد  مســتعدون 
ومتبــادل لألعمــال العدائية من 

أجل توفير أجواء مالئمة”.
اإلثيوبية  احلكومة  أصرت  ولطاملا 
على رعاية االحتاد األفريقي، ومقره 

أديس أبابا، ألي عملية سالم.
لكن “جبهة حترير شعب تيغراي” 
كانت، حتى إعالنها الصادر األحد، 
تعارض بشــدة اضطــالع املمثل 
األعلى في االحتــاد ملنطقة القرن 
أوباساجنو،  أولوسيغون  األفريقي، 
بأي دور علــى هذا الصعيد، مبّررة 
موقفها هــذا بـ”قربه” من رئيس 

الوزراء اإلثيوبي، أبيي أحمد.

االحتاد  مفوضيــة  رئيــس  ورّحب 
بإعالن  فكــي،  موس  األفريقــي، 
األحــد،  تيغــراي،  متمــردي 
فــي  لالنخــراط  اســتعدادهم 
مفاوضات ســالم مع أديس أبابا، 
معتبرا أن اخلطوة تشّكل “فرصة 
فريــدة” لوضع حد للنــزاع الدائر 

منذ نحو سنتني في إثيوبيا.

“الطرفني  بيــان  في  فكي  وحّض 
من  عاجلة  بصــورة  العمل  على 
أجــل التوصل إلى هدنــة فورية 
واالنخراط في محادثات مباشــرة 
في إطــار عمليــة يقودها االحتاد 
الشــركاء  تشــمل  اإلفريقــي 

الدوليني املتفق عليهم”.
واعتبر وزير الدولة لشؤون السالم 

اإلثيوبــي، تاي دنديــا، في تغريدة 
أن موقــف “جبهة حترير شــعب 
تيغراي” يشــكل “تطورا إيجابيا”، 
لكّنــه شــدد على وجــوب “نزع 
سالح ما يسمى ‘قوات الدفاع عن 
تيغراي’ قبــل املضي قدما في أي 

محادثات سالم. املوقف واضح”.
ويتزامن موقــف اجلبهة مع رأس 

الســنة اإلثيوبية، وهو ال يشــير 
إلى أي شــروط مســبقة، علما 
بــأن متمــردي تيغــراي يؤكدون 
متّســكهم بعملية ســالم “ذات 
مصداقية” مع وسطاء “مقبولني” 

من الطرفني ومراقبني دوليني.
وكان زعيم “جبهة حترير شــعب 
جبرميايكل،  ديبريتسيون  تيغراي”، 

احلالي  الشــهر  اقترح مطلع  قد 
في رســالة إلى األمني العام لألمم 
املتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، 
املســاعدات  “وصول  تتيح  هدنة 
اإلنســانية بــدون قيــود” وإعادة 
اخلدمــات األساســية إلى إقليم 
تيغراي الذي يعاني نقصا حاد في 
املواد الغذائية وفي التغذية بالتيار 
الكهربائــي وانقطاعا لالتصاالت 

وتوقفا للخدمات املصرفية.
وأوضح اإلعــالن الصادر، األحد، أن 
فريقا تفاوضيا يتألف من الناطق 
باســم اجلبهة، غيتاتشــيو ريدا، 
ورئيس األركان الســابق للجيش 
حاليا  يتولــى  الــذي  اإلثيوبــي، 
تيغراي،  في  العســكرية  القيادة 
غبريتنســاي  تســادكان  اجلنرال 
“علــى اســتعداد” لالنخراط في 

مفاوضات من دون تأخير.
كشــف  املاضــي،  والشــهر 
رفيعي  أن مسؤولني  ديبريتسيون 
وعســكريني  مدنيني  املســتوى 
سرية،  اجتماعات  جولتي  عقدوا 
فــي أول إقــرار ألحــد الطرفني 

بحصول تواصل مباشر.
محيط  فــي  املعارك  واندلعــت 
حدود تيغراي اجلنوبية الشــرقية 
لكنها  أغســطس،   24 بتاريــخ 
امتــدت مذاك إلــى مناطق تقع 
غــرب وشــمال مواقــع املعارك 

األولى.
وبدأت احلرب منــذ نوفمبر 2020، 
عندما أرسل رئيس الوزراء اإلثيوبي 
قوات إلطاحة جبهة حترير شعب 
تيغراي التي كانت حتكم اإلقليم، 
قائال إن اخلطــوة جاءت للرد على 
ضد  اجملموعة  نّفذتهــا  هجمات 

معسكرات للجيش.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في خضم احلرب املستعرة، أعلنت 
الواليــات املتحــدة إرســال مئات 
أوكرانيا  إلــى  املســّيرة  الطائرات 
ملواجهة االختالل الكبير في ميزان 

القوى مع اجليش الروسي.
اجليش  إلــى  وصلــت  وبالفعــل، 
الطائرات  املئات من هذه  األوكراني 
ُوصفت  التي  األميركية،  املســّيرة 
بعضها بـ”االنتحارية”، لكن القليل 
منها مُلح في ميدان احلرب الروسية 

األوكرانية، بحسب تقرير جديد.
اإلخباري  “ميليتــري”  موقع  ويقول 
في  العسكرية  بالشــؤون  املعني 
الواليــات املتحــدة إن غالبية هذه 
الطائرات املسيرة جاءت من مخازن 
اجليش األميركي، لكن بعضا منها 

أتى من شركات التصنيع فورا.
طائرة  الطائــرات،  هــذه  بني  ومن 
)شــبح  غوســت”  “فونيكــس 
الواليات  أعلنــت  التي  العنقــاء(، 
املتحــدة تقــدمي 120 واحدة منها 
إلى كييف في أبريل املاضي، ضمن 
حزمة مساعدات عسكرية كشف 
عنها حينهــا الرئيس جــو بايدن 

وبلغت تكلفتها 800 مليون دوالر.
وكان ســالح اجلو األميركي يعمل 
على تطوير هذه الطائرة قبل اندالع 
احلرب، لكــن مبجــرد اندالعها قرر 

البنتاغون أنها ســتكون مناسبة 
خلــوض الصراع فــي أوكرانيا، وبدأ 
ملراعاة  تعديــالت عليها  إجراء  في 

احتياجات القوات األوكرانية.
ونظرا لقلة املعلومات املتوفرة عن 
هذه الطائرات، يســود اعتقاد أنها 
لتنفيذ هجــوم واحد،  مصممــة 
تصطدم فيه بالهدف، لذلك أطلق 
موقع “ميليتري” اسم “كاميكازي” 
استخدم  الذي  االسم  وهو  عليها، 
لإلشــارة إلى هجمــات الطيارين 
اليابانيــني االنتحاريــة إبان احلرب 

العاملية الثانية.
لكن وزارة الدفــاع األميركية حمّلت 
الطائرة  هــذه  أن مهمــات  إلــى 
“ليست مصممة فقط للعمليات 
التكتيكيــة” ممــا يعنــي أنها قد 

تستخدم في الرصد واملراقبة.
وال حتتاج هــذه الطائرة إلى جهود 
املوجودين  اجلنود  فبوســع  كبيرة، 
على اجلبهــة إطالقها، وحتلق هذه 
الطائرة في رحلة قصيرة نســبيا 
بالهــدف  باالصطــدام  تنتهــي 

املرصود.
أبريــل، قال متحدث باســم  وفي 
البنتاغون إن هذه الطائرة شبيهة 
الهجومية  بليد”  بطائرة “سويتش 
وغيــر املأهولــة التي بــدأ اجليش 
األميركي في إرسالها إلى أوكرانيا.

يقــول موقع “ميليتــري” إنه جرى 
إرســال أكثر من 700 طائرة )شبح 

العنقاء( إلى أوكرانيا.
بشكل عام، أرسل اجليش األميركي 
أو التزم بإرسال أكثر من 200 طائرة 

مسّيرة إلى أوكرانيا.
فــي أبريل، أكد البنتاغون إرســال 
طراز  مــن  مســيرة  طائــرة   100

“سويتش بليد” إلى أوكرانيا.
ورغــم ذلــك الكــم الهائــل من 
الطائرات املســّيرة الذي وصل إلى 
أنها لم تظهر بشكل  إال  أوكرانيا، 
كبيــر في ســاحات القتــال ضد 

القوات الروسية.
التقرير  هــذا  معلومات  وتتناقض 
مع حديث كييف في يوليو املاضي 
الطائرات  عن نضوب مخزونها من 

املسّيرة.
من جانبه، يقول اجليش الروسي إن 
قواته دمرت حتى يوليو املاضي أكثر 

من 1600 طائرة مسّيرة أوكرانية.
ولم يذكر املوقع األسباب التي أدت 
إلى عدم جناح كييف في توظيف ما 
لديها من أسلحة متطورة وصلت 
إلــى الغرب، غير أن الكشــف عن 
أن أوكرانيا  هذه املعلومات يعنــي 
تعيق  لوجستية  تواجه مشــاكل 
استخدام األسلحة حتى لو كانت 

بحوزتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طفح كيــل اليمنيني بعد صدور 
قــرارات جديــدة مــن ســلطة 
االنقــالب احلوثــي على ســكان 
تقضــي  صنعــاء،  العاصمــة 
بإغــالق كافة النــوادي الرياضية 
التجميل  وصالونات  والكافيهات 
ومركــز العناية الصحية اخلاصة 
بالنســاء، وأحــواض الســباحة 

ومحالت الشيشة اإللكترونية.
وزعــم احلوثيون فــي بيانهم، أن 
تلك األماكن تشكل فساداً مالياً 
إلى ضياع  وتؤدي  أخالقياً  وانحالالً 

هيبة اجملتمع، وفق تعبيرهم.
كمــا قــام االنقالبيــون بتنفيذ 
لضبــط  قمعيــة  حمــالت 
والتجار  املواطنيني  اخملالفني مــن 

واملستثمرين.
ورغم أن أنشطة املطاعم ال تزال 
مفتوحة، فإنها تتعرض ملضايقات 
أمنية وضغــوط عبر فرض إتاوات 
وغرامات بحجة دعم ما يسمونه 

“اجملهود احلربي” للحوثيني.
ضجت  األهالي،  غضب  ووســط 
التواصــل االجتماعي في  مواقع 
اليمن بردود أفعال منددة وعبارات 
الذعة وساخرة من قرار االنقالبيني.

وأضاف آخرون أن احلوثيني يفرضون 
علــى الناس احلياة بــني اجلبهات 

واملنازل ال أكثر.
وقــال أحدهــم: “لم يبــق إال أن 
يفرضوا علينا حظــراً من اخلروج 
من منازلنــا إال مبالبس يحددونها 
شــعر  وبحالقة  مســبقاً،  لنــا 
تناسب أهواءهم، وبعد أن صادروا 
الفــن وحرمــوا الغنــاء ومنعوا 
الترفيه ســيختارون للناس حتى 
ألوان ثيابهم وأثاث منازلهم”، في 
إشــارة منه إلى غرابــة القرارات 

احلوثية.
كذلــك اعتبــر ثــاٍن أن القرارات 
األخيرة تكّرس “ســلطة  احلوثية 
حصارها  تطبــق  التي  القمــع” 
اليمنيني في مناطق  أنفاس  على 

سيطرة امليليشيا.
احلوثيني  التعليقــات  واتهمــت 
بخنــق احلريات العامــة وتكبيل 
أقــوات الناس ومراقبــة حتركات 
سياسة  عبر  وتصرفاتهم  الناس 
مظاهر  على  والتضييــق  االبتزاز 
احلياة العامــة ومعاقبة اخملالفني 

بلغة السالح والتهديد والعنف.
وتأكيداً على سريان تلك القرارات 
وتنفيذهــا بقوة الســالح، قالت 
مركز  صاحبــة  أحمد،  عائشــة 
مركز جتميل وصالة رياضية: “نعم 
أصــدروا أمر إغالق للمركز بحجة 
تنفيذاً  رياضي صحــي،  نــادٍ  أنه 

لتوجيهــات عليا بإغــالق جميع 
النوادي النسائية بصنعاء.

وأضافــت:” تعرضــت ملضايقات 
اتخــذوا اجراءت  أمنيــة حيــث 
تعسفية ضدي وهددوني في حال 
لم أرضخ ألمر اإلغالق في الصبح 
بطرد  سيقومون  فإنهم  الصباح 
للخارج  النســاء  من  الزبائن  كل 

وإغالقها بواسطة اللحام.
وأشارت إلى أن أحد عناصر الدورية 
األمنيــة التابعة للحوثيني رصدت 
صورتــه بكاميرات املركــز، بينما 
كان يقوم بتشميع األبواب بالطالء 

األحمر.
“مغلق  الباب  علــى  الرجل  وكتب 
من قبل شرطة مديرية السبعني”، 
مشيرة إلى أنها ملتزمة بالقوانني.
من جهة أخــرى، رأى حقوقيون أن 
غرض أســلوب “اإلرهاب اجملتمعي” 
تذكير  احلوثيــون  يتبعــه  الــذي 
الشعب بأن هناك سوطاً سيضرب 

في أي وقت.
ولفت احملامي بشــير الرميني إلى أن 
امليليشــيا خنقت الناس، ولم يبَق 
أمامها إال إغالق أبواب البيوت على 

املواطنيني من اخلارج.
أما اإلعالمية عبير اآلنسي، فقالت 
إن معظم املساجد أيضاً أصبحت 

جزءا من سلطة االنقالبيني.

أوكرانيا حصلت على مئات )الدرون)
” لكن القليل منها شهده الميدان

غضب في اليمن.. الحوثيون يغلقون 
محال تجارية بقوة السالح

 متمردو تيغراي يفتحون باب السالم 
في اثيوبيا باستعدادهم للمفاوضات

“فرصة فريدة”..



اعالن4

إعالن
الى الشرك

  محسن تايه خليف
اقتضى حضــورك الى صندوق 
قرب مجمع  العراقي  االسكان 
النهضة /وذلك لتثبيت إقراركم 
باملوافقة على قيام شــريكك 
حمزة(  مهدي  )يحيى  الســيد 
بالبناء على حصته املشــاعة 
في القطعــة املرقمة )1668/1( 
مقاطعــة )6 بــاوي(  لغــرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمســة عشــر 
يوما داخل العراق وشهر خارج 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال...

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أحوال املدنية
العدد/ ج.ص/9877
التاريخ/ 2022/9/12

إعالن
قّدم املواطن ) فتاح يونس ســلمان خلف( 
املســجل في دائرة أحوال سامراء والذي 
يــروم تبديل اللقــب في قيــده وجعله 
)املليســي( بدال من )امللبــس( فمن لديه 
اعتــراض مراجعة هذه املديرية خالل )15( 
يوما من تاريخ نشــر االعالن  وبعكســه 
سيتم النظر في طلبه وفق احكام املادة 
)22( من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

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

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أحوال املدنية
العدد/ ج.ص/9875
التاريخ/ 2022/9/12

إعالن
قّدم املواطن ) احمد يونس سلمان خلف( 
املســجل في دائرة أحوال سامراء والذي 
يــروم تبديل اللقــب في قيــده وجعله 
)املليســي( بدال من )امللبــس( فمن لديه 
اعتــراض مراجعة هذه املديرية خالل )15( 
يوما من تاريخ نشــر االعالن  وبعكســه 
سيتم النظر في طلبه وفق احكام املادة 
)22( من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

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

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: ج.ص/ 9821
التاريخ: 2022/9/11
قــدم املواطــن )نصيف احمــد رحيم 
محســن( طلبا في دائرة احوال العلم 
والــذي يروم تصحيح اســمه اجملرد في 
قيده وجعله )ناصيف( بدال من )نصيف( 
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( يوما من تاريخ نشــر االعالن 
وبعكسه سيتم النظر في الدعوى وفق 
احــكام املادة )22( من قانــون البطاقة 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد/ 3907
التاريخ/ 2022/9/12

اعالن
م/ حجة حجر وقيمومة

)محمد  املدعــو  فقــد  بتاريــخ 2016 
امهيدي ذياب( وانقطعــت اخباره منذ 
ذلك التاريخ وحلد االن عليه ولتقدمي والده 
العنيزي( طلبا  ذياب  )امهيدي  الســيد 
الى هــذه احملكمة يروم فيه نصبه قيما 
علــى املفقود اعاله لذا قــررت احملكمة 
االعالن عن حالة الفقدان بالنشــر في 
صحيفتــني محليتــني يوميتني فعلى 
كل من لديــه معلومات تخص املفقود 
اعاله مراجعة هــذه احملكمة خالل مدة 
اقصاها عشرة ايام من تاريخ النشر في 
احملكمة  وبعكسه ســتصدر  الصحف 

حجة احلجر والقيمومة وفقا للقانون.
القاضي

جمهورية  العراق / وزارة العدل  
مديرية تنفيذ خانقني

العدد /130/ت/2022
التاريخ/2022/9/8

الى املنفذ عليه / محمد مجيد حسني 
 لقــد حتقق لهذه املديرية من خــالل كتاب مركز 
شرطة ) ازادي /ق /أ /6349 ( واشعار مختار منطقة 
خانقني حي رمضان  انــك مجهول محل االقامة 
وليــس لك موطن دائم او مؤقــت او مختار ميكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقــرر تبليغك اعالنا باحلضور الى مديرية 
التنفيذ خانقني خالل )15( خمســة عشــر يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة املعامالت 
التنفيذيــة بحضورك وفي حالــة عدم حضورك 
ستباشــر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري 

وفق القانون. 
اوصاف احملرر

قرار محكمة بــداءة خانقني بالعدد 403\ب\2021 
فــي 3\11\2021 املتضمن بالــزام املدعى عليه ) 
املدين\ محمد مجيد حســني ( بتأديته للمدعي 
) الدائن \ احمد محمد امــني ( مبلغ قدره ) ثالثة 
وعشرون الف دوالر امريكي )23،000( $ أي ما يعادل 
وخمســمائة  مليون  وثالثون  ثالثة   )33،589،000(
وتســعة وثمانون الف دينــار ، وحتميل الطرفني 
الرسوم واملصاريف النسبية وحتميل املدعى عليه 
) املديــن( اتعاب محاماة لوكيــال املدعي ) الدائن( 
احملاميان )رغد فــوزي ومصطفى فوزي( مبلغ قدره 
)500،000( خمسمائة الف دينار مناصفة بينهما.

املنفذ العدل 
بركات محمد حسني الزبيدي

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: 2022/198

إعالن
تبيــع مديرية تنفيذ الناصرية الســيارة 
املرقمــة 15518 صالح الديــن حمل نوع 
داف تريله براد موديــل 2006 اللون احمر 
العائــدة الى املدين عبد الكرمي عواد لفته  
لقاء طلب الدائن حســني قاسم كاظم 
البالغ 13698800  فعلى الراغب بالشراء 
مراجعة هذه املديريــة خالل 10 أيام تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
القيمة  القانونية 10% مــن  التأمينــات 
وان  العراقية  اجلنســية  وشهادة  املقدرة 
رسم التحصيل والداللية على املشتري . 
املواصفات : السيارة املرقمة 15518 صالح 
الدين حمل نوع داف تريله براد موديل 2006 
اللون احمر ملون وحســب قرار محكمة 
بداءة الناصرية بالعدد 2900/ب/2021 في 
2021/11/18 واملتضمن الزام املدين بتادية 
مبلغ قدره 13698800 ثالثة عشر مليون 
وستمائة وثمانية وتسعون الف وثمامنائة 
دينــار – القيمة املقــدرة 2250000 اثنان 

وعشرون مليون وخمسون الف دينار .
منفذ عدل الناصرية
ناجي عبد الهادي السعداوي
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جمهورية العراق / وزارة النفط / شركة نفط ميسان 
الى شركات املقاوالت /الدرجة التاسعة انشائي )كحد ادنى(

م: مناقصة 18 /ميسان 2022 اخلاصة بـ )انشاء مخزن املواد الكيمياوية في حقل غاز العمارة( اعالن اول

1-يسر شركة نفط ميسان دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة ممن يحملون هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2022 بدرجة تصنيف ال تقل عن الدرجة 
التاسعة)انشائي(لتقدمي عطاءاتهم للعمل أعاله احملددة كلفته التخمينية ب )212,305,000( مئتان واثنا عشر مليون وثالثمائة وخمسة االف دينار عراقي )ضمن 

تخصيصات املوازنة التشغيلية تنفذ خاللها اعمال الصيانة ملدة )210( يوم .
2- ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة العامة لهذا املشروع ستنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , املواطن , العدالة( 

3- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العاطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 باعتماد 
الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح جلميع املناقصني 

4- على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بشركة نفط ميسان /هياة املشاريع/ قسم التصاميم
 designs@moc.oil.gov.iq 

وخالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا وكما موضحة بوثائق املناقصة 
5- معايير التقدمي والتاهيل : 

- تقدمي امليزانية العامة )مربحة(املدققة من قبل محاسب مختص وفقا للقانون تبني الوضع املالي للسنتني االخيرتني كحد ادنى )غير مطلوب( احلد األدنى ملعدل 
اإليرادات السنوية يبلغ )غير مطلوب( 

- على مقدم العطاء توفير السيولة النقدية اخلاصة باملشروع ومببلغ ال يقل عن )21,230,500( واحد وعشرون مليون ومائتان وثالثون الف وخمسمائة دينار عراقي 
مؤيدة بكتاب )صادر عن مصرف معتمد في العراق( و معنون الى شركة نفط ميسان.

- املشــاركة بصفة مقاول ,او إدارة عقود , او كمقاول ثانوي , في عقد واحد )1( كحد ادنى خالل الســنوات العشرة )10( السابقة ومببلغ ال يقل عن )63,691,500( 
ثالثة وستون مليون وستمائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة دينار عراقي مؤيدة لتنفيذ عقد مماثل العمال هذا العقد ومت إجنازه بنجاح كامل – ويعنى باملماثلة 

حجم العمل تعقيداته األساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها في القسم السادس متطلبات صاحب العمل. 
- كافة املعايير والشروط األخرى املنصوص عليها في وثائق املناقصة.

6- مالحظة مهمة )لن تخصيصات هذا العمل ضمن تخصيصات املوازنة التشــغيلية لشركة نفط ميسان والتي يتوقف صرفها بانتهاء السنة املالية 2022 
وعليه ففي حال امتداد فترة تنفيذ املشروع الى السنة املالية 2023 سوف يتم إيقاف صرف أي مستحقات للمقاولني الى حني إقرار املوازنة وفق نسبة 12/1 من 

مصروفات املوازنة التشغيلية لعام 2022 والتي ال تسمح مبالغها بصرف مبالغ كبيرة كسلف مشروع بهذا احلجم. 
- بإمكان العطاءات املهتمني شراء وثائق املناقصة باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى / شركة نفط ميسان -القسم القانوني-شعبة العقود واملناقصات 

ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( مائة الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد.
 7 يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي : مقر شركة نفط ميسان /استعالمات الشركة/ صندوق تقدمي العطاءات رقم )1( في املوعد احملدد قبل الساعة )12( 
ظهرا من يوم غلق  املناقصة املصادف )الثالثاء( )2022/10/18( وال يســمح بتقدمي العطاءات الكترونيا والعطاءات املتاخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 

بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر شركة نفط ميسان/ موقع استعالمات الشركة الساعة )12( ظهرا من يوم الغلق املذكور 
8 كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )تامينات أولية( مببلغ مبقداره )6,369,150( ســتة ماليني وثالثمائة وتســعة وســتون الف ومائة وخمسون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان صادرا عن مصرف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ونافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء 

9 مدة نفاذية العطاء )120يوم( من تاريخ غلق املناقصة .
10 ســيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن استفسارات املقاولني في متام الساعة التاســعة  صباحا بتوقيت العاصمة بغداد من يوم )الثالثاء( املصادف 2022/10/11 
وذلك على قاعة املركز الثقافي النفطي الواقعة في دور النفط بقضاء العمارة وان كل االستفسارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب ان تقدم في موعد أقصاه 

سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر وعلى العنوان املذكور في الفقرة )4(أعاله 
11 ال يجوز ملنتســبي الدولة والقطاع العام االشــتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة وللشركة احلق في اســتبعاد العطاءات الغير مستوفية 

للشروط واملعايير .
12 شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات.

13 اذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد الغلق عطلة رسمية فان موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة 
وبتمام الساعة احملددة  في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة غلق املناقصة 

14 العطاءات املدونة بقلم الرصاص او أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها 
15في حالة فشل مقدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حسن أالداء او توقيع عقد سوف يترتب عليه الغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء دون حاجة الى حكم 

قاضي 
16 يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن 



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية 
محكمة بداءة العمارة 

العدد:8/كشف مستعجل جتاري /2022
التاريخ: 2022/9/11 

اعالن موعد مرافعة
الى املطلوب الكشف ضده/شركة سترويل فيدة/ مديرها املفوض/

فيسلني كوستف دراكون إضافة لوظيفته

اقام طالب الكشــف املستعجل السيد )محافظ ميسان/إضافة لوظيفته( امام هذه احملكمة 
الدعوى املرقمة 8/كشــف مســتعجل جتاري/2022 يطلب فيها اجراء الكشــف املستعجل 
لغرض تثبيت واقع حال املشروع وتثبيت حقوق جميع األطراف نتيجة تلكؤ الشركة أعاله في 
تنفيــذ التزاماتها التعاقدية ورغم اإلنذارات املوجهة اليكم والتي قامت بها دائرة املدعي أعاله 
بســحب العمل مبوجب قرار سحب العمل ذي العدد )11307( في 2021/12/22 ولتعذر تبليغك 
وحسب كتاب مركز شرطة الكوت املرقم 9621 في 2022/9/8 ومرفقة ورقة تبليغك املتضمن 
شــرح القائم بالتبليغ بانك مرحتل الى جهة مجهولة ومرفقة اشعار مختار محلة الكفاءات 
في قضاء الكوت/محافظة واسط املتضمن انك مرحتل الى جهة مجهولة عليه تقرر تبليغك 
بطريق النشــر في صحيفتني محليتني باحلضور مبوعد املرافعة املوافق 2022/9/26 الســاعة 
التاســعة صباحا وفي حال عدم حضورك او ارســال من ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفق القانون 
القاضي 
عادل عباس حسني   

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 19758/39
التأريخ/ 2022/9/8

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها 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 )30( 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 عشــرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة/ املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية 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 احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

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

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )15 عشر سنة( 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 )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة املصدقة لبدل االيجار الســنوي مضروبة في مدة اإليجار 
الكلية مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة محافظة البصرة في 
املعقل( 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.

- يتحل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم او بناء املاجورات وباشرا فمديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا 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.

- الشــروط الفنية والقانونية النشاء سوق منوذجي بطابق واحد على القطعة املرقمة  )1881/2219( الرباط الكبير 
والبالغ مساحتها )1614 م2(

1. ال يجوز استعمال العقار إالَّ لغرض تنفيذ الفعالية )سوق منوذجي بطابق واحد(.
2. مدة االيجار )15( خمســة عشر سنة تؤول بعدها كافة املشــيدات الى البلدية دون عوض وشرط على أن تكون 

بحالة جيدة.
3. ال يسمح للراغـــب باالستئجار باالشتراك باملزايدة إال بعـــد تـقـديـم مـا يـؤيـد عـدم مديونيته للبلديـة من 

قبل شعبة الواردات، وحدة الرسوم.
4. على الراغب باالستئجار وقبـــل االشتراك باملزايـدة إيـداع أمـانـــات دخـول مـزايـدة تعادل )30 %( مـن القيمة 
التقديرية املصدقة لبدل االيجار السنوي مضروبة في مدة االيجار الكلية احملددة أعاله وتودع بصـــك مصدق ألمـر 
بلدية البصرة استنادا الحكام املادة )12/ خامسا( من القانون أعاله وال يسمح بدخول قاعة املزايدات اال ملـــن سـدد 

التأمينات أعاله أصوليا.
5. على املســتاجر وقبل توقيع العقد تسديد أجور استحصال املوافقة التخطيطية البالغة )100,000( مائة الف 

دينار لصالح مديريتنا في حال دفعها سابقا من قبل البلدية.
6. يتحمل املستاجر أجور اخلدمة البالغة )%2( من بدل االيجار وتدفع لصالح البلدية قبل توقيع العقد.

7. يلتزم املساطح بتشييد الفعاليـــة أعـاله خـالل مـدة )1( سـنـة واحـدة مـن تـاريـخ توقيـع العـقـد وبخالف 
ذلـــك يفسخ العقد دون اللجوء الى القضاء ويصادر مبلغ ضمان التشييد ويؤول ما هـو قـائـم مـن مـشـيـدات 
الى البلدية دون مقابل مع احتفاظ البلدية باملطالبة بالتعويض استنادا ألحكام الفقرة )ج( مـــن املـادة )16( مـن 

قـانـون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل.
8. على املستاجر وقبل توقيع العقد إيـــداع مبلغ ضمان لتشييد الفعاليـــة أعـاله ضـمـن مـدة التشييد احملددة 
أعاله يعـــادل بدل االيجــار املصدق بقرار اإلحالة املصدق بقرار االحالة لتلك املدة ويعاد اليـــه بعـــد تأييد تنفيذ 
الفعاليـــة على وفـــق بـنـــود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية وبتأييد من قبل املهندس املشرف على 

التنفيذ أو جلنة فنية خاصة لهذا الغرض.
9. على البلدية تســمية مهندس يتولى اإلشراف على تنفيذ الفعالية أعاله وحسب ما تتضمنه بنود العقد املبرم 
والشــروط الفنية والقانونية ووفقا للتصميم واخملططات التفصيلية النهائيــة املصدقة أصوليا، مع تأييد اجناز 

الفعالية أعاله وفقا لذلك.
10. على املستاجر توفير واسطة نقل للمهندس املشرف من والى موقع العمل خالل فترة تنفيذ الفعالية.

 11. على املســتاجر تعيني مهندس مختص من قبله ويكون مســؤوال عن ســالمة التنفيذ إضافة الى املهندس 
املعـيـن مـن قبـل البلدية.

12. تتم إجـــراءات التسليم ملوقع العقـار أعـاله مبوجب محضر رسمـــي وبحضور املهنـدس املشـرف شخصيا 
واملساطح وممثال عن الشعبة القطاعية التي يقع العقار أعاله ضمن حدودها اجلغرافية.

13. على املستاجر وخالل مدة أقصاها )30( ثالثون يومـا مـن تـاريـخ إبـرام العقـد إجـراء فـحـص الـتربة للموقع 
واعتماد نتائج الفحص إلعداد مخططات األسس لتحمل االثقال املتوقعة وبتأييـــد مـــن مـكـتـــب استشاري 
متخصص لهذا الغرض مع إعـداد اخملططات التفصيلية والكشوفات الفنية النهائية املتكاملة مبا فيها كشوفات 
االعمال )اإلنشائية، املعمارية، املدنية الكهربائية، الصحيات ،اجملاري( ومبا يتوافق مع اخملططات والكشوفات الفنية 

األولية املعدة مـــن قـبـل البلديـة وتـقـــدم الى )شعبة املشاريع( و)وحـدة إجـازات البنـاء( في مـديـريتنا لغرض 
مصادقتها أصوليا وكال حسب اختصاصه خالل مدة اقصاها )30( ثالثون يوما تبدأ من تاريخ تقدميها مـــن قبـــل 

املساطح وتعتبر املده أعاله )60( ستون يوما خارج مدة التشييد احملددة وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل.
14. على املستاجر استحصال إجازة بناء أصوليا وفق الضوابط واملباشرة بالعمل خالل مـدة )30( ثالثني يومـا مـن 
تـاريـخ توقيع العقد، وال تتحمل البلدية أي تبعات قانونية في حال وجود أي تعارض مع التزامات وتعارضات الدوائر 

األخرى املنفذة من قبلهم بدون موافقة البلدية.

15. على املســتاجر واملهندس املشـــرف االلتزام بالتصاميــم واخملططات التفصيلية النهائية ومبـــا ورد بجداول 
الكميات والكشوفات الفنية النهائية املصادق عليها أصوليا عنـــد تنفيذ املشروع وعـدم إجراء أي تغيير أو حتوير 

فيها إال مبوافقة البلدية التحريرية وبعد تأييد املهندس املشرف لذلك ألسباب موضوعيه ضرورية.
16. على املستاجر وبإشــراف املهندس املشرف االلتزام باســتعمال املواد املطابقة للمواصفات والشروط الفنية 
والفحوصــات اخملتبرية ويرفض ما هــو رديء منه على أن تكون اإلنهاء ات مبواصفات درجــة أولى وموافقة للتطور 

احلضاري للمدن.
17. على املســتاجر االلتزام مبتطلبات احلماية والســالمة املهنية وعدم استخدام مـــواد سريعة االشتعال مثل 
الســندويج بنل واآللي كابوند واســتحصال موافقه مديرية الدفاع املدني على اخملططــات التفصيلية النهائية 
املقدمة مـــن قبله خالل مدة شــهر من تاريخ توقيع العقد وعلى املهندس املشــرف عدم الســماح للمساطح 

باملباشرة بتنفيذ الفعالية إال بعد استحصاله املوافقة أعاله.
18. على املستاجر إيصال التيار الكهربائي والتوصيالت املائية واجملاري وغيرها من البنى للفعاليـة أعاله على نفقته 

اخلاصة .
19. في حال ظهور أي تعارض أثناء التنفيذ يجعل تنفيذ التزام املســاطح غير ممكن فعلى املساطح القيام مبعاجلة 
التعارض ورفعه على نفقته اخلاصة، بعد ان يحدد املهندس املشــرف ســقفا زمني إلزالـــة العـــارض بالتنسيق 
مع اجلهـــة العائد اليها العارض ويتم اعتبار املدة الزمنية من تاريخ إثبات العارض ولغاية معاجلته )مـــدة توقف( 

مستحقه بـدل االيجار ملديريتنا.
20. يلتزم املستاجر بالشروط التعاقديـــة كـافـــة وحسب قانون بيع وإيجار الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعـدل 
وتعليماتـــه وللمهندس املشرف صالحية تطبيق جميع ما يراه مناسبا مـــن الشـروط العامة لتنفيذ مقاوالت 
أعمال الهندســة املدنية بجزئيها االول والثاني وشــروط املقاولــة ألعمال الهندســة الكهربائية وامليكانيكية 

والكيمياوية بقسميها األول والثاني ومبا ال يتعارض مع بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية هذه.
21. على املستاجر استحصال اإلجازات الالزمة ملباشرة اعماله عند تشغيل الفعالية أعاله وخاصـــة مـا تـعـلـق 

مـنهـا بإجازة )ممارسة املهنة اإلجازة االمنية، اإلجازة الصحية ..... الخ( وحسب نشاط الفعالية وطبيعتها.
22. على املســتاجر تسجيل حق املساطحة لدى مديرية التسجيل العقاري املعنية وبالتنسيق مع شعبة األمالك 

ويتحمل املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
23. على املســتاجر الســماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة ألمـــالك مديريتنا بأداء مهامها 

املوكلة لهـا لهذا الغرض في أي وقت تشاء ضمن فترة التعاقد.
24. على املستاجر تسديد بـــدل االيجـار سـنـويـا ويـتـم مراجعـــة تقـديـر البـدل كـل )5( خمس سنوات مـن 

تـاريـخ إبرام العقد املشار ألحكام املادة )16/ب( من القانون أعاله.
25- على املســتاجر بعد نهاية العقد تســليم العقار ومبشيداته خالية من الشــواغر وإنهاء كافة التزاماته مع 
الشــاغلني الســابقني وبخالف ذلك يتحمل كافة التبعات القانونية واملالية املترتبة جّراء عدم متكني البلدية من 

استغالل امالكها استنادا للقوانني النافذة.
26- يحق للبلدية فســخ العقد عند اإلخالل بأي شرط من الشروط الفنية والقانونية اعاله وتؤول املشيدات كافة 

الى البلدية دون عوض مع حتميل املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
 27- تعتبر هذه الشــروط الفنية والقانونية جزءا ال يتجزأ من العقد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها أصوليا من قبل 

الشعب املعنية وكال حسب اختصاصه.
28- يتعهد من ترسو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل تسديد االقساط 
وفي حال املوافقة على تقســيط بدل االيجار أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترســو عليه املزايدة 

بعد اإلحالة وقبل توقيع العقد استنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة/ االمالك بالعدد 21531 في 2019/7/11
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 17947/35
التأريخ/ 2022/8/17

إعالن اول

موقعهمدة االيجارمساحتهجنس العقارت

القطعة املرقمة )1881/2219( الرباط الكبير املراد تاجيرها النشاء سوق منوذجي بطابق واحد وحسب املادة 1
الرباط الكبير)15( خمسة عشر سنة1614 م2)16( من قانون 21 لسنة 2013 املعدل

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ اخلورة/ شارع املعارضثالث سنوات1000 م342معرض1

القبلة/ اراضي الصبخثالث سنوات400 م12147/1/12مكتب بيع اخلضروات2
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

اســتمرار  نفطيون  محللون  توقع 
ارتفاع أســعار النفــط اخلام خالل 
األسبوع اجلاري، بعدما أنهى النفط 
املاضي على مكاســب  األســبوع 
بنحو ثالثة في املائة بســبب تراجع 
الدوالر نســبيا بعدما سجل أعلى 
20 عاما، حيث عادة  مســتوى في 
ما تكون العملة األمريكية القوية 
إلى جانب  النفط  هبوطية ألسعار 
اإلمدادات  بشــح  املتعلقة  اخملاوف 
في ضوء تصاعــد اخلالفات الغربية 
- الروســية حول العقوبات وحظر 

النفط الروسي.
وأوضح احملللون، أن أســعار النفط 
اخلــام تواجه فــي املقابل ضغوطا 
هبوطية بفعل اخملاوف من تشــديد 
السياسات النقدية من قبل البنوك 
التضخم  وارتفاع معدالت  املركزية 
والركود، إضافة إلى ارتفاع مخزونات 
 8.85 بنحو  األمريكية  اخلام  النفط 
مليون برميل إلى 427 مليونا بينما 
التــزال منخفضة بنحو 3 في املائة 
فقط أقــل من املعــدل الطبيعي 
لهــذا الوقت من العــام، وذلك في 
الوقت الــذي انخفض فيه الطلب 
على البنزين فــي الواليات املتحدة 
7.9 في املائة مقارنة بالعام املاضي.
وســلطوا الضــوء علــى محاولة 
جزئية للمساعدة في أزمة الطاقة 
في بريطانيا، حيث تريد ليزا تراوس 
الوزراء اجلديدة رفع احلظر  رئيســة 
الهيدروليكــي  التكســير  علــى 
املقترحة لدعم  كجزء من خطتها 

إمدادات الطاقة.
وأشــاروا إلى انتعــاش النفط من 
أدنى مستوى في ثمانية أشهر مع 
جتاهل السوق لتقرير أمريكي يظهر 
اخلام  النفــط  مخزونات  تضخــم 
وتراجع الطلب بعد تفاقم عمليات 
البيــع األخيرة، كما أثر التشــديد 
التباطؤ  بشــأن  واخملــاوف  النقدي 
االقتصادي في السوق بينما رفعت 
توقعاتها  الطاقة  إدارة معلومــات 
للطلــب العاملي علــى النفط في 
فيمــا خفضت  املاضي  األســبوع 

أيضا توقعات اإلمدادات األمريكية.
وفي هذا اإلطار، يقول روس كيندي 
إتش  “كيو  املنتدب لشركة  العضو 
إيــه” خلدمات الطاقة “إن الســوق 
من املتوقع أن تتجــه إلى التعافي 
في األســبوع اجلاري في ظل ترقب 
جتاوز حالة تدهور الطلب في الصني 
بســبب اإلغالقات”، كمــا رجح أن 
تتحسن معنويات السوق وتتالشى 

اخملــاوف من نقــص في إمــدادات 
النفط العاملية.

وأشار إلى أن انتهاء موسم القيادة 
الصيفــي ســيجعل الطلب على 
احملرك  التدفئــة هو  وزيــت  الديزل 
األساس لدعم أسعار النفط خاصة 
فــي ضوء بيانات عــن أن مخزونات 
للغاية  منخفضة  التقطيــر  نواجت 
مع اقترابنا من فصل الشــتاء قبل 

أقل من 60 يوما.
من جانبه، يرى دامير تسبرات مدير 
تنمية األعمال في شركة “ تكنيك 
جروب” الدولية، أن أســعار النفط 
اخلام تتجــه إلى مزيد من االنتعاش 
في األســبوع اجلاري - على األرجح 
- حيث وصــل النقص في حصص 
منتجــي “أوبــك +” إلى مســتوى 
قياسي بحســب بيانات صادرة عن 
وكالة بالتس، وذلك على الرغم من 
زيادة نسبية في اإلنتاج حيث ارتفع 

إنتاج “أوبك +” 260 ألف برميل يوميا 
في أغسطس املاضي.

وأشار إلى حدوث تراجعات في إنتاج 
كل من كازاخستان ونيجيريا بينما 
في املقابل منا إنتــاج كل من ليبيا 
ودول اخلليــج، كما أن أوجه النقص 
مقدار  حول  تساؤالت  تثير  املتزايدة 
النفط اخلام الذي ستكون اجملموعة 
قادرة على إضافته في سوق ضيقة 
تواجه عقوبات متزايدة على روسيا 

بسبب احلرب في أوكرانيا.
أمــا بيتر باخــر احمللــل االقتصادي 
القانونيــة  الشــؤون  ومختــص 
للطاقة، فيرى أن التقلبات ما زالت 
اخلام،  النفط  أسعار  على  مهيمنة 
اليومية  التعامــالت  وجدنا  “حيث 
تنتهــي على ارتفاع قــوي بنحو 4 
في املائة في ختام األسبوع املاضي 
بينما استمرت اخلسائر األسبوعية 
لكن بوتيرة أقل مقارنة باألســابيع 

املاضية”.
وأشــار إلى أن عديدا من دول حتالف 
تراجع  حتديــدات  تواجه   ”+ “أوبــك 
أو  اإلنتاج بسبب مشــكالت فنية 
نقــص االســتثمار أو االضطرابات 

الداخلية.
وتوضح إرفي ناهار مختص شــؤون 
النفط والغاز في شــركة “أفريكان 
ليدرشيب” الدولية أن فرص حتقيق 
صعود في األسعار مجددا مرجحة 
بنســبة أكبــر خاصة فــي ضوء 
النفطية  اإلمــدادات  أزمة  تصاعد 
الروســية إلى أوروبا في ظل حظر 
كما  اجلاري،  العام  بنهاية  سيطبق 
أجــرى حتالف “أوبــك +” خفضا في 
برميل  ألف  مائــة  بنحو  اإلمدادات 
املقبل حتســبا  أكتوبر  يوميا فــي 

خملاوف التباطؤ والركود العاملي.
وأشــارت إلــى ليبيا التــي عانت 
أكبر  ســجلت  واســعة  صراعات 

املكاسب االنتاجية في شهر، حيث 
أعادت املؤسســة الوطنية للنفط 
اململوكة للدولة إنتاجها بســرعة 
في عديد من احلقول الرئيسة حتت 
املقابل  بينمــا في  اجلديدة،  إدارتها 
حدثــت انخفاضات واســعة لدى 
بعض املنتجني مثــل نيجيريا التي 
اآلن كأكبر  أجنــوال  تتفوق عليهــا 
منتج فــي إفريقيا حيــث واصلت 
انخفاضهــا احلاد بنحــو 130 ألف 
برميل يوميا في أغسطس املاضي.

مــن ناحية أخــرى وفيمــا يخص 
األسعار في ختام األسبوع املاضي، 
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية 
من  التاســع  اجلمعــة  تعامــالت 
سبتمبر وســط تراجع أداء الدوالر 
واخملاوف املتعلقــة بنقص املعروض 
من اخلام، لكنها ســجلت خسائر 
أسبوعية هامشــية لثاني أسبوع 

على التوالي.

اجلمعة  تعامــالت  تســوية  وعند 
ارتفعــت العقــود اآلجلــة للخام 
األمريكــي بنحو 3.89 في املائة إلى 
مســجلة  للبرميــل،  دوالر   86.79
خســائر أســبوعية بنحو 0.1 في 
املائة، كما صعــدت العقود اآلجلة 
خلام برنت عند التســوية بنحو 4.1 
في املائــة إلى 92.84 دوالر للبرميل، 
لكنها ســجلت خسائر أسبوعية 

0.2 في املائة.
وحــذر الرئيــس الروســي فالدميير 
بوتني هذا األسبوع بتعليق صادرات 
النفــط والغاز إلــى أوروبا في حال 
فرض ســقف ســعري، فيما قررت 
مجموعة أوبك خفض إنتاج النفط 
بواقع مائة ألف برميل يوميا مقابل 
الزيادة التــي أقرتها خالل االجتماع 

املاضي.
 PVM برينــوك من  وقال ســتيفن 
الغرب مواجهة  “إنه سيتعني على 
مخاطــر فقدان إمــدادات الطاقة 
الروســية وارتفاع أســعار النفط 
خالل األشــهر املقبلة”، بحســب 

وكالة “رويترز”.
مــن جانب آخر، ذكر تقرير شــركة 
بيكــر هيوز األمريكــي أن إجمالي 
في  النشــطة  احلفر  منصات  عدد 
مبقدار  انخفض  املتحــدة  الواليات 
منصة هذا األسبوع، حيث انخفض 
إجمالي عدد احلفارات إلى 759 هذا 
األســبوع - 256 منصــة أعلى من 

عدد احلفارات هذه املرة في 2021.
ولفت إلى انخفاض حفارات النفط 
في الواليات املتحدة مبقدار خمسة 
هذا األسبوع، إلى 591 فيما ارتفعت 
لتصل  أربع،  مبقــدار  الغاز  منصات 
احلفارات  بقيــت  بينما   ،166 إلــى 

املتنوعة على حالها عند اثنني.
ونــوه التقريــر بانخفــاض عــدد 
احلفارات فــي حوض بيرميان مبقدار 
اثنني إلى 340 هذا األســبوع فيما 
بقيــت احلفارات فــي “إيجل فورد” 
علــى حالهــا عنــد 71 وحفارات 
النفط والغاز في “بيرميان: أعلى 86 
مما كانت عليــه هذه املرة من العام 

املاضي.
وأكــد بقاء إنتــاج النفط اخلام في 
الواليات املتحدة دون تغيير لألسبوع 
املنتهي في 2 ســبتمبر بينما ظل 
إنتاج النفط اخلــام األمريكي عند 
12.1 مليون برميل يوميا لألســبوع 
الثاني على التوالي، وذلك وفقا آلخر 
تقديــرات إدارة معلومــات الطاقة 
مستويات  زادت  كما  األســبوعية، 
اإلنتــاج في الواليــات املتحدة 400 
ألــف برميــل يوميا على أســاس 
ســنوي، بزيادة 2.1 مليــون برميل 

يوميا مقارنة بالعام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار الذهب “االجنبي 
احمللية  األســواق  في  والعراقــي” 
طفيف،  بشكل  بغداد  بالعاصمة 
فيما انخفضت في أســواق اربيل 
عاصمــة اقليم كردســتان، امس 

االثنني.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار 

الذهب في أســواق اجلملة ب   شارع 
النهر في العاصمة   بغداد سجلت 
امس االثنني ، ســعر بيع للمثقال 
الواحــد عيــار 21 مــن الذهــب 
اخلليجــي والتركــي واألوربي بلغ 
355 الف دينار، وســعر شراء 351 
الفاً، فيما كانت اسعار امس االول 

االحد، 354 الف دينار.

وأشــار املصدر، إلى أن ســعر بيع 
املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 
325 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 
321 ألفــا. وفيما يخص أســعار 
الذهب في محــال الصياغة، فإن 
اخلليجي  الذهب  مثقال  بيع  سعر 
عيــار 21 يتراوح بني 355 الف دينار 

و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع 
 325 بني  العراقي  الذهــب  مثقال 

الفاً و 335 الف دينار.
الذهب  أسعار  سجلت  اربيل  وفي 
عيار 24 ســعراً بلغ 410 االف دينار 
عراقي، والذهــب عيار 21 بلغ 363 
الف دينار والذهب عيار 18 بلغ 309 

آالف.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنــت غرفــة جتارة عّمــان، امس 
االثنني، أن العراق جاء باملرتبة االولى 
للشــهر الثاني على التوالي بأكثر 
الدول اســتيرادا مــن األردن خالل 8 

أشهر من العام احلالي 2022.

وقالــت الغرفة في بيــان لها ، إنه 
“خالل األشــهر الســبعة املاضية 
من العام احلالــي، مت تصدير بضائع 
وســلع إلى بلدان عربيــة وأجنبية، 
بلغت نحو 584 مليون دينار، مقابل 
477 مليون دينار للفترة نفسها من 

العام املاضي”. 
واضافت ان “الصــادرات توزعت من 
حيث قيمتها خالل 8 أشهر املاضية 
من العام احلالي على العراق بقيمة 
نحــو 138 مليون دينار اردني، ومصر 
84 مليــون دينار، فالســعودية 72 

مليــون دينار، واإلمــارات 52 مليون 
28 مليون  دينار، ثم الهنــد بقيمة 
دينار”.ويســاوي الدينار األردني نحو 
ان  الى  امريكياً. واشــارت  70 دوالراً 
“قيمة صــادرات املنتجات األجنبية 
)إعــادة تصديــر( بلغــت نحو 247 

 157 والصناعية  أردني،  دينار  مليون 
مليون دينــار، والزراعية 109 ماليني 
دينار، ثم املنتجــات العربية بقيمة 
48 مليون دينار، والباقي للعديد من 
وبينت  اخملتلفة”.  األخــرى  املنتجات 
غرفة جتارة عّمان، أنها “تقوم بإصدار 

شهادات املنشأ للمنتجات الزراعية 
واحليوانيــة والثــروات الطبيعيــة 
األجنبية  والبضائع  اخلــام،  األردنية 
التي يجري إعادة تصديرها والبضائع 
األجنبية املشتراة من السوق احمللية 

ضمن شروط محددة”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يدرس صندوق النقد الدولي سبال لتوفير 
متويل طــارئ للدول التي تواجه صدمات 
أســعار الغذاء بسبب احلرب وسيناقش 
التنفيذي،  اجمللس  اجتماع  اإلجراءات في 
امس االثنني، بحســب ما ذكرته مصادر 

لوكالة رويترز.
وســيتم تقدمي اخلطة، التي لم يكشف 
عنها من قبل، في جلســة غير رسمية 

جمللس اإلدارة.
وقالت املصادر، التي طلبت عدم نشــر 
اســمها ألن األمر ال يزال قيد املراجعة، 
إن ذلك ســيتيح لصندوق النقد الدولي 
مســاعدة أوكرانيا والدول األخرى التي 
تضررت بشــدة من احلرب الروسية في 
أوكرانيا من دون فرض الشروط املطلوبة 
العادية. ولم يتضح  التمويل  في برامج 

بعد حجم ونطاق التدابير.
وقالــت املصــادر إن من املتوقــع إجراء 
تصويت رســمي يدعم اإلجــراء ، الذي 
الدولي  النقــد  وضعه خبــراء صندوق 

في األشــهر األخيرة ، قبل االجتماعات 
السنوية للصندوق في أكتوبر.

وذكــرت املصادر أنه فــي حالة املوافقة 
مؤقتــا حدود  فإنــه ســيزيد  عليــه، 
االســتفادة احلالية ويتيح جلميع الدول 
األعضــاء اقتراض ما يصل إلى 50 باملئة 
إضافية مــن حصتها في صندوق النقد 
الدولي مبوجــب أداة التمويل الســريع 
التابعــة لصندوق النقــد الدولي وأداة 
االئتمان الســريع التي تخــدم البلدان 
منخفضــة الدخــل. ارتفعت أســعار 
املواد الغذائيــة في جميع أنحاء العالم 
بعد بدء احلرب بسبب غلق طرق اإلمداد 
والعقوبــات والقيــود التجارية األخرى، 
بيد أن اتفاقا توسطت فيه األمم املتحدة 
وأتاح استئناف تصدير احلبوب من املوانئ 
يسهم  بدأ  املاضي  الشــهر  األوكرانية 
وخفض  التجارية  التدفقات  في حتسني 
األســعار في األســابيع األخيرة. وتوقع 
الصنــدوق الــذي يتخذ من واشــنطن 
مقــرا له في يوليــو أن يصل التضخم 

إلى 6.6 باملئة في االقتصادات املتقدمة 
هذا العــام، و9.5 باملئة فــي اقتصادات 
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، 
مما يشكل “خطرا واضحا” على استقرار 
االقتصــاد الكلي احلالي واملســتقبلي. 
وقد طالبت العديد من الدول األفريقية 
والــدول الفقيــرة األخرى التــي تعاني 
مــن نقص الغــذاء واجلوع احلــاد بزيادة 
األمــوال، ولكن لم يتضــح على الفور 
عدد الــدول التي ستســعى للحصول 
على مساعدات متويل إضافية. وسيقدم 
بعض  الدولي  النقــد  اقتراح صنــدوق 
املســاعدة احملــدودة ألوكرانيــا، لكــن 
إلى  بحاجة  إنهم  يقولون  مســؤوليها 
حزمــة متويــل “كاملة” وهم يســعون 
الســتمرار عمل احلكومة بينما تخوض 
أول حرب كبــرى في أوروبــا منذ احلرب 
العامليــة الثانية. وقال متحدث باســم 
صندوق النقد الدولي األســبوع املاضي 
لوكالــة رويتــرز إن الصنــدوق “يواصل 
التعامــل عــن كثــب مع الســلطات 

اخليارات  جميع  حاليا  ويدرس  األوكرانية 
املمكنة لتقدمي مزيد من الدعم ألوكرانيا 

في هذه الظروف الصعبة”.
أيــد دائنو أوكرانيا في اخلارج جتميدا ملدة 
عامني ملدفوعــات ما يقرب من 20 مليار 
دوالر من الســندات الدولية، لكن يتعني 
على البالد ســداد 635 مليون دوالر في 
شــكل مدفوعات أساسية على قروض 
ســابقة من صندوق النقد الدولي تبدأ 
ووافق صندوق  في منتصف ســبتمبر. 
النقــد الدولــي في مارس علــى متويل 
1.4 مليــار دوالر ألوكرانيا  طارئ بقيمة 
للمساعدة في تلبية احتياجات اإلنفاق 
العاجلة والتخفيف من تأثير احلرب. ومن 
املتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 35 
باملئة هذا العام. وأفاد البنك الدولي في 
أغسطس بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا 
غّيرت األمنــاط العاملية للتجارة واإلنتاج 
واالستهالك للســلع بطرق من شأنها 
أن حتافظ على األســعار عند مستويات 

عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024.

أسعار النفط تنتعش على الرغم
 من توقعات التضخم والركود العالميين 

فرص الصعود مرجحة بنسبة أكبر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنهى مؤشــر “نيكي” اليابانــي تعامالت، امس 
االثنني، عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعني، 
متتبعا اإلغالق القوي لـ”وول ستريت”، األسبوع 
املاضي، إذ قادت األســهم ذات الثقل واألسهم 

املرتبطة بالسفر املكاسب.
وأغلق املؤشــر “نيكي” مرتفعــا 1.16 باملئة إلى 
28542.11 نقطة في أعلى مســتوى إغالق منذ 

26 أغسطس.
وزاد املؤشــر “توبكس” األوسع نطاقا 0.75 باملئة 

إلى 1980.22 نقطة.
املاضي،  األميركية، اجلمعة  وارتفعت األســهم 
إذ ســجلت املؤشرات الرئيســية أول مكاسب 

أسبوعية لها في أربعة أسابيع.
وفي طوكيــو ارتفعت األســهم ذات الثقل، إذ 
قفز سهم فاست للتجزئة املشغلة لسلسلة 
يونيكلو للمالبــس 2.29 باملئة، وســوفت بنك 
لالســتثمار في التكنولوجيا 2.49 باملئة. وارتفع 
سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع 
الرقائق بنســبة 1.21 باملئة. وصعدت أســهم 
شركات الســفر والتجزئة بعد أن أفاد تقرير أن 
احلكومة اليابانية تدرس إلغاء ســقفها اليومي 

من الزوار األجانب بحلول أكتوبر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراق بشــكل طفيف، امــس االثنني، 
في البورصة الرئيســية بالعاصمة بغداد، فيما 

استقرت في اقليم كردستان.
وقــال  مصــدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد، سجلتا  امس االثنني 
147925 دينــارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي. 
فيما كانت االســعار امس االول االحد 147900 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية في 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي 
لــكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت أســعار 
الشــراء 147500 دينــار عراقي لــكل 100 دوالر 
امريكي. أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فقد شهدت اســعار الدوالر استقرارا، حيث بلغ 
سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دوالر امريكي، 
وبلغ سعر الشــراء 148000 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

ارتفاع طفيف بأسعار صرف 
الدوالر في بغداد واستقرارها 

في إقليم كردستان

نيكي الياباني يغلق 
عند أعلى مستوى في 

أكثر من أسبوعين

الصباح الجديد - وكاالت:
ســجلت أســعار النفط، اليوم اإلثنــني، ارتفاعا 
بعدمــا بدا أن احملادثات النووية اإليرانية وصلت إلى 
طريق مسدود، ومع اقتراب تطبيق حظر شحنات 
النفط الروسي. وذكرت وكالة “رويترز” ان “العقود 
اآلجلة خلام برنت ســجلت زيادة بـ 88 ســنتا، أي 
بواقع %1، إلى 93.72 دوالر للبرميل بحلول الساعة 

1100 بتوقيت غرينتش”.
وأضافــت ان “ العقود اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوســيط األمريكي ارتفعت 69 سنتا، أي 0.8 %، 
إلى 87.48 %”.ولم يطرأ تغيير يذكر على األسعار، 
األســبوع املاضي؛ بســبب التوازن بني املكاسب 
الناجمــة عن خفــض ضئيل لإلمــدادات نفذته 
منظمة البلدان املصــدرة للبترول )أوبك( وحلفاء 
من بينهم روســيا، وهي مجموعة تعرف باســم 
أوبك+، وبني اإلغالق املســتمر املرتبط بكوفيد19- 

في الصني أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقالت فرنســا وبريطانيا وأملانيا، يوم الســبت، إن 
لديها “شــكوكا خطيرة” حول نوايــا إيران إلحياء 
االتفاق النووي. وسيبقي الفشل في إحياء االتفاق 
املبــرم عــام 2015 النفط اإليراني خارج الســوق 

لتظل اإلمدادات العاملية شحيحة.
وقد ينكمش الطلــب الصيني على النفط للمرة 
األولى منــذ عقدين من الزمن هــذا العام، حيث 
تؤدي سياســة بكني )صفر كوفيــد( الرامية إلى 
القضاء نهائيا على فيروس كورونا إلى بقاء الناس 
في منازلهم خالل العطالت وتقلل من استهالك 

الوقود.

إخفاق المحادثات بشأن النووي 
اإليراني يرفع أسعار النفط

ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها في اربيل 

العراق أكثر الدول استيرادًا من األردن  

صندوق النقد يدرس توسيع المساعدات الطارئة لمواجهة صدمات أسعار الغذاء
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7 اعالن

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الرفاعي 

تنفيذ/30 
رقم االضبارة: 2013/175

التاريخ: 2022/8/31 
الى /املنفذ عليه طالب حسني فليح

لقد حتقق لهــذه املديرية مــن مختار 
مجهول  انك  الرفاعي  قضاء  واختيارية 
محــل اإلقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ عليه 
التنفيذ  واستنادا للمادة)27( من قانون 
نقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية 
تنفيذ الرفاعي خالل خمسة عشر يوما 
للنشــر ملباشرة  التالي  اليوم  تبدا من 
املعامــالت التنفيذيــة بحضورك وفي 
حالة عدم حضورك ستباشــر املديرية 

باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون :
املنفذ العدل 
علي غالب صيهود القريشي 

اوصاف احملرر:
قرار محكمة بداءة الرفاعي املرقم 

36/ب2013 في 2013/2/21

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الرفاعي 

تنفيذ/30 
رقم االضبارة: 2012/267
التاريخ: 2022/8/31 

الى /املنفذ عليه محمد عبد علي 
طعمه 

لقد حتقق لهــذه املديرية مــن مختار 
مجهول  انك  الرفاعي  قضاء  واختيارية 
محــل اإلقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ عليه 
التنفيذ  واستنادا للمادة)27( من قانون 
نقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية 
تنفيذ الرفاعي خالل خمسة عشر يوما 
للنشــر ملباشرة  التالي  اليوم  تبدا من 
املعامــالت التنفيذيــة بحضورك وفي 
حالة عدم حضورك ستباشــر املديرية 

باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون :
املنفذ العدل 
علي غالب صيهود القريشي 

اوصاف احملرر:
قرار محكمة بداءة الرفاعي املرقم 

349/ب2012 في 2012/10/21

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الرفاعي 

تنفيذ/30 
رقم االضبارة: 2013/141
التاريخ: 2022/8/31 
الى /املنفذ عليه وسام كاظم محمد 
لقد حتقق لهــذه املديرية مــن مختار 
مجهول  انك  الرفاعي  قضاء  واختيارية 
محــل اإلقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ عليه 
التنفيذ  واستنادا للمادة)27( من قانون 
نقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية 
تنفيذ الرفاعي خالل خمسة عشر يوما 
للنشــر ملباشرة  التالي  اليوم  تبدا من 
املعامــالت التنفيذيــة بحضورك وفي 
حالة عدم حضورك ستباشــر املديرية 

باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون :
املنفذ العدل 
علي غالب صيهود القريشي 

اوصاف احملرر:
قرار محكمة بداءة الرفاعي املرقم 

31/ب2013 في 2013/2/21

جمهورية العراق
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة 
مالحظية التسجيل العقاري في القرنة

اعالن
طلب تسجيـل عـقـار مجدداً

بناء على الطلب املقدم الى هذه الدائرة بتاريخ 
2022/7/4 لتســجيل متام العقار تسلسل 98 
السراي /القرنة باعتبار اثنا عشر سهما منها 
خمســة اســهم الى عبداهلل ناصر ابراهيم 
وخمســة اسهم الى حســن ناصر ابراهيم 
وســهمان الى جاســمية ناصر ابراهيم من 
باعتبــار حائزين له بصفة  العراقين مجددا 
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة متهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا 
اعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي بوجود 
عالقة او حقوق معينة على هذا العقار تقدمي 
ما لدية من بيانات الى هذه الدائرة خالل مدة 
ثالثن يوما اعتبار من اليوم التالي لنشــر هذا 
االعالن وكذلك احلضــور في موقع العقار في 
الســاعة العاشــرة صباحا من اليوم التالي 
النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعيا في الكشف الذي سيجري في اليوم 

املذكور لهذا الغرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري في القرنة
احمد مهنا زغير

تنويه
متديد/  إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير خدمات املوارد البشرية العامة 

)مشرفني ومهندسني تقنيني , اخصائيي االعمال ومشرفني لقسم السالمة( 
 Extension for 2nd Announcement for Provision of General Human
 Resource Service )Technical Supervisors & Engineers, Business

)Specialists and HSSE Supervisors
010/SC/22 : رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/9/14 الى 9/20/ 2022
وعليه يجب على املشــاركن تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان 
بظروف مغلقــة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/9/20 عند الساعة 4:00 عصرا
2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها  في إعــالن الصحيفة بتاريخ 8/31/ 

2022
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

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

wujie@petroalwaha.com
;chengqiming@petroalwaha.com

lixiwen@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

اعالن
استنادا لقانون املزايدات واملناقصات اخلاصة باالوقاف

 املرقم 45 لسنة 1969 

تعلن هيئة ادارة واســتثمار اموال الوقف الســني/ مالحظية امالك اموال 
الوقف الســني صــالح الدين عن رغبتهــا بتاجير الدكاكــن وعددها )7( 
واملستخرجة من جامع الفاروق / احلويش وجامع املعتصم باهلل/ العباسية 
في قضاء ســامراء في الساعة العاشرة صباحا واملبينة ارقامها واوصافها 
جانبــا فعلى الراغبن فــي االشــتراك باملزايدة مراجعة مقــر مالحظية 
امالك الوقف الســني/ قضاء تكريت مستصحبن معهم بطاقة السكن 
والبطاقة التموينية وهوية االحوال املدنية وشهادة اجلنسية العراقية اصل 
وصورة وتاييد ســكن مع صك مصدق من مصرف الرافدين ممغنط ويحتوي 
على ختم حراري المر )هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني( بالتامينات 
القانونية البالغة 20% من بدل التقدير وعلى من ترســو عليه املزايدة دفع 
االيجار الســنوي صفقة واحدة مع اجور االعالن واللجان مع مالحظة املادة 
18 من نظــام املزايدة اخلاصة باالوقاف والتي منعت املســؤولن واملوظفن 
فــي دوائر االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من االشــتراك في املزايدة 

وكذلك املدينن جلهة الوقف.
يكون موعد املزايدة )االربعاء ( املوافق 2022/9/21

املدير العام

صندوق  االسكان  العراقي في ميسان 
 اعالن

الى الشريك  اوصاف حسن حسن جاسم في العقار63/279 مناصفة 
مع الشــريك املقترض اوصاف ابراهيم ياســن الذي تروم التقدمي الى 
الصندوق االسكان العراقي في ميسان   لغرض التسليف والبناء لذى 
مت التبليغ خالل مدة خمســة عشر يوما داخل العراق وشهر من تاريخ 
النشراذا كان خارج العراق  وبعكســه يسقط حقكم في االعتراض 

مستقبال.

صندوق  االسكان  العراقي  في ميسان
 اعالن

الــى الشــركا ء رباب صبيــح ابراهيم وحتريــر صبيــح ابراهيم في 
العقار12/10419مغربة مناصفة مع الشريك املقترض حسن سوادي 
طارش الذي يروم التقدمي الى الصندوق االســكان العراقي في ميسان 
لغرض التســليف والبناء لذى مت التبليغ خالل مدة خمسة عشر يوما 
داخل العراق وشــهر من تاريخ النشر  اذا كان خارج العراق  وبعكسه 

يسقط حقكم في االعتراض مستقبال.
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االعتيــادي أو الدارس..فهو يؤكد احلقائق 
نعيشــه)-  الذي  الواقع  يحملهــا  التي 
البيت الذي يخلو من املشاكل ليس بيتا 
عراقيــا( ..وهنا تبرز األهــداف احلقيقية 
على تأكيــده بأن البيوت فــي جميعها 

في داخل كل بيت توجد مشكلة كبيرة 
الواقع  كانت أم صغيرة...فلقد تشــابك 
مبعضالت كثيرة وصــارت الناس تتخبط 
فــي تفكيرهــا وكيفية رســم معالم 
التي يريدونها فــي ظل تعقيدات  احلياة 
مشكلة  باالطمئنان)  الشعور  سلبتهم 
البيت تشغلني وال بد من العودة مبكرا.. 
اطمئن سنلتقي كثيرا وأمتنى أن تتحسن 

الظروف ( . .
إذا في كل مشهد من الرواية يسلط لنا 
الكاتب عباس لطيف حكايا متنوعة عما 
يحيط الناس مــن اختالجات وتيه وغربة 
ذلك  في  املتعبة...وهو  نفوســهم  داخل 
يتمنى أن ينعم أبطال روايته بحياة خالية 
من احلزن واحلسرة...) كم شعر باحلزن وهو 
يتطلع إليها وقد نهضت وحملت الكتاب 
واجتها معا نحو باب اخلروج لكن كلمتها 

االخيرة ووعودها بانهما سيلتقيان ( ..
لقــد حــاول الكاتب عبــاس لطيف أن 
يعيد » منتهى » بــكل اناقتها وهدوئها 
واتزانهــا على الرغم من مســحة احلزن 
التي ارتســمت على قســماتها بسبب 
اجلحيم الذي تعيش وسطه...لكنه أدرك 
بأن هنــاك الكثير من العوائق ســتقف 

أمام رغباته...
لقد تنــاول الكثيــر من كتــاب الرواية 
العربية واالجنبية حياة وخصوصية املرأة 
القوية القادرة على تخطي املأسي واحملن 
والكاتب  الباحث  أشــار  وقد  واملصاعب. 
ســامر ســليمان في بحثه عــن افضل 
..رحم  القوية..بقوله  املــراة  الروايات عن 
اهلل اديبنا الكبير جنيب محفوظ حني قال 

»في كل امرأة إمرأة أخرى ال يعرفها أحد 
تســتيقظ حني تنكسر، حني تؤمن بأن ال 
أحد في هذه الدنيا سيكون معها، فجأة 
تصبح أقوى وهــي حقيقة املرأة في كل 

زمان ومكان » .
ومنتهى في رواية ) تذكــرة إلى اجلحيم 
( للكاتب عباس لطيف هــي املرأة التي 
عاصــرت كل فصــول احملنة والقســوة 
وإرادة  واملصاعب وخرجت منها أكثر قوة 
فهــي اآلن تتحدث بــكل صراحة..) كل 
رددت  اجملهولة..هكــذا  خطواتــه  يعاقر 
منتهى هذه العبارة وهــي تتوجه للقاء 
العتيدة..سرها ما  صالح في جلستهما 
ســمعته منه من اشتغاله في املطبعة 
صباحا وذهابه في املســاء إلــى الكرادة 
لبيع لوحاته واهتماهه بها وقلقه عليها 
ولهفتــه إلى اليوم الذي تعطيه شــارة 
البــدء للتوجه إلى أبيهــا..( ..وهو مازال 
يدغــدغ مشــاعرها..) - اتعرفني أن احلزن 

يجعلك أكثر جماال وبهاء (..
أقول لقد إستطاع الكاتب عباس لطيف 
يوميــة وتفصيلية عن  تقارير  إعداد  من 
وســط  خطواتهم  ووثق  أبطالــه  حياة 
هذا الضجيــج املتواصل وحالة التخبط 
والضياع والتيه والغربة التي يعيشــها 
الناس والتي هي أشــبه بقارب تتقاذفه 
امــواج البحــر، يبحث عن بقايا شــراع 

يوصله إلى شواطئ األمان.. 
) وتذكرة إلى اجلحيــم ( ماهي إال وثيقة 
تؤكد ما ذهب اليــه) افالطون ( بأن احلب 
هو املالذ واملنقذ وان اجلســر الوحيد إلى 

اآللهة هو احلب...

محمود خيون 

في ســرد ذاتــي لوقائع حياتيــة ويومية، 
كتــب القــاص عبــاس لطيــف روايته 
..وقد حملت  االخيرة) تذكرة إلى اجلحيم( 
مــن األحداث املتناقضــات الكثير خاصة 
مايتعلق مبشــاعر النــاس في ظل ظروف 
قاهــرة وعصيبــة متــر بها البــالد والتي 
انعكســت ســلبا على مفردات حياتهم 
بايامها وساعاتها الثقيلة املفرغة من كل 
حلم هادىء ميكن له أن يرسم معالم أكثر 
وضوحا وســط ظالم دامس يحيط بكل 
املفاصل احليوية التي يريد بها اإلنسان أن 
يثبت لالخرين أنه يحمل مشاعر جياشه 
واحاســيس ثائرة يشــوبها الشوق لكل 
ما هو جميل ويدعو إلــى طمأنينة الروح 

وهدوء العقل...
فالروائــي عبــاس لطيف يؤكــد لنا بأن 
الوقائــع الغريبة تعطــي للحياة معاني 
جديدة وبهذا تكسر الروتني اململ وجمود 

األيام. 
وهكذا يتلو علينا حكايــاه التي جاء بها 
على شــكل فقرات تتحدث بكل سالسة 
وشــفافية ووضوح عن مقاطــع حياتية 
يعيشــها أبطال روايتــه) نرجس صاحبة 
صالــون احلالقــة وهيفاء وعبــد الوهاب 
ومنتهــى واخلادمة نوال والرســام صالح 
وغيرهم ( ..لكن وعلى الرغم من السردية 
املباشــرة التي اســتخدمها الروائي في 
تسلســل أحداث الرواية ممــا جعل منها 
القارىء  عنــد  املعالــم  واضحــة  صورة 

بنية النص القصصي في رواية » تذكرة إلى الجحيم« لـ »عباس لطيف« 

لقد حاول الكاتب عباس 
لطيف أن يعيد » منتهى 
» بكل اناقتها وهدوئها 

واتزانها على الرغم من 
مسحة الحزن التي ارتسمت 

على قسماتها بسبب الجحيم 
الذي تعيش وسطه...لكنه 

أدرك بأن هناك الكثير من 
العوائق ستقف أمام رغباته...

شعراستعادات

مهى سلطان
منذ رحيل امللكــة اليزابيت الثانية )-1926 
2022(، بدأ التســابق احملموم بني وســائل 
االعالم وشبكات التواصل االجتماعي على 
تناقل أجمل اللقطــات التذكارية للملكة 
الراحلــة التي وثقت مراحــل حياتها، منذ 
شبابها وحلظة تتويجها على عرش اململكة 
املتحــدة ألطول فترة حكم فــي بريطانيا، 
ومع زوجهــا ورفيق عمرهــا األمير فيليب 

وأطفالهما.
الشــعبية  إطالالتها  أيًضــا  واســتعادوا 
ولقاءاتهــا اخلاصة ومع رؤســاء الدول وفي 
املناســبات الرســمية، وفي االفراح واملآمت. 
وُســلطت األضــواء حــول ســمات تلك 
الشــخصية الالفتــة، وما متتعــت به من 
»كاريزما« ســواًء فــي أزيائهــا واختيارها 

لأللوان الفاقعة أو طراز قبعاتها.
إنها امللكة التي عاشــت في دائرة الضوء، 
وشــغلت حياتها املديدة اهتمــام العالم 
وفريدة  صلبة  ملغزة  كشــخصية  قاطبة 
كرســت حضورها كأكثر شخصية مؤثرة 

في ذاكرة القرن العشرين.
رسمها املشــاهير من الرسامني )خصوصاً 
اإلنكليــز( وخّلــدوا الصورة الشــخصية 
للملكة في مختلف مراحــل حياتها )من 
وآندي  ولوتشــيان فرويد  بليك  بيتر  بينهم 
وارهــول وهنري وورد وداميــان ألويز وديفيد 
هوكني...(، وهي لوحات ورسوم موزعة على 
ومتحف  سوســبيز  ودار  بريطانيا  متاحف 
فيكتوريا والبرت فضالً عن مجموعة قصر 

باكنغهام.
بشــخصيتها  الشــغف  يتوقــف  ولــم 
وحضورهــا لــدى رســامات البورتريه منذ 
احلداثة حتــى املعاصرة، ولعــل من اجمل 
البوتريهات للملكة، تلك التي حتمل توقيع 
مبحاكاتها  املتميزة  ريدر  سوزان  البريطانية 
للواقع بأســلوب حداثي )1944( واالسبانية 
ميريــام اســكوفيت بواقعيتهــا املفرطة 

التي تضــارع احلقيقة )2020( وصوالً الى 
اللوحــة املوقعة العــام 2022 ورمبا هي 
آخر لوحــة بورتريه لها )من نوع الكيدج( 
بريشــة الفنانة اولويل انفيمي العائدة 

الى دار سوسبيز.

» سيسيل بيتون« وقصة صورة 
التتويج

ثمــة صــورة فوتوغرافيــة دخلت قلوب 
املاليني، هــي الصــورة االيقونية التي ال 
متحى مــن ذاكرة البريطانيــني، كصورة 
األميرة  الصغيــرة  للشــابة  تذكاريــة 
اليزابيــت الثانية حلظــة تتويجها على 
عرش بريطانيا، وهي حتمل توقيع املصور 
الفوتوغرافي الشــهير السير سيسيل 

بيتون العام 1953.
وقد اختارتها العديد من الصحف في آن 
واحد )منها ذي تاميز والغاريديان وصحيفة 
آي والدايلي ســتار(، نظــراً الى أهميتها 
التاريخية وقيمتها الفنية واملعنوية على 

السواء.

جمالية املكان
إنهــا ليســت صــورة عادية بــل لوحة 
صاغتها أنامل الســير سيســل بيتون 
)-1904 1980( بعناية وحب وشــغف بال 
مثيل، اشــتغلها كما يفعــل الفنانون 
بورتريهات  دراســة  في  الكالســيكيون 
امللوك واالباطرة ، بــدءاً من اخيار الزاوية 
املناســبة جللــوس املوديل ثــم تعاقب 
املســطحات ما بني املقدمــة واخللفية 
وتدرجات األلــوان واألضواء والظالل، كي 
واملهابة  واجلمال  الطبيعية  مبنتهى  تبدو 
التــي تليق بتلــك اللحظــة التاريخية 
التي مت مسرحتها بشــيء من الفانتازيا 
اخليالية كي تشعرك بأن الزمن قد توقف 

عندها.
في هذه الصــورة املتأللئة، ترتدي امللكة 
تــاج الدولة اإلمبراطــوري )تاج القديس 
ادوارد(، وهو نسخة طبق األصل من التاج 
الذي صنع لتتويج امللكة فيكتوريا، وعلى 

كتفهــا الرداء امللكــي القرمزي اخململّي، 
في  والصليب  الصوجلان  امللكة  مُتســك 
يدها اليمنى، متوازنة مع اجلرم السماوي 

في يسارها.
في يدها اليمنى ترتدي خامت التتويج، وهو 
رمز أن امللــك مرتبط بالدولة. يوجد على 
ذراعان، وهما أساور ذهبية  الرسغني  كال 

تدل على اإلخالص واحلكمة.

تُظهر الصورة الرسمية للسير سيسيل 
بيتون ) 37 ســم × 25.5 سم(، للتتويج، 
املوقعة عام 1953 امللكة جالســة على 
خلفية ســقف مقبب بشــبكة عقود 
ذات أشكال مروحية خالبة داخل  مدببة 
كنيســة وستمنســتر آبي، التي بناها 
امللك هنــري الثالث عام 1245، وصممت 
ودفنهم.  امللوك  تتويج  مراســم  إلقامة 
كان ويليــام األول أول ملــك يتــوج في 
التقليد  1066، واستمر  الكنيســة عام 
على مر القرون. هذه العمارة الرائعة من 
العمــارة القوطية ال حتتــوي فقط على 
أعلى صحــن قوطي في إنكلتــرا )102 
قدم( ، بل هــي أيضاً واحدة من أشــهر 
مناطق اجلذب السياحي في لندن. وكان 
للكنيسة الواقعة وسط لندن دور مهم 
في حيــاة امللكة الراحلــة، فإلى جانب 
زواجها أقيمت في الكنيسة مراسم دفن 
والدتها واحتفاالت في مناسبات تاريخية 

خالل عهدها الذي دام لفترة قياسية.

خفايا الصورة-االيقونة

كانت صور العائلــة امللكية البريطانية 
التي التقطها الســير سيســيل بيتون 
لتشــكيل  أساســية   )1980  -  1904(
الصورة العامــة للملكية في منتصف 
القرن العشرين.  وكانت امللكة إليزابيث 

الثانية ال تزال أميرة شابة عندما جلست 
ألول مرة أمام بيتون، مصــور أزياء ناجح 
في عام 1942. وعلى مدار العقود الثالثة 
التالية، متت دعوتــه لتصوير امللكة في 
العديد من املناســبات الهامــة، مبا في 
ذلك يوم تتويجها في عام 1953. ما الذي 

حدث اثناء التتويج؟
في صبــاح يوم 2 يونيــو 1953، اصطف 

ثالثــة ماليــني شــخص في الشــوارع 
بني قصــر باكنغهام ودير وستمنســتر 
ليشــهدوا عملية مدرب جولد ستيت. 
وازدحــم ماليــني آخــرون حــول أجهزة 
التلفزيون التي مت شراؤها حديثاً ملشاهدة 
بريطاني« منذ  تنصيب »أصغــر ملــك 

امللكة فيكتوريا.
بالنسبة إلى كثيرين، ميثل التتويج بداية 
عصــر جديد. لقــد كان وقــت التفاؤل 
واالبتكار الــذي أطلقت عليه الصحافة 
اإلليزابيثي اجلديد«. حضر  »العصر  اسم 
سيســيل بيتون احلفل مع 8000 ضيف 
آخر. جلس في شرفة بالقرب من أنابيب 
األورغن العظيم، يســجل انطباعه عن 
املناســبة اجمليدة بالنثر والرســوم باحلبر 
األســود. وعــاد بعد احلفل الــى القصر 
الجــراء االســتعدادات النهائية جللوس 
البورتريه الرســمي. كل ذلــك يؤكد ان 
بيتــون قد صنــع صورته علــى مراحل 
تقنيات عصر  الدمج مستبقاً  وبطريقة 

الديجيتال.
 »قبيحــة« بالطبــع، كلمــة قوية جًدا 
بالنســبة إلى صورة إليزابيــث الثانية، 
خصوصــاً مــع العبارة الشــهيرة التي 
أطلقها الكاتب روبن سامين في صحيفة 
بريتش آرت جورنال الــذي كتب بأن وجه 
امللكة فــي هــذه اللوحة يشــبه احد 
كالبها. على الرغم من أنه يكفي أن نقول 
إن الصــورة حتولت أكثر إلــى روح فرويد، 
الذي لم يتقيد بأي التزامات، ولم يتملق 
ولــم يقم بتجميــل أو تلطيــف الزوايا 
احلادة. كان لدى الفنان املسّن الشجاعة 
لتصوير املرأة العجــوز كما يراها بعينه 
التحليلية لشخصها بعد أن جّردها من 
سلطتها وسطوتها امللكية )حتى التاج 
امللكي رســمه فرويد الحقاً جلعل بطلة 
األولى(،  للوهلة  للتمييــز  قابلة  الصورة 
تقريًبا املســاحة  والتي يحتــل وجهها 
 x 15 22( الكاملة لقماش صغير جــًدا
ســم( قيل بانها تبدو عارية أكثر بكثير 

من كل جليساته العاريات.

محمد العزوزي *
رمبا أيها الرفيق في التيه الشعري

قصيدة النثر
عادة سرية

أكثر منها شعرية
لذا أصبح اجلميع ميارسها
بشغف وشبقية كبيرين
حلًما بأنه سيأتي يوم ما

وتسمح
بأن يضاجعها اجلميع
على مرأى من الشعر

دون أن تتمنع 
أو يبرم معها معمم لغوي ما

زواًجا قصيرًا للمتعة
حتى يكون حداثًيا

للحظات قليلة  
ليليق به أن يكون

ناطًقا باسم قبيلة
من القبائل..

ماذا ستفعل أيها الصعلوك
بقصيدة ال تخرج ثملة من بارات بغداد

وال تقرأ جريدة مسروقة في شارع املتنبي
وال تتكئ على جدران »كركوك »

وال تستنير بفانوس 
سركون بولص 

الذي يطارد به ذئاب الشعر،
وال تتضايق من عزلة صالح فايق املزمنة،

وال تخرج محمد املاغوط
ليتسكع لياًل في بيروت

بحزنه حتت القمر،
وال تصادق العاهرات

الالتي يقفن على رأس الشوارع
واألزقة التي تؤدي للحياة واللذة..

أيها الصعلوك
الذي قرف من الشعر 

واخلمر
واحلياة

القصيدة
التي ال تستطيع

أن تورطك في احلياة
ورطة كبيرة بني الشعر

والنثر
وال جتعل من الشعر

هوية
ال تستحق أن تكون قصيدة نثر...

ال تستحق إال أن تفرغ عليها مثانتك
عند أول فرصة

وتعود ساملًا إلى نفسك
كأن شيًئا لم يحدث.

*شاعر من املغرب

غالف الرواية

قصيدة نثر الملكة اليزابيت الثانية... ايقونة الفّن في عيون المشاهير
إلى جان دمو

امللكة بريشة الفنانة االسبانية مريام اسكوفيت

امللكة بريشة الفنانة االسبانية مريام اسكوفيت امللكة اليزابيث الثانية



بغداد - الصباح الجديد:
عقــد مهرجان القاهــرة الدولى 
اجتماعا  التجريبــي  للمســرح 
موســعا لــكل رؤســاء ومديري 
ملناقشــة  العربية  املهرجانــات 
املهرجانات  جدول أعمال »شبكة 
العربية«، التي من أهدافها تبادل 
اخلبرات وحصر مواعيد املهرجانات 
قاعدة  وإنشاء  بينها  والتنســيق 

بيانات للمهرجانات. 
وتشــكل احلضــور مــن كل من 
الدكتــور جمــال ياقــوت رئيس 
املهرجــان،  ومديــرا  املهرجــان 
الشــافعى  أحمــد  الدكتــور 
والفنان الســعيد قابيل وكل من 
إســماعيل عبد اهلل األمني العام 
وغنام  للمسرح،  العربية  للهيئة 
غنام بالهيئة العربية للمســرح، 
األعلى  اجمللس  أمني  البرارى  وهزاع 
اللجنة  ورئيس  بــاألردن  للثقافة 
األردني،  املســرح  ملهرجان  العليا 
حكاوى،  مبهرجــان  اجلمــال  عمر 
إيزيس،  عبيرعلى مديــر مهرجان 
ورشــا عبد املنعم مدير مهرجان 
الســودانى  والدكتورعلى  إيزيس، 
مدير مهرجــان بغداد، علي عليان 
مدير املهرجان احلر باألردن، أسامة 
القاهرة  أيام  رؤوف رئيس مهرجان 
الدولــى للمونودراما، عمرو قابيل 
القاهرة  ملتقــى  مهرجان  رئيس 
اجلامعــى،  للمســرح  الدولــى 

إبراهيــم الفرن رئيــس مهرجان 
الدولي، عبير لطفى  اإلسكندرية 
الدولى  إيزيــس  رئيس مهرجــان 
رئيس  املرأة، على مهدى  ملســرح 
بنت  نصــاف  البقعة،  مهرجــان 
أيام  مهرجــان  رئيــس  حفصية 
قرطاج املسرحية، والدكتور أحمد 
حســن موســى رئيس مهرجان 
بغداد الدولى، فتاح ديورى مهرجان 
الدباس رئيس  بأملانيا، أمل  هانوفر 
اللجنــة العليــا للمهرجان احلر 
املهرجان  الهــوارى  هيثم  باألردن، 
اجلنوب،  لشباب  الدولى  املسرحى 
رئيــس مهرجان  الغرباوى  مــازن 
شــرم الشــيخ الدولى للمسرح 

الشبابى.
ياقوت  الدكتــور جمــال  وبــدأ   
رئيــس املهرجــان حديثــه حول 
شبكة  مشــروع  وأهمية  أهداف 
اللبنة  كونهــا  في  املهرجانــات 
األولــى للتنســيق بــني مواعيد 
املهرجانات اخملتلفــة، وغيرها من 
سبل التعاون.بينما قال اسماعيل 
عبــد اهلل االمني العــام للهيئة 
العربية للمســرح: انه فى 2015 
حاولنا عمل قاعدة بيانات وسجل 
عربي  مســرحى  مهرجــان   100
ســواء مهرجانات رسمية او من 
املدنى،  اجملتمع  خالل مؤسســات 
مازلنــا نســعى لتحديثها والبد 
بيننا  امللتقيات  ان يقام مثل هذه 

لتحقيق  ميثاق شرف  ننفذ  حتى 
هذا احللم وميكن ان نشــكل جلنة 

مصغرة لتنفيذ هذا التصور.
 وقــال الدكتــور احمد حســن 
موســى مدير عام دائرة السينما 
واملســرح رئيس مهرجــان بغداد 
الدولــى : مــا توصلــت اليه ان 
على  ندافع  حتــى  ببيــان  نخرج 
املهرجانــات الدوليــة واهميتها 
وامتنى  الثقافى،  العمل  ولترسيخ 
ان يتم التواصــل الدائم باالفكار 
بكيفيــة تعميق فكــرة الهيئة 

العربية للمسرح ، وحل مشكالت 
املهرجانات وما يعوقها من ازمات 
التمويل ، وبذلك ســنكون داعم 
لكافة املهرجانات ، حتى ال يتوقف 
مهرجان مثلما حدث مع مهرجان 
دمشــق املســرحى ، وان نحاكى 
املؤسســات العربية او العاملية ، 
وان ندعم اعادة العروض تعبر عن 

متيزها .
بالهيئة  فيما اكــد غنام غنــام 
العربيــة للمســرح: ال بــد من 
تصنيــف املهرجانــات اذا جنحنا 

فــى ذلك سيســهل علــى كل 
مريديه بحيث يتم معرفة الهدف 
الرئيسى من كل مهرجان ، وهناك 
استمارة باملوقع الرسمى للهيئة 

حتى يتم حتديث قاعدة البيانات.
  كمــا اكــدت عبير علــى مدير 
مفهوم  علــى  ايزيس  مهرجــان 
كل  حــدد  اذا  قائلــة:  الهويــة 
مهرجان هويته ال تتكرر العروض، 
واذا اســتطاعت الشــبكة دعم 
تستطيع  ال  التى  اجليدة  العروض 
الســفر نتيجة التمويل سيكون 

اجناز كبيــر .. وامتنى ايضــا اذا مت 
العربى  املســرحى  املنتج  ترجمه 
فقط  وليــس  اجنبيــة  للغــات 
ان يصل  العكس، ستكون فرصة 

انتجانا العربى للغرب.
وقالت نصاف بنت حفيصة رئيس 
مهرجان ايام قرطاج املســرحية: 
إن قاعــدة املهرجانــات هــى ما 
ســتوصلنا للتصنيف الســليم 
الهداف كل مهرجان، حتى ال يكون 
برنامجها،  او  املواعيد  بني  تضارب 
وتعــد اشــكالياتنا متشــابهة 
خاصة فى التمويل، لذلك نتمنى 
ان نعرف ونســتفاد من جتربة كل 
عقباته،  تخطى  كيفية  مهرجان 
واظن ان مهرجان قرطاج لم يكن 
يعانى مــن التمويل عندما تعاون 
لو  امتنى  الســينما،  مع مهرجان 
نستطيع تنفيذ هذا فى مهرجان 
مثــل القاهرة الدولى للمســرح 
واظــن ان التعاون مع الســينما 

سيكون تأثيره اكبر.
وأشارت امل الدباس رئيس اللجنة 
الى  باالردن  احلر  للمهرجان  العليا 
ازمة املواعيد من حيث استقطاب 
األكادمييــني املتخصصــني الذين 
ال تتوافــق مواعيــد تدريســهم 
مواعيد  مع  جامعات  كأســاتذة 
التنسيق  املهرجانات، لذلك امتنى 
ايضــا مــع االكادمييــات ووزارات 

التعليم العالى.
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ملونشريط
زوجان يعثران على كنز
مدفون بمطبخ المنزل

عثر زوجان محظوظان على كنز من العمالت الذهبية 
يعود إلى القرن الثامن عشر في إليربي، مدفوناً حتت 
أرضية مطبخهما الواقع شــمال يوركشــاير تقدر 
قيمته بنحو 250.000 جنيه إسترليني، وبدا الزوجان 
سعيدين للغاية باجملموعة التي ستطرح للبيع باملزاد 

في أكتوبر املقبل.
عاش الزوجــان في بيتهمــا هذا عقداً مــن الزمن، 
واكتشــفا فيه مخبأ عام 2019، واعتقدا في البداية 
أنــه جزء مــن كابــل للكهرباء، لكــن عند فحصه 
وجدا ما يشــبه اجلرة بحجم علبة كوكاكوال مليئة 
بالعمالت الذهبية، يعود تاريخها إلى عهدي جيمس 
األول وتشارلز األول حتى جورج األول، أي من 1610 إلى 

1727، نقال حسب »روسيا اليوم«.
ولم يعــرف الزوجان قيمة العمــالت املعدنية، وقاما 
باالتصال بشــركة للمزادات العلنية في لندن الذين 

قاموا بالتأكد من العمالت.
ويرجح خبراء شــركة املــزادات أن العمالت تعود إلى 
عائلة ثرية مؤثرة من هال، تســمى فيرنلي مايسترز، 
عملت في اســتيراد وتصدير خام احلديد واألخشاب 
والفحــم، ثم أضحى أفرادها سياســيني من اليمني 

حتى أوائل القرن الثامن عشر.

دراسة صادمة: مقتل أكثر
من مليون سلحفاة بحرية

كشفت دراســة حديثة أجرتها جامعة والية أريزونا 
األمريكية، عن مقتل أكثر من مليون سلحفاة بحرية 

بشكل غير قانوني خالل 30 عاما.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة »اجلارديان« 
البريطانية عبــر موقعها اإللكترونــي، مؤخراً، فإن 
حوالي 44 ألف ســلحفاة في 65 دولة قتلت بشكل 
غيــر قانوني كل عام خالل الســنوات الـ10 املاضية 

رغم القوانني التي حتميها.
وقال املساعد بجامعة أريزونا وأحد املؤلفني الرئيسيني 
للدراسة جيسي ســينكو، إن »ما يقرب من 43 ألف 
ســلحفاة مت االجتار بها بني عامي 1990 و2010 لكن 
رمبــا يكون هذا أقل من الواقــع«، موضحا أن »األرقام 
مرتفعة وممثلة متثيال ناقصا ألنه من الصعب تقييم 

أي نوع من النشاط غير القانوني للحياة البرية«.
وأضاف أن الدول النامية ســتواصل توريد السالحف 
غير املشروعة طاملا استمرت الدول ذات الدخل املرتفع 

في طلبها كسلع فاخرة.

مسّنة تدفع 50 ألف يورو إلنقاذ 
ابنتها من عملية اختطاف مزيفة

زيفت فتاة في إســبانيا عملية اختطافها، لالحتيال 
على والدتها املسنة وسرقة األموال منها.

وتظهر الفتــاة »30 عاما« في الفيديــو الذي أعدته 
مبساعدة شركائها، بغرض اخلداع، معصوبة العينني، 
مــع وجود دم مزيــف حول فمها، وهي تتوســل إلى 

والدتها لدفع فدية قدرها 43000 جنيه إسترليني.
وبينما كانــت تبكي في اللقطــات الكاذبة، تظهر 
امرأة ترتدي مالبس سوداء وترتدي قفازات وهي حتمل 

سكينا توجهه على رقبتها.
وقالت االبنة: أمي، لقد خطفونــي، وال أعرف ملاذا، ال 
ميكنك قول أي شــيء للشــرطة، إذا فعلت فسوف 

يقتلونني
وسحبت الوالدة املذعورة مبلغ 50 ألف يورو من أحد 
البنوك بعــد أن تلقت الفيديو، من أجل دفعه مقابل 

إطالق سراح ابنتها.
وحقق احلرس املدني اإلســباني مع شريك االبنة، وهو 
شــاب يبلغ من العمر 30 عاما، حيث قاموا بتفتيش 
منزله وعثروا على بعض الدالئل، مبا في ذلك السكني 

والدم املزيف. وفقا لسكاي نيوز.
ثم اعتقلوا أربعة أفراد من عائلة صديق الفتاة بتهمة 

محاولة ابتزاز مزعومة.
ولم تكن هذه املــرة األولى التي حتــاول فيها الفتاة 
وعائلة شريكها ابتزاز والدتها املسنة، حيث خدعت 
والدتها ثالث مرات سابقة برسائل مزيفة ادعت فيها 

أن حياتها مهددة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

لم يكن اختيار يوم الثاني عشــر 
من شــهر صفر مقصوداً ليشهد 
التاسعة من هذا املهرجان  الدورة 
الشــعري الفخــم فــي عنوانه 
املظاهر  بساطة  برغم  ومضمونه 
واألمور الشــكلية األخــرى التي 
لم تؤثر علــى قيامه بأبهى صورة 
إداري  ترتيب  وأحسن  وجه  وأفضل 
ولوجستي منتظم. إذ حتمّل أعباء 
ومعنوياً  وتنظيمياً  كل ذلك مادياً 
شــعراء حقيقيــون أطلقوا على 
زمرتهم اســم مجموعة شعراء 
املتنبــي و آزرهــم فيــه جمهور 
لهــم يتابعهم و يعتــز مبواكبة 
أنشــطتهم و يتفاعــل ويتعاون 
التاسعة  الســاعة  معهم. ففي 
والنصف من صبــاح يوم اجلمعة 
املاضي انطلقت فعاليات مهرجان 
احلروف(  تــدّر  الطفوف  )شــموع 
السنوي التاســع للشعر العربي، 
الــوردي في  د. علــي  في قاعــة 
الطابق العلوي من املركز الثقافي 
البغدادي الواقع في شارع املتنبي 

ببغداد.
السعدون  الشــاعر معتصم  بدأ 
افتتــاح الفعاليــات بالترحيــب 
باحلضــور الــذي ضم نخبــاً من 
مثقفــي العــراق و كذلــك من 
التي تهتم  البغداديــة  العوائــل 
بالثقافــة واألدب خاصًة باإلضافة 
إلى عــدد مــن األُدبــاء والكّتاب، 
واألكادمييني مــن ذوي اإلختصاص 
في األدب واللغة, ثم بدأت املراسيم 
الرســمية بتالوة عطــرة آلٍي من 
القــرآن اجمليــد تالهــا بالطريقة 

العراقية األصيلة األُستاذ التربوي 
الشاعر عّزام اجلليلي، بعدها أعلن 
املتنبي   شــعراء  مجموعة  رئيس 
الشاعر حيدراملعتوق  بدء القراءات 
الشعرّية فكانت أُوالها من نصيب 
تاله  الربيعي،  يوســف  الشــاعر 
تناوب  اجملموعة  من شــعراء  عدد 
فــي تقدميهــم عريفــا املهرجان 
الشاعران  نبيل الشرع  و معتصم 
الســعدون ، ثم ورقة نقدية تقدم 
بها الناقد املعروف األُستاذ  أحمد 
البياتي تضمنــت تثمينه ملا يقرأ 
اجملموعة  من على منّصات هــذه 
من خــالل مواكبته ألنشــطتها 

منذ سنيها األوائل و أكد أنه شعر 
حقيقي شــح مثيله ويســتحق 
الثناء. تواصلت إثرها قراءة نصوص 
شعرية جلمع من األعضاء اآلخرين 
و قبل ختــام القراءات ألقى رئيس 
اجملمــع العلمي العراقــي، رئيس 
مجلس أُمناء بيت احلكمة األُستاذ 
الُدكتور محّمد حسني آل ياسني، 
كلمــًة تفصيليًة رائعًة أكد فيها 
سعادته و اعتزازه بحضوره املتكرر 
و مواكبتــه لهــذا املهرجان منذ 
أولى دوراته و أشاد مبا مت إلقاؤه من 
مؤكداً  املهرجان  هذا  على منصة 
على حد تعبيــره » أّن مثيل هذه 

األُصبوحة نادر جداً في كّل الوطن 
العربــي، قدرًة و مكنــًة و موهبًة 

واستعداداً » . 
كما ســاهم آل ياسني في تقدمي 
التقديرية  الشــهادات  عدد مــن 
لبعض الشــعراء املشاركني عند 
خامتــة الفعاليــات التــي متثلت 
مبسك ختام القصائد »تبر العرش 

“والتي جاءت آخر أبياتها باألتي: 
فمدينة العـــــــــــــلم 

الرسول و بابهــــا    نعــــــم 
الوزير ومنهـــمــا احلـســــناِن

أنعـــــــــــــــــــم 
بفـــاطمة التــــي أوالدهــــــا    

خير الذين ســـــــــقوا عطاش 
بياِن

فـــــالتبر حتــت 
ترابــهــــــــــم نـــورٌ بــــِه    

شـــــّعـــت شموس احلّق 
واألكواِن

و  الســماء  كّل  قبابهــم  و 
عرشـــهــــــم    في ساق عرش 

اخلالق الرحمِن
للشــاعر حيدر املعتوق والذي قام 
بدوره بتقدمي الشــكر اجلزيل لكل 
من حضر وساهم وشارك، وبنحو 
خاص من اجلمهــور الوفي الواعي 
معلناً انتهاء القراءات الشــعرية 

لبدء  زمــالءه  وداعياً  للمهرجــان 
التمهيد واالستعداد من حلظتهم 
الالحقة  الــدورة  إلقامة  للتهيئة 
العام  في  إقامتها  املقرر  العاشرة 

الهجري املقبل. 
التقديرية  الشهادات  تقدمي  وبعد 
الصــور  أخــذ  مت  للمشــاركني 
التذكارية اجلماعيــة لتوثيق هذا 
اإلجناز الذي يحســب لــه أّنه أول 
بالشعر  دوري متخصص  مهرجان 
الفصيح احلسيني يقام في شارع 
املتنبي، منــذ انطالق دورته األولى 

في 2013مـ.
يجدر اإلشــارة إلــى أن مجموعة 
شــعراء املتنبي التي بــدأت أولى 
الرسمية في  الشعرية  جلساتها 
آذار 2013 كانــت أول مجموعة أو 
رابطة مختّصة بالشــعر العربي 
الفصيــح فــي املركــز الثقافي 
البغــدادي في شــارع املتنبي وما 
في  العربي  للشــعر  رائــدة  تزال 
العراق. كما أنها تقيم املهرجانات 
والفعاليــات واألنشــطة األدبية 
عموم  فــي  املتنوعة  والثقافيــة 
وبجهود شــخصية غالباً  العراق 
وبتمويل ذاتــي. فمن مهرجاناتها 
السنوية األُخرى )شعراء بال قيود( 
منذ متوز/ 2013 لكنه متوقف من 
عدة ســنوات ألسباب مالية، كما 
أنها دعمت وشاركت في مشروع 
)الزورق األدبي( قبل عدة ســنوات 
أمواج  فــوق  يتجول  كان  والــذي 
شعرائه  بقراءات  ليســاند  دجلة 
فكرة بقاء مشــروع بغداد مدينة 
لإلبداع األدبــي. هذا باإلضافة إلى 
ما تقيمه أو تشارك فيه اجملموعة 
أو شعرائها من أمسيات وأصابيح 

على مدار السنة.

انطالق مهرجان »شموع الطفوف تدر
الحروف« السنوي التاسع للشعر العربي

ضّم نخبًا من »مجموعة شعراء المتنبي« ..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد :
أي أســرار قد تخفيها مارلني مونرو 
بعد ستة عقود على وفاتها؟ اجلواب 
قد يحمله فيلم »Blonde« )شقراء( 
املنتظــر خالل مهرجان فينيســيا 
الســينمائي، والــذي يعيد ســرد 
والنهاية  مســيرتها،  محطات  أبرز 
املأساوية لنجمة قست عليها حياة 

الشهرة في هوليوود.
م فيلم اخملرج أندرو دومينيك في  ويُقدَّ
عرض عاملي أول ضمن املسابقة على 
جائزة »األسد الذهبي«، وسيبدأ بثه 
املنتجة  »نتفليكس«  شــبكة  عبر 
للعمل في 28 ســبتمبر اجلاري، من 

دون عرضه في صاالت السينما.
ويعــرض »شــقراء« قــراءة جديدة 
بأسلوب نســوي ملسيرة نورما جني 
ملارلني  احلقيقي  االسم  مورتنسون، 
التي توفيت عام 1962 عن 36 عاماً 
الثقافة  بعدما أصبحت أيقونة في 

الشعبية.
واســُتلهمت حياتها في كثير من 
األعمــال الفنية، مــن لوحات أندي 
 My Week With« وارهول إلى فيلم
Marlyn« مليشــال وليامــز قبل 10 
من  لكّتاب  بروايات  مروراً  ســنوات، 

أمثال نورمان مايلر. 
النظام  الضوء على  »بلوند«  ويلقي 
الذكوري في هوليوود، من دون تقدمي 
إيضاحات عن لغز وفاتها املســتمر 

حتى اليوم.
ويستند العمل إلى رواية لألميركية 
جويــس كارول أوتس، وهي ســيرة 
حلياة  موثقــة،  لكنهــا  متخيلــة 

النجمة صدرت سنة 2000.
وجتســد دور النجمة األشــهر في 
تاريخ الســينما، املمثلــة الكوبية 
الصاعدة أنــا دي أرماس البالغة 34 
عاماً والتي برزت خصوصاً بدور »فتاة 
 No Time« بوند« في فيلم جيمس 

To Die« )ال وقت للموت(.
وأبعد من أجــواء اإلغراء والبهرجة، 
يعُد مخرج الفيلم مشاهدي فيلمه 
الروائــي األول منــذ عقــد، برحلة 
مارلني، منذ  أعماق شــخصية  في 

طفولتها املضطربة.
الفيلــم الذي وصــف مخرجه قرار 
حظــره على األطفال دون ســن 17 
عامــاً فــي الواليات املتحــدة، بأنه 
هراء«، يستكشف حياتها  »محض 
العاطفيــة املضطربة، وسلســلة 
خيبــات األمــل لفنانــة صنفتها 

هوليــوود وأوســاط الصحافة رمزاً 
دومينيك  أندرو  اخملرج  وقال  للجنس. 
في مقابلــة مع مجلة »ســكرين 
فيلــم  إن  املتخصصــة،  ديلــي« 
»شقراء« هو »نقد ألصحاب الهاالت 
الزائفة في الواليات املتحدة«.                                   
ولــم يكن من املمكــن إجناز العمل 
باالعتداءات  التنديــد  حركــة  لوال 
اجلنســية في عالم السينما، »ألّن 
أحداً لــم يكن مهتماً من قبل بهذا 
النوع من األشياء: ما معنى أن تكون 

فتاة محرومة من احلب، أو ما معنى 
املرور عبر مطحنة هوليوود؟«.

ويلعب بوبي كانافــال وأدريان برودي 
دور الزوجني السابقني ملارلني مونرو، 
جنم البيسبول جو دمياجيو والكاتب 
التوالي.  على  ميلر،  آرثر  املســرحي 
وأّلف املوسيقى التصويرية للفيلم 
مغنيــا الــروك وارين إليــس ونيك 
كيف، وهما من أقــارب اخملرج الذي 

تعاون معهما سابقاً في وثائقيات.
هذا الفيلم هو من أكثر مشــاريع 
طموحاً،  السينمائية  »نتفليكس« 
وهــي خدمــة تضــم 220 مليون 
العالم، وتعمل مع  مشــترك حول 
أســتوديوهات كبــرى وخدمات بث 
أخــرى في ســباق إلنتــاج محتوى 

جديد.
مكاناً  فينيســيا  مهرجان  وأصبح 
مفضــالً للمنصــة التــي قدمت 
 »Roma« خالله فــي 2018 فيلــم
كوارون،  ألفونســو  للمخرج  )روما( 
احلائز جائزة »األوسكار« آنذاك، متاماً 
 The Power Of The« مثــل فيلــم
Dog« )قــوة الكلــب( العام املاضي 
جلــني كامبيون، احلائــزة أيضاً على 

»األوسكار«.

»مارلين مونرو« نجمة مهرجان
 فينيسيا بعد ستة عقود من وفاتها

بهدف تبادل الخبرات وإنشاء قاعدة بيانات للفعاليات

مناقشة جدول أعمال »شبكة المهرجانات العربية« بـ »القاهرة الدولي للمسرح التجريبي«
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوزات 
واإلقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 30420
التأريخ: 2022/9/11

م// إعالن
قــّدم املواطن )صبيح فرج شــمخي( 
)لقب( وجعله  لتبديــل  دعوة قضائية 
)الكعبــي( بدال من)المــي( فمن لديه 
اعتــراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقــم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
النشــر باســم مدير اجلنسية  يكون 

احملترم... مع التقدير.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوزات 
واإلقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 30426
التأريخ: 2022/9/11

م// إعالن
قــّدم املواطن )وســام فرج شــمخي( 
)لقب( وجعله  لتبديــل  دعوة قضائية 
)الكعبــي( بدال من)المــي( فمن لديه 
اعتــراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقــم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
النشــر باســم مدير اجلنسية  يكون 

احملترم... مع التقدير.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوزات 
واإلقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 30427
التأريخ: 2022/9/11

م// إعالن
قــّدم املواطــن )نادية فرج شــمخي( 
)لقب( وجعله  لتبديــل  دعوة قضائية 
)الكعبــي( بدال من)المــي( فمن لديه 
اعتــراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقــم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
النشــر باســم مدير اجلنسية  يكون 

احملترم... مع التقدير.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوزات 
واإلقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 30428
التأريخ: 2022/9/11

م// إعالن
قــّدم املواطن )محمد فرج شــمخي( 
)لقب( وجعله  لتبديــل  دعوة قضائية 
)الكعبــي( بدال من)المــي( فمن لديه 
اعتــراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقــم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
النشــر باســم مدير اجلنسية  يكون 

احملترم... مع التقدير.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

تنويه
جريدتنا  عدد  في  نشر سهوا 
4934 في 17/ 2022/7في فترة 
البصره  بداءة  محكمة  اعالن 
 2003/5/16 مــن  )للفتــره 
ولغاية 2022/7/27 والصحيح 

هو 2020/7/27 
لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوزات واإلقامة 
مديرية احوال بغداد/ الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 30424
التأريخ: 2022/9/11

م// إعالن
قّدم املواطن )حمودي فرج شــمخي( دعوة قضائية لتبديــل )لقب( وجعله )الكعبي( بدال 
من)المي( فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا الى احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان يكون النشر باسم مدير اجلنسية 

احملترم... مع التقدير.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوزات 
واإلقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 30425
التأريخ: 2022/9/11

م// إعالن
فرج شــمخي(  )ايناس  املواطــن  قّدم 
)لقب( وجعله  لتبديــل  دعوة قضائية 
)الكعبــي( بدال من)المــي( فمن لديه 
اعتــراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقــم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
النشــر باســم مدير اجلنسية  يكون 

احملترم... مع التقدير.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوزات 
واإلقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 30421
التأريخ: 2022/9/11

م// إعالن
قــّدم املواطــن )حيدر فرج شــمخي( 
)لقب( وجعله  لتبديــل  دعوة قضائية 
)الكعبــي( بدال من)المــي( فمن لديه 
اعتــراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقــم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
النشــر باســم مدير اجلنسية  يكون 

احملترم... مع التقدير.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 23801
التاريخ: 2022/9/11

إعالن الول مرة 
ت 1 على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

بقية التسلسالت على حساب تنمية االقاليم
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة  

                              
1. يســر ديوان محافظة واسط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي 

عطاءاتهم للمناقصات وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول أدناه:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او 
.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq وفقا للبريد االلكتروني

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( .

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.
7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من 

الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نســخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف 
مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية 
والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي الســيولة املالية للمشــروع املعلن جميع املشــاريع احملالة سابقا 

ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف   
29  /  9/   2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واســط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )  اخلميس ( 

املصادف     29 /  9 /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إلى محافظة واسط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار 
(   ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل 
عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة 

مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تســليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة 
ومصدقة من كاتب العدل الحد املساهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي 
تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف 

مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14.في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

15. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
16.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق به اي عقد ويعد 

من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
21. سيعقد مؤمتر خاص باملشاريع  بتاريخ   22-9-2022    الساعة  العاشرة والنصف في  الدوائر املستفيدة حسب ما مذكور في ورقة بيانات العطاء  مما يقتضي التنويه 

.مع التقدير
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االحتادية
احملكمة التجارية

العدد:9/كشف جتارية/2021
التاريخ/ 2022/9/11

إلى/ شركة سيرتوم االيطالية – ميثلها املدير املفوض
Paoio Bertolotti Servesi 

/أضافه لوظيفته
م / تبليغ

أقام املدعي )الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة وميثلها 
معاون املدير العام /أضافه لوظيفته( الدعوى املرقمة )9/كشــف - 
جتارية /2021( والذي يطلب فيها اجراء الكشــف املستعجل على 
موقع عمل )جتهيز ونصب وتشــغيل خط انتاج النهايات اخملحدبة 
مبوجب العقد 24/ع/2011( املؤرخ 2011/10/20( وجرد كافة املعدات 
واملكائن في املوقع وبيان احلالة التي عليها تلك املكائن وبيان اضرارها 
واقيامها ، وجملهولية محل إقامتك تقـــرر تبليغـــك بصحيفتني 
محليتني واسعتي االنتشار مبوعـــد املرافعـة املوافـق 2022/9/22 
الساعة التاســعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 

عنك سوف جتري املرافعة بحقك غيابا وعلنا.
القاضي
محمد علي محمود ندیم

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 10065
التاريخ: 2022/9/11

اعادة إعالن مناقصة رقم )75( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )توسيع وتاهيل مجمع ماء املهدي 
)50م3/س( مع اخلط الناقل / ناحية بني هاشم( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة  استراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2019(  

وبكلفة تخمينية مقدارها )258،000،000( مائتان وثمانية وخمسون مليون دينار عراقي الغيرها ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوما.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة- بناية محافظة ميسان- الطابق األول- قسم العقود احلكومية(، وللحصول 

على معلومات اضافية االتصال على مدير شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
علــى ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف 

واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية والبالغة )2،580،000( مليونان وخمسمائة وثمانون الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر 
من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما 

من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ 

قسم العقود احلكومية.
3.شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة .

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5.تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6.في حالة املشاركة الكثر من شركة او مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي: 
أ. تعتمد نســبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشــراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم 

القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة 
موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حالة رسو املناقصة عليهما على ان 
يتم تقدمي عقد الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع 

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونا الى قسم 
العقود احلكومية لغرض شــراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مســتندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتان الف دينار 

عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/9/25( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( 
املصادف )2022/9/26( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف 

2022/9/19 ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية .
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة: يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود التجهيز الصغيرة( الصادرة عــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

     
الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت

)دينار(
مدة االجناز

بااليام
 مبلغ التأمينات األولية

 ثمن وثائقهوية التصنيف)دينار(
املناقصة

 تطوير مدخل الشحيمية بطول 500 م وعرض12022-4-77
 ثامنة انشائي31,329,631,60021039,٨٨٨,94٨م في ناحية الشحيمية

1000,000عاشرة كهربائي

1000,000سابعة انشائي1,744,079,00036052,322,370 تطوير كورنيش الكرميية في مدينة الكوت22022-5-7٨

 االعمال املتبقية لطريق الرسالة والتكميلي32022-9-79
150,000عاشرة انشائي314,650,000909,439,500قرية رقم 1 في ناحية الشحيمية

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )25،٨00،000( دينار 1. مهندس )ميكانيك(/ عدد )1(
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

1. فني )كهرباء(/ عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 
ال تتجاوز )10(  سنوات قبل املوعد النهائي 

لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )77،400،000( 
دينار عراقي

2. شهادة تاسيس الشركة مقدمة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة  
)العاشرة( واجازة ممارسة مهنة
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الكيوكوشنكاي 
يحرز فضي العرب 

الكهرباء يتخطى أنطاليا 
سبور برباعية بيضاء

دوسكي يضع بصمته 
الثانية في الدوري التشيكي

4 وديات للنجف في 
معسكر أصفهان

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت مســاء أول أمــس في لبنــان بطولة العرب 
للكيوكوشنكاي مبشاركة 250 العباً والعبة ميثلون 13 
دولة.وحصل املنتخب العراقي للعبة على املركز الثاني 
فرقيا في ختام منافســات البطولة العربية مبشاركة 
57 العباً والعبة.وأكد رئيس النادي عمار عدنان لوكالة 
شــفق نيوز ان العبي والعبات املنتخب العراقي قدموا 
مستوى مشرفاً في البطولة وحصلوا على 18 وساماً 
ذهبياً و11 فضياً و17 نحاسياً.وكانت النتائج الفرقية 
حصول لبنان على املركز االول والعراق ثانيا ثم الكويت 

باملركز الثالث.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز الكهرباء، على أنطاليا هال سبور التركي )4-0( في 
املباراة التي أقيمت مســاء اول أمس ضمن معسكره 
التدريبــي مبدينة اآلنيا، حتضيرًا للموســم اجلديد.قدم 
العبو الكهرباء مستوى مميزًا في أولى التجارب الودية، 
وجنحوا في فرض ســيطرتهم على مجريــات اللقاء، 
وتسجيل رباعية بيضاء، أكدت جاهزية الفريق للدخول 
في منافسات الدوري املمتاز الذي ينطلق مطلع الشهر 

املقبل.
وينتظــر الكهرباء، الــذي يقوده املدرب لــؤي صالح، 
مباريــات جتريبية أخرى مع األنديــة التركية املتواجدة 
في آالنيــا، وأنطاليا. وفضل فريقــا الكهرباء، والزوراء، 
إجراء حتضيراتهما في تركيا، بينما قررت نسبة كبيرة 
من األنديــة احمللية إقامة معســكراتها فــي مدينة 
أربيل )شــمال العراق(. وينطلق الدوري املمتاز في األول 
من تشــرين األول املقبل، وتترقب األندية حســم جلنة 
التراخيص اآلسيوية، لعدد الفرق املشاركة بعد اإليفاء 
بالتزاماتها املتعلقة، بتســديد ديون الالعبني، واختيار 

املالعب، وتطبيق بقية املعايير االحترافية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعادل ســلوفاكو مع مســتضيفه مالدا بوليسالف 
بنتيجة )1-1(، مســاء أول أمس، ضمن اجلولة الثامنة 
من الدوري التشــيكي املمتاز.وشــهد اللقاء تسجيل 
العراقي ميرخاس دوســكي هدف سلوفاكو  الظهير 
بالدقيقة 45، فيما متكن أصحــاب األرض من معادلة 

النتيجة بالدقيقة 90 عن طريق الديسالف كوروبوت.
بهذا التعادل، رفع سلوفاكو رصيده إلى 10 نقاط باملركز 
الثامن، فيما بقي مالدا بوليســالف باملركز التاســع 
برصيد 9 نقاط. ويعد هذا الهدف هو الثاني للمحترف 
العراقي مع فريقه بالدوري التشــيكي، بعد أن سجل 
في شباك ســالفيا براج ضمن اجلولة السابعة. يذكر 
أن ميرخاس دوســكي، يتواجد ضمــن قائمة املنتخب 
العراقي املشاركة ببطولة األردن الرباعية الودية، التي 

تنطلق يوم 23 أيلول اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخوض فريق نادي النجف، عدة مباريات جتريبية، في 
معسكره املرتقب مبدينة أصفهان اإليرانية، حتضيراً 
اإلداري  الوفد  2022-2023.ووصل  اجلديد  للموســم 
للنجف إلــى مدينة أصفهــان اإليرانية، للتحضير 
للمعســكر التدريبي ،الذي سيستمر حتى 25 من 
الشــهر اجلاري.وســيلعب النجف 4 مباريات ودية، 
ســتكون أهمها مواجهة مســتضيفه ســباهان 
أصفهان يوم اخلميس املقبل. واطلع وفد ادارة النادي 
العراقي ميدانيا على جميع مرافق ومنشــآت نادي 
ســباهان.يذكر أن بعثة النجف ستتوجه إلى إيران 

اليوم ٍالثالثاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلَن مــدرُب املنتخِب الوطنّي 
»راضــي شنيشــل« إضافــَة 
الالعبــني ريوان أمــني وعباس 
محمــد العبي نــادي دالكورد 
الســويدي إلى قائمِة املنتخب 
الوطنــّي الذي سيشــارُك في 
للمدة  الدولّية  األردن  بُطولــِة 
من 23-27 أيلــول اجلاري. .ومن 
املؤمــل أن يلتحــَق الالعبــان 
الوطنّي  املُنتخــب  بوفِد  أعاله 
ما  عمان  األردنّيــة  بالعاصمِة 
بعد تأريخ العشرين من الشهرِ 
احلالي إلى جانِب بقية الالعبني 

احمُلترفني.

منتخب الشباب يتغلب على 
برايتي ودياً

الَشــباب  ُمنتخــُب  اختتــَم 
ُمعســكره التدريبــّي، الــذي 
اســتمرَ 12 يومــاً فــي أربيل، 
بفوزه على فريــِق برايتي بطل 
بهدٍف  كوردستان  إقليم  كأس 
من دون مقابٍل في املُباراِة التي 
ملعُب  أمس  أول  اســتضافها 
»برايتــي« ضمن اســتعداداِت 
املؤهلة  للتصفيــاِت  املُنتخِب 

إلى نهائياِت كأس آسيا.  
وأكَد مدرُب منتخب الشــباب 
االســتفادَة  محمــد«  »عماد 
كونه  املُعســكر  مــن  اجليدة 
مباريــاٍت مكثفًة من  شــهَد 
الوقــوِف على ُمســتوى  أجل 

خصوصاً  تاٍم،  بشكٍل  الالعبني 
بعد املُشــاركِة فــي الُبطولِة 
العربّيــة وتأجيــل التصفياِت 
اآلســيوّية التي كان من املقرر 
أن تنطلَق في الرابع عشــر من 
الشــهرِ احلالي في البصرة، ما 
الالعبني  من  بعودِة عددٍ  سمَح 
املُصابــني. ُمبينــاً: إن املنتخب 

اخلميس  يوم  تدريباته  سيعاودُ 
املُقبل.

يذكُر أن منتخَب الَشباب خاَض 
أربَع ُمباريــاٍت تغلَب في األولى 
على فريِق نوروز بهدفني من دون 
مقابٍل، وخسرَ في الثانيِة أمام 
أربيل بهدٍف، وتعادَل مع احلدود 
سلبياً في مباراته الثالثة، وفازَ 

في ُمباراته األخيرة على برايتي 
بهدٍف من دون مقابل.

اليوم.. وطني الصاالت يالعب 
أوزبكستان 

وصَل، فجر أمس إلى العاصمِة 
األوزبكيــة )طشــقند( وفــُد 
لكــرِة  الوطنــّي  املنتخــب 

الصاالِت خلوِض مباراتني وديتني 
أمــام منتخــِب أوزبكســتان، 
اســتعداداً لُبطولــِة نهائياِت 
في  ســتقاُم  التي  آسيا  كأس 
شهرِ  من  والعشــرين  السابع 
الكويت.  دولِة  في  احلالي  أيلول 
االنتهاِء  فــور  املنتخُب  وتوجَه 
مــن إجراءاِت مطار طشــقند 

إلى مقّر ســكنه فــي فندِق ) 
Inspira (. .. ويقابــُل منتخبنا 
نظيره األوزبكــي اليوم الثالثاء 
 Yunus Abad sport على قاعِة
center في متام الساعِة الرابعة 
عصــراً بتوقيِت بغــداد، بينما 
يوم  الثانية  الودّية  املباراُة  تقام 
القاعِة  فــي  اخلميس  بعد غد 
نفســها، قبل أن يشد الرحاَل 
خلوِض  بيروت  إلى  اجلمعة  فجر 
مباراتــني وديتني مــع منتخِب 

لبنان.
وقــاَل مديــر اجلهــاز الفنــّي 
ملنتخبنــا الوطنــّي، محمــد 
اللعب  إن  الشــريعة:  ناظــم 
الذي  األوزبكي  املنتخــِب  أمام 
املتقدمة  املنتخبــاِت  من  يعدُّ 
هي  اآلســيوّية  القــارِة  فــي 
فرصــٌة مفيدٌة وجتربــٌة جيدٌة 
جلميــع الالعبــني، خصوصــاً 
أنها ســتمنحهم مزيــداً من 
مع  باالحتكاِك  واخلبــرة  الثقِة 
في  طويٌل  بــاٌع  لها  منتخباٍت 
كرة الصاالت. وأضاَف: إن خوض 
يكشــُف  مبارياٍت  هكذا  مثل 
لنا املُســتوى العام للمنتخِب 
الُبطولة.وتأتي  الولوج في  قبل 
هذه املباريــاُت كما هو معلوم 
في إطارِ البرنامج املُعد لتهيئِة 
املنتخِب لُبطولة نهائياِت كأس 
آســيا، بعد أن وضعتنا القرعُة 
إلى جانــِب منتخبــاِت تايلند 

والكويت وعمان.

ريوان أمين وعباس محمد يلتحقان بالوطني في بطولة اآلردن  
وطني الصاالت يالقي أوزبكستان اليوم والشبابي يفوز على برايتي 

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

طوى منتخبنا الشبابي بالكرة الطائرة 
األخيرة في بطولتي غربي  مشاركاته 
التي أقيمت في الســعودية،  آســيا 
وبطولة اسيا التي ضيفتها البحرين، 
وسجل الفريق في األولى، جناحا باحرازه 
املركز الثالث بعد منتخبي السعودية 
والبحرين، في حني أتى بالثانية، عاشراً 
في املنافســات التي احرز لقبها إيران 
ثم الهند وكوريا اجلنوبية فتايلند رابعا 

وبنغالديش خامسة الترتيب.
املدير  قال  املشــاركتني،  للحديث عن 
اإلداري ملنتخبنــا بالكرة الطائرة، عالء 
شــاكر: في يوم 12 آيار انطلقت رحلة 
حتضيــرات منتخب الشــباب بالكرة 
الديوانية  الطائــرة مــن محافظــة 
وغادرنا صوب أربيل يوم األول من شهر 
آيار، واستمر معسكرنا التدريبي حتى 
يوم 4 متوز بعدها انطلقنا صوب إيران 
التحضيرات لبطولة  لتكملة رحلــة 
غربي آسيا التي اشترك فيها 11 فريقا 
بعد  إيجابية،  فيها  وكانت مشاركتنا 
احراز الوسام البرونزي بعد السعودية 
املضيف والبحريــن الذي حل وصيفا، 
وحقيقة نعد الوســام البرونزي إجنازا 
لالعبينا ســيما ان العديد منهم لم 
تتوفر له املشاركة في بطوالت محلية 

سوى مباريات دوري الناشئني.
وعند العودة إلى بغداد بدأت تدريباتنا 
البطولــة  فــي  املشــاركة  باجتــاه 
االســيوية في البحرين، توجهنا على 
اربيل الجراء سلســلة مــن املباريات 
التجريبية، لنغادر إلــى املنامة دخلنا 
أجواء البطولة االسيوية التي اشترك 
فيها 18 فريقا، مت تقســيمهم إلى 6 

مجموعات.

نحتاج إلى اعداد طويل 
ويضيف: بطولة آسيا اوضحت الفارق 
الكبير بني منتخبات اعدت العدة كما 
هو منتخب بنغالديش الذي تدرب منذ 
وأتى  البطولة  في  للمشاركة  سنتني 
يتسيد  اإليراني  الفريق  وكان  خامسا، 
اجلميع  واكتســح  بقوة  املنافســات 

ليظفر باللقب.
أظهرت املباريات اندفاعا لالعبينا برغم 
اخلســارة األولى امام بنغالديش، ليأتي 
الفوز على اســتراليا، وواجهنا تايلند 
الفريــق القوي لنخســر امامه وهذه 
املباراة أسهمت في ابتعادنا عن املراكز 
املتقدمــة، فقد لعبنا علــى املركزين 
من الســابع إلى الثاني عشــر، لتأتي 
مباراتنــا امام اإلمــارات بالفوز، ولكن 
خســرنا امام البحرين والســعودية، 
فكان نصيبنا الترتيب العاشــر، لهذا 
فأن احلاجة إلى اعداد طويل ملنتخباتنا 

يعــد امرا مهما يجــب األلتفات إليه 
اذا ما اردنــا ان نلحق بركب املنتخبات 

األخرى.

تكثيف املنافسات احمللية 
حقيقة املباريات اكدت اننا نحتاج إلى 
تكثيف املنافســات احمللية والســعي 

إلى املشاركات املتواصلة خارجيا، كما 
هم املنافســني، املالك التدريبي بقيادة 
اإليطالي  فيشــينزو ناتشي الذي اتى 
قبل موعد البطولة بـ 3 أشــهر فقط، 
وهو يحتــاج إلى دراســة عميقة عن 
الالعب العراقي وكيفية التعامل معه، 
وصراحة لــم يقصر فــي عمله، فقد 

اعطى الالعبني جرعــات مكثفة وركز 
احلديد،  ومتارين  اجلسمانية  البنية  على 
كمــا ان مالكه املســاعد املؤلف من 
رسول سلطان وعالء فائق واحسان عبد 
اللياقة  ومدرب  حســن  وعادل  احلسن 
البدنية التونســي محمد اجليالســي 
واالحصائــي اإليراني ارمــن كليكاري، 

كنا منســجما مع الالعبني الشــباب 
بدرجة كبيرة، وكما ذكرت فأننا نحتاج 
إلى االهتمــام بهؤالء الالعبني ليكونوا 

دعامة للمنتخب الوطني األول.

خطط سابقة مثمرة 
وأشــار إلى ان االحتاد بالتأكيد سيضع 
خطة مثالية للمرحلة املقبلة من أجل 
بالفئات  اخلاصة  املنتخبــات  دور  تعزيز 
املنتخب  مشــاركة  بعــد  العمريــة 
الشــبابي فــي بطولتي غربي آســيا 
والبطولة اآلسيوية، وبات من الضروري 
تأهيل االعبني الشــباب والعمل على 
اشراكهم ضمن فرق الكبار ليكسبوا 
ســنوات  في  كما  واخلبرات  االحتكاك 
سابقة اعتمد فيها االحتاد على اشراك 
الشباب ضمن  العبني أساســيني من 
الفريق األول لتعزيــز األداء الفني لهم 

وزيادة خبراتهم واحتكاكهم.

نقاط تفوق للفئات العمرية 
وتابــع املدير اإلداري عالء شــاكر: أيضا 
من النقاط الواجــب ذكرها لتعزيز دور 
إقامة بطوالت  الالعبني الشــباب، هو 
الفئات العمريــة لتلعب قبل مباريات 
الفريق األول، ففي ســنة سابقة لعب 
الناشــئني قبــل الكبار فــي املرحلة 
األولى، ثم الشــباب، وهذا يسهم في 
الفئات  لالعبي  املعنــوي  اجلانب  تعزيز 

العمريــة ويســلط عليهــم األضواء 
ويجعلهم حتت األنظار بالنسبة ملدرب 
الفرق املتقدمــة وأيضا ينالون متابعة 
واجلمهور  الوطنية  املنتخبــات  مدربي 
واإلعالم الرياضي، كما ان نقاط التفوق 
اإلضافية سابقا تتمثل في حصول أي 
فريق بالفئــات العمرية على »ذهب او 
فضة او برونز« البطوالت احمللية تضاف 
إلــى الفريــق األول وتنزل فــي رصيده 
مباشــرة مما يضاعــف االهتمام بهذه 
الفــرق مــن األندية، برغــم ان هنالك 
معاناة كبيرة تتكبدها األندية من جراء 
تشــكيل فرق الفئات العمرية وصرف 
أموال بحســب ما تعلنــه، لذلك نعد 
ذلك مشكلة جدا مؤثرة في اعداد جيل 

جديد باللعبة.

مواهب املركز الوطني 
وأشــار إلــى ان تشــكيلة املنتخــب 
الوطني للشباب املشارك في بطولتي 
غربي آسيا واآلســيوية اعتمد بشكل 
كبير على العبني لعبــوا ضمن املركز 
الوطني لرعايــة املوهبة الرياضية في 
بغداد او فروعه في احملافظات وتخرجوا 
ليضمهــم االحتاد لتشــكيلة الفريق، 
وهذا يدفعنا إلى التركيز على الطاقات 
األجواء  أفضل  تهيئة  وضرورة  الواعدة، 
امامهم من اجــل تأكيد جدارتهم في 

لعبة الكرة الطائرة. 

عالء شاكر: حققنا اإلنجاز بالدمام وقلة الخبرات اربكتنا في المنامة 
المدير اإلداري لمنتخب الشباب بالطائرة استعرض رحلتي غربي القارة والبطولة اآلسيوية

عالء شاكرمن اجواء مشاركة الشباب بالكرة الطائرة في البطوالت االخيرة

املنتخب الوطني لكرة القدم في مشاركة سابقة

نور الجبوري
بعد غياب طويل عاودت املنتخبات 
العربية ترحيبها باملشــاركة في 
الـ  بنســختها  العربية  البطولة 
23 التي ســتنطلق شهر تشرين 
األول املقبل فــي محافظة أربيل 
هــي«  دول  خمســة  مبشــاركة 
السودان والكويت وليبيا وسلطنة 
عمــان والســعودية، إضافة إلى 
العراق«.. وحتــدث، جميل العبادي، 
رئيس االحتاد املركزي للكرة الطائرة 
»للصبــاح اجلديــد«، فقــال: اننا 
باستضافة  نحظى  لكي  جاهدنا 
هذا البطولــة بالتعاون مع االحتاد 
جسور  مد  إلى  ونســعى  العربي 
الكره  التعــاون وكل من يخــدم 
البطولة  ان  وأضــاف:  الطائــرة.. 

العربيــة هي اختبار حقيقي لكل 
الطائرة  لالحتــادات وليس الحتــاد 
فقط، ونسعى بعد هذه البطولة 

العربية  البطوالت  استضافه  الى 
في بغداد احلبيبيــة ليكون عرس 

حقيقي للعراق. 
اإلعالمي  املكتــب  مديــر  وحتدث 
الحتاد الكرة الطائرة، عباس هندي، 
اننــا وجميع اعضــاء االحتاد واهل 
اللعبة استنفرنا اجلهود بعد اعالن 
االحتاد العربي املوافقة باستضافة 
العراق للبطولة العربية، مشــيرا 
إلى ان االمور اللوجســتية تقريبا 
علــى وشــك االنتهــاء والعمل 
بشــكل مضاعف فقــط ننتظر 
وجهنا  وقــد  احلكومي..  الدعــم 
احمللية  القنــوات  لكافــة  دعوات 
العراقية والصحفيني واالعالميني 
للمشــاركة في إجناح هذا العرس 

الرياضي املهم.

نعمت عباس*
تزجــر  االندية االماراتيــة بالعديد  
املراحل  في  العراقيــة  املواهب  من 
ابرز  هؤالء الالعبني  الســنية ومن 
حازم ثائر محمد الــذي بدأ اللعب 
مع نادي خورفكان وشــارك مع فرق 
مدرســة الكرة واستمر في االبداع 
والتألق وكانت اخر مشــاركاته مع 
15 سنة  14ســنة وفي عمر  فريق 
انتقل الى نادي  احتاد كلباء وسيمثله 
في  اللعب  ويجيــد  املوســم  هذا 
أكثر من مركــز يتقن جميع مراكز 
الوســط باجلانب وبالوسط  ولكن 
مدربه احلالي اختار له مركز ظهير 
امليدانية  لالســتفادة عقليته  ميني 
خاصة وانه يتقن التمرير بشــكل 
ســليم اضافــة الى قدرتــه على 
احملاورة والتخلص من املنافس يجيد 

لغة تســجيل االهداف عندما كان 
يلعب جناح ميني ومبنطقة  الوسط 

سجل العديد من األهداف.
وكان هدافــا للفريق مما اســتدعاه  

ناشــئني  مدرب  االســباني  املدرب 
االمــارات للمنتخب مــع 90  العبا 
وبعد تصفية الفريق استقر املدرب 
االسباني على 35 العبا حجز حازم 
له مقعدا  مع املنتخب خاصة وانه 
من مواليد دولة االمــارات العربية 
املتحــدة يتمنــى الالعــب اخللوق 
الوصول إلى مستوى  النجم العاملي 
كريســتيانو رونالدو وكما عبر عن 
شكره جلميع املدربني الذين اشرفوا 
على تدريبه في نادي خورفكان وفي 
نادي احتاد كلباء وخص بالذكر عمه 
احمد عبد القيوم املدرب االمريكي 
عراقي االصل مدرب نادي دبا احلص 
االماراتــي علــى ما يقــدم له من 
نصائح وتوجيهات  بشكل مستمر.

* مدرب عراقي محترف

وديا.. فريق العدالة يتغلب على الحشد 

حسين علي يحتفل بأول إنجازاته 
مع الصفاقسي التونسي

العراق يضيف البطولة العربية للكرة الطائرة

حازم ثائر محمد.. نجم اتحاد كلباء االماراتي

قاسم شالكه 
لكرة  العدالة  نــادي  فريق  متكن 
القــدم، من حتقيــق الفوز على 
بهدفني  احلشــد  فريق  ضيفــه 
مقابــل هدف واحد فــي املباراة 
الوديــة التــي جمعتهمــا عل 
ذلك  احــد   ، التحــدي  ملعــب 
رئيس نادي العدالة جبار شــاوي 
فريقنا  اعــداد  قال: ضمن  حيث 
الكــروي لدوري الدرجــة الثانية 
للموســم املقبل تكمن الفريق 
مــن الفــوز على فريق احلشــد 
بهدفــني  عن طريق كل من علي 
اذ قدم  إبراهيم وشعيب كاظم، 
الفريــق مباراة جيدة اســتطاع 
من خاللها املــدرب الوقوف على 
جاهزيــة الالعبني كــون املباراة 
تعد جتمــع للفريق واعادة ترتيبه 
العام  االعــداد  الدخول في  قبل 
التدريبي،  املــالك  قبل  من  املعد 
باإلضافــة الى اختبــار عدد من 
الالعبــني الذي من املؤمل ان يتم 

التعاقد معهــم فيما لو جنحوا 
ومتــت املوافقة من قبــل املالك 
الفريق  التدريبي، كما سيخوض 
عدد من املباريات التجريبية بعد 
االنتهاء من زيارة اربعينية االمام 
احلسني مطلع االسبوع.. واضاف: 

االدارة اعطــت احلريــة الكاملة 
للمــالك التدريبــي الختيار من 
جتده مناسبا للفرق كما ان االدارة 
وعدت بتوفير جميع مستلزمات 
املقبلة من  النجاح في مهمــة 
اجل التأهل لدوري الدرجة االولى.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تونس  بكأس  الصفاقسي  توج 
للمرة الســابعة في مسيرته 
التوالي، مســاء  على  والثانية 
الســبت، بعد فوزه فــي الدور 
النهائي على مستقبل املرسى 

بثنائية نظيفة.
الوطني  وكتب جنــم منتخبنا 
العراقــي حســني علي العب 
حســابه  عبر  الصفاقســي، 
على »فيســبوك«: »احلمداهلل، 

حققت لقب كأس تونس، وهو 
أول لقب لي مع الصفاقســي، 
واإلدارة  للجماهيــر  مبــارك 
والالعبني«  التدريبــي  والكادر 
وزاد: »عملنا ســويا بجد طوال 
على  وتغلبنا  املاضيــة  الفترة 
كل الظــروف الصعبــة التي 
بتعاون  النــادي  علــى  مــرت 
اجلميع، وهذا أقل شيء نقدمه 
جلماهيرنا الوفية التي ساندتنا 
حتى آخر حلظة، والقادم أفضل 

بإذن اهلل«.
ولم يشارك حسني في النهائي 
التونسي  االحتاد  قوانني  بسبب 
الدوري  أندية  على  تفرض  التي 
املمتــاز عدم إشــراك األجانب 
حني يكون املنافــس من درجة 
املوريتانــي  كان  كمــا  أقــل، 
والغيني  دياكيتي  إســماعيل 
نابي كامـــارا محروميـن مـن 
املشاركـــة مـع الصفاقسـي 

فـي النهائـي.

فريق العدالة

جميل العبادي

حازم ثائر



حاورها سمير خليل:
نشــأت فــي بيــت زاده وزواده الفن 
واالدب، نهلــت من ذائقــة والدتها 
الفنانة واالعالمية بشرى سميسم، 
تبرعمت موهبتهــا وهي طالبة في 
املرحلــة املتوســطة عندما قدمت 
والتراثية،  عروضا لألزياء الفلكلورية 
وحســب قولها فان هــذه التجربة 
عــززت ثقتهــا بنفســها وقربتها 
اكثر في شــغفها ورغبتها الوقوف 
امام الكاميــرا من دون خوف او تردد، 
اكملت هــذا الشــغف بالتحاقها 
مبعهد الفنــون اجلميلة الذي صقل 
موهبتهــا ورؤاها من خــالل جتارب 
ومشاركات مسرحية توجت بجائزة 
االفضل، وبعد تخرجها انطلقت في 
عالم االبداع بني املسرح والتلفزيون 

حيــث وقفت وبشــجاعة مع كبار 
مســرحية  اعمال  فــي  الفنانــني 
وتلفازيــة مهمة، الفنانة الشــابة 
محبة تطــل علينا مــن خالل هذا 
اللقــاء لتتحدث اوال عــن بداياتها 

فقالت: 
منــذ الطفولة يراودنــي حلم الفن 
والرغبة الكون فنانة،  وانا في املرحلة 
الفعاليات  في  شــاركت  االبتدائية 
واألنشــطة الالصفية، كما كان لي 
حضور خالل فعالية رفعة العلم في 
املدرســة من خالل قراءتي لقصيدة 
أو مقالة ،  وحتمــا كان تأثير األهل 
واضحا على موهبتي فأنا من عائلة 
فنيــة، والدتــي تعمل فــي مجال 
اإلعــالم والفــن التشــكيلي منذ 
الثمانينيات وخالي هو الفنان صادق 

سميســم وهو من الفنانني الرواد،  
وابن خالــي كان مخرجــا في قناة 
مصممة  كانت  وخالتــي  العراقية 
وصحفيــة في جريــدة اجلمهورية،  
لذلك وبالالوعي منت لدي بذرة الفن 
فحاولت  التمثيل  موهبــة  وحتديدا 
أن اصقلهــا بالدراســة فدخلــت 
معهد الفنون اجلميلة وشاركت في 
معظم العروض وحصلت على لقب 
افضل ممثلة عن دوري في مسرحية 
الكبير  الروسي  للكاتب  )احلضيض( 

مكسيم غوركي.
*حدثينــا عن جتربتك املســرحية 

خارج معهد الفنون؟
اوال انا اعتقد ان املســرح هو األقرب 
النه في متاس مباشــر مع اجلمهور،  
رغم انــه األصعب ألنه فعل آني وأي 

العمل  تفاديه،  عكس  خطأ الميكن 
فــي التلفزيــون الذي مــن املمكن 
اإلعادة أو تغيير بعض فقرات احلوار، 
ســعادة كبيرة غمرتنــي وانا اقف 
امــام  كبار النجــوم وكنت حينها 
الفنون اجلميلة  طالبة في معهــد 
خالل مسرحية )بغددة( حيث اسند 
لــي دور الفنانة التشــكيلية ليلى 
العطــار وكان معي الفنانون الكبار 
وعزيز  وغامن حميد  ســامي قفطان 
تعلمت  الذيــن  جواد  واميــرة  كرمي 
املواعيد  والدقة في  التواضع  منهم 
من  كان  والعمل  بالنــص،  وااللتزام 
العراقي  الشــاعر رحيــم  تأليــف 
وأخراج الفنان الدكتورحســني علي 

هارف".
*والتلفزيون؟

برغم ظهــوري في اعمال تلفزيونية 
عديــدة الى انني اعتبرمشــاركتي 
الزالت فتية ومحــدودة فاول ظهور 
تلفزيونــي لي كان في مسلســل 
)املاس مكســور( من إخــراج اخملرج 
اللبنانــي دافيــد أوريــان  وقصــة 
وســيناريو وحــوار محمــد حنش 
نــزار،  هنــد  الفنانــني  مبشــاركة 
الســكندر علوم، غسان إسماعيل، 
صبــا إبراهيم، ســمر محمد، رهام 
البياتي، كاظم القريشــي، واخرين، 
وايضــا شــاركت في عمــل )قط 
وحيد  احمــد  الفنــان  مــع  احمر( 
واخراج مصطفى حكمت،  واآلن انا 
انتمــي لفريق والية بطيخ في جتربة 
مســرح وتلفزيون،  واظــن ان هذه 
التجربة ســتكون االهم الني اواجه 
واصوراسكيجات  اسبوعيا  اجلمهور 
ايضا، وكان من  للتلفزيون اسبوعيا 
املفترض أن اكون ضمــن كادر فلم 
ســينمائي من اخراج الدكتور علي 
حنــون ولكني كنــت مرتبطة مع 
مسلســل املاس مكسور فاعتذرت 
الننــي لــم أســتطع ان اوفق بني 

العملني".
*مــاذا تقولني عن موجة الشــباب 

في االعمال الدرامية؟
هي ظاهرة صحية الن وجود الشباب 
فــي االعمــال الفنية هــو تواصل 
ودميومــة للعمــل االبداعــي، وقد 
شــهدنا خالل املوســم الرمضاني 
املاضــي ظهور وجوه شــابة كثيرة 
غزت القنــوات وانا أؤمــن بأن هذه 
الوجوه ســتكون مؤهلــة للتمثيل 
فعــال بعد دخــول الطارئــني على 

حساب املوهبة والدراسة".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

تعلمت من كبار الفنانين التواضع 
والدقة في المواعيد وااللتزام بالنص

الفنانة الشابة محبة:

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت الفنانة اإلماراتية بلقيس، حقيقة 
وجود خالف مع الفنان سيف نبيل، موضحة 

أنه فنان مجتهد.
 ET وقالــت بلقيس، خالل حوارهــا ببرنامج
بالعربي: "التعاون مع سيف نبيل، كان ناجحا 
وجميال ولكن كانت موســيقى مختلفة، ما 
في بيني وبينه أي مشــكالت وأمتنى له كل 

التوفيق".
وحتدثت بلقيس عن الفنان كاظم الســاهر، 
وقالت: "بالنســبة لــي ال يقارن بــأي فنان 
موجود فــي الوطن العربي كلــه، بصراحة 
هو في مكان لوحــده، لذلك أنا أحب أن أرفع 
الفنان كاظم الســاهر عــن أي مقارنات مع 
فنانني آخرين". وأعربت الفنانة اإلماراتية عن 
رغبتها بالتعاون مع الفنانة السورية أصالة، 

قائلة: "أمتنى يجمعني عمل معها، هي فنانة 
كبيرة وصوت راقي، وأنا أحبها على املستوى 
الشــخصي". وانتقلت بلقيس للحديث عن 
الفنانة شــيرين عبد الوهــاب، وقالت: "فيه 
بينا تواصل وأعتقد أنهــا في مرحلة أفضل 
اآلن، وملســنا هذا الشــيء من جمالها في 
مهرجان قرطــاج، وأعتقد إن شــيرين أكتر 
فنــان غنى فــي مهرجان قرطاج وتســلط 

عليه الضــوء إعالمًيا مبا يكفي، 
وتسلط الضوء على املهرجان مبا 
يكفي بسبب حفلتها، وأنها في 

مرحلة العودة".
وأشــارت إلى أن الفنان املصري 
عمرو دياب، فنان كبير، مضيفة 
أنــه إنســان محتــرم وأغانيه 

محسوسة وملموسة.

بغداد- خاص: 
يشارك املســرحي العراقي املغترب في هولندا صالح حسن 
فارس مبسرحية )اين الهناك( في مهرجان ايام القاهرة الدولي 
للمونودراما الذي يعقد دورته اخلامسة للفترة من الثاني عشر 
لغاية السادس عشر من الشهر اجلاري، املسرحية فكرة ومتثيل 
الفنان صالح والنص لشعالن شــريف اما االخراج فسيكون 
لفخر الدين بيكوفيج، واملسرحية ستعرض غدا االربعاء على 
منصة مونودراما الشاشة اخملصصة لالعمال املسرحية التي 

تعرض من على شاشة السينما وليس على خشبة املسرح.
وكانت إدارة مهرجان أيام القاهــرة الدولي للمونودراما الدورة 
اخلامســة قد اعلنت ان دورة املهرجان مهداة الســم الفنان 
الراحل خالد صالح، وضمت جلنة حتكيم مســابقة مونودراما 
الشاشة قامات مسرحية معروفة، أ.د. هاني أبو احلسن سالم 
من مصر، وإيجيســوه نيكوال من دولة بنــني، والفنان املغربي 
عبد اجلبار خمران، كما وتشارك في منصة مونودراما الشاشة 
عروض من أوكرانيا وســيرالنكا، وهولندا واملغرب، والسعودية 

وتقدم عروض مونودراما الشاشة بسينما الهناجر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يلتقي املمثالن جورج كلوني وجوليا روبرتس، احلائزان 

على جائزة األوسكار، معا مرة أخرى على شاشة 
السينما في فيلم "تيكيت تو باراديس" )تذكرة إلى 
اجلنة(، وهو أول فيلم كوميدي رومانسي لهما معا، 

وتدور أحداثه حول مشاحنات بني زوجني مطلقني.
ويلعب الثنائي دور ديفيد وجورجيا، اللذين ينحيان 

خالفاتهما جانبا ويتعاونان ملنع ابنتهما ليلي من الزواج 
من شخص قابلته مؤخرا في رحلة تخرج إلى بالي.

وحتى ال ترتكب االبنة نفس اخلطأ الذي يعتقدان أنهما 
وقعا فيه قبل 25 عاما، يسافر الوالدان إلى اجلزيرة 

إلفساد الزواج.
والفيلم من إخراج أول باركر، وهو خامس فيلم يشارك 

في بطولته كلوني وروبرتس معا.
وقال كلوني للصحفيني في العرض العاملي األول 

للفيلم في لندن "كان األمر ممتعا ... استمتعنا به ألننا 
كنا نتعامل بشكل ساخر مع بعضنا البعض. رأينا أن 

ذلك كان مضحكا".

"أين الهناك"  في مهرجان ايام 
القاهرة الدولي للمونودراما

جورج كلوني وجوليا 
روبرتس في فيلم جديد

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 
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االحنف بن قيس كان ِمْن ساداِت التابعني، وكان يُكّنى أبا 

بَْحر ، وهو ِمْن أكابر أهل البصرة ..
وحني دعا الرســول )ص( قومه الى االســالم لم يجيبوه 

فقال لهم األحنف :
" انه ليدعوكم الى االسالم ، 

والى مكارم األخالق ، 
وينهاكم عن ذمائمها 

فأسلموا " 
وأسلم األحنف 

كانت وفاته سنة 67 هـ
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من كلماته اجلميلة في احلكمة :
" ثالث خصال ما أقولهن االّ ليعتبر ُمعَتِبٌر : 

1 – مادخلُت بني اثننْي قط حتى يُدخالني بَْيَنُهما .
وهكــذا يّحذر من أْن تكوَن فضوليــاً تدس أنفك في ماال 

يخصك ..!!
2 – وال أتيُت باَب أحٍد ِمْن هؤالء مالم أدَُع اليه ..

وهذا هو مقتضى الوقار والكياســة، واملقصود بهؤالء : 
هم امللوك والرؤساء وكبار القوم ...

3 – وما حللُت حبوتي الى ما يقوم الناس اليه، في اشارة 
الى ِعّفِته وبُْعِده عن كل املفارقات اجلنسية .
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وقال في َمْعرِِض التشجيع على املبادرات االنسانية :

" ما ادخرِت اآلباُء لألبناء ،
وال أَبَْقِت املوتى لألحياء ، 

أفضل ِمْن اصطناع معروٍف عند ذوي االحساب واآلداب "
نعم 

ان اهل املعروف في الدنيا هم أهل املعروف في اآلخرة .
واصطناع املعروف من أثمن الذخائر وأفضل املآثر .
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ونقل عنه أنه قال :

شكوت الى َعّمي وََجَعاً في بطني فنهرني 
ثم قال :

يا ابن أخي :
اذا نزل بك شيٌء ال تَْشُكُه الى أََحٍد ِمْثلَِك فان الناس رجالن 

:
صديق يسوُؤُه ،

وعدو يَُسُرُه ،
والذي بك ال تَْشــُكه الى مخلوق ِمْثلِك ال يقدر على دفع 

مثله عن نفسه ، 
ولكْن الى َمْن أبالَك به فهو قادرٌ أن يفّرج عنك .

يا ابن اخي :
احدى عينّي هاتني ما أُبصُر بها َسَهالً وال َجَبالً منذ اربعني 

سنة ، 
وما اطلع على ذلك إمرأتي وال أََحٌد ِمْن أهلي .
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وباألحنف بن قيس يُضرب املثل في احللم .

وهكذا تبدو أخباره وكلماتــه منهالً عذبا للظامئني الى 
االفادة من التجــارب احلياتية، وإثراء اخلزين الشــخصي 

بالنافع واملفيد من األقوال واألعمال .
وحسبنا ما ذكرنا على نحو اإلجمال .

مع األحنف بن قيس 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - الصباح الجديد:
اميانــا وتزامنا مع زيــارة أربعينيــة اإلمام 
)ع( أطلقت "نخبة مثقفة" من  احلُســني 
مدينة العمارة في محافظة ميسان حملة 
بعنوان )ميشا على ُخطى احلُسني( هدفها 
االســتراتيجي مكافحة التصحر واجلفاف 

والعطش الذي طال اإلنسان والزرع والضرع 
في ميسان مستمدين افكار حملتهم من 
شجاعة االمام احلسني )ع( وموقفه الثابت 

الذي واجه الظلم والعطش.
 وقال االديب محمد رشــيد: ستكون لهذه 
اجملموعة من املثقفــني التي أطلقت على 

نفسها )فرسان البيئة للتنمية ومكافحة 
التصحــر( وقفة مهمة ضمــن فعاليات 

"مؤمتر القمة الثقافي العربي الثاني" 
مدينة  فــي  ســينعقد  الــذي 

احلالي  أيلول  نهايــة  العمارة 
ملناقشــة محــور مهــم 

بعنوان )أسباب ومعاجلة التصحر وجتفيف 
االنهار والبحيرات و االهوار في العراق(.

يذكر ان "ميشــا" هو االسم القدمي 
حملافظة ميسان وهي مملكة 
 ٢٦ بحدود  حكمها 

ملكا.

"ميشا على ُخطى الُحسين"

حملة لمكافحة التصّحر في ميسان يرعاها مثقفون

كشفت حقيقة خالفها مع سيف نبيل .. بلقيس: "الساهر" ال يقارن بأي فنان

متابعة ـ الصباح الجديد:
فــاز الفنان املســرحي الســينوغرافي 
العراقــي مصطفــى الطويــل بجائزة 
أفضل سينوغرافيا في مهرجان القاهرة 
للمســرح التجريبــي في دورتــه  الـ29  
عن مســرحية )إعادة ضبط املصنع( من 
إخــراج الفنان علي دعيــم التي قدمها 
منتدى املســرح التابع لقســم املسرح 
مسرحية  واملســرح.  السينما  دائرة  في 
)إعــادة ضبط املصنع( كانت ضمن  )203 
للمسابقة،  قدمت  مســرحية  عروض   )
من بينهــا )55( عرضــاً أجنبيــاً، و)90( 
عرضاً عربياً، و)58( عرضــاً مصرياً. ويأتي 

الذي  للنهج الصحيح  تأكيداً  الفوز  هذا 
تســير عليه احلركة املسرحية العراقية 
الرائــدة عربياً. عرف الفنــان علي دعيم 
بصفته مخرجاً وراقصاً مسرحياً، وسبق 
أن حصل على جائزة أفضل ممثل مبهرجان 
حقــي الشــبلي لثــالث دورات متتالية 
ونــال العديد من اجلوائــز العربية، ولديه 
جتارب وأعمال مميزة في الرقص املسرحي 
خاصــة الدراما دانس بينهــا: فوبيا، آنو، 
جيرك، صفر سالب، واألخير حصد جائزة 
أفضل إخــراج مناصفة مع مســرحية 
)األرامــل( للمخرجــة وفــاء طبوبي من 
تونس في الدورة 19 ملهرجان أيام قرطاج 

عمل  املسرحية.املسرحية 
اللحظة  قدم  كوريغرافي 
الراهنــة التي يعيشــها 

العراق.
عام  العــراق  دعيم  وغادر 
الــى  متوجهــاً   2005
الســويد، ليشارك في 
املهرجانات  من  الكثير 

لــدول أوروبية بينها 
نيا  ســبا إ

وهولنــدا 
وفرنسا.

متابعةـ  الصباح الجديد:
كتبتها  ســرية  رسالة  حظيت 
ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث 
الثانيــة، باهتمام عاملــي كبير، 
ســيدني  ملواطني  وجهتهــا  إذ 
أحد  داخل  وُخبِّئت  األســترالية، 
أكثر املباني شــهرة في املدينة، 
لكن ما أثار اجلدل هو أنها لن تقرأ 

إال بعد 63 عاما.
ديلــي  صحيفــة”  وأكــدت 
مبنــى  أن  ميل“البريطانيــة، 
امللكــة فيكتوريا فــي منطقة 

األعمال بســيدني، يحتوي على 
هذه الرســالة السرية، مضيفة 
بعدم  صارمة  تعليمات  أن“هناك 

فتحها حتى عام 2085.
بعد  الرســالة  امللكة  وكتبــت 
أعمال الترميم الرئيسية للمبنى 
أي  1986 وال يعرف  في نوفمبــر 
شــخص محتوى الرســالة وال 

حتى طاقمها الشخصي.
ومت وضع الرســالة الســرية في 
إطــار داخل علبــة زجاجية، وال 
تعليمات  ســوى  منهــا  تظهر 

امللكة.
وجاء في نص التعليمات املدونة 
خــارج الرســالة:” إلــى عمدة 
سيدني، أستراليا.. تفضل بفتح 
هذا الظرف في يوم مناسب من 
وانقل   ،2085 اختيارك في عــام 

رسالتي إلى مواطني سيدني“.
وكان العالــم قد انشــغل منذ 
وفاة  بإعــالن  املاضي،  اخلميــس 
الثانية  إليزابيث  بريطانيا  ملكة 
في قلعة باملــورال داخل منزلها 

الصيفي في اسكتلندا.

متابعةـ  الصباح الجديد:
تعمــل منصة التراســل الفوري 
جديدة  ميــزة  على  "واتســاب"، 
تســهيل عمليــات  تســتهدف 
عــن  للمســتخدمني  البحــث 

الرسائل داخل الدردشات.
ويقول موقع "اليف منت" التقني 
إن ميزة "واتســاب" اجلديدة تقوم 
الرسائل  توجيه  تاريخ  على حتديد 

التي يرغبون بالعودة إليها.
وبحســب املوقع، فبمجرد إصدار 
رمزا  املســتخدمون  سيرى  امليزة، 
للتقومي، وبالنقر عليه سيتمكنون 
مــن االنتقــال إلى تاريــخ معني، 
بإعــادة جميع  لهم  يســمح  مما 
التاريخ  املرتبطة بذلك  الرســائل 
ســعيها  ســياق  وفي  حتديــدا. 
الدائم للتطوير، تعمل "واتساب" 

ميــزة جديدة،  علــى طرح  أيضا 
املشاركة  للمســتخدمني  تتيح 

باستطالعات داخل التطبيق.
فيهــا  للمســتخدمني  وميكــن 
إبــداء مالحظاتهم حــول امليزات 
أنه  واخلدمــات املطروحــة، علما 
ســيكون لدى املستخدمني خيار 
رفــض دعــوات املشــاركة بتلك 

االستطالعات.

بغداد تتفوق على القاهرة
 بمسرحية "إعادة ضبط المصنع"

رسالة من الملكة إليزابيث 
لن تفتح قبل عام 2085

ميزة جديدة في "واتساب"
تسهل البحث داخل الدردشات

الفنانة الشابة محبة
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