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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
مجلس  باســم  املتحدث  أفاد 
الوزراء حسن ناظم امس االثنني 
بــان رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي، سيشــارك فــي 
الســابعة  الــدورة  أعمــال 
العاّمة  والســبعني للجمعيَّة 
لألمم املُتِحــدة في في نيويورك، 
فيما أورد ان مجلس الوزراء قرر 
متويل جامعة الشــطرة بثالثة 

مليارات دينار. 
وقال ناظم في مؤمتره الصحفي 
اجتمــاع  األســبوعي عقــب 
مجلس الــوزراء ان: »الكاظمي 
رفيعة  شــخصيات  سيلتقي 
مشيراً  نيويورك«  في  املستوى 
الــى ان »احلكومــة جنحت في 

اخلارجيــة  العالقــات  ملــف 
ومتكنت من تفكيك األزمات ».

الوزراء  رئيــس  »زيــارة  ان  وبني 
الــى الواليــات املتحــدة تعد 
الدبلوماســي  للجهد  تتويجاً 

للحكومة«.
الــى ان »مجلس  ولفت ناظم 
العمل  إيقــاف  قــرر  الــوزراء 
تتعلــق  ســابقة  بقــرارات 
باملشروعات املتلكئة« مبينا ان 
»إيقاف العمل بقرارات سابقة 
اتخاذها  الوزراء بســبب  جمللس 

في ظروف استثنائية«.
وأشــار الى ان »مجلس الوزراء 
صــوت علــى متويــل جامعة 
الشــطرة بـ 3 مليــارات دينار 

لدعم التعليم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في  النفط  أســعار  ارتفعــت 
اآلســيوية  التعامالت  بدايــة 
أدى هبوط  أن  االثنني بعد  امس 
املعروض  بشأن  واخملاوف  الدوالر 
قبل حظــر االحتاد األوروبي على 
ديسمبر  في  الروســي  النفط 
اخملاوف من حدوث  إلى تخفيف 
ركود عاملي قد يؤدي إلى ضعف 

الطلب على الوقود.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعت 
فــي   1.3 أو  دوالر   1.15 برنــت 
املائة إلــى 92.50 دوالر للبرميل 
بتوقيت  الساعة 00:49  بحلول 
عند  ارتفاعه  بعــد  جرينتــش 
اإلغالق يــوم اجلمعــة 0.5 في 

املائة.
وســجل ســعر خــام غــرب 
األمريكي  الوســيط  تكساس 
مرتفعا  للبرميــل  دوالر   86.16

1.05 دوالر أو 1.2 في املائة.

برنت  تعاقــدات  وانخفضــت 
واحد  أكثر من  األمريكي  واخلام 
فــي املائــة األســبوع املاضي 
بســبب مخاوف مــن أن يؤدي 
رفع مجلس االحتياطي االحتادي 
ســعر الفائدة مــرة أخرى إلى 
بحســب  العاملي  النمو  إبطاء 

رويترز.
ودعم ضعف الــدوالر تعاقدات 
الدوالر  هبــوط  ويؤدي  اخلامني. 
إلــى جعــل الســلع املقومة 
حلائزي  تكلفــة  أقل  بالــدوالر 

العمالت األخرى.
وأدى تخفيــف قيود كوفيد19- 
فــي مدينة تشــنغدو بجنوب 
اخملاوف  تهدئة  إلى  الصني  غرب 
بشــأن الطلب فــي ثاني أكبر 
العالم.  مستهلك للطاقة في 
من  الصني  صــادرات  وارتفعت 
من  خفف  مما  والسوالر  البنزين 

اخملزونات احمللية املرتفعة.

تمويل جامعة الشطرة بثالثة مليارات دينار
المتحدث باسم مجلس الوزراء: 
الكاظمـي سيلتقي شخصيات 
رفيعة المستوى في نيويورك

ارتفاع أسعار النفط نتيجة تراجع 
الدوالر ومخاوف الركود العالمي

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
عقد رئيســا االحتــاد الوطني 
واحلــزب  طاالبانــي  بافــل 
بارزاني  مســعود  الدميقراطي 
االثنني  امس  مســاء  اجتماعاً 
احلزبني  سعي  اطار  في  باربيل، 
استحقاقات  حلسم  الكرديني 
الكرد في العملية السياسية 
اجلمهورية،  رئاســة  بضمنها 
وحتديد موعد الجراء االنتخابات 
االقليم وكتابة دستور دائم له.

وقال مصدر سياســي مطلع 
للصباح اجلديد، ان الرئيســني 
أعدها  اتفاق  مســودة  ناقشا 
وفــدا اجلانبني العتمــاد ورقة 
عمــل موحــدة حــول اليــة 
مشــاركة الكرد في العملية 
املقبلة،  واحلكومة  السياسية 
واعتمــاد مرشــح مشــترك 
لرئاسة اجلمهورية تتفق عليه 

مختلف االطراف واملكونات.
وكشــف املصدر عــن حتقيق 
تقــدم كبير في احلــوارات بني 
احلزبــني الكرديني لالتفاق على 
مرشح تسوية لشغل منصب 
وذلــك  اجلمهوريــة،  رئاســة 
بعد مطالبــات قدمها اإلطار 
التنسيقي للكرد لالسراع في 
التوصل الى اتفاق على مرشح 

مشترك.
وتابعت املصادر، ان الدميقراطي 
ابــدى موافقــة مبدئية على 
تسلم االحتاد املنصب شريطة 
برهم  احلالي  مرشــحه  تغيير 

صالح.

وبني ان رئيس احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني مسعود بارزاني 
التقى مؤخرا في اربيل مبرشح 
االحتاد غير الرسمي وزير املوارد 
عبد  الدكتور  االســبق  املائية 
اللطيف رشــيد، وابلغه عدم 
ممانعتــه مــن تســلم االخير 
منصب رئاسة اجلمهورية ممثالً 

عن الكرد.

واشــار الى، ان رشــيد حصل 
وتأييد  موافقــة  عــل  كذلك 
اغلب القوى واالحزاب العراقية 
خطوة  وهي  املنصــب،  لتولي 
اعتبــرت مهمــة في ســياق 
السياسي  االنســداد  حلحلة 
وخصوصاً داخل البيت الكردي.  
وكانت املتحدث باســم كتلة 
احلزب الدميقراطي الكردستاني 

في مجلس النواب فيان دخيل 
قد كشــفت عن اليتني لعودة 
طاولة  الــى  الصــدري  التيار 
النواب  لتفعيل مجلس  احلوار، 
وانهاء ازمة تشكيل احلكومة.

وقالت دخيل، ان هناك طريقني 
العــادة التيــار الصــدري الى 
حوارات تشكيل احلكومة، االول 
عبر تلبيــة مطالبهم والثاني 

عبر ضغوطات خارجية. 
واوضحت دخيل، ان حزبها يؤيد 
اللجوء الى السبل الدستورية 
االنســداد  حللحة  والقانونية 
مشكلة  ال  وانه  السياســي، 
لديــه فــي اجــراء انتخابات 
مبكرة، شــريطة ان جتري على 
وقانونية،  دســتورية  اســس 
واردفت، »اال ان حوارات االطراف 

اجللوس  تتطلب  السياســية 
علــى طاولة احلــوار وال ميكن 
ان جتري عبر وســائل التواصل 

االجتماعي«.
وبينت انــه كان لرئيس احلزب 
بارزاني  مســعود  الدميقراطي 
مبادرة، اال ان حصول صدامات 
واشتباكات بني أنصار ومؤيدي 
التيــار واإلطــار، اجلت إطالق 
املبادرة، مشــيرة الــى ان كل 
املبــادرات واحللــول تخرج من 

اربيل.
زال  ان حزبهــا مــا  واكــدت، 
لرئاسة  مبرشــحه  متمسكا 
في  يأمل  ولكنــه  اجلمهورية، 
التوصل الى اتفــاق مع االحتاد 
مرشــح  لتســمية  الوطني 

مشترك.
الدكتــور  ان  بالذكــر  جديــر 
عبــد اللطيــف رشــيد، من 
الســليمانية في عام  مواليد 
منصــب  تولــى  وكان   ،1944
وزير املــوارد املائية مــن أيلول 
 2010 2003 إلى كانــون االول 
وعني مــن بعده فــي منصب 
لرئيــس  األقــدم  املستشــار 
نفسه  الشهر  في  اجلمهورية 
الفاعلني  األعضاء  أحد  ويعد   ،
الوطني  االحتــاد  حــزب  فــي 
معارضي  ومن  الكردســتاني 
على  وحاصل  السابق،  النظام 
شــهادة البكالوريــوس مــن 
واملاجســتير  ليفربول  جامعة 
جامعــة  مــن  والدكتــوراه 

مانشستر.

الديمقراطي واالتحاد يتفقان على مرشح مشترك 
لرئاسة الجمهورية وعبد اللطيف رشيد االوفر حظًا

خاص - الصباح الجديد:
تتواصل التحضيرات السياسية 
لزيــارة مرتقبــة يجريها رئيس 
مجلس النواب محمد احللبوسي 
كردســتان  اقليــم  ورئيــس 
حتالف  ورئيس  بارزاني  نيجيرفان 
الفتح هادي العامري إلى احلنانة 
واللقاء مع زعيم التيار الصدري 
إقناعه  بهــدف  الصدر  مقتدى 
بتشــكيل حكومــة يســتمر 
عملها ملدة زمنية محددة متهيداً 

لالنتخابات املبكرة.
وقــال عضــو حتالــف الفتــح 
عائد الهاللي، فــي تصريح إلى 
»حوارا  إن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
مكثفاً يجري حالياً على أساس 
التي  املشــتركة  التفاهمــات 
حصلت بني اإلطار التنســيقي 
من جهة، وكتلة السيادة واحلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني من 

جهة أخرى«.
وأشار، إلى أن »اجلميع عازم على 
للعملية  جديــد  ملناخ  التهيئة 
السياســية، بعــد أن وصلــت 
املفاوضات إلى مراحل متقدمة«.

وأكد الهاللي، أن »الكرد متفقني 

علــى حســم منصــب رئيس 
اجلمهوريــة وأن يأتون إلى بغداد 

مبرشح وخطاب واحد«.
وشدد، على أن »ضمانات حصلت 
عليها األطراف السياسية التي 
تنوي الذهاب إلى احلنانة واللقاء 
مع زعيم التيار الصدري مقتدى 
التي  بالتطورات  إلقناعه  الصدر 
باجتاه تشــكيل  حصلت مؤخراً 

احلكومة«.

ويتوقــع الهاللي، أن »تكون هذه 
الزيــارة قريبة للغايــة، إلكمال 
الدستورية  االستحقاقات  باقي 
رئيــس  بانتخــاب  املتعلقــة 

اجلمهورية وتشكيل احلكومة«.

احلزب  ذكر عضــو  من جانبــه، 
وفاء  الكردســتاني  الدميقراطي 
محمد في تصريح إلى »الصباح 
اجلديــد«، أن »الوفد الذي يعتزم 

زيارة الصدر، يضم رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوسي ورئيس 
اقليــم كردســتان نيجيرفــان 
الفتح  ورئيس حتالــف  بارزانــي 

هادي العامري«.
»املعلومات  أن  وتابــع محمــد، 
إلى وجود استجابة من  تشــير 
قبــل الصــدر الســتقبال هذا 

الوفد، وذلك يعد تطوراً مهماً«.
ويرى، أن »قبــول الزيارة يعني أن 

الصــدر يعرف نوايــا الوفد وما 
يريــده، وهذا يعني اســتعداده 
مناقشة ملف تشكيل احلكومة 

وهو األمر األهم«.
»الزيارة  أن  إلــى  محمــد،  ونوه 
قد تســفر عنها نتائج ايجابية 
بهدف  اطمئنان  برسائل  تتمثل 
تشــكيل احلكومة وفق شروط 
موضــوع  خصوصــاً  الصــدر 
انتخابات  الزمني إلجراء  السياق 

مبكرة«.
الكرديني،  »احلزبــني  بــأن  وأفاد، 
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
الوطني الكردســتاني لم يعلنا 
توصلهمــا  رســمي  بشــكل 
رئيس  منصب  علــى  اتفاق  إلى 

اجلمهورية«.
»اتفاق  عــن  محمد،  وكشــف 
بني احلزبني على عرض مرشــح 
تسوية عند عقد جلسة البرملان 
التي يجب أن تسبقها اتفاق مع 
الصدر وتنفيذ مطالبات السنة 

والكرد«.
ويجــد، ان »اخلالف السياســي 
أنه في الطريق نحو احلل،  ورغم 
لكــن عقد جلســة فــي ظل 

الظرف احلالي صعب للغاية«.
وانتهى محمــد، إلى أن »موقف 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
وكتلة السيادة من محمد شياع 
الســوداني مرهون باتفاق االطار 
التنسيقي والتيار الصدري على 

ترشيحه«.
مع اإلشارة، إلى أن التيار الصدري 
لــم تصدر عنه أيــة تصريحات 
إعالمية تخص هذه الزيارة سواء 

بالتأكيد أو النفي.
وكانت الصباح اجلديد نشرت في 
عددها الذي صــدر امس االثنني 
ان زعيم التيار الصدري الســيد 
مقتدى الصــدر، وافق على لقاء 
أعضــاء جلنة ثالثيــة من احلزب 
الفتح  وحتالفــي  الدميقراطــي 
والســيادة في مقــره باحلنانة.، 
النائب عن كتلة  افاد  حســبما 
الدميقراطي محما خليل،  احلزب 
والذي اورد إن »الصدر وافق على 
للبحث  املذكور  الوفد  استقبال 
إلخراج  الرامية  مبادرتهــم  في 
البالد من أزمتها، وسيســتقبل 
زعيم التيــار الصدري الوفد في 

احلنانة في األيام املقبلة«. 

حوارات متواصلة إلنجاح زيارة الحلبوسي وبارزاني والعامري إلى الصدر
الوفد يسعى إلقناع زعيم التيار بحكومة مؤقتة تحّضر النتخابات مبكرة

تقريـر

األردن يستأنف استيراد النفط بعد 
6توقف ألسابيع الجزائر تضيق الخناق على تمويل اإلرهاب 

3وإجراءات لمحاربة تبييض االموال

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وصــف املستشــار املالــي لرئيس 
الوزراء مظهر محمد صالح نســبة 
النمو املتوقــع حتقيقها خالل العام 
احلاليــة بغيــر املســبوقة، وتوقع 
بالزيــادة خالل  املعدالت  اســتمرار 

العام املقبل 2023.
تابعته  تصريــح  في  صالــح  وقال 
الصباح اجلديــد، إّن :«البنك الدولي 
قدر وصول معدالت النمو في الناجت 
9 باملئة  احمللي اإلجمالي للعراق إلى 
خالل العام 2022 ، وذلك وفقاً لتقرير 

أطلقه خالل العام احلالي.
وعد صالح نســبة النمو املتوقعة 

بغير املســبوقة في العــراق، عازياً 
أسباب حتقيقها إلى زيادة الكميات 
املنتجة من النفط وبلوغها طاقات 
انتاج أوســع بعد إزالة القيود التي 
فرضتها اتفاقية )اوبك +( في العام 
2020 ، التــي تنــص علــى خفض 
كميات النفط املنتج بنحو زاد على 
مليــون برميل إلزالــة التخمة في 
السوق النفطية خالل أزمة كورونا.

وأوضح أّن النمو االقتصادي انخفض 
فــي العراق إلى }ســالب 11{ باملئة 
خالل جائحة كورونا، بعد أن توقفت 
قطاعات االقتصــاد عن العمل ملدة 

ستة أشهر تقريباً.

قطاعــات  تشــغيل  أّن  وأضــاف 
الــدورة  مــن  جعــل  االقتصــاد 
االقتصادية للعراق تبلغ الذروة على 
وفق تقديــرات البنك الدولي، وعلى 
النحو الذي عززه رقم النمو العالي 

في الناجت احمللي اإلجمالي.
وتوقع صالــح أْن تتــراوح تقديرات 
 4-5 املقبــل  العــام  خــالل  النمو 
باملئة، وهي نســبة جندها معقولة 
بعد اســتقرار الــدورة االقتصادية، 
السيما أّن معدل النمو يفوق معدل 
منو الســكان في األحوال كافة، مما 
الرفاهية  ينعكس علــى  أْن  ينبغي 

االقتصادية النسبية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نأى ائتالف النصر بزعامة رئيس 
العبادي  حيدر  األســبق  الوزراء 
أي موقف يخص  بنفســه عن 
لرئاســة احلكومــة،  املرّشــح 
داعيا الى »تســوية سياســية 
االنســداد  لفــك  دســتورية« 

السياسي.
وأورد »ائتــالف النصر«، في بيان 
أصــدره امس االثنــني: » نعمل 
بني  وتقــارب  حوار  أي  وندعــم 
القوى السياســية إلنهاء أزمة 
االنســداد السياســي، فنجاح 
املواطن  الدولة خلدمة  وفشــل 
أنه  موضحاً  تضامنــي«،  عمل 

»ال جديد لدينــا من مواقف مبا 
الوزراء،  لرئاسة  باملرّشح  يتصل 
وما يشــاع من مواقف ومواقف 
مضــادة، تأتي لتمريــر أجندات 
ومصالح خاصــة ال عالقة لها 
بحــل األزمة وتفادي االنســداد 

والفوضى«.
»مبادرات  أن  إلى  البيان  واشــار 
على ضرورة  دوماً  تؤكد  العبادي 
اعتمــاد املســار الصحيح حلل 
اســم  عن  النظر  بغض  األزمة 
املرشح لرئاسة الوزراء«، مؤكدا 
أن »األهــم هو اتفــاق األطراف 
السياســية على خارطة طريق 
السياســي،  اإلنســداد  تنهي 

األزمة.  مــن عنق  البالد  وتخرج 
وهذا ما نعمل عليه دوماً سواء 
داخل اإلطار التنســيقي أو مع 

غيره«.  
واعتبــر أن »اخلالفات بني القوى 
السياســية يجب أن ال تتمحور 
حول املرشــح األفضل ملصالح 
هذه القوى أو تلك، بل كيف يتم 
احلكم ووفــق أي معايير صاحلة 
وممكنة تُــدار املرحلــة الراهنة 
وهــذا  املنظــور،  واملســتقبل 
مــا ينتظره اجلمهــور من قواه 

الوطنية«.
املعنية  القوى  »واجب  أن  وشدد 
إلنتاج  العمل  اليوم هو  بالدولة 

دســتورية  سياسية  تســوية 
املناســبة  الظــروف  تهيــئ 
تعيــد  مبكــرة  النتخابــات 
السياسية  للعملية  الشرعية 
الصراع  وليس  املواطنــني،  لدى 

على مواقع الدولة أياً كانت.«.
وتقول مصادر مطلعة من داخل 
اإلطار التنسيقي، لوكالة شفق 
إن »هناك خالفات عميقة  نيوز، 
مرشــح  بســبب  اإلطار  داخل 
املرحلة  خــالل  الوزراء  رئاســة 
املقبلة، وأن هناك رغبة من قبل 
العبادي  العامــري وحيدر  هادي 
للقبــول بترشــح مصطفــى 
ثانية من أجل  الكاظمي لوالية 

إدارة حكومة ال يطول عمرها عن 
السنة الواحدة ومنع الصدريني 

من أي تصعيد مرتقب.
أن  املصــادر،  تلــك  وتضيــف 
نــوري املالكي وقيــس اخلزعلي 
وعمار احلكيــم، مازالوا مصرين 
شــياع  محمد  ترشــيح  على 
األمر  الوزراء،  لرئاسة  السوداني 
داخل  كبيرة  خالفات  فجر  الذي 
اإلطــار وســط تهديــد زعيم 
ائتــالف النصر حيــدر العبادي 
إذا مت  باالنســحاب من االطــار 
داخل  القوى  بعــض  آراء  جتاهل 
اإلطار من قبل املالكي واخلزعلي 

واحلكيم .

نسبة نمو الناتج المحلي لهذا العام ليست مسبوقة 
ونتوقع استمرار الزيادة في السنة المقبلة

ائتالف العبادي يدعو الى تسوية دستورية لفك االنسداد السياسي
نأى بنفسه عما يخص المرشح لرئاسة الحكومة مستشار رئيس الوزراء: 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
العراقية  العاصمة  احتلت 
عاملياً   52 املرتبــة  بغــداد 
ضمــن قائمة أكثــر املدن 
لعام  بالســكان  اكتظاظاً 
500 مدينة  2022 من أصل 
حســب  باجلدول  مدرجــة 
 (  CEOWORLD( مجلــة 

األمريكية.
إن  تقرير  اجمللة فــي  وقالت 
جاءت  العــراق  »عاصمــة 
بأكثر  52 عامليــا   املرتبــة 
بالســكان  اكتظاظا  املدن 
حيــث بلــغ عدد ســكان 
بغــداد لعــام 2022 بواقع 
7.511.920 ماليني نســمة، 
%2.58 عن  مرتفعة بنسبة 
عام 2021 الذي بلغ نســبة 
الســكان فيها 7.323.079 

مليون نسمة«.
»العاصمــة  ان  واضافــت 
بغداد جاءت بعد العاصمة 
القاهــرة عربيــاً من حيث 
فيها،  الســكان  اكتظاظ 
في  السكان  عدد  بلغ  التي 

21.750.020 مليون  االخيرة 
نسمة«، مبينة ان »اخلرطوم 
عاصمــة الســودان جاءت 
الثالث عربيا بـ  6.160.327 
ثم  ومن  نســمة،  ماليــني 
جاءت مدينة االســكندرية 
في مصــر بـــ 5.483.605 
ثم  ومن  نســمة،  ماليــني 
جــاءت مدينــة جــدة في 
 4.780.740 بـ  الســعودية 

ماليني نسمة«.
فإن  اجمللة  وحســب  عامليا، 
اليابان  عاصمــة  »طوكيو 
األولــى  املرتبــة  احتلــت 
عامليا كأكثــر مدن العالم 
بالســكان  اكتظاظــا 
حيــث بلغ عدد الســكان 
مليون   37.274.000 فيهــا 
دلهي  مدينة  تليها  نسمة 
يبلغ  سكان  بعدد  الهندية 
32.065.760 مليون نسمة، 
شــنغهاي  مدينة  تليهــا 
ســكان  بعدد  الصينيــة 
مليون   28.516.904 يبلــغ 

نسمة«. 

بغداد في المرتبة 52 عالميا 
والثانية عربيا بأكثر المدن 

اكتظاظًا بالسكان

عبد اللطيف رشيد



محليات2

كانت منظمة األمم 
المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة 
)يونسكو( قد وافقت 

في السابع عشر من 
يوليو/ تموز 2016 

على إدراج األهوار في 
قائمة التراث العالمي، 

محمية طبيعية دولية

بغداد - زينب الحسني:

جنوبي  األهوار  مناطق  في  ُسّجلت 
غير مسبوقة  العراق موجة جفاف 
تسّببت في هجرات جديدة طاولت 
إلى جانب خســائر  األســر،  مئات 
في املواشــي واملزروعات، األمر الذي 
املهتمني  العراقيني  مــن  عدداً  دفع 
إلى التحّرك، من بينهم ناشــطون 
ومدّونــون عراقيــون أطلقوا حملة 
واســعة علــى وســائل التواصل 
االجتماعي حتت عنوان “أنقذوا أهوار 

العراق”.
وكانت منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلــوم والثقافة )يونســكو( قد 
وافقت في السابع عشر من يوليو/ 
متــوز 2016 علــى إدراج األهوار في 
قائمــة التــراث العاملــي، محمّية 
طبيعيــة دولية، إضافــة إلى مدن 
أثريــة قدمية قريبة منهــا مثل أور 

وأريدو والوركاء.
ومنــذ مطلع العــام احلالي يضرب 
اجلفاف البالد، وقد تسّبب فيه تراجع 
الواصلة عبر نهرَي  املياه  مستويات 
دجلــة والفرات، نتيجة سياســات 
مائية إليران وتركيــا، من خالل بناء 
ســدود وحتويل مجرى أنهار فرعية 
ومنع دخولها العــراق. واليوم تبدو 
أهوار العراق أمام حتدٍّ خطير من أجل 
البقاء، في ظّل تفاقم أزمة اجلفاف 
التــي يصفها خبــراء بأّنها األكثر 
قسوة منذ عقود طويلة، إذ تراجعت 
املســّطحات  املياه في  مناســيب 
املائية التي تغّطي مساحات كبيرة 
من محافظات عــّدة، وتَُعّد مصدر 
حياة بيئيــة خصبة تكّونت حولها 
جتّمعات ســكنية كثيــرة من قرى 
وقصبات مختلفة تضّم عشــرات 

آالف العراقيني.

نزوح واضح
وقــد ســّجلت األســابيع األخيرة 
نزوح عدد غير قليل من األســر من 
إذ  اجلفاف،  بســبب  األهوار  مناطق 
إّنها تعتمد علــى تربية اجلواميس 
واملواشــي وصيد الســمك اللذين 

الزراعة  تأّثرت  باجلفاف، فيمــا  تأّثرا 
بذلك أيضاً.

وأطلــق ناشــطون عراقيون حملة 
حلّث احلكومة على مساعدة أهالي 
األهوار في جميــع مواقع التواصل 
االجتماعي. وفي وقت ســابق، أفاد 
مقّرر جلنة املياه في البرملان العراقي 
النائب عــادل اخملتار بأّن جلنته “دعت 
الرئاسات الثالث إلى استخدام أوراق 
الضغط على دول اجلوار حلملها على 
االنضمام إلى االتفاقات واملعاهدات 
الدوليــة اخملتّصة بتوزيــع املياه بني 
تصريحات  فــي  موضحاً  الــدول”، 
صحافيــة “ضــرورة وضــع احللول 
النخفاض  الســلبية  اآلثار  ملعاجلة 
مناسيب املياه، وأهّمها ارتفاع نسب 
التلّوث، ال سّيما باملناطق الوسطى 
واجلنوبية، وزيادة مساحات التصّحر، 
فضالً عن اتســاع هجرة العوائل، ال 
والقرى  األهوار  ســكنة  من  سيما 

إلى مراكز املــدن”. وأضاف اخملتار أّن 
“أهّم تلك املعاجلات تتضّمن ترشيد 
اســتهالك املياه، من خــالل وقف 
تربية األســماك، وتغيير منظومات 

الرّي القدمية للبساتني . 

صعوبة املوقف املائي
في هذه االثنــاء، اقرت جلنة الزراعة 
واالهــوار النيابية، بصعوبة املوقف 
املائي للبالد وجلوئه الى خزينه املائي 

منذ مدة.
اذ يقول رئيــس اللجنة ثائر اجلبوري 
فــي حديث ان كثيرا مــن الدول متر 
بســنوات جفاف، لكن تزامن قطع 
املياه من قبــل تركيا وإيــران على 
أكبر،  املوقف بصــورة  أزم  العــراق 
انتهاكا  الفعل يعتبر  ان هذا  مبينا 

للسيادة العراقية.
واشــار الى ان هذا التمادي بسبب 
مرور البالد بظروف غير طبيعية من 

الناحية السياسية.
وبشأن املياه اجلوفية ودورها في حل 
االزمة، توقعت وزارة املـــوارد املائية 
نفاد خزين تلــك املياه غير املتجددة 
التغيرات  خالل عام واحد، بســبب 

املناخية.
وقــال مدير الهيــأة العامة للمياه 
خلف  باســم  بالــوزارة  اجلوفيــة 
مســعود، فــي تصريــح صحفي، 
إن:”هناك نوعني من اخلزين املائي في 
البالد، متجدد والذي يتم استغالله 
حالياً مــن احملافظــات التي تعاني 
شــحاً باملياه، والنــوع اآلخر اخلزين 
غير املتجدد، والذي توقع نفاده خالل 
عام واحد بسبب التغيرات املناخية، 
مشــيراً إلى أن العــراق هو خامس 
بهــذا اجلانب،  تأثــراً  دولــة عاملياً، 
بالتزامن مع قطع الــواردات املائية 

من دول اجلوار”.

التنوع االحيائي
فيمــا يقول اخلبير البيئي جاســم 
األســدي، إن “وزارة املــوارد املائيــة 
2005 خطة الستعادة  وضعت عام 
5600 كــم2 من االهــوار العراقية 
كم2،   9650 الكلي  حجمها  البالغ 
وقامت بإنشاء مركز إنعاش األهوار 
قبلها  العراقية  الرطبــة  واالراضي 
في عــام 2003”، مبينــاً، أن “الوزارة 
لم تتمكن من اغمار مناطق االهوار 

باملياه إال عام 2019”.
وأشــار إلى أنه “مت عام 2019 وصول 
كميات كبيرة مــن املياه الى نهري 
دجلة والفــرات وميــاه األنهر عبر 
االراضي اإليرانية، وتفاوتت مساحات 
2005 وحتى اآلن  األهوار منذ عــام 
لوفرة املياه وخطة وزارة املوارد  تبعاً 

املائية في توزيع املياه على األهوار”.
ولفــت األســدي إلــى أن “األهوار 
تعتبر مالذاً للطيور واحليوانات، كما 

انها تعد بيئــة ثقافية إضافة الى 
كونها بيئــة اقتصادية”، مؤكداً أن 
“األهوار تتعرض حالياً لشــح املياه 
وأثر اجلفاف الذي وقع في ســنوات 
والتنوع  البيئــة  علــى  متفاوتــة 
داعياً  السكان”  ومعيشة  االحيائي 
إلى إيالئها أهمية في تدفقات املياه.

وميتلك العراق ثالثة اهوار رئيســية 
نهري  بني  والوســطى  احلويزة،  هي 
دجلــة والفــرات إضافــة الى هور 
احلّمــار، ومت إدراجهــا علــى الئحة 

التراث العاملي.
مناطق منكوبة

بيئة  مديريــة  أكدت  جانبهــا  من 
محافظــة ذي قــار، حتركها إلعالن 
األهــوار )مناطق منكوبة( بســبب 
مشــكلة اجلفاف، فيما حذرت من 
نتيجة  بيئية  مغبة حدوث كارثــة 

انخفاض مناسيب املياه.
وقال مدير بيئة ذي قــار كرمي هادي 

محمــد، إن “مســاحات كبيرة في 
للجفاف  تعرضت  األهــوار  مناطق 
نتيجــة انخفاض مناســيب املياه 
اللذان  والفــرات  دجلــة  نهري  في 
لتغذية  رئيســاً  مصــدراً  يعتبران 
مناطق االهوار ما أثر بشــكل كبير 
على الواقع االقتصادي واالجتماعي 

لسكان مناطق األهوار”.
وأضاف، أن “ســكان هــذه املناطق 
يعتمدون في معيشتهم على صيد 
االســماك وتربية اجلامــوس وهذه 
احليوانــات مرتبطة بوفرة من املياه، 
لذلك فإن قلة املياه واجلفاف ستؤدي 
الى نفوقها مع االرتفاع الكبير في 

درجات احلرارة”.
أنه “من خالل جوالت كوادرنا  وتابع، 
البيئيــة في مناطق االهــوار قمنا 
بإعــداد تقاريــر الــى وزارة البيئة 
واجلهــات املعنية في احملافظة حول 
ما تتعرض له مناطــق االهوار من 
تدهور بيئي، وقبل اســبوعني عقد 
واالثار  االهوار  للجنة  طارئ  اجتماع 
وباالشــتراك  قار  ذي  محافظة  في 
الواقع  ملناقشة  املعنية  اجلهات  مع 

البيئي واالجتماعي فيها”.
وبنّي أنه “سيتم اعالن مناطق االهوار 
مناطــق منكوبة قريباً ملــا تتعرض 
له مــن كوارث بيئيــة، لذلك نوصي 
بضرورة زيادة االطالقات املائية حفاظاً 
علــى مناطــق االهوار التــي تالقي 
اهتمامــاً عاملياً بعــد ادراجها ضمن 

الئحة التراث العاملي”.
بدوره أكد مديــر دائرة إنعاش األهوار 
في ذي قار عدنان املوسوي، أن “العراق 
مير مبشكلة شح مياه األمطار للعام 
الثالث على التوالــي فضالً عن قلة 
تدفقات دجلة والفرات من دول اجلوار 
وهناك إجراءات عاجلة من وزارة املوارد 
املائية التي ننضوي فيها لتأمني مياه 

الشرب وضمان استقرار السكان”.
ومضى بالقول، “كما مت نقل املضخات 
السحب ملشــروع ماء الغميجة في 
قضاء اجلبايش الــى العمود الرئيس 
تطهير  أعمال  وهنالك  الفرات،  لنهر 
وكري فــي كل مناطق محافظة ذي 
قار بهدف معاجلة الشح املوجود في 

األهوار”. 

“أنقذوا أهوار البالد.. حملة واسعة لمواجهة الجفاف
الجفاف يهدد أرض الرافدين وينذر بكارثة إنسانية 
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بغداد - الصباح الجديد: 
حــذرت مديرية املــوارد املائية في 
احملافظــة مقبلة  أن  مــن  بابــل، 
رابعة، مشيرة  على ســنة جفاف 
الى انخفــاض االطالقــات املائية 
للمحافظــة بنســبة %60 عمــا 

كانت عليه سابقاً.
وقــال مديــر املــوارد املائيــة في 
ان “شــح  الســعيدي  بابل، فالح 
املياه مســتمر منذ ثالث سنوات، 
املائيــة  االيــرادات  وانخفضــت 
الواصلة حلوضي دجلة والفرات من 
تركيا وايران، والتي أثرت كثيراً على 
كمية االطالقــات املائية املعتمدة 
تقليص  سبب  مما  النهرين،  لهذين 
اخلطة الزراعية للمواسم املاضية”.

واضــاف: “دخلنا املوســم الزراعي 
الشتوي بخمسني باملائة من اخلطة 
الزراعيــة، وفي املوســم الصيفي 
لم تكن هنالــك خطة زراعية، لذا 
اقتصرت على اخلضروات واحملاصيل 
الصيفية ومياه الشــرب”، مرجحاً 
وانحسار  املياه  شــح  “اســتمرار 
االمطار، بسبب التغييرات املناخية 
التي ضربت دول العالم بشكل عام 

ومن ضمنها العراق”.
ويعد العراق، الغني بالنفط، واحداً 
من بني أكثر خمس دول تضرراً من 
املناخــي وأكثرها عرضة  التغيــر 

خلطر التصحر.
وحتذر تقارير دولية من أن املياه التي 
يحصــل عليها العــراق من نهري 
دجلــة والفــرات ســوف جتف في 
غضون 20 عامــاً إذا لم يتم فعل 

شيء.
ان “كل  الــى  الســعيدي، لفــت 
السنة  ان  الى  تشــير  املؤشــرات 
أيضاً،  املقبلة ستكون شــحيحة 
وبالتالي تكون السنة الرابعة التي 
بأزمــة مياه”، الفتا  البلد فيها  مير 
انه “مت االعتماد مؤخراً بشكل  الى 
ومت  الستراتيجي،  اخلزين  كبير على 
وضع خطة مقننة من قبل الوزارة 
لتوزيــع املياه اعتمــدت على ازالة 
اخملالفــات وتقليل الهــدر املوجود 

مــن خالل رفــع هذه التجــاوزات، 
املراشــنة،  نظام  علــى  والتأكيد 
وتقنني استخدام املياه، اضافة الى 
قيام الوزارة بتطهيرات مســتمرة 
للجــداول، كــي تكــون هنالــك 
وبالتالي  انســيابية جيدة للمياه، 
تقليل الهدر احلاصل”، الفتا الى ان 
“هذه االجراءات مســتمرة من قبل 

الوزارة”.
مدير املــوارد املائية فــي بابل، ذكر 
انــه “مبوجب هذه املؤشــرات ممكن 
ان يكون هنالــك تقليص للخطة 
الزراعية للموسم الشتوي املقبل”، 
مضيفــا ان “هذا املوضــوع يتعلق 
بشــكل كبير ومباشــر باطالقات 
األول  محتملة بشــهري تشــرين 
كانت  اذا  فيمــا  الثاني،  وتشــرين 
هنالــك اطالقات جيدة تتســبب 
بتحســن اخلطة الزراعيــة، اما اذا 
بقيت االطالقات على حالها فذلك 
االمر غير مشجع للخطة الزراعية 

الشتوية”.
وحــول اعــداد اخلطــة الزراعيــة 
الشــتوية، أوضح الســعيدي انه 
“وحلــد االن لم يتم اعــداد اخلطة 
الزراعيــة الشــتوية، والتــي تتم 

بعقد مؤمتر لــوزارة الزراعة وكذلك 
اجلمعيــات الفالحية واخملتصني في 
األمانة العامة جمللــس الوزراء، بعد 
ان يتم عــرض كميات املياه واخلزين 
املوجــود املتوفر حاليــاً واملتوقع مبا 
يتالءم مع الوضع احلالي”، كاشــفا 
عن ان “االطالقات املائية انخفضت 
بنسبة %60 عما كان عليه الوضع 
في السابق في املواسم االعتيادية”.
“خالل الســنوات الثالث املاضية مت 
االعتماد بشــكل كبير على اخملزون 
املائي فــي الســدود واخلزانات، ما 
أدى الى انحسار كميات كبيرة من 
الذي  وفقا لسعيدي  املائي”،  اخلزين 
بــنّي ان “االبار االرتوازية موجودة في 
مناطق الســهل الرســوبي، وهي 
عبارة عن جيوب مائية لكن مياهها 
ماحلــة وال ميكن االعتمــاد عليها 

كخطة زراعية”.
يشــار إلى أن نقص امليــاه وارتفاع 
نسبة اجلفاف في العراق، أسفر عن 
املزروعة في  االراضي  خفض نسبة 
عن   40% بنحو  الصيفي  املوســم 

اخلطة الزراعية للعام املاضي.
العــراق حالياً مشــكلة  يواجــه 
واجلفاف ونقص املياه التي لها األثر 

األكبر على وســط وجنوب العراق، 
التي تعد منطقة واســعة وتواجه 
جفافاً خطيراً، ففي الســابق، كان 
يتدفق سبعة مليارات متر مكعب 
من املياه من إيران إلى العراق، واآلن 
مت قطعها، وانخفض معدل التدفق 

إلى الصفر.
وتقدر وزارة املوارد املائية بأن سبعة 
مليارات متر مكعب من املياه كانت 
تتدفق من إيــران إلى العراق وحده، 
ولكــن اآلن انخفض هذا الرقم إلى 
الصفر، فيمــا تزود تركيــا العراق 
وإقليم كوردستان بأقل من 20 في 

املائة من مياهها.
تتجّلى  اجلفاف  انعكاســات  بدأت 
في مفاصل عدة فــي العراق، مثل 
التراجع في زراعة احلنطة ورز العنبر، 
بســبب  البحيرات،  بعض  وجفاف 
واألمطار،  املائيــة  اإلمــدادات  قلة 

والعواصف الترابية املتكررة. 
هــددت احلكومــة العراقيــة في 
مناســبات عديــدة باللجــوء إلى 
املؤسســات الدوليــة للفصل في 
مسألة تقاسم املياه مع دول اجلوار، 
إال أنها لم تٌقدم فعلياً على تدويل 

امللف. 

بابل: انخفاض االطالقات المائية 
بنسبة 60 % ومقبلون على سنة جفاف رابعة

سبب تقليص الخطة الزراعية للمواسم الماضية

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامــة لتعبئة 
وخدمات الغاز عن جناح اخلطة آلتي 
أعدتهــا بتوفير اســطوانات الغاز 
الســائل ) غاز الطبــخ ( واخلدمات 
االخرى في عموم احملافظات مبناسبة 
ذكرى أربعينية االمام احلسني واهل 

بيته عليهم السالم.
الشــركة ومن خــالل اخلطة التي 

أعدتها لهذه املناســبة استنفرت 
كافــة جهودها خالل أيــام الزيارة 
احملافظات  جميــع  وجهــت  حيث 
بتســخير كافــة إمكانيتها لهذه 
قامت  حيــث  املليونية  املناســبة 
بتوفير إســطوانات الغاز الســائل 
احلســينية  وللمواكب  للمواطنني 
املشــاركة على جميع الطرق آلتي 
يسلكها الزائرين واملؤدية الى كربالء 

املقدسة منذ الصباح الباكر وحتى 
ســاعات متأخرة مــن الليل فضال 
عن استنفار كافة معامل التعبئة 
التابعة للشــركة مــن أجل توفير 

خدماتها للمواطنني وللزائرين.
من جانبــه أشــرفت اإلدارة العليا 
والقائمــني مبتابعــة اخلطــة على 
اخلدمات املقدمــة خالل ايام الزيارة 
في  العمــل  أماكــن  زارت  حيــث 

احملافظــات التالية ) بابل ، والنجف 
التي  املقدسة(  ، وكربالء  األشــرف 
تكتض بالزائرين خالل األيام االخيرة 
مما تطلب منها اإلشــراف املباشــر 
عليهــا فضال عــن متابعة جميع 
اخلدمــات التي تقدمها الشــركة 
، مثمنــًة عمــل جميــع القائمني 
ببذل جهود كبيرة بهذه  والعاملني 

املناسبة املليونية. 

تعبئة وخدمات الغاز تعلن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة األربعينية 
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تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

مــع توســيع روســيا هجماتهــا على 
أهــداف مدنية بالتزامن مع خســائرها 
في املعارك، حــذر الرئيس األميركي، جو 
بايدن، موســكو من “استخدام أسلحة 
غيــر تقليدية” فيما يســميه الكرملني 
“عملية عســكرية خاصــة”، وما تطلق 
عليه واشنطن “حرب بوتني” في أوكرانيا.

وفــي مقابلة مــع برنامــج “60 دقيقة” 
على شبكة “سي بي إس” اإلخبارية، من 
املقرر بثه األحــد، قال الرئيس بايدن إن رد 
الواليات املتحدة على أي اســتخدام ملثل 
هذه األســلحة ســيكون “كبيرا”، على 

الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل.
قال الرئيس األميركي، جو بايدن، لبرنامج 
“60 دقيقة” الذي تبثه قناة “سي بي إس” 
ملتزمة  واشنطن ستبقى  إن  األميركية 
مبســاعدة أوكرانيا “طاملا استغرق األمر” 
في الوقت الذي وصلت فيه املســاعدات 
األميركيــة لكييف إلى نحــو 15 مليار 
دوالرا حتى اآلن، مشــيرا إلــى التطورات 

األخيرة في تايوان.
وهذه هي املرة الثانيــة التي تصدر فيها 
واشــنطن مثــل هــذا التحذيــر، وفقا 
لصحيفــة “نيويورك تاميــز”، وفي مارس 
املاضــي، قــال بايــدن: “إننا ســنرد” إذا 
استخدم الرئيس الروسي، فالدميير بوتني، 
الذي كان محبطا آنذاك من االنتكاسات 
فــي العاصمة األوكرانيــة، كييف، ومن 
عدم إحراز تقدم عام في احلرب، مثل هذه 

األسلحة.
هــذه املــرة، جــاء التحذير فــي الوقت 
الروســية من  القوات  ترنحت فيه  الذي 
تراجعاتهــا في ســاحة املعركــة، وفي 
الوقت الــذي يواجه فيه بوتني أســئلة 
كثيرة فــي الوطن حول كيفيــة إدارته 

للحرب.
اســتخدام  إن  األميركي  الرئيــس  وقال 
أو  التقليدية  روســيا لألســلحة غيــر 
النووية في محاولــة لتحويل دفة احلرب 
لصالــح موســكو من شــأنه أن “يغير 
وجه احلرب أكثر من أي شــيء منذ احلرب 

العاملية الثانية”.
وحتى الشريكان االســتراتيجيان األكثر 
أهمية لروســيا، الهند والصني، عبرا عن 
املاضي،  األسبوع  احلرب،  بشــأن  مخاوف 

بشكل يثير القلق لدى الكثيرين.
واســتخدمت موســكو “أســلحة غير 
تقليدية” أساسا في حربها على أوكرانيا، 
مثل القنابل العنقودية التي استخدمت 
األولى من الصراع،  املراحل  بكثافة خالل 

لكن اخملاوف العاملية تتجه نحو أســلحة 
ترويعــا، في مقدمتها األســلحة  أكثر 

النووية التي متتلكها موسكو.

األسلحة النووية
الروســي في خطاب  الرئيس  وكشــف 
بشــهر مارس 2018، عن وجود خمســة 
برامج أسلحة نووية رئيسية لدى روسيا، 
هذه األنظمــة اجلديدة التي أطلق عليها 
اســم بوتني “superoruzhie” )األسلحة 
الفائقة( قادرة على الوصول إلى أبعد من 
5 آالف كلم من مكان إطالقها باستخدام 
الصواريخ الروســية االستراتيجية، كما 
أنهــا قادرة علــى إحداث قــدر كبير من 

الدمار.
ومتتلك روسيا ما يقرب من 5,977 سالحا 
نوويــا، ميكــن إطالقها مــن الصواريخ 
 ،2021 عام  فــي  والطائرات.  والغواصات 
أنفقت روســيا ما يقدر بنحو 8.6 مليار 
دوالر لبناء وصيانــة قواتها النووية، وفقا 
املتخصصة في   ،ICANW ملوقع منظمة 

مكافحة األسلحة النووية.
أن تســتخدم  لروســيا  ونظريــا، ميكن 
أســلحة نووية في أوكرانيــا دون احلاجة 

حتى إلى صواريخ بعيدة املدى.
نائبة األمني العام  وحذرت روز جوتيمولر، 
السابقة حللف شمال األطلسي “الناتو”، 
في حديث نقلته مجلة إيكونوميســت 
من أن بوتني قد يعيد التفكير باستخدام 
أسلحة الدمار الشــامل بعد النكسات 

التي تعرض لها جيشه.
وقالت: “أخشى أن يردوا اآلن بطرق ال ميكن 
التنبؤ بها حقا، وبطرق قد تشــمل حتى 

أسلحة الدمار الشامل”.
قلقة  ليســت  أنها  وأكــدت جومتولــر 
الروسية  الباليســتية  الصواريخ  بشأن 
الضخمة العابرة للقارات، التي تتخطى 
احمليطــات وميكن أن تدمر املــدن، بل أنها 
تخشى ما يســمى بـ”األسلحة النووية 

التكتيكية”.
النووية الكبيرة  وعلى خالف األســلحة 
أو االســتراتيجية، ميكــن خفض تفجير 
األســلحة النووية التكتيكية بشــكل 
كبير، لتصل قدرتهــا إلى نحو 0.3 كيلو 
طــن، أي أقل بنحو خمســني ضعفا من 

قنبلة هيروشيما.
لكــن ال يعتقــد الكثيــرون إن بإمكان 
انفجار من هذا النــوع أن يدفع أوكرانيا 
عواقب  لــه  تكون  وقــد  لالستســالم، 
ســلبية على روسيا ذاتها، حيث سُيدَفع 
الغرب التخاذ تدابيــر أكثر صرامة، وفقا 

لإليكونوميست.
ونقلــت اإليكونوميســت عــن اجلنرال 

فاليري زالوجنــي، القائد األعلى للقوات 
األوكرانيــة، قوله إنه “مــن الصعب أن 
نتخيــل أنــه حتــى الضربــات النووية 
ســتجعل روســيا قادرة على كسر إرادة 

أوكرانيا باملقاومة”.

األسلحة الكيماوية
األعصــاب  روســيا غــاز  اســتخدمت 
“نوفيتشوك” في محاولة لقتل معارضني 
في  البريطانية  في سالزبوري  سياسيني 
2018، كما تقول دراســة نشــرها  عام 

مركز “أتالنتك كاونسل”.
قبلها بعــام واحد فقط، كانت روســيا 
قد أعلنــت تدمير كامل ترســانتها من 
والتي كانت األكبر  الكيماوية،  األسلحة 
فــي العالم بنحــو 39967 طنــا متريا 
من العوامل الكيميائية، التي شــملت 
اللويزيت واخلردل والفوســجني والسارين 
 Arms“ وفقــا ملوقع ،”VX”والســومان و

.”Control
لكن مركز “أتالنتك كاونســل” يقول إنه 
إن يكاد يكون من املؤكد أن روسيا حتتفظ 
مبخــزون كبير من األســلحة الكيماوية 
والبيولوجيــة، ويضيــف أن “التزامــات 
موسكو بتدمير آخر بقايا مخزوناتها من 
احلقبة الســوفيتية ليست أكثر قابلية 
للتصديق من أي قصة عشــوائية على 

وسائل اإلعالم احلكومية الروسية”.

وتثير األســلحة الكيماويــة الكثير من 
اخلوف واإلرباك في ساحة املعركة، لكنها 
“ليست حاســمة” لتحقيق النصر، ورمبا 
تؤدي إلى “تعزيز الرد” ضد روسيا، بحسب 

املركز.
وقالت الدراســة املنشــورة قبل أشهر 
بشــأن إمكانية اســتخدام روسيا ملثل 
هذه األســلحة إنه “يجب علــى اجلنود 
الذين يرتدون مالبــس واقية أن يتقدموا 
إلــى املنطقة امللوثة مبركبــات محمية 
مدعومة بشــاحنات إزالــة التلوث أثناء 
حمــل الكثير مــن اإلمــدادات الوقائية 

اإلضافية”.
وأضافــت “بالنظــر إلى الوضــع احلالي 
للقوات الروســية في أوكرانيا واالفتقار 
احملتمــل للتدريــب الكيميائــي احليوي 
املتقدم، ســيكون هذا شبه مستحيل، 
وإذا حاول الروس دفــع قواتهم إلى بيئة 
كيميائية ملوثــة، فمن احملتمل أن يعانوا 

من نفس مصير ضحاياهم”.

األسلحة البيولوجية
البيولوجية،  األســلحة  اتفاقية  مبوجب 
فإن روســيا ال يفترض أن يكــون لديها 
مثل تلك األســلحة، لكن مجلة “هارفرد 
غازيــت” تقول إنه “لســوء احلــظ، فإن 
الكثير من قدرات روســيا سرية، ويعتقد 
أن موســكو تنتهك تلــك االتفاقية وما 

زالت حتتفــظ ببعض قدرات األســلحة 
البيولوجية الهجومية”.

املاضــي، قــال ينس  23 مــارس  وفــي 
ســتولتنبرغ، األمني العام حللف “الناتو”، 
إنه يتوقــع من أعضائــه توفير “معدات 
ملســاعدة أوكرانيــا فــي احلمايــة من 
التهديــدات الكيماويــة والبيولوجيــة 

واإلشعاعية والنووية”.
األســلحة  اســتخدام  يكون  لن  وفيما 
الكيماوية شيئا جديدا بالنسبة لروسيا 
“فإن اســتخدام األســلحة البيولوجية 
ســيكون أمرا جديدا، ورمبــا يكون أكثر 

فتكا”، وفقا جمللة إيكونوميست.
منذ  البيولوجية  األسلحة  واستخدمت 
القدم، وفي احلرب العاملية األولى، حاولت 
القوات األملانية إصابة مواشــي احللفاء 
باجلمــرة اخلبيثــة والرعــام، وهو مرض 

يصيب اخليول في املقام األول.
وفي احلرب العاملية الثانية، ألقت اليابان 
بالبراغيث التي حتمــل الطاعون الدبلي 

على الصني.
وقالت اجمللــة إن هناك معلومات تفيد أن 
روسيا طورت أسلحة تعتمد على اجلدري 

في أواخر عام 1988.
وتشــير النمــاذج اإلحصائيــة إلــى أن 
كيلوغراما واحدا مــن اجلمرة اخلبيثة، إذا 
مت إســقاطه على مدينة، ميكن أن يقتل 
100 ألف شــخص، كما ميكن لألسلحة 

اإلمــدادات  على  تقضــي  أن  الزراعيــة 
الغذائية لبلد ما وتشل اقتصاده.

الباحثون في معهد “مســتقبل  ويقول 
هيومانتي(  أوف  )فيوتشــر  اإلنســانية” 
بجامعة أكســفورد أن مثل هذا السالح 
ميكن أن يــؤدي إلى انقراض البشــر، ألن 
“العوامل احلية تتطور وقد تنتشــر أبعد 
من مــكان االســتهداف بكثيــر” وفقا 

للمجلة.
وتقول اجمللة إن بوريس يلتســني، الرئيس 
الروســي األســبق، اعترف بأن بالده كان 
برنامج أســلحة  الســابق  لديها فــي 

بيولوجية.
ويشــتبه الباحثون في أن روسيا حتتفظ 
مبسببات األمراض التي طورتها في ذلك 
الوقت. ولكن بينما تشــير بعض األدلة 
إلى أن برنامج األســلحة البيولوجية ال 
يزال موجــودًا، فمن غيــر الواضح مدى 

كفاءته.
وتقول اجمللة نقال عن جيجي جرونفال، من 
مركز جونز هوبكنز لألمن الصحي قوله 
إن صناعة البيولوجيا في روسيا متخلفة 
كثيرا عن البلدان األخرى، مســتبعدا أن 
للتكنولوجيا  الالزمة  اخلبرة  لديها  تكون 

احليوية املتقدمة.
كما أنها تخاطر بنقل املرض إلى سكانها 

في حال استخدمته ضد األوكرانيني.

ملاذا لم تستخدم روسيا األسلحة غير 
التقليدية حتى اآلن؟

باستثناء القنابل العنقودية، فإنه ال دليل 
على اســتخدام أسلحة دمار شامل في 

أوكرانيا حتى اآلن.
وقــد توِقع هــذه األســلحة الكثير من 
الضحايا بني املدنيــني، إال أن اخملاوف على 
حياتهــم ال تبدو علــى رأس اهتمامات 
روســيا في أوكرانيا، حيــث أنها كثفت 
مناطق  تســتهدف  التــي  الهجمــات 
مدنيــة في اآلونــة األخيــرة، فيما تبدو 
اخملاوف من رد غربي واســع النطاق على 
استخدام أســلحة دمار شامل من قبل 
موسكو العامل األهم بتثبيط بوتني عن 

استخدام أسلحته.
وقــال الرئيــس األوكرانــي، فولودمييــر 
زيلينســكي اجلمعة املاضية، إن عملية 
استخراج جثث 440 قبرا في مدينة إزيوم 
التي متت استعادتها من القوات الروسية، 
وهو أكبر موقع للمقابر اجلماعية التي مت 

اكتشافها حتى اآلن، مستمرة.
وحذر من أنه من السابق ألوانه حتديد عدد 
األشخاص الذين دفنوا هناك بالضبط أو 
كيف ماتوا. لكن السلطات احمللية قالت 
إن غالبية الذين مت نقلهم من األرض لقوا 

حتفهم بالعنف.
وهناك حتى اآلن أكثــر من 6 آالف مدني 
أوكراني قتلوا نتيجة القصف الروســي، 
وفقا لــألمم املتحدة، ويعتقــد أن األرقام 

احلقيقية أعلى بكثير.

استهداف املدنيني
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، يوم األحد، 
إن الضربات الروســية اختارت بشــكل 
متزايــد أهدافــا مدنية خالل األســبوع 
املاضي حتــى عندما لم يكن من املمكن 

تصور أي فائدة عسكرية فورية.
وأضافــت أن الهدف هــو “تقويض الروح 
املعنوية للشــعب واحلكومة األوكرانية” 
التــي عززها جنــاح الهجــوم األخير في 

شمال شرق البالد.
وأجبــر االختراق األوكرانــي في منطقة 
خاركيف القوات الروســية على التخلي 
عن املزيــد من األراضي فــي غضون أيام 
أكثر مما اكتسبته موسكو في أشهر من 
القتال الطاحن، مما غير بشكل كبير زخم 

احلرب، وفقا لصحيفة “نيويورك تاميز”.
الصواريخ  ضربــت  احلــني،  ذلــك  ومنذ 
الروســية ســدا، مما يهدد بإغراق مدينة 
كريفي ريه بعد أيام من انقطاع الكهرباء 
في معظم أنحاء شــرق أوكرانيا بسبب 
ضربة عطلت محطة الطاقة الرئيسية 
في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البالد.

وتقــول الصحيفة إن اجلهود الروســية 
املســتمرة لتدميــر محطــات الطاقة 
األنابيب  وخطوط  واجلســور  والســدود 
األوكرانيــة ميكن أن تؤدي مبرور الوقت إلى 
تدهــور قدرة البالد على العمل بشــكل 

كبير، خاصة مع حلول فصل الشتاء.
وقالــت هيئــة األركان العامــة للقوات 
املســلحة األوكرانية، امس االول األحد، 
إنه خالل الـ 24 ســاعة املاضية، شــن 
اجليش الروسي ســت ضربات صاروخية 
و 28 غارة جوية على أهداف عســكرية 

ومدنية.
وقــال بوتني خــالل قمــة إقليمية في 
أوزبكســتان، اجلمعة املاضية، إن روسيا 
شــنت عدة ضربــات حتذيريــة ردا على 
الهجوم األوكراني الذي اســتعادت فيه 
كييف نحو 5632 كلم مربع من األراضي 
وقد يكــون هنــاك رد أكثــر جدية في 

املستقبل.
وأكــد أنه “فــي اآلونة األخيــرة، وجهت 
القــوات املســلحة الروســية ضربتني 
حساســتني، وســنفترض أنهما حتذير”، 
“إذا اســتمر الوضع في التطور  مضيفا 
االستجابة ستكون  فإن  الطريقة،  بهذه 

أكثر خطورة”.

 مخاوف من استخدام )أسلحة غير تقليدية) في أوكرانيا
بين تحذيري بايدن وبوتين..
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متابعة ـ الصباح الجديد:

يتجه املُشرِّع اجلزائري لتضييق اخلناق 
على حركة تنقل األموال املشبوهة 
املســتخدمة لتمويــل اجلماعــات 
اإلرهابيــة، وذلك عبر مراجعة قانون 
الوقاية من تبييــض األموال ومتويل 
اإلرهــاب ومكافحتهما، الصادر عام 

.2005
وتســعى اجلزائر من خــالل تعديل 
القانــون إلــى مراقبــة النشــاط 
غير  واملنظمات  للجمعيــات  املالي 

احلكومية على وجه التحديد.
وحسب ما تضمنه مشروع القانون 
املعــدل، فإن اجلزائر ستوســع دائرة 
الهيئــات املكلفــة مبحاربة ظاهرة 
غسيل األموال، لتشمل عدة وزارات 
والثقافة  والرياضة  الســكن  منها 
والعمل واملالية، التي ســيكون لها 
مهــام أوســع في مجــال محاربة 
حركتها  ومراقبة  األمــوال  تبييض 
املشــبوهة التي تصب فــي متويل 
املنظمــات واجلمعيــات املشــتبه 

بتعاملها مع املنظمات اإلرهابية.
الذين  األشــخاص  القانون  ويديــن 
القيام مبعامالت  تورطهم في  يثبت 
ماليــة أو غيــر مادية، مشــبوهة 
لصالــح املنظمــات اإلرهابية، عبر 
الوثائــق أو الصكــوك القانونية، أو 

عن طريــق املعامــالت اإللكترونية 
والرقميــة، والســندات واحلــواالت 

واألسهم وخطابات االعتمادات.

عملية معقدة
وأكد اخلبيــر املالي واجلبائي اجلزائري 
ســالمي بوبكر أن مهمــة محاربة 
تبييــض األمــوال ومتويــل اإلرهاب 
عملية معقدة حتتــاج لفرض املزيد 
وتشــديد  االحترازية،  اإلجراءات  من 
القوانني مبا يتماشى مع االتفاقيات 
الدوليــة، علــى رأســها االتفاقية 
التي  اإلرهاب  الدولية لقمع متويــل 

وقعت عليها اجلزائر عام 1999.
بشــكله  “القانون  بوبكــر  وأضاف 
االقتصاد  حلمايــة  يســعى  اجلديد 
في  املســاهمة  وكذلك  الوطنــي، 
اإلرهابية  املنظمــات  على  القضاء 
التي اكتشفت العديد من الثغرات 
القانونيــة فــي الفتــرة األخيــرة 
للحصــول على التمويــل والدعم 

املالي”.
ويؤكد خبراء ماليــون أن املنظمات 
اإلرهابية تنظر لألنظمة االقتصادية 
فــي الــدول الريعية التــي تعتمد 
كمصدر  احملروقــات  عائــدات  على 
رئيســي للعملة الصعبة، كما هو 
شــأن اجلزائر، باعتباره مناخا مواتيا 
للنشــاطات االقتصادية املشبوهة 

وتبييض األموال.

وقــال اخلبير فــي الشــؤون املالية 
ناصر  اجلزائري سليمان  واالقتصادية 
“العصابــات اإلجرامية تبحث دائما 

عن مناخ اقتصادي تسوده الضبابية 
بكل  اآلن  تسعى  واجلزائر  القانونية، 
الطرق حملاربته ذلك من خالل الرقمنة 

ومراجعة القوانني”.
وتتزامن هذه اخلطوة مع استحداث 
اجلزائــر قائمة وطنية لألشــخاص 

والكيانــات اإلرهابيــة، وتصنيــف 
حركتي “رشــاد” اإلسالمية وحركة 
إلى اســتقالل  تدعو  التــي  “املاك” 
إرهابية،  منظمات  القبائل  منطقة 
حيث مينــع التعامل معهــا أو مع 
قادتهــا املتواجدين فــي اخلارج بأي 

شكل من األشكال.
وتصل عقوبة قيادة منظمة إرهابية 
في اجلزائر إلى اإلعــدام، ويعاقب أي 
شخص ينشــط أو ينخرط في تلك 

املنظمات بالسجن مدى احلياة.
اجلزائرية  احملاكم  أروقــة  وقد عرفت 
خالل الثالثة ســنوات األخيرة التي 
أعقبــت احلــراك الشــعبي 2019، 
محاكمة عــدة رجال أعمال بتهمة 
تبييض األمــوال، كما أدت املتابعات 
القضائية لغلق مؤسسات إعالمية 
وحجز ممتلكات ومبالغ ضخمة أدين 

أصحابها بتهم غسيل األموال.

املال املشبوه
كما ســبق أن كشــف تقرير ديوان 
األمم املتحــدة ملكافحــة اخملــدرات 
واجلرمية حول الفساد في اجلزائر من 
2010 إلى 2015، عن حجز ومصادرة 
أكثــر مــن 815 مليون يــورو خالل 
تلك الفترة، في تهــم تتعلق بإدارة 
وتبييض  أشــرار  جماعة  وتكويــن 

رؤوس األموال.
وقال ناصر: “في السابق كانت هناك 

أمــوال كثيرة تتحرك في إطار متويل 
اإلرهــاب، ومعظمها متعلق بتجارة 
وقد  واملمنوعات،  واخملدرات  األسلحة 
حان الوقت لتشديد اخلناق على تلك 

املمارسات حلماية األمن القومي”.
التعديالت  أن  املالــي  اخلبيــر  وأكد 
اجلديــدة جاءت ملواكبــة التطورات 
احلاصلة على املســتوى الدولي، في 
باملنظمات  املشــبوه  املــال  عالقة 

اإلرهابية.
تغيرت  األمــور  من  “الكثير  وقــال: 
على املســتوى املالي والسياســي 
يقتضي  مما  األخيرة،  الســنوات  في 
وإعادة  القوانــني  وحتيــني  مراجعة 

ضبط املصطلحات”.
ويحــذر خبــراء القانــون املالي من 
استخدام املصطلحات الفضفاضة 
في مثل هــذه القوانني، مع التأكيد 
على ضرورة إكمال إجراءات التحقيق 
املالــي قبل توجيه التهــم واإلدانة 
اجلمعيات  وأصحــاب  لألشــخاص 

واملنظمات غير احلكومية.
وقــال ناصــر: “مثل هــذه القوانني 
الضروري  ومن  خطيرة،  جرائم  تتابع 
أن تكــون مضبوطــة مــن حيــث 
الفضفاضة  فاملــواد  املصطلحات، 
باالقتصاد  اإلضــرار  شــأنها  مــن 
التنمية، كمــا من ميكن  وعرقلــة 
إساءة استخدامها سواء عن قصد 

أو غير قصد”.

الجزائر تضيق الخناق على تمويل اإلرهاب وإجراءات لمحاربة تبييض االموال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يقف رئيس حزب حركة النهضة راشــد 
الغنوشــي ونائبه علــي العريض، امس 
التونسية  الشــرطة  أمام جهاز  االثنني، 
اخملتص فــي مكافحة اإلرهاب، للتحقيق 
معهما في شــبهة الوقوف وراء تسفير 
آالف التونســيني للقتال مــع اجلماعات 

اإلرهابية في سوريا.
واســتدعت فرقــة مكافحــة اإلرهاب، 
الغنوشــي ونائبه علــي العريض، الذي 
كان يتولى وزارة الداخلية في فترة حكم 
النهضة )بــني 2011 و2013(، بعدما تردد 
اســم احلركة وأســماء قيــادات تابعني 
لها، في حتقيقات مــع عناصر إرهابية مت 
استجوابهم، بعد عودتهم من بؤر التوتر، 
اعترفوا خاللها أن هــذا احلزب قدم لهم 

تسهيالت للسفر إلى مناطق النزاع.
وفي محاولة للضغط على األبحاث، وّجه 
مساعد الغنوشــي، ماهر مذيوب، دعوة 

إلى أنصار حركة النهضة، للمشــاركة 
في وقفة احتجاجية أمام فرقة مكافحة 
الغنوشــي  بعرض  للتنديــد  اإلرهــاب، 

والعريض على التحقيق.
يذكــر أن القضاء التونســي بــدأ منذ 
أســابيع، حتقيقــا واســعا فــي ملف 
تســفير الشباب إلى بؤر التوتر لاللتحاق 
باجملموعات اإلرهابية، شمل 126 شخصا، 
وهو امللف الذي ازدهر بني ســنوات 2011 
الترويكا بقيادة  و2013، وهي فترة حكم 
حركة النهضة، وذلك بعد ســنوات من 

املماطلة في فتح هذا امللف.
وأوقفــت األجهزة األمنية إلــى حّد اآلن، 
عدة قيــادات سياســية وأمنية مقربة 
من حركة النهضة، مــن بينها القيادي 
في احلركة احلبيب اللــوز، ورجل األعمال 
والنائــب الســابق بالبرملــان عن حركة 
النهضة محمد فريخة، لوجود شــبهة 
في تورط شــركة “ســيفاكس أيرالينز” 

الشــباب  تســفير  في  ميتلكها  التــي 
التونســي إلى تركيا قبل وصولهم إلى 
العراق وسوريا لالنضمام إلى التنظيمات 

اإلرهابية.
كما مت اعتقال كل من القيادي في “ائتالف 
الكرامة” والنائب السابق بالبرملان محمد 
العفاس قبل إطالق سراحه وإبقائه على 
ذّمــة القضية، وكذلك النائب الســابق 
واإلمــام املعــزول رضا اجلــوادي، الذي مت 
التمديد في االحتفاظ به، إلى جانب عّدة 

قيادات أمنية سابقة بوزارة الداخلية.
ويعــود فتح امللف إلى شــكاية تقدمت 
بها النائبــة الســابقة بالبرملان وعضو 
جلنــة التحقيق البرملانية في شــبكات 
التسفير فاطمة املســدي في ديسمبر 
2021 لدى القضاء العسكري، للكشف 
عن مالبســات ملف التسفير واألطراف 
املتورطة فيه، والذي يعد من أكثر امللفات 

الشائكة والغامضة في تونس.

التحقيق مع الغنوشي ونائبه بتهمة 
إرسال تونسيين لمناطق اإلرهاب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد مصدر صحفــي بوقوع عملية إطالق 
نار على سيارة إســرائيلية، امس االثنني، 
بالقــرب من قريــة حوارة احملاذيــة ملدينة 

نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال الناطق باســم اجليش اإلســرائيلي، 
أفيخاي أدرعي في منشور على تويتر: “ورد  
بالغ عــن إطالق نار بالقرب من قرية حوارة، 

باجتاه سيارة إسرائيلية”.

وأضاف أدرعي أنه “لــم يتم اإلبالغ عن أي 
إصابــات، ولكــن مت إحلاق أضــرار طفيفة 
بالسيارة”. وأشــار إلى أنه مت العثور “على 
قذائف وذخيرة في املنطقة”، وأن “عمليات 
املسح والبحث ال  زالت مستمرة”. وأفادت 
الغربية  مصــدر صحفي فــي الضفــة 
بـ”ارتفاع عدد اإلصابات في حوارة إلى ستة 
جراء املواجهات مع املســتوطنني واجليش 
عند بلدة حــوارة جنوب نابلس”. وفي وقت 

ســابق نقلت مصادر صحفية في الضفة 
الغربية عن الهالل األحمر الفلســطيني 
قوله إن “طواقمه تتعامل مع ثالث إصابات 
في صفوف الفلسطينيني، بعد اعتداءات 
مــن املســتوطنني واجليش اإلســرائيلي 
فــي بلدة حــوارة جنوبي نابلــس، وتقدم 
لهــم عالج ميدانــي وال تــزال املواجهات 
مســتمرة”. وقالت املراسلة إن “مواجهات 
اندلعت بني اجليش اإلســرائيلي وعدد من 

الشبان الفلســطينيني بعد صدامات مع 
املستوطنني”.

وفــي ســياق متصــل، أعلــن اجليش 
اإلســرائيلي في بيــان له أنــه “ضمن 
عمليــة كاســر األمواج التــي ينفذها 
برفقة الشــاباك وقوات حــرس احلدود، 
مت اعتقال أربعة عشــر فلسطينيا من 
أنحاء متفرقة من الضفة الغربية كما 

مت ضبط أسلحة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( 
تعــرض قاعــدة تضم قــوات ومعدات 
الدولي  للتحالف  تابعة  وأخرى  أميركية 

في سوريا، لهجوم صاروخي “فاشل”.

وقالــت الــوزارة في بيان إنــه “في نحو 
الســاعة 7:05 امس االول األحد، فشل 
هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية 
اخلضراء شــمال شرقي سوريا في ضرب 
القــوات أو املعــدات األميركية أو قوات 

التحالف”. وأضاف البيان: “اســتهدفت 
ثالثــة صواريــخ عيــار 107 مليمترات 
القاعدة. مت العثــور على صاروخ رابع مع 
أنابيــب صاروخية عنــد نقطة اإلطالق، 

على بعد حوالي خمسة كيلومترات”.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات األميركية 
في شمال شرق سوريا حتقق في احلادث.

وتتعرض القوات األميركية في ســوريا 
تنفذ  مشــابهة،  لهجمات  فترات  على 

معظمها فصائل موالية إليران.

هجوم صاروخي )فاشل) على قاعدة أميركية في سوريا

مواجهات واعتقاالت في الضفة الغربية اثر إطالق نار على 
سيارة إسرائيلية 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 2021/1281
التاريخ: 2021/12/14

م/اعالن
الى/ املفقود- مروان حميد جراد 

صياح
قدم املستدعية )هالله كردي صياح( 
طلبا الى هــذه احملكمة تطلب فيه 
اصــدار حجــة احلجــر والقيمومة 
بحقــك وذلك لفقدانــك من تاريخ 
محــل  وجملهوليــة   2016/7/27
تبليغك  احملكمة  هذه  قررت  اقامتك 
بصحيفتــن وفــي حــال تبليغك 
وعدم حضورك سيتم سيتم اصدار 
حجة احلجر والقيمومة بحقك وفق 

األصول .
القاضي

مهند علي حسني 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 3702/ب/2022
التاريخ: 2022/9/19
الى املدعى عليه/محمد فضيل صكر

اعالن
اقام املدعي عباس علي محسن الدعوى 
املرقمة اعــاله يطلب دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتســديد مبلغ قدره عشــرون 
مليون دينــار عراقــي  وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار منطقة 
احلــي )إبراهيم رحم صويلــح( وكتاب 
محكمــة بــداءة احلي بالعــدد 82 في 
2022/9/13  لــذا تقرر تبليغك مبضمون 
عريضة الدعــوى املرقمة 302/ب/2022  
ونشر بصحيفتن محليتن لذا اقتضى 
حضوركــم يــوم 2022/9/28 وفي حال 
عــدم حضوركم ســوف يتم الســير 

اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي
محمد حران السراي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 48/ش/2022
التاريخ:2022/9/14

اعالن
الى/ املدعو )حسام عوده صلبي(

أصــدرت هذه احملكمة حكمــا غيابيا 
بحقك بالدعوى املرقمة أعاله واملقامة 
من املدعية)مديحه عويد صلبي( على 
املدعى عليه )حســام عــوده صلبي(

واملتضمن التفريــق للضرر وجملهولية 
محــل اقامتــك قررت هــذه احملكمة 
تبليغك عن طريق النشر بصحيفتن 
وفي حــال عدم  يوميتن  رســميتن 
حضــورك او حضور مــن ينوب عنك 
تاريخ االعالن سوف  خالل شــهر من 

يكتسب احلكم الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي 
العدد: 461/ج/2022
التاريخ : 2022/8/22

إلى املتهم الهارب / حيدر كرمي 
لفته جالي اجملداوي 

يسكن /احلي /  حي الوحدة سابقا
م // إعالن

للشــكوى املقامة ضــدك من قبل 
املشــتكي احلــق العام وفــق املادة 
32 املــادة 32 مــن قانــون اخملدرات 
واملؤثــرات العقلية رقم 50 لســنة 
2017 وجملهولية محل اقامتك قررت 
هذه احملكمــة تبليغك باحلضور يوم 
احملاكمة القادم املصادف 2022/9/29 
عن طريق نشر اعالن وفي حالة عدم 
حضورك سوف جترى محاكتك غيابا 

وفق القانون .
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة جنح احلي 

العدد: 396/ج/2022
التاريخ : 2022/9/11
إلى املدان الهارب / سيف محمود 

عباس علي الشحماني 
يسكن / ذي قار /قلعة سكر / حي 

املعلمني /سابقا 
م // إعالن

للشكوى املقامة من قبل املشتكي 
علي ســعدي الكاظم قــررت هذه 
باحلبس  عليــك  احلكــم  احملكمــة 
البسيط ملدة ســتة اشهر استنادا 
الحــكام املــادة 432 مــن قانــون 
العقوبات لذا عليك تسليم نفسك 
الغيابي  احلكــم  على  واالعتــراض 
الصــادر بحقــك خالل فتــرة ثالثة 
اشــهر وبخالفه سيعتبر احلكم باتا 

وفق القانون .
القاضي
حاكم ثابت األمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي 
العدد: 436/ج/2022
التاريخ : 2022/7/25

إلى املدان / فالح ناصر حميد 
خليوي حسيناوي 

يسكن /واسط//احلي/حي الشهداء 
سابقا

م // إعالن
قــررت هــذه احملكمة احلكــم عليك 
باحلبس ملدة ســنة واحــدة وبغرامة 
مالية مقدارها خمســة مالين دينار 
اســتنادا الحكام املــادة 32 من قانون 
اخملــدرات واملؤثرات العقليــة رقم 50 
لسنة 2017 لذا عليك تسليم نفسك 
واالعتراض على احلكم الغيابي الصادر 
بحقك خالل فترة ثالثة اشهر وبخالفه 

سيعتبر احلكم باتا وفق القانون .
القاضي
حاكم ثابت األمير

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18207/36
التأريخ/ 2022/8/21

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

أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينن 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 مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18198/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف 
احمللية مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 

اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات18 م50/81272 محل1

صناعية حمدانثالث سنوات18 م88/81272 محل2

صناعية حمدانثالث سنوات18 م89/81272 محل3

صناعية حمدانثالث سنوات260 م1502 محل4

صناعية حمدانثالث سنوات60 م432 محل5

صناعية حمدانثالث سنوات60 م422 محل6

صناعية حمدانثالث سنوات60 م412 محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات10 م3/2042 مخزن1

مقام عليثالث سنوات32 م2/2042 مخزن2

مقام عليثالث سنوات13 م5/2042 مخزن3

مقام عليثالث سنوات22 م16/10102 محل4

مقام عليثالث سنوات10،90 م4/10/9852 محل5

مقام عليثالث سنوات11،60 م492 محل6



5 اعالن

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في 

الدور
العدد: 216/ش/2022
التاريخ: 2022/9/5 

اعالن 
الى /املدعى عليها

 )نورا شاكر محمود(
اقام املدعــي )وضــاح إبراهيم محمد( 
امام هذه احملكمة الدعوى املرقمة )216/
ش2022( تطلب فيها احلكم بتصحيح 
القســام الشــرعي اخلــاص بوالــدك 
وادخاله فيــه( وجملهولية محل اقامتك 
حســب شــرح القائم بالتبليغ وتاييد 
اخملتار لذا قــررت احملكمة تبليغك مبوعد 
املرافعة املوافق )2022/10/3 بالنشر في 
صحيفتني محليتني يوميتني وفي حالة 
عدم حضورك او مــن ينوب عنك قانونا 
فســوف جترى بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون . 
مع التقدير...

القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد/731/ب/2022
التاريخ/ 2022/9/15

اعالن
الى / املدعى عليه )مازن نبيل نصيف 

وهنوف شريف جاسم(
اقام املدعي )نصر اهلل صالح حسني( 
دعــوى ضدكم وامام هــذه احملكمة 
بيع  بدل  باعــادة  احلكم  واملتضمنة 
العقار املرقــم 17384/2 م7 مطاردة 
قررت  اقامتكــم  محــل  وجملهولية 
مبوعد  باحلضور  تبليغكــم  احملكمة 
عن   2022/10/5 املوافــق  املرافعــة 
طريق النشــر بصحيفتني محليتني 
وعند عدم حضــورك او من ميثلكم 
للمرافعة سوف جتري بحقك  قانونا 

املرافعة غيابيا.
القاضي
انور جاسم حسني

مديرية بلدية العمارة
 اعالن اجازة بناء

 الى الشــركاء رباب صبيــح ابراهيم وحتريرصبيــح ابراهيم اقتضى 
حضوركم الى بلدية العمارة   لغرض حصول الشريك حسن سوادي 
طارش على اجازة بناء للعقار12/10413 مقاطعه املغربة 2 مناصفة 
خــالل مدةاقصاها ثالثون يومــا داخل العراق وشــهر اذا كان خارج 
العراق من تاريخ النشر خط وبعكسه يسقط حقكم في االعتراض 

مستقبال.

صندوق االسكان العراقي في ميسان
اعالن الى الشركاء 

رباب صبيح ابراهيم وحترير صبيح ابراهيم في العقار12/10413مقاطعه 
مغربة2 مناصفة مع الشــريك املقترض حسن سوادي طارش الذي 
يــروم التقدمي الى الصندوق االســكان العراقي في ميســان لغرض 
التســليف والبناء لذى مت التبليغ خالل مدة خمسة عشر يوما داخل 
العراق وشهر من تاريخ النشر اذا كان خارج العراق وبعكسه يسقط 

حقكم في االعتراض مستقبال.

إعالن
الى الشركاء 

بسام جمعة واحد
عيسى عبد كاطع

اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي قرب مجمع 
لتثبيــت  /وذلــك  النهضــة 
قيام  على  باملوافقــة  إقراركم 
الكرمي  )عبد  الســيد  شريكك 
صالــح حامــد( بالبنــاء على 
حصته املشــاعة في القطعة 
املرقمــة )125471/8( مقاطعة 
تسليفه  لغرض  )املستشفى(  
مدة  وخــالل  االســكان  قرض 
اقصاها خمسة عشر يوما من 
داخل العراق وشهر إذا كان خارج 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ / سوق الشيوخ  

العدد/2022/133 
التاريخ: 2022/9/1 

م/اعالن 
تبيع هــذه املديرية باملزايــدة العلنية املواد 
واالثــاث املدرجة تفاصيلها ادناه فمن يرغب 
املديرية خالل عشرة  بالشراء مراجعة هذه 
أيــام من تاريخ النشــر بالصحــف احمللية 
مســتصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة وان املشتري 
يتحمل الرسوم واملصاريف وفق املادة 71 من 

قانون التنفيذ 

مليــون  وثالثــون  خمســة   35,300,000
وثالثمائة الف دينار

املنفذ العدل

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18202/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18201/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

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

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

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

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« في 
األسواق احمللية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل 

عاصمة اقليم كوردستان، امس االثنني.
وقال مصدر صحفي ، ٕان أسعار الذهب في أسواق 
اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد سجلت 
صباح اليوم، ســعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب اخلليجي والتركــي واألوربي 342 الف 
دينار، وســعر شــراء 338 الفاً، فيما كانت اسعار 
البيــع امس االول االحد 344 الــف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشار املصدر، ٕالى أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 

312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 ألفا.
وفيما يخص أســعار الذهب في محال الصاغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهــب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 340 الف دينــار و 350 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 310 آالف و 

320 الف دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:    
 تراجع الدوالر نحو واحــد في املائة عن أعلى 
مستوى وصل ٕاليه منذ 20 عاما أمام العمالت 
الرئيسية األخرى في بداية أسبوع سيشهد 
عشــرات القرارات من البنــوك املركزية وفي 
مقدمتها مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 

املركزي األمريكي.
وارتفع مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء الدوالر 
مقابل ســت عمالت رئيسية، 0.09 في املائة 
يــوم اجلمعة ٕالــى 109.66، متماســكا بعد 
110.79 في  أســبوعني متقلبني وصل ٕالــى 
الســابع من ســبتمبر أيلــول ألول مرة منذ 
منتصف عام 2002، وٕالى 107.67 بعد ســتة 

أيام.
البيانــات  بســبب  املســتثمرون  وتأرجــح 
االقتصادية التي أشارت في بعض األحيان ٕالى 
أن بنك االحتياطي االحتــادي قد يبطئ وتيرة 
رفع أسعار الفائدة لتقليل الضرر الذي يلحق 
باالقتصــاد وخطر الركود ليظهر بعد ذلك أن 
التضخم ال يزال يتزايد بسرعة بحسب رويترز.

وقــال اخلبــراء االســتراتيجيون فــي بنــك 
الكومنولــث األســترالي فــي مذكــرة ٕان 
ٕالى  الســيئة ستؤدي  االقتصادية  التوقعات 
ٕابقاء اليورو واجلنيه اإلسترليني وعمالت أخرى 

مثل الدوالر األسترالي حتت الضغط.

انخفاض أسعار الذهب
في بغداد واربيل

الدوالر يتراجع عن أعلى 
مستوى له منذ 20 عاما

بغداد ـ الصباح الجديد :
باشــرت وزارة املالية، ممثلة في دائرة احملاســبة، 
امس االثنني، ٕاطالق متويل رواتب الوزارات واجلهات 

غير املرتبطة بوزارة لشهر أيلول احلالي.
وقالت وزارة املالية، في بيان لها، ٕان دائرة احملاسبة 
تستأنف اعتبارا من االثنني متويل رواتب موظفي 
الوزارات واجلهــات غير املرتبطة  الدولة لكافة 

بوزارة لشهر أيلول 2022.
ودعــت وزارة املاليــة، كافــة وحــدات اإلنفاق 
التابعة للــوزارات ٕالى مراجعة مقــر الوزارة / 
دائرة احملاسبة، وحسب جدول املراجعة املعتمد 

لغرض البدء بإجراءات التمويل.

وزارة المالية تباشر إطالق 
تمويل رواتب موظفي 

الدولة لشهر ايلول

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

أعلــن وزيــر الطاقــة والثــروة 
املعدنية األردني صالح اخلرابشة، 
امــس اإلثنني، اســتئناف حتميل 
النفــط العراقي املورد للمملكة 
بعد انتهاء اجلانــب العراقي من 
اجراءات لوجستية، ٕاثر توقف دام 

عدة أسابيع. 
بيان صحافي  اخلرابشة في  وقال 
اليــوم، ٕان عملية التحميل بدأت 
من املوقع اجلديد من )مســتودع 
كركوك احلديث( بــدالً من موقع 
وٕان  بيجي(  الصينيــة/  )محطة 
وزارتــه  تواصلت مع وزارة النفط 
)سومو(  النفط  تسويق  وشركة 
في العراق لنقل كامل الكميات 
واملنصوص  املتبقية  التعاقديــة 
عليهــا فــي مذكــرة التفاهم 

املوقعة بني البلدين.
الثاني  كانون  فــي  البلدان  ووقع 
2021، مذكــرة تفاهــم لنقــل 
ميتد  لألردن  العراقي  اخلام  النفط 
مفعولهــا حتــى نهايــة العام 

احلالي2022.
ووفق البيان، فقد بلغت الكيمات 
النفط  األردن من  التي استوردها 
كانون  شــهر  منــذ  العراقــي، 
األول2021 وحتــى نهايــة متــوز 
2022 نحــو 2.425 مليون برميل 
ومبعدل 8359 برميالً يومياً نقلت 
بواسطة 9678 صهريجا محملة 
مــن موقع )محطــة الصينية /
بيجــي( ٕالــى موقــع املصفاة /

الزرقاء.
مبوجب  املتبقية  الكميــة  وتبلغ 
مليون   1.2 نحو  التفاهم  مذكرة 
برميل حيث يســتورد األردن نحو 
10 آالف برميل يومياً على أساس 
معدل خام نفط برنت الشــهري 

الواحد  للبرميل  دوالراً   16 ناقصاً 
النوعية  فــرق  لتغطيــة  وذلك 

وأجور النقل.
مبوجب  األردنــي  اجلانب  ويلتــزم 
الصهاريــج  بتوفيــر  املذكــرة، 
احلوضيــة لنقــل النفــط اخلام 
العراقــي فــي منطقــة بيجي 
في العراق ٕالــى مصفاة البترول 
ويتــم  الزرقــاء،  األردنيــة فــي 
بني  مناصفة  الصهاريــج  توزيع 

الشركات األردنية والعراقية.
زأعلنت مصــادر نفطية عراقية، 
اســتئناف  املاضيــة،  اجلمعــة 
عمليــات التصديــر للنفط من 

جنوب العــراق بعد ٕايقافها جراء 
تسرب.

وقالت شــركة نفط البصرة في 
بيان، ٕان الفرق الفنية والهندسية 
متكنــت مــن معاجلة التســرب 
منظومة  فــي  اخلــام  للنفــط 
خزانــات الفوائــض فــي ميناء 

البصرة النفطي جنوبي العراق.
وأضافت، أن عمليات الضخ بدأت 
تدريجياً، حلني اســتكمال أعمال 

الصيانة الطارئة.
البصرة،  نفــط  وكانت شــركة 
أعلنــت في وقت ســابق توقف 
عمليات تصدير النفط بســبب 

تســرب ناجم عن قــوة عمليات 
الضخ النفطي.

يذكــر ان مينــاء البصرة يحتوي 
علــى أربع منصــات حتميل تبلغ 
طاقتها التصديريــة حوالي 1.8 

مليون برميل يومياً.
ووصلت أول شــحنة من النفط 
العراقــي ٕالــى األردن، عبر احلدود 
املشــتركة الكرامــة – طرابيل، 
محملــة بنحو 40 ألــف برميل، 
التي  الشــركة  وفــق صاحــب 
أحيل عليها عطــاء النقل، نائل 

الذيابات.
وقال الذيابات لـــ »اململكة«، ٕان 

برميــل وصلت على  ألــف   40«
دفعــات من خالل 130 شــاحنة 
ناقلــة للنفط  أردنيــة وعراقية 
على مدار عدة أيــام« وذلك بعد 
أن دخلــت االتفاقية املوقعة بني 
احلكومتني األردنية والعراقية حيز 

التنفيذ بداية الشهر املاضي.
نقل  على  والعــراق  األردن  واتفق 
10 آالف برميــل يوميــا ملدة عام 
في جتديد التفاقية ســنوية متدد 
حسب الطلب بني البلدين. ومدة 
االتفاقية هذه عام واحد بحسب 

الذيابات.
ووصلت آخر شحنة نفط عراقية 

23 تشــرين  ٕالــى األردن برا، في 
الثاني 2020، بحسب بيانات وزارة 
النفــط العراقية وقد أظهرت أن 
صادرات العراق لألردن من النفط 
اخلام بلغت في شــهر تشــرين 
الثانــي املاضــي، 252.763 ألف 

برميل.
األردن والعراق وقعا مذكرة تفاهم 
في 2006 لتزويد األردن بنفط خام 
كركوك منقــوال برا بالصهاريج، 
وفق تســعيرة تعادل سعر نفط 
خام »برنت« ناقصا 16 دوالرا، على 
أن يتحمل األردن كلفة النقل بني 

كركوك والزرقاء.

هذه المرة من كركوك بدال من الصينية

األردن يستأنف استيراد النفط بعد توقف ألسابيع

الخرابشة:  إن عملية 
التحميل بدأت من 
الموقع الجديد من 
)مستودع كركوك 
الحديث( بداًل من موقع 
)محطة الصينية/ بيجي( 
وإن وزارته  تواصلت مع 
وزارة النفط وشركة 
تسويق النفط )سومو( 
في العراق لنقل كامل 
الكميات التعاقدية 
المتبقية والمنصوص 
عليها في مذكرة 
التفاهم الموقعة بين 
البلدين
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متابعة ـ الصباح الجديد :
 

كشــف لالقتصاديــة الدكتــور عبد 
الرحمــن احلميدي، مدير صندوق النقد 
العربــي،  الى ان معــدالت التضخم 
ببعض الدول العربيــة اقل بكثير من 
دول اقتصادية كبرى، على سبيل املثال 
مازال  اخلليج  بدول  التضخم  متوسط 
بحدود%3 بينما معدالت التضخم في 
اوروبــا وامريكا بتعدى %8، وهو ما يعزز 
كيفية كان تعامــل الدول مع جائحة 

كرونا وتقدمي السيولة. 
واوضح احلميدي، الى ان التحديات التي 
تواجه االقتصاد العاملي، حتديات كبيرة، 
التضخم  ارتفاع معــدالت  خاصة مع 
وتاثيرها على  الفائدة  وارتفاع معدالت 
االقتصاد، وهو ما عــزز اهمية اجتماع 
اجمللس فــي تبادل محافظــي البنوك 
املركزية واملؤسســات املالية التجارب 
واالســتفادة منها، ملعاجلــة ثالث امور 
رئيسية ، تصدرتها املوجة التضخمية، 
التي  اصبحت حديث الســاعة واثرها 
اخملاطر معدالت  االقتصادي  النمو  على 
الفائــدة معــدالت النمــو معــدالت 
البطالة، االمر الثاني  تداعيات تغيرات 
املنــاخ والتمويــل االخضــر وكيفية 
التعامــل معهــا االمــر االخير خالل 
جائحة كرونا مت تبنــي حزم دعم مالي 

ونقدي ومصرفي. 
واوضــح احلميــدي، الــى ان مبــادرة 
الشــرق  ومبادة  اخلضراء  الســعودية 
الدائر  واالقتصــاد  االخضر  االوســط 
الكربوني، التي قدمته السعودية تعد 
من افضــل التجارب ولها القيادة بهذا 
االمر، وفيما يخــص موجات التضخم 
بتجاربهــا  االعضــاء  دول  شــاركت 
بالتضخــم وكيفيــة التعامل معها، 
دولة  التضخم يختلف من  وان  خاصة 
الخرى بحســب طبيعــة ومكوناتها 
االقتصادية، ســواء للدول املســتوردة 
الى  احلميدي،  واردف  للبترول،  واملصدرة 

ان الدول العربية ليست الوحيدة التي 
تواجهه التضخم بعض الدول العربية 
معدالت التضخم لديها اقل بكثير من 

معدالت التضخم بدول كبرى. 
وحول تأثير االزمة القائمة بني روســيا 
واوكرانيا على ارتفاع معدالت التضخم، 
املركزية تعمل  البنــوك  قال احلميدي، 
جاهدة على احتواء معدالت التضخم 
، والسؤال هل نتيجة هذا التعامل مع 
الركود  الى  التضخم ستؤدي  معدالت 
االقتصادي؟، وحتاول البنوك املركزية  ان 
تكون حــذرة ليكون تأثيرها على النمو 

االقتصادي في حدوده الدنيا.  
املوارد  ٕان ٕاجمالي حجم  وقال احلميدي 
التي قدمها الصندوق منذ 2020، حتى 
نهايــة النصف األول مــن 2022 نحو 
2.25 مليار دوالر، واشــار خالل كلمته 
محافظي  جمللس   46 الــدورة  باجتماع 
النقد  واملؤسســات  املركزية  املصارف 
دخول  احتماليــة  ان  ٕالــى  العربيــة، 
االقتصــاد العاملــي فــي مرحلــة ما 
الركودي، بحسب  بالتضخم  يســمى 
توقعات املؤسســات املاليــة الدولية 

واالقتصاديات العاملية.
العاملي  االقتصاد  توقعــات  أن  وأوضح 
ووفقا للتقديرات االخيرة للمؤسسات 
املالية الدولية، تشــير ٕالــى أن معدل 
منو االقتصاد العاملي بـــ 3.2 في املائة 
لـــ 2022 و 2.9 في املائة لـ 2023، بعد 
أن كانت تلك متفائلة نسبيا نحو 3.5 
و 4.4 فــي املائة على التوالي، ليعكس 
وضع  التوقعــات  فــي  اخلفــض  هذا 
اليقني وما ستســفر عنه  حالة عدم 
دخول  واحتمالية  العامليــة  التطورات 
االقتصاد العاملي في مرحلة ما يسمى 
بالتضخم الركودي، حيث تشــير آخر 
ارتفاع معدل التضخم  ٕالى  التقديرات 
العاملي، ليبلغ 8.3 في املائة في 2022، 
و 5.7 في املائة في 2023، مقارنة بـ 3.2 
فــي املائة و 4.7 في املائــة في 2020 و 

2021 على التوالي.
وأشــار الى أن االقتصاد العاملي يشهد 

حتديات تتعلــق باألمن الغذائي وارتفاع 
أســعار الســلع االساســية بصورة 
التوريد  سالسل  وتقلبات  متســارعة 
العامليــة، وانعكاس ذلك على معدالت 
التضخــم، مما نتج عنه ٕاعــادة تقييم 
لوضــع االقتصــاد العاملــي، ومن هذا 
املنطلق  تصّعــب املوجة التضخمية 
التوجهــات واخليــارات املتاحــة أمام 
البنوك املركزية حــول العالم، التي ال 
االقتصادي  النمــو  لدعم  تكافح  تزال 
املتأثر أصال بتداعيات وتطورات اجلائحة، 
حيث اضطرت في هذا السياق، البنوك 
املركزيــة ٕالى تبني سياســات نقدية 
انكماشــية في الوقت الــذي ال يزال 
على  معتمــدا  االقتصادي  التعافــي 
التحفيــز النقدي في ضــل عدم قدرة 
النامية،  الــدول  احلكومات خاصة في 
على مواصلة الدعم لالستخدام أدوات 
السياســة املالية ملا ذلك انعكاسات 
واالســتدامة  املالي  االنضبــاط  على 

املالية.

وأضاف »مــع أن رفع أســعار الفائدة 
السياسة  أدوات  على  تدريجي  بشكل 
ومتوقع  أمر طبيعــي  وهــو  النقدية، 
ملعاجلة التضخم، ســيما أن أســعار 
الفائــدة كانــت منخفضــة اصــال، 
فــان األمر بتطلــب نظرة شــمولية 
التــوازن  التــي حتقــق  للسياســات 
مــن جهة  االقتصادي  النمــو  حلفــز 
واحلد مــن التضخــم واحملافظة على 
ســالمة واســتقرارا القطــاع املالي، 
لذلك متثل ٕاجــراءات املصارف املركزية 
بإتباع سياســة نقديــة حصيفة مع 
وجود تنســيق مع السياســة املالية 
والسياسة االحترازية الكلية، واعتماد 
القطاعات  لدعــم  حكومية  برامــج 
االقتصاديــة اخملتلفة، وســيلة مهمة 
االقتصادي،  التــوازن  للمحافظة على 
مع االخذ في االعتبار اخملاطر والتحديات 

للتطورات العاملية الراهنة.
التي بذلتهــا املصارف  ونوه باجلهــود 
أوضاع  في ضبــط  العربية  املركزيــة 

القطــاع املالــي واملصرفــي وتعزيــز 
ســالمته، حيث كشــفت مؤشــرات 
الســالمة املاليــة للــدول العربية أن 
والسيولة  املال  رأس  كفاية  مستويات 
مرتفعة فــي القطاع املصرفي العربي 
وأعلى من احلــدود الدنيا املقرة مبوجب 
مقــررات بازل الــدول )111(، حيث بلغ 
متوســط نســبة كفايــة رأس املال 
العربية  الــدول  املصرفي في  للقطاع 
17.8 في املائة مــع نهاية 2021، فيما 
وصلت نســبة االصول الســائلة ٕالى 
اجمالي االصول لهذا القطاع 23.7 في 
املائة في نهاية الفترة نفسها، كذلك 
أضيف أن نســبة تغطية مخصصات 
القــروض غير  ٕالــى ٕاجمالي  القروض 
املنتظمــة للمصــارف العربية بلغت 

نحو 91.1 في املائة في نهاية 2021.
وبني أن هــذه االرقام اجليــدة، تعكس 
اجلهود التي قامت وتقوم بها املصارف 
املركزية العربية لتعزيز متانة وســاملة 
مؤشرات أداء القطاع املصرفي، وتطوير 

واالجراءات  والسياســات  التشريعات 
االحترازيــة. وقــد أعلنــت املصــارف 
العودة للمتطلبات  املركزية عن خطة 
الرقابيــة لوضعهــا ملا قبــل اجلائحة 
بتدرج دون حتديات تذكر، حيث خلصت 
الدراسات لديها ٕالى قدرة البنوك على 
اخلضــوع ملتطلبات كفايــة رأس املال 
والســيولة كما كانــت مطبقة قبل 
اجلائحــة دون ٕاخالل في دورهــا أو تأثر 
مســتويات الســيولة لديها في ظل 
ٕاتاحة املدة الوافيــة لتلبية متطلبات 

الرقابية للسيولة.  
وأوضــح احلميــدي، ٕالــى ان تقديرات 
صنــدوق النقد العربي تشــير الى ان 
مسارات النمو في الدول العربية تتأثر 
حاليا بثالث عوامل رئيســة تشــمل : 
التطورات املتعلقة باســتمرار العمل 
باالجــراءات والترتيبات واحلــزم املالية 
الحتواء التداعيات الناجتة عن اجلائحة، 
وبالتأثيــرات الناجتــة عــن التطورات 
العامليــة الراهنــة علــى االقتصادات 
املتوقع  ٕالى املســار  العربيــة، ٕاضافة 
للسياسات االقتصادية الكلية خاصة 

السياسة النقدية.  
النقد  لتقديــرات صندوق  »وفقا  وقال 
العربي، من املتوقع أن يشــهد معدل 
منو االقتصــادات العربية ارتفاعا 2022 
ليســجل 5.4 في املائة، مقابل 3.5 في 
املائة املســجل فــي 2021، مدفوعات 
بالعديد من العوامل ياتي على راسها 
التحســن النســبي في مســتويات 
الطلــب العاملي وارتفــاع معدالت منو 
قطاعــي النفــط والغــاز، ومواصلة 
احلكومات العربية تبني حزم للتحفيز 
لدعم التعافي االقتصادي، فيما يتوقع 
للدول  االقتصادي  النمــو  وتيرة  تراجع 
العربية في 2023 ليسجل 4 في املائة، 
مبا يتواكب مــع انخفاض معدل النمو 
املتوقع  والتراجع  العاملــي،  االقتصادي 
وأثر  االساســية،  السلع  أســعار  في 
االنســحاب التدريجي من السياسات 
الداعمة  التوســعية  املالية والنقدية 

جلانب الطلب الكلي«.
وكما تعلمــون تأثرت معظــم الدول 
التضخمية  بالضغوطــات  العربيــة 
العوامل  العاملية نتيجة للعديــد من 
العربي  النقد  وفقا للتقديرات صندوق 
يتوقع تســجيل التضخــم في الدول 
مرتفع  مســتوى  كمجموعة  العربية 
نســبيا خــالل 2022 و 2023 يبلغ 7.6 
في املائة و 7.1 فــي املائة على التوالي 
الدولية  التطورات  اســتمرار  ضل  في 
الراهنة التي يردي الــى تواصل ارتفاع 
مســتوى االســعار في اســواق املواد 

االساسية والطاقة.
وبني أن الــدول العربية تواجه كغيرها 
من الــدول االخرى في هــذه املرحلة، 
حتديــات اقتصاديــة تســتلزم بــذل 
الكثيــر من اجلهود والتحرك نحو تبني 
سياسات تســاعد في دعم متطلبات 
حتقيــق النمــو االقتصادي املنشــود 
وبلوغ مســتويات التنمية االقتصادية 
التي حتقــق طموحات  واالجتماعيــة 
الشعوب، لعل من أهم هذه التحديات 
ملعدالت  النســبي  االرتفاع  جانب  ٕالى 
باستمرار  تبرز  أشــرنا،  التضخم كما 
حتديات البطالة فــي املنطقة العربية 
التي تســجل 11.3 فــي املائة مبا ميثل 
تقريبا ضعف املعدل العاملي وفق بيانات 
البنك الدولــي ويتمثل التحدي االكبر 
في هذا الســياق في تركــز معدالت 
البطالة في فئة الشباب، حيث ترتفع 
بطالة الشــباب في املنطقة العربية 
لتســجل 33.0 في املائة، مقابل 15.6 
في املائة للمتوســط العاملي لبطالة 
الشباب، من جانب آخر، فإن حتدي تزايد 
املديونية على وجه اخلصوص  معدالت 
يعتبــر كذلك من بني أبــرز التحديات 
التي توا جه اقتصاداتنا العربية في ظل 
االرتفاع ا لذي شهدته مستويات الدين 
العام فــي أعقاب اجلائحة التي وصلت 
ٕالى 756.2 مليار دوالر مبا ميثل 107.3 في 
املائة من النــاجت احمللي االجمالي للدول 

العربية املقترضة في نهاية 2021.

معدالت التضخم في دول عربية أقل منه في دول اقتصادية كبرى
صندوق النقد العربي : تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبدى وزيــر الزراعة اللبناني عباس 
احلــاج حســن رغبته فــي دخول 
الشركات اللبنانية مجال الزراعة 

في محافظة النجف العراقية.
جاء ذلك خالل بحث الوزير اللبناني 
مع محافظ النجف، ماجد الوائلي 

سبل التعاون املشترك في القطاع 
الزراعي في احملافظة، حسبما ذكر 

موقع »السومرية نيوز«.
وأصــدر مكتب احملافــظ العراقي 
بيانا قال فيه ٕان »محافظ النجف 
ماجد الوائلي استقبل في مكتبه 
مســاء اليوم األحد وزيــر الزراعة 

اللبناني عباس احلاج حسن والوفد 
املرافق له، وجرى خالل اللقاء بحث 

التعاون املشترك«.
وبحســب البيــان، فقــد أبــدى 
الكبير  »بالتطور  حســن ٕاعجابه 
األشــرف  النجف  في محافظتي 
وكربــالء املقدســة خاصــة في 

القطاع الزراعي«، كما أبدى الوزير 
اللبناني ٕامكانية دخول الشركات 
في  الزراعي  القطاع  في  اللبنانية 

احملافظة«.
الكبيرة  بـ«القدرة  وأشاد حســن 
في  وشــعبا  حكومــة  للعــراق 
التي  املليونية  اســتيعاب األعداد 

وفــدت ٕالى زيــارة األربعني«، فيما 
أكد الوائلي أن »احملافظة تشــهد 
قفزة كبيرة في املشاريع وذلك من 
خالل التخصيصــات اجليدة التي 
حصلت عليها مــن قانون الدعم 

الطارئ هذا العام«.
وكشــف الوائلي أن ٕادارة احملافظة 

تتجــه نحــو اســتثمار املناطق 
الصحراوية وزراعــة القمح فيها 
احلديثة  التقنيــات  باســتخدام 
أزمة  ٕالى وجود  بالزراعة، مشــيرا 
مياه يعانــي منها البلــد، والتي 
زراعة  سببت خســائر كبيرة في 

احملاصيل األساسية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البنك  مبيعــات  بلغت 
األمريكي  الــدوالر  من  العراقي 
امس  أجــراه  الذي  املــزاد  خالل 
االثنــني، أكثر مــن 260 مليون 

دوالر.
وذكر مصــدر صحفي، أن البنك 

املركــزي باع خالل مــزاده، امس 
االثنــني ، لبيــع وشــراء الدوالر 
االمريكي، 261 مليوناً و21 الفاً و 
884 دوالراً أمريكياً غطاها البنك 
بسعر صرف اســاس بلغ 1460 

ديناراً لكل دوالر.
ان معظــم  املصــدر  واضــاف 

املبيعــات البالغــة 203 ماليني 
و721 الفــاً و 884 دوالر ذهبــت 
لتعزيــز االرصدة في اخلارج على 
فيما  واعتمادات،  حواالت  شكل 
ذهبت البقيــة املتبقية البالغة 
57 مليونــا و300 ألف دوالر على 

شكل مبيعات نقدية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقعــت مؤسســة مورجــان 
للخدمات  األمريكية  ســتانلي 
املالية فــي مذكرة امس االثنني، 
تراجع اخملاوف حيال نقص الوقود 
الشــتاء  فصل  خــالل  العاملي 
لصادرات  محتملة  زيادة  بفضل 

الصني من الوقود.
كتب  »بلومبيــرج«،  لـــ  ووفقا 
محللــون مــن بينهــم ميانك 
الصني  صادرات  أن  ماهيشواري، 
مليون   3.3 بلغــت  الشــهرية 
طــن في الفترة مــن مايو حتى 
يوليو، حيث شــكل زيت الوقود 

نصف الكمية، غير أن الصادرات 
تراجعت بنسبة 33 % من بداية 

العام وحتى  أغسطس.
الصادرات  أن  املذكــرة  وجاء في 
ٕاذا مــا ارتفعــت ٕالــى 5 ماليني 
طن شــهريا في الربــع األخير، 
مستويات  مع  ذلك  سيتماشى 

لبنان يبدي رغبته بدخول شركاته إلى مجال الزراعة في النجف 

أكثر من 260 مليون دوالر
مبيعات مزاد المركزي 

»مورجان ستانلي« : زيادة صادرات الصين من 
الوقود تبدد المخاوف العالمية
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الى الشريكة/ شيماء مشرف شيال
اقتضى حضورك الى صندوق االسكان العراقي قرب مجمع النهضة /وذلك لتثبيت 
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وشهر إذا كان خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. وبعكسه سوف يسقط حقك في 

االعتراض مستقبال...
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التي كان يعدهــا مجتمع مالئكة لكنه لم 
يجده, وما كان هو مالكاً, بل ظل يحاســب 
الشــيطان ويعترف بأنه غلبــه مرات عدة 
بالنقاط ال  انتصر علــى الشــيطان  لكنه 
والباحثني  املبدئيني,  القاضية!, ألن  بالضربة 
عن النقــاء املطلق, أو القريــب من املطلق 
وأســاليبها  بأالعيبها  احليــاة  تفجعهــم 
امللتوية, ما عتمت رحلته ان بلورت توجهاته 
السياســية, فكان دفاعه عن اجلنوب ولبنان 
وفلسطني, التي رأى أن احلفاظ عليها لن مير 
إال عبر احلفاظ على لبنان موحداً, وصوالً إلى 

انشغاله بقضايا الوطن العربي والعالم.
وإذ يعود إلى بلده عــام 1972, بعد ان أكمل 
مزارعي  قضية  تفجؤه  الفقهية,  دراســته 
التبــغ, وكان أهلــه من زُّراعــه, ويصف لنا 
في اجلــزء الثاني من كتابــه الرائع واجلميل 
املوسوم بـ ) ماٍض ال ميضي. ذكريات بني التبغ 
والزيتون والزعفــران( الصادرة طبعته األولى 
عــام 2010 عن )دار املدى(, زراعة هذه النبتة, 
حتى إذا اســتوت على ســوقها نُقلت إلى 
مكان آخر, ويكون النقل فجراً, حني تكون في 
اجلو رطوبة الليل, حتى إذا ارتفعت الشمس 

أنهوا عملهم, ألن جفاف اجلو مييتها ويكون 
جنيها أصعــب, ففضالً عن مــرارة النبتة 
واســودادها فان ورقة التبغ تصف ورقة ورقة 
قبل ان توضع في الطرود ثم تفرز ورقة ورقة 
إلى جانب نظيراتهــا ومثيالتها ورقًة ورقة, 
فلكل حجم ســعره, ولــك ان تتصور أيها 
البطر, قساوة احلياة ومرارتها, مرارة  املدخن 
النبتة  بآثار  املغموســة  البسيطة  اللقمة 
وظاللها على أيدي املزارعني والفالحني, وهم 
يأكلون لقمتهم الشــريفة بعد ســاعات 
العمل املضنــي, واضعني في  طويلة مــن 
احلســبان, قلة املاء وشــحه الذي  اليكفي 
لبل الرمق وإنزال اللقمة, فكيف يهدر على 
غســل اليد؟! كانوا يحرمون انفسهم املاء 
ويسقون الشــتلة, يؤثرونها على انفسهم 
, فيختلط األكل باملــرارة, مرارة ورقة التبغ, 
باملرارة, وتدخل مرارة  يصبح السكر مشوباً 

التبغ على مرارة الشاي.

دفاعاً عن قضايا الناس
النزيه,  املثقــف السياســي  الديــن,  رجل 
الوسطي يضع كل ثقله مع هؤالء الفالحني 
البســطاء, الذين حتــاول شــركة الريجي 
حتاول بخسهم  وتســويقه,  لزرعه  احملتكرة 
أشــياءهم وحقوقهم, فيقود هاني فحص 
أكثر  النبطية, ويســقط  التظاهرات فــي 
من شــهيد برصاص الدرك واجليش, فينقل 

االحتجاجات إلى العاصمة بيروت.
 وإذا كان اجلــزء األول مــن كتابــه )ماٍض ال 
ميضي. ذكريات ومكونــات عراقية( الصادرة 
طبعته األولى عن )دار املدى( عام 2008, وكما 
يقرر العنوان, يكاد يكون خاصاً بدراسته في 
العراق, بحوزة النجف وحياته  فيه - كذلك- 
والتــي على الرغــم من الدراســة احلوزية 
املتشــددة في طقوســها على مســتوى 
الــدرس وامللبــس والتصرف, ما اســتطاع 
وأناقتهم  ترفهم  تأجيل  اللبنانيون,  الطلبة 
الســاعة في املعصــم, فضالً  ترى  فكنت 
عن البنطلون حتت اجلبــة, ولبس القميص 
امللون, وقفزة أخرى نحو قراءة األدب ومجالت 
)اآلداب( وحتى )الطريق( اليســارية اللبنانية 
والكتابــة باألســلوب األدبي, الــذي تعاب 
الكتابة فيه في طقــوس احلوزة, األمر الذي 
يذكرني, بالدكتور عبد الرحمن بدوي القامة 
الثقافية الشــاهقة, الذي كان يعيب على 
الباحثــني املصريني إســلوبهم األدبي وهم 
يكتبون, وكأن إسلوب األدب َمَعرًَّة وعيباً وهو 
ما ســطره في مذكراته املوسومة: )قصة 
حياتي( صدرت عــام )2000( وبجزءين والتي 
أدرت عنها حديثاً نقدياً عنوانه )عبد الرحمن 
بدوي في ســيرته الذاتية( نشــرته جريدة 
)العرب( الصادرة في لندن يوم الثالثاء15/من 

آب/2000 وأعدت نشره في كتابي )مطارحات 
في الثقافــة. حني جتســد الكتابة عالقة( 
وأصدرتــه دار الشــؤون الثقافيــة العامة 

ببغداد عام 2007.
ويعــود هاني فحــص إلى احلديــث عن أيام 
دراســته في حــوزة النجف فــي الفصول 
األخيــرة من اجلــزء الثاني مــن كتابه آنف 
الذكر, ليذكر العديد من زمالئه وأســاتذته, 
واقفاً عند أســتاذه الفاضل الدكتور محمد 
تقي احلكيم – رحمــه اهلل – الذي كنت أقرأ 
بحوثه في مجلة )اجملمــع العلمي العراقي( 
وما زالت دراســته الضافيــة عن )الضعف( 
هل هو إثنــان أم ماذا؟ مازالــت في الذاكرة 
على الرغم من السنني. والوفاء يقتضيه ان 
ال ينسى – كذلك- أستاذه مصطفى جمال 
الدين - رحمه اهلل- فضالً عن السيد محمد 

حسني فضل اهلل.
ما ان يصل هاني فحــص إلى النجف حتى 
يقــرر ان يعتمــر العمامة وألنــه ال يعرف 
كيــف يعتم بها, فــان صديقــه الظريف 
جعفر الصائــغ يتولى األمر, وقــد أثار ذلك 
تعجب الكثيرين, وقال بعضهم: بكير على 
الســجن, وكانوا على حق, ألنــه في اليوم 
الثانــي – كما يقول الســيد هاني – تعثرت 
بذيل جبتي وسقطت على ارض الشارع على 
وجهي وأنحلت عمامتي, ولم استطع لفها 
وعدت إلى املدرســة بشــكل كاريكاتوري... 
لم افرح ولم أحزن, ولكن شــعرت بشــيء 
ريقي...تراجع ص433من  من احلموضة فــي 
الكتاب, وسيظل السيد هاني يذكر الكثير 
من املفارقات التي جلبتها له العمامة, يوم 
يزور املستشفى لعيادة قريب, ويسلم على 

الغادي والرائح فهذا ممــا يليق برجل الدين, 
لكن يفجؤه ويفجعه, قلة إكتراث بعضهم 
أو رد السالم ببرود, حتى إذا قرر عدم السالم, 
رأيت مــن يقفز من مكانه, محيياً الســيد 
ومرحباً به!! واألفجع مــا حصل أثناء حرب 

لبنان في شهري متوز وآب / 2006.

صادق مع الناس وذاته
وألن الســيد هاني فحص, صادق مع نفسه, 
يــدون حتى ســاعات الضعف اإلنســاني, 
اإلنساُن  )وخلق  ضعيف  مخلوق  واإلنســان 
ضعيفــاً( فأنــه يحدثنــا عن حــاالت هذا 
الضعــف, فهو من الذيــن يحاولون إعطاء 
املــرأة حقوقها, وينــادون, لكنــه إذ يدعى 
إلى ندوة بشــأن املرأة, تدعوه اليها جمعية 
نســائية في النبطية يذهب وحده , من غير 
ان يصطحب معه زوجته السيدة نادية علي 
علو )ام حسن( ابنة العائلة الدينية املعروفة 
آل الزين, التي تولت الوعظ الديني واإلرشاد 
في تلك املنطقة ســنوات طويلــة , يقول 
األســتاذ فحص: )) وعندمــا الحظت إحدى 
السيدات غياب زوجتي, سألتني عن السبب 
فلم أقل شيئاً حتى ال أكذب, ولكن السيدة 
السائلة ابتسمت ابتسامة ذات معنى والذت 

بالصمت فلذت بالصمت مثلها ((.ص17.
ويتكرر احلال , هو يعترف بضعفه اإلنساني, 
على الرغم من املكابريــن الذي يدعون إلى 
حرية املــرأة – كما دعا الزهاوي ابنة فهر إلى 
ترك احلجاب!, في حني إذا اصطحب ضيفاً أو 
جاءه ضيف, نادى على زوجته ان تخلي حوش 
الدار نحو غرفتها!. وما أظن قاســم أمني إال 
ع رؤوسنا بدعواته  مثل الزهاوي, هو الذي َصدَّ

لـ )حرية املرأة(.
لكن هاني فحص يعترف بضعفه, فاذ تدعوه 
جمعية نسائية في النبطية – كذلك – أكثر 
عضواتها يعرفن زوجته )أم حسن( تدعوه إلى 
ندوة بشأن عاشــوراء, حصار احلزن. فيذهب 
وحده – كذلك – ))وعندما ســألتني السيدة 
سلمى علي أحمد رئيســة اجلمعية عن أم 
أدركني احلرج, وتلعثمت فسكتت  حســن, 
رحمة بي, وحاولت العالج فكلفت احلاج عبد 
احلليم عطــوي بالعودة إلى قريتي لدعوة أم 
حسن إلى الندوة, ولكنها متسكت برفضها 
ان يكون حضورها منــة مني عليها. وحتى 
اآلن مازلت أعيش سلبية هذا التصرف, فإذا 
حتدثت عن املرأة في املقابالت التلفزيونية أو 
الصحافية, أو كتبُت عن املرأة, أظل حريصاً 
باإلضافة إلى اإلرباك الــذي يداهمني, أظل 
حريصاً على ان ال تســمع زوجتي أو تقرأ ما 
أقول حتــى ال تذكرني وتــروي لضيوفي ما 
حدث لها ســابقاً, وتلزمنــي بالتزام األعذار 

التي ال يقبلها أحد وال أنا((تراجع ص17.

شكيب كاظم
يوم اخلميس الثامن عشر من أيلول /2014رزئت 
األوساط الثقافية والسياسية والدينية, في 
لبنــان والوطن العربي برحيل الســيد هاني 
الوسطية  )مصطفى حســن( فحص, رجل 
والتعايش واحلوار, مع اآلخر, والســؤال, الذي 
ظل يطلقه طوال حياته املعرفية التي جتاوزت 
النصف قرن, الســؤال الــذي يرفض وجهة 
النظــر األحادية واملســطحة ألمــور الكون 

واحلياة.
هذا الفتى الذي بدأ يتلمس الدرب نحو قضايا 
األمة, فكانت دولة الوحدة بني مصر وسورية 
في شــباط,1958, أول جــذوة, أو أول نبراس 
في متــراس حياته, حتى أنه عــزم وعدٌد من 
أصدقائه, من قريته )جبشــيت( في اجلنوب 
اللبناني, التي شــهدت مولــده عام 1946, 
عزموا على الســفر إلى دمشق لكي يحظوا 
برؤية الزعيم جمال عبد الناصر وعادوا فرحني 
ومزهوين بإطاللته وهو يحي اجلموع احملتشدة 
التــي جاءت لتحيته, ثم كانــت احلرب, حرب 
مايــس 1958 في لبنان والتــي أدت إلى إبعاد 
رئيــس اجلمهوريــة كميل شــمعون, فضالً 
عن رئيس الوزراء صائب ســالم هذه املعارك, 
فضــالً عن الوحــدة, وما ســبقها من نزوح 
فلســطيني بعد إعالن الدولــة الصهيونية 
في 15/من مايس ســنة 1948 وجلوئهم إلى 
اجلنوب اللبناني, هرباً من بطش املســلحني 
الصهيونيــني, بلورت توجهاته السياســية, 
وأفكاره التي ما عتمــت رحلته إلى النجف 
عام 1963 للدراسة في حوزتها إلى جانب عدد 
من أبناء اجلنــوب منهم: محمد جواد األمني, 
وحسني قازان, ومحمد حسني املهاجر, وعبد 
اللطيف بــري, وعلي بدر الدين, والذي يصفه 
الســيد هاني فحــص بأنه: )) كان إشــكاالً 
يومياً متنقالً وفي كل شــيء من الشعر إلى 
الفكــر إلى احلياة إلى الذاكرة إلى احلوار الذي 
يتحول إلى سجال أو نزاع, وفي الليلة التالية 
يأتيك السيد علي إلى منزلك ليقبلك ويبكي 
وتبكي... أو يضحك فتضحك, كان يتقن احلب 

والشغب وحسن النية التي دهورته((.
نعــم, فلقد انتمى علي بــدر الدين, إلى تيار 
السياســة العراقية في عقد الســبعينات 
من القرن العشــرين, وقرأت له ديوان شــعر 
منتصــف ذلك العقد, عنوانه )ســيدي أيها 
الوطن العربي( زاخراً بالسياسة, ثم ما عتم 
ان اختفى من احلياة السياســية و الثقافية, 
وقد علمت بأنه قتل في اجلنوب اللبناني بعد 

خطفه في آب1980.
 ما عتمت رحلته الدراســية إلــى النجف, 

رجل الوسطية والتعايش والحوار واألسئلة..

»هاني فحص« نخلة سامقة  )1 - 2(

رجل الدين, المثقف السياسي 
النزيه, الوسطي يضع كل 
ثقله مع هؤالء الفالحين 

البسطاء, الذين تحاول شركة 
الريجي المحتكرة لزرعه 

وتسويقه, تحاول بخسهم 
أشياءهم وحقوقهم, 

فيقود هاني فحص 
التظاهرات في النبطية, 

ويسقط أكثر من شهيد 
برصاص الدرك والجيش, 

فينقل االحتجاجات إلى 
العاصمة بيروت

شعرسينما

سمير رمان 
»الغضب، اآللهــة، متجيد آخيــل، ابن امللك 
األسطوري بيليوس/ Peleus، وحفيد زيوس«. 
بهذا السطر، يبدأ هوميروس ملحمته اخلالدة 
»اإللياذة«، ليصبح في ما بعد عنوانًا رئيًســا 
آخر، أصبح  األوروبيــة. ومبعنى  الثقافة  لكّل 
متجيد احلرب واآللهة واألساطير احلربية على 
الغربية. احلرب  الثقافة  أولويات  قمة ســّلم 
في صناعة السينما، قرين عصر اإلمبريالية، 
تفّرق العالم، وتعيد تكوينه باستمرار. حاكت 
الســينما احلروب، وحّرضت علــى اندالعها، 
متجدها تارًة، وتظهر بشــاعتها تــارة أُخرى. 
على الشاشة، تبدو احلدود بني التأثير البصري 
والرعب الوجودي شــفافًة لدرجة تزول معها 
الفروقــات بني مفاهيم الســينما »الداعية 
للحرب«، و«املناهضة للحرب«، وخاّصًة عندما 
يحمل اخملرجون معهم إلى الشاشة جتاربهم 

اخلاّصة في احلرب.
من أكثــر األفــالم الســينمائية املناهضة 

للحرب شهرة، أفالم:

»The Charge of the Light Brigade «
»هجوم اخليالة اخلفيفة« )1968(

صورة متثل ما تبقى مــن اخليالة البريطانيني 
بعد حرب القرم التي شاركت فيها بريطانيا 

إلى جانب العثمانيني ضد روسيا.
 The Charge of the Light« فيلــم  ظهــر 
ريتشاردســون  تونــي  للمخــرج   »Brigade
)اململكة املتحدة( بعد مــرور 112 عاًما على 
انتهاء حرب القرم. جترأ فيه ريتشاردسون وفتح 
موضوع البروليتاريا البريطانية واملهمشــني 
في الســينما. دخل ريتشاردســون، كمخرج 
وزعيــم لـ«الشــباب احلانقــني«، إلى أقدس 
املقدســات: مجد اإلمبراطوريــة البريطانية 
احلربــي. يوم 5 من أكتوبر/ تشــرين األول عام 
1854 هــو األكثر شــهرة فــي تاريخ اجليش 
البريطاني، دفــع فيه اللورد إيــرل كارديغان 
إلى  القرمزية«  النخبة »الســراويل  بفرسان 
مهاجمــة مواقع اجليش الروســي املتحصن 
بقيادة اجلنــرال ليبراندي فــي »وادي املوت«، 
بالقرب من باالكالفا في شــبه جزيرة القرم. 
من بني 700 من الفرســان، جنا النصف فقط، 
وقتل أكثر من 100، وجرح، أو أســر، أكثر من 
مئتني غيرهــم. تغنت األســاطير الوطنية 
بالعمل الفّذ الذي كان من دون معنى، فأطنب 
الشاعر ألفريد تينيســون في مديح بطولة 
الفرسان من خالل قصيدته »هجوم اخليالة«، 
وصورهــم فيلم مايكل كيرتــس على أنهم 

مثال الشجاعة البريطانية.

»Apocalypse Now »القيامة اآلن« )1979(
أفضل مــا قيل عــن فيلم »القيامــة اآلن/ 

Apocalypse Now« للمخرج فرانســيس 
فــورد كوبوال، بعد 6 ســنواٍت على انتهاء 
احلرب علــى فييتنــام، جاء على لســان 
التي  مخرجه: »ليس فيلًما عــن فييتنام 
تفســخت على أرضها، في هذيان جنون 
60 ألف من األميركيني،  العظمة، أجساد 
واملاليني من الســكان األصليني، بل »فيلم 
ـ فييتنام«. إّنه املكان الذي تفوح منه في 
الصبــاح رائحة العرق، واخملــدرات، وعربدة 
الكحول ممتزجة برائحــة النابالم«، حيث 
النار العقيد كيلغور، أحد  يتســّكع حتت 
املعجبــني بـ«طيــران فالكيــرز« لفاغنر، 

واحملّب لركوب األمواج.
الفيلــم جرمية اغتصــاب جماعي للفتاة 
املوديــل في »البــالي بــوي« نفذها جنود 
في حالٍة هســتيرية في حظيرٍة غمرتها 
املســتعمرون  رفض  املوســمية.  امليــاه 
الفرنســيون مغادرة البالد بعد حصولها 
على االســتقالل، وراحوا لعقودٍ يشــنون 
حربًا ضّد اجلميع، مراعني التقاليد القدمية. 
أّمــا العقيــد اجملنــون كورتــز ذو القبعة 
اخلضراء )مارلون برانــدو( فيتحّول إلى إلٍه 
حيٍّ لقبيلٍة من الســفاحني، ويهذي عبر 
التــي تبدو كحلزوٍن  امليكروفون بأحالمه، 
يزحف على حاّفة شــفرة احلالقة. لم تكن 
املغامــرة الفييتنامية أكثــر من كابوٍس 

مرعب من اخملدرات والنابالم. 

Battle of Algers »« »معركة اجلزائر«  
)1966(

 Battle« /أُنتــج فيلم »معركــة اجلزائــر
of Algers، للمخــرج اإليطالــي جيللــو 
بونتيكورفو، عام 1966، وهو إنتاج إيطالي 

جزائري مشترك.
ُعرض الفيلم بعد 4 ســنواٍت على نهاية 
احلرب فــي اجلزائــر. وتــدور أحداثه حول 
املواجهة بني املقاومة اجلزائرية السرية في 
مدينة اجلزائر العاصمــة، وحتديًدا في حّي 
القصبة القدمي، وبني املظليني الفرنسيني 

الذيــن كانوا أول جنودٍ فــي التاريخ تلقى 
على عاتقهم مهاّم جهاز رجال البوليس. 
ترأس يوســف الســعدي، القائد السابق 
للتنظيم السري، االستديو اجلزائري، حيث 
صّور الفيلم، ولعب الدور نفسه الذي كان 
يؤديه في املقاومة، كمــا غالبية املمثلني 
اآلخرين، حتى املمثــل احملترف الوحيد في 
الفيلم، جان مارتييــه، املتواري في اجلزائر 
)كان قــد صدر فــي حّقة حكــٌم غيابّي 
ملساعدته املقاومة السرّية(. الشريط كان 
أكثر من فيلم سينمائي، كونه أصبح مادة 
بحٍث غنيــة للمقاتلني اإليرلنديني، واألملان 
الغربيــني، وغيرهــم من املقاتلــني الذين 
نشطوا في ســبعينيات القرن العشرين. 
ودرس الفيلــم ضبــاط مكافحة اإلرهاب 
البنتاغون،  في منطقة قناة بنما، ورؤساء 

قبيل غزو العراق.

»غاليبولي« )1981(
ظهر فيلم »غاليبولي« للمخرج األسترالي 
بيتر أوير عام 1981، بعد مرور 63 عاًما على 

انتهاء احلرب العاملية األولى.
عندما حتولت احلرب على جبهات أوروبا إلى 
حــرب خنادق، خطرت على بال وينســتون 
تشرشــل فكــرة المعة ليخــرج الدولة 
العثمانيــة، حليفة األملان من احلرب، فقام 
العثمانية  العاصمــة  قــرب  بإنزال كبير 
غاليبولي  جزيرة  في شــبه  إســطنبول، 
الصغيرة. تكبدت قــوات احللفاء في هذه 
املغامرة خسائر فاقت 300 ألف بني قتيل 
وجريح، في حني خسرت القوات العثمانية 
حوالــي 250 ألًفــا. بيتر أويــر، حامل راية 
السينما األســترالية الصاعدة، جترأ على 
ـ  األســترالي  الفيلق  بخســائر  التذكير 
النيوزيلندي، الذي تعرض خلسائر لم تكن 
ضخمة فقــط مقارنة مع حجمها ضمن 
قوات احللفاء، ولكنها كانت أيًضا خسائر 

غير ضرورية وغير مفهومة. 

فابيان كاساس
ترجمة: أحمد محسن غنيم

دون مفاتيح في الظلمة

كان يوًما من تلك األيام
التي يتم كّل شيء فيها على ما يُرام

أنهيت تنظيف البيت، 
وكتبُت قصيدتني أو ثالثًا أعجبتني.

لم أطمع في أكثر من ذلك.
عندها خرجت إلى املمرِّ ألُلقي بالُقمامة

ومن خلفي، تّيارٌ
أغلق الباَب.

بقيُت دون مفاتيح، في الُظلمة.
أحسُّ بأصواِت جيراني

من خالِل األبواب.
قلُت لنفسي: هو أمٌر عابر.

لكنَّ هكذا أيًضا قد يكون املوت
ممرًّا مظلًما،

بابًا مغلًقا، مفتاحه بالداخل،
والقمامُة في اليد.

***

االستيقاظ

أن تستيقظ عند منتصف الليل
وترى على اجلانب اآلخر من سريرك

امرأتََك تبكي
ة. هي جتربٌة ُمِهمَّ

أريد أن أقول، بني أشياء أُخرى،
وأنت تتجّوُل بني الُغرَِف

املضيئة في عقلَِك
ُل بجوارَِك كان أمٌر ما يتشكَّ

خطأٌ تربُِطَك به
ة. عالقٌة حميميٌَّة خاصَّ

ألنَّنا وإن لم نُوقِّْع على شيٍء،
أو جنرِ ُمسرعني حتت مطر حبَّات األرز

نظنُّ أن األمر للحياِة كلِّها
وهكذا نُكِمُل

قوارَب أثناء الليل
تظلُّ مربوطًة إلى املرفأ

تتصادم فيما بينها،
حسب الريح.

***

في انتظار األسبرين

في انتظار أن يؤدي األسبرين مفعولَه،
ويرتَِّب الُغرَف، ويُقلَِّب القهوَة

ي، طازجًة ويُحِضرَ أُمِّ

إلى هذا املساء من أغسطس
ُح مجاّلٍت غبيًَّة، وأســمع أســطواناٍت  أتصفَّ

قدميًة
وأتساءُل في أي حلظٍة
شعرت الديناصورات

أن شيًئا لم يكن بخير.

***

موسيقى

تُصالِح خالتي النوم في الثمانني
باالســتماع إلى أغنيات قدميــة في مذياعها 

احملمول.
في غرفتها، في الظلمة

استحاَل األثيُر شيًئا حيويًّا.
أفترُض أن هذه األشياَء حتدُث

وستحدُث لي أنا أيًضا.
ُقرَب نهاية احلياِة

املوسيقى الوحيدُة التي توجُد
تكوُن خارَجنا.

***

سائًقا أثناء الليل

سائًقا أثناء الليل،
أحمل أبي - الذي ينام بجانبي -

إلى بيته. هكذا، بوجهه املسترخي
يبدو أكثر شبابًا: ميكُنَنا أن نكوَن أصدقاء

أنا وأبي؛
لكنني في الرابعة والعشرين،

برخصة قيادة،
ويقنِي أن كل شيٍء بدأ بعجوزي.

ال بُّد أن هذا الهدوء كّلفه زمًنا طوياًل
ليهُجرَ نفَسه أمامي.

لهذا، حني أركُن السيارة،
إلى جوار بعض األشجار

وأقبُِّل جبهَته، أَهَدأ:
ليس ذنبنا أنَّنا ورثُة

نفِس اجلرمية.

***

عند أقدام سرير عجوزي

جالًسا عند أقداِم سرير عجوزي
ُل جسَدُه العاري والنائَم أتأمَّ

ال بأَس يا أبي، لقد مرَّت سنواٌت عديدة
ومن اجليِِّد أن تنام قلياًل.

من النافذة يُسمع نباح كلب.

أشّبك ذراعّي في ظالم احلجرة
وأقُف عينيَّ على هيئِة بطِل العالم:

قفوا، سادتي، قلياًل من االحتراِم لهؤالء الرجال
مثل عجوزي

الذين أركعوا حيواتَهم في أعماٍل بائسة.
ليــس باســتطاعتنا جميًعــا أن نفلت من 

احتضار العصر.
وهكذا

في هذه اللحظة
عند أقدام سرير عجوزي

أنا أيضا أفّضل املوت قبل أن أشيخ.

***

بعد رحلة طويلة

أجلُس في الُشرفِة ألُشاِهَد الليل
أُمي تقوُل لي إنَّ األمرَ ال يستأهُل

كآبتي.
تصرُخ فّي: حتّرك، افعْل شيًئا.

لكنني لم أكن قطُّ موهوبًا في السعادة.
كنُت وأُمي مختلفني عن بعضنا

ولم نِصل قطُّ ألن نتفاهم.
مع ذلك، ثمة شيٌء أودُّ حكايته:
أحيانًا، حني أشتاُق إليها كثيرًا،

أفتح خزانَة فساتيِنها،
وكأنني أصُل إلى مكاٍن ما

بعد رحلة طويلة،
ألقي بنفسي بداخلها.

يبدو األمر عبًثا:
لكن في الظلمة، وبهذه الرائحة

ُن أن ال شيَء يفصُل بيَننا. أتيقَّ

***

ترنيمة

أضمُّ يديَّ كأنَّها قوقعٌة
وأُقرُِّب سمعي.

رغم فقد اإلرسال
الذي تنتجه السنواُت والرياُح

أستطيع سماع خاالتي
تُفرِّطن الذرة

في مطبخ أّمي.

ترجمة عن اإلسبانية: أحمد محسن غنيم

بطاقة 
Fabián Casas شــاعر وروائــي وصحافــي 
أرجنتينــي من مواليــد بوينس آيــرس عام 
1965. يُعــد أحد األســماء البــارزة في جيل 
التسعينيات في األرجنتني.. نشر روايتني وأربع 
مجموعات قصصية واثني عشر ديوانًا، منها: 
»خريــف، قصائد التعافي واحلــزن«  )1988(، 
و«نشــيد« )2003(، و«أرســل إلــّي قصائدك 

وأُرسل إليك قصائدي« )2012(.

 السيد هاني )مصطفى حسن( فحص

في مطبخ أّميأفالم انتقدت الحروب.. السينما تقول كلمتها



جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18211/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة 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 عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18209/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة 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 عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18208/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة 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 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.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

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

إعالن للمرة الثانية \ مناقصة جتهيز مادة هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( السائل لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي
2nd Announcement for Provision of Supplying Liquid Sodium Hydroxide )NaOH( for CPF in AHDEB Oilfield

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

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة الثانية عن مناقصة جتهيز مادة هيدروكسيد الصوديوم 
)NaOH( السائل لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات و املكاتب املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم 
العقود( بنية األشــتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشروط املطلوبة مقابل 

مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

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

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

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

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )7000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )سنة( 

من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

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

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

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

ج ( خطاب الضمان بقيمة )7000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. على جميع الشركات تقدمي منوذج في 3 عبوات )100 ملليتر/ عبوة( من منشا واحد.

7. موعد اســتالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الســاعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم األربعاء املوافق 50\01\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد 
هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً 

للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
8. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 03\10\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

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

)ITB Documents( 10. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم 

ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

To: mohanad@petroalwaha.com ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية:
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

Public Tender First Extension Announcement for Tender No: 016-PC-22-EBS 
Provision of Oil Gas Separator Package for FPF

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and 
the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Oil Gas Separator Package for FPF
Tender No.: 016-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability and experience 
can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 
tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One contractor who has enough experience and ability to Provide Provision of Oil Gas Separator Package for FPF. 
Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the following:
Materials )Oil / Gas Separator Package)
Three-Phase Separator Package )SK-0301A-22(
Three-Phase Separator Package )SK-0301B-22(
Piping and accessories between the above skids
Inspection and Testing
FAT
Spare Parts
Spare parts for start-up & commissioning.
Spare parts for 2-year continuous operation.
Special tools )if any(
On-Site Service )1 Person(
On-site service
Mobilization
Demobilization
Contractor should supply a separator package with a respective capacity of 40,000BOPD, mainly including 2 sets of 3-phase separator skids and the piping between the 
2 skids, including engineer, procurement, fabrication, inspection and testing, delivery to site and performance guarantee.
The separator vessels, valves, ESDV, flow meters, and instruments must be imported from Western Europe, USA, Canada, and Japan, in case that manufacturers with 
origins mentioned in above owned factories in other countries, they should give a commitment that those factories’ products are in same technical specifications & 
performances, and subject to all productional and supervisory standards used in parent factory.
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and submit 
the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on the blacklist of any 
competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or 
non-litigation.
2. Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:
1(Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or
2(Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
3. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 4:00 PM, 20th 
September 2022 based on the ITB documents. As per this first extension announcement, proposals submission deadline is extended to 4:00 PM 27th September 2022 
)Iraq Time(.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 30,000.00 USD and valid for 120 days from the closing date )separate enveloped(.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents 
and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid submission 
deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

9 اعالن

مديربة بلديات واسط
جلنة البيع واليجار 

تنوية
احلاقا باعالننا 85 في 2022/9/12  املنشــور في جريدة 
الصباح اجلديد بالعدد4974  فــي 2022/9/19  حيث 
ورد سهوا العائدة الى مديرية بلدية احلي والصحيح 

مديرية بلدية ناحية واسط
لذا اقتضى التنوية

إعالن
الى الشريكة/  عزيزه عباس حمادي

اقتضى حضورك الى صندوق االسكان العراقي 
قــرب مجمع النهضــة /وذلك لتثبيــت إقرارك 
باملوافقة على قيام شريكك السيد )علي محمد 
صيوان( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة 
املرقمة )8/5013( مقاطعة )املستشفى(  لغرض 
تســليفه قرض االســكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشر يوما من داخل العراق وشهر خارج 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. وبعكسه سوف 

يسقط حقك في االعتراض مستقبال...

تنويه 
ســقط ســهوا في جريدتنا في اإلعالن اخلاص 
بالوقــف الســني بالعدد )4974( يــوم االثنني 
املوافق 2022/9/19 في التسلســل 1 و 2 و3 و4 
و5 )جامع الفاروق( خطا والصحيح )جامع عمر 

الفاروق( 
لذا اقتضى التنويه

فقدان جواز
فقــد اجلــواز الصــادر من 
اجلمهورية العربية السورية 
 130-10065405 املرقــم 
حســن  )هشــام  باســم 
احلكيم( على من يعثر عليه 
تسمليه الى اجلهة اخملتصة 

الثالثاء 20 ايلول 2022 العدد )4975(

Tue .20 Sep. 2022 issue )4975(

AL-WAHA Petroleum CO., LTD    

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي احلسني م4ثالث سنوات100م10,9,2,12فرن صمون1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/السوق القدميثالث سنوات12م272محل1

الشعلة/السوق القدميثالث سنوات30م42محل2

الشعلة/السوق القدميثالث سنوات12م1942محل3

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات20م2بحانوت4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

جزرة الوسطيةثالث سنوات12م1002محل1

جزرة الوسطيةثالث سنوات12م912محل2

جزرة الوسطيةثالث سنوات10م1012محل3

مقام عليثالث سنوات6,50 م3942محل4
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 180204/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 
مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18210/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18203/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18205/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 
مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18199/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن نكول

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 )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنسبة )%2( 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 18206/36
التأريخ/ 2022/8/21

إعالن ثاني

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 )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

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

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

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

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

االبلةثالث سنوات122 م12 فرن صمون حجري1

االبلةثالث سنوات90 م22 فرن صمون حجري2

50 دارثالث سنوات9 م882 حانوت3

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م682 محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

جزرة الوسطيةثالث سنوات15،40 م102 محل1

جزرة الوسطيةثالث سنوات10 م292 محل2

جزرة الوسطيةثالث سنوات12 م422 محل3

جزرة الوسطيةثالث سنوات12 م432 محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي العباسثالث سنوات130 م2185/20902 فرن صمون1

حي العباسثالث سنوات100 م2135/20902 فرن صمون2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرة/ الصفاةثالث سنوات16 م5/4742 حانوت1

البصرة/ الصفاةثالث سنوات12 م2/4322محل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

 مقام عليثالث سنواتم2 1980/425 محل1

مقام عليثالث سنوات65م1688/12مخزن2

مقام عليثالث سنوات4م1508/22 محل3

حي احلسني م2ثالث سنوات12م962 محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات30م342حانوت1

50 دارثالث سنوات28,91 م712+72حانوت2

50 دارثالث سنوات15م522حانوت3

50 دارثالث سنوات13,5 م422حانوت4
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السليمانية تضيف بطولة 
األندية لألشبال بالمالكمة

هيئتان إداريتان جديدتان 
للجوية والميناء

الزوراء يختتم معسكر تركيا 
ويالقي الطلبة والحدود تجريبيا

طيف الفرطوسي*
قرر االحتــاد املركزي للمالكمة اقامــة بطولة اندية 
العراق لألشــبال في محافظة الســليمانية بداًل 
من محافظة اربيل وذلك حلضور وفد آســيوي رفيع 
املســتوى حلضور نهائيات بطولة العراق لألشــبال 
للمــدة من 29 أيلــول اجلاري ولغاية 3 تشــرين أول 
املقبل. وذلك استعدادًا الى اقامة البطولة االسيوية 
مطلع شــهر تشــرين أول املقبل في شمال عراقنا 

احلبيب.
من جانب اخر، قرر االحتــاد املركزي للمالكمة اقامة 
انتخابــات الهيئــة التنفيذيــة لالحتــاد العراقي 
للمالكمة بتاريخ 1-11-2022 الســاعة العاشــرة 
صباحا وســوف يتم استالم اســتمارات الترشيح 
لاليــام اخلميس والســبت من كل اســبوع للجنة 
املشــرفة على االنتخابات في مقــر االحتاد العراقي 
للمالكمــة لغايــة يــوم 24-10-2022 .وتبدا جلنة 

الطعون عملها يوم 25 - 10 ولغاية 10-30.

* الناطق اإلعالمي الحتاد املالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب االندية الرياضيــة في اللجنة االوملبية 
العراقية، عن تشكيل هيئة مؤقتة جديدة إلدارة نادي 
القوة اجلوية، بدالً مــن الهيئتني املؤقتتني احلاليتني.

وقال عضو املكتب مصطفى جبار علك، إن »الهيئة 
اجلديدة مت تشــكيل باالتفاق بني اللجنــة االوملبية 

ووزارة الدفاع، وستستمر بعملها ملدة ثالثة أشهر«.
وبني ان »اللجنــة مكونة من: الفريــق الركن قيس 
خلف رحمة رئيســاً للهيئة، وســمير كاظم نائباً 
للرئيــس، واللــواء الركن عبد احملســن فلحي اميناً 
الســر، والعميد عمار هاني امينــاً مالياً، وعضوية 
كل من اللواء الركن معد بداي، واللواء الركن مهدي 

ياسر، وعلي زيدان، وعالء محمد«.
كما.. اعلن مكتــب االندية الرياضيــة في اللجنة 
االوملبية العراقية، عن تشكيل هيئة مؤقتة جديدة 
إلدارة نــادي امليناء، فيما اعتذر أحــد أعضاء الهيئة 
الســابقة عن مواصلــة العمل.وقــال مصدر في 
املكتب إنه »مت تشــكيل هيئة جديدة برئاسة عادل 
ناصر شــكرون، ويونس حســن نائباً للرئيس، ورعد 
مالك اميناً للســر، وعباس علي حسني اميناً مالياً، 
وعضوية كل من، حسني الزم، وداخل سالم، واحمد 
كاظم«.وبــني ان »تســمية الهيئــة اجلديدة جاءت 
متهيداً إلقامة االنتخابات الرســمية وتسمية االدارة 
اجلديدة«، مشــيرا الى ان »عضو املؤقتة الســابقة 
علي فاضل اعتذر عن اكمال مشواره بسبب ارتباطه 

مبهمة اخرى«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت ادارة نادي الزوراء، انتهاء املعســكر التدريبي 
الــذي أعدتــه لفريقها الكــروي في تركيــا، فيما 
يســتعد الفريق خلوض مباراتني وديتني أمام الطلبة 
واحلدود فــي بغداد.وقال عضو ادارة النادي مشــرف 
الفريــق عبد الكرمي عبد الرزاق لوكالة شــفق نيوز، 
إن »الفريــق أنهى معســكره أول أمس في إنطاليا 
التركية وسيتوجه الى بغداد عبر مطار إنطاليا في 
الساعة التاسعة مساًء«.واشار الى ان »املدرب ايوب 
اوديشو اوقف تدريبات الفريق ومنح الالعبني راحة«، 
مضيفاً أنــه »بعد وصول الفريق ســيكون لديهم 
استراحة ليومني على ان تســتأنف التدريبات بعد 

غد اخلميس».
وأوضح عبد الكــرمي، أن »النادي ســمح للمحترف 
املوريتاني في صفوف الزوراء حسن حويبيب االلتحاق 
مبنتخب بالده خلوض لقــاء ودي في ايام الفيفا دي«، 
الفتاً إلى أن »االدارة اتفقت مع إدارتي الطلبة واحلدود 
خلوض مبــاراة ودية مع فريقيها اســتعدادا للدوري 

املمتاز«.
واضاف ان »الزوراء ســيخوض مباراته الودية األولى 
أمــام الطلبة يوم 26 من شــهر ايلــول احلالي، في 
حني يواجــه احلدود يوم 30 من الشــهر ذاته«.وكان 
الزوراء خاض آخر مواجهاته الودية خالل معســكره 
التدريبي في تركيــا امام رديف نادي انطاليا التركي 

وفاز عليه بهدفني من دون مقابل.

بغداد ـ الصباح الجديد:

انتهت املباراة التجريبية ملنتخبنا 
الوطنــي التــي أقيمت مســاء 
الشــرطة  نادي  فريق  امام  أمس 
الدولي بفوز  املدينــة  في ملعب 
املنتخــب الوطني بهدف من دون 
رد سجله الالعب اسو رستم في 
67، وهــي بروفة أخيرة  الدقيقة 
قبل مغــادرة املنتخــب يوم غد 
األربعــاء إلى األردن للمشــاركة 
فــي البطولة الدوليــة الرباعية 
التي ســيلعب فيهــا منتخبنا 
مباراته امام ســلطنة عمان في 
الســاعة 6 من مســاء اجلمعة 
املوافق 23 أيلــول تعقبها مباراة 
األردن وسوريا، ويلعب الفائزان في 
لقاء النهائي االثنني 26 الشــهر 
اجلاري في حني يلتقي اخلاســران 
الثالث  املركزين  مباراة حتديد  في 

والرابع.
املدرب  الوطني  منتخبنــا  ويقود 
نزار  ومســاعده  شنيشل  راضي 
اشــرف ومــدرب حــراس املرمى 
اللياقة  ومــدرب  حميــد  صالح 
واحمللل  سليم  إسماعيل  البدنية 
واملدير  ناجي  األميــر  الفني عبد 

اإلداري مهدي كرمي.
والتحق العبنا الدولي احملترف في 
فريق الكويت الكويتي، شــيركو 
الوطني،  املنتخب  بتدريبات  كرمي، 
ببطولة  للمشــاركة  استعداداً 

وســيتوجه  الرباعيــة..  األردن 
منتخبنــا إلــى األردن عصر غد 
األربعــاء ».في حني تعــذر على 
ُمحترف هاماربي السويدي مهند 
جعاز، املُشاركة في بُطولة األردن، 
وذلك بعد تعرُّضه لتمزق عضلي 
في ُمبــاراة فريقه ضد هاكن في 

الدوري الســويدي، وبالتالي تأكُد 
غيابه، حيث سيكون بحاجة إلى 
الراحة والعالج ملدة من 10 إلى 12 

يوماً«.

الناشئة يستأنف تدريباته 
حتضيراً لتصفيات آسيا 

اســتأنَف منتخــُب الناشــئني 
العاصمــِة بغداد  تدريباتــه في 
حتضيراً لتصفياِت آســيا دون ١٧ 
عاماً التي ســتقاُم في سلطنِة 
عمان للفترة من األول من تشرين 
األول املقبــل حتى العاشــر من 
الشهرِ نفســه. وخاَض املنتخب 

وحدتــُه التدريبّيــة الثالثة على 
الراحــل علي حســني  ملعــِب 
الَشباب  وزارِة  شهاب في مجمِع 
جميــع  وبُحضــور  والرياضــة، 
باقر  الالعب  باســتثناِء  الالعبني 
ضيــاء الذي منَح إجــازًة إلكماِل 
أن  على  الدراســّية  امتحاناتــه 

يلتحَق فور انتهائها.
وشهدت التدريباُت عودَة الالعبني 
املُصابني الذين تســببت اإلصابُة 
كأس  بُطولــِة  فــي  بغيابهــم 
العرب، وهم أمير جواد وســجاد 
إياد وأيوب إبراهيــم. كما التحَق 
بالفريِق الالعب علي حسن الذي 
غاَب عــن كأس العرب بســبِب 
ارتباطاته الدراسّية. يشارُ إلى أن 
املنتخــَب يلعُب ضمن مجموعٍة 
تضــُم منتخبــاَت عمــان البلد 
والبحرين.  وقطر  ولبنان  املضيف 
وســيفتتُح منتخبنــا مشــوارَ 
التصفيــات مبواجهــِة املنتخِب 
القطــري في األول من الشــهرِ 

املُقبل.

دعوة أندية الدرجة االولى
تدُعو جلنُة املُســابقات في االحتادِ 
املركزي لُكرِة القــدم أنديَة دوري 
في  املُشــاركة  األولى  الدرجــة 
 _  ٢٠٢٢( املوســم  منافســاِت 
اللجنِة عن  إعــالِم  إلــى   )٢٠٢٣
التي ســتجري عليها  املالعــب 
وبكتــاٍب  نــادٍ،  كل  مباريــاُت 
رســمّي معنوٍن إلى االحتاد / جلنة 
املسابقات، حيث سيتّم تشكيُل 
لفحــِص  متخصصــٍة  جلنــة 
املالعب، وآخر يوٍم لتســلِم كتب 
االعتمــاد هــو )٩/٢٥(، وبعد هذا 
املوعــِد لن يعتمــَد أي ملعٍب إال 
بعد زيــارِة اللجنة واالطالِع على 

صالحيِة املالعب.

الوطني يغادر إلى األردن غدا.. ويالقي عمان الجمعة
يفوز بهدف اسو رستم في تجريبية الشرطة أمس 

بغداد ـ فالح الناصر:
فريــق  يشــكل 
النســوي  نخلة وطن 
واجهــة  للدراجــات 
فعندما  للمرأة،  ايجابية 
شرعت الزميلة اإلعالمية، 
ســعاد حســن اجلوهــري، 
وجــدت  الفريــق،  بتأســيس 
ترحيبــا لعناصر فعالة من 
االختصاصات  شــتى 
إلى  االنضمام  في 
وهذ  صفوفه، 
يعد جناحا 

للفريــق الذي يعتمــد ايضا تأهيل 
الطاقــات الواعدة لكال اجلنســني، 
فهو اضافة إلــى فريقا متخصصا 
بالدراجــات الهوائيــة، يقوم بتأدية 
وندوات  مهام عــدة »ورش إعالمية 
مهرجانات  في  ومشاركة  تثقيفية 

وملتقيات شبابية ورياضية«..
احدى عضوات الفريق، هي اإلعالمية، 
سهر غالب، التي حتدثت في البداية 
عن كيفية التحاقها ضمن الفريق، 
فقالت: لكوني إعالمية، فقد تابعت 
ناشطات الفريق، واالنطباعات التي 
يسجلها في جوالته كانت ايجابية 
الفريق،  ان تشكيل  واحلقيقة  جدا.. 
أعــده فكرة جميلة وجتمع شــمل 
جميع الفئات العمرية، وملا قرأت في 
مواقع التواصل عبر »حساب الفيس 
بوك« تواصلت مع مؤسســة فريق 
نخله وطن، ســعاد حسن اجلوهري، 
وبتشجيع من االهل وخاصة والدي، 
لذا فــأن فكرة انضمامــي أتت من 
الرياضيــة فــي صغري  هوايتــي 
للدراجات الهوائية حتديدا، وعندما 
اتيحت لي الفرصة اســتثمرتها 
الذي  الفريق  الى هذا  وانضممت 

اراه أكثر من رائع.

دور املرأة القيادي 
غالب،  ســهر  اإلعالمية،  تضيــف 
خريجة معهد إعالم مهني: يحتاج 
الفريــق الى الدعم واملســاندة من 
اجلهــات احلكومية وغيرها، ســيما 
املرأة،  وتثمني  بإنصــاف  تهتم  التي 
فحــواء، املثابــرة والناجحــة واالم 
املثالية، يجــب ان تتخطى احلواجز، 
دورها  وتعــزز  امكاناتهــا  لتقــدم 
القيادي في اجملتمــع، وبرأيي ان املرأة 
العراقيــة طائر جميــل ال ميكن ان 
تقتله األقفــاص، حتتاج إلى منحها 
في  اإليجابي  دورهــا  لتؤدي  حريتها 

اجملتمع.

نقاط ايجابية عدة 
أبــرز النقــاط االيجابية التي  وعن 
يقدمها فريق نخلة وطن النســوي 
قالــت: مخرجات عدة  للدراجــات، 
نتجــت عن الفريق حملــت الكثير 
الرياضة  اهمها هي  اإليجابيات،  من 
البدنيــة التي ينصح بهــا االطباء 
هــي روح احملبة واألخــوة بني اجلميع 

وكذلــك يعد هــذا التجمــع دعم 
عانت  التي  العراقيــة  للمرأة  مهم 
كثيرا بســبب العــادات والتقاليد 
اجملتمعيــة، لذي يكــون دور الفريق 
مهم فــي إيصال رســالة ايجابية 
عن املرأة ومســاهمتها الفعالة في 
احياء نشــاطات عدة تسهم ايضا 

في االستقرار اجملتمعي.

تشجيع ودعم مجتمعي 
وعن انتشار الفريق عن طريق جوالته 
امليدانيــة، اشــارت بالقــول: نعم، 
بالتأكيد لقد كانت لنا عدة جوالت 
ميدانية مثمرة، أسهمت في تعريف 
النــاس بأهداف الفريق الســامية، 
وايضــاً املشــاركة فــي املاراثونات 
كانت خطــوة مهمة للفريق وايضاً 
تشجيع الشــارع لفريقنا النسوي، 
او للمواهب التي التحقت بصفوف 
الفريق ولكل اجلنســني، اذ شاهدنا 
بأعداد  ايجابيا معنا، وتوافدا  تفاعالً 

املنضمني إلى اسرة الفريق..

لياقة بدنية وصداقة للبيئة 
أما عن اهم االهداف التي يســعى 

إلــى حتقيقهــا الفريــق، اوضحت، 
للفريق  الهدف األساسي  ان  القول: 
هــو تثمــني دور املرأة فــي اجملتمع 
وكذلــك دعمها من خالل افســاح 
اجملال لها للمشاركة في الفعاليات 
التي من شائها اضافة شيء مهم 
الى األســرة واجملتمع بالشكل الذي 
يســهم في جتاوز عــادات تقليدية 
حتجم دور املــرأة، اضافه الى ركوب 
لتعزيز  مهم  جزء  الهوائية  الدراجة 
اللياقــة البدنية وغير مكلفة، كما 
انها صديقة للبيئة وتســاعدنا في 
الوصــول بالوقــت املطلــوب نظراً 

لشدة زحامات الشوارع.
اإلعالم ومساندة الفريق

وبشأن دورها اإلعالمي وما تؤديه 
خدمة للفريق، بينت، سهر غالب: 
نحــن نعمل بروح األخــوة والتعاون 
كفريق واحد، أحدنــا مكمل لألخر، 
كل منا لديه وظائف التي من شأنها 
متكامل  بشــكل  الفريق  اظهــار 
ومثالي، وانــا كبقية اعضاء الفريق 
لي مهام اعمل علــى اجنازها ولقد 
ســخرت امكانيتي اإلعالمية لنشر 

كافة الفعاليات التي من شأنها رفع 
اسم الفريق عالياً مستفيدة بذلك 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع  من 
اإلعالميـــة  املنصـــات  وبقيــة 

املتوفـرة.

هوايات أخرى
وعــن هواياتها بعيداً عــن فريقها 
نخلة وطن، او تخصصها اإلعالمي، 
فالت: مارســت في صغــري ركوب 
الدراجــة الهوائية، واهــم هواياتي 
االخرى، القراءة واملطالعة والتصوير 

والسباحة وركوب اخليول.

إعالم مقروء وميداني 
اين جتد  ولكونها إعالمية، سألناها، 
نفسها، اكدت انها تتطلع إلى تعزيز 
دورها في اإلعالم املقروء كونه قريب 
من الواقع، كما تركــز على العمل 
امليداني فــي اختياراتهــا، الن ذلك 
يضعها وجها لوجه مع الناس وبني 
شرائح اجملتمع كافة، فهي تؤمن ان 
اإلعالم رسالة سامية الهدف منها 
مســاندة اجلميع وايصال اصواتهم 

مبهنية عالية.

سهر غالب.. إعالمية تنضم لفريق نخلة وطن النسوي بالدراجات 
الجوالت الميدانية تسهم في تمتين الصداقة مع البيئة 

منتخبنا الوطني فاز امس على الشرطة بهدف وسيغادر عصر غد إلى األردن

صكبان الربيعي
عاد إلى بغــداد مؤخرا الالعب 
جنم  منيــر،  حســني  الدولــي، 
بالكــرة  الوطنــي  منتخبنــا 
الطائرة بعد أن شــارك كالعب 
محترف في مباريات دوري األردن 
املمتــاز ممثال لفريــق »ديرعال« 
والتقدير من  الثناء  نال خاللها 
األردني  االحتاد  في  املســؤولني 
للكرة الطائــرة وخبراء اللعبة 
واملدربــني، حيــث مثــل فريق 
ديرعــال وســاهم فــي أحرزاه 
فريقي  بعــد  الثالثة  املرتبــة 
ناديي الوحدات وشباب احلسني 
ومقدرتــه  الرفيــع  ملســتواه 
في  قدمهــا  التــي  العاليــة 

املباريات.
وكان الالعب، حســني منير، قد 
مثل فريق نادي غاز اجلنوب بطل 
دوري االندية املمتازة في املوسم 

قبل املاضــي واختير في وقتها 
املميزين  الالعبني  قائمة  ضمن 
بعد أن برز بشــكل واضح في 

القوية  األرســال  كرات  تنفيذ 
ثم املســاهمة في عمل حائط 
الصد ضد هجمات فرق االندية 
املنــاورة  وكذلــك  املنافســة 
الســريعة  بالكرات  الذكيــة 
فــوق الشــبكة اضافــة إلى 
الدفاعية  التغطية  مشاركته 
ذلك  وجراء  السليم  والتوصيل 
غاز  نــادي  ادارة  فقد فضلــت 
لتمثيل  عقــده  جتديد  اجلنوب 
فريقها في دوري املوسم اجلديد 
الذي سيبـــدأ نهايـــة شهـر 
تريـــن أول املقبـل فـي جميـع 

احملافظـات.
يذكــر ان فريق الوحــدات توج 
بلقــب دوري الكرة الطائرة في 
األردن للمرة الـ 16 في تاريخه، 
وحل فريق شباب احلسني ثانيا، 
والعـودة  ثالـــثا  ديرعـــال  ثم 

رابعـا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتاد املركزي لكرة السلة 
حتديــد موعــد مبــاراة كأس 
املثابرة بني نادي الشرطة ونادي 
املسؤول  وقال  اجلامعة..  دجلة 
عهد  الســلة  الحتاد  االعالمي 
فالــح ان »احتاد الســلة حدد 
ايلول   20 املوافق  الثالثاء  اليوم 
للمباراة«.وبني  موعــدا  احلالي 
أن »املبــاراة ســتقام في متام 

الســاعة السادسة مساًء 
الشعب  قاعة  في 

لأللعاب الرياضية«.
جديــر بالذكر انب مباراة اليوم 
تعــد افتتاحا رســميا لدوري 
السلة املمتاز 2023/2022 الذي 
ســينطلق بعد غــد اخلميس 
14 فريقا، وهي  ويشــارك فيه 
: اً )النفط- الشــرطة- دجلة- 
زاخــو-  الشــعبي-  احلشــد 
غاز  احللة-  التضامن-  كهرباء- 
الشــمال- نفــط الشــمال- 
السماوة- الدفاع اجلوي- القوة 

اجلوية- الكرخ(.

من جانب اخر، تســتعد اندية 
العراق لبطولة النســاء والتي 
من املزمــع اقامتهــا في ٢٥-
ايام  خمســة  وملــدة   ٩-٢٠٢٢
في زاخو حيث تســتعد الفرق 
البطوله منذ وقت ليس  لهذه 
بالقريب مــن اجل علو كعبها 
فقد تعاقــد فريق اكاد عنكاوا  
مــع الالعبة الســورية ســنا 
الفريق  جلبي لتعزيز صفــوف 
ويعد هذا  التعاقد هو االول من 

نوعه لفرق النساء.

ساجد جمعة: تعاقداتنا متميزة 
وشباك نادي الحسين ستكون بامان 

كركوك تنظم بطولة المرحوم صائل هاشم بالصاالت

حسين نمير يكسب االضواء مع 
»ديرعال« بالدوري األردني للكرة الطائرة 

الشرطة ودجلة الجامعة يفتتحان 
الموسم السلوي اليوم بلقاء المثابرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مدرب حــراس املرمى في فريق 
الرياضي، ســاجد  نــادي احلســني 
ان تعاقــدات فريقه حلراس  جمعة، 
حتضيــرا  متميــزة  تعــد  املرمــى 
الدرجة  دوري  لفرق  اجلديد  للموسم 
االولى بكــرة القدم املقــرر ان يبدأ 

شهر تشرين األول املقبل.
إدارة نادي  إلــى ان  واشــار، جمعة، 
احلســني الرياضي، بإدارة كامل زغير 
تســاند الفريق وتسعى إلى تهيئة 
أجواء مثاليــة لتحضيراته من أجل 
املنافســة على العــودة من جديد 
للعب فــي دوري الدرجــة املمتازة، 
وذلك بعــد جتديد التعاقد مع املالك 
التدريبــي بقيادة الكابنت ســهيل 
نعيم واملدرب املســاعد زياد قاسم 
ومدرب اللياقة البدنية كرمي ســالم 

ومشرف الفريق فاضل زغير.
واكد ان التدريبات جترى بانتظام في 
الصدر  مبدينة  االف  اخلمسة  ملعب 
وسط معنويات عالية لالعبني الذين 
مت اختيارهــم لتمثيــل الفريق في 
املوسم اجلديد، اذ بينهم العبني من 
املوســم املاضي مت التجديد معهم، 
واضافة اسماء اخرى لقائمة الفريق 
لتدعيم صفوفــه لتحقيق التفوق 

والهدف املنشود.
وبني جمعــة ان قائمة حراس مرمى 
اجلديد  للموسم  احلسني  نادي  فريق 
ضمت، اسعد غالي قادما من فريق 
الصليخ وعلي رشيد من فريق سوق 

إلى حارسان من  اضافة  الشــيوخ، 
فريق نادي احلســني لفئة الرديف مت 
بالفريــق األول هما »بارق  احلاقهما 
مؤيد وعلي سجاد«، اجلميع ميلكون 
مؤهــالت فنيــة عاليــة وثقة في 

الوقوف بني اخلشبات الثالث.
وقال ان فريق نادي احلسني الرياضي 
يعد محطة مهمة لالعبني شــباب 
محط  ويصبحوا  جدارتهم  يقدموا 
الكبيرة وايضا يلعبوا  االندية  انظار 
الوطنية،  املنتخبات  في تشــكيلة 
لكرة  احلســني  نادي  فريق  وصفوف 
القدم تقدم عشــرات الالعبني إلى 
االضواء مبــا فيهم حــراس املرمى، 
منوها إلى ان املوسم املاضي شهد 
انتقال حراس املرمى منتظر جمعة 
الذي انضــم لصفوف فريــق نادي 
الكهرباء، واحمد رحيم الذي تعاقد 

مع فريق نادي أمانة بغداد.
جديــر بالذكــر ان مــدرب حراس 
املرمى، ســاجد جمعة، عمل في 
نادي احلســني الرياضــي في فئة 
الشــباب واســهم مــع زميليه 
عادل عجر وزياد قاسم في ترشح 
الفريــق للعب فــي دوري االضواء 
للموســم 2017/2016 ومــا يزال 
يواصل رحلته فــي تدريب حراس 
املرمى ملا ميلكه من خبرات وجدارة 
فــي التعامل مع حمــاة االهداف 
حارســا  محطاته  من  كســبها 
واللعب في  االنديــة  للمرمى في 
الفــرق الشــعبية عندمــا كان 
يدافع عن شــباك فريق قطاع 33 
»زهراوي« أحد أبرز الفرق الشعبية 
املدرب  في مدينة الصــدر بقيادة 

زهراوي عبد احلسني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت وزارة الشباب والرياضة، مديرية 
بالتنسيق  كركوك،  ورياضة  شــباب 
مع رابطة املدربيني الشــباب، بطولة 
الصاالت،  لكرة  املرحوم صائل هاشم 
فــي قاعة كركــوك الدولية املغلقة 

فرق«  ومبشــاركة  الرياضية،  لاللعاب 
املصلى«،  دبــس،  دومير،  االصدقــاء، 
الشخصيات  من  كبير  عدد  وبحضور 
االداريــة فــي املديريــة والرياضيــة 
باحملافظة.  وشــهدت البطولة اجواء 
تنافســية قوية ومتميــزة بني الفرق 

املنافسة إذ متكن فريقا دبس واملصلى 
من بلوغ املباراة النهائية التي انتهت 
لصالــح املصلى بنتيجــة 5 اهداف 
مقابل 3 اهداف وفي ختام منافسات 
مت توزيع اجلوائز بني الفرق املشاركة في 

البطولة.

ساجد جمعة .. تطلعات إلى النجاح

حسني منير



بغداد - سمير خليل:
تشــهد مســارح في البــاد قريبا 
انطــاق فعاليات مهرجان مســرح 
الصوامــت الدولي بدورتــه الثانية 
ديالى  مســرح  فرقة  تنظمه  والذي 
التي ســبق لها ان نظمــت الدورة 
االولى للمهرجان خال شهر تشرين 

الثاني املاضي.
مهرجــان العام احلالي ســيتضمن 
ورشــا ومحاور ونــدوات فكرية الى 
جانــب العــروض املســرحية التي 
سيتم اختيارها وفقا لتوفر الشروط 
املطلوبة فيها، حيث سيكون هناك 
محور فكري حول فنــون البانتومامي 
يســاهم  فكرية  نــدوة  وســتقام 
فيها نخبة من االســاتذة اخملتصني 
وطروحاتهم حول هــذا الفن ، مثل 
في  التكنولوجيــة  دور)التقنيــات( 
تطور وتنوع اساليب االداء في عروض 
البانتومامي ، و)مصادر( املمثل في بناء 

االيحاءات احلركية واجلمل التعبيرية 
في مشــاهد البانتومامي، و)الســرد( 
الدرامي فــي بنية عروض البانتومامي 
عامليــا وعربيــا وعراقيــا، و)رواد( فن 
البانتومــامي عامليا وعربيــا وعراقيا، 
و)آفاق ( فــن البانتومامي في فضاءات 

التواصل االجتماعي.
التدريبيــة  للــورش  بالنســبة   
املهرجان  التي ســترافق فعاليــات 
وخبراء  اســاتذة  عليها  فسيشرف 
فــي هذا الفــن لتقــدمي تطبيقات 
)عملية( وافكار )نظرية( حول )ادوات( 
فنان البانتومــامي وكيف يتمكن من 
تطويرهــا واســتخدامها لتحقيق 

االهداف املطلوبة.
الذي حمل  الفائــت  العام  مهرجان 
اســم الراحل الكبير محــي الدين 
زنكنه واقامته فرقة مســرح ديالى 
بالتعاون مع بيت املســرح في االحتاد 
العــام لادباء والكتاب فــي العراق 

الكردية  اجلميلة  الفنــون  وجمعية 
في السليمانية شــهدت فعالياته 
وديالى  بغــداد  ثاث محافظات هي 
والسليمانية، وشهد عروضا متميزة 
من االردن وليبيا وإيران وتونس، اضافة 
لعــروض مــن محافظــات النجف 
االشرف والبصرة وبابل والسليمانية 
وديالى. الفنان املسرحي الرائد سالم 
الزيدي رئيس فرقة ديالى املســرحية 
مؤســس املهرجان و املديرالتنفيذي 
للنسخة الثانية حتدث عن املهرجان 
وعرج اوال على نسخة العام املاضي 
ومدى جناح التجربة فاجاب: املهرجان 
املاضــي ورغم الظــروف واملصاعب 
التي واجهتنا عند اقامته اال انه متيز 
وتنظيميا  وجماهيريا  فنيا  بالنجاح 
فعالياته  تابعوا  الذين  آلراء  ،استنادا 
والتــي أقيمت بثاث محافظات هي 
ديالى وبغداد الســليمانية ،ومبحاور 
شــملت الندوات وإلقــاء احملاضرات 

واقامة الورش العملية مبوضوعة فن 
الصوامت ،باالضافة لعروض بصرية 
حيث شهد املهرجان اعماال مبستوى 
وشــكا،  ومتطورمضمونا  متقدم 
أطره حضــور متميز لفرق من تونس 
وليبيــا واألردن وإيران ، وستشــارك 
املهرجان  الثانية من  النســخة  في 
محافظــات عراقيــة ودول عربيــة 

وعاملية ".
واضاف : تسلمنا طلبات للمشاركة 
مــن تونس وعمــان واجلزائــر وإيران 
وسوريا والســودان ولبنان والسويد 
وفرنسا وهولندا، كما سنستضيف 
نخباً من العراق وخارجه، يسبق ذلك 
تشكيل جلان من أصحاب االختصاص 
بفــن البانتومــامي ،جلنــة الختيــار 
العــروض واحلكــم والنقــد واحملاور 
الفكرية والورش العملية، باالضافة 
لــإدارة  وجلان  اإلعاميــة  للجنــة 
أربعة  املهرجان  ، ويستمر  والضيافة 
أيام وقد خصصــت اجلوائز لألعمال 
الفائزة والشهادات التقديرية للفرق 
واجلهات التي ستشــارك واملتميزين 
باألعمال املتقدمة في اجملاالت الفنية 
واإلدارية، علما ان املهرجان مســجل 
في وزارة الثقافة والســياحة واالثار 
وأصبحــت له شــخصية معنوية ، 
واختير الفنان الدكتور عقيل مهدي 

يوسف رئيسا للنسخة الثانية" .
وتابع : وضعنا شــروطا للمشاركة 
فــي املهرجان اعلنا عنهــا، منها ان 
تكون املشاركة بعروض تقتصر على 
فــن البانتومــامي، وان التتجاوز مدة 
العرض عن ثاثني دقيقة، وان تتوافر 
انســانية  )مضامني(  على  العروض 
جادة تخدم اهــداف املهرجان وتلبي 
وان ال يتجاوز عدد  حاجة اجلمهــور، 
املشاركني في كل عرض عن خمسة 
املهرجان،  جلوائز  وبالنســبة  ممثلني، 
فهــي اجلوائــز الثــاث للفائزيــن 
اضافة الختيارافضــل )اداء( وافضل 
)التقنية  توظيــف  وافضــل  )نص( 
وسينوغرافيا العرض(، وافضل )عمل 
متكامــل( وافضل اســتخدام لفن 

)املاكياج( واالقنعة واملوسيقى.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

قريبًا.. مهرجان لمسرح الصوامت
الدولي بدورته الثانية

ندوات فكرية و عروض مسرحية للبانتومايم

متابعة ـ الصباح الجديد:
يبدو أن االنفصال الهادئ بني النجمة شاكيرا 
ومدافع برشــلونة اإلسباني جيرارد بيكيه في 
طريقه لانهيار، بســبب خاف حول حضانة 

األطفال.
وقالت صحيفة "الفاجنوارديا " اإلســبانية، إن 
بيكيه ليس ســعيدا بشــروط االنفصال عن 
شــاكيرا، وأنه غادر غاضبا االجتماع األخير مع 
جنمة الغناء الكولومبية، والذي كان مخصصا 

ملناقشة مسألة حضانة أطفالهم.
وأوضحت الصحيفة أن بيكيه يشعر باإلحباط 
بســبب العقبــات التــي تضعها شــاكيرا 
فــي طريق الوصــول إلى اتفاق نهائي بشــأن 

االنفصال.
وأشارت "الفاجنوارديا " إلى أن اجتماع الطرفني 
يوم اجلمعة املاضي كان متوتــرا للغاية، رغم 
إصرار شاكيرا وبيكيه على جتنب وصول قضية 

حضانة طفليهما إلى أروقة احملاكم.

وكانت تقارير قد كشفت عن تفاوض شاكيرا 
وبيكيه في األســابيع القليلــة املاضية حول 
مستقبل الولدين، ألن شــاكيرا تريد االنتقال 
بهما ملدينــة ميامي األمريكيــة، بينما يصر 
الاعب على بقائهما في برشلونة معه بحجة 

أنهما قضيا معظم حياتهما فيها.
ومن املقــرر أن يعقد اجتماع جديد، بني بيكيه 
وشــاكيرا ســيناقش أيضا مســألة حضانة 
طفليهما ميان وساشــا. وإلى جانب قضية 

حضانة الطفلني، تواجه شــاكيرا 
وبدفع  سنوات،   8 السجن  إمكانية 
غرامة تتجاوز قيمتها 23 مليون يورو 

في قضية احتيال ضريبي.
وأصدرا بيانا، قاال فيه إنهما يأسفان 
لتأكيد نبأ االنفصال، الذي كان لزاما 
ألجل مصلحة طفليهما ألنهما على 
رأس أولوياتهمــا، مطالبــني باحترام 

اخلصوصية وتفهم الوضع.

بغداد - الصباح الجديد:
تُعلُن وزارُة الثقافِة والســياحِة واآلثار، البدِء بتســلم 
األفام الســينمائية الطويلة من أجــل اختيار الفيلم 
الذي ميثُل العراق في مسابقة جوائز األوسكار العاملية" 
فئة األفام األجنبية"، شــريطَة أن يكــوَن الفيلُم قد 
ُعرض جتاريــاً في العراق، وأن تكون ســنة إنتاج الفيلم 

 .٢٠٢١ / ٢٠٢٢
وتدعو الوزارة الســينمائيني العراقيني إلى إرسال رابٍط 
إلكتروني ملشاهدة الفيلم على البريد اإللكتروني أدناه 

مصحوباً باملعلومات التالية:
أوال: ملخص حكاية الفيلم 

ثانيا: السيرة الذاتية للمخرج واملنتج. 
ثالثا: ملٌف خاص بالفيلم )في حال توفره( . 

علماً أن آخرَ موعٍد لتقدمي امللفات هو :٢٠٢٢/٩/٢٣
cinema.department @gmail.com  :البريد اإللكتروني

بغداد- الصباح الجديد:
انتهــى مؤخراً تصوير فيلم وثائقــي عن حياة ونتاجات 
املصور الفوتوغرافي لطيف العاني، الذي يعرف بـ "رائد 

التصوير الفوتوغرافي في العراق".
الفيلم من إعداد وإخراج ســهيم عمر خليفة، احلاصل 

على أكثر من 110 جوائز عاملية. 
التصوير جرى في بغداد ومناطق في إقليم كوردســتان 

عام 2020، وتوفي لطيف العاني بعده بعام.  
الفيلم الذي يتناول محطات مــن حياة الفنان، نظرته 
لكوردستان، والعاقات التي كانت تربطه بالكورد جاهز 

للعرض، وقد أرسل إلى مهرجانات سينمائية دولية. 
اخملرج ســهيم عمر خليفة قال: إن املشــروع يشــكل 
أهمية كبيرة بالنســبة اليه، وهو مشروع كبير يحظى 

بدعم قنوات تلفزيونية في كل من فرنسا وبلجيكا. 
وأضاف، أن" لطيف العاني شخص مشهور في العراق 
والعالم، وقام بتصوير مختلف املناطق في الباد خال 
عقــود امتدت مــن األربعينيات إلى الســبعينيات من 

القرن املاضي". 

"الثقافة" تدعو السينمائيين 
للمشاركة في مسابقة "األوسكار"

فيلم يوّثق حياة الفوتوغرافي 
الراحل لطيف العاني

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

جهل ما بعده جهل

زينب الحسني

ما يزال البعــض من ضعفاء النفوس يســتغلون 
جهل املواطــن وخصوصا الفقير الــذي ال ميلك ان 
يعالــج طفله املريض باحثني عن أي آمل يبث احلياة 
في نفوسهم بعد ارتفاع ملحوظ في أسعار االدوية 
واملعاينات الطبية، لذا استغل بعض اجلهلة جهل 
هــذه الفئة فما بــني فترة وأخرى يظهــر لنا فديو 

لبعض املشعوذين واآلفات السامة في اجملتمع.
وهذه الفيديوهات تأخذ صدى وردود أفعال مختلفة 
على مواقــع التواصل االجتماعي كونها تســتفز 
العقل واألخاق وال يوجد رادع ديني او أخاقي لهؤالء 
برغم مــن اإلجراءات احلازمة من قبل وزارة الداخلية 
وبرغــم مــن حتذير رجــال الدين من هــؤالء الفئة 
املشــعوذة واالبتعاد عنهم كونهم ال ميتون للدين 

بصلة. 
فقــد تداولت مواقــع التواصــل االجتماعي األيام 
املاضية بصورة ســاخرة وانتقاد شــديدين مقاطع 
فيديو لشــخص من أهالي مدينــة املوصل يدعي 
"منــح البركة" لألطفــال، بعد أن أقــام مزاراً وهو 
عبارة عن جدار تتوســطه فتحة علــى هيئة ويل 

)إطار( سيارة.
وادعى ذلك الشــخص الذي بات يعرف  بـ"ســيد 
ويل" بأن فتحة اإلطــار يقصدها األهالي ممن يعاني 
أطفالهم دون الســنة الواحدة النحافة والضعف، 
وحاملا يتم متريرهم من تلك الفتحة فإنهم يتعافون.

وأظهــرت مقاطع فيديــو على مواقــع التواصل 
االجتماعي ذوي أطفال يحملون أبناءهم إلى احلائط 
الذي أقامه "ســيد ويل" داخــل منزله، وهم ميررون 

أبناءهم من الفتحة.
وبعد ســاعات من تصاعد اجلدل، حتركت قوة أمنية 

نحو املكان واستطاعت اعتقال صاحب املزار.
وذكرت شــرطة نينوى في بيان: "بخصوص مقطع 
الفيديــو الذي مت تداوله على أحــد مواقع التواصل 
االجتماعي والذي مضمونه قيام أحد األشــخاص 
في منطقة الرشيدية ببناء )ويل عجلة حمل( على 
جدار غرفة داخــل داره ويقوم بالنصــب واالحتيال 
على املواطنني مدعياً أن هذا القالب فيه سر وبركة 
واألطفــال الذين ال تتجاوز أعمارهم ســنة والذين 
يعانون من الضعف والتأخــر بالنمو يتم إدخالهم 
عبر فتحة )ويــل( العجلة حتــى يتعافون وينمون 

بشكل سريع".
وأضــاف البيان: "نود إعامكــم أنه مت القبض على 
الشــخص احملتال واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه 
وتوقيفــه وبســبب حالة النصــب واالحتيال هذه 
ننــوه جميع أهالي محافظة نينوى الكرام إلى أخذ 
احليطة واحلذر واالنتباه لهذه األماكن واالبتعاد عنها 
وعدم الوقوع في فخ النصــب واالحتيال وتعريض 

أطفالهم للخطر".

انفصال شاكيرا وبيكيه.. أزمة "حضانة األطفال" تتصاعد

متابعة ـ الصباح الجديد :
جنح أطباء في مستشــفى جامعة ســانت 
فنســنت بالعاصمة األيرلندية دبلن في إنقاذ 

حياة امرأة ابتلعت 55 بطارية.
وكشــف األطباء أن الســيدة العجوز دخلت 
إلــى املستشــفى بحالة حرجة إثــر قيامها 
بهذا التصرف الغريب وغير املبرَّر، حسبما أفاد 

موقع "ساينس أليرت" العلمي.
وأوضــح األطباء أنــه مبجرد إجراء األشــعة 
السينية على جسدها تبني وجود 55 بطارية 
AA وAAA فــي البطن والقولــون. ولفتوا إلى 
أن املرأة أصيبت بتقلصات في املعدة وانتفاخ 

بسبب وزن البطاريات التي ابتلعتها.
وأجــرى األطباء للســيدة عمليــة جراحية 

النتشــال 46 بطارية، بعدما طرد جسمها 5 
بطاريات، وسحبوا 4 أخرى من القولون.

األطباء  وأكد 
املــرأة  أن 

ستعود ملمارســة حياتها بصورة طبيعية، إذ 
إن ابتاعهــا للبطاريات لــم يؤثر في جهازها 
الهضمي، مشيرين إلى عدم علمهم بالسبب 

الذي دفعها إلى اإلقدام على ذلك.
وأشاروا إلى أن ابتاع البطاريات خطير وميكن 
أن يسبب مشكات كبرى، أهمها: إصابة 

الغشاء اخملاطي، وثقب املعدة.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
أعلنــت مفتشــية آثــار وتراث ذي قــار، عن 
رفيع املستوى  اإليطالي  الوفد  زيارة  أســباب 
للمحافظة، مبينة أن الزيارة ستســتمر ملدة 

يومني اثنني.
وذكر مدير اآلثار شــامل الرميض، في تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديــد ،ان 'الوفد اإليطالي 
العراق، ووكيل  يضم الســفير االيطالي في 
وزارة الثقافــة االيطالــي، ومدير عــام وزارة 
الثقافــة اإليطالية، والهدف مــن الزيارة هو 

دعم اعادة بناء البنى التحتية آلثار احملافظة'.
وبني ان 'الوفد ستستمر زيارته ملدة يومني على 

أن يتخللها املبيت في محافظة البصرة'.
وأوضح الرميض أن 'الوفد اطلع في اليوم األول 
من زيارته على زقــورة أور التاريخية واملدينة 
الســياحية ومراحل بناء أكبر كنيســة في 
الشرق األوسط مبحافظة ذي قار، على ان يزور 
بعدها مدينة اريدو األثرية التي ستنقب فيها 
إحدى البعثات اإليطالية في املوسم الثالث'.

وأوضــح ان 'الوفــد ســيغادر احملافظة باجتاه 
هنــاك، على  للمبيت  البصــرة  محافظــة 
أن يعــود لزيارة مدينــة الــوركاء األثرية في 

محافظة املثنى، ثم املتحف اآلثاري 
إلى  يغــادر  وبعدها  احملافظــة  في 

العاصمة بغداد'.
وتابع الرميض، ان 'ذي قار ستستقبل 

بعثتني أثريتني خــال الفترة املقبلة 
من أمريــكا للتنقيب فــي أور، ومن 
بريطانيــا للتنقيب فــي مدينة تلو 
االثريــة بقضــاء النصــر شــمالي 

احملافظة'.
مــن جانبه، قــال الســفير اإليطالي، 
ماوريتســيو كريكانتــي، فــي مؤمتر 
صحفــي تابعته الصبــاح اجلديد، ان 
'العراق ميلك معالم حضارية وثقافية 
كما موجــود في إيطاليا، وأن االخيرة 

متلك خبــرة كبيرة في مجال اعادة 
وقدمــت خدمات  اآلثار  صيانــة 
رائعة في العراق منذ عام 2003 
ان  اســتطاعت  اذ  اآلن،  ولغاية 
ترفــد الباد بـ30 بعثــة اثارية 
للتنقيــب، فضا عــن األعمال 
األخرى في املتاحف الوطنية في 

الباد'.

بغداد- الصباح الجديد:
العديــدة  النشــاطات  ضمــن 
التــي يحتضنها مهرجــان بغداد 
الدولــي للمســرح فــي دورتــه 
الثالثة والتي يســعى من خالها 
املهرجــان  فلســفة  لتحقيــق 
فــي بناء جيــل من املســرحيني 
الشــباب امللمني بأصول الصنعة 
اجلمالية  ومفرداتهــا  املســرحية 

وتأهيلهم عمليا ونظريا من خال 
اخلبرة  ذوي  واستضافة  استقطاب 
في  كل  والتجربــة  والتخصــص 
مجال عمله،  جتري االســتعدادات 
مجال  فــي  عمل  ورشــة  إلقامة 
التقنيات املسرحية للفترة من ١٠ 
ولغاية ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ وســتكون 
الورشــة مخصصــة لهندســة 
دائرة  وتســتضيف  حيث  االضاءة 

السينما واملسرح املصمم العربي 
الفرن(.  )ابراهيــم  الســينوغراف 
اخملتصني  املهرجــان  ادارة  وتدعــو 
بالتقنيــات املســرحية والراغبني 
فــي املشــاركة ضمــن اعمــال 
الورشة التسجيل في الرابط ادناه 
وستكون   https://bit.ly/3BpiMsu
األعمار  جلميع  مفتوحة  املشاركة 
ومن كل املدن واحملافظات العراقية. 

بغداد - الصباح الجديد:
رحلت عن عاملنا في 19 آيلول سنة 
2018 الفنانــة الرائدة مائدة نزهت 
عن عمر ناهز ال 81 عاماً في مدينة 

عمان.
وتعــد مائــدة نزهت واحــدة من 
أملــع جنوم الغنــاء العراقــي التي 
بزغــت منــذ خمســينيات القرن 
املاضي، وحتــى اعتزالها الفن في 
الثمانينيات، واشــتهرت بلقب "أم 
إلحدى  نسبة  األحمر"  الفســتان 

أغانيها.
ولــدت مائــدة نزهت عــام 1937 
في بغــداد جانب الكــرخ ، و برزت 
مواهبها الغنائيــة منذ طفولتها 
عندما كانت حتفــظ وتردد أغنيات 
أم كلثوم وفريد األطرش وأسمهان 
وليلى مراد، وبعد أن شــعرت أنها 
متلك املقدرة على أن تكون مغنية، 

تقدمــت الختبار اإلذاعة عام 1950 
وجنحت فيه، وغــدت فيما بعد من 
أشــهر مطرباتها. وعندما بدأ بث 
تلفزيــون بغداد كانــت نزهت من 
أوائل من ظهروا على شاشته عام 

.1956

أجــادت مائــدة نزهــت أداء املقام 
العراقــي وكانــت مــن القليات 
اللواتي خضن هذا النوع من الغناء 

إضافة إلى الغناء احلديث.
نزهت مع أشهر ملحني  وتعاملت 
العــراق من أجيــال مختلفة مثل 
عــاء كامل، وأحمــد اخلليل ورضا 
جميل.وطالــب  وعبــاس  علــي 

القرغولي وفاروق هال وغيرهم.
واعتزلت مائدة نزهت وهي في أوج 
عطائهــا، وكان آخر ظهور إعامي 
أداء فريضة  لها عند عودتها مــن 
املاضي  القرن  ثمانينــات  في  احلج 

لتنقطع عن اإلعام حتى رحيلها.
أشــتهرت مائدة نزهــت بصوتها 
العذب واغانيهــا املميزة خصوصاً 
البغداديــة، وأهمهــا "أكولــن آه 
الناس  حلــو كل  "گالوا  والتوبة"، 

تهواه".

إنقاذ امرأة إيرلندية ابتلعت 55 بطارية إستعدادات إلقامة ورشة عمل
في مجال التقنيات المسرحية

إيطاليا تعتزم بناء "أكبر" كنائس 
الشرق األوسط" في ذي قار

الذكرى الرابعة لرحيل الفنانة
 الرائدة مائدة نزهت

من عروض النسخة املاضية

الفنانة مائدة نزهت
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