
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

9
نصنع الحب في

عيد الحب ليهنأ
بنا من نحب

11
تشيلسي بطًل 

لمونديال األندية للمرة 
األولى في تاريخه

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)Mon. 14 Feb. 2022 issue (4840االثنني 14 شباط 2022 العدد )4840(

خاص - الصباح الجديد:
قّررت احملكمــة االحتادية العليا 
ترشــيح  الغاء  االحــد،  أمس 
الدميقراطي  احلزب  في  القيادي 
زيباري،  هوشــيار  الكردستاني 
فيما قضت ببقاء برهم صالح 
في منصبه حلني انتخاب رئيس 

اجلمهورية اجلديد.
يأتي ذلك في وقت رحب االحتاد 
الوطنــي الكردســتاني بهذه 
متســكه  مؤكــداً  القــرارات، 

بترشيح صالح لوالية ثانية.
وقال مراسل "الصباح اجلديد"، 
أن "احملكمــة االحتاديــة العليا 
للطعن  جلســة  أمس  نظرت 
مجلس  رئاسة  قرار  بدستورية 
النواب بترشيح هوشيار زيباري 
ملنصــب رئيــس اجلمهوريــة، 
الشــروط  مخالفته  بداعــي 
املنصوص عليها في الدستور".

"احملكمة  أن  املراســل،  واضاف 
الواجب  أن الشروط  إلى  ذهبت 
توافرها في رئيــس اجلمهورية 
محــددة مبوجب الدســتور وال 
ميكــن جتاوزهــا أو تفســيرها 
الدستور"،  عليه  نص  ملا  خالفاً 
مبيناً أن "القرار القضائي اشار 
إلى جميــع اختصاصات رئيس 
عليها  املنصــوص  اجلمهورية 
فــي الدســتور، وشــدد على 

أهميتها".
ذكرت  "احملكمة  أن  ويسترسل، 
أن مجلــس النــواب قــد قام 
باســتجواب زيباري عندما كان 
وزيراً للمالية في 25/ 8/ 2016، 
القناعة  عــدم  علــى  وصّوت 

بأجوبته، ومن ثــم صّوت على 
 ،2016  /9  /21 فــي  إقالتــه 
مبوافقة 158 نائباً مقابل رفض 

77 وحتفظ 14 نائباً".
"القــرار  أن  املراســل،  وبــني 
القضائي أكد أن سحب الثقة 
من قبل ممثلي الشعب العراقي 
عــن زيبــاري باعتبــاره وزيــراً 
للمالية يخل بتوافر الشــروط 

ملن  والقانونيــة  الدســتورية 
يرشح ملنصب رئيس اجلمهورية 
الســيما وأن الدستور يشترط 
لعضويــة  يرشــح  فيمــن 
مجلــس النواب ما اشــترطه 
ملن يرشــح لرئاسة اجلمهورية 
بان يكون ذا ســمعة حســنة 
له  ومشهوداً  سياسية  وخبرة 

بالنزاهة واالستقامة".

"احملكمــة  أن  إلــى  ولفــت، 
االحتاديــة العليــا افــادت بان 
كل  ميثل  اجلمهوريــة  رئيــس 
العراقيني مهما كانت قوميته 
العراق  لوحدة  ودينه وميثل رمزاً 
املســتقبل  لبناء  ورمزاً  وقوته 
بعدم  وقضــت  الدميقراطــي، 
صحة ترشيح زيباري للمنصب 

وعدم قبوله في املستقبل".

أن  إلــى  املراســل،  ومضــى 
العليــا  االحتاديــة  "احملكمــة 
أصدرت بعــد ذلك قــراراً أخراً 
بناء على طلب تفسيري مقدم 
من رئيــس اجلمهوريــة برهم 
صالح، قضى فيه باســتمراره 
في منصبه حلني انتخاب رئيس 

اجلمهورية اجلديد".
في الســياق، ذكر أفــاد اخلبير 

الدعمي في  أميــر  القانونــي 
تعليق إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"قرارات احملكمة االحتادية العليا 
باتة وملزمة للســلطات كافة 
مبوجب أحكام الدستور وواجبة 
االتبــاع وال ميكن ألحد التنصل 
عنهــا أو الطعن بهــا أمام أي 

جهة".
مــن جانبه، ذكر عضــو االحتاد 
الوطنــي الكردســتاني غياث 
الســورجي، فــي تصريح إلى 
"احلزب  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
يؤكد ثقتــه باحملكمة االحتادية 
أهمية  علــى  ويشــدد  العليا 
قراراتهــا بوصفهــا تتفق مع 

الدستور".
"برهم  أن  الســورجي،  وتابــع 
املرشــحني  ابــرز  هو  صالــح 
وهو  اجلمهورية،  رئيس  ملنصب 
األقــرب للمنصب، ملا يتمتع به 

من صفات تؤهله".
"الوضــع  أن  إلــى  وأشــار، 
السياسي بشكل عام يتطلب 
املزيد من احلــوارات، مع جميع 
األطراف وال يتم اســتثناء أحد 
مقبولون  ونحن  السيما  منها، 
علــى اســتحقاقات مهمــة 
تتمثــل أوالً بانتخــاب رئيــس 
اجلمهوريــة ومــن بعــد ذلك 

تشكيل احلكومة".
يشــار إلى أن رئاســة مجلس 
النواب كان قد فتحت في وقت 
ســابق باب الترشــح ملنصب 
انتهاء  بعد  اجلمهوريــة  رئيس 
املــدة املنصــوص عليهــا في 

الدستور.

تقرر بقاء صالح لحين انتخاب رئيس جديد 

المحكمة االتحادية تقصي زيباري عن رئاسة 
الجمهورية وتوصي بعدم قبول ترشيحه مستقبال

سومو: مبيعات العراق من الغاز السائل 
6تجاوزت 360 مليون دوالر خلل 2021 التوتر يعود الى حي الشيخ جراح

3 في القدس وتحذير من نشوب حرب

بغداد ـ الصباح الجديد: 
األحد، في  األمن أمس  جنحت قوات 
اعتقال ثمانيــة عناصر من تنظيم 
متفرقة  عمليــات  خالل  "داعش"، 
نُفذت في أربع محافظات شــمالي 
بعد ســاعات فقط  وغربها،  البالد 
من اعالن جهــاز مكافحة اإلرهاب، 
ان عناصر داعش اإلرهابية آخذة في 
التناقص، وان املتبقي منها اقل من 

500 إرهابي.
وقال املتحدث العســكري باســم 
يحيى  اللواء  العراقي،  الوزراء  رئيس 
رســول في بيان، تابعتــه الصباح 
اإلرهاب  إن "جهاز مكافحة  اجلديد، 
نفذ سلســلة عمليات دقيقة في 
األنبار وصالح الدين أدت إلى القبض 
تنظيم  إرهابيــي  من  ســتة  على 

داعش".
ولفت البيان إلى أنــه "ُقبض على 
بابل،  محافظــة  في  آخــر  إرهابي 
واعُتقل آخر في مدينة السليمانية 

بإقليم كردستان ".
وجنحــت قوات األمن خــالل الفترة 
عــدد من  تفكيك  مــن  املاضيــة 
الشــبكات اإلرهابية التي نشطت 

في مناطق بشــمال البالد وغربها 
عمليات  اســتمرار  مع  وشــرقها، 
صحراويــة  مســاحات  متشــيط 

وجبلية
مكافحــة  جهــاز  كشــف  وكان 
اإلرهاب قبل ساعات من هذا البيان، 
تنظيم  لعناصر  التقريبي  العدد  ان 
 500 داعش فــي البالد، "أقــل من 
إرهابي" مشيرا الى انهم "يتنقلون 
هنا وهناك" في إشارة الى حركتهم 
أحيانا  التي تشــهد  املناطــق  بني 

حركات او هجمات لهم.
وقال املتحدث باسم جهاز مكافحة 
النعمان:  صبــاح  العراقي  االرهاب 
الساحتان  2014 كانت  العام  "بعد 
الســورية والعراقية متناســقتان 
فيما بينهما بالنســبة لنشاطات 
"بعد  انه  داعش، مضيفــا  تنظيم 
ان بدأنــا بعمليــات التحريــر في 
اجلانب العراقي اختلفت الســاحة 
العراقية عن الساحة السورية، وما 
يحدث في سوريا ليس بالضرورة ان 
ينعكس بصورة كبيرة على الوضع 

االمني في العراق".
جهــاز  يثــق  للنعمــان،  ووفقــا 

داعش  وضع  أن  االرهــاب  مكافحة 
"ضعيف ويفتقر الى وحدة القيادة 
املاكنة  الــى  والســيطرة، ويفتقر 
االعالميــة التــي كان يعول عيلها 
كثيرا للترويج لعملياته، وهو يفتقر 

الى املنظومة االلكترونية ايضا".
وحول امكانية تكرار سيناريو سجن 

غويران في العراق أشار النعمان الى 
انه "كان عندنا منــذ فترة اهتمام 
وتقدير  وتأمينها  السجون  مبوضوع 
عليها،  والسيطرة  الفنية  القدرات 
كجانــب عراقي وجهــاز مكافحة 

االرهاب".
"جهــاز  أن  النعمــان  وحســب 

مكافحة االرهاب ســبق النظر في 
هذا املوضوع، وقمنا بتفتيش جميع 
الســجون العراقية تقريبا، وكانت 
غايتنا الرئيســة االطالع عن كثب 

على القدرات فيها، وتأمينها".
 واكــد: "لدينــا يوميــا عمليــات 
اســتطالع ملقتربات هذه السجون، 

ناهيــك ان قواتنا وبعــض مقراتها 
قريبــة من الســجون فــي بغداد 

والناصرية".
ووفقا للنعمــان ان النتائج "اثبتت 
ان هنــاك قــدرة للســيطرة على 
الســجون، واســتحالة ان تكــون 
عمليــات تخريــب تطالهــا، وهي 

رســالة اطمئنان للشعب العراقي 
وردع للتنظيم االرهابي". 

وبشأن اعداد عناصر تنظيم داعش 
في البالد أكد النعمان انه "ال يوجد 
رقــم رســمي محدد حــول اعداد 
االرهابيني، وهي اعداد قليلة جدا".، 
مضيفــا "ممكــن ان يكــون العدد 
500 ارهابــي يتنقلون هنا  اقل من 
وهنــاك".،  "وال يوجد تنامي" لعدد 
العراق  في  داعــش  تنظيم  عناصر 
حســب املتحدث الرســمي باسم 
اجلهاز الذي علــل ذلك الى "افتقار 
اجلماهرية  القاعــدة  الى  التنظيم 
والى اماكن التمكني واحلاضنة، وهو 
مرفوض من قبل اجملتمع"، مشــددا 
على أنه "ال توجد اي زيادة في اعداد 
تناقص  في  وهي  التنظيم  مقاتلي 
بســبب العمليات التي تستهدف 

مقاتلي التنظيم".
"يتوجب  أنــه  الى  لفــت  النعمان 
خالل الفترة املقبلة ان تكون املبادرة 
وحصلنا  العراقيــة،  القــوات  بيد 
علــى هذا املبــدأ باحلقيقة، ويجب 
ان تكون لدينــا معرفة بنوايا العدو 
وهذا مــا نعمل عليــه". ، وصنف 

املعركة بني القوات االمنية وتنظيم 
داعيا  "االســتخباراتية"،  بـ  داعش 
القراءة  أن "تكون لدينــا  لوجــوب 
التنظيم  لنوايا  املستقبلي  والتنبؤ 
يحاول  التي  واالماكــن  والعمليات 
التنظيــم القيام فيهــا بعمليات 

ارهابية".
مــن هنــا تأتــي عمليــات جهاز 
مكافحــة االرهــاب االســتباقية 
التــي حققت نتائج كبيــرة جدا"، 
وفقــا للنعمان الذي أشــار الى أن 
العالي  االســتخباري  "التنســيق 
مع اجلهــاز في بغــداد و في اقليم 
كوردستان، قطع شوطا كبيرا جدا 

في التنسيق وتبادل املعلومات".
وستشهد الفترة املقبلة "عمليات 
مشتركة تستهدف بقايا التنظيم، 
ناهيك عن التدريب املشــترك" بني 
جهازي مكافحــة االرهاب االحتادي 

وفي اقليم كوردستان.
وحســب النعمــان أن التنســيق 
للتنظيم  قوية  "رســالة  املشترك 
االرهابي بان القوات االمنية واجلهاز 
عالي االســتعدادات والتنســيق"، 

بشأن هزمية داعش.

ما تبقى من عناصر داعش اقل من 500 إرهابي والتنظيم بات اضعف ويفتقر للقيادة
قوات االمن تقبض على ثمانية إرهابيين في أربع محافظات وجهاز مكافحة اإلرهاب: 

تقريـر

السليمانية ـ عباس كاريزي: 
مبنع  االحتادية  احملكمــة  قرار  لقي 
ترشــح هوشــيار زيباري مرشح 
رئاسة  ملنصب  الدميقراطي  احلزب 
اجلمهورية، استحســانا من قبل 
انه  رأى  الــذي  الكردي،  الشــارع 
العراقي  القضــاء  نزاهة  يعكس 
وعــدم خضوعــه للضغوطــات 

السياسية.
السياســي  واحمللل  الكاتب  واكد 
عمــر احمد في حديــث للصباح 
اجلديد، ان قــرار احملكمة االحتادية 
صائب ويأتي في اطار مسؤولياتها 
القانونية مبا ينسجم مع الدستور 
الذي ال يسمح للمتورطني بقضايا 

فساد الترشح لشغل املنصب.
واضاف احمد ان ترشيح زيباري من 
قبل احلــزب الدميقراطي كان قرار 
خاطئا منذ البداية، النه تســبب 
بشق وحدة البيت الكردي اضافة 
الى انه اســهم بتشويه سمعة 
الكرد لدى االوساط العراقية التي 
ترى بعد هذا الترشيح اخلاطئ بان 
االحزاب ال تضع اعتباراً للمناصب 
العليا في الدولة العراقية وترشح 
لشــغلها اشــخاصاً غير اكفاء 

متهمني بقضايا فساد.
بدوره اعتبر الصحفي نهرو ياسني، 
قرار احملكمة االحتادية بانه يعكس 
وعدم  العراقــي  القضاء  نزاهــة 

خضوعه للضغوطات السياسية، 
وانهــى اجلدل الدائــر حول اهلية 
الدميقراطي لشغل  مرشح احلزب 
املنصب من جهــة، فضالً عن انه 
وتيرة  سوف يسهم في تســريع 
احلوارات بني االحتاد الوطني واحلزب 
الدميقراطي حلسم منصب رئيس 

اجلمهورية من جهة اخرى.
واضــاف ياســني فــي تصريــح 
للصبــاح اجلديــد، ان الصراع بني 
االقليم  فــي  الرئيســني  احلزبني 
اجلمهورية  رئاســة  منصب  على 
اضر مبصالح شــعب كردســتان 
الكرد  اظهــار  الى  وادى  العليــا، 
بصورة غير الئقة امام خصومهم 

فــي العملية السياســية، وهو 
يعكــس مــدى تخبــط املوقف 
الكــردي الذي قال بانــه ينبع من 
مصالح شخصية وحزبية والينم 
التحديات  خطورة  ملدى  ادارك  عن 
اقليـــم كردستـان  تواجـه  التي 

والعراق.
ودعا احلزبان الرئيسان الى االسراع 
في تالفي تلك التخبطات واالتفاق 
على مرشح واحد لشغل املنصب 
ميثل  املســؤولية،  مبستوى  يكون 
وان  العــراق،  مكونات  مختلــف 
يتفقــا على ورقة عمــل موحدة 
القوى  للتحــاور مبوجبهــا مــع 

واالحزاب السياسية العراقية.

ترحيب كردي باستبعاد زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية
اعتبرته اوساط اكاديمية وشعبية قرار صائبًا

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرت محكمــة جنايات بابل 
امس األحــد، حكمــاً باالعدام 

ملدانني اثنني مبجزرة جبلة.
وقال مجلــس القضاء في بيان 
مقتضب اطلعت عليه الصباح 
اجلديــد، إن "محكمــة جنايات 
بابــل أصدرت حكمــاً باالعدام 
شــنقاً حتى املوت على مدانني 

مبجزرة جبلة".
وأضــاف البيــان، أن "املدانــني 
اجملني عليه  باجملزرة هما صهــر 

ومقدم من استخبارات بغداد".

وكانــت شــهدت مدينة جبلة 
بابل في األسبوع  في محافظة 
األخيــر مــن الســنة املاضية، 
جرميــة مروعة قتــل فيها نحو 
20 فردا مــن عائلة واحدة خالل 
تنفيذ قــوات أمنيــة مداهمة 
ملنزلها بدعاوى كيدية باإلرهاب، 
اختلقهــا صهــر العائلة وورط 
فيها عــدد من عناصــر القوى 
األمنية التي أمــر القائد العام 
الوزراء  ورئيس  للقوات املسلحة 
الى  واحالتها  عليهــا  بالقبض 

القضاء.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفــادت وكالــة االســتخبارات 
وزارة  في  االحتادية  والتحقيقات 
الداخليــة امس األحــد بالقاء 
القبض على )14( شــخصا من 
بحوزتهم  اآلســيوية  اجلنسية 
)الترياك(  مادة  كمية كبيرة من 
الى  تســللهم  اثناء  في  اخملدرة 

محافظة ميسان من احدى دول 
اجلوار.

وقالــت الوكالـــة في بيـــان: 
"تــــم ضبـــط املــواد اخملدرة 
مبحضـــر ضبط اصولي وايداع 
املتسللــــني التوقيــف التخاذ 
املطلوبة  القانونيــة  االجراءات 

بحقهم". 

جنايات بابل تحكم
بإعدام مدانين اثنين

في مجزرة جبلة

اعتقال 14 آسيويًا بحوزتهم
كمية "كبيرة" من المخدرات

تسللوا من دولة مجاورة.. 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد القيادي في االطار التنسيقي 
االحد،  امــس  املعمــوري  جبــار 
الوصول الــى تفاهمات متقدمة 
مع التيار الصدري حول املشاركة 

في تشكيل احلكومة.
وقال املعموري في تصريح تابعته 
ميثل  االطار  ان"  اجلديــد،  الصباح 
قوى سياسية مهمة في املشهد 
احلكومة  في  ومشاركته  العراقي 
املقبلة شبه محسومة الفتا الى 
ان التفاهمــات مع التيار الصدري 

وصلت الــى مراحل متقدمة جدا 
في االيام املاضية".

واضــاف املعمــوري، ان" %90 من 
احلكومة  تشــكيل  اشــكاليات 
املقبلة باتت محســومة بانتظار 
توافقــات سياســية على بعض 
امللفــات متوقعا حصول انفراجه 
مهمة بعد حسم منصب رئاسة 
اجلمهورية من خالل طرح مرشح 
توافقــي يحظــى بدعــم اغلب 
في  الفعالة  السياســية  القوى 

املشهد العراقي".

االطار: حسمنا 90 % من إشكاليات 
المشاركة في الحكومة وتفاهماتنا 

متقدمة مع الصدريين

هوشيار زيباري

بغداد ـ الصباح الجديد: 
االحتاديَّة  النزاهة  هيئة  كشــفت 
امس األحد عن صدور أمر استقداٍم 
بحقِّ ُمحافظ بابل احلالي حســن 
منديل الرتكابــه عمدا ما يخالف 
والتي متثلت  الوظيفيــة،  واجباته 
مبُخالفــاٍت أرتكبتها اللجنة التي 
االستبدال  محضر  في  يترأســها 
صٍة  اخلــاصِّ بقطــع أراٍض ُمخصَّ

"لعائالت الشهداء".
وأفــادت دائــرة التحقيقــات في 
الهيئــة، وفــي معــرض حديثها 
فيها  قت  حقَّ التــي  القضيَّة  عن 
بإصدار  القضــاء،  إلى  وأحالتهــا 
ة  اخمُلتصَّ ـة  محكمــة حتقيق احللَـّ

أمر  النزاهــة  بقضايــا  بالنظــر 
اســتقداٍم بحــقِّ ُمحافــظ بابل؛ 
على خلفيَّة قيام اللجنة املركزيَّة 
املُؤلَّفــة برئاســته بــإدراج قطع 

ضمــن  وُمتميِّــزٍة  ـةٍ  جتاريَـّ أراٍض 
محضر االستبدال اخلاصِّ بالقطع 
لشــريحة  صة  اخمُلصَّ الســكنيَّة 

الشهداء واجلرحى.

الدائــرة أضافت ان اللجنة املُؤلَّفة 
ت، إضافة إلى احمُلافظ، كالً من  ضمَّ
البلديَّات  لشــؤون  احمُلافظ  ُمعاون 
ومســؤول  احللة  ـة  بلديَـّ وُمديــر 
األمــالك فيها ، وأوضحــت أنَّ أمر 
محكمة  عــن  صدر  االســتقدام 
قضايا  بنظر  ة  اخمُلتصَّ احللة  حتقيق 
النزاهة؛ اســتناداً إلى أحكام املادَّة 

)331( من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع 
من كانون الثاني املاضي عن صدور 
أمر اســتقدام حملافــظ بابل، على 
خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيني 
بصورٍة  اليوميــني  األجــراء  مئات 

مخالفٍة للتعليمات. 

استقدام محافظ بابل الحالي مجددا الرتكابه عمدًا
ما يخالف واجباته الوظيفية



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحـــَث العــراق ممثال باملُستشــار 
العلمــي لوزارة الصناعــة واملعادن 
عمـــار عبـد اهلل حمـــد اجلنابـي 
ِخالل لقائُه وفد املؤسســة األملانية 
بِناء  دعــم  الدولي ســُبل  للتعاون 
الُقدرات في مجال ُصنع السياسات 
واملعادن  الصناعة  لوزارة  الصناعية 
بحضــور ُمدير عام دائــرة التنظيم 
والتطويــر الصناعــي فــي الوزارة 

وُمعاونـه . 
وأكـــَد املُستشــار العلمي للوزارة 
ِخالل اللقاء رغبــة الوزارة وحرصها 
وحتســن  دعــم  علــى  الشــديد 
بِنــاء الُقــدرات مــن أجــل إصالح 
السياســات الصناعيــة لتقويــة 
القطــاع الصناعي العــام واخلاص 
عن طريــق إحتاد الصناعــات ورجال 
األعمال في العراق ، الفتاً إلى توُجه 
احلكومة العراقية والوزارة من ِخالل 
تنفيــذ الورقة البيضــاء نحو إعادة 
وضرورة  العراقية  الصناعــة  إحياء 
اإلســتعانة باخلبرات األجنبية ونقل 
التكنولوجيا احلديثة إلقامة وتطوير 

املشاريع الصناعيـة . 
ُمناقشة عدد  اللقاء  وجـــرى ِخالل 
من امللفــات املُهمة منهــا العمل 
على إعداد خطوات وآليات وأساليب 
جديدة لغرض إنشاء مشاريع جديدة 
وإعتماد  العاملة  األيدي  وتشــغيل 
آليات جديدة لتوحيد القرارات وسد 
العراقي  واملُســتهلك  البلد  حاجة 
املُســتوردة  البضائــع  وُمنافســة 
بالدرجة األســاس وحمايــة املُنتج 
وطُرق  بآليــات  والنهــوض  احمللــي 
التســويق والترويــج وإنتــاج مواد 
صديقة للبيئة إضافة إلى إمكانية 
والقوانن  األنظمــة  بعــض  تغيير 
التي من شــأنها أن تُسارع في بناء 
الصناعــة الوطنية ، كما متَّ التطُرق 
إلى إيجاد احللول املُناسبة والفعالة 
وتطوير  واملُعوقات  املشكالت  جلميع 

اجلانــب الصناعي وتوفيــر اخلبرات 
في هذا اجملال من ِخالل اإلســتعانة 
 PSD ( َبُخبراء دولين وتهيئتهم ِعبر
( ُمقترح مشــروع ُمقدم من اجلانب 
للسياسات  اإلبتكار  ُمختبر  األملاني 
اإلقتصاديــة فــي وزارة الصناعــة 

واملعـادن . 
مـــن جانبــِه أكَد وفد املؤسســة 
اإلستعداد  الدولي  للتعاون  األملانية 
في  واملعادن  الصناعــة  وزارة  لدعم 
التابعة  والتشكيالت  الوزارة  تطوير 

لها وتطويــر اجلوانــب اإلقتصادية 
للبلــد وإقامة عالقــات ُمتميزة في 
شــتى اجملــاالت ، ُمبيناً بــأَن الوفد 
يُرحب بكافة التسهيالت واإلجراءات 
احلكومة  تُقدمها  التي  املُشــجعة 
العراقية والســعي لتطوير العمل 
املُشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون 

املُستقبلـي . 
على صعيــد اخر تستعـــد هيئة 
البحث والتطويــر الصناعي إلقامة 
املؤمتــر األول للبحــوث التطبيقية 

للعام احلالي ٢٠٢٢ ِخالل شــهر آذار 
املقبل حيث متَّ عقد اِجتماع برئاسة 
أحمـــد  الدكتور  الهيئة  عام  ُمدير 
يونـــس وحضــور أعضــاء اللجنة 
التحضيرية من مقر الوزارة والهيئة 
واملراكــز البحثيــة التابعــة لهــا 
وذلك ملُناقشــة جميع التحضيرات 
املطلوبة لعقد املؤمتر وجرى التوجيه 
العلمية  اللجنــة  مــع  بالتعــاون 
اخلاصة  التطبيقية  البحوث  لقبول 
البحثية  واملراكز  الوزارة  بشــركات 

واجلامعــات  الشــركات  وُمفاحتــة 
بخصوص اِستكمال إرسال البحوث 
بالبحــوث  املُشــاركة  وتوســيع 

التطبيقية .
كما متَّ متديد موعــد قبول البحوث 
لغاية ٢٥  املؤمتــر  املُشــاركة فــي 
من شــهر شــباط اجلــاري إضافة 
إلــى تكليف اللجنــة التحضيرية 
باإلطالع على قاعات املركز الثقافي 
وتأمــن جميع اإلحتياجات  ميدانياً 
الضروريـة . وأشـارَ ُمدير عام الهيئة 

إلى إَن الهيئة ســتقوم بإصدار عدد 
خاص من اجمللة الصناعية لنشر عدد 
من البحــوث املُتميزة وتوجيه دعوة 
القطاع  من  املُستثمرين  إلى جميع 
العام واخلاص حول إمكانية إستثمار 
البحوث التطبيقية والتي تُســهم 
في تطويــر املُنتج احمللــي وُمواكبة 
التطور العلمــي احلديث ، الفتاً إلى 
إَن تصنيف البحوث سيكون حسب 
القاعات  على  وتوزيعها  اإلختصاص 

امُلصصة للمؤمتـر . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة املوارد املائية مراحل 
إجناز مشــروع الطريق الســاحلي، 
فيما أشــارت إلى أن املرحلة األولى 
خمس  مبشــاركة  ســتنفذ  منها 
جهــات حكومية لضمان ســرعة 

إجنازه.
وقال املتحدث باســم الوزارة، علي 
ريــاض ثامر إنــه “اســتنادا لقرار 
مجلــس الــوزراء رقم 39 لســنة 
2022، مت تخصيص مبلغ 28 مليارا 
و200 مليــون دينــار تســدد على 

دفعتن لتنفيذ أعمال إنشاء طريق 
ســاحلي بعــرض 12 متــرا موازي 
لشط العرب، مبا فيها من منشآت 
وجسور وبحسب املواصفات الفنية 
املعتمــدة في إنشــاء مثــل هذه 

املنشآت”.
أن  الوزارة  باســم  املتحدث  وأضاف 
“قواطع املســؤولية قســمت بن 
5 جهات حكوميــة كمرحلة أولى 
هي وزارات الدفــاع والنفط واملوارد 
املائية، وايضا هيئة احلشد الشعبي 
اضافة  احلشد،  هندســة  ومديرية 

فيما  البصرة،  قاطع حملافظــة  الى 
واإلسكان  االعمار  وزارة  ســتحضر 
بالتنســيق  واالشــغال  والبلديات 
مع وزارة التخطيــط إلدراج مكون 
باملرحلة  اخلاص  والتبليط  اإلكساء 

الثانية”.
“لضمان  أنــه   ، املتحــدث  وأوضح 
وألهميته  املشــروع  إجناز  ســرعة 
الكبيرة مت تقســيم القواطع على 
 28 تنفيذ  وبواقــع  اخلمس  اجلهات 
كم علــى وزارة الدفاع و25 كم عن 
طريق محافظــة البصرة و15 كم 

لهيئة احلشــد الشــعبي و10 كم 
عن طريق املوارد املائية و5 كم على 
هذه  مجموع  ويبلــغ  النفط،  وزارة 

املسافات 95 كم تقريبا”.
وتابع أن “املرحلة األولى ستشــمل 
الترابية  واألعمــال  الدفــن  أعمال 
التقاطع  إلــى منشــآت  اضافــة 
ستكون  التي  واملنشــآت  واجلسور 
على األهواز، فيما ستشمل املرحلة 
الثانية االكساء والتبليط”.، مشيرا 
إلى أنه “مت عقد اجتمــاع في وزارة 
املوارد املائية برئاســة الوزير مهدي 

احلمداني لدراسة تفاصيل مشروع 
واملباشــرة  الســاحلي  الطريــق 
بأعماله، اضافة الى مواضيع مهمة 
تتعلــق مبراحل املشــروع وتنفيذه 
وقواطع العمل املوزعة على الوزارة، 
حيث مت تشكيل جلنة مشرفة إلدارة 
هذا املشروع، اضافة الى انشاء دائرة 
املهندس املقيم من قبل تشكيالت 
وزارة املــوارد املائية لإلشــراف على 
أعمال وزارات الدولة واجلهات االخرى 

املشاركة بهذه التفاصيل”.
وأكــد، أن “أعمــال املســح أجنزت 

العامة  الهيئة  قبــل  بالكامل من 
للمســاحة أحد تشــكيالت وزارة 
املوارد املائية وبالتنســيق  مع دوائر 
الــوزارة ومديرية املــوارد املائية في 
مع  وكذلك  البصــرة،  محافظــة 
الدوائر ذات العالقة، حيث مت مسح 
ملســار  العرضية  املقاطع  ورصــد 
الطريــق لكل 200 متــر، من خالل 
املواقع  لتحديد  أجهزة  اســتخدام 
وبطريقة  الدقة  عاليــة  اجلغرافية 
وحتديد  الصــوري  اللحظي  الرصد 

منشآت التقاطع ايضا”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضح وزير الكهرباء وكالة عادل كرمي 
تفاصيل مشروع حتويل النفايات إلى 
رهن حتســن  طاقة كهربائية، فيما 
وضع الطاقة خــالل الصيف املقبل 
بتوفــر الوقــود وتقليــل املواطنن 

االستهالك غير املبرر.

وقال كرمي إن “مشروع حتويل النفايات 
إلى طاقة كهربائية يتم بالتعاون مع 
وزارة اإلعمار واإلسكان، يعتمد على 
امللفات وكيفية جمعها في مواقع 
وحتويلهــا الــى نفايات، إذ يقســم 
بعضهــا للحرق واآلخر لالســتفادة 
منهــا فــي مجــاالت أخــرى وهذا 

العقد مع  باألساس سيتم بحسب 
وزارة اإلعمار”.

التي تولد من  “الطاقــة  أن  وأضاف، 
النفايات ليســت كبيــرة بل قليلة 
جــداً فيما لــو مت املشــروع، كونها 
توفر حرارة قليلة جداً مقارنة بالغاز 
بالدرجة  العمليــة  لكــن  والنفط، 

األســاس تهدف إلــى التخلص من 
تلك النفايات وامللفات”، مشيراً إلى 
أن “العمليــة تخص وزارتــي البيئة 
واإلعمار وأمانة بغداد ودوائر البلديات 
احمللية للتخلص من النفايات بشكل 

أصولي وصحي”.
احمللين  “املســتثمرين  أن  إلى  ولفت 

للمشــروع”،  يتقدموا  لم  اآلن  حتى 
موضحــاً أن “املشــروع يعتمد على 
جمــع النفايات مبــكان واحد ويجب 
أن تكــون كميات هائلة منها ويقوم 
املســتثمر ببنــاء محطــة للعمل 
على جمــع النفايات وحرقها وتوليد 
الطاقة منها للتخلص من امللفات”.

وحــول جتهيز الطاقــة خالل فصل 
الصيف املقبل، قــال وزير الكهرباء، 
إن “الوزارة تتوقــع أن يكون التجهيز 
الوقود بشكل جيد،  جيداً حال توفر 
كون الوزارة تعتمد على توفير الوقود 
غير  لالســتهالك  املواطنن  وتقليل 

املبرر للطاقة من اإلنارة وغيرها”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط وضع خطة 
لتوظيف اخلريجــن من اجلامعات، 
فيما أشــارت إلى تأسيس مجلس 

إدارة لتطوير القطاع اخلاص.
الوزارة عبد  املتحدث باســم  وقال 
“اجلامعات  إن  الهنــداوي  الزهــرة 
واملعاهــد العراقية تُخرِّج ســنوياً 
200 ألف شــخص، إذ يدخل هؤالء 
الى ســوق العمل أضافة الى غير 
اخلريجن من الذين يبلغون سن 18 

عاماً”.
وأضاف املتحدث باســم الوزارة أن 
مع  قليلة،  ليســت  النسب  “هذه 
تضخم اجلسد الوظيفي احلكومي، 
الدولة  باتــت مؤسســات  فقــد 
مزدحمة بأعداد املوظفن لدرجة أن 
الرواتب واألجور باتت تستحوذ على 
النسبة األكبر من املوازنة السنوية 
والتي تصل الــى %75،  األمر الذي 
أثر على حســاب اجلانــب التنموي 

واالستثماري واملشاريع”.
األمثل  “احللَّ  أن  املتحــدث  واوضح 
على وفق خطتنا التي نعمل عليها 

اآلن، هو حتقيق شراكة حقيقية في 
توفير الوظائف مع القطاع اخلاص، 
وهذه الشــراكة ينبغــي أن تتوفر 
بيئة  توفيــر  فيها شــروط، منها 
بالقوانن  النظر  وإعادة  مناســبة 
للقطاع  بيئــة  وتوفير  الســابقة 
اخلاص”، مشيراً الى أن “الوزارة بدأت 
رؤية ســتراتيجية لتطوير  بإنشاء 
القطاع اخلــاص في العراق وحتقيق 
الشراكة من خالل تأسيس مجلس 

إدارة وتطوير القطاع اخلاص”.
وتابع عبد الزهرة الهنداوي أن “هذا 
اجمللس متّ تأسيســه مؤخراً مبرحلة 
انتقالية يترأســها وزير التخطيط 
اخلاص  القطــاع  وعضويــة ممثلي 
العالقة،  ذات  احلكوميــة  واجلهات 
والذي يعمل مدة سنة على توفير 
األرضية وســياقات العمل، بعدها 
يتم اختيار مجلس دائم عن طريق 

االنتخابات أو أي آلية أخرى”.
وأوضــح، أن “هذا اجمللس ســيكون 
لــه دور كبيــر في قيــادة القطاع 
اخلاص للوصول الى مبدأ الشراكة 
احلقيقية، وأن يكون للقطاع اخلاص 

األســبقية فــي إدارة التنمية في 
املســتقرة  البلدان  ألن كل  العراق 
تعتمد على هذا القطاع بشــكل 

كبير”.
وأكد الهنداوي، أن “مهمة احلكومة 
وضع اخلطط والقوانن ومتابعتها”، 
الفتــاً الى، أن “التنفيــذ يقع على 
عاتق القطاع اخلاص الذي نعتقد أن 
له القدرة على توليد فرص العمل 
مع وجود الضمانــات لهم”.، وذكر 
أن “البحث عن وظائف في القطاع 
احلكومي ســيتغير مع وجود هذا 
النظام من العمــل ذي الضمانات 

األكيدة”. 
 مــن جهــة اخــرى حــددت وزارة 
التخطيــط موجبــات تســجيل 
بها،  التصرف  االختراع وحق  براءات 

فيما قدرت أعدادها سنويا. 
وقال الهنــداوي إن “اجلهاز املركزي 
هو  النوعية،  والسيطرة  للتقييس 
االختراع  براءات  بتســجيل  املعني 
في العــراق ســواء كان املترعون 
أن  مضيفا  اجانــب”،  أو  عراقيــن 
“اجلهاز املركزي يســتقبل ســنوياً 

تسجل  بعضها  البراءات،  عشرات 
والبعض االخر متنح اجازة توثيق”.

وأوضح أن “الهدف من التســجيل 
بالدرجة االولــى هو حفظ امللكية 
االختراع،  براءات  الفكرية ألصحاب 
أمــا الهدف االخر هــو االعالن عن 
البــراءات من خــالل مفاحتة  تلك 
مؤسســات الدولــة واعالمهــم 
بوجود بــراءات بهــذا االختصاص 
املترع  امام  الفرصــة  اتاحة  بغية 
املمكن  من  والتي  براءته  الستثمار 

أن تستثمر في اي مجال معن”.
“البراءات تسجل في  أن  إلى  وأشار 
الــوزارة مبختلف اجملــاالت الطبية، 
والزراعيــة، والصناعية، والغذائية، 
ويبقــى املتــرع هو صاحــب احلق 
في التصــرف باختراعــه”. ، وتابع 
أن “اجلهــاز املركــزي لديه مطبوع 
جميع  نشــاطات  يتضمن  سنوي 
املترعــن، فضال عن وجــود تقرير 
يصدر من اجلهاز بشــكل مستمر 
عن براءات االختراع بشكل سنوي، 
وهناك موقع رســمي ينشر جميع 

الفعاليات”. 

العراق والمانيا يبحثان دعم ِبناء
الُقدرات في مجال السياسات الصناعية

“التطويـر الصناعـي” تستعـد لتنظيـم المؤتمـر األول للبحـوث التطبيقيـة 

تسعى وزارة 
الصناعة الى دعم 

وتحسين ِبناء 
الُقدرات من أجل 
إصالح السياسات 
الصناعية لتقوية 
القطاع الصناعي 

العام والخاص 
عن طريق إتحاد 

الصناعات ورجال 
األعمال في العراق

جانب من املباحثات بن وزارة الصناعة ووفد املؤسسة االملانيا للتعاون الدولي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــرأس رئيس هيئة احلمايــة االجتماعية وكالة 
املستشار عدنان كرمي سلمان اجتماعا موسعا 
في مقر دائرة العمل والتدريب املهني مع مكتب 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن. 
وتناول االجتماع كيفية شمول وادارج الالجئن 
األخرى  واخلدمات  االجتماعيــة  احلماية  ببرامج 
ودوائرها املتلفة  الوزارة وهيئاتها  التي تقدمها 
للمستفيدين من تلك اخلدمات لتحقيق الهدف 
 2030_2022 األممية للمــدة  العاملي للخطــة 
لشــمول الالجئن جميعا بالبرامــج املذكورة 
انطالقا من أساســيات االعالن العاملي لشمول 

الالجئن والنازحن واجملتمعات املضيفة لهم . 
من جانبه قال معاون املدير العام لشؤون العمل 
ان الدائرة قامت بافتتــاح املركز الدولي لتطوير 
سياســات الهجرة والــذي يعنــى باملهاجرين 
املغادريــن والعائدين للعــراق فضال عن مكتب 
GIZ املصص لعودة املهاجرين من أملانيا فقط ،

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير النقل ناصر حســن بندر الشــبلي  
مع ســفير بعثــة االحتاد االوروبي لــدى العراق 
رفع احلظر االوروبي عــن الطائرات العراقية في 

االجواء االوروبية .
وقال الوزير انه  مت خالل االجتماع التباحث حول 
امكانيــة رفــع القيود املفروضة علــى الطائر 
االخضر وأهمية اجتياز سلطة الطيران املدني 
العراقــي تدقيق األيكاو  والعمــل على تذليل 
امللف  امام هذا  العقبات وحلحلة املشــكالت 
احلساس الســتعادة الثقة امام الدول االوربية 
والعالم اجمــع بتقنية وتطوير اخلطوط اجلوية 
العراقية. من جانبه سلم سفير االحتاد االوربي 
وزير النقل رســالة املفوضية االوروبية العامة 
للتنقــل والنقل التي حتمل فــي طياتها الثناء 
واآلطراء على االجتمــاع الذي عقد كانون االول 
املاضــي  بن املفوضية االوربيــة ووكالة االحتاد 
االوروبي للســالمة اجلوية )اياســا( وســلطة 
اجلوية  واخلطــوط  العراقي  املدنــي  الطيــران 
العراقيــة، وعلــى التقدم احلاصــل في تنفيذ 
املالحظات  بعــض  مقدمن  الدوليــة  املعايير 
املطلــوب تنفيذها لتحقيق رفع احلظر االوروبي 
عن الطائرات العراقية،  شــاكرين من خاللها 
وزير النقل لدعمــه املتواصل وجهودة املبذولة 
لتطوير واقع النقل العراقي وســعيه املستمر  

لرفع احلظر االوروبي عن الطائر االخضر. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ سعد 
كامل الالمي مراكز صحيــة لتقدمي اخلدمات 
الطبيــة والصحية للمواطنــن في عدد من 

مناطق اطراف بغداد .
واستمرارا بخطط تطوير عمل الدائرة وافتتاح 
املشــاريع املهمــة في جميــع مناطق جانب 
الكرخ وباالخــص مناطق اطراف بغداد وضمن 
قطــاع احملمودية للرعاية الصحيــة االولية اذ 
جرى افتتاح مركز صحي ســلطان االمن في 
منطقة الرضوانية ومركز صحي تل الســمر 
بعد اجراء اعمال التوســعة والتأهيل وتزويده 
بجهاز االشــعة واجهزة االسنان والذي يخدم 
مئات من العائالت بحضــور نواب عن الكتلة 
الصدرية ســالم الغــراوي ، مهــدي غضبان 
الســاعدي ومدير قسم املشــاريع واخلدمات 
الهندســية ومديرة قطــاع احملمودية للرعاية 

الصحية وشيوخ ووجهاء املنطقة .

العمل والمفوضية األممية 
يبحثان شمول الالجئين 

ببرامج الحماية االجتماعية 

وزير النقل يبحث مع 
االتحاد االوروبي رفع 

الحظر عن الناقل الوطني

الالمي يفتتح  مراكز 
صحية في اطراف بغداد 

لخدمة المواطنين 

الموارد المائية تحدد مراحل إنجاز الطريق الساحلي الموازي لشط العرب

وزير الكهرباء يوضح تفاصيل مشروع تحويل النفايات إلى طاقة

حددت موجبات التسجيل وحق التصرف ببراءات االختراع

وزارة التخطيط تضع خطة لتوظيف الخريجين وتطوير القطاع الخاص 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وزيرة اخلارجيــة األملانية، أنالينا بربوك، 
امس االول السبت، إن “معايير حقوق اإلنسان 
ســتكون فــي صميم صفقات األســلحة 
التي تعقدها حكومــة بالدها اجلديدة على 
املستوى الدولي”، مبا في ذلك مصر، التي تعد 

مستوردا لألسلحة األملانية.
وكشفت خالل مؤمتر صحفي، في العاصمة 
املصرية القاهــرة، برفقــة نظيرها املصري 
سامح شكري “أن مشــروع قانون مت تقدميه 
هذا العام ســيفرض قيودا، من أجل ضمان 
عدم بيع أســلحة إلى مناطق تشهد أزمات، 

إال في حاالت استثنائية”.
وأكدت بربــوك “أن األمن وحقوق اإلنســان 
مرتبطان ببعضهما البعض”، مشــيرة إلى 
أنها بحثت أوضاع حقوق اإلنســان واجملتمع 
املدنــي خــالل لقائهــا بالرئيــس املصري، 

عبدالفتاح السيسي.
وكانت الســلطات املصرية قد شنت حملة 
“قمع” واســعة خالل السنوات األخيرة على 
أكانوا  املصريني،  آالف  املعارضني، وســجنت 
من اإلسالميني أو العلمانيني ممن شاركوا في 
ثورة يناير 2011، وفق لوكالة أسوشييتدبرس.
من جانبه قال وزير اخلارجية املصري، شكري، 
إن دفاع مصر أمر حيوي ألوروبا، خاصة في ما 
يتعلق مبنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر 
البحرية  املتوســط، حيث عملــت  األبيض 
املصرية منــذ 2016 على منع انطالق قوارب 
مهاجرين باجتــاه أوروبا، وهو مــا يعتبر أمرا 

مهما بالنسبة لشركاء مصر األوروبيني.
وأضاف أن مصر قــد تتجه إلى مصادر أخرى 
أملانيــا تقييد  إذا قــررت  بالســالح،  لتتزود 

مبيعاتها ملصر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع الرئيس التونســي، قيس سعيد، امس 
االول السبت، مرســوما يتعّلق بإستحداث 
مجلس أعلــى مؤقت للقضــاء يحّل محّل 
اجمللــس الــذي كان قائما، وفق مــا أعلنت 

الرئاسة التونسية.
وأعلنت الرئاســة التونســية فــي بيان أن 
سعيد “اجتمع امس االول السبت مع رئيسة 
احلكومة، جنالء بودن رمضــان،  ووزيرة العدل 
ليلى جّفــال”، وقال إنه يحترم اســتقاللية 
القضاء، وإن الســيادة للشعب وأن الفصل 
بني الوظائف هــو لتحقيق التــوازن بينها، 

بحسب قوله.
وأشار البيان إلى أن سعيد شدد على ضرورة 
تطهير البالد من كّل ما علق بها من أسباب 
الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء 

عادل يتساوى فيه اجلميع أمام القانون.
وبعد تعليقه عمــل البرملان املنتخب وإقالة 
احلكومة فــي يوليو، أعلن الرئيس ســعّيد 
الســبت املاضي حّل اجمللس األعلى للقضاء، 
وهو هيئة مســتقلة تأسست العام 2016 
لإلشراف على شؤون القضاء املهنّية، متهما 
أعضــاءه بـ”الوالءات” والســقوط حتت تأثير 

خصمه حزب النهضة اإلسالمي. 
وفــي بيان نُشــر األربعاء املاضــي، دانت 45 
جمعيــة ومنظمــة غير حكوميــة، بينها 
منظمة محامون بال حدود واملنظمة العاملية 
األعلى  اجمللــس  التعذيــب، حل  ملناهضــة 
للقضــاء ورفضت “أي تدخل من الســلطة 

التنفيذية في عمل السلطة القضائية”. 

ألمانيا تقيد صادرات 
األسلحة تبعا لمعايير

حقوق اإلنسان

مرسوم تونسي الستحداث 
مجلس أعلى مؤقت للقضاء

تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بالتزامن مع اســتنفار العالم أجمع 
الروسي  العسكري  احلشد  وقع  على 
على احلــدود مع أوكرانيــا، والتخوف 
من غزو روســيا جلارتها، وسط ارتفاع 
منســوب التوتر، تــدور حرب كالمية 
شرسة بني موسكو والعديد من دول 
العالم في طليعتها الواليات املتحدة 

وبريطانيا.
بايدن  قال  األبيض،  البيت  وبحســب 
لنظيره الروسي، فالدميير بوتني، خالل 
محادثــة هاتفية، الســبت، إنه “إذا 
قامت روســيا بغزو إضافي ألوكرانيا، 
فإن الواليــات املتحدة مــع حلفائنا 
وشركائنا ســوف ترد بشكل حاسم 
على  وفورية  باهظــة  كلفة  وتفرض 

روسيا”.
وشــدد بايدن على أنه “في ما تبقى 
الواليات املتحدة مستعدة للجوء إلى 
... نحن مستعدون في  الدبلوماسية 

الوقت نفسه لسيناريوهات أخرى”.
لكن هل استنفدت الدبلوماسية كل 
طاقتها لتخيف التصعيد، ثم إنهائه 

على احلدود األوكرانية - الروسية؟
ال حل من دون جائزة ترضية

يــرى األســتاذ فــي معهد الشــرق 
األوســط، فــي واشــنطن، حســن 
منيمنــة أن أي مفاوضات أو صفقات 
“يجب أن تدخل عناصر أخرى، لتحقيق 
مكاسب سياســية لبوتني، إذ إنه لن 
يســتطيع ســحب جنوده بسهولة 
بعد حشدها على احلدود ووضعها في 

حالة تأهب”.
ويؤكد منيمنة فــي حديث صحفي 

أنه “من دون حتقيق مكاسب لروسيا، 
لن يتراجع بوتــني، وقد يحتاج الغرب 
إلى احلديــث عن اتفــاق أمني كبير 
يشمل روسيا، أو بإضافة بنود تتعلق 
باألسلحة النووية واحلد من أعدادها، 
بحيث يكون هناك ما يشــبه جائزة 

ترضية سياسية للرئيس الروسي”.
الدول  بتصريحــات  الكرملني  ونــدد 
الغربيــة حول غزو روســي وشــيك 
ألوكرانيــا، معتبــرا أنهــا “تكهنات 
استفزازية” ميكن أن تقود إلى نزاع في 

الدولة السوفياتية السابقة.
السياســي،  واحمللل  الكاتب  ويعتقد 
إيالن بيرمــان، أن “الرئيس الروســي، 
بوتني ال يــزال يرواغ، رغــم العواقب 
السلبية لصراع شامل في حال غزوه 
أوكرانيــا، والتي قد تعنــي عقوبات 
جديدة من الغرب، ناهيك عن خسائر 

بشرية ال يستهان بها”.
رئيس  نائــب  وهو  بيرمــان،  ويضيف 
اجمللس األميركي للسياسة اخلارجية، 
أنه “كلما طالــت األزمة، زاد احتمال 
حدوث غزو روســي، خاصة وأن بوتني 
يحتــاج إلــى حتقيق جناح سياســي 
واضح، لتبرير االنتشــار العســكري 
الضخم ملدة أشــهر على احلدود مع 

أوكرانيا”.
وتطالــب روســيا بضمانــات أمنية 
ملزمــة من الغــرب، تتضمن تعهدا 
بسحب قوات حلف شمال األطلسي 
من شــرق أوروبا وعدم التوسع بضم 

أوكرانيا.
قاطع  بشــكل  واشــنطن  ورفضت 
املطالب الروسية، وعرضت في املقابل 
مناقشة اتفاقية أوروبية جديدة لنزع 
األســلحة مــع موســكو. واعتبرت 

روسيا املقترح األميركي غير كاف
حتقيق جناح سياسي

ويشير حسن منيمنة إلى أن “األزمة 
احلقيقــة ال تتعلــق بأوكرانيا فقط، 
فهــي تتعداها إلى خطــوط حمراء 
فرض  تريد  فروســيا  اجلانبــني،  لكال 

نفوذها على الــدول التي كانت تتبع 
لالحتاد السوفيتي، فيما ترفض الدول 

الغربية هذا املنطق”.
املتحدة  الواليات  إن  ويقول منيمنــة 
لن تتخلــى “عن مفهــوم العالقات 
الدولية بشكله احلالي بوجود سيادة 

لكل دولة على أراضيها، واستبدالها 
مبناطق النفوذ والتبعية التي تسعى 

لها روسيا”.
وأضاف منيمنة أن “بوتني يرفض تقدمي 
التنازالت بســحب جيوشه من على 
احلدود مع أوكرانيا، فيما ترفض الدول 

الغربية مطالب موسكو، بعدم ضم 
أوكرانيــا أو دول أخرى حللف شــمال 

األطلسي”.
وبدأ التوتر قبل أســابيع عقب حشد 
روسيا أكثر من 100 ألف جندي على 
حدود جارتها الغربية أوكرانيا، وتفاقم 
مع إجــراء الكرملني أكبــر مناورات 
عســكرية روســية منذ سنوات في 

البحر األسود.
ويرجح إيالن بيرمــان أن تكون “األيام 
القليلة املقبلة حاسمة، لكن الكثير 
مما سيحدث ســيعتمد على ما يتم 
إثباتــه لبوتني أن تكاليف أي خطوات 

عسكرية ستكون باهظة للغاية”.
العســكرية  التوقعــات  وكانــت 
األميركية قد أشــارت إلــى احتمال 
انتظار الكرملني ملا بعد انتهاء ألعاب 
أوملبياد بكني في 20 فبراير، قبل شــن 

أي هجوم، مراعاة للحليف الصيني.
صفقة شاملة

ويشــير حتليل نشــرته مجلة فورين 
الرئيس  أفيرز إلى أن املفاوضــات مع 
الروسي فالدميير بوتني، قد تنجح في 
تأجيل غزو أوكرانيــا، فهي قد ال حتل 
القضايا الشــاملة املتعلقة بروسيا 
وأوكرانيــا وأوروبا، ولكنها ســتكون 

خطوة نحو السالم في املنطقة.
أعــده، مايكل  الذي  التحليــل  ودعا 
السياسية  العلوم  أســتاذ  مكفول، 
بدء  إلــى  والباحــث معهــد هوفر، 
بـ”الطموحة”  وصفهــا  مفاوضــات 
األوروبية  الــدول  لقــادة  حيث ميكن 
إضافة إلــى الرئيس األميركي، بايدن، 
والرئيس الروســي، بوتــني، االجتماع 
خالل هذا العام، ومــن ثم تقوم هذه 
بإرســال مبعوثــني خاصني  الــدول 

مكرسني للتوصل إلى اتفاقية أمنية 
جديد.

وأضــاف أنــه إذا وافــق بوتــني على 
تنازالت  تقدمي  ينبغــي  فال  التفاوض، 
دفاعيــة لتجميــد األزمــة فقــط، 
الدبلوماســية  الفرصة  انتهــاز  بل 
بـ”صفقــة شــاملة كبيــرة لتعزيز 
األوروبــي” وميكن تســميته  األمــن 
بـ”هلســنكي 2”، بتحديث اتفاقيات 
هلسنكي املوقعة خالل احلرب الباردة.
وأشار التحليل إلى أن استمرار البديل 
من دون اتفــاق أمني جديد، قد يؤجج 
والصراعات  والتوترات  االنقســامات 
والتي قد تكــون دول أوروبا أو أميركا 
طرفا فيهــا، وهذا ال يعنــي أن على 
إمنا  أحادية،  تنــازل  تقدمي  واشــنطن 
يجب أن تكــون االتفاقية قائمة على 

املصالح املشتركة واملعاملة باملثل.
وأوضح أنه بالتفاوض على مثل هذه 
اجلديدة، سيكسب  الكبرى  الصفقة 
أرضية جتعل  بايدن  األميركي  الرئيس 
من غــزو بوتــني ألوكرانيا أمــرا غير 

عقالني وغير أخالقي.
وكان الرئيــس األوكرانــي، فولودميير 
زيلينســكي، قــد أعلن امــس االول 
السبت، أن التحذيرات من غزو روسي 
مطالبا  “الهلع”  تثير  لبالده  وشــيك 
بدليل قاطع على هجوم مخطط له.

وقال “اآلن، أكبر عدو للناس هو الهلع”، 
مشيرا إلى أنه “يتفهم كل األخطار. 

نتفهم أن هناك أخطارا موجودة”.
تثير  املعلومــات  هــذه  “كل  وأضاف 
وأوضح  وال تساعدنا”  الهلع فحسب 
أنه “إذا كان لدى أي شخص معلومات 
إضافية حــول احتمال حــدوث غزو 

بنسبة 100 في املئة فليزودنا بها”.

هستيريا وحوار طرشان..

 الحرب الكالمية تستعر بين روسيا والغرب بشأن االزمة االوكرانية

الصباح الجديد ـ متابعة:

عاد التوتر مجددا الى حي الشــيخ 
جــراح في القدس الشــرقية بعد 
بني  األحد،  امس  االشتباكات،  جتدد 
واملتظاهرين  اإلسرائيلية  الشرطة 

وبني اليهود والفلسطينيني.
وأصيب شــخصان على األقل في 
اعتقلت  بينما  االشــتباكات  هذه 
الشــرطة ســتة أشــخاص، وفق 

صحيفة “تاميز أوف إسرائيل”.
طبقا للصحيفة، فإن رجل يهودي 
تعــرض إلصابات متوســطة على 
يد ســائق عربي في حي الشــيخ 
جراح عنــد منتصف الليل. وألقت 
الشــرطة القبض على الســائق، 
الذي ادعى أنه تعرض لرش الفلفل 
قبل االصطدام، علــى ما يبدو من 

قبل متظاهرين يهود.
وقالت منظمة “جنمة داود احلمراء” 
املصاب  الرجل  إن  الطوارئ  خلدمات 
عولج في مكان احلادث ثم نقل إلى 

مستشفى هداسا.
وأفادت جنمــة داود احلمراء بتعرض 
رجل آخر يبلغ من العمر حوالي 20 
عامــا، إلصابة خفيفــة في الرأس 
بعد إصابته بحجر باملنطقة ذاتها.

إن أعمال  بيان  وقالت الشرطة في 
شــغب اندلعت في احلي واشتبك 
الضبــاط، حيث  مع  املتظاهــرون 

رشقوهم باحلجارة.
أن عــددا من  وذكــرت الشــرطة 
املدنيني أصيبوا في االشتباكات ومت 

نقلهم لتلقي العالج.
الشــيخ جراح  ولطاملــا كان حي 
للجدل،  ومصدرا  مشتعلة  نقطة 
حيث يحاول القوميون اليهود طرد 
الفلســطينيني من منازل يقيمون 
استمرت  قانونية  في معارك  فيها 
عقودا وساعدت على إشعال فتيل 
جولة القتال األخيرة بني إســرائيل 

وحماس خالل العام املاضي.
اجلمعة  حارقــة  قنبلة  إلقــاء  ومت 
املاضية على منــزل عائلة يهودية 
في حي الشــيخ جراح يشار إليها 

باسم شمعون هاتزاديك.
ولم تســفر احلادثة عن أي إصابات 
لعدم وجود أشــخاص فــي املنزل 

الذي حلقت به أضرار بالغة. وقالت 
بجروح  أصيب  ضابطا  إن  الشرطة 
الدخان  استنشــاق  جراء  طفيفة 

بعد دخوله املنزل.
وقالت الشــرطة إن قائد منطقة 
القــدس أمــر بزيادة “كبيــرة” في 
العمليات بحي الشــيخ جراح، مبا 

في ذلك الضباط السريني.
حرق منزل يهودي

امس  ميينيون  يهود  وتوجه نشطاء 
اول السبت إلى املنزل الذي تعرض 
املنزل،  حلمايــة  احلارقة  للقنبلــة 
قائلني إنه اسُتهدف بشكل متكرر

وألقــى باللوم على الشــرطة في 
فشــلها في حماية األسرة، بينما 
وصل متظاهرون فلسطينيون إلى 

املكان ورشقوا احلجارة جتاههم.
وتعــود أصــول اخلــالف فــي حي 
الشــيخ جراح إلى القرن التاســع 
عشــر عندما كانــت املدينة حتت 
سيطرة الدولة العثمانية. ووجدت 
محكمة إســرائيلية أنــه في عام 
1876، باع عرب قطع أراضي هناك 
إلى مؤسســتني يهوديتــني، فيما 
تضم أرض منها قبرا قدميا للكاهن 

اليهودي شمعون هاتزاديك.
في عام 1956، عاش الفلسطينيون 
بني  اتفاقيــة  مبوجــب  احلــي  في 
التــي كانت  األردنيــة  احلكومــة 
تسيطر على القدس آنذاك ووكالة 
األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 

الالجئني الفلسطينيني )األونروا(. 

كان الهدف من االتفاقية هو توطني 
28 عائلة فلســطينية في وحدات 
ســكنية باحلي، مقابل اســتغناء 
الالجئني  العوائل عن بطاقات  تلك 
واإلعانات اخلاصة بهم من املنظمة 
األمميــة. لكــن احلكومــة األردنية 
لم متنــح وثائــق ملكيــة أراضي 
تلك الوحدات الســكنية للعوائل 
املســتفيدة حتى خســرت عّمان 
سيادتها على القدس على خلفية 
حرب عــام 1967، التي ســيطرت 
فيها إســرائيل علــى املدينة في 

خطوة أثارت جدال دوليا.
في عام 1967، أعيدت األراضي إلى 
الصناديق اليهوديــة، التي باعتها 
بعد ذلــك جلمعيات اســتيطانية 

مختلفة منها “نحالت شــمعون” 
التي ترفع قضايا منذ سنوات على 
العائالت الفلسطينية في احملاكم 

اإلسرائيلية إلخالء املنازل.
الســكان  بعــض  وأُجبــر 
إخالء  على  بالفعل  الفلسطينيني 
منازلهم في سنوات سابقة، بينما 
ال تــزال بعــض العائــالت تخوض 
معارك قانونية شــاقة ضد قرارات 

اإلخالء.
إلى ذلــك، قال عضو الكنيســت 
الكنيســت عن  احلركة عضو  عن 
املتدينــة،  الصهيونيــة  احلركــة 
إيتمار بن جفيــر، على تويتر، امس 
االول الســبت، إن األسرة تعرضت 
الشرطة  واتهم  متكررة  لهجمات 

باإلهمال.
البرملاني  مكتبي  “سأعيد  وأضاف: 
فــي شــمعون هاتزاديــك. إذا أراد 
اإلرهابيــون حــرق عائلــة يهودية 
على قيــد احلياة ولــم يكن هناك 
رجال شــرطة، فسأصل إلى مكان 
في  االشتباكات  واندلعت  احلادث”. 
حي الشيخ جراح بعد وقت قصير 

من تصريحات بن جفير.
في املقابــل، اتهم النائب عن حزب 
“ميرتس” اليســاري، موسى راز، بن 
جفير بـ “محاولة إشــعال النيران 
في املنطقة وإثارة احلرب، كما فعل 
في مايــو”، في إشــارة إلى جولة 
القتال التي اشتعلت بني إسرائيل 

وغزة بعد التوتر في احلي ذاته.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر تقريــر نشــرته صحيفــة 
واشنطن بوست، من أن التحركات 
بيالروس ال تشكل  العسكرية في 
وإمنا  فقــط،  ألوكرانيــا  تهديــدا 
ملنطقــة دول البلطيق وبعض دول 

أوروبا الشرقية أيضا.
وأوضح التقرير أن اخملاوف تكمن بأن 
يصبح الوجود الروسي في بيالروس 
دائما، خاصة مــع وجود ما بني 20 
ألف و 30 ألف جندي روسي مزودين 

بعتاد وأســلحة ثقيلــة، وأنظمة 
دفاع جوي وطائرات حربية، بحسب 

تأكيدات وزارة الدفاع الروسية.
وأضــاف التقرير أن من املفترض أن 
تعود هذه القوات إلى روسيا عندما 
“العزم  ومنــاورات  تدريبات  تنتهي 

املتحد” في الـ 20 من فبراير.
وفي حال بقاء هــذه القوات على 
املدى الطويل، فــإن هذا قد يعني، 
وفقــا للتقريــر، “وجــود مخاطر 
دول  حتذيــرات  وفــق  مقلقــة”، 

البلطيق حللفائها في حلف شمال 
األطلسي “الناتو”.

وأشــار تقرير واشــنطن بوســت 
إلى أن العمليات العســكرية في 
بيالروس قد تستهدف أوكرانيا في 
الوقت احلالي، لكنها تثير حفيظة 
دول اجلــوار مثــل ليتوانيا والتيفيا 
وإســتونيا، إذ إن وجود هذه القوات 
بشــكل دائم قــد “يغيــر قواعد 

اللعبة”.
وزاد التقرير أن قــادة دول البلطيق 

األيام  فــي  اخلطر”  “ناقــوس  دقوا 
األخيرة فــي اجتماعات مع حلفاء 
في الناتــو، داعني إلى ضرورة تعزيز 
القوات من حلف شمال األطلسي 
على طول اجلناح الشــرق للحلف 
إلعادة التوازن في املنطقة في حال 
بقاء القوات الروسية في بيالروس.

املاضية أرسل حلف  الفترة  وخالل 
شمال األطلسي تعزيزات تتضمن 
آالفا من القوات والســفن احلربية 
والطائــرات املقاتلة إلى بعض دول 

احللفاء  لطمأنة  الشــرقية،  أوروبا 
في حال حدوث تصعيد عســكري 

كبير.
ونقل التقرير عن مسؤولني غربيني 
أن عمليات االنتشــار الروسية في 
بيالروس ال تشكل تهديدا عسكريا 
أوروبا  وشــيكا على أي جزء مــن 

بخالف أوكرانيا.
وبدأت روســيا، امس االول السبت، 
مناورات بحريــة جديدة في البحر 
الدفــاع  وزارة  وأعلنــت  األســود، 

الروســية “أبحــرت أكثــر من 30 
سفينة من أسطول البحر األسود 
من سيفاستوبول ونوفوروسيسك 
بحسب خطة املناورات”، وفق تقرير 

بثته وكالة فرانس برس.
املناوراة  أن “هدف  الوزارة  وأوضحت 
هو الدفاع عــن الواجهة البحرية 
لشــبه جزيرة القرم وقواعد قوات 
باإلضافة  البحر األســود  أسطول 
البالد  القطاع االقتصادي في  إلى  

من تهديدات عسكرية محتملة”.

التوتر يعود الى حي الشيخ جراح
 في القدس وتحذير من نشوب حرب

أزمة مستمرة..

ُأجبر بعض السكان 
الفلسطينيين 

بالفعل على إخالء 
منازلهم في 

سنوات سابقة، 
بينما ال تزال بعض 

العائالت تخوض 
معارك قانونية 

شاقة ضد قرارات 
اإلخالء

مخاوف من وجود روسي دائم في بيالروس يغير ميزان القوى
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5193/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات 
املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون 
بيــع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 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 االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

موعد السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية 
ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5181/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفقا لقانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )30( 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 الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( 
لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم 

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

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

ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظــة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم األخيــر ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة 
البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار امالك 
مديرية بلدية )ســيد دخيل( وكما مبينــة مواصفاتها ادناه عدد )22( ، فعلى 
الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( 
من القيمة التقديريــة لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة 
انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 

2% وأي مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5192/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة السوق القدميثالث سنوات30،6 م182كشك1

الشعلة السوق القدميثالث سنوات30،6 م172كشك2

الشعلة السوق القدميثالث سنوات30،6 م192كشك3

الشعلة السوق القدميثالث سنوات30،6 م212كشك4

الشعلة السوق القدميثالث سنوات30،6 م202كشك5

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م402كشك6

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م392كشك7

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م382كشك8

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م372كشك9

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م362كشك10

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م132كشك11

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م1442كشك12

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م1432كشك13

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م1772كشك14

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات60 م7192محل سمكرة1

صناعية حمدانثالث سنوات60 م4512/أمحل سمكرة2

صناعية حمدانثالث سنوات32،44 م1555/162أدوات احتياطية3

صناعية حمدانثالث سنوات60 م8082أدوات احتياطية4

صناعية حمدانثالث سنوات60 م8782أدوات احتياطية5

صناعية حمدانثالث سنوات60 م5542أدوات احتياطية6

صناعية حمدانثالث سنوات120 م5552فيتر7

صناعية حمدانثالث سنوات60 م8012أدوات احتياطية8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات58 م1884/2219/12محل1

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات140 م1884/2219/22محل2

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات24 م1884/2219/32محل3

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات22 م1884/2219/42محل4

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات18 م1884/2219/52محل5

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات28 م1884/2219/62محل6

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات28 م1884/2219/72محل7

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات28 م1884/2219/82محل8

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات40 م1884/2219/92محل9

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

  مليون ومائة وخمسة وستون1,165,000سنة واحدةحانوت1/148/877سيد دخيل1
الف دينار

  مليون وسبعمائة وخمسة عشر1,715,000سنة واحدةحانوت2/148/877سيد دخيل2
الف دينار

  مليون ومائة وخمسة وستون1,165,000سنة واحدةحانوت3/148/877سيد دخيل3
الف دينار

  مليون ومائة وخمسة وستون1,165,000سنة واحدةحانوت4/148/877سيد دخيل4
الف دينار

  مليون ومائة وخمسة وستون1,165,000سنة واحدةحانوت5/148/877سيد دخيل5
الف دينار

  مليونان وخمسمائة وخمسة2,035,000سنة واحدةحانوت6/148/877سيد دخيل6
وثالثون الف دينار

  مليونان وخمسمائة وخمسة2,535,000سنة واحدةمقهى7/148/877سيد دخيل7
وثالثون الف دينار

  مليون وخمسمائة وخمسة1,535,000سنة واحدةحانوت8/148/877سيد دخيل8
وثالثون الف دينار

 مليون ومائة وستون الف دينار1,160,000سنة واحدةحانوت9/148/877سيد دخيل9

 مليون ومائة وستون الف دينار1,160,000سنة واحدةحانوت10/148/877سيد دخيل10

  مليون وستمائة وتسعون الف1,690,000سنة واحدةحانوت11/148/877سيد دخيل11
دينار

  مليونان وثالثمائة وخمسة2,325,000سنة واحدةحانوت12/148/877سيد دخيل12
وعشرون الف دينار

 ستمائة وعشرون الف دينار620,000سنة واحدةحانوت13/148/877سيد دخيل13

 ستمائة وخمسة االف دينار605,000سنة واحدةحانوت13/148/949سيد دخيل14

 اربعمائة وخمسون الف دينار480,000سنة واحدةحانوت24/148/949سيد دخيل15

 ثالثمائة واربعون الف دينار340,000سنة واحدةحانوت25/148/949سيد دخيل16

 اربعمائة وخمسون الف دينار450,000سنة واحدةحانوت31/148/949سيد دخيل17

 ثمامنائة وخمسة وثالثون الف دينار835,000سنة واحدةحانوت15/148/903سيد دخيل18

 ثمامنائة وخمسة وثالثون الف دينار835,000سنة واحدةحانوت16/148/903سيد دخيل19

 ثمامنائة وخمسة وثالثون الف دينار835,000سنة واحدةحانوت17/148/903سيد دخيل20

 مليون ومائة وخمسون الف دينار1,150,000سنة واحدةحانوت5/148/933سيد دخيل21

 اربعمائة وخمسة االف دينار405,000سنة واحدةكشك12/148/903سيد دخيل22



5 اعالن

 الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات FTTH الوجبة الثالثة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني)ftth-submit.iq(  املتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وأرضية مبسافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 500 الى 768 مشــتركاً للمنطقة الواحدة 
)الزون- منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله 
وســوف يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة 
املنفذة من قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشركة العامة 
لالتصاالت واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات 
سوف تخضع الى السياسة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن 
كافة الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها 
وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شهراً قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة 
مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شــروط العقد، فعلى من يجد في نفســه القدرة والرغبة باالشــتراك في هذا 
املشروع تسجيل بياناته في املوقع اإللكتروني )ftth-submit.iq( وتقدمي عطائه إلكترونياً وعلى املوقع الرسمي 
للمشــروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل عــن )120( يوماً على أن يقدم البيانات واملعلومات 
اآلتية )املستمســكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، مدة تنفيذ املشروع، إنشــاء ومد الشبكة الهوائية 
واألرضيــة والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم األعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشــتركني الذين 
ســوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع 
اخلطة التســويقية( فضال عن تقدمي تعهد موّقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه( 
وبإمكان املقاول الثانوي احلصول على 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله 
واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا املشروع، وأن 
عملية فتح العروض سوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر مختصة من إدارة الشركة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية وســوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وأن اللجنة 
اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها في 

املوقع اإللكتروني.
وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله الذي يعتبر موقعا للتبليغات القانونية 
املعتمــدة للمتقدمني وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه بشــروط 
املشــروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرســائها وآلية االعتــراض وقبوله باعتبار املوقع 
اإللكتروني مكاناً للتبليغات القانونية اخلاصة بإعالن نتائج التقدمي للفائزين واخلاســرين ولكافة األغراض، 
علماً بأن وزارة االتصاالت الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية ســوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية 
بحق كل من يقوم بتقدمي عطاٍء وهمي أو األضرار التي تلحق باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة أو تأخير 
اإلجراءات فضال عن إدراجه في القائمة السوداء وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع قبل اإلحالة من دون 
تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل على آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع 
Subcontractors@( أو مراسلة إدارة املشــروع الوطني على البريد اإللكتروني )ftth-submit.iq( اإللكتروني

ftth.iq( او االتصال عبر األرقام )Zain  07822222352 -07722222352 Asia( لإلجابة عن كافة االستفسارات 
علماً أن باب التقدمي على املشروع الوطني مفتوح للفترة ابتداًء من 2022/2/7 يوم االثنني ولغاية الساعة 12 

ظهراً من يوم األربعاء 2022/2/16.   
املهندس             
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

شركة »لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشافات( ب. ف.«
  2021-10/LOIE/58تعـلن متديد املوعد النهائي لتقدمي العطاءات مبوجب املناقصة رقم

لتوفير اخلدمات لتحليل اللباب ضمن مشروع الرقعة االستكشافية العاشرة، جـمهورية العراق
تقوم شركة »لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشافات( ب. ف.« بصفة املشغل ملشروع الرقعة االستكشافية العاشرة في جمهورية العراق، بتنفيذ العمليات البترولية 
في مبوجب عقد اخلدمة لالستكشــاف والتطوير واإلنتاج للرقعة االستكشــافية العاشرة املؤرخ في 07 تشــرين الثاني 2012، الطرف األول مبوجب عقد اخلدمة لالستكشاف والتطوير 
واإلنتاج للرقعة االستكشافية العاشرة هو شركة ذي قار التابعة لوزارة النفط العراقية، حيثما يبلغ عن متديد املوعد النهائي لتقدمي العطاءات مبوجب املناقصة املذكورة أعاله والتي مت 

إعالنها مبدئًيا في هذه اجلريدة في 18 كانون الثاني/ يناير 2022.
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة تنفيذ مشاريع مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يحق 

لها تقدمي اخلدمات في جمهورية العراق وفق القوانني والتشريعات السارية في جمهورية العراق و/أو الدولة التي مت تسجيل الشركة فيها.
ويجب على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي :

أ ( يجب توفير املعلومات أنه قد أجرى مقدم العطاء التحليالت البتروفيزيائية، حيث ال يقل عددها عن ثالثة آالف )3000( عينة خالل األعوام الثالثة )3( األخيرة؛ 
ب ( يجب أالَّ يقل مبلغ مبيعاتها السنوية املتوسطة عن خمسة ماليني )5,000,000( دوالر أميركي خالل األعوام الثالثة )3( األخيرة؛

ج ( يجب ان متلك شهادة التسجيل املناسبة بصفة كيان قانوني ووثائق التأسيس الشركة وشهادة التسجيل الضريبي التي تعطي احلق بتوفير خدمات مشابهة لتلك الواردة في هذه 
املناقصة؛

د ( يجب أن تكون قادرة على استكمال تنفيذ برنامج حتليالت اللباب، واستخدام األجهزة واألساليب املناسبة لتنفيذ أنواع التحليالت التالية:
• دراسات الصخور الرسوبية والبتروغرافية؛

• الدراسات البتروفيزيائية للعينات األساسية )RCAL(؛
• الدراسات البتروفيزيائية املتخصصة )SCAL(؛ 

• دراسات فيزيائية هيدروديناميكية )النفاذية النسبية، تدفق املاء( للعينات املركبة وعينات اللباب الكاملة؛
• حتليل الطيف الضوئي بعينات النفط املستخرجة؛

• التحليل اجليوكيميائي بهيدروكربونات الصخرية؛
• الدراسات اجليوميكانيكية.

هـ( يجب ان متلك اخملتبر املطلوب لتنفيذ حتليالت اللباب الكاملة وفقا للمعايير الدولية؛
و ( يجب إثبات قدرتها لتوفير عددها الكافي من املعدات الالزمة لتنفيذ اخلدمات املطلوبة لستة )6( آبار؛

ز ( يجب توفير التأمينات األولية باملبلغ مبقدار ستني ألف )60,000( دوالر أميركي والذي يُصدر من بنك معتمد من قبل البنك املركزي العراقي حسب القائمة املذكورة في وثائق املناقصة.
سعر البيع )غير قابل لالسترداد( حلزمة كاملة من وثائق املناقصة هو ألف )1,000( دوالر أميركي وسيتم تزويد وثائق املناقصة بعد دفع مبلغ سعر البيع للحساب أدناه:

Beneficiary name: LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V. 
Account: AE870211000000101017028 
Currency: USD
Bank: Citibank N.A. UAE
SWIFT: CITIAEAD
Correspondent Bank: Citibank N.A., New York, USA
SWIFT: CITIUS33
PURPOSE OF PAYMENT: [Bidder’s name, Tender number and title]
مالحظة مهمة: عند إجراء حتويل SWIFT دولي، يرجى توجيه مصرفك لتحديد »OUR« في املكان املتعلق بتحويل الرســوم، لغرض التجنب عن خصم رسوم مصرفية إضافية من مبلغ 

التحويل.

مع تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات كافية تؤكد أن الشركة العارضة تستجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلب على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعا 
من قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه 23 شباط/ فبراير 2022( عبر إرسالها إلى العنوان التالي: Block10.Tenders@lukoil-international.com  )تواصل البريد اإلليكتروني(.

على أن يتضمن الطلب اخلطي أعاله املعلومات التالية: 
• اسم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص املفوض باالتصاالت وعنوان بريده اإللكتروني؛

• من أجل التأكيد على دفع ســعر البيع، فيجب على مقدم العطاء تقدمي نســخة من إيصال الدفع بتواصل البريد اإللكتروني. ويجب إشــارة اســم مقدم العطاء ورقم العطاء واسم 
العطاء لغرض الدفع في بيانات التحويل املصرفي.

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني من دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخير وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما ذكر أعاله.
يتم تقدمي العروض بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الساعة 09:00 صباحاً )توقيت بغداد( في تاريخ 09 آذار/ مارس 2022.

 “LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.”
ANNOUNCES EXTENSION OF BIDS SUBMISSION DEADLINE FOR TENDER NO. LOIE/58-10/
2021 FOR PROVISION OF CORE ANALYSIS SERVICES FOR THE BLOCK-10 PROJECT, THE 

REPUBLIC OF IRAQ
LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V., Operator of the Block 10 Project in Iraq, is carrying out petroleum operations under the Exploration, Development 
and Production Service Contract for the Block 10 Contract Area, dated November 07, 2012 )the “EDPSC”(, the First Party of the EDPSC is Thi-Qar Company of the Iraqi 
Ministry of Oil, informs on Bids submission deadline extension for the tender mentioned above which was initially announced in this newspaper on January 18, 2022.
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of projects similar by nature to the subject of the Tender and which are 
allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to perform their activities in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Companies acting as Applicants shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender documentation, including:
a( to provide information that the Bidder has undertaken full-set of petrophysical analyses for minimum of 3000 samples during the past 3 years;
b( to have average annual turnover for the last 3 years in the amount of not less than USD 5,000,000;
c( to have appropriate valid Certificate of registration as a legal entity, Articles of Association, Tax registration certificate authorizing the Bidder to render services 
similar by nature to the subject of the Tender;
d( capability of a Bidder to complete the core analyses program and compliance of its equipment and methods with the types of analyses to be made:
• Petrography and Sedimentology Study;
• Petrophysical Studies for standard plugs )RCAL(;
• Special petrophysical studies )SCAL(;
• Physical-hydrodynamical )relative permeabilities, waterflooding( studies for composite samples and whole core samples;
• Optical-spectrum Analysis of the Extraction of Oil;
• Geochemical analysis of rock hydrocarbons;
• Geomechanical Studies.
e( to possess required laboratory for performing full-set of core analysis in accordance with international standards;
f( to demonstrate its ability to provide sufficient number of equipment for performance of the subject services for 6 wells;
g( to submit Bid Bond in the amount of 60,000.00 US Dollars which shall be issued from a bank adopted by Central Bank of Iraq as per list mentioned in Tender 
documentation.
The sale price )non-refundable( of a full set of the Tender documentation is 1,000 US Dollars and the Tender documentation will be obtained after payment of the 
sale price amount to the account below:
Beneficiary name: LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V. 
Account: AE870211000000101017028 
Currency: USD
Bank: Citibank N.A. UAE
SWIFT: CITIAEAD
Correspondent Bank: Citibank N.A., New York, USA
SWIFT: CITIUS33
PURPOSE OF PAYMENT: [Bidder’s name, Tender number and title]
Important note: when making a SWIFT international transfer, please instruct your bank to select “OUR” in the field related to transfer charges, to avoid banks 
deducting additional fees from your transfer amount.
with submission of a written application along with sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above 
)applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before February 23rd, 2022( to Block10.Tenders@lukoil-international.com )Contact 
E-mail(.
The written request of Applicant shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
• As confirmation of the sale price payment a Bidder shall submit copy of payment receipt to Contact E-mail. Bidder’s name, Tender number and title shall be 
mentioned as a purpose of payment in the bank transfer instruction.
The Tender documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 9:00 a.m. )Baghdad time( of March 9th, 2022.

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمرة الثانية لتأجير مواقع رئاسة اجلامعة/ كلية العلوم/ 

كلية التربية بجامعتنا واملدرجة في ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصــول علــى الشــروط واملواصفات لقــاء مبلغ قدره 
)50000( خمسون ألف دينار غير قابل للرد. مستصحبني 
معهــم التأمينــات القانونية البالغــة 20% من القيمة 
التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها )البطاقة 
الشخصية- بطاقة الســكن- البطاقة التموينية- براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هويــة الضريبة- التصريــح األمني- اإلجــازة الصحية( 
واحلضور في متام الســاعة العاشــرة في اليــوم )15( من 
اليوم التالي لنشر اإلعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور اخلدمة البالغة )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر 

اإلعالن.
)1( موقع كشك االستنساخ / اجملاور للمكتبة املركزية.

)2( موقع كشك االستنساخ/ كلية العلوم.
)3( موقع كشك بيع املواد الغذائية/ كلية العلوم.

)4( موقع كشك االستنساخ/ كلية التربية
رئاسة اجلامعة املستنصرية

رئاسة اجلامعة املستنصرية
م/ إعالن

حتية طيبة...
1- اســتكماال إلجراءات جلنــة التضمني 
املركزية املشــكلة فــي جامعتنا مبوجب 
األمر اجلامعي بالعدد 1374 في 2020/3/8 
وملحقة األمر بالعدد  2248 في 2020/7/26، 
وجملهولية محــل إقامتكم تقرر تبليغكم 
باحلضور الى رئاسة اجلامعة املستنصرية/ 
شعبة العقود احلكومية خالل )7( سبعة 
أيام من تاريخ النشــر ليتســنى للجنة 
إكمــال أعمالها وبخالفه ســيتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقكم.
األسماء:

1- أ.د. ناهي يوسف ياسني
مع التقدير...

رئيس اجلامعة املستنصرية
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الصباح الجديد ـ متابعة:

النفط  تســويق  افــادت شــركة 
بان  االحد،  امس  “سومو”،  العراقية 
مبيعات العراق من الغاز الســائل 
واملكثفات فــي العام 2021، بلغت 

اكثر من 360 مليون دوالر.
وقالت الشــركة في جدوال لها ، ان 
“كمية املنتجات النفطية من الغاز 
السائل واملكثفات الغازية املصدرة 
من شركة غاز البصرة ) BGC( خالل 
عام 2021 بلغت 594,386.978 طن 
من خالل تصدير 57 شحنة بإيرادات 

بلغت 364,102,197.975 دوالرا”.
املبيعــات  “كميــة  ان  واضافــت، 
املصدرة مــن الغاز الســائل لعام 
138,794.619 طن من  بلغت   2021
بإيرادات  28 شــحنة  تصدير  خالل 
دوالرا”،   75,732,553.94 بلغــت 
مشــيرة الى ان “كميــة املبيعات 
مــن املكثفــات الغازيــة بلغــت 
455,592.359 طن من خالل تصدير 
29 بإيرادات بلغت 288,369,644.04 

دوالرا”.
الى  النفط منذ مدة  وزارة  وتسعى 
بنوعيه  البالد،  الغاز في  اســتثمار 
هنا  ومن  والطبيعــي،  املصاحــب 
اجــرت مفاوضــات ومباحثات مع 
العديد من الشــركات، ســيما ما 

يتعلق باالستثمار، او الشراكة.
ومن بني تلــك املفاوضــات ما أدى 
الى تعاقد الوزارة مع شــركات لها 
وزنهــا العاملي، مثل شــركة بيكر 
هيــوز األميركية، التــي أعلن وزير 
اجلبار  عبد  إحسان  العراقي  النفط 
إطالق مشروع استثمارها للغاز في 
حقلني للنفط جنوبي البالد، بطاقة 
200 مليون قدم مكعب قياســية 

من الغاز يوميا.
وقال أن تكلفة املشــروع تبلغ 370 
مليون دوالر وملدة 30 شــهرا، الفتا 
إلى أن “العــراق بحاجة إلى تنفيذ 
مشــاريع إســتراتيجية عمالقــة 
لتطوير كل موارده خالل فترة زمنية 

محددة”.
وســتتولى شــركة “بيكــر هيوز” 
استثمار الغاز املصاحب الستخراج 

النفط في احلقلني مبحافظة ذي قار.
وكانت الشركة األميركية تعاقدت 
مع احلكومــة فــي آب 2018 على 
هذا املشــروع بطاقــة 200 مليون 
إضافة  يوميا،  قياسي  قدم مكعب 
إلى إنتاج كمية ألف طن من الغاز 
من  مكعب  متــر  و900  الســائل، 

املكثفات يوميا.
وتضطــر البالد إلى حــرق مليارات 

األقدام املكعبة من الغاز املصاحب 
لضعــف  النفــط،  الســتخراج 

إمكانات االستثمار.
ويبلــغ إنتاجها حاليا من الغاز نحو 
2.7 مليــار قدم مكعــب، وفق بيان 

وزارة النفط.
بنحو  يقدر  مخزونــا  البالد  ومتتلك 
132 تريليون قدم مكعب من الغاز، 
جرى إحراق 700 مليار منها نتيجة 

ضعف القدرة على اســتغالل ذلك 
الغاز، وفق تقديرات ســابقة لوزارة 

النفط.
وفي ســياق متصــل، أورد الوزير ان 
الــوزارة جتري حاليــا مفاوضات مع 
شركات أجنبية الستثمار الغاز في 
حقل “عكاس” في محافظة األنبار 
)غربي البالد( وهــو جزء من برنامج 
احلكومة العراقية الســتثمار الغاز 

في البالد.
وخالل األشهر القليلة املاضية، أبرم 
العراق عقودا مع شــركات صينية 
وشركة “توتال” الفرنسية الستثمار 
النفط،  الستخراج  املصاحب  الغاز 
تشــغيل  متطلبات  لســد  وذلك 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  محطات 
وإيقاف عمليات إحراق الغاز بحلول 

عام 2024.

سومو: مبيعات العراق من الغاز السائل 
تجاوزت 360 مليون دوالر خالل 2021

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، 
امــس األحــد، أن العراق جاء فــي املرتبة 
اخلامســة من بني أكبر املصدرين للنفط 
إلــى الواليــات املتحدة خالل األســبوع 

املاضي.
وقالت اإلدارة في تقرير لها ، ان “متوســط 
االســتيرادات األمريكية من النفط اخلام 
خالل األســبوع املاضي من تسع دول بلغ 
منخفضا  يوميــا  برميل  ماليــني   5.910
مبقدار 77 الف برميل باليوم عن األسبوع 
الذي سبقه والذي بلغ 5987 ماليني برميل 

يوميا”.
“العراق جاء خامســا كأكبر  ان  واضافت 
مصدر للنفــط اخلام ألمريكا حيث بلغت 
هذه الصــادرات معــدل 226 ألف برميل 
املاضي، منخفضا  يوميا خالل األســبوع 
عن األســبوع الذي ســبقه والذي بلغت 
متوســط الصادرات فيه 412 الف برميل 

يوميا”.
واشــارت الى ان “اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األســبوع املاضي جاءت من 
كنــدا و مبعدل بلــغ 3.631 ماليني برميل 
يوميــا، تلتها املكســيك باملرتبة الثانية 
مبعــدل 958 الف برميل يوميــا، وبعدها 
383 الف برميل  ثالثا مبعدل  الســعودية 
يوميا، ومن ثم كولومبيا رابعا مبعدل 258 
الف برميــل يوميا ثم نيجيريا سادســا 

مبعدل 236 الف برميل يوميا”.
لــإدارة فإن “كمية االســتيرادات  ووفقا 
األمريكية من النفط اخلام من روسيا التي 
جاءت سابعا بلغت معدل 138 الف برميل 
يوميــا تلتها االكوادور ثامنــا مبعدل 101 
ألف برميل يوميــا ومن ثم جاءت البرازيل 
تاســعا مبعدل 71 الف برميل يوميا، فيما 
لم تســتورد امريكا اي كمية من ترينيداد 

وتوباغو”.

العراق خامس أكبر
 مصدر للنفط إلى

 أمريكا خالل أسبوع

الصباح الجديد ـ متابعة:
اتســعت اخملاوف بشــأن اإلمدادات النفطية 
العامليــة في ظل تعافي الطلــب من جائحة 
فيروس كورونا واإلضافات احملدودة في العروض 
القادمــة مــن حتالف أوبك + وخارجه وســط 
شــكوك في الوفاء بحصص الزيادة بســبب 
نقص االستثمارات اجلديدة خاصة في مشاريع 

املنبع.
يأتي ذلك في وقت حققت فيه أسعار النفط 
اخلام ثامن أســبوع على التوالي من املكاسب 
وربحت نحــو 3 في املائة فــي ختام تعامالت 
األسبوع املاضي لتبقى عند أعلى مستوياتها 
في سبعة أعوام بسبب تنامي اخملاوف من غزو 
روســي محتمل ضد أوكرانيا ما قد يشــعل 

أسواق الطاقة حول العالم.
وفي هذا اإلطار، ذكر تقرير "وورلد أويل" الدولي 
أن املباحثات بني خادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز والرئيس األمريكي جو 
بايدن األربعاء املاضي تناولت ســبل استقرار 
أســعار الطاقة، الفتا إلى التزام الســعودية 
إمدادات  اســتقرار  بضمان  املتحدة  والواليات 

الطاقة العاملية.
وســلط التقرير الضوء على أن حتالف أوبك+ 
الســعودية وروسيا  بقيادة  23 منتجا  يجمع 
ويعمل على زيادة اإلنتاج بعد إجراء تخفيضات 
كبيرة في 2020 عندما تسببت جائحة فيروس 

كورونا في تراجع الطلب على النفط.
ولفــت إلى القفزة الواســعة في متوســط 
أســعار البنزين في الواليات املتحدة إلى نحو 
3.80 دوالر للجالون وهو املســتوى األعلى منذ 
2014، إلى أن هــذا االرتفاع أضر بإدارة الرئيس 
بايــدن قبل االنتخابات النصفية في تشــرين 

الثاني املقبل.
ونبــه التقرير إلى أن احملادثات النووية في فيينا 
قد تنهار، حيث يحاول الطرفــان إحياء اتفاق 
2015 الذي حد من األنشطة النووية اإليرانية 
مقابل تخفيف العقوبات مبا في ذلك العقوبات 

املفروضة على صادرات النفط اإليرانية.
من ناحيته، ذكر تقرير "أويــل برايس" الدولي 
أن النفــط اخلــام اإليراني سيســتغرق عدة 
أشهر للوصول إلى األسواق إذا مت االتفاق على 
صفقة، مشيرا إلى أن األنباء عن بعض التقدم 
في املفاوضات أدت إلى تراجعات ســعرية لم 

تصمد طويال خالل األسبوع املاضي.
وأشــار التقرير إلى أن محدوديــة زيادات إنتاج 
أوبــك+ وتعثــر بعــض املنتجني فــي الوفاء 
باحلصص املتفق عليها هي التي دفعت املزيد 
من املستهلكني للمطالبة مبزيد من اإلمدادات 

النفطية.
ولفت إلــى أن اآلمال معلقة علــى مزيد من 
اإلمدادات وبخاصة من الســعودية واإلمارات 
اللتــني تتمتعــان بفائض قوي مــن الطاقة 

النفطية.

وذكــر أن الســعودية واإلمــارات ميكنهمــا 
لتعويض  الفائضــة  اســتخدام طاقتهمــا 
االنخفاض في أداء أوبــك+، حيث بلغ إجمالي 
الكميــات املفقــودة نحو 800 ألــف برميل 
يوميا منذ بداية العام املاضي 2021، مشــيرا 
إلى عجز اإلمدادات فــي الوقود خاصة الديزل 
حيث انخفضت اخملزونات في شمال غرب أوروبا 
إلى أدنى مســتوى لها منذ 2008 على األقل 
في حــني انخفضت مخزونــات زيت الغاز في 
سنغافورة أيضا إلى أدنى مستوياتها في عدة 

أعوام عند 8.2 مليون برميل.
ونبه التقرير إلى مخاطر جتدد األزمة السياسية 
في ليبيا وتداعياتهــا على إنتاج النفط اخلام، 
مشــيرا إلى تعثر آفاق إنتاج النفط في ليبيا 
بعد أن عني البرملان الشــرقي في طبرق فتحي 

باشاغا رئيسا جديدا للوزراء في البالد.
وأضاف أن حالة شــح املعروض تقابل بزيادات 
إنتاجيــة محدودة من بعــض املنتجني وعلى 
ســبيل املثال جند أن الصــادرات الكندية من 
النفط تســتمر فــي االرتفــاع وذلك بفضل 
التحســينات في ربط خطوط األنابيب حيث 
قام منتجو النفط الكنديون بتصدير كميات 
قياســية من النفــط اخلام مــن احملطات في 
ســاحل اخلليج األمريكي لتصل إلى 300 ألف 
برميــل يوميا في كانــون األول وكانون الثاني 
املاضيني وهو ما ميثل نحو ضعف املستوى عما 

كانت عليه الصادرات الكندية قبل عام.
من ناحية أخرى، وفيما يخص أســعار النفط 
اخلام فــي ختام األســبوع املاضــي، ارتفعت 
أســعار النفط 3 في املائة، اجلمعة عند أعلى 
مســتوياتها منذ ســبعة أعوام بعد أن أدى 
تصاعد اخملاوف من قيام روسيا وهي أحد كبار 
منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة اخملاوف 

من قلة إمدادات النفط اخلام العاملية.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت عند اإلغالق 
3.03 دوالر أو 3.3 فــي املائة، إلــى 94.44 دوالر 
للبرميــل، في حني ارتفع خام غرب تكســاس 
الوسيط األمريكي 3.22 دوالر أو 3.6 في املائة، 

إلى 93.10 دوالر للبرميل.
والمس اخلامان القياسيان أعلى مستوياتهما 
منــذ أواخــر 2014، متجاوزيــن املســتويات 
القياسية التي ســجالها اإلثنني كما سجال 
مكاسب لألسبوع الثامن على التوالي وسط 
مخاوف متزايدة بشــأن اإلمدادات العاملية مع 

تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.
إلى ذلك، ذكر تقرير "بيكر هيوز" األســبوعي 
األمريكي املعني بأنشطة احلفر أنه مت تسجيل 
ارتفــاع في عدد منصات احلفر النشــطة في 
الواليات املتحدة مبقدار 22 هذا األســبوع وهي 
التوالي وذلك  الـ16 على  الزيادة األســبوعية 
فــي عدد منصات النفط والغــاز في الواليات 
املتحدة كما تعد أكبر زيادة في أســبوع واحد 

منذ شباط 2018.

اتساع المخاوف بشأن إمدادات النفط 

ترجيحات باشعال األسعار جراء
 األزمة الروسية - األوكرانية 

االثنني 14 شباط 2022 العدد )4840(

Mon. 14 Feb. 2022 issue )4840(



7 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5189/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثالث
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات 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 االخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5184/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في 
إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقــدرة 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 االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5179/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثالث

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

اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
مديرية بلديات محافظة البصرة

جلنة البيع وااليجار الثانية
العدد: 127 
التاريخ: 2022/2/8

إعالن

تعلن جلنتنا عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير األمالك املوصوفة في أدناه العائدة إلى مديرية بلدية )ســفوان( وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )ثالث ســنوات(، حسب الشروط املعدة من قبل 
البلدية املعنية فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة البلدية أعاله خالل مدة أقصاها )30( ثالثون يوماً تبدأ 
في اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 50% من 
القيمة التقديرية لكامل مدة التأجير وســتجرى املزايدة في اليوم التالي النتهاء اإلعالن في الســاعة العاشــرة 
صباحا وعلى قاعة بلدية سفوان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجورا بنسبة 2% من مبلغ اإلحالة على أن تغطي 
اجور اللجان  ومصاريف نشر االعالن  واخلدمات األخرى مع  جلب كتاب من البلدية أعاله يؤيد براءة الذمة من كافة 

الديون.
 على املتعاقد )املســتأجر أو املساطح( تقدمي كفالة ضامنة )عقارية أو غيرها( حسبما تراها البلدية لغرض تأمني 
حصولها على بدل اإليجار الســنوي في حال عدم تسديده من قبل املتعاقد أو عند التقسيط )وفي حال النكول 

يتحمل الناكل الفرق بني البدلني لكامل مدة التأجير مع مصاريف إعادة املزايدة(. 
مالحظة 1- على البلدية واملســتأجر تطبيق املادة )22( من القانون اعاله التي تنص على ان )ال يســلم املأجور إلى 
املستأجر قبل تسديده بدل االيجار واملصاريف وفق احكام املادة )20( من هذا القانون واملادة )19( من التعليمات عدد 

)4( لتسهيل تنفيذ القانون اعاله ويعتبر املستأجر ناكال عند انتهاء املدة وعدم توقيع العقد.
املستمسكات: هوية األحوال املدنية+ شهادة اجلنسية+ البطاقة التموينية+ مضبطة تأييد سكن حديث.

م . ر املهندسني
ع/ هيثم علي سدخان
رئيس جلنة البيع واإليجار الثانية

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5182/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في 
إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقــدرة 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 االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5180/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عــن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها 
ومواقعهــا في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خــالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة 
ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم 

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

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

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

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

اجلمعيات / السوق االصفرثالث سنوات18 م22حانوت1

اجلمعيات / السوق االصفرثالث سنوات18 م92حانوت2

اجلمعيات / السوق االصفرثالث سنوات18 م102حانوت3

اجلمعيات / السوق االصفرثالث سنوات18 م202حانوت4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات15 م52حانوت1

50 دارثالث سنوات15 م62حانوت2

50 دارثالث سنوات13 م72حانوت3

50 دارثالث سنوات9 م1042حانوت4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

السككثالث سنوات12 م12كشك1

السككثالث سنوات12 م22كشك2

السككثالث سنوات9،5 م395/11/42حانوت3

السككثالث سنوات9،5 م395/11/52حانوت4

إسكان املوانئثالث سنوات18 م212حانوت5

املوانئ اجلديدثالث سنوات18 م222حانوت6

املوانئ اجلديدثالث سنوات13،5 م62حانوت7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م112حانوت1

اجلمعياتثالث سنوات36 م7/62حانوت2

حي احلسني م4ثالث سنوات9 م12511/2071/202بسطية3

حي احلسني م4ثالث سنوات12 م92كشك4

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات18،5 م1843/2219/222محل5

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م832كشك6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات20 م82حانوت1

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات20 م2جحانوت2

الشعلة السوق اجلديدثالث سنوات20 م2أحانوت3

الشعلة السوق القدميثالث سنوات12 م1342كشك4

نوع التأجيرمدة االيجار املساحةرقم امللك وموقعهنوع امللكت

سنوياثالث سنوات 1102 م3/8032 سفوانمجمع جتاري1
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سينما

اصدار

جيمس رامبتون
 ترجمة: ليندا أدور

يعــد فيلم »الطيــور The Birds« واحدا 
من أكثر األفالم إثارة للقلق التي صنعها 
ألفريد هيتشــكوك على اإلطالق، وهذا 
بحد ذاته يخبرنا بشــيء، فحتى اآلن، ال 
ميكن رؤية ســرب عابر من طيور النورس، 
من دون أن يســتذكر ويقشــعر الكثير 
منا ملشــهد الطيور الثائرة وهي تهاجم 
شــخصيتها  جســدت  التي  »ميالني« 
الهاتف،  داخل كشــك  “تيبي هيــدرن« 
وراء  الرائع  لكن يبقى مصــدر اإللهــام 
رواية دافني دو مورييه، التي يستند اليها 

الفيلم، ال يعرف عنه إال القليل.
تسلط ماريال فروسترب، مقدمة البرامج 
التلفزيونيــة، من خالل سلســلة فيلم 
وثائقــي جديد حمــل عنــوان »املناظر 
الطبيعية في الرواية البريطانية«، الضوء 
على تأثير البيئة املادي واالجتماعي على 
تقول  العظيمات.  البريطانيات  الروائيات 
فروسترب بأن الفيلم مستوحى من جتربة 
دو مورييه نفســها خالل احلرب العاملية 
الثانية، عندما كانت تسكن مبدينة فاوي، 
التي أصبحت هدفا لـ »لوفتوافا« )سالح 
اجلــو األملاني(، وتعرضها فــي أحد األيام 
لقصف جوي لعدة مــرات، ما أوحى لدو 
مورييه فكرة اخلطر والتهديد اآلتيني من 

السماء.
 

وثبة خياليَّة
لقــد كان للحرب تأثير كبيــر على زواج 
وحيــاة دو مورييــه بعد ذلــك، كما كان 
لهــا تأثير هائل علــى كتاباتها، إذ ولدت 
عمليات القصف اجلوي شــعورا بالعجز 
أين  بســبب عدم معرفة مصدرها ومن 
تأتــي، فكانت تلك هي الوثبــة اخليالية 

يجســد  »الطيور«.  في  ملورييه  البارعة 
هــذا مثاالً واحــداً من بــني العديد من 
االســتثنائية  الطريقة  علــى  األمثلة 
التي أســهمت املناظــر الطبيعية في 
سبك مؤلفات أشــهر الكاتبات، فعلى 
مدى أربع حلقات شــملت كل من جني 
أوسنت واألخوات برونتي وبياتريكس بوتر 
ودو مورييــه، يعرض الفيلــم مدى تأثير 
البيئة احمليطة في إلهاب مخيلة العديد 
مــن الكّتــاب الكالســيكيني، وكيف 
في  الطبيعية  املناظــر  معالم  صاغت 
بريطانيا روايات خالدة كالسالفة الذكر 
»الطيور« و»ريبيكا« و»جني إير« و»كبرياء 

وحتامل« و»عقل وعاطفة«.
يقــول إيان هولــت، املنتــج التنفيذي 
للفيلــم، بأن هذه الروايــات لم يكتبها 
مؤلفوها فحســب، بل الزمــان واملكان 

الذي عاشــوا فيــه كذلــك، فلم يكن 
أو  ليكون لدينــا »مرتفعــات ويذيرنغ« 
بياتريكس  أو حكايــات  جامايكا«  »نزل 
بوتر لوال تلك املناظر الطبيعية الفريدة. 
»لو نظرنا الــى تلك الروايات من منظور 
مناظرها الطبيعية، ســنراها بطريقة 
مختلفة، ومن خالل عيــون مؤلفيها«، 
يقول هولت مضيفاً: »وسنراها من خالل 
عيون أسالفنا ألن أسالفنا كانوا ليقرؤوا 

هذه الكتب من وجهة نظر مختلفة«. 
لعبت املناظــر الطبيعية األيقونية دور 
شــخصيات هائلة في الروايات، كالدور 
احملــوري الذي لعبته أراضي يوركشــاير 
)يوركشــاير مــورز( في  املســتنقعية 
مرتفعات ويذرنغ، مثالً. هناك العديد من 
األماكن التــي لم نزرها من قبل، لكنها 
تبدو مألوفة لنــا نتيجة قراءتنا للكتب 

والروايات التي كتبت هناك. تساعد هذه 
العملية في وضع الروايات في سياقها، 
إذ نبدأ في إدراك بأنها محفوظة في صور 
حية وديناميكية، مشــروطة بالظروف 

القاسية للزمان واملكان الذي تصوره. 
 

احلرية في املورز واحلفالت
يشير هولت الى أن الكثير منا يقرأ هذه 
الروايات بعقلية القرن احلادي والعشرين، 
لكن لدى اســتيعاب وحشــية ما كان 
يحيــط بالكاتب حينها، يعــزز فهمنا 
لعمله، كفهمنــا للظروف االجتماعية 
التي نشــأت فيها شــخصية جني إير، 
ســندرك أنــه، قبل أقل مــن 200 عام، 
كان مجرد البقاء على قيــد احلياة أمراً 
صعبــاً للغايــة، إذ كان النــاس ميوتون 
جوعا، ال يحظون بفرصة عمل وال ضمان 

اجتماعي أو شــبكة حماية اجتماعية، 
كان نصــف األطفال ميوتون في ســن 
السادسة ومتوسط عمر عامل املصنع 
هو 24 عاماً، لذا غالباً ما تضمنت قصص 
األخوات برونتــي معدل وفيات األطفال. 
حينها نرى أن الرواية، في حقيقة األمر، 
أقســى بكثير ممــا كنا نعتقــد انه قد 
يكــون، تقول فورســترب، لذلك عندما 
نتجول، اليوم، ببلدة هاوورث، مســقط 
رأس األخوات برونتي، سنجد أن معظم 
من  شخصيات  أســماء  حتمل  األماكن 
رواياتهن، وأن مقبــرة البلدة هي األكثر 
اكتظاظــا وأن ثالثة أربــاع القبور تعود 

ألطفال.
كان لـ »املورز« تأثير حاســم على عمل 
الذي  التأثير  برونتي، وهــو ذات  األخوات 
كان للحفــالت الراقصة في أعمال جني 
أوســنت، اذ مثلــت املورز احلرية ألســرة 
برونتي، واملكان الوحيد الذي كانوا أحراراً 
فيه، فقــد تعرضن لــذات القيود التي 

تعرضت لها بطالت أوسنت. 
»املورز«  برونتــي  األخوات  اســتخدمت 
كاســتعارة للعواطف التي تختلج في 
صدورهن والتــي لم يتمكّن من التعبير 
عنهــا أو التصرف وفقهــا في حياتهن 
اخلاصة«. كونها ناشــطة نسوية طوال 
حياتهــا، تقول فروســترب بــأن إدراك 
التحديات التي واجهت هؤالء الكاتبات، 
وفي مقدمتها صعوبــة إتخاذ الكتابة 
كمهنة، يجعلنا نقدر ونحترم بحق هذه 

الروايات أكثر«.
 

العقبات الكؤود
إن الهدف اآلخــر وراء حراثة هذا احلقل 
الفكري هو إلعــادة تأكيد أهمية هؤالء 
الكاتبــات مــن خالل إعــادة النظر في 
إرثهــن، »عندمــا تقترب منهــن ومن 
البيئات التي كتنب فيها، ســتفهمهم 
بشــكل أفضل كشخصيات مستديرة 

لتتمكن  الكؤود  العقبات  بحق  واجهت 
مــن فعل الشــيء الذي حتــب«، تقول 
فروسترب مضيفة »لذلك استمر إرثهن 
حتى اليوم من خالل إظهار التقدير لهن 

وزيارة األماكن التي كتبوا فيها«.
تردد صدى إنكار إجنــازات املرأة من خالل 
الطريقة التي عوملــت بها العديد من 
الروائيــات عندما كن علــى قيد احلياة، 
يقول هولت: »كان صعبــاً للغاية على 
الكاتبات في القرن التاســع عشــر أن 
يتوجب عليهن النشــر بأســماء ذكور 
مســتعارة، فبعــد وفــاة إمييلــي وآن، 
كشفت شــارلوت برونتي عن هويتهن 
احلقيقيــة«، مضيفــا بأن اجلنســانية 
الفطرية في تلك الفترة لم تنتهي عند 
هذا احلــد، بقوله: »كانت الزوجة تصبح 
من ممتلكات زوجها، ففي شــهادة وفاة 
شــارلوت برونتي، لم تكن هناك إشارة 
إلى كونها كاتبــة ومؤلفة ناجحة، بل 

وصفت ببساطة بأنها »زوجة«.  
يرى هولت بأنه من العدل أن تنال هؤالء 
الكاتبات، اآلن، التقدير الذي يستحقون، 
فالكاتبــة بياتريكس بوتــر، لديها من 
اإلجنــازات التي تتجاوز تأليفها ألشــهر 
كتب األطفال عاملياً، فقد كانت ناشطة 
في مجال البيئة حتى قبيل استحداث 
إنقاذ  علــى  عملت  املصطلــح،  هــذا 
وجلأت  أحبتها،  التي  البحيرة«  »منطقة 
الى شــراء الكثير والكثير من األراضي 
من أرباح مبيعات كتبها من أجل احلفاظ 
علــى األراضي في »ليك ديســتريكت« 
لألجيال املقبلة وهــو أكبر إرث حققته 
بعــد وفاتهــا، تاركــة كل ممتلكاتهــا 
للصندوق الوطني. إذن، هي دعوة إلعادة 
البحث في األشــياء مــن جديد وإبطاء 
وقع احلياة ومحاولة احلصول على جتربة 

أكثر ثراء عن األماكن والكتب. 

* صحيفة االندبندنت البريطانية

صــدرت فــي بغــداد مؤخــرا اجملموعة 
الشــعرية للشــاعر العراقي جواد غلوم 
يل«  وآخُر من ِسجِّ نبيل  املســماة »حَجٌر 
وقد قام احتــاد االدباء في العراق بإصدارها 

مبادرًة منه على تعضيد النشر ألعضائه 
ممن يتوّســم فيهم اإلبــداع... وتضمنت 
اجملموعة ثالٌث وثالثون قصيدًة تنّوعت بني 
مايسمى القصائد العمودية والتفعلية 

إضافة الى القصائد النثرية.

ال ميكنني ان أحشر حَجرا في فمي

كي أسكَت نفاد صبري

حتما ستنطلق بفعل نفثات حسراتي

لِتشّج رأسي
***

كم عليَّ ان افّجر العيون والينابيع

وأكسر السدود

ألوقف اجلدَب العائم فينا

وحدها لطمُة حَجٍر على وجوه اجلبابرة

تفعُل فعلَها وتُدمي طلعتهم .

ة في الروايات البريطانية وعيون كاتباتها المناظر الطبيعيَّ

مجموعة جديدة للشاعر العراقّي جواد غّلوم
يل« »حَجٌر نبيل وآخُر من ِسجِّ

قراءة

رســالته فــي املاجســتير بجامعــة عني 
شمس، ويســتغرب من الوقت الذي ميضيه 
في القهاوي واملشــارب، والذي ال يعود إلى 
شــقته في حي الدقي إال فجــراً، وال يقرأ 
سوى الشعر والتاريخ، والذي يكّون رأيه في 
أمر ما من خالل رأي اآلخرين؛ يسأله البياتي 
مرة عــن أهم مــا كتبه جنيــب محفوظ، 
فيجيبه األستاذ شــجاع، إنها رواية )اللص 
والكالب( ويظل عبد الوهاب يردد هذا الرأي، 
كلما سأله سائل عن ذلك، أو كلما ورد ذكر 

لنجيب محفوظ!
ويظل كارهــا الدكتور علي جواد الطاهر، ال 
ألنه لم يكتب عنــه، بل جلية األمر أن عبد 
الوهاب اخلبير بخلق العداوات، وال ينجو من 
شواظ لسانه أحد، اشتبك في خالف مدمر 
مع اجلواهري الكبير شتاء سنة ١٩٧٢، لعله 
تناغماً مع دعــوات الناقد املصري الذي جاء 
مربد ســنة ١٩٧١، وهو أول مرة يعقد مثل 

هذا الطقس الثقافي.
 الدكتور محمد النويهي، تنفيساً عن حقد 
وحســد، لهذا التألق اجلواهــري الذي يزيح 
من طريقه فــي املهرجانات، كل شــويعر 
وشويعره! النويهي يبشرنا بـ)انتهاء مرحلة 
اجلواهــري(!! وقد صدرت مجلــة )ألف باء( 
ناشــرة صورة اجلواهري علــى غالفها األول 

ورأي النويهــي احلاســد، كما ملســت هذا 
احلسد من أســتاذنا الشاعر املصري، دكتور 
كمال نشــأت، يوم كان يدرســنا في آداب 

اجلامعة املستنصرية.
أقول ولقد انشــغل الوسط الثقافي، وكان 
الوســط وقتئذ مّواراً دّفاقا، انشــغل بهذا 
اخلالف، فحســم أســتاذي الطاهــر األمر 
مبقال نشــره في جريدة )التآخي( جاء فيه 
مــا معناه: إن من اخملجل ال بل من املعيب أن 
نقارن بني شــاعرية اجلواهري، وبني شاعرية 
عبد الوهاب، وعن أيهما أفضل، فهذا األمر 

ال يقبل نقاشا وال جدال.
ويصل بــه احلال أن يشــي بالقــاص عبد 
الســتار ناصــر، الذي كان قد نشــر قصة 
عنوانها )سيدنا اخلليفة(، كان فيها تعريض 
مبتصرف لواء بغداد ســنة ١٩٦٩؛ احلاج خير 
اهلل طلفــاح، الذي تفتقــت عبقريته! في 
احلفاظ على اآلداب العامة، بأن أنشأ شرطة 
االداب مهمتها حلق شــعر الشباب الذين 
كانوا يطيلون شعورهم، فضالً عن الفتيات 
اللواتــي يلبســن مالبس قصيــرة بصبغ 

سيقانهن!
يذهب صدام يوم كان نائباً إلى وزارة )اإلعالم( 
للوقوف على حقيقة األمر، ســائالً إياه عن 
القصة، وبــدل أن يدافع عن عبد الســتار 
وشى به قائال للنائب: هذا ال يعرف الكتابة، 
بل يُكتب له ويضع اسمه على املكتوب! مما 
أدى إلى اعتقال القاص عبد الســتار ناصر، 
ويوم التقيــا في مؤمتر القصــة القصيرة 
الذي عقد مبصيف صالح الدين صيف سنة 
١٩٧٨، يعاتبه عبد الســتار ويتطور العتاب 
إلى شــجار متهما إياه بأنه الســبب في 

حبسه.
يغــري عبُد الوهاب كاتباً عراقيا لَِتَســّقْط 
ما يراه هفــوات الناقد املصري الكبير غالي 
شــكري! كما أنه يطلب مــن غالي كتابة 
مقدمــة ألحــد مجاميعــه، فيلبــي هذا 
اإلنســان الطيب طلبه، ويكتب ال مقدمة 
بل دراســة ضافية في نحو أربعني صفحة، 
لكنه ينشر مجموعته تاركا املقدمة، وكأن 

األمر لعب صبيان!
يحدثنا الباحث شــجاع مسلم العاني عن 
الدكتــور عبد اإلله أحمــد، الذي ال يعجبه 
العجب وال الصيام في رجب، ولقد التقيت 
بــه أكثر من مرة فكنت أراه متشــنجا، وال 
سيما يوم رد على تلميذه يحيى الكبيسي 
فــي جلســة اســتذكار للقــاص املبدع 

عبد امللــك نوري، في احتاد األدباء ملناســبة 
أربعينيته، إذ وقــف صارخا في وجه يحيى: 
إني أحتداك!! وقــد انتفخت أوداجه وظننت 
أنا به الظنونا! وكان الدكتور العاني من بني 
احملاضرين، وذلك مساء اإلثنني ١٤ من أيلول 

.١٩٩٨
ينقــل الناقــد العاني صــوراً مــن تراجع 
اجملتمع العراقي وعســكرته، فهــذا املدير؛ 
مدير ثانوية قتيبة فــي مدينة الثورة، كان 
أشد قســوة على طالبه من مديرية األمن، 
يرســل الطالب زرافات ووحدانا إلى مديرية 

أمن املنطقة، ألنهــم وزعوا حلويات بذكرى 
تأسيس حزبهم، فترأف بهم مديرية األمن 
وتطلق سراح هؤالء الطالب املساكني! في 
حني عشــنا مع معلمني ومدرسني ومدراء 
- قبــل أن تتراجع قيم مجتمعنــا- كانوا 
مبثابة آباء ال بل أفضل: علي حيدر، شــاكر 
الشــيخ، محمد عبد  اجلــودي، مصطفى 
املتولي، عبد األمير  العاني، جمال  اللطيف 
البلداوي، عــزة محمد جــان، محمد علي 
البيــر، فؤاد درويش وو. ال بــل أن معاون هذا 
املدير، الذي أمســى في سنوات تلت رئيسا 

لتحرير جريدة )العراق( صالح الدين سعيد، 
كان يبصــق في وجوه الطــالب ويضربهم 
يأتيه  يعاتبه األستاذ شجاع  وإذ  ويطردهم، 

اجلواب البليد: إذن ماذا أفعل؟!
فتصوروا- يقول العاني- أي وحوش هؤالء؟!

يرِد في الكتاب ذكر حميد مرعي، الســوري 
الــذي كان يتــردد على القائــم الذي وقف 
في احملكمة العســكرية اخلاصة متهماً أو 

شاهداً. ص٧٠ 
وحميــد مرعــي هذا الســوري مــن أصل 
فلســطيني كان قد خطب الفتاة )يسرى 
سعيد ثابت( شــقيقة إياد، أحد اخملططني 
لعمليــة اغتيال رئيــس الــوزراء العراقي 
األســبق عبد الكرمي قاسم مساء ٧ تشرين 
ُقــِدم للمحكمة متهماً،  األول ١٩٥٩، وقد 
واقفا في قفص االتهام إلى جانب خطيبته 
وشــقيقها، وأحمــد طه العزوز، وســليم 
الزيبك، وشــاكر محمود حليوة،  عيســى 
وســمير عزيز النجم وعلي حسون، وخالد 
علــي الصالح؛ لولــب محاولــة االغتيال 
الفاشــلة، الذي يؤكد فــي كتاب مذكراته 
)علــى طريق النوايا الطيبــة( عدم معرفة 
مرعي مبحاولــة االغتيال، وحكمت احملكمة 

ببراءة يسرى.
كما أن اســم املمثلة زينب هو فخرية عبد 

الكرمي. ص٣٠
يرد اســم الباحث املصري اليســاري خليل 
كلفــت )١٩٤١-٢٠١٥( بصيغ عــدة منها: 
خليــل إســماعيل كلفــت )ص٥٢( وعدة 
أماكن، ويرد مــرة واحدة بصيغــة ) خليل 

كلفت إسماعيل(ص٦٤.
لقد اشــتهر هذا الباحث املظلوم باســم 
)خليــل كلفت( كتــب دراســة قيمة عن 
البياتي، وكان يكتب باســم مســتعار هو 
)صالــح محمد صالح( فضــال عن إصداره 

مجلة ) كاليري ٦٩(.
جاء على الصفحة ٢٩ قول الباحث شجاع:« 
وكان العراقيون قد انشغلوا بهذه املعركة، 
حني قام شاب عراقي رومانسي كان يعمل 
مع برتراند راســل بالنزول إلــى األهوار مع 
مجموعة من رفاقه تقليدا ألرنستو- تشي- 
آنذاك، لكن  الذي أصبح أســطورة  جيفارا 
اجملموعة من الشــبان فقــدت طريقها في 

األهوار وأنهتها قوات احلكومة العراقية« 
أقول إنه الشــاب خالد أحمــد زكي املولود 
في الناصرية سنة ١٩٣٨، وقتل في )معركة 

الغموكة( في ٣ من حزيران ١٩٦٨.

شكيب كاظم

في ضمــن مطبوعات اإلحتاد العــام لألدباء 
والكتاب فــي العراق لســنة ٢٠٢١، صدرت 
الطبعة األولى من كتــاب حمل عنوان )من 
أصداء املاضي. مذكرات د. شــجاع مســلم 
العاني( زينت صــدر الكتاب مقدمة متألقة 
مسهبة للباحثة والناقدة الرصينة الدكتورة 

نادية هناوي.
والكتاب الذكرياتي هــذا الذي يقع في مئة 
وثمان وعشرين صفحة، كتبها ناقدنا الكبير 
األستاذ الدكتور شجاع مسلم العاني، أيام 
والعالم  العراق  الكورونيــة  اجلائحة  ضربت 
في ربيع سنة ٢٠٢٠، انشغاالً مبا يفيد، ولقد 
أحسن الناقد شــجاع ُصنعا إذ سطر هذه 
الذكريات، اســتجابة حلث الدكتــورة نادية 
وإحلافها عليــه، ونحن في العــراق والوطن 
العربــي نعاني قلة فــي تدويــن مذكراتنا 

وذكرياتنا.
وإذ جــاءت هــذه اإلنثيــاالت الذكرياتية من 
غير ترتيب زمني، بل هــي خواطر تعّن على 
الذاكرة، فتأخذ ســبيلها نحــو الورق، وحني 
الناقد شــجاع-  بالكتابة- كما يقول  بدأت 
لم أفكــر بترتيب هذه األصــداء، وإمنا كنت 
أدونها بحســب ورودها على الذاكرة. ص١٩ 
مقدماً شــكره للدكتورة نادية هناوي؛ التي 
كانت حتثه علــى الكتابة وعلى إكمال هذه 

املذكرات.
في هــذه الصفحات التــي زادت على املئة، 
لقطــات ومثابــات فــي الشــأن الثقافي 
العراقي على مــدى نحو نصف قرن، منذ أن 
ذهب الناقد شــجاع إلى القاهرة ملناقشــة 
بحثه لنيــل درجة املاجســتير من جامعة 
عني شــمس أواخر ســنة ١٩٦٧واملوســوم 
بـ)املرأة في القصة العراقية( وحتى مغادرته 
التدريس اجلامعي غــب إحالته إلى التقاعد 
سنة ٢٠١١، ولقد أحسن ُصنعاً إذ جعل هذه 
الذكريــات تدور في الشــأن الثقافي العام، 
مع مس خفيف للشأن السياسي، متحدثا 
عن بعض الشــخوص والزمالء، وأشــهد أن 
اللســان، غافرا  َعّف  العانــي كان  الدكتور 
لتاريخ األدب  تاركا األمــر  عداوات بعضهم، 

كي يقول قولته فيه.
يحدثنا الناقد شــجاع حديثــا لعله أطول 
أحاديــث الكتاب، عن الشــاعر عبد الوهاب 
البياتــي الذي يلتقي به يوم ذهب ملناقشــة 

من أصداء الماضي.. مذكرات د. شجاع مسلم العاني

يذهب صدام يوم كان نائبًا 
إلى وزارة )اإلعالم( للوقوف 

على حقيقة األمر، سائاًل إياه 
عن القصة، وبدل أن يدافع 

عن عبد الستار وشى به قائال 
للنائب: هذا ال يعرف الكتابة، 

بل يُكتب له ويضع اسمه 
على المكتوب! مما أدى إلى 

اعتقال القاص عبد الستار 
ناصر

غالف الكتاب
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

زينب الحسني:

أو  بـــ »عيد احلب«  العالم  يحتفل 
ما يعرف عامليا باسم »الفالنتاين«، 
فــي 14 فبراير من كل عام، وينتظر 
العشــاق هذه املناســبة للتعبير 
البعض،  لبعضهــم  حبهــم  عن 
تأثرت  جميلــة،  مشــاعر  وإلحياء 
بسبب ضغوط احلياة، فهل ميكن ان 
نختصر هذا العيد بصفحة واحدة؟
ال بالتأكيد، ولكن حسبنا من هذه 

الصفحة ان نساهم بهذا العيد.
شــهد هــذا العيد فــي العامني 
أعدد  فــي  انخفاضــا  املاضيــني، 
احملتفلني به نظرا ملــا مر به العالم 
جديــدة  ســاالت  انتشــار  مــن 
مــن فيــروس كورونــا املســتجد 
»كوفيــد19« منذ عام 2019، والتي 
على  وأثرت  كبير  بشــكل  تفشت 
اخلاصة  واالحتفــاالت  الفعاليــات 
بعيــد احلب، حيــث اقتصرت على 
فعاليــات محــدودة وضيقة وعبر 

منصات التواصل االجتماعـي.
ويتبادل العشــاق واألحباب واألزواج 
الرسائل والورود كما كل عام، حيث 
العربية وكذلك  الدول  تقيم بعض 
فيما  احلب،  عيد  فعاليات  األجنبية 
يطغى اللون األحمر على هذا اليوم، 
حيث تتزين احملــال التجارية ومحال 
بيع الزهور باللون األحمر والذي يرمز 
بني العشــاق واألحباب للون احلب، 
حيث تزداد في هــذا اليوم عمليات 
البعض  يقــوم  فيما  الزهــور،  بيع 
بالبحث عن رسائل عيد احلب 2022 
لكي يقوم بإرسالها إلى حبيبته أو 

حبيبة.

محركات البحث
يســعى عدد كبير مــن رواد مواقع 
التواصــل االجتماعــي واملواطنني 
لاحتفال بهذا اليــوم مع االحباب 

واألصدقاء واخملطوبني.
وتصدر وســم عيــد احلب منصات 
التواصــل االجتماعــي ومحركات 
البحث الشــهيرة »جوجل«، خال 
الســاعات املاضيــة، مــع اقتراب 
حلولــه، بعد تســاؤل عــدد كبير 
مــن املواطنــني عبر موقــع تويتر 
عيد  عن  واالنســتغرام  وفيسبوك 

احلب لاحتفال بهذا مع أحبابهم.
أن  النفســية  الدراســات  وأثبتت 
الناس بحاجة ملعرفة مصيرهم مع 
مــن يحبونه، ولن يكــون هذا األمر 
ممكًنــا إال بالتعبير عــن احلب، وهو 
تعبير ال يتم بالكام فقط، بل يجب 

أن يقترن بأفعال تدل على احلب.
 تعود قصة االحتفال بعيد احلب إلى 
أكثر من ســبعة عشر قرنًا، عندما 
توفــي القديس فالنتــني من أجل 
الدفاع عن دينه ونشــره بني الناس، 
وفي نهاية أيامه تعــرف على ابنة 
السجان التي كانت أرسلها والدها 

لتتعلم منه العلوم التي يحملها.

أجمل الرسائل
احملبــون لبعضهم  يــدّون  عادة ما 
البعض كلمــات تعّبر عن االمتنان 
واملشاعر الطيبة، خال االحتفاالت 

بعيد احلب.
ويجــد كثيــرون حيرة فــي اختيار 
الكلمات املناســبة لرســائل عيد 
احلــب وعبــارات عيد احلــب، وهي 
متغيرة بحســب طبيعة احملبة، فا 
يشترط في ذلك اليوم للتعبير عن 
مرتبطان  الطرفــان  يكون  أن  احلب 
ببعضهــا، فهنــاك رســائل عيد 
احلب لألصدقاء، ورســائل عيد احلب 
للعشــاق، كما تكــون هناك صور 

لعيد احلب أيضاً.

الرسائل اكتبها بنفسك
لعل أجمل الرســائل مــا يكتبها 
وبأســلوبه  بنفســه،  الشــخص 
اخلــاص، حتــى ولــو كان ضعيفاً، 

فهو بذلك يعّبر عن ذاته بلســانه 
ال بلســان غيره، وألن املشاعر التي 
تدفعه للكتابــة نابعة من داخله، 
فهو أفضل َمن يّعبر عنها، وستلقى 
بنفســه  يكتبها  التي  الرســائل 
قبــوالً أكبر عند الطرف اآلخر، أكثر 
بكثير مما لو كان قد اقتبســها من 
مــكان ما، وبرغم معانــاة البعض 
مع ذلك األمــر، إال أن هذه الطريقة 
هي األفضل لرسالة عيد احلب في 

.2022

هدايا عيد احلب
عرضت األســواق واملتاجــر باللون 
الدببة  مقدمتهــا  فــي  األحمــر 
ومواد  الــورود  وأغصان  والوســائد 
اإلنارة وبطاقات التهاني في مشهد 
يعكس حالة مــن الفرح واالبتهاج 
في  العالم  في مشاركة شــعوب 
إحيــاء هذه املناســبة كتعبير عن 
باد  تعيشها  التي  االستقرار  حالة 

الرافدين.
املواطن علي حســن يقول: احلب ال 
بطائفه  وال  معينــه  بفترة  يتحدد 
الن رب العاملــني من خلق ادم وحواء 
خلق احلــب ، واعتقد ان االحتفال ال 
يخص اجملتمع األوربي فحســب امنا 
هــي فرصة للحب والســعادة بني 
شتى أبناء العالم باختاف الوانهم 
واديانهــم وطوائفهم. وبالنســبة 
للهدية فقال حســن كلما كانت 

بسيطة تكون أجمل.
املواطنــون الذين ســلموا أن احلب 
للجميع، وقفوا امــام قناعة أخرى 
تؤكد أن مردود هذا احلب كان فقط 

على التجار والباعة.
الطالــب عصــام هــادي يقــول: 
بالنسبة للتجار هناك من يستغل 
هذه املناســبة لرفع أسعار الهدايا 
فالهدية التي قيمتها خمسة االف 
أصبحت بـ 15 و20 ألف دينار، كنت 
أمتنى اشــتري حلبيبتي شيئا يليق 
بهذه املناســبة وبها لكــن ارتفاع 
األسعار جعلني اكتفي بوردة حمراء 

ورصيد فئة خمسة االف دينار. 
اما أصحاب احملال فقد أشاروا الى ان 
اســعار الهداية ثابته لكن املواطن 
غير معتاد على شــرائها في االيام 
غالية  انهــا  فياحظ  االعتياديــة 

الثمن. 
لبيع  عمار ســعد صاحب محــل 
لألسعار  بالنســبة  يقول:  الهدايا 
ثابتــه لكن بهذه املناســبة يكون 

اقبــال كبيــر على شــراء الهدايا 
اســعارها  انها  املواطن  فيشــعر 

غالية الثمن. 
وأضاف سعد: هدايا عيد الفالنتاين 
هذا العام تشهد رواجا واقباال كبيراً 
املدارس  وخاصة مــن قبل طلبــة 
واجلامعات بعد ان أصبـــح الـدوام 
مفـــرح  الشيء  وهذا  حضوريـــا 
بالنسبة لنـا نحـن أصحـاب احملـال.
ســامر جنــم صاحب محــل ايضا 
نوعياتها  تختلــف  الهدايا  أضاف، 
فهنــاك هدايا مــن الدرجة األولى 
وهناك درجة ثانيــة وثالثة )وعندي 

تبدي من اخلمسة وانت صاعد(. 
وتابع جنــم: مت اســتيراد انواع مميزة 
من الهدايا من مناشــىء مختلفة   
وغالبا ما اقترح على الزبائن شــراء 
انواع مــن الهدايا ألنني اشــعر ان 
بعض مــن الزبائن يريد تقدمي هدية 
لكنهــم ال يعرفون مــاذا يختارون 
نظرا لكثــرة انــواع الهدايا فمثا 
البعض منهم يريد شراء دب ونحن 
لدينا انواعا بعضها صامتة واخرى 
الزبائن لشــراء  ادعو  فأنــا  ناطقة 
الناطقة ألنهــا أكثر جمالية برغم 

انها متشابهة في الشكل واللون.

الدببة.. عشق الفتيات
تعــد ألعاب مثل الدببــة بأنواعها 
اخملتلفــة مــن األشــياء املفضلة 
للفتيــات، ويتواجد الكثير من تلك 
مثل  احمللية،  األســواق  في  األلعاب 
فافيلــو والقطــة كيتــو وكرتي 
البعبــع، وتتراوح مــن صغيرة إلى 
متوســطة، وبأســعار مختلفــة 
خصوصــا  الفتيــات  وتفضلهــا 

الطالبات بشتى االعمار.

األحمر في عيد احلب
يُعد اللون األحمر من األلوان اجلاذبة 
لانتباه، كذلــك فهو لون يعّبر عن 

املشاعر العاطفية العميقة.
مــن ناحية أخــرى، يعــزز األحمر 
لذلــك  الفيزيائيــة،  التفاعــات 
يســتخدمه التجار لتحفيز الناس 
على اتخاذ قرارات الشراء السريعة.
كما تعبر الورود احلمر عن العاطفة 
العميق، وهي محجوزة دوماً  واحلب 
العاقات  أو  الرومانسية،  للعاقات 

التي تأمل حتوَّلها إلى الرومانسية.
فاألحمر يرتبط باســتثارة مشاعر 
لذلك  العاطفية،  والرغبــات  احلب 

ارتبط بيوم عيد احلب.

كمامات عيد احلب 2022
األشياء  من  الوجه  أقنعة  أصبحت 
اليومية،  حياتنــا  في  األساســية 
والتــي يجب ارتداؤهــا عند اخلروج 
مــن املنــزل والتواجد فــي أماكن 
التجمعــات، للحماية من اإلصابة 
بفيروس كورونا ومتحوارته اجلديدة، 
لذلك اهتمت بيوت األزياء بتصميم 
وتصميمات مختلفة  بألوان  أقنعة 
لتتوافق مع املابــس التي يرتديها 
األشــخاص عند اخلروج من البيت، 
بهذه املناســبة. يوجــد قناع وجه 
بطبقات  القمــاش  مــن  مصنوع 
ثاثية أبيــض اللون ومزين بالقلوب 
احلمــراء، يتوافق مع ألــوان املابس 
اخملتلفــة، مما يســاعد في احلصول 
على إطالة مناسبة عند االحتفال 
مصنوع  قناع  وهنــاك  احلب.  بعيد 
امللونة،  بالقلوب  القماش مزين  من 
لذلك فهو يتوافق مع ألوان املابس 
اخملتلفة التي ميكن أن ترتديها الفتاة 

عند االحتفال بعيد احلب.
ويوجــد قنــاع وجه مصنــوع من 
لم  الذين  للعزاب  القماش مصمم 
يعثروا على شريك حياة حتى هذه 
اللحظــة، حيث يتيــح لهم طبع 
أسم حيوانهم األليف على القناع 

الرتدائه في عيد احلب.

يواكبون اقرأنهم في دول العالم
الشــأن  فــي  مختصــون  يــرى 
االجتماعــي العراقــي أن الثــورة 
الذي  الكبير  واالنفتاح  املعلوماتية 
شهدته الباد في السنوات القليلة 
املاضية تعد من أهم األسباب التي 
دفعت الشــباب العراقي الى إحياء 
“عيد احلــب« بالتزامن مع أقرانهم 
في الــدول الغربية، وهو العيد ذاته 
الذي لم يكن يحظــى بأي اهتمام 

يذكر قبل عقد من الزمان.
في  االجتماعية  الباحثــة  وتعــزو 
منظمة حرية املــرأة، دالل الربيعي، 
ســبب تنامي ظاهــرة االحتفال بـ 
»عيــد احلب« إلى انفتاح الشــباب 
العراقــي على العالــم األخر »من 
واالتصاالت،  املعلومــات  ثورة  خال 
ومحاولتهــم مواكبة اقرأنهم في 
دول العالم كمتنفس يبعدهم عن 
اجلو غير املســتتب الذي يشــهده 

البلد.
وتضيــف الربيعي أن »شــخصية 
الفــرد العراقي املتشــوقة للحياة 
جعلت من هــذه املناســبات رمزاً 
فقدت  بلد  في  والســام  للمحبة 

فيه هاتان الصفتان.. 
الباحث علــي نعمة قــال: يحاول 
العشاق والعاشــقات في بلدي أن 
يثبتــوا للعالم أجمــع أنهم دعاة 

للحب والوئام«.
وأضاف ان عيد احلب أو عيد العشاق 
أو »يوم القديس فالنتاين« مناسبة 
يحتفل بها الكثيــر من الناس في 
كل أنحاء العالم في الرابع عشــر 
من شــهر فبراير/شــباط من كل 
عام. ويعــد هذا هو اليوم التقليدي 
الذي يعبر فيه احملبــون عن حبهم 

لبعضهم البعض.

دراسات وابحاث
مــن وحــي أجــواء عيد احلــب أو 
الفالنتاين، في السابق وجد باحثون 
في جامعــة كاليفورنيا ديفيس أن 
معدالت ضربات قلب العشاق كانت 
متزامنــة عندما كانوا يجلســون 

بهــدوء معاً في غرفة أو عبر طاولة 
مع بعضهم البعض. 

عندما خلــط الباحثون بني األزواج، 
بحيث مت إقران كل منهم بشخص 
غريب بدالً من شــريكه، لم تتسق 
معــدالت ضربات القلــب مع هذا 

الشخص الغريب.
كانــت هــذه مجــرد دراســة من 
تستكشــف  دراســات  مجموعة 

كيفية تزامن إيقاع نبض القلوب. 
ووجدت األبحــاث احلديثة أن قلوب 
الذين يتفقون من اللقاء األول على 
املثال تدق بشكل متزامن  ســبيل 
مع بعضها البعض، حسب ما نشر 

موقع Nature العلمي.
وال ينحصــر األمر باحلب والعشــق 
فقط، إذ ميكن أن تتزامن دقات قلب 

الغرباء أيضاً.
ينخرط  عندما  األمــر  هذا  يحصل 
أو  للقصة  االســتماع  في  األغراب 
السرد نفسه أو مشاهدة فيلم في 

اللحظة نفسها.
كمــا تبــني أن قلــوب األمهــات 
متســق  بإيقاع  تنبض  وأطفالهن 
عندمــا تلعب األمهــات واألطفال 

معاً.
ما تــزال آليات كل هذا التزامن قيد 
األسباب-  أن  احملتمل  ومن  الدراسة، 
إلى اآلليات- ســتختلف  باإلضافة 
من موقف إلى آخــر، ومن زوج إلى 

آخر.

ما حقيقة عيد احلب؟
يعود أصل عيد احلــب الى الرومان 
 14 قدميا وهــم يحتفلون بــه فى 
فبراير من كل عام، وكانوا يســموه 
باســم لوبركليا ويقدمون أللهتم 
قصة  حقيقة  إن  ويقــال  القرابني، 
عيد احلب ترجــع الى إن اإلمبراطور 
كايديس منع علــى جنوده الزواج 
حتــى ال يتقاعســوا عــن احلرب، 
وهو  القساوســة  أحد  له  وتصدي 
فلنتني وكان يعقــد الزواج للجنود 
سرا، وكشف أمره بعد فترة وألقي 
القبض عليه وهو في السجن وقع 
بحب وغرام بنت الســجان، وحكم 

عليه باإلعدام ومت تنفيذه.

حقيقة أصل عيد احلب
وهنــاك أكثر مــن روايــة تاريخية 
تتعلــق بذلك اليوم، الــذي يحاول 
فيه الكثيرون التعبير عن امتنانهم 
للمحبــة التــي يحظــون بها من 

اآلخرين، أزواجــا كانوا أو أصدقاء أو 
حتى زماء عمل.

لعــل الرواية األكثر انتشــارا حول 
قصة الفانتني، تقــول إن فالنتاين 
كان كاهنا عاش في روما خال القرن 
الثالث امليــادي، وجرى اعتقاله من 
قبل إمبراطــور روماني، حني كانت 
الديانة املســيحية مضطهدة في 

تلك الفترة.
تقول الرواية أيضــا إن اجلرمية التي 
العشاق  تزويج  فالنتاين،  فيها  وقع 
املســيحيني بعضهــم البعــض، 
وذلك في مخالفــة واضحة ألوامر 
الذي  الثاني،  كاوديوس  اإلمبراطور 
منع الزواج آنــذاك اعتقادا منه أنه 
سبب وراء عزوف بعض الشباب عن 

اخلدمة العسكرية.
وتقول روايات أخــرى إنه كان ينقل 
الرســائل بــني املســيحيني ممن مت 
ســجنهم، وقبل إعدامه ترك ورقة 
عبــارة عن رســالة المــرأة مذيلة 
البطاقات  إهــداء  باســمه، فصار 
وعبارات احلب في ذلــك اليوم عادة 

يفعلها كثيرون.

قصة الفالنتني احلقيقية
وهنــاك علــى األقل 3 قديســني 
مسيحيني كانوا في زمن اإلمبراطور 
ولقوا  الثاني،  كلوديــوس  الروماني 
فبراير،   14 فــي  جميعا حتفهــم 
كان أحدهم كاهنا في روما، واآلخر 
أسقفا في تيرني وبالنسبة للثالث 
فلم يكن هناك حديث عنه غير أنه 
لقي حتفه في أفريقيا، لكن املؤكد 
أن فاالنتايــن الــذي ســمي اليوم 
باســمه، كان اإلمبراطور ال يحبه، 
وبعدمــا عــرف أنه يؤدي مراســم 
الزواج بالنســبة للمسيحيني سرا 

قرر إعدامه.
تقــول الروايــات أيضــا إن فانتني 
كان يبشــر بالديانــة املســيحية 
أغضب  مــا  كبير،  على مســتوى 
بعدما  خصوصا  آنذاك،  اإلمبراطور 
منزل  فــي  جبرية  إلقامة  أرســله 
أرســتقراطي اسمه أســتيريوس، 
هناك،  باملســيحية  يبشــر  وصار 
فالنتاين  على  أستيريوس  واشترط 
ابنتــه الضريرة،  أن يقوم بشــفاء 
فوضع يده على عينها وصلى حتى 
عاد إليها بصرهــا، وجنح آنذاك في 
تعميد 44 شخصا، فأمر اإلمبراطور 
باعتقالهــم جميعــا، وأمر بقطع 

رأس فالنتاين.

تاريخ بداية االحتفال
باليوم العاملي للحب

بــدأ االحتفال بيــوم عيد احلب في 
وبحلول  الســابع عشــر.  القــرن 
منتصف القرن الثامن عشــر، كان 
من الشائع بني األصدقاء والعشاق 
من شــتى الطبقــات االجتماعية 
تبــادل الهدايا الصغيــرة أو احلى 
بخط  املكتوبة  احلب  عيد  رســائل 
اليــد، وبحلــول عــام 1900 بدأت 
محل  حتل  املطبوعــة  البطاقــات 
التطور  املكتوبة بسبب  الرســائل 

في تكنولوجيا الطباعة. 
كانــت البطاقات اجلاهــزة طريقة 
عــن  للتعبيــر  للنــاس  ســهلة 
مشــاعرهم في وقت مت فيه إعاقة 

التعبير املباشر عن مشاعر الفرد. 
كما ســاهمت انخفــاض تكلفة 
إرســال  زيادة شــعبية  في  البريد 
عبارات احلب وبطاقات عيد احلب. رمبا 
بدأ األمريكيون في تبادل البطاقات 
املصنوعــة يدويًا فــي أوائل القرن 
الثامن عشــر. في أربعينيات القرن 
التاسع عشــر، بدأت سيدة تدعى 
أســتر هاوالند بصناعــة بطاقات 
معايــدة لعيد احلب مــن الدانتيل 
واألشرطة املزخرفة والصور امللونة، 
حتى أنها لقبــت بـ«ام عيد احلب«، 
واليوم، يتم إرســال ما يقدر بنحو 
145 مليون بطاقــة عيد احلب كل 
عــام، ويعد ثاني أكبــر عطلة بعد 
رأس السنة يتم فيها تبادل الهدايا 

وبطاقات املعايدة.

طقوس غريبة لالحتفال
بعيد احلب حول العالم

بعض الــدول لها طقوس مختلفة 
متامــا لاحتفال بهــذا اليوم ومن 

أبرزها وفقا للموقع األمريكي 
للرجال.  الشوكوالتة  تقدم  النساء 
فــي كوريا اجلنوبية تقوم النســاء 
بتقدمي الشــوكوالتة في عيد احلب 
الرابع  فــي  االمتنان  للتعبير عــن 
عشــر من فبرايــر، ويحتفلون مرة 
أخرى بالفانتني خال شهري فبراير 

ومارس.

النرويج
النرويج يُحتفل بعيد احلب من  في 
خال إرســال رسالة رومانسية من 
دون اإلفصاح عن الهوية للشخص 
املرسل إليه ويســمى بـ »املعجب 

السري«.

يوم األصدقاء في إستونيا
في إستونيا يسمى عيد احلب بيوم 
الهدايا  النــاس  ويتبادل  الصداقة، 
اليوم،  التهنئة فــي هذا  وبطاقات 

تعبيرا عن احلب.

مالعق احلب
في ويلز يُحتفل بعيد احلب بطريقة 
غيــر تقليدية، من خــال إهداء ما 
عبارة  وهي  احلب،  مبلعقة  يســمى 
عن ماعق خشبية ينحتها الرجال 
رومانسية،  عبارات  عليها  ويكتبون 
وتقــدم كهدية للنســاء في هذا 

اليوم.

بسكويت الزجنبيل
في أملانيا يحتفلــوا بعيد احلب من 
على  الزجنبيل  بسكويت  خبز  خال 
ويتناولــه احملبوبون مع  هيئة قلب، 
الشاي،  احتساء  البعض مع  بعض 
ويأتــي مع البســكويت شــرائط 
تُربط حول الكتف تعبيرا عن احلب 

واألبدية.

الرقص في الشوارع
فــي جواتيمــاال يحتفــل الرجال 
والنســاء بعيــد احلب مــن خال 
الرقص في الشــوارع، وهم يرتدون 
الريــش واألقنعة تعبيــرا عن احلب 

والبهجة.

نصنع الحب في عيد الحب ليهنأ بنا من نحب
الفالنتاين يوم عالمي للفرح والبهجة رغم الضغوط الحياتية 
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في الصينية

العدد/ 2022/95
التاريخ/ 2022/2/13

م/ إعالن
الى املدعو )قاسم حماد جبر(

قدم املستدعي )حماد جبر عبود( 
طلبا الى هذه احملكمة يطلب فيه 
إصدار حجة وفــاة بحقك بتاريخ 
2015/10/3 قــررت هــذه احملكمة 
محليتني  بصحيفتــني  تبليغك 
وفي حــال تبليغك وعد حضورك 
ســيتم إصدار حجة وفاة بحقك 

وفق االصول
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد/ 3530/ب/2021
التاريخ/ 2022/2/13

إعالن
الى/ املدعى عليه 

)حيدر حسن عبداهلل(
بناًء علــى الدعــوى البدائية املرقمة 
أعاله واملقامة مــن قبل املدعي )علي 
عبداهلل عبيد( املتعلقة بدين بذمتك 
مبلغ قــدره مائة وخمســون مليون 
دينار كقرضة حسنة أخذته منه ولم 
تعيــده له برغم املطالبة املســتمرة 
وجملهولية محل اقامتك تقرر تبليغها 
اعالنا بواســطة صحيفتني محليتني 
على موعد املرافعة املوافق 2022/3/6 
وفي حال عدم حضورك او إرســال من 
املرافعة  ســتجرى  قانونا  عنك  ينوب 

بحقك غيابا وفق األصول.
القاضي
أزهر علي فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 886/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/10

املدعى عليه )كرمي حسني عودة(
م/ تبليغ

أقامــت املدعيــة )هدى كرمي حســني( 
التي  اعاله  املرقمة  الشــرعية  الدعوى 
تطلــب فيهــا النفقة املســتمرة لها 
وبالنظر جملهولية محل إقامته حســب 
شرح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني باحلضور 
امام هذه احملكمة صبــاح يوم املرافعة 
التاسعة  الســاعة  املوافق 2022/2/24 
صباحا وعند عدم حضورك او إرسال من 
املرافعة بحقك  ينوب عنك سوف جترى 

غيابا وفقا للقانون.
القاضي
جواد حسني نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة جنح الناصرية
العدد: 384/ج/2022
التاريخ: 2022/2/9

إعالن
الى املتهم 

ازاد محمد صالح محمد أمني
م/ تبليغ

قدم املشــتكي )عبداهلل رحــم ناعم( 
الدعــوى اجلزائية املرقمــة اعاله والذي 
يطلب فيها الشكوى ضدك وفق احكام 
وبالنظر جملهولية  املادة 459/ عقوبــات 
محــل اقامتك حســب شــرح القائم 
بالتبليغ لذا تقــرر تبليغك بصحيفتني 
أمام هذه  باحلضــور  يوميتني  محليتني 
املوافق  احملاكمــة  يوم  احملكمة صبــاح 
2022/3/17 الســاعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او إرســال من ينوب 
عنك قانونا سوف جترى احملاكمة بحقك 

غيابا ووفقا للقانون.
القاضي
علي محمد سليم حميدي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة- 2022/195
التاريخ/ 2022/2/10

الى/ املنفذ عليه )عادل حميد شوكان(
لقد حتقق لهذه املديريــة من أنك مجهول 
محــل اإلقامــة وليس لك موطــن دائم او 
مؤقت او مختار ميكن إجــراء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا باحلضــور في مديرية تنفيذ 
ســدة الكوت خالل خمسة عشر يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر ملباشرة املعامالت 
التنفيذيــة بحضــورك وفــي حــال عدم 
بإجراءات  املديرية  حضورك ستباشــر هذه 

التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد عبدالرضا زيدان الطائي

اوصاف احملرر:
قــرار محكمــة بــداءة الكــوت بالعــدد 
2341/ب/2021 واملؤرخ 2021/9/12 بخصوص 
الدين الذي بذمتك لصالح الدائن )حســني 
ســجاد طاهر( والبالــغ )3,838,000( ثالثة 
ماليــني وثمنمائة وثمانية وثالثون الف دينار 

عراقي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ احلي

تنفيذ/ 30
رقم االضبارة: 2022/126
التاريخ: 2022/2/13

الى/ املنفذ عليه
املدين/ مهدي حبيب جاسم

لقد حتقق لهذه املديرية من أنك مجهول 
محــل اإلقامة وليس لــك موطن دائم او 
مؤقت او مختار، ميكن إجراء التبليغ عليه، 
واســتنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنــا باحلضور في مديرية 
تنفيذ احلي خالل خمسة عشر يوما وتبدأ 
من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت 
التنفيذيــة بحضــورك وفي حــال عدم 
بإجراءات  املديرية  حضورك ستباشر هذه 

التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان
األحوال  قــرار محكمــة  احملــرر:  اوصاف 
الشخصية في احلي بالعدد 67/ش/2022 
في 2022/2/3 قرار نفقة أطفال ومقدراها 
840000 ثمامنائة واربعون الف دينار سنويا

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 885/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/10

املدعى عليه )كرمي حسني عودة(
م/ تبليغ

أقامت املدعية )منتهى قاســم راضي( 
التي  اعاله  املرقمة  الشــرعية  الدعوى 
تطلب فيها النفقة املاضية واملستمرة 
إقامته  وبالنظــر جملهولية محــل  لها 
حسب شــرح القائم بالتبليغ لذا تقرر 
يوميتني  محليتني  بصحيفتني  تبليغك 
باحلضور أمام هــذه احملكمة صباح يوم 
املرافعــة املوافق 2022/2/24 الســاعة 
التاســعة صباحا وعند عدم حضورك 
او إرســال من ينوب عنك ســوف جترى 

املرافعة بحقك غيابا وفقا للقانون.
القاضي
جواد حسني نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 472/جنح/2022
التاريخ: 2022/2/8

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

طارق خضر مطشر عبداهلل
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
احلاضر ولكونك متهما في  الوقت 
القضيــة املرقمة 472/جنح/2022 
عقوبات   )433( املــادة  احكام  وفق 
فقد تقــرر تبليغــك باالعالن عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
2022/3/13 وفي حال عدم حضورك 
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

حسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين

محكمة االحوال الشخصية 
في بيجي

العدد/ 2022/1171
التاريخ/ 2022/2/8

م/ إعالن
الى/ املدعوة )عهود حامت يونس(

حمد  )زهيه  املســتدعية  قدمت 
مهيدي( طلبا الــى هذه احملكمة 
وفاة  تطلب فيــه إصدار حجــة 
بحقــك بتاريــخ 2018/5/4 قررت 
هذه احملكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني وفي حال تبليغك وعدم 
حضورك سيتم إصدار حجة وفاة 

بحقك وفق االصول.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت

العدد: 947/ش/2021
التأريخ: 2022/2/2

الى/ املدعى عليه )علي عماد نزال(
م/ إعالن

الدعوى  )اميان ليث ســامي(  املدعية  أقامت 
املرقمة 947/ش/2021 أمام محكمة االحوال 
الشــخصية في هيت والتــي تطلب فيها 
احلكــم بتصديق الزواج اخلارجــي وقد صدر 
قرار حكــم بحقــك بتاريــخ 2021/12/12 
والذي يقضي باحلكم بتصديق الزواج الواقع 
خارج احملكمة بتاريــخ 2015/5/5 بني املدعية 
اميان ليث ســامي واملدعى عليه علي عماد 
نــزال على مهــر معجله خمســة ماليني 
دينار مقبوض ومؤجله خمســة ماليني دينار 
تستحقه عند حلول اقرب االجلني وجملهولية 
محل إقامتك حســب شرح القائم بالتبليغ 
واملؤيــد من قبل اخملتار قررت احملكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتــني وعليك مراجعة هذه 
احملكمة أو من ينوب عنك قانونا وبعكســه 
ســوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة احلكم 
احلضوري خالل ثالثــني يوما من اليوم التالي 

لتاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة- 2022/247
التاريخ/ 2022/2/10

الى/ املنفذ عليه )حيدر بشار يونس(
لقد حتقق لهذه املديريــة من أنك مجهول 
محــل اإلقامــة وليس لك موطــن دائم او 
مؤقت او مختار ميكن إجــراء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا باحلضــور في مديرية تنفيذ 
ســدة الكوت خالل خمسة عشر يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر ملباشرة املعامالت 
التنفيذيــة بحضــورك وفــي حــال عدم 
بإجراءات  املديرية  حضورك ستباشــر هذه 

التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد عبدالرضا زيدان الطائي

اوصاف احملرر:
قــرار محكمــة بــداءة الكــوت بالعــدد 
 2021/10/13 واملــؤرخ  2489/ب/2021 
بخصوص الدين الذي بذمتك لصالح الدائن 
)حسني ســجاد طاهر( والبالغ )8,660,000( 
ثمانية ماليني وســتمائة وستون الف دينار 

عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية
محكمة بداءة العمارة

العدد: 1218/ب/2022
التاريخ: 2022/2/13

إعالن
عطفــا على احلكم الصادر مــن محكمة بداءة 
بالعــدد 1218/ب/2021 في 2021/8/18  العمارة 
املتضمن إزالة شيوع العقار تسلسل 1155/118 
نهر دجلــة واملوصوف ادنــاه باملزايــدة العلنية 
ملدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر 
فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة محكمة بداءة 
العمارة في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 
القانونية  التأمينــات  مســتصحبني معهــم 
البالغة 10% من القيمة املقدرة والبالغة خمسة 
وعشــرين مليون دينار وعند انتهاء املدة املذكورة 
ستجرى اإلحالة القطعية حسب األصول. علما 
ان الدفــع نقــدا )والداللية على املشــتري( وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا لذلك.
القاضي
كاظم خلف احمد

االوصاف:
املساحة/ 3 اولك و 20 م

الشاغل/ كاظم جاسب حمود
املشتمالت/ عبارة عن دارين

درجة العمران/ متوسطة البناء
يرغب باالشغال/ يوجد راغب

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

م/ إعالن ثاٍن
عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار امالك مديرية بلدية )قلعة سكر( البالغ 
عددها )13( وكما مبينة مواصفاتها ادناه، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب 
البلدية خالل مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعــالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي 
من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية 

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

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار
م/ إعالن كسر قرار

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل ونظرا حلصول كسر 
قرار على األمالك العائدة الى مديرية بلدية )الشطرة( عدد )1( واملوضحة تفاصيلها 
ادناه، تعلن جلنة البيع واإليجار فــي مديرية بلديات ذي قار عن إعادة املزايدة العلنية، 
فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )7( ايام تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من 
قيمة مبلغ الضم االخير مع نســبة 15% )كســر قرار( واحلضور في اليوم التالي من 
مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب الوقت احملدد )10 صباحا( مع جلب هوية 
االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 

2% وأي مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

االثنني 14 شباط 2022 العدد )4840(

Mon. 14 Feb. 2022 issue )4840(

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

 1,350,000 مليون وثالثمائةسنة واحدةحانوتجزء من 19/672قلعة سكر1
وخمسون الف دينار

 1,750,000 مليون وسبعمائةسنة واحدةحانوتجزء من 22/672قلعة سكر2
وخمسون الف دينار

 1,750,000 مليون وسبعمائةسنة واحدةحانوتجزء من 29/673قلعة سكر3
وخمسون الف دينار

 1,750,000 مليون وسبعمائةسنة واحدةحانوتجزء من 30/673قلعة سكر4
وخمسون الف دينار

 1,400,000 مليون واربعمائة الفسنة واحدةحانوتجزء من 37/673قلعة سكر5
دينار

 1,400,000 مليون واربعمائة الفسنة واحدةحانوتجزء من 38/673قلعة سكر6
دينار

 1,400,000 مليون واربعمائة الفسنة واحدةحانوتجزء من 39/673قلعة سكر7
دينار

 850,000 ثمامنائة وخمسون الفسنة واحدةحانوتجزء من 44/673قلعة سكر8
دينار

 1,250,000 مليون ومائتان وخمسونسنة واحدةحانوتجزء من 31/985قلعة سكر9
الف دينار

900,000 تسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 8/515قلعة سكر10

 1,125,000 مليون ومائة وخمسةسنة واحدةحانوتجزء من 3/1/671قلعة سكر11
وعشرون الف دينار

 1,125,000 مليون ومائة وخمسةسنة واحدةحانوتجزء من 9/1/671قلعة سكر12
وعشرون الف دينار

 950,000 تسعمائة وخمسونسنة واحدةحانوتجزء من 7/18/252قلعة سكر13
الف دينار

 مبلغ الضم األخير+ نسبةمدة االيجارنوع امللكرقم امللكمديرية بلديةت
15% كسر قرار

 جزء منالشطرة1
103/1643

 رصيف
 جلوس رقم
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وعشرون الف دينار
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بغداد ـ  الصباح الجديد:

اعلن رئيس االحتاد املركزي للكاراتيه، 
الدكتــور عــادل عيــدان، ان منهاج 
العام احلالي 2022 حافل بالبطوالت 
فاملنتخب  املستوى،  عالية  اخلارجية 
الوطنــي للكاراتيه سيشــارك في 
البطولة العربيــة املقررة في تونس 
أواخــر شــهر آذار املقبــل، وبطولة 
آب  شــهر  اإلســامي  التضامــن 
املقبل في تركيا، ومنافســات الدورة 
اآلســيوية في الصني املقررة ان تقام 

في شهر أيلول املقبل.
وأوضح ان تصفيات لاعبي املنتخبات 
الوطنية أقيمت في بغداد في قاعة 
املدرســة التخصصيــة فــي وزارة 
الشباب والرياضة مبشاركة الاعبني 
أصحاب املراكــز األربعة األوائل لكل 
فئة ) ناشئني وشباب وحتت 21 عاما 
بطــوالت نظمها  في  ومتقدمــني( 
احتاد اللعبة في كربــاء يومي 6 و7 
كانــون الثاني وفي كركــوك يومي 
14 و15 الشــهر ذاتــه، إلــى جانب 
بحســب  متميزين  العبني  اختيــار 
رؤيــة اللجنة الفنيــة للمدربني في 
االحتــاد إلى جانــب املدربني احملترفني 
اإلجانب املصري سيد محمد شمس 
لفعاليــة )القتــال( الــذي حتملت 
اللجنــة األوملبية مشــكورة قيمة 

العتال  مصطفى  ومواطنــه  عقده 
)الكاتا(.

وأوضح ان احتاده سبق ان احرز فضي 

فعالية الكاتا 2019 باخلســارة امام 
اليابــان على صعيد آســيا، بعدها 
توج ببرونز 2021 وهــي نتائج تؤكد 

جدارة الكاراتيه في االســتحقاقات 
اخلارجية، والطموح بالتأكيد إضافة 
أوســمة جديــدة في املشــاركات 

املقبلة.
وذكــر ان اللجنــة األوملبيــة وبعد 
إبرامهــا إتفاقية تعاون مع نظيرتها 

الرياضية  االحتــادات  فــأن  اإليرانية، 
العراقية شرعت وبوفد تكون من 12 
احتاداً إلى الســفر إلى إيران من أجل 
توقيع بروتكوالت تعاون مع االحتادات 
الرياضية اإليرانية، كما سيتم إقامة 
حتضيراً  مشــترك  تدريبي  معسكر 

لاستحقاقات اخلارجية املقبلة.
وتابــع ان احتــاده يتطلــع بثقة إلى 
تشــكيل منتخبــات للنســاء الن 
مشــاركة الفرق النســوية تسهم 
في تعزيز التصنيــف اخلاص باالحتاد 
موضحا  املقبلــة،  املشــاركات  في 
ان بطولــة لفئة النســاء ســتقام 
املقبل  آذار  فــي منتصــف شــهر 
)الناشئات  لفئات  منتخبات  الختيار 
والشابات وحتت 21 عاما واملتقدمات(.
وأشار إلى ان العراق يعد من املنتخبات 
التــي تقف في املربــع الذهبي على 
صعيد العرب، وبالنســبة إلى آسيا 
على مدى  تتوقــف  املنافســة  فان 
الاعبني  بعــدد كبير مــن  الدخول 
باملنتخبات  املنافســات اســوة  في 
في  اشــتركوا  الذين  كإيران  األخرى 
بطولة آســيا بنحو 100 العب، في 
حني العراق شارك بـ 5 العبني، وهذا 
التفاوت في اعداد املشــاركني مينح 
تشترك  التي  للمنتخبات  األفضلية 
في اكبر عــدد من الاعبــني الذين 
في اســتطاعتهم حتقيق أوســمة 

والتقدم في التصنيف.

منهاج 2022 حافل ومعسكر إيران يجهز أبطالنا 
للبطولة العربية في تونس  

رئيس اتحاد الكاراتيه عادل عيدان يستعرض مراحل اإلعداد لإلستحقاقات الخارجية
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الشرطة يتمسك بصدارة 
دوري اليد الممتاز 

العراق يشارك في 
صاالت غربي آسيا 

بطولة كرة القدم للمالكات 
التربوية في سامراء

البارالمبية تصادق 
على النظام الداخلي 
التحاد التايكواندو  

حسام عبد الرضا*
أختتمت مســاء أول أمس مباريات الدور العاشــر من 
املرحلة األولى لــدوري الدرجة املمتاز لكرة اليد بإقامة 
اربــع مباريات حيث انتهت كاآلتــي :  فوز اجليش على 
كربــاء بـ 23-28 علــى قاعة نادي وســام اجملد،  وفوز 
الكوفــة على التعــاون بـ 28-29 علــى قاعة جامعة 
املعــارف باالنبار، و فوز احلشــد الشــعبي على فريق 
ديالى بـ  22-27 على قاعة نادي وسام اجملد، وفوز بلدية 
البصرة على املســيب لعدم احلضــور على قاعة نادي 
نفط البصرة، وكانت مباريات الدور العاشر قد انطلقت 
بإقامة مباراتني األولى انتهت بفوز فريق الشرطة على 
الســليمانية بـ 18-36 على قاعة نادي السليمانية .. 
والثانيــة بفوز فريق الكوت على فريق اخلليج العربي بـ 

19-26 على قاعة نادي نفط البصرة.
وبانتهاء مباريات اجلولة العاشرة، يكون نادي الشرطة 
متمسك بالصدارة وله 30 نقطة من الفوز في جميع 
مبارياته، يليه اجليش بـ 27 نقطة، ثم احلشد الشعبي 

بالترتيب الثالث وله 24 نقطة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددَ احتادُ غربي آسيا لكرِة القدم، موعداً لبطولِة 
كرة الصــاالِت الرابعــة التي ســتقاُم في دولة 
الكويت للفترِة من 4-11 من شهر حزيران املُقبل..
ومت حتديُد البطولــة في اجتماِع جلنــة الصاالِت 
والشــاطئية في احتادِ غربي آسيا الذي عقَد عبر 
منصِة الزوم.وقّدمت االحتاداُت التي شــاركت في 
االجتماع عدداً من املُقترحاِت من أجل تطوير ورفِع 

مستوى اللعبة.
ومّثَل العراق في االجتماع املديُر اإلداري للمنتخِب 
الوطنّي لكرة الصاالت )علي عيسى( الذي بدوره 
قّدَم بعضاً من املقترحاِت نالت استحســاَن وثناء 

بقية احتادات دول غربي آسيا.

محمد صادق السامرائي
اقام النشاط الرياضي في قســم تربية سامراء 
بطولة لكرة القدم للماكات التربوية مبناســبة 
بدء العطلة الربيعيــة .حيث حضر حفل افتتاح 
البطولة احمد حسني مدير قسم تربية سامراء  
ويأتي هذا النشــاط ضمن االنشطة الامركزية 
التابعــة لــوزارة التربية .كما متنى مدير قســم 
التربية عطلة ســعيدة لكوادرنــا التربوية بعد 

بذلهم جهداً كبيراً  طيلة ثاثة اشهر املاضية.

هشام السلمان* 
صادقت  الهيئة العامة لاحتــاد العراقي  للعبة 
التايكوانــدو  الباراملبــي  ظهــر أول أمس على 
النظــام الداخلي لاحتاد  وفقــا لقانون االحتادات 
لســنة ٢٠٢١ .. وجــرى التصويت علــى النظام 
الداخلي برفع االيدي وبحضور االمني العام للجنة 
الباراملبيــة وكالة الدكتور أحمــد العاني. وأبدى 
العاني توجيهاته بصورة تنسجم واجناح االجتماع 
اخلاص باملصادقة على البنود واملواد التي تضمنها 

النظام الداخلي الحتاد التايكواندو.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

تقرير 

أبو ظبي ـ وكاالت:

توج تشيلســي بلقــب كأس العالم 
لألندية للمرة األولى في تاريخه، وذلك 
بعد التغلب فــي املباراة النهائية على 
بامليــراس البرازيلــي، بنتيجــة )1-2(، 
مساء أول أمس، على ملعب محمد بن 
التسجيل  لوكاكو  روميلو  زايد.وافتتح 
)55(، وعدل  الدقيقة  لتشيلســي في 
بامليراس  لفريق  النتيجة  فيجا  رافائيل 
فــي الدقيقــة )64(، ثم ســجل كاي 
هافيرتــز الهــدف الثانــي للبلوز في 

الدقيقة )117(.
وبحســب أرقام »أوبتا«، بــات لوكاكو 
أفضــل هداف لتشيلســي في جميع 
املســابقات هذا املوســم، بعدما رفع 
أهــداف، كما جنح   10 إلــى  رصيــده 
البلجيكــي بالتالي في تســجيل 10 
أهداف على األقل في آخر 10 مواســم 

له مع األندية.
أول العب يسجل  كما أصبح هافيرتز، 
هدف االنتصار فــي نهائي دوري أبطال 
أوروبا، ثم يســجل هدف االنتصار في 
نهائــي كأس العالم لألنديــة التالي 
مباشــرة، بعد ليونيل ميســي رفقة 

برشلونة في عامي 2009، و2011.
وتوج توماس توخيل، مدرب تشيلسي، 

في  رفقة تشيلســي  الثالــث  بلقبه 
غضــون 382 منــذ توليــه املهمــة، 
ليضيف هذا اللقب إلــي دوري أبطال 
األوروبي.وأصبــح  والســوبر  أوروبــا، 
ســيزار أزبيلكويتــا أول العــب فــي 
تاريخ تشيلســي يتوج بتلك األلقاب، 
البرمييرليج، ودوري أبطال أوروبا، والدوري 
اإلجنليزي وكأس  االحتاد  األوروبي، وكأس 
رابطــة احملترفني، إضافة إلى الســوبر 
الفوز  في  تشيلسي  جنح  األوروبي.كما 
بكل األلقــاب املمكنة في عصر املالك 

رومان أبراموفيتش.
وكشــف تقريــر صحفــي بريطاني، 
عــن طبيعــة اإلصابــة التــي يعاني 
منهــا اإلجنليزي ماســون مونت، جنم 
تشيلسي، وتعرض مونت لإلصابة في 
الدقيقة )31( من مبــاراة بامليراس في 
نهائــي كأس العالم لألنديــة، بعدما 
ســقط على أرض امللعب، مشيرًا إلى 
اللقاء.ووفًقا  عدم قدرته على مواصلة 
فإن  البريطانية،  صــن«  »ذا  لصحيفة 
أربطة  مونت يعانــي من إصابة فــي 
الكاحل، وسيغيب لفترة عن املشاركة 

في املباريات.
إلى أن  البريطانية،  وأشارت الصحيفة 
الاعــب اإلجنليزي ظهــر على عكازين 
أثنــاء مغــادرة تشيلســي للملعب، 
الطبيــة  للفحوصــات  وســيخضع 

الازمة عقب عــودة الفريق إلى لندن.
وكان تشيلســي تــوج بلقــب كأس 
العالــم لألندية، عقــب التفوق على 
النهائي. املبــاراة  )2-1( في  بامليــراس 
التســجيل  لوكاكو  روميلو  وافتتــح 

)55(، وعدل  الدقيقة  لتشيلســي في 
لبامليراس في  النتيجــة  رافائيل فيجا 
الدقيقة )64(، ثم ســجل كاي هافيرتز 
الهدف الثاني للبلوز من ركلة جزاء في 

الدقيقة )117(.

من جانب اخر، لقي أحد مشجعي نادي 
بامليــراس حتفه، بعد إصابته برصاصة 
أمــس االول في محيــط ملعب أليانز 
باركي، في ساو باولو، حيث كان العديد 
كأس  نهائي  يتابعون  املشــجعني  من 

العالم لألندية، الذي فاز فيه تشيلسي 
علــى الفريق البرازيلــي )2-1(.ووقعت 
األحداث في شــارع باليسترا إيطاليا، 
انتهاء املباراة، خال شجار عنيف  بعد 
بامليراس.واعتقل عدة  أنصار  بني بعض 
أشخاص واضطرت الشرطة إلى إطاق 
قنابل دخــان ورصاص مطاطي لتفريق 

احلشود.
للجماهير  وأظهــرت مقاطع فيديــو 
نشرتها  احمللية،  اإلعام  وسائل  وبعض 
حالة  االجتماعــي،  التواصــل  مواقع 
الفوضــى حول امللعــب وحلظة إطاق 
 42( الضحية  أن  الشرطة  النار.وذكرت 
عامــا( أصيب برصاصة فــي منطقة 
الصدر، ومت نقله إلى املستشــفى في 
حالة خطيرة، قبل أن يلفظ أنفاســه 
القبض  الشرطة  األخيرة هناك.وألقت 
على املشتبه به بإطاق النار ومت اقتياده 
إلى مركز الشــرطة مع شــخص آخر 
حاول دهس عدد من ضباط الشــرطة، 
نارية. دراجات  يســتقلون  كانوا  الذين 
كما أصيب مشــجع آخر بكســر في 
ســاقه أثنــاء الشــجار ومت نقله إلى 

املستشفى للعاج.
إنفانتينو،  جياني  السويســري  وأعرب 
القدم  الدولي لكــرة  االحتــاد  رئيــس 
املبهر  بالنجاح  عن ســعادته  »فيفا«، 
الـ18 من  الذي حتقق فــي النســخة 

.»2021 كأس العالم لألندية »اإلمارات 
البطولة مساء  الســتار على  وأسدل 
اليوم، بتتويج تشيلسي اإلجنليزي بطاً 
للمــرة األولى في تاريخــه، بعد الفوز 
على بامليراس البرازيلي )2-1( في املباراة 
النهائية التي أقيمت على ستاد محمد 
بن زايد في العاصمة أبوظبي.وشــارك 
رئيس االحتاد الدولي، بتتويج تشيلسي 
وبامليــراس  الذهبيــة،  بامليداليــات 
بالفضية، واألهلــي املصري بالبرونزية.
وقال إنفانتينو: »نبــارك لإلمارات هذه 
التحضير  واإليجابية،  املميــزة  األجواء 
أشــعر بسعادة  رائعا،  والتنظيم كان 
كبيرة هنا في اإلمارات«.وأضاف: »أعرف 
أبوظبي جيدا وأحبها، وبلد رائع اجلميع 

سعيد واملاعب ممتلئة باجلماهير«.
وفيما يتعلق مبســتقبل بطولة كأس 
العالــم لألنديــة، قال رئيــس االحتاد 
نشاهد  »ســوف  القدم:  لكرة  الدولي 
أمورا جديدة فــي كرة القدم وباألخص 
في هــذه البطولة«.وأكمــل: »أنظروا 
إلى احلضور من مختلــف دول العالم، 
واجلميع استمتع بهذه األجواء الرائعة، 
وعلينا أن نطــور أكثر وأكثــر األندية 
واجلماهيــر في املستقبل«.وبســؤاله 
عــن إمكانية إقامتها مــرة أخرى في 
»نعمل  انفانتينو:  جياني  قال  أبوظبي، 

على ذلك بكل تأكيد«.

تشيلسي بطاًل لمونديال األندية للمرة األولى في تاريخه
إنفانتينو يبارك لإلمارات على النجاح التنظيمي

تتويج تشيلسي بطال ملونديال األندية

عادل عيدان رئيس احتاد الكاراتيه

إعالم اللجنة األولمبية
وصل رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقيــة رعــد حمــودي العاصمة 
االيرانية طهران، قبــل قليل، يرافقه 
وفد أوملبي عراقي يضم األمينني العام 
واملالي وإثني عشر رئيس إحتاد رياضي 

مركزي.
وحظي حمــودي والوفــد املرافق له 
باستقبال رسمي رفيع يتقدمه رئيس 
اللجنــة األوملبية االيرانيــة الدكتور 
ســيد رضا صاحلي أميــري والدكتور 
نصير عبداحملســن سفير العراق لدى 
اجلمهورية االســامية االيرانية وعدد 
العراقية بطهران  أركان السفارة  من 
باالضافــة لعضوي املكتب التنفيذي 
لألوملبية االيرانية رضا رحيمي وعبدي 
الدولية في  العاقات  إفتخاري ومدير 
االوملبية االيرانية فريد فتاحيان ومدير 
العاقات العامــة محمود عبدالهي 
بيمان  املنتخبات  ومدير مركز مراقبة 
فخري. وتأتي الزيارة األوملبية العراقية 
لوضــع مذكــرة التعــاون الرياضي 
املشــترك املبرمة بني البلدين مبوضع 
التنفيــذ اجلــاد من خــال اللقاءات 

الثنائيــة التي ســيقيمها رؤســاء 
على  واالطاع  نظرائهم  مع  االحتادات 
أبرز برامج االعداد واملاعب و ســواها 
مما ميكن ان يفيد الاعبني واملنتخبات 

الوطنية العراقية.
ويضم الوفد األوملبي الدكتور ابراهيم 
البهادلــي عضو املكتــب التنفيذي 
والدكتور  التايكوانــدو  احتــاد  رئيس 
هيردة رؤوف عضــو املكتب التنفيذي 
رئيس احتاد الطاولة ورئيس احتاد ألعاب 

القوى الدكتور طالب فيصل وشعان 
عبدالكاظــم رئيس احتــاد املصارعة 
وزياد حســن رئيس احتاد املبارزة وعادل 
عيدان رئيس احتاد الكاراتيه وحتســني 
ومحمد  الشــراع  احتــاد  رئيس  علي 
مزعل رئيس احتاد رفــع االثقال وعلي 
البلداوي رئيس احتاد البيسبول وماجد 
صالــح رئيس احتاد الكانوي وســمير 
املوســوي رئيس احتاد اجلودو والدكتور 
مهند عبد الستار عضو احتاد السلة.

حيدر كاظم
تنطلــق غــدا الثاثاء منافســات 
بطولة اندية العراق للمواي تاي بفئة 
اللعبة  احتــاد  ويقيمها  املتقدمني، 
الشباب عدنان  وزير  برعاية  املركزي، 
درجال، وســتكون القاعة الرياضية 
مســرحا  كلكامش  جامعــة  في 
لفعالياتها، ومن املؤمل ان تشــهد 
من  واسعة  املســابقة مشــاركة 
الفرق احمللية، التي ستمثل مختلف 
اللعبة  احتاد  رئيس  وقال  احملافظات.. 
مصطفى جبــار علــك ان بطولة 
االندية للمتقدمني ســتنطلق غدا 
باقامــة مراســم القرعــة واملؤمتر 
الفنــي اخلاص باملدربــني في قاعة 
املركز التدريبي للمنتخبات الوطني، 
وتســتمر حتى التاســع عشر من 
الشهر احلالي، مضيفا ان املسابقة 
ستشهد مشاركة 39 فريقا من 10 
محافظات.وتابع ان النسخة احلالية 
مــن بطولة االنديــة تتميز بتواجد 
نخبة مــن احلكام احملليــني اضافة 
الى االستعانة بـ3 قضاة عرب وهم 
خليل احمد زعرور من لبنان ورضوان 

بن فتح الكافي مــن تونس، فضا 
عن حســام الدين جميل من االردن، 
كما سيحضر االمني العام املساعد 
احمد  العربي موســى جبر  لاحتاد 
الكرنفال  متابعة  اجل  سلمان، من 

الرياضي.
وبــني ان االقبــال الكبيــر علــى 

اتســاع  مدى  يعكس  املشــاركة 
ما  وهو  اللعبــة،  ممارســة  قاعدة 
ســيمنح بطولة االنديــة اهمية 
تنافســية كبرى في ظــل تواجد 
العبي املنتخبــات الوطنية، الذين 
يطمحون من خال هذه املسابقة 
الــى اكتســاب املزيد مــن اخلبرة 
واالحتكاك، حتضيرا لاستحقاقات 
والعاملية.واشــار  والقارية  العربية 
الــى ان بطولة االندية ســتكون 
للمشــاركات  حتضيــر  افضــل 
اخلارجية، اذ ســيتم االعتماد على 
نتائــج منافســاتها، بغية اختيار 
لتمثيل  االولــى  املراكز  اصحــاب 
منتخبنــا الوطنــي فــي بطولة 
العالــم التي تضيفهــا االمارات 
احتاد  املقبل..واكد حرص  ايار  شهر 
البطولة  اجنــاح  على  تــاي  املواي 
املقبلة فنيا واداريا من خال توفير 
املتطلبــات كافــة، كما ســيتم 
االحترازية  االجراءات  تطبيق  فيها 
التي من شأنها ان تضمن سامة 
اجلميع من فايروس كورونا، بحسب 

تعليمات وتوصيات وزارة الصحة.

حسين السمري 
يســتعد منتخب البوتشــيا في 
الوطنيــة  الباراملبيــة  اللجنــة 
العراقية  للمشــاركة في بطولة 
غربي آسيا التي ستجري احداثها 
في دولــة البحرين في االســبوع 
االخير من الشــهري احلالي .. وقال 
عضــو املكتب التنفيــذي للحنة 
البوتشــيا  احتاد  ورئيس  الباراملبية 
يواصل  فربقــه  ان  عــودة  مجلي 

املنتظمــة فــي قاعة  تدريباتــه 
اللجنة الباراملبية في مجمع وزارة 
الشــباب والرياضة حتت اشــراف 
مدربــه علي عباس خلــوض غمار 
آســيا  غربي  بطولة  منافســات 
والتــي نتوقع فيهــا حصد نتائج 

إيجابية.
واضاف عــودة ان البعثة العراقية  
ستكون برئاسة االمني املالي عبيد 
عنيــد الغزي فيما ســيرأس وفد 

البوتشيا عضو احتاد اللعبة محمد 
هاشم برفقه العبني وهما محمد 
فاضل احلائز على الوسام البرونزي 
في بطولة االقيانوس التي اقيمت 
في نهاية العام املاضي  وحننب علي 
شال اضافة إلى مشاركة احتادات 
العاب القوى ورفــع االثقال وتنس 
الطاولة وكرة الهدف للمكفوفني 
للمدة من الثامن عشر من الشهر 
والعشرين  السادس  احلالي ولغاية 

النتائج  في حتقيــق  ونامــل  منه 
املوجــوة التي تليــق بواقع رياضة 
اللجنة الباراملبية وما تشهده من 
الصعيد  على  ومميزة  رائعة  إجنازات 
اخلارجي في االستحقاقات العربية 

واآلسيوية والدولية والعاملية.
التنفيذي  واشــار عضو املكتــب 
للجنــة الباراملبية عــودة الى انه 
سيقام على هامش البطولة ذاتها 
انتخابــات املكتب التنفيذي الحتاد 

غربي آسبا وسارشح على منصب 
االمــني املالي علمــا بانني اعمل 
مبنصــب االمني املالي فــي الدورة 
احلالية ونامل فــي جتديد انتخابي 
والذي  التوالي   الثانية على  للمرة 
اجده اســتحقاق طبيعي نظرا ملا 
الباراملبية  اللجنــة  رياضة  حتققه 
من اجنازات رياضية ونســعى ايضا 
للحصول على منصب إدارية تليق 

بشخوص اللجنة الباراملبية .

البوتشيا يستعد بوتيرة متصاعدة لبطولة لغربي آسيا

وفد اولمبي عراقي يصل إيران لتنفيذ 
مذكرة التعاون الرياضي بين الجانبين

غدا.. بطولة أندية المواي تاي
 تبدأ بمشاركة 39 فريقًا

حمودي يبحث في إيران تنفيذ مذكرة التعاون الرياضي

مصطفى جبار علك

مجلي عودة



كشــفت الفنانة نوال الكويتية أنها ستســتخدم تقنية 
جديدة إلعادة إطالق ألبومها “احلنني” الذي ســبق وأطلقته 
في عام 2019 وضّم 12 أغنية بأمناط موســيقية وتوزيعات 

مختلفة بطريقة عصرية.
وعّبــرت نوال في تعليق على مقطــع فيديو على تويتر عن 
 Dolby“ فرحها وفخرها كأول فنانة عربية تستخدم تقنية
Atmos” في ألبومها “احلنني”. وأكدت نوال الكويتية أنها أول 
فنانة عربية تقدم ألبوما بتقنية “Dolby Atmos” بالتعاون 
مع شركة Apple Music، مشــيرة إلى أنها كانت حريصة 
جدا على املوضوع. ووجهت الفنانة نوال الشــكر ملهندس 

الصوت جاسم محمد وامللحن مشعل العروج )زوجها(.
كما كتبت نوال عبر حسابها: “باإلشتراك مع شركة أبل مت 
إطالق ألبوم احلنني مبيزة دولبي أمتوس وأنا ســعيدة وفخورة 
بكوني الفنانــة األولى عربًيا التي تطلق األلبوم بهذه امليزة 

أرجوا أن ينال على إعجابكم”.
وتضفي تقنية “Dolby Atmos” دقة عالية ألصوات األجهزة 
التي متتلك هذه اخلاصية، فهي مبثابة مشــاهدة شــيء ما 

ثالثي األبعاد.
وهذه التقنية هي صيغــة أوديو مصممة لتمكني صانعي 
احملتوى كاملوسيقيني وصناع السينما من أن يضعوا أصوات 
معينة بدقة في اخللفية الصوتية وبذلك يتم حتقيق صوت 
مبحيــط 360 درجة كما فــي دور الســينما، وإحضاره إلى 

غرفتك أو حتى إلى هاتفك.

بعد غياب خمسة عشر عاًما يعود النجم التونسي صابر 
الرباعي للغناء في باريس، وبدأت الّدعاية للحفل من اآلن 
برغم أّن موعــد احلفل هو يوم الّســبت 18حزيران/يونيو 
املقبل. وطرحت الشركة املنظمة للحفل من اآلن يوستر 
الســهرة املنتظرة، وهو يحمل كّل التفاصيل عن تاريخ 

ومكان احلفل وكّل املعلومات عن حجز وشراء التذاكر.
وهذا احلفل كان ُمقّرراً ليــوم 5 فبراير 2022، لكّنه تأّجل 

ولم يتم الكشف عن سبب هذا التأجيل.
وذكرت شــركة “إليا افينت” املشرفة على تنظيم احلفل 
أّن التذاكر الّتي متّ بيعها للجمهور تبقى صاحلة للموعد 
اجلديد، كما ميكن ـ وِفق نفس املصدر ـ ملن أراد اســترجاع 

ثمن تذكرته أن يكون له ذلك.

نوال الكويتية 

صابر الرباعي

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - وداد إبراهيم :
يتفق الــكل على ان احلب احلقيقي 
هو للوطــن للعراق العظيم، وأكبر 
عشاقه هم الساهرون على راحته 
وامنــه وامانــه، واكثرهــم الذين 
تراب  اجــل  ضحــوا بحياتهم من 
الوطن واحلفاظ على سالمته انهم 

الشهداء 
اميان  الكاتبــة  به  هذا ما حتدثــت 
السما واكملت: نعم نحب ونعشق 
الزوج  ونعشق  احلبيب  على  ونبكي 
نقدمها  التــي  اعمالنــا  ونحــب 
التــي تتغنــى بحــب الوطن لكن 
حب الوطن هو العشــق االكبر وال 
ينافســه اي حب، ولدي الكثير من 
مرضية  بحالة  اصيبــوا  االصدقاء 
جراء الغربــة الن  الداء هو االبتعاد 
عن احلبيب االكبر واملكان الذي ولدنا 
وعشنا فيه طفولتنا، وانت فيه قد 
ال تشــعر بحبه لكن ما ان تبحر او 
تطير في طائرة او تســتقل عجلة 
وتغــادره فان حبه ســيظل عالقا 
في العقل والــروح وال يغادرنا ابدا، 
وهناك الكثير من صور وشــهادات 

ومالحم عن العشق االكبر له.

بيع الهدايا
بــدأت محال بيع الهدايــا والدمى 
لكنها  متنوعــة  بضاعة  بعــرض 
تشــترك باللون االحمر. في انتظار 
بيعها مبكرا ملناســبة عيد احلب، 
فيما افترش الباعة ارصفة شــارع 
اجلمهوريــة املؤدي الى الشــورجة 
باكسسوارات من لعب وزهور حتمل 
بعضها عبارات تهنئة رومانســية 

وقلوب ملونة باألحمر. 

ال يحتاج الى تخطيط
اشــتريت  قال:  بائع  عبــد  محمد 
كميــة كبيرة من الســاعات ومن 
دون ان اعــرف لونها وحني فتحتها 
وجدتها بعلب حمراء على شــكل 
قلــب وما ان عرضتهــا حتى جتمع 

الناس لشرائها، الن احلب ال يحتاج 
للتخطيــط وحتــى الهدايا ايضا 
جــاءت بجماليــة عاليــة وبيعت 
على  انها  جملرد  وســهولة،  بسرعة 
شــكل قلب احمر وكانت اشــارة 
لتكون هدية  بانها صممت  مهمة 

لعيد احلب.
واكمل عبد: يتهافت الشباب على 
شــراء هدايا هذا العيد منذ بداية 
شهر شــباط ، واعتقد انه يعطي 
احلرية للشــخص للتصــرف على 
ســجيته ألنه بال طقــوس وعادات 
ومراســيم وخال من العتب واللوم 
فال احد يعاتبني ان لم اتواصل معه 
او ارســل له رســالة العيد، واجده 
االكثــر نقاوة وهذا االحســاس هو 

االسمى واالكثر اهمية، وقد يعّرفك  
مبن يفكر فيك او يفكر بأن يرســل 
لك هديــة، اذا ما كنــت انت الذي 
يبادر بأرســال الهدايا فــال ينتابك 
احساس بأن املقابل لم يرسل هدية 

الن ال مكان فيه للزعل.

حشد محبة الناس
بصراحة  قــال:  فلحي  جواد  البائع 
لم نكن نعــرف عيد احلب علما انه 
على  وتعرفنا  الســنني  ملئات  يعود 
الشــخص الذي من اجله ســمي 
بعيد احلب وهــو القديس فالنتاين 
لذا اعتقد انه  ليس للعشاق فقط 
فهو للحب حــب البيت واالصدقاء 
والعائلــة والوطن لهــذا اجد فيه 

فرصة كبيرة للتعبير عن ما نحمله 
من مشــاعر جتاه ما نحــب، وعلي 
منظمات اجملتمــع املدني ان تعمل 
بشــكل جاد للتعبير عن اهدافها 
السامية وحشد محبة الناس حلب 
ومحالتهم  ومناطقهــم  وطنهم 
التي يعيشــون او يعملــون فيها، 
واقامــة بعــض الفعاليــات التي 
تعبــر عن حبهــم وحرصهم على 
العراق مثل حمــالت حماية البيئة 
الذي  دجلة  نهــر  وتنظيف ضفاف 
تغنى بحبة العشــاق والشــعراء 
وكتب عن جماله الكتاب، او حمالت 
العامة  االماكن  النفايات من  جمع 
وهكذا يكون له معنى اعمق وهدف 

اسمى.    

السليمانية - الصباح الجديد:
ازيح الستار عن نصب للفنان الكردي 
الشهير الراحل جهاد دلباك في مدينة 

السليمانية بإقليم كوردستان.
وأقيمــت مراســيم إزاحة الســتار 
الثقافة والفنون  بحضور مدير عــام 
الســليمانية وجمــع غفير من  في 

الفنانــني واملثقفني إضافــة إلى ذوي 
الفقيد الراحل. 

وتبنــت وزارة الثقافة والشــباب في 
على  النصب  إقليم مشروع  حكومة 
حلبجيى.  بختيار  للنحــات  نفقتها، 
وقد وضــع التمثال فــي باحة قاعة 

الثقافة مبدينة السليمانية.

من  دلبــاك  الراحــل جهاد  الفنــان 
1948، قــدم اول  مواليــد كركــوك 
اعماله املســرحية عــام 1971، كما 
شــارك بأفالم أبرزها " مامة ريشــة، 
كركــوك4"، وتوقف قلبه النابض في 
25 ايلــول 2013 بعد صــراع مرير مع 

املرض.

إزاحة الستار عن تمثال فنان كوردي شهير في السليمانية

عيد الحب بال طقوس.. ألنه للعشق
بغداد - الصباح الجديد: والصفاء والمحبة

دت الســفارة العراقية في روما، أمس االحد، أهم امللفات  حدَّ
الدبلوماســية التي تعمل عليها، فيما أشارت الى جناح إعادة 

اآلثار املهربة من اخلارج.
وقالت الســهيل، إنَّ "الدبلوماســية العراقية تولي اهتماماً 
مبلف إعادة اآلثار وقد نشــطت خالل الفترة املاضية؛ فنجحت 
بإعــادة أعداد كبيرة من اخلارج"، مبينــًة، أنَّ "اجلهود بدأت من 
ســنوات والوصول الــى النتائج اإليجابية مــن خالل املتابعة 
وخصوصاً في بعض القضايا التي تتعلق بســرقة اآلثار والتي 
تتطلب من الســفارة واملالكات مراجعات قانونية لدى احملاكم 
إلثبات عائدية القطع األثرية ســواء املوجــودة داخل املتحف 
أم لدى إحدى اجلهات". وأضافــت، أن" هناك جناحاً كبيراً فيما 
يتعلق بإعادة اآلثار املهربَّة من خارج العراق وهناك تعاون دولي"، 
موضحًة، أنَّ "إيطاليا أعلنت عن عودة عدد من القطع الثمينة 
التــي لها مكانتها التاريخية وكانت جــزءاً مما عرض في وزارة 
اخلارجية وبجهود البعثات املوجودة في اخلارج". وأشارت إلى أنَّ 
"ملف إعادة اآلثار من اخلارج سيبقى أحد امللفات الدبلوماسية 
املهمة إلعادة كل ما متَّت ســرقته مــن إرث وتهريبه من ارثنا 

ر بثمن". احلضاري الذي ال يَُقدَّ

ميسان - الصباح الجديد:
أعلن نادي املثقفني العرب في مدينة العمارة، توقيع اتفاقية 
تعاون مع مركز ميزوبوتاميا الثقافي في صربيا، مشيراً إلى 
أنه أقام حفالً لالحتفاء بالشــاعر العراقي صباح ســعيد 
الزبيدي تضمن إقامة معرض تشكيلي للفنان علي صادق.  
وقال رئيس مؤسسة مؤمتر القمة الثقافي، القاص محمد 
رشيد، إن "االحتفال شــهد توقيع اتفاقية تعاون بني نادي 
املثقفني العــرب ومركز ميزوبوتاميــا الثقافي في بلغراد- 

صربيا". 
وأضاف أن "برنامج احلفل تضمن االحتفاء بالشاعر العراقي 
صباح ســعيد الزبيدي مع عزف على آلة العود، إضافة إلى 
إقامة معرض تشــكيلي تراثي بعنــوان )النجاح (  للفنان 
علي صــادق دروش، وفي اخلتام مت تكرمي شــخصيات راعية 
للثقافــة من العمــارة ملنحها عضوية الشــرف في نادي 

املثقفني العرب".
 وأشــار إلى أن "احلفل أقيم على قاعة البطريق في مدينة 
العمارة، بحضور جمع من مثقفي وشخصيات اجتماعية 

ومدنية وأدباء وكتاب وفنانني".

سفارتنا في روما تعلن نجاح 
إعادة آثار مهربَّة من الخارج

نادي المثقفين العرب 
يبرم اتفاقية تعاون مع 

ميزوبوتاميا الصربي

متابعة - الصباح الجديد:
خالل اســتضافتها مــع الفنان أحمد 
"أحلــى كالم"،  برنامــج  فــي  فهمي 
الذي يذاع علــى قناة "احليــاة"، قالت 
الفنانة إجني املقدم، إنها عندما قدمت 
مسلسل "أحمد اجتوز منى"، في بداية 
مشــوارها الفني، لم تكــن على دراية 
مبجال التمثيل، ولــم تكن لديها خبرة، 

مشــيرة إلــى أنها حاولــت أن تخوض 
التجربة ألنها حتــب التمثيل من خالل 

دراستها في اجلامعة.
وأضافــت أنها كانت تتمنــى االلتحاق 
بكلية سياحة وفنادق، لكن لم يحالفها 
احلظ، ودخلت اجلامعة األميركية، وكانت 

تتمنى أن تكون مرشدة سياحية.
وتابعت: "تأثرت بشخصية صفية التي 

الغالبة"  "ولد  مسلســل  في  قدمتها 
مع الســقا، لدرجــة أن زوجي لم يكن 

طايقني بسبب عصبيتي في املنزل".
وأضافــت أن عمرها ما قــرأت الفنجان 
ألحــد، حيــث إن جدتها كانــت تعتاد 
قراءته لكل جيرانها وتستضيفهم في 

منزلها من أجل ذلك.
وأكدت أنها من محبي مشاهدة األفالم 

القدمية، منها "عائلــة زيزي" و"طاقية 
احلليم  عبد  العندليب  وأفالم  اإلخفاء"، 

حافظ.
يذكر أنــه يعرض إلجني املقــدم حالًيا، 
مسلســل "القواعد الـــ45 للطالق"، 
وتناقش من خالله العديد من القضايا 
االجتماعية، ويشارك فيه عدد كبير من 
هيدي  الشــناوي،  عمر  منهم:  النجوم 

 ، م كر
ســالي  أبوزيد،  إجني 

شــاهني وآخرين، وإخراج مصطفى أبو 
األميركي  املسلسل  عن  مأخوذ  سيف، 
Girlfriends’ Guide to Divorce، الــذي 
مت عرضه فــي 2014 وحتى 2018 على 
خمســة أجزاء، وتــدور أحداثه في 45 

حلقة.

إنجي المقدم: كنت أتمنى أشتغل مرشدة سياحية

بغداد - الصباح الجديد:
احتفل العالم أمس الــ13 من شــباط 
باليــوم العاملي لإلذاعــة أو يوم اإلذاعة 
العاملي. ففي عــام 2011 قررت منظمة 
اليونسكو اعتبارا هذا اليوم يوم الراديو 
العاملي وقد متّ اِختيار هذا التَّاريخ تزامناً 
مع ذكــرى إطالق إِذاعة األمُم املّتحدة عام 

.1946
وأعلنت الــدول األعضاء فــي منظمة 
التربية والعلم والثقافة "اليونســكو" 
في عــام 2011 يوم 13 من شــباط من 
كل عام يوما عامليــا لإلذاعة، واعتمدت 
اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة ذلك عام 

.2012
وجاءت فكرة االحتفــال بهذا اليوم من 
قبل األكادميية االسبانية لإلذاعة وجرى 
تقدميها رسميا من قبل الوفد االسباني 
في شــهر أيلول من عــام 2011 وأقرته 
اليونسكو في شــهر تشرين ثاني عام 
2011، فيمــا أقرتــه األمم املتحــدة عام 
2012 َفأصبــح بذلِك يومــاً حتتِفي بِه 
جِميع وكاالت األمُمِ املُّتِحدة، وصنادِيقَها، 

وبراِمجَها، وشركاُؤها.

وتعد اليونســكو اإلذاعة وسيلة قوية 
لالحتفــاء باإلنســانية بــكل تنوعها 
للحــوار  منصــة  تشــكل  لكونهــا 

الدميقراطي.
وبرغــم ظهــور التلفزيــون والهواتف 
الذكية تواصل اإلذاعة مسيرتها كأكثر 
واألكثر استخداما  املوثوقة  الوســائط 
في العالم. وبالتالي فإن شــعار نسخة 

2022 مــن اليــوم العاملــي للراديو هو 
"اإلذاعة والثقة".

ومبناســبة اليوم العاملي لإلذاعة 2022، 
اإلذاعية في  احملطات  اليونســكو  دعت 
جميع أنحاء العالم لالحتفال بالنسخة 
احلادية عشــرة لهذا احلــدث واالحتفال 
بذكرى مرور أكثر من قرن على تأسيس 

اإلذاعة.

العالم يحتفل بيوم اإلذاعة العالمي.. 
واليونسكو تدعو لالحتفاء بالمناسبة

متابعة - الصباح الجديد:
بيع أعمال فنيــة "لكلبة" لصاحبتها 
األمريكية ليــزا كايت مبا يقارب 15000 

جنيه إسترليني.
بدأت ليــزا كايــت 58 عاًمــا بتعليم 
"الراعي  آيفــي، من فصيلــة  كلبتها 
األســترالي"، البالغــة مــن العمر 9 
ســنوات، كيفية الرسم، عندما كانت 

في الثانية من عمرها.
وبعد أن الحظت ليزا مدى سرعة تعلم 
آيفي، بــدأت باختبارها بأنواع مختلفة 
من الطــالء، بدًءا من األلوان املائية قبل 
االنتقال إلى األكريليك، حسبما ذكرت 

صحيفة "امليرور".
وقالت ليزا، من والية كارولينا الشمالية 
بالواليات املتحدة: "لم يســتغرق األمر 
وقًتا طويالً لتعليمها كيفية الرســم، 
لقد أتقنت الرسم في غضون أسبوع".

وأضافت: "فــي البدايــة، دربتها على 
احلصول على زجاجة جعة من الثالجة 
إلثارة إعجــاب أطفالي البالغني عندما 
جاؤوا للزيــارة، ومنذ ذلك احلني علمتها 

الكثير من احليل اخملتلفة".

األساسية  باألوامر  "تقوم  وأوضحت: 
مثل اجللــوس، والتدحرج، حتى إنها 

الغســيل،  فرز  كيفية  تعلمــت 
في  املعدنية  العمــالت  ووضــع 

احلصالة".
وأطلق ليزا على لوحات كلبتها 
مجموعة من األســماء، مثل 
"ميرينغــي"، و"جنغل كات"، 
وتتفاوت األسعار، حيث بيعت 
أغلــى أعمالها الفنية مقابل 

360 جنيًها إسترلينًيا.
قدمت  "لقــد  ليــزا:  وأردفت 

اللوحات  مــن  الكثير 
نبيعهــا  ولكننــا 

أنحاء  جميع  في 
لقد  العالــم، 
عدد  أذهلنــي 
ص  شــخا أل ا
يريدون  الذين 
ى  حــد إ

لوحاتها". 

بيع أعمال فنية "لكلبة" بما 
يقارب 15000 جنيه إسترليني

متابعة - الصباح الجديد:
عمر  املهرجانات،  مؤدي  نشــر 
كمال، عبر حسابه الشخصي 
والصور  الفيديوهــات  مبوقــع 
أغانيه من  أحدث  »انستغرام«، 

األمريكية،  املتحــدة  الواليات 
التي حتمل عنــوان "ناس كتير 

خسرتني".
قائال:  األغنية،  على  عمر  وعلق 
حتى  خســرتني..  كتير  »ناس 

واتهم  أخواتــي"  كانــوا  ناس 
بســرقة  كمال  عمر  اجلمهور، 
العراقية  األغنيــة  من  اللحن 
مشــكلتي  قلبــي  "طيبــت 

دمرتلي حياتي".

على  اجلمهور  تعليقات  وجاءت 
ده  »اللحن  األغنية، كالتالــي: 
مسروق، األغنية األصلية طيبة 
قلبي مشــكلتي«، و»مش هاد 
حلن أغنية الفنانة ملي شــريف 

قلبي  طيبــة  أغنيتهــا 
و»ســارق  مشــكلتي«، 
األغنية  عمــر  يا  اللحن 
)طيبة  اسمها  األصلية 

قلبي دمرتلي حياتي(

عمر كمال متهم بسرقة لحن أغنية عراقية
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