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بغداد - وعد الشمري:
انقاذ  حتالــف  يواصل  وقــت  في 
االغلبية  بخيــار  متســكه  وطن 
السياســية وســعيه لتشكيل 
حكومــة فــي وقت قريــب، أفاد 
االطار التنسيقي بأن هذه اجلهود 
ســيكون مصيرها الفشل، ودعا 
كافة القوى السياسية للجلوس 
على طاولة حوار تبحث واحد من 
املرحلة  على  االتفــاق  أما  أمرين، 
املقبلة، أو اتخاذ قرار بحل البرملان 

والدعوة النتخابات مبكرة.
الســيادة  النائب عن كتلة  وقال 
أحمد مظهر اجلبوري في تصريح 
إن "حتالف  إلى "الصباح اجلديد"، 
انقاذ وطن ينظر إلى احلوارات بني 
ايجابي،  بشكل  الكردية  األطراف 
وننتظــر من احلــزب الدميقراطي 
الوطني  واالحتــاد  الكردســتاني 
الكردســتاني أن يصال إلى اتفاق 
مــن شــأنه أن يســهل عملية 

تشكيل احلكومة".
وأضاف اجلبوري، أن "التحالف بني 
الســيادة  وكتلة  الصدري  التيار 
الكردستاني  الدميقراطي  واحلزب 
متماســك، وهو صاحب مشروع 
خدمــة  أجــل  مــن  سياســي 
العراقيــني واالنتهاء من التجارب 

السابقة".
داخل  اجماع  "وجود  إلى  وأشــار، 
بــان  التحالــف  هــذا  اعضــاء 
التوافقية قد وصلت بنا إلى هذا 
احلــال الذي يقتضــي تغييره من 
خالل اعتمــاد االليات اجلديدة بأن 
تكون هناك كتلة تتولى تشكيل 

احلكومة وأخرى في املعارضة".
وبــني اجلبــوري، أن "االتفاق الذي 
حصل بــني هذه الكتــل الثالثة 
أو  انتخابي  الغــرض منــه  ليس 
للحصول علــى املناصب، بل من 
مشروع متكامل نريد أن جنتاز به 
إلى بر األمان وحتقيق االصالح الذي 

يطالب به الشعب العراقي".
وشــدد، على "وجود برنامج لهذا 

سواء  تنفيذه  ســيتم  التحالف 
إذا  التنفيذي  العمل  صعيد  على 
ما متكن من تشــكيل احلكومة، 
وكذلك على املستوى التشريعي 
من خالل سن القوانني التي تتفق 

مع املصلحة العامة".
"أبوابنا  أن  إلــى  اجلبوري،  ومضى 
الكافة  مع  للحــوارات  مفتوحة 
أجل  مــن  اجلهــود  وســنواصل 

ضمان العدد الكافي الذي ميكننا 
االســتحقاقات  نحو  املضي  من 
بانتخاب  املتمثلــة  الدســتورية 
وتشــكيل  اجلمهوريــة  رئيــس 

احلكومة املقبلة".
من جانبه، ذكــر النائب عن كتلة 
الفتــح علي تركي فــي تصريح 
"اإلطار  أن  اجلديد"،  "الصباح  إلى 
التنســيقي اثبت بأنه متماسك 

ولديه فكرة محــددة يعمل على 
قابل  برنامجــه  ولديه  اجناحهــا 

للتطبيق".
العملية  "اجنــاح  ان  تركي،  وتابع 
السياســية مرتبط بوضعه يده 
وإنهاء  التنســيقي  االطــار  بيد 
الوضع املقلــق والفوضوي احلالي 

لإلسراع بتشكيل احلكومة".
ولفــت، إلى "االقصــاء أو االلغاء 

أمــر ال ميكــن القبول به ســواء 
كان ذلك داخل املكون الشــيعي 
أو غيره من املكونــات"، مبيناً أن 
التنســيقي لديه قاعدة  "االطار 
جماهيرية كبيــرة حتتم علينا أن 

نعمل من أجل حتقيق أهدافه".
وأورد تركــي، ان "موقــف االطار 
تستطيع  ولن  موحد،  التنسيقي 
أو اشــراك  أيــة كتلــة تفتيته 
واجبار  احلكومة  في  منه  البعض 
االخر على الذهاب إلى املعارضة".
وأكد، "استعداد اإلطار التنسيقي 
القوى  جميــع  مــع  للجلــوس 
السياسي واالســتماع إلى اآلراء 
بغية إمكانيــة تطبيقها وإنهاء 

حالة االنسداد السياسي".
إلــى أن "جميع  وانتهــى تركي، 
جتاوزها،  مت  الدســتورية  املواقيت 
والتحالف الثالثي بدأ يعلق فشل 
على  متريرها  يريد  التي  مشاريعه 
اإلطار التنســيقي، ولم يتبق لنا 
ســوى خيارين بأن جنلس ســوية 
أما لنفق علــى احلكومة املقبلة 
أو اتخاذ قــرار بحل البرملان واجراء 
الشعب  ونعلم  مبكرة  انتخابات 
بأن جميع القوى تتحمل الفشل 

من خالل التمسك باملواقف".
وما زالت القوى السياســية لم 
تتمكــن لغايــة الوقــت احلالي 
رئيس  انتخاب  من عقد جلســة 
اجلمهورية التــي تتطلب حضور 
اقل تقدير بسبب  نائباً على   220
اخلالفــات بني حتالــف انقاذ وطن 
شكل  على  التنســيقي  واإلطار 

احلكومة املقبلة.

االطار التنسيقي يطالب بتشكيل الحكومة أو حل البرلمان

السيادة: "تحالف انقاذ وطن" مشروع متكامل 
يحقق مطالب الشعب بالتغيير واإلصالح 

العراق يستقطب شركات عالمية بجنسيات
6متنوعة لتطوير حقوله النفطية احتجاجات عبادان تتوسع بعد انضمام

3قبائل عربية اليها

الصباح الجديدـ  وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفط إلى 
أعلى مستوى لها منذ شهرين 
امس االثنني، مع انتظار التجار 
االحتــاد  كان  إذا  مــا  ملعرفــة 
األوروبي ســيتوصل إلى اتفاق 
الروسي  النفط  حظر  بشــأن 
باحلزمة  يتعلــق  اجتماع  قبل 
العقوبــات  مــن  السادســة 
ضد موســكو بســبب غزوها 

ألوكرانيا.
وارتفعت العقــود اآلجلة خلام 
برنت لشــهر يوليــو متوز أكثر 
دوالر   120.50 إلــى  دوالر  مــن 
للبرميــل، بينما قفزت العقود 
اآلجلــة خلام غرب تكســاس 
الوســيط األمريكي دوالرا إلى 
116.10 دوالر للبرميل لتواصل 
مكاســب قويــة مت حتقيقها 

األسبوع املاضي.
ومــن املقــرر أن يجتمع زعماء 
االثنني  يومي  األوروبــي  االحتاد 
احلزمــة  والثالثــاء ملناقشــة 
السادســة من العقوبات ضد 

روسيا لغزوها أوكرانيا.
وسيؤدي أي حظر إضافي على 

نقص  إلــى  الروســي  النفط 
النفط  ســوق  في  املعــروض 
اخلام التي تعانــي بالفعل من 
وسط  اإلمدادات  على  ضغوط 
زيــادة الطلــب علــى البنزين 
قبل  الطائرات  ووقود  والسوالر 
ذروة موســم الطلب الصيفي 

في الواليات املتحدة وأوروبا.
إن حكومات  و    قال مســؤولون 
في  األوروبي فشــلت  االحتــاد 
االتفاق علــى فرض حظر على 
األحد  يــوم  الروســي  النفط 
احملادثات  ولكنهــا ســتواصل 
بشــأن اتفاق حلظر الشحنات 
البحرية من النفط الروسي، مع 
الســماح بالتسليم عبر خط 

 . )TADAWUL:2360( األنابيب
ذلــك  علــى  االتفــاق  مت  وإذا 
فســيتم الســماح للمجــر 
وسلوفاكيا والتشيك مبواصلة 
تلقي النفط الروسي عبر خط 
أنابيــب دروزبا لبعــض الوقت 
حتى يتم ترتيب إمدادات بديلة.

في  املعروض  لقلة  تأكيد  وفي 
الســوق، من املتوقع أن ترفض 
منظمــة البلــدان املصــدرة 

للبترول )أوبــك( وحلفاؤها، مبا 
في ذلك روســيا، والذين يطلق 
أوبــك+، دعوات غربية  عليهم 
إنتاجهــم  بزيــادة  لإلســراع 
النفطي عندما يجتمعون يوم 
اخلميس. وقالت ســتة مصادر 
ل رويتــرز إن أوبك+  أوبــك+  في 

ستلتزم بخطتها إلضافة 432 
ألــف برميل يوميا فــي يوليو 

متوز.
وساد أيضا التوتر سوق النفط 
بعد أن قالت إيران يوم اجلمعة 
احتجزت  البحريــة  قواتها  إن 
ناقلتــي نفــط يونانيتــني ردا 

املتحدة  الواليات  على مصادرة 
النفــط اإليرانــي مــن ناقلة 
الساحل  قبالة  احتجزت  نفط 

اليوناني.
)إيــه.إن.زد  محللــو  وقــال 
ريسيرش( في مذكرة "يثير هذا 
اخللل  شــبح حدوث مزيد من 

في تدفــق النفط عبر مضيق 
هرمز الذي يحمل ثلث التجارة 

العاملية"
وحصلت أســعار النفط على 
دعم أيضا من انخفاض الدوالر 
بعــد تخلي املســتثمرين عن 
توقعاتهم برفع أسعار الفائدة 
فــي الواليــات املتحــدة ومع 
الركود  بشــأن  اخملاوف  تالشي 
الدوالر  ويــؤدي هبوط  العاملي. 
إلى جعــل النفط أقل تكلفة 
بالنسبة ملســتورديه بعمالت 

أخرى. 
أسعار  ارتفعت  الســياق،  في 
ســلة نفط خــام أوبك، امس 
االثنــني، ألكثــر مــن دوالرين 
لتســجل ما يقــارب من 119 

دوالراً للبرميل الواحد.
وذكــرت منظمــة أوبــك في 
تقرير لها إن "سعر سلة أوبك 
من ثالثة عشــر برميالً للخام 
سجلت 118.84 دوالراً للبرميل 
الواحــد"، مبينة ان "الســعر 
الذي ســبقه  اليوم  ارتفع عن 
ان  بعــد  دوالران   2.34 مبقــدار 

سجل 116.50 دوالراً".

قفزة جديدة ألسعار النفط بعد توقعات
بنقص المعروض ورفض أوبك + زيادة االنتاج

تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
قام املئات من سائقي سيارات االجرة 
مبنى  امام  الرئيس  الشــارع  بقطع 
محافظــة الســليمانية احتجاجا 
على االرتفاع الكبير الذي شــهدته 

اسعار الوقود في االقليم.
وقال ياسني محمد وهو سائق سيارة 
اجرة شــارك بقطع الشارع الرئيس 
السليمانية،  محافظة  الى  الداخل 
بقطع  قيامنــا  اجلديــد،"  للصباح 
احتجاجا  املركبات جاء  امام  الشارع 
على االرتفاع غير املسبوق في اسعار 
البنزين، ونحن نطالب بلقاء محافظ 
ان يكون  ينيغي  الذي  الســليمانية 

له موقف من الكارثة التي حتل على 
اصحاب سيارات االجرة".

وتابع:" ان احملافظ لم يكلف نفســه 
ويخــرج لكي يناقــش معنا كيفية 
معاجلة هذه االزمة التي نعاني منها 
منذ اشــهر، ونحن مســتمرون في 
احتجاجنا حلني ايجاد معاجلة جذرية 

الزمة ارتفاع اسعار الوقود".  
املمتاز الف  البنزين  لتر  وبلغ ســعر 
و250 دينــار للتر الواحد، بينما وصل 
ســعر لتر البنزين احملســن الى الف 
و125 دينار والعــادي بالف و50 دينار 

للتر الواحد.
واوضــح محمــد حســيب مديــر 

عــام دائــرة احملروقــات مبحافظــة 
الســليمانية، في حديــث للصباح 
اجلديــد، ان االرتفــاع فــي اســعار 
الوقود ال يرتبــط بدائرته، وان اغلب 
انواع الوقــود الذي يباع في احملافظة 
يستورد من ايران من قبل جتار جملة 

وهم الذين يحددون االسعار.
تابــع،"ان االرتفــاع الذي شــهدته 
اســعار الوقود في االسواق العاملية 
اثر سلبباً على املواطنني في االقليم 
دون  االزمة  يواجهــون، هــذه  الذين 
االقليــم حلول  يكــون حلكومة  ان 

ملعاجلتها.
واوضح ان ســبب االستياء مرده الى 

ان ســعر الوقود يباع في احملافظات 
التي تقع حتت اشراف احلكومة، مببلغ 
450 دينــار للتر الواحــد بينما يباع 
في احملافظــات التي تقع حتت حكم 
االقليم بالــف و250 دينار، وهو فرق 

شاسع تتحمله حكومة االقليم.
واضاف حسيب، ان حكومة االقليم 
االزمة  ملعاجلــة  برنامجاً  لم تضــع 
وهي ال تســتيطع تأمني احتياجات 
الالزم، نظرا  الوقود  املستهلكني من 
العــدد الكافي من  لعدم امتالكها 
االخرى،  واملشتقات  البنزين  مصافي 
واردف، "نحــن نواجــه هــذه الزمة 
سنوياً وال نقدر على تأمني برميل من 

ســنويا  للمواطنني  االبيض  النفط 
مع حلول فصل الشتاء القارس في 

االقليم".    
وكانت حكومة االقليم اعلنت بداية 
شهر ايار اجلاري عن مساع للسيطرة 
علــى االرتفــاع الكبير في اســعار 
الوقــود وذلك عبر الســماح للتجار 
مبختلف  الوقود  باســتيراد  الراغبني 
اليومية  احتياجــات  لتامني  انواعه 
لالقليم، اال ان ذلك لم يســهم في 
تخفيض االســعار، الــذي عزاه احد 
التجار الى الضرائــب الكبيرة التي 
تفرضهــا حكومة االقليم على طن 

الوقود املستورد مبختلف انواعه. 

قطعوا الشارع الرئيس امام مبنى محافظة السليمانية 

سائقـو سيـارات االجـرة يتظاهـرون احتجاجـا
على االرتفـاع الكبيـر في اسعـار البنزيـن

بغداد - الصباح الجديد:
مصطفى  الــوزراء  رئيــس  جدد 
الكاظمي امس االثنني، توجيهاته 
الدولية  احلدود  اخملدرات  عبور  مبنع 
وتعقب جتارها ومروجيها، وحماية 

أبراج الطاقة وانابيب النفط.
وقــال خــالل حضــوره املؤمتــر 
األمنية  للقيادات  املوسع  األمني 
العمليات  املنعقد في مقر قيادة 
"املســؤولية  أنَّ  املشــتركة، 
األمنيــة  لألجهــزة  مشــتركة 
والقوات املســلحة، فــي حماية 
بالدنا ومجتمعنا من اخملدرات ومن 
الســالح املنفلت وهــي حتديات 
كبيــرة تتطلب منهــا املزيد من 

اجلهود".
منجــزات  "هنــاك  أن  وأضــاف 
ميدانية وعســكرية واضحة في 
عمليــات مالحقة فلــول داعش 
اإلشــادة  وتتحتــم  اإلرهابيــة، 
لهذه  املرافق  االستخباري  باجلهد 
العمليــات، وعلينا أن نســتثمر 
الزخــم نحــو مواجهــة اجلرمية 
املنظمة والعناصــر التخريبية"، 
موجهاً "قيادة قوات حرس احلدود 
االســتمرار  الداخلية  وزارة  فــي 
ملنع  وتعزيزها؛  املبذولــة  باجلهود 
مع  اخملــدرات  وتهريــب  تســلل 
الداخلية  وزارة  مــوارد  تســخير 

لتأمني ذلك".

وشــدد علــى "جميــع األجهزة 
وقوات  واالســتخبارية  األمنيــة 
اخملدرات  عبــور  مبنع  احلدود  حرس 
مــن احلــدود الدوليــة، ومتابعة 
واملروجني  املتاجرين  ومحاســبة 
الى  مشــيراً  لها"،  واملتعاطــني 
أن "على األجهــزة األمنية وضع 
الالزمة  احلماية  لتأمــني  اخلطط 
الكهربائيــة  الطاقــة  ألبــراج 
وحمايتها من استهداف العناصر 

اإلرهابية".
وأكد "ضرورة قيام مديرية شرطة 
الطاقــة بواجباتهــا فــي تأمني 
احلماية ألنابيب نقل النفط ومنع 

أي جتاوزات عليها".

الكاظمي يجدد توجيهاته بمنع عبور المخدرات 
وحماية أبراج الطاقة وانابيب النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
التابعة  الدولة  عقارات  دائرة  أعلنت 
لوزارة املالية امس االثنني، اســتعادة 
453 عقــاراً كانت اســتولت عليها 
جهات لم تسمها، فيما اشارت الى 
استمرار جهود البحث والتحري عن 

أمالك الدولة مستمرة.
وذكــرت الدائــرة فــي بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه، أن 
"جهود البحث والتحري عن األمالك 
مازالت  للدولة  التابعــة  والعقارات 
املوضوعة  اخلطــة  وأن  مســتمرة، 
تسير  األمالك  تلك  استعادة  لغرض 

بخطــى ثابتــة، تنفيــذا للقوانني 
والتعليمات الصادرة بهذا الشأن".

وأضافت، أن "أغلب األمالك املستردة 
قبل  من  عليهــا  مســتولى  كانت 
أنه  الى  مشــيرة  اجلهــات"،  بعض 
التدقيقية  اإلجــراءات  إمتــام  "بعد 
تبــني أن معظم تلــك األمالك غير 
داخلة ضمن قاعدة البيانات اخلاصة 
االستيالء  وجرى  املالية  وزارة  بأمالك 
عليها خــارج الضوابط والتعليمات 
املعمول بهــا، حيث تلتــزم الدائرة 
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستردادها 

واعادتها الى أمالك الدولة".

بغداد - الصباح الجديد: 
النواب  جمللس  املاليــة  اللجنة  أوردت 
امس االثنني، ثالثة ســبل دســتورية 
ميكن مــن خاللها قراءة ومناقشــة 
قانون موازنة العــام احلالي حتت قبة 
اجمللس، فيما اشــارت الــى ان قانون 

الدعم الطارئ ليس بديال لها.
وقال عضــو اللجنة ســتار العتابي 
في تصريح لوكالة األنباء الرســمية 
)واع(، إن "قانون الدعم الطارئ يعالج 
الوضــع الصعب الذي ميــر به البلد، 
ولكنــه ال ميكن أن يكــون بديال عن 

قانون املوازنة العامة".
احتياجــات  "هنالــك  أن  وأضــاف، 
ضروريــة للبلــد، لذلك فــإن قانون 
الدعــم الطــارئ هو منفــذ لتلبية 
توفير  على  تقتصر  التي  االحتياجات 

التموينية  البطاقــة  مســتلزمات 
الفالحــني  مســتحقات  وتســديد 
وشــراء احلنطة والشلب من الداخل 
واخلارج، وكذلــك دعم وزارة الكهرباء 
لتســديد ديونها، ونحــن على أبواب 
الصيف احلار". وأشار إلى أن "مجلس 
النــواب يتعامل مــع احلكومة وفق 
الدستور، وال ميكن للحكومة احلالية 
بحسب قرار احملكمة االحتادية إرسال 
أي مســودة قانون"، لكنه أوضح ان 
مجلس النــواب لن يعــرض املوازنة 
للقــراءة، اال فــي حــال "تشــكيل 
أو تســمح احملكمة  حكومة جديدة 
االحتادية بأمر طارئ، أو تقدم احلكومة 
للمحكمة  التماسا  أو  احلالية طعنا 
االحتادية لتحصيل اســتثناء لتقدمي 

القوانني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
املائية في  املــوارد  أفــادت مديريــة 
محافظة البصرة امس االثنني، بوضع 
خطــة حكومية احترازيــة ملواجهة 

ارتفاع اللسان امللحي بشط العرب.
وقال مديــر املوارد املائية في احملافظة 
جمعة شــياع في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد، إن "اإلطالقات املائية 
ناظم قلعــة صالح  مســتمرة من 
بصــورة كبيــرة للحد من اللســان 
امللحــي فــي حــال حدوثه بشــط 

أن "الوضــع احلالي  العــرب"، مبينا 
أفضل من العام السابق".

وأكــد شــياع، أن "امليــاه تصل إلى 
املناطق السكنية بشكل منتظم وال 
توجد قلة أو نقص أو انقطاع فيها"، 
الفتــاً إلى أن "مديرية املــوارد املائية 
في محافظة البصــرة أعدت خطة 
مسبقة ملواجهة أي طارئ يحدث في 
حال ارتفاع درجات احلــرارة التي تؤثر 
على كمية املياه وتتسبب في ارتفاع 

اللسان امللحي".

استعادة 453 عقارًا تابعا لوزارة 
المالية من جهات "استولت عليها"

اللجنة المالية: موازنة العام الحالي تستوجب 
ثالثة سبل دستورية قبل وصولها البرلمان

خطة احترازية لمواجهة ارتفاع 
اللسان الملحي بشط العرب

ديالى ـ الصباح الجديد: 
اكــدت دائرة املــوارد املائية في 
محافظة ديالــى امس االثنني، 
ســيطرتها علــى أزمــة املاء 
بالكامل خــالل الصيف املقبل 
حمرين  بحيــرة  تعزيــز  بعــد 
بإمــدادات من ســد دربندخان 
وإدارة  احملافظة  بني  التفاق  وفقاً 
َكرميــان الــى جانــب خطط 
األبــار فــي عموم  ومشــاريع 

احملافظة.
وقال مديــر املــوارد املائية في 
ديالى مهند علــي املعموري ان 
الواردة من ســد  "االطالقــات 
دربندخان بحســب االتفاق بني 
َكرميان في وقت  وادارة  ديالــى 
سابق اسهم بارتفاع مناسيب 
بحيــرة حمرين ألكثــر من متر 
ما حقق إيــرادات مائية منقذة 

لغالبية الوحدات اإلدارية".
وبــني ان "اإليرادات الــواردة من 
ديالى  نهري  وتعزيــز  دربندخان 
وخريســان من مشروع اسفل 
اخلالــص االروائــي أســهمت 
وارواء  الشــرب  مــاء  بتأمــني 
البســاتني وانقاذها من اجلفاف 
والهالك الى جانب خطط حفر 

االبار في عموم احملافظة".

"وزارة  ان  الى  املعموري  وأشــار 
املوارد املائية وبخطط وإجراءات 
بئر  محكمة خصصــت مائة  
لتخفيــف ضغط  ديالــى  في 
االســتهالك من بحيرة حمرين 
ألغراض االرواء والشــرب وجتاوز 
التي تضرب ديالى  ازمة اجلفاف 
للعام الثالث على التوالي جراء 
انعدام االمطار وااليرادات املائية 

االخرى".
وعــن ازمــة املياه فــي ناحية 
أوضح,  بعقوبة"  "قلب  العبارة 
نقصــا  تعانــي  "العبــارة  ان 
مبياه ارواء البســاتني وان املوارد 
املائية شــرعت بحفــر ابار في 
عــدة مناطق بالناحيــة الرواء 

البساتني".
وابرمــت ديالى مع ادارة كرميان 
التابعة إلقليم كردســتان في 
وقــت ســابق اتفاقــاً يقضي 
بإطــالق امليــاه مــن بحيــرة 
حمرين،  بحيــرة  الى  دربندخان 
مشــتركة  جلنــة  وتشــكيل 
لتنفيــذ اإلتفاق وتبادل الزيارات 
امليدانيــة والعمل علــى إزالة 
والضائقات  التجــاوزات  جميع 
املائيــة خاصــة ضمــن حدود 

محافظة ديالى.

امدادات سد دربندخان
تنقذ ديالى من العطش

وهالك البساتين

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف
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منى خضير عباس

للمياه  العامــة  الهيئــة  اكــدت 
اجلوفية علــى ســعيها من خالل 
حتقيــق اهدافها خلدمــة املواطنني 
وتوفير املياه التي تعد عصب احلياة 
اخملتلفة  اجملــاالت  في  واســتغالله 
ومن اجل احلصــول على اكبر رقعة 
خضراء في بلدنــا متحملني بذلك 
كل الصعوبــات في اثنــاء العمل 
للحيلولة دون ان تكون ســبب في 
تاخير اعمال احلفر ، ومن خالل جهود 
العاملــني في الهيئــة فقد مت اجناز 
حفر )78( بئراً في شهر نيسان لعام 
2022 اضافة الــى فحص )82( بئرا 
ونصــب )48( طاقم ضخ مع صيانة 

طاقمي ضخ .
كمــا اكــد املصــدر االعالمي في 
الهيئــة حيــث تســتمر بتكثيف 
جهودها لتوفير املياه في احملافظات 
اجلنوبية ومتكنت فرق احلفر العاملة 
النجف االشــرف من اجناز  في فرع 
نيسان  ابار خالل شــهر  خمســة 
منها بئر)ساحة فريق صقور اخلورنق 
الرياضي (  بعمق )42(م  وكذلك بئر 
شــركة بركة اخلير لالنتاج الزراعي 
واحليوانــي بعمــق )150( م بجهود 
فرقة حفر )121(  اضافة الى فحص 
(3( ابار في احملافظــة ونصب اربعة 

طواقم ضخ  .
للمياه  العامــة  الهيئــة  وتؤكــد 
اجلوفيــة علــى تكثيــف جهــود 
عامليها في محافظــة نينوى من 
خالل فرق احلفــر العاملة في الفرع 
حيث تكللت  باجناز تسعة آبار خالل 
شهر نيســان من عام 2022 منها 
بئر )باباو/2 وبئر ســندانك ســفلى 
وبئر الكركشــي ( باعمــاق تتراوح 
(204ـ282( م اضافــة الــى فحص 
(10( ابار  وذلك لالستفادة من املياه 
اجلوفية في االســتعماالت اليومية 
اخملتلفــة مــن قبــل املواطنني في 
املياه  البعيــدة عن  القرى واملناطق 
ثالثة  نصب  الى  اضافة  السطحية 

طواقم ضخ .
واكدت الهيئة على تكثيف جهودها 
ملواجهــة ظاهرة شــحة املياه في 

محافظة ديالى والتي كانت نتيجة 
فصل  خالل  االمطار  ســقوط  قلة 
الشــتاء املاضي وذلك لتوفير املياه 
فصل  خالل  للمواطنــني  املطلوبة 
اجلوفية  املياه  واســتغالل  الصيف 
االســالة  وتعزيز محطات  لدعــم 
باملياه في احملافظة واالســتفادة من 
املياه لالغراض اليومية اخملتلفة، وقد 
تكللت هذه اجلهــود بأجناز )21( بئرا 
خالل شهر نيسان املنصرم  بأعماق 
تتراوح مــن )-19 84( مترا منها بئر 
قرية االصالح / شهالن راشد خلف 
/3 بعمق )84( متــرا وبجهود فرقة 
حفــر )51( وكذلك بئر احلد االخضر 
بعمق  الرضي  الشــريف  / مدرسة 

(24( متــرا وبئر قريــة صباح بعمق 
(78( متــرا  لتوفير املياه للمواطنني 
املنزلية  لالغــراض  واســتخدامها 
وارواء  املزروعــات  وســقي  اخملتلفة 
 (25( الــى فحص  اضافة  احليوانات 
بئــرا  ونصــب )20( طاقم ضخ في 

احملافظة .
واجنــزت الهيئــة حفــر )6( آبار في 
العاصمــة بغــداد خــالل شــهر 
نيســان كما مت فحــص )11(  بئرا 
فــي مناطق متعددة مــن احملافظة  
بجهــود فرقتي حفــر )111 - 112) 
وذلك لتنشــيط الوضــع املائي في 
االنية  االحتياجات  وســد  احملافظة 
واســتغالل  املياه  من  للمواطنــني 

امليــاه اجلوفية بطريقــة صحيحة 
لالغراض الصناعيــة باالضافة الى 
اخملتلفة  املنزليــة  االســتخدامات 
ومنها بئر شــركة دلتا للصناعات 
الغذائية وبئر شركة االجناز /1 بعمق 
(24( مترا لــكل منهما اضافة الى 

نصب  )3( طواقم ضخ.
وفي محافظة كربالء املقدسة فقد 
باشرت املالكات الفنية والهندسية 
باجنــاز )17( بئرا بجهــود فرق احلفر 
التابعة للفرع  لالستفادة من املياه 
اجلوفية في سقي املزروعات اضافة 
الى االستخدامات اليومية اخملتلفة 
و منها )9( أبار فــي محافظة بابل 
وباعماق  احملاويــل  حملطة ضخ صدر 

مختلفة وكذلك بئر جزرة الكهرباء 
/1 بعمــق )18( متــرا اضافــة الى 
فحــص )12( بئر ونصب طاقم ضخ 
واحــد . وتســتمر الهيئة بتكثيف 
جهود عامليها في محافظة االنبار 
من خــالل فرق احلفــر العاملة في 
الفــرع حيث تكللت  هــذه اجلهود 
باجناز )6( آبار خالل شــهر نيســان 
من العــام احلالي باعماق تتراوح من 
(73ـ  125( متــرا منها بئر مقر فوج 
حشــد حديثة االول /2  وبئر مجمع 
الى  باالضافة  العباسي الســكني 
فحــص )3( آبار ونصــب )8( طاقم 
اليومية  لالستخدامات  وذلك  ضخ 
اخملتلفــة مــن قبــل املواطنني في 

املياه  البعيــدة عن  القرى واملناطق 
الهيئة من  . وتســعى  السطحية 
خــالل دورها الفعــال وحرصا على 
وتوفيرها  اجلوفية  املياه  اســتغالل 
املنزليــة  لالغــراض  للمواطنــني 
والزراعية اضافة الى ارواء احليوانات 
ففي محافظة صالح الدين كثفت 
ابار خالل   )6( بأجناز  الهيئة جهودها 
شــهر نيســان اضافة الى فحص 
(9( ابــار بجهود فرقتي حفر )52ـ91 
ـ120( منها بئر ) حشد شعبي /لواء 
16/الفــوج النهــاري بعمق )149(م 
وكذلك بئر )جامع الرسول االعظم 
( بعمــق )101( مترا  وكذلك نصب 

(9( طواقم ضخ في احملافظة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعايــة وزيــر العمــل والشــؤون 
االجتماعية وكالة القاضي ســاالر 
وزارة  مـــت  نظَّ الستار محمد  عبد 
االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
احتفالية مبناسبة الذكرى السنوية 
بحضور  املهنية  والسالمة  للصحة 
املالكات املتقدمة في الوزارة ودوائرها 
واملكلف مبهــام املدير العام للمركز 
املهنية  والسالمة  للصحة  الوطني 
املهندس مشرق االسدي وممثلني عن 
دائرة  الدوليــة عبر  العمل  منظمة 
افتراضية فضــال عن ممثلي الوكالة 

اليابانية للتعاون الدولي )جايكا(. 
وقالت وكيــل وزارة العمل الدكتورة 
عبيــر اجللبي في كلمــة نيابة عن 
ان الصحة والسالمة املهنية  الوزير 
تبــرز أهميتهــا في احلفــاظ على 
الضياع من  االقتصادية من  الثروات 
خالل الكشف عن اخملاطر واالمراض 
القيــام  او  وحتجيمهــا  املهنيــة 
باجراءات وقائية للحد من وقوعها. 

واكدت على ضرورة توفير بيئة عمل 
خالية من احلــوادث واصابات العمل 
الى  االنتاج، مشيرة  وحماية عناصر 
ان وزارة العمــل ومن خــالل املركز 

املهنية  والسالمة  للصحة  الوطني 
عملت بســعي حثيــث للحد من 
حــوادث واصابات العمــل من خالل 
الدولية  االتفاقيــات  إلى  االنضمام 
واصدار تشــريعات وطنية وانشــاء 
تطبيق  ملتابعــة  رقابيــة  اجهــزة 
اشــتراطات الصحــة والســالمة 

املهنية في املشاريع االقتصادية. 
واوضحت ان احلوار االجتماعي له دور 
كبير في تطوير سياســات الصحة 
والســالمة املهنية كما يلعب دوراً 
بارزاً في حماية بيئة العمل وسالمة 
العمال، مؤكدة احلاجة لتشــريعات 

وطنيــة حتفز على االلتــزام مبعايير 
الســالمة، فضال عــن تعزيز ثقافة 
الصحة والسالمة في مواقع العمل 
واصحاب  احلكومة  بتضافر جهــود 

العمل والعمال. 
سوية  للعمل  اجلميع  اجللبي  ودعت 
لتعزيــز ثقافة الصحة والســالمة 
ومنح االولوية ملبــدأ الوقاية لتوفير 
بيئة عمــل آمنة وصحيــة حلماية 
واالنشــطة  واملؤسســات  العمال 
االقتصاديــة، فيما اثنــت على دور 
منظمــة العمل الدوليــة واجلهات 
الســاندة للدعم املســتمر لعمل 

املركز في سبيل تعزيز قدراته لتقدمي 
فضلى اخلدمات للطبقة العاملة. 

من جانبه قــال املكلف مبهام املدير 
للصحة  الوطنــي  للمركز  العــام 
مشرق  املهندس  املهنية  والسالمة 
االســدي ان هدف املركز هو اشاعة 
بني  والســالمة  الصحــة  ثقافــة 
العاملــني وتطبيــق اشــتراطاتها 
فــي مواقــع العمــل واالنشــطة 
االقتصادية كافة لضمان بيئة عمل 
امنة وصحية وسليمة تضمن عدم 
تعرض العاملني لالصابات واالمراض 
املهنية، مشــيرا الى ان املركز يقدم 

خدماتــه لهــذه الفئة مــن خالل 
الفحــوص اخملتبريــة والبايولوجية 
والفســلجية وذلك بعد تعاقده مع 
الدولية كمنظمة جايكا  املنظمات 
اليابانية التي زودتهه باجهزة حديثة 
ومتطورة منها جهاز االنبعاث الذري 
الذي يعد مــن االجهزة املتطورة في 

فحص بيئة العمل. 
توزيع  االحتفاليــة  خــالل  وجــرى 
على  القائمني  بني  ودروع  شــهادات 
اجناح عمل املركــز، فضال عن عرض 
فيلم وثائقي عن عمــل املركز وابرز 

مهامه واجنازاته.

بغداد - قاسم الجيزاني:
اختتم املركــز الوطني لعلوم القرآن التابع 
الشيعي فعاليات مسابقة  الوقف  لديوان 
حفظ األحاديث النبوية الشــريفة الثانية 
في بغــداد بحفــل تكرمي اقيــم للفائزين 

االوائل في قاعة الثقلني مببنى املركز.
ابتدأ احلفل الذي شــهد حضور مدير عام 
واخليرية  االســالمية  املؤسســات  دائــرة 
االستاذ حسني جبارة ومدير املركز الوطني 
لعلوم القرآن الدكتور القارئ رافع العامري 
وجمــع من ممثلــي الهيئات واملؤسســات 
القرآنيــة بتالوة عطرة للذكر احلكيم تالها 
القارئ االستاذ صباح السراي، بعدها ألقى 

مدير املركز الدكتور القارئ العامري كلمة 
بني فيها أهمية حفــظ األحاديث النبوية 
الرسول  منهج  على  والســير  الشــريفة 
الكرمي )ص( وائمة اهل البيت )ع( عن طريق 
تطبيق وصية الرســول االكرم محمد)ص( 
)انــي تــارك فيكــم الثقلني كتــاب اهلل، 
وِعترتــي أهَل بيتي(، وفي ختام كلمته قدم 
الشــكر الى رئيس ديوان الوقف الشيعي 
الدكتور حيدر حســن الشــمري والوكيل 
الدكتور احســان جعفر  والثقافي  الديني 
علــى رعايتهم لهذه املســابقة ودعمهم 
لنشــاطات املركز، كما قدم الشــكر الى 
اللجنــة التحكيمية وجميع املشــاركني 

واحلاضرين باحلفل.
يذكر ان اللجنة التحكمية ضمت املشايخ 
الكرام كل من الشــيخ اكــرم النعماني 
والشيخ باسم الفرطوسي والشيخ عتيد 
اياد الكعبي،  الرضوي وبرئاســة الشــيخ 
وكانت نتائج املسابقة كاآلتي: الفائز األول: 
زينب حســن كطوف والفائــز الثاني: براء 
ســلمان حمد  والفائز الثالث: غيداء عادل 

رشيد .
وفي ختام احلفل مت توزيع اجلوائز والشهادات 
التقديريــة لألســاتذة احلــكام والفائزين 
وهدايا تقديرية جلميع املشــاركني متمنني 

لهم دوام التوفيق والنجاح .  

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتهــاء  التجــارة  وزارة  أعلنــت 
إلفتتاح  واإلدارية  الفنيه  االستعدادات 
مركز تسويق ساحة سنجار  والتابعة 
لفرع الشــركة العامة لتجارة احلبوب 

في نينوى  .
العامة  واوضح مديــر عام الشــركة 
لتجــارة احلبــوب محمد حنــون كرمي 
أكملــت مالكاتنا كافة املســتلزمات 
اخلاصة بفتح ساحة ســنجار بعد أن 
مت تعزيــز املوقع بكرفانــات اضافه الى 
الواجبات  الهندســي  اجلهــد  تنفيذ 
اخلاصه بنصب ميزان جســري وسيتم 
معايرتــه ليكون جاهزا الســتالم اول 

احمللية من  باحلنطة  احململة  الشاحنات 
الفالحني واملسوقني .

واضاف املدير العام أن االقسام املعنية 
وبالتنســيق مع فرع نينوى أنتهت من 
تســمية مالكات املركز الســويقي ، 
مبينــا أن افتتاحــه ســيكون إضافة 
احلنطة  كميــات  المتصاص  مهمــه 
احمللية والتي زرعت في قضاء ســنجار  
احتواء  تأكيد سيســهم فــي  وبكل 
كافه احلنطة احمللية التي تسوق خملازن 

التجارة.
اخلزنية  الطاقــه  أن  بالذكــر  اجلديــر 
إلى خمس  لســاحة ســنجار  تصل 

وعشرون الف طن . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
شهدت الســنوات األخيرة جتاوزاً على 
األراضــي الزراعية في البــالد وخاصة 
احملافظات اجلنوبية وحتديداً البســاتني، 
األمر الــذي انعكس ســلباً على واقع 
البــالد الزراعي، تزامنــاً مع العواصف 
الترابيــة التي تضرب العراق بشــكل 

متكرر وخصوصاً في العام احلالي.
ففي النجف، شــكا األهالي من وجود 
جهات وصفوها بـ “املتنفذة”، تســتمر 
بالتجــاوز علــى األراضــي الزراعيــة 
وتعّرض الزراعة خلطــر مخيف ، وينذر 
ملف جتريف األراضــي بحدوث اجلفاف 
والتصحــر، ونقــص في ســلة البلد 
الغذائية ، لتزداد املناشدات وتكثر ليس 
في النجف فحســب، بل فــي بغداد 

وكربالء أيضاً.
مدير زراعــة النجف االشــرف منعم 

شــهيد، أكــد رفــع قرابة الـــ 2500 
دعــوى قضائية ضــد املتجاوزين على 
لبناء  والذين جرفوها  الزراعية  األراضي 
املساكن العشوائية ، وقال شهيد في 
تصريحات صحفيــة إن “دائرته رفعت 
2500 دعوى  إلى القضــاء ما يقــارب 
قضائية ضــد املتجاوزين على األراضي 
الزراعية والذين جرفوها لبناء املساكن 
العشــوائية وحلــد االن لم يحســم 

القضاء تلك القضايا”.
من جانبه بنّي رئيس احتاد الفالحني في 
النجف االشرف، أحمد سوادي حسون، 
أن “8 الــى %9 مــن أراضــي النجــف 
املدينة  الزراعية احمليطة مبركز  االشرف 
واالقضيــة والنواحــي جرفت وقضي 
على الزراعة فيها”، مشيرا الى ان “هذه 
االراضي كانت تشــكل احزمة خضراء 
انتهت كلها  قبل سنوات  للمحافظة 

بسبب التجاوز السكني العشوائي”.
الــى ذلك، قال نائــب محافظ النجف 
االشــرف هاشــم الكرعــاوي إنه “مت 
توجيه روســاء الوحــدات اإلدارية في 
وازالة  التجريف  مبنــع  احملافظة  عموم 
دائرة  وتوجيــه  االنشــاء  قيــد  البناء 
الصالحيات  جميع  باستخدام  الزراعة 
القانونيــة والتعليمات النافذة حلماية 
االزاله في  وبــدأت مراحــل  اراضيهم 
بعض املناطق”.،  واشار الى ان “البيوت 
القدميــة ال نســتطيع إزالتهــا، لكن 
مننع االســكان اجلديد وهنالك مناطق 
أصبحت احياء من املستحيل إزالتها”.

تســتمر  كربــالء،  محافظــة  وفــي 
احملاصيل  بقتــل  الترابية  العواصــف 
الزراعية، وسط غياٍب للحلول، وجتريٍف 
ليبقى  الزراعيــة،  لألراضي  مســتمر 
اخلطــر يحيط بزراعة العــراق من كل 

جانــب. وفي وقت ســابق، طالب عدد 
كربالء،  من شيوخ عشــائر محافظة 
بإيقاف عمليات التجريف التي تتعرض 
لها أراضيهم، والتــي قالوا عنها إنها 
حتدث بشــكل متكرر ، أمــا العاصمة 
بغداد، فلها نصيب أيضاً من التجريف 
وحتويلها  الزراعية،  األراضي  يقتل  الذي 
إلى سكنية، لكي تفيد بعض اجلهات 
املتنفذة، وفــق ما قاله مواطنون غربي 

العاصمةب غداد.
املطالبة  الشعبية  الدعوات  واتسعت 
بوقف جتريف األراضي الزراعية، بذريعة 
تلك  إنشــاء مجمعات ســكنية في 
املنطقة، إذ أظهــرت لقطات مصورة، 
حصلت عليها الســومرية نيوز، عودة 
تغيير  محــاوالت  مع  التجريف،  آليات 
جنس االراضي الزراعيــة بعد توقفها 

ألشهر.

الجوفية تنجز )78( بئرًا مائيًة خالل شهر نيسان الماضي
كثفت جهودها لتوفير المياه في المحافظات الجنوبية

من اجل الحصول 
على اكبر رقعة 

خضراء في بلدنا 
متحملين بذلك كل 

الصعوبات في اثناء 
العمل للحيلولة دون 
ان تكون سبب في 
تاخير اعمال الحفر

الـصباح الجديد ـ كاظم الُعبيدي 
اصــدر محافظ ذي قــار الدكتــور املهندس 
محمــد هادي الغزي ، قراراً يلــزم فيه االطباء 
في احملافظة، بطباعــة وصفة الدواء بدال من 
كتابتها باليد ، بناًء علــى قرار مجلس نقابة 

االطباء واملتضمن طباعة الوصفة .
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب احملافظ “ أن 
الغزي اصدر توجيهات مبنع تشــفير الوصفة 
الطبية وطباعتها بواســطة آلــة الطابعة 
القانونية كافة بحق  االجراءات  اتخاذ  ،مؤكداً 

اخملالفني لتنفيذ القرار .

بغداد ـ الصباح الجديد:
جهـــزت شركة أور العامة إحدى شركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن املُديرية العامة 
لتوزيع كهرباء الوســط / فــرع ُمحافظة 

األنبار بالقابلوات الكهربائيـة . 
وقـــال ُمدير عام الشركة املُهندس حيـدر 
سهـر نعيمـة أنَّ الشركة قامت بتجهيز 
فــرع ُمحافظة األنبار بـــ ) ١٤٧ ( كم من 
القابلــوات الكهربائية والذي مُيثل الُدفعة 
الشــركة  الذي وقعته  العقد  الثانية من 
مع املُديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط 
األسبوع املاضي بقيمة إجمالية تُقدر بـ ) 
١٣ ( مليار و ) ٥٠٠ ( مليون دينار ، ُمشــيراً 
إلى أنَّ الشركة أستنفرت إمكانياتها لسد 
إحتياجــات وزارة الكهربــاء خصوصاً في 
فصل الصيف بسبب الضغط الهائل على 
اإلنتاج  الوطنية في  املنظومة الكهربائية 

والتوزيع بسبب إرتفاع درجات احلـرارة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
باَشرَ إســطول الشــركة العامة للنقل 
البري إحدى تشــكيالت وزارة النقل اليوم 

مبناقلة )5000( طًن من احلنطة احمللية.
وقال مديــر عام الشــركة رئيس مجلس 
تنفيذاً  الشــحماني  كرمي  مرتضى  اإلدارة 
لتوجيهات وزير النقل الكابنت ناصر حسني 
الشــبلي بتنفيذ خطــة الدولة اخلدمية 
الرئيسة  الغذائية  السلة  مفردات  وتوفير 
للمواطن ،باشــر اســطولنا مبناقلة هذه 
الكمية لصالح وزارة التجارة / الشــركة 
العامة لتجــارة احلبوب ضمن عقد النقل 
املبرم معها ،مــن محافظة صالح الدين / 
مجمع بيجــي إلى تلعفر / املوصل لتعزيز 
رصيد املوقع وجتهيــز املطاحن بهذه املادة 

احليوية.
واضاف املديــر العام إن أســطول النقل 
البري يعمل اآلن على وفق خطة محكمة 
رسمتها اإلدارة العليا في الشركة بتوزيع 
جهده اللوجستي لتلبية متطلبات وزارات 
الدولة ضمن عقــود النقل املوقعة معها 
الراســية  البواخر  نقل حمــوالت  بهدف 
فــي مواني أم قصر اضافــًة إلى املناقالت 
إلى  مبنفعتهـــا  تعــود  التي  الداخليــة 

املواطن.

محافظ ذي قار يصدر قرارًا 
بطباعة وصفة الدواء بداًل 

من كتابتها باليد

أور ُتجهز كهرباء الوسط 
بالقابلوات الكهربائية

أسطول النقل البري يباشر 
مناقلة )5000( طن من 

الحنطة المحلية

ـم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية العمل تنظِّ

المركز الوطني لعلوم القرآن يختتم فعاليات 
مسابقة حفظ األحاديث النبوية 

انجاز مركز تسويق ساحة سنجار لتسلم 
الحنطة المحلية من الفالحين

استمرار التجاوز على البساتين وخاصة الجنوبية منها

األراضي ُتجّرف بيد »المتنفذين« برغم كثرة العواصف الترابية



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت إســرائيل مواطنيها امس االثنني، 
مــن الســفر إلى تركيــا، مشــيرة إلى 
تهديــدات إيرانية باالنتقام الغتيال عقيد 

في احلرس الثوري، األسبوع املاضي.
واتهمت طهــران إســرائيل بالتورط في 
مقتل، حســن صياد خدايــي، الذي القى 
حتفه عندما أطلق شــخصان على منت 
دراجــة نارية النار عليه فــي أثناء قيادته 

لسيارته وتعهدت باالنتقام.
وقال مجلس األمن القومي اإلســرائيلي 
في بيان، إن طهران قد تسعى إلحلاق األذى 
بأنها  ووصفها  تركيا  في  باإلســرائيليني 

“دولة شديدة اخلطورة”، بحسب رويترز.
وتعــد تركيا وجهة ســياحية شــهيرة 
لإلسرائيليني، ويعمل البلدان على إصالح 
العالقات بينهمــا بعد أكثر من عقد من 

التوتر.
بالتخطيط  واتهمت إســرائيل خدايــي 
في مختلف  إســرائيليني  لهجمات ضد 

أنحاء العالم.
ورفض مكتب رئيس الوزراء اإلســرائيلي، 
نفتالــي بينيت، الذي يشــرف على جهاز 

اخملابرات )املوساد(، التعليق على االغتيال.
لكن بينيت قــال، امــس األول األحد، إن 
طهران “ســتدفع الثمــن بالكامل” على 

التحريض على مهاجمة اإلسرائيليني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دانت دولة اإلمارات، امس االثنني، بشــدة 
اقتحــام مســتوطنني متطرفــني باحة 
املســجد األقصى، بحماية مــن القوات 

اإلسرائيلية.
وجــددت وزارة اخلارجية والتعــاون الدولي 
اإلماراتيــة، في بيــان “موقفهــا الثابت 
الكاملة للمسجد  توفير احلماية  بضرورة 
األقصــى، ووقــف االنتهــاكات اخلطيرة 

واالستفزازية فيه”.
كمــا أكــدت على “ضــرورة احتــرام دور 
املقدســات  رعاية  في  األردنيــة  اململكة 
واألوقاف، مبوجــب القانون الدولي والوضع 
بسلطة  املساس  وعدم  القائم،  التاريخي 
القدس وشــؤون  أوقاف  إدارة  صالحيــات 

املسجد األقصى”.
ودعت الوزارة الســلطات اإلسرائيلية إلى 
التوتر  حالــة  وإنهاء  التصعيــد  “خفض 
واالحتقان”. كما أكدت على أهمية ممارسة 
“أقصى درجــات ضبط النفــس، لتجنب 
االجنراف إلى مســتويات جديدة من عدم 

االستقرار”، حسب ما ذكرت وكالة “وام”.
وشــددت الوزارة كذلك على “أهمية دعم 
املبذولة  والدولية  اإلقليمية  اجلهود  كافة 
للدفع قدما بعملية الســالم في الشرق 
األوســط، ووضــع حد للممارســات غير 
الشــرعية التي تهدد الوصــول الى حل 
الدولتــني وإقامة الدولة الفلســطينية 
 ،1967 عــام  حــدود  علــى  املســتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية”.

إسرائيل تحذر مواطنيها 
من السفر إلى تركيا بعد 

مقتل عقيد ايراني

اإلمارات تدين اقتحام 
مستوطنين متطرفين 

باحة المسجد األقصى

تقرير

الصباح الجديد - متابعة:

شــهدت مدينة عبــادان ومدن أخرى 
في إقليم “عربستان األهواز” في إيران 
بدأت  واسعة  واحتجاجات  مظاهرات 
واســتمرت حتى ســاعات  أيام  منذ 
متأخرة بعــد منتصف ليــل األحد-

الذي طرأ  امللحــوظ  والتطور  االثنني. 
على هــذه االحتجاجات هــو التحاق 
قبائل عربية، تشــكل أغلبية سكان 
املنطقة، إلى احملتجني في عبادان، وقد 

رفعوا أعالما خاصة بكل قبيلة.
اإليرانية،  املركزية  السلطات  أن  يذكر 
ومنذ سقوط “اإلمارة العربية” بقيادة 
األميــر خزعل الكعبي، تطلق اســم 
إقليم عربســتان  “خوزســتان” على 
الذي ذُكر تاريخياً بـ”األهواز” وسياسياً 

بـ”األحواز”.
وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي، ردد العرب 
من أبناء القبائل ومن ســكان مدينة 
عبادان نفســها خــالل االحتجاجات 
شــعارات باللغة العربية على نسق 

“الهوسة” أو “اليزلة”، وهي فن شعبي 
األهازيج  بــني  يجمع  وحركي  لفظي 
الشــعرية وحركات جسدية كضرب 

الرجلني على األرض.
كما قام أبناء القبائل العربية بإطالق 
الهــواء بشــكل مكثف  فــي  النار 
اإليرانية من  األمــن  قــوات  محذرين 

إطالق النار على احملتجني.
يشــكلون  الذين  العــرب  أن  يذكــر 
أغلبيــة ســكان إقليم “عربســتان 
األهــواز” ينتمون إلى قبائل بني كعب 
وبني طرف من طــي وبني متيم وبني 
أســد والزرقان والباويــة واحلميد وآل 
كثير وبني كنانة وخزرج والســواعد 
وآلبوبالد والهواشم مبختلف فروعهم 

وبني خالد وآل فتلة والسوارية.
وأوقــف احملتجــون مراســم احلــداد 
مســاء  عبادان  مدينة  في  احلكومية 
األحد، مرددين هتافات ضد السلطات 
ومنعوا رجل الدين محسن حيدري آل 
كثير، ممثل اإلقليم في مجلس اخلبراء، 

من التحدث.
فيديــو تظهر  كما نشــرت مقاطع 
النار مباشــرة  القوات اخلاصة تطلق 

على املتظاهرين في الشوارع، مما أجبر 
املتاجر على اإلغالق وحتويل املظاهرات 
إلى كر وفر في أزقة مدينة عبادان ثاني 

أكبر مدينة في اإلقليم بعد األهواز.
االحتجاجــات  اســتمرت  وبهــذا 
انهيار  الواسعة بعد نحو أسبوع من 
وتضامنت  عبادان،  في  “متروبول”  برج 
معها مدن أخرى في اإلقليم من قبيل 
رة وَمعشــور والعيمدية  األهواز واحمُلَمَّ
وامتدت  والصاحلية وجزيــرة صلبوخ. 
االحتجاجات إلى مدن أخرى كبوشهر 
وبندر عباس وشــاهني شــهر وبعض 

مناطق العاصمة طهران.
مــن ناحية أخرى، ذكــرت وكالة أنباء 
“إيرنا” الرســمية صباح اليوم االثنني 
أن عدد ضحايا انهيــار برج “متروبول” 
ارتفع إلى 31 بعد العثور على جثتني 

أخريني حتت األنقاض.
الوكالة، فقد تعرف رجال  وبحســب 
اإلنقاذ أيضاً على جثة شــخص آخر، 
لكن لم يتم ســحب جسده بعد من 
حتت اخلرسانة. في غضون ذلك، ال تزال 
األجواء في املــدن الكبرى لإلقليم ذو 
عبادان  في  وخاصة  العربية،  األغلبية 

باألمنية  توصــف  واحملمرة،  واألهــواز 
املشــددة، وقد أكد بعــض املواطنني 
انتشــار القوات اخلاصــة في املناطق 
احلساســة وانقطاع اإلنترنت النقال 

اعتباراً من مساء السبت.
آخــر، خاطب  وفــي مقطع فيديــو 
إمام جمعــة عبادان املشــاركني في 
مراســم تأبــني ضحايا انهيــار برج 
الوالء  “أحســنتم  قائالً:  “متروبــول” 
عبادان”،  أهالي  يــا  والصمود  والصبر 
وصرخوا  فجأة  املشــاركون  فقاطعه 
“عدمي الشــرف، عدمي الشرف” فقطع 

التلفزيون الصوت.
وفي مقطع فيديو آخر، ردد املتظاهرون 
هتافات مثل “كلنــا محاربون قاتلونا 
فنقاتلكــم” و”يا بســيجي ارحل من 

حيث أتيت”.
وقد ألقى احملتجون باللوم على الفساد 
احلكومية  املؤسســات  في  املمنهج 
كأهم ســبب وراء أحداث مثل انهيار 
برج “متروبول” فــي عبادان من جهة، 
كمــا نــددوا بالظــروف املعيشــية 
الصعبة ومصــادرة احلريات من جهة 

أخرى.

احتجاجات عبادان تتوسع بعد انضمام قبائل عربية اليها

الصباح الجديد - متابعة:

قرر رئيس مجلس الســيادة احلاكم 
في الســودان عبد الفتــاح البرهان 
رفع حالة الطــوارئ التي ُفرضت في 
البالد منذ تنفيذه انقالباً عســكرياً 
في تشرين األول املاضي، فيما أُرجئت 
محاكمة بعض احملتجني السودانيني 
إلى  شــرطة،  ضابط  قتــل  بتهمة 

الشهر املقبل.
قاده  الذي  العسكري  االنقالب  ومنذ 
البرهــان وهو قائد اجليــش، يتظاهر 
آالف السودانيني في العاصمة ومدن 
أخرى للمطالبة بعودة احلكم املدني 
ومحاســبة قتلة املتظاهرين الذين 
العشــرات،  98 منهم وجرح  ُقتــل 
بحســب جلنــة أطبــاء الســودان 

املركزية.
وقــال بيان صادر عــن اجمللس، األحد، 
الســيادة  مجلس  رئيــس  “أصــدر 
االنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح 
البرهان امس األول األحد مرســوماً 
برفع حالــة الطوارئ في كافة أنحاء 
البالد”، وأرجع البيان ســبب ذلك إلى 
“تهيئة املنــاخ وتنقية األجواء، حلوار 
مثمــر وهــادف، يحقق االســتقرار 

للفترة االنتقالية”.
وجاء القرار بعد إصدار مجلس األمن 
والدفاع السوداني )الذي يضم قيادات 
عليا من اجليش( عقــب اجتماع له، 
األحد، توصيات بـ”رفع حالة الطوارئ 
في جميع أنحــاء البالد” إضافة إلى 
“إطــالق ســراح جميــع املعتقلني 
مبوجب قانون الطوارئ مبا ال يتعارض 
مع القوانني التي تتعلق بقضايا أمن 

الدولة أو القانون اجلنائي”.
ويأتي رفــع حال الطــوارئ أيضاً إثر 
لألمني  اخلــاص  للممثــل  تغريــدة 
العام لالمم املتحدة بالسودان فولكر 
بيرتس األحد، جاء فيها، “حان الوقت 
لوقــف العنف، حــان الوقت إلنهاء 
حالة الطــوارئ”. وكانت جلنة أطباء 
الســودان املركزية ذكــرت في بيان 
في  الســبت،  ُقتال،  أن متظاهرَيــن 

منطقة الكالكله جنوب العاصمة.
وقال وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم 

يس الناطق الرســمي باسم اجمللس 
“اجمللس  إن  في تصريــح صحافــي، 
رفع توصيات للســيد رئيس مجلس 
الطوارئ  حالة  رفع  شملت  السيادة 
في جميع أنحاء البالد وإطالق سراح 
جميــع املعتقلــني مبوجــب قانون 
الطوارئ مبــا ال يتعارض مع القوانني 
التي تتعلق بقضايــا أمن الدولة أو 

القانون اجلنائي”. 
وســط  ارتياحــاً  القــرار  ووجــد 
بســط  يعني  ألنــه  الســودانيني، 
احلريات ووقــف االنتهاكات والعنف. 
ومــن املعلوم أن ما حــدث من قمع 
قانون  بســبب  كان  للمتظاهريــن 

الطوارئ.
من جانبــه، قال احملامــي والقانوني 
“االنقالبيــون  الشــيخ،  محمــود 

لطاملا قالوا إن ســندهم الشــرعي 
ويرفضون  الدســتورية  الوثيقة  هو 
أن يســبغوا على أنفســهم وصف 
االنقــالب العســكري، وهنــا ال بد 
مــن القول إن إعــالن حالة الطوارئ 
الدستورية  للوثيقة  باخملالفة  جاءت 
وال يحــق لرئيس مجلس الســيادة 
أن يعلنها من تلقاء نفســه. إضافة 
إلى أن وصف القائــد العام للقوات 
املســلحة ينطبق على كل مجلس 
السيادة وليس رئيسه فقط. بالتالي 
فإن إعــالن حالة الطوارئ دســتوراً 
تعتبــر في حكــم العــدم. وبغض 
النظر عن إنكار االنقالب العسكري 
لكنه يعتبر حقيقة واقعية ال مجال 

للتحايل عليها”. 
وعن دوافع القرار أضاف الشيخ، “رفع 

حالة الطوارئ لم تأت كرغبة صادقة 
لنزع فتيل األزمة السياسية، مبعنى 
أن التوصية جاءت قسراً، بعد العنف 
املفرط في مواجهــة الثوار، وتلويح 
على  عقوبات  بفرض  الغربي  اجملتمع 
املؤسسات واألفراد خصوصاً بعد أن 
طال عنق احلركة اإلســالمية وجتلت 
السياسي،  املشــهد  في  مالمحها 
العام  األمني  بعد تصريحــات  وذلك 
املكلف األســتاذ علــي كرتي بعدم 
اللجنة  وبــني  بينهم  وجود خــالف 
األمنيــة. وبالتالــي فــإن اللجنــة 
األمنية ترغب في تقــدمي رفع حالة 
الدولي  للمجتمع  كمهــر  الطوارئ 
حتى يســاعدهم في إيجاد تسوية 
سياســية مريحــة ال تنــزع عنها 
املكتســبات املتعددة وتخفف حالة 

االختناق االقتصادي قبل السياسي”.
تغيير  فــي  القرار  مســاهمة  وعن 
املشهد قال الشــيخ، “في اعتقادي 
أن رفع حالة الطوارئ لن تؤدي لتغيير 
األوضاع إال إذا شــهد امللف العدلي 
العدلي  وامللــف  ملحوظاً.  تطــوراً 
القائمني  ال بد فيه مــن مســاءلة 
علــى األمر حالياً. وهــذا هو مطلب 
أن  والذي ال ميكن  الثوار األساســي، 
تســاومهم أي قوة سياسية عليه. 
بل على العكــس، كل محاولة من 
كيان سياسي لتأخير امللف العدلي 
أو تعطيله ستجعل من هذه القوة 

معزولة متاماً جماهيرياً”.
إرجــاء محاكمة محتجــني بتهمة 
قتل ضابــط على خّط مــوازٍ، بدأت 
األحد، فــي اخلرطوم محاكمة أربعة 

متظاهرين متهمني بقتل ضابط في 
الشرطة الســودانية، لكن القاضي 
قرر رفع اجللسة إلى 12 حزيران، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الشــرطة السودانية أعلنت 
فــي كانــون الثاني املاضــي مقتل 
ضابــط برتبة عميد أثنــاء تفريقها 
محتجــني كانــوا فــي طريقهــم 
إلى القصــر اجلمهوري في وســط 

العاصمة.
وفــي وقت الحــق أعلنــت توقيف 
محمد آدم ومحمد الفتاح ومصعب 
الشــريف وأحمد الننه بتهمة قتل 
الشــبان  وبدأت محاكمة  الضابط. 
األربعة األحد، لكن اجللســة رفعت 

إلى يونيو املقبل.
وقال القاضي زهير عثمان، إنه طلب 
حول  تقريــراً  الشــرعي  الطب  من 
احتمــال أن يكون الشــبان األربعة 
كان  بينمــا  لتعذيــب”  “تعرضــوا 
املوقوفون قــد قاموا في آذار بإضراب 
عن الطعام احتجاجاً على “معاملة 

غير إنسانية” و”عنف الشرطة”.
أمــام قاعة  وجتمع مئــات احملتجني 
احملكمة في شــرق اخلرطــوم، وهم 
يرفعون صــوراً للمتهمني ويطالبون 

باإلفراج عنهم .
ووصل محمــد آدم والفاحت ومصعب 
والننه إلى مقر احملكمة حتت حراسة 
باخلارج  للحاضرين  ولوحوا  الشرطة 
بعالمــات النصــر وأرجلهم مقيدة 
بسالســل حديديــة. كمــا حضر 
عشــرات من أفراد أســرة الضابط 
تطالب  يرفعون الفتات  وهم  القتيل 

بالقصاص.
وكتبــت اللجنة الشــعبية ألحياء 
أن  اخلرطوم،  البراري املضطربة فــي 
الثوار  “هذه القضية ال تخص هؤالء 
األربعة وحدهم بــل متثل انقضاضاً 
ومواصلة  وقيمهــا  الثــورة  علــى 
واســتهداف  القضــاء  لتســييس 
الثوار والثائــرات بالبالغات الكيدية 

للتخلص منهم”.
ودعت إلــى التجمع أمــام احملكمة 
أننا لن نسمح لقوى  “للبرهنة على 
الردة أن تعــود ملفاصل الدولة مهما 

كان الثمن”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت بكني إن “الواليــات املتحدة 
األمريكية ال تهتم بحقوق اإلنسان 
وإمنا تســتخدمها  اإلطــالق،  على 
كذريعــة لالفتــراء وكبــح جماح 
الصني والضغط عليها باستمرار”.

جاء ذلــك في تصريــح للمتحدث 
الصينية،  اخلارجيــة  وزارة  باســم 

تشاو ليجيان.
وكان وزير اخلارجية األمريكي، أنتوني 
بلينكن، قد أعلن في وقت سابق أن 
الواليات املتحــدة األمريكية قلقة 
لـ  املزعومة  بشأن محاوالت الصني 

بزيارة املفوضة السامية  “التالعب” 
حلقوق اإلنسان بهيئة األمم املتحدة، 
ميشيل باشــليت، إلى الصني، وأن 
الظروف خــالل الزيــارة حالت دون 
إجراء تقييم كامــل لوضع حقوق 

اإلنسان في الصني.
وتابع تشــاو ليجيــان: “إن الواليات 
الطرف  تغض  األمريكيــة  املتحدة 
عن الوضع احلقيقي في شينجيانغ، 
وال تريد أن تســمع احلقيقة، فهي 
تنشر األكاذيب والشائعات، التي مت 
بغرض  عديدة،  مرات  زيفها  كشف 
تشويه سمعة الصني ومهاجمتها. 

ومن الســخف أن يلفقوا هذه املرة 
أكاذيــب جديدة تدعــي أن الصني 
قّيدت الزيارة، وتالعبت في مسارها”.

وأشــار املتحدث باســم اخلارجية 
الصينيــة إلــى أن تنظيــم زيارة 
املفوضة الســامية حلقوق اإلنسان 
جاءت فــي الواقع وفقــا لرغباتها 
اخلاصة، واســتنادا إلى مشــاورات 
مكثفة بــني الطرفني. كما نوه إلى 
أن باشــليت نفســها قد صرحت 
في مؤمتــر صحفــي أن اتصاالتها 
وتفاعالتها مع السكان متت دون أي 

إشراف من قبل السلطات احمللية.

وتابع تشاو ليجيان: “في واقع األمر، 
كانت الواليــات املتحدة األمريكية 
بالزيارة منذ  التالعــب  أراد  هي من 
التي  هي  واشنطن  وكانت  البداية، 
أصــرت على زيــارة باشــليت إلى 
التي  املتحدة هي  والواليات  الصني، 
وضعت شــروطا مختلفــة لزيارة 
وتشوه  للصني،  السامية  املفوضة 
باســتخدام  الزيارة  هذه  ســمعة 
حقــوق اإلنســان فقــط كذريعة 
لالفتــراء املســتمر، بينما هي في 

واقع األمر ال تهتم بها”.
 23-28 زارت باشليت الصني ما بني 

مايو، حيث التقى بها وزير اخلارجية 
الصيني، وانغ يي، وصرح بأن الصني 
تأمل في أن تؤدي هــذه الزيارة إلى 
حول  والشــائعات  األكاذيب  تبديد 

وضع حقوق اإلنسان في الصني.
وتدرج الواليــات املتحدة األمريكية 
الصني سنويا في قائمة الدول التي 
تنتهك احلريات الدينية، بينما تنفي 
بكني هذه املزاعــم وتتهم الواليات 
املتحدة بالنفاق. ويزعم تقرير صادر 
وزارة اخلارجية األمريكية بشأن  عن 
حالة حقوق اإلنسان في العالم أن 
في  قامت،  قد  الصينية  السلطات 

عــام 2021، بارتكاب إبادة جماعية، 
وجرائم ضد اإلنسانية ضد األقليات 
العرقيــة والدينيــة فــي منطقة 
شــينجيانغ األويغوريــة املتمتعة 

باحلكم الذاتي.
مــن جانبه قــال املتحدث باســم 
حكومــة منطقــة شــينجيانغ، 
شــو جويشــيانغ، في وقت سابق، 
إن الوضــع املســتقر والســلمي 
في شــينجيانغ “ال ميكــن تزويره”، 
والســلطات ال تســعى إلخفاء أي 
شيء عن املفوضة السامية حلقوق 

اإلنسان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مع  اتفاقا  األملانية  احلكومة  أبرمت 
املعارضة احملافظة يقضي بالسماح 
بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث 
األملانــي، وفق مــا نقلت  اجليــش 

“فرانس برس”.
وبحســب “فرانــس بــرس”، فــإن 
احلكومــة األملانيــة توافقــت مع 
املعارضة على إنشاء صندوق خاص 

للمشتريات العســكرية، ما يتيح 
لبرلــني أيضا حتقيق هــدف حلف 
بإنفاق  املتمثل  األطلســي  شمال 
كل دولة عضو %2 من ناجتها احمللي 

اإلجمالي على الدفاع.
الذي  االتفــاق،  إجنــاز  وجــرى  هذا 
يتضمن أيضا تعديالت دســتورية، 
بعــد أســابيع مــن املفاوضــات 
املشــاركة  األحزاب  بــني  الصعبة 

واحملافظني  احلاكــم  االئتــالف  في 
أنغيال  السابقة،  بقيادة املستشارة 
ميركل، وفق ما نقلت “فرانس برس” 

عن ممثلني عن األحزاب. 
وعن متويل هذا الصندوق االستثنائي، 
فإنه سيتم من خالل ديون إضافية، 
لذلك كان من الضــروري االلتفاف 
على قانون “كبح الديون” املنصوص 
عليه في الدســتور والذي يحد من 

االقتراض احلكومــي، كما أنه لهذا 
إلى  الســبب، احتاجــت احلكومة 
دعم املعارضــة احملافظة للحصول 
على غالبية الثلثــني املطلوبة في 
البرملان إلقرار تعديل دستوري يتعلق 
ســيجري  أنه  إذ  العامة،  بامليزانية 
دفع الـــ100 مليار يــورو لصندوق 
العامة، حيث  امليزانية  خارج  خاص 
يعد اإلفراج عن األموال لتســليح 

انقالبا كبيرا في سياســة  اجليش 
أملانيا التي قلصت حجم جيشــها 
انتهــاء احلرب  بشــكل كبير منذ 
الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 

1990 الى 200 ألف اليوم.
وفي وقت ســابق، تعهد املستشار 
األملانــي، أوالف شــولتس، بعــد 3 
أيــام من بــدء العملية الروســية 
العســكرية اخلاصة فــي أوكرانيا 

فــي فبراير، برصــد ميزانية خاصة 
بـــ100 مليار يورو إلعادة تســليح 
اجليش األملاني وحتديث معداته خالل 

السنوات القليلة املقبلة.
إلى  وأشار تقرير نشر في ديسمبر، 
أن أقل من %30 من السفن احلربية 
طاقتها”،  بكامــل  “تعمل  األملانية 
بينما العديد من الطائرات املقاتلة 

غير صاحلة للطيران.

رفع حالة الطوارئ في السودان وإرجاء 
محاكمة متهمين بقتل ضابط شرطة

بكين: واشنطن تختبئ وراء حقوق اإلنسان لتشويه سمعة الصين

بقيمة مائة مليار يورو 

الحكومة األلمانية والمعارضة تتفقان على إنشاء صندوق لتحديث الجيش
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دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12795
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد تقى عبود حبيب/ شاغل الشقة رقم 8 عمارة 47

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25264( ســجل )127( واملؤرخ 
2021/9/8 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 8 في العمارة 47 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12791
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد عبد احلسن رحيمة عنني/ شاغل الشقة رقم 3 عمارة 46

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25305( ســجل )127( واملؤرخ 
2021/9/8 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 3 في العمارة 46 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12800
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد جبار صالح علي/ شاغل الشقة رقم 12 عمارة 46

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25305( ســجل )127( واملؤرخ 
2021/9/8 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 12 في العمارة 46 وتسليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11409/23
التأريخ/ 2022/5/22

إعالن ثاٍن

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

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

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

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

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

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12792
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد رائد حامد عبد الرسول/ شاغل الشقة رقم 11 عمارة 50

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25784( ســجل )129( واملؤرخ 
2021/9/14 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 11 في العمارة 50 وتسليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12207
السجل: 62
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
إلى/ السيد ناجي عبد الواحد عبود/ شاغل الشقة رقم 9 عمارة 49

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25448( ســجل )128( واملؤرخ 
2021/9/9 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 9 في العمارة 49 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات8 م4/10012محل1

مقام عليثالث سنوات49،12 م3/9662محل+ مخزن2

مقام عليثالث سنوات140 م3/9952محل+ مخزن3

مقام عليثالث سنوات17 م1/9712محل4

مقام عليثالث سنوات47،14 م11/20042 و12/2004محل+ مخزن5



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11420/23
التأريخ/ 2022/5/22

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11421/23
التأريخ/ 2022/5/22

إعالن ثاٍن

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11675/24
التأريخ/ 2022/5/25

إعالن نكول

بناًء على نكول مستأجري اإلحالة األولى تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر 
اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنسبة )%2( 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11414/23
التأريخ/ 2022/5/22

إعالن ثاٍن

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11422/23
التأريخ/ 2022/5/22

إعالن ثاٍن

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11674/24
التأريخ/ 2022/5/25

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة 
العلنيــة إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدنــاه العائدة الى بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق 
قانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايــدة العلنية مراجعة 
ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنسبة )%2( 

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

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

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

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

الثالثاء 31 آيار 2022 العدد )4906(
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة اجلديدثالث سنوات12 م442حانوت1

البراضعيةثالث سنوات17،5 م12حانوت2

البصرةثالث سنوات9 م122دكة3

اخلورة/ القبلةثالث سنوات60 م7/85/6902شقة طابق ارضي4

القبلةثالث سنوات100 م827/39002محل5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي اجلهادثالث سنوات9 م4395/2311/132حانوت1

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م852كشك2

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م862كشك3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

 مقام عليثالث سنوات20 م5/1209/12 و7/1209/1محل1

 مقام عليثالث سنوات15،99 م4/1/21422محل2

 مقام عليثالث سنوات46،37 م10/1/21422مخزن3

 مقام عليثالث سنوات17،22 م11/1/21422مخزن4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م1844/2219/262محل1

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م1844/2219/222محل2

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1332كشك3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات90 م62محل1

صناعية حمدانثالث سنوات90 م312محل2

صناعية حمدانثالث سنوات90 م352محل3

صناعية حمدانثالث سنوات90 م362محل4

صناعية حمدانثالث سنوات90 م392محل5

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2482محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات800 م372معرض1

اخلورة/ شارع املعارضثالث سنوات1000 م352معرض2
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

اســتقطاب  النفط  وزارة  تعتــزم 
في  ومتنوعة  جديدة  اســتثمارات 
القطاعــات املعنيــة بهــا، فيما 
تســعى إلى زيادة اإلنتــاج وتطوير 
البنية التحتيــة لصناعة النفط، 
8 ماليني  لتصديــر  ضمن خطتها 

برميل نهاية العام 2027.
وتعــد الصني من أكبر املشــترين 
للخــام العراقــي، حيــث متكنت 
من  الصينية  احلكومية  الشركات 
إنشاء وضع مهيمن بقطاع النفط 
العراقي، لكــن احلكومة العراقية 
ا فيما يتعلــق باملزيد  وضعت حــدًّ
في  الصينية  االســتثمارات  مــن 
الكبرى، حيث  النفطيــة  حقولها 
رغبة  على  مؤخــرًا  حتفظها  أبدت 
شــركات صينية بشــراء حصص 
داخل الســوق النفطيــة، وعملت 
بداًل من ذلــك على إجراء مباحثات 
لتنويــع املســتثمرين فــي مجال 

الطاقة والنفط.
ومن هنا أجرى وزير النفط إحسان 
مؤخرًا  إســماعيل،  اجلبــار  عبــد 
مباحثــات في فرنســا وبريطانيا، 
فــي محاولــة لتأمــني املزيد من 
االســتثمارات في قطاعات النفط 

والطاقة.
وأعلن إســماعيل أن بالده عرضت 
على شــركتي “بريتــش بتروليوم” 
الفرنســية  و”توتال”  البريطانيــة 
في  لالســتثمار  جديــدة  خطًطا 
والطاقة  والغــاز  النفط  قطاعات 

النظيفة.
وذكــرت وزارة النفط، فــي بيان، أن 
وزيــر النفــط العراقــي أجرى في 
لنــدن وباريس مؤخــرًا اجتماعات 
مع اإلدارة العليا لشــركة “بريتش 
بتروليــوم” البريطانيــة وشــركة 
الطاقة  ووزارتي  الفرنســية  توتال 
وطرح  الفرنســيتني،  واالقتصــاد 
في  لالســتثمار  جديــدة  خطًطا 
والطاقة  والغــاز  النفط  قطاعات 

النظيفة.
وقال الوزيــر خالل اجتماعه باإلدارة 
العليا لشــركة “بريتش بتروليوم” 
البريطانيــة: “لدينــا مشــروعات 
في  كبيــرة، وخططنا مســتمرة 
مجال الطاقة النظيفة، وشــركة 
بتروليوم من أهم شــركاء  بريتش 
العــراق، وهــي مســتعدة لضخ 
مزيد من االســتثمارات في مجال 
مفتوحة  وبالدنا  النظيفة،  الطاقة 
بهذا االجتاه ولدينــا خطط كبيرة 

موضوعة على الورق”.
وأضاف الوزير أن بالده “أبرمت عقودًا 
مع شركات )ســكاتك( النرويجية 
و)توتال( الفرنســية و)بــور جاينا( 
الصينية و)مصدر( اإلماراتية و)أكوا 
باور( السعودية لتنفيذ مشروعات 
يعتزم  حيــث  املتجددة،  الطاقــة 
العراق الوصول إلى 20 في املائة من 
إنتاج الطاقة في البالد من الطاقة 
املتجددة والنظيفــة، ونعمل على 
تهيئــة بيئــة جيدة لالســتثمار، 
ونعمــل باالجتاه الصحيــح حاليًّا 

لتنفيذ خططنا”.
وذكر الوزير: “لقد بحثنا في باريس 
لشــركة  التنفيذي  الرئيــس  مع 
توتال باتريك بويانييه برامج وفرص 
العمل والتعاون املشترك في تنفيذ 
والطاقة،  النفط  قطاع  مشروعات 
واالتفاق علــى توقيتات تنفيذ عدد 
من املشــروعات املشــتركة، التي 
تتضمن مشــروع اســتثمار الغاز 
املصاحــب فــي عدد مــن احلقول 
النفطيــة فــي جنــوب العــراق، 

ومشــروع الطاقــة الشمســية، 
ومشروع تطوير حقل أرطاوي وزيادة 
البحر  ماء  نقل  ومشــروع  اإلنتاج، 
اإلنتاج  وزيادة  إدامة  لدعم عمليات 

في احلقول النفطية”.
الشركات  تعدد  أن  ويرى مختصون 
العاملة واختالف جنسياتها، دليل 
على أن العراق ما زال يســتقطب 
الشــركات العامليــة لالســتثمار 

والشراكة معها.
سباق دولي نحو العراق

في هذا الســياق، قال عضو جلنة 
علي  البرملــان  في  والغــاز  النفط 
عبدالستار إن “فرنسا كان يُفترض 
بهــا دخــول الســوق النفطيــة 
العراقيــة منذ مــدة، كما حصل 
مع الشــركات األخــرى األميركية 

والصينية وغيرها”.
وأكــد عبدالســتار، فــي تصريح 
صحفــي أن “هناك تســابًقا دوليًّا 
للعمل في العراق، وهذا حق مشروع 
لكل الشــركات، ونأمــل أن تأخذ 
فرنســا وغيرها فرصتها احلقيقية 

للعمل في العراق وحقوله،” مؤكًدا 
أن “العراق ســيبقى بيئــة جاذبة 
لالســتثمار، والبــاب مفتوح لكل 
الشركات الراغبة بالعمل مبا يخدم 

العراق وشعبه”.
أزمة  الغرب مع اســتمرار  ويبحث 
النفط الروسي، عن جميع السبل 
النفط،  إمــدادات  لتعزيز  املمكنة 
حيــث فتح البــاب عــن إمكانية 
أن يلعــب العراق دورًا رئيســيًّا في 
مغادرة  قضيــة  لكن  اجملــال،  هذا 
للعراق  الغربية  الشــركات  بعض 
خالل الســنوات السابقة، بسبب 
اخملاوف بشــأن البيئة االستثمارية 
للبالد، تســلط الضوء على بعض 
التحديات في حتقيق اســتثمارات 

أعلى في حقول النفط العراقية.
العراقية،  النفــط  وزارة  وأحبطت 
العام املاضي، ثــالث صفقات كان 
إعطاء شركات صينية  من شأنها 
ســيطرة أكبر على حقول النفط 
بالعراق، والتسبب في نزوح جماعي 
لشركات نفط عاملية كبرى تريدها 

بغداد أن تســتثمر في اقتصادها، 
وفًقا لـ”رويترز”.

ومتثــل التدخالت أيًضــا حتواًل في 
شــركات  فازت  بعدمــا  املوقــف 
صينيــة بأغلب صفقــات الطاقة 
والعقود املمنوحة خالل الســنوات 

األربع األخيرة.
النفط  شــركات  كانت  وبعدمــا 
الكبرى تتسابق على دخول حقول 
النفــط العراقيــة الضخمة بعد 
2003، يقول مســؤولون تنفيذيون 
إن تركيزها يــزداد على التحول إلى 
أنواع طاقة بديلــة وصفقات أكثر 
ربحية في مناطق أخرى، كما أنها 
تريد شروًطا أفضل من أجل تطوير 

حقول النفط، حسب “رويترز”.
وفي خضم املنافسات االستثمارية 
اجلديــدة، اتخذت بغــداد إجراءات 
الســتعادة ســيادتها علــى إدارة 
نفطها في نزاع مع حكومة إقليم 
كردســتان شــمال العــراق، التي 
رفضت تنفيذ قرار احملكمة االحتادية 
العليا القاضي بإلغاء قانون النفط 

للعــام 2007 فــي اإلقليم شــبه 
املستقل.

وحــذرت وزارة النفــط العراقيــة 
مؤخرًا شــركات النفــط الدولية 
الكبرى التي تنشــط فــي إقليم 
كردســتان العراق من التعاقد مع 
حكومــة اإلقليم، بينما ســتقوم 
بغــداد مبراجعة تلــك العقود مع 
اســتعادة الســيطرة على كامل 

حقول النفط في الشمال.
كان وزير النفــط العراقي أعلن أن 
بــالده ماضية فــي خططها لرفع 
الطاقة اإلنتاجية للنفط اخلام إلى 
بنهاية  يوميًّا  برميل  ثمانية ماليني 
عام 2027، بالتعاون مع الشــركات 

األجنبية العاملة في العراق.
وميلــك العراق وهو ثانــي دولة في 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
)أوبــك(، احتياطيــات هائلــة من 
النفط، وخالل الســنوات العشــر 
 99 املاضية مثلت إيــرادات النفط 
باملئة من إجمالــي صادرات العراق 
و85 باملئة من املوازنة العامة للبالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
S&P Global Com�  قالت منصــة

modity Insights إن وزيــر النفــط 
العراقــي اعطــى جــداول زمنية 
متضاربة لتعزيز طاقة إنتاج النفط 

في البالد.
وقال وزيــر النفــط العراقي خالل 
زيارته إلى فرنســا، في بيان أصدره 

فــي 28 أيار إن العــراق يتطلع إلى 
زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط إلى 
5 ماليني برميل فــي اليوم بحلول 
عــام 2025، وإلــى 8 ماليني برميل 
في اليوم بحلــول عام 2028، حيث 
يســعى ثاني أكبــر منتجي أوبك 
حلشــد االســتثمارات األجنبيــة 
للمســاعدة فــي تطويــر حقول 

قالت  اخلصــوص  وبهذا  النفــط. 
املنصة إن الوزير العراقي قال إن في 
15 ايار ســيرتفع انتاج النفط من 
4.8 مليون برميــل في اليوم إلى 6 
ماليني برميل في اليوم بحلول عام 
2027، وهــذا الرقم أقل من الهدف 
البالــغ 8 ماليني برميــل في اليوم. 
كان قد حدد في السابق لعام 2027. 

ويســعى العراق إلى احلصول على 
مساعدة شــركات النفط العاملية 
لزيادة قدرته على إنتاج النفط، لكن 
عدم االســتقرار السياسي ومناخ 
االستثمار واجتاهات انتقال الطاقة 
تعيق قدرته على جذب استثمارات 
أجنبية كافية إلــى قطاع الطاقة 
حيــث يهــدد تزايد انعــدام األمن 

واجلمود السياســي وعدم الكفاءة 
خــروج  بتســريع  البيروقراطيــة 

شركات النفط العاملية .
وعانــى العراق من مشــاكل فنية 
في بعض حقول النفط الرئيسية، 
لكــن إنتاجه اخلام قفــز إلى أعلى 
مستوى في عامني عند 4.43 مليون 
برميل في اليوم في نيســان، وفًقا 

النفط  تسويق  لبيانات من شركة 
الفيدرالية احلكومية سومو.

وخــالل زيارته إلى فرنســا، التقى 
إســماعيل بالرئيــس التنفيــذي 
باتريك   Total Energies لشــركة 
بويان وناقش تسريع تنفيذ صفقة 
بقيمة 27 مليار دوالر لتطوير أربعة 
مشاريع للطاقة في جنوب العراق.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن أندريه كليشاس عضو مجلس 
الفيدراليــة الروســي، أن تصديــر 
احلبوب الروســية إلــى دول العالم 
ســيكون مقابــل الدفــع بالروبل 
واردات  وذلك على غــرار  الروســي، 

الطاقة للدول “غير الصديقة”.
الروسية  “سبوتنيك”  وكالة  ونقلت 
عنه القول “توريد احلبوب واألسمدة 
الروســية إلى مختلف دول العالم 
سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي، 
وكل الصفقات يجــب أن تتم وفق 

هذه اآللية”.
دميتري  كان  لـ”األملانيــة”،  ووفقــا 
باتروشيف وزير الزراعة الروسي، قد 
أعلن أن روســيا تنوي التفاوض مع 
دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
على إمكانية التحول إلى تســليم 

الصفقات بالروبل.
وتعــد روســيا وأوكرانيا مــن أكبر 
مصدري احلبوب، وأدت احلرب بينهما 
إلــى ارتفاع كبير في أســعار املواد 

الغذائية حول العالم.
وقــال الكرملني أخيــرا “إن الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني أبلغ زعيمي 
فرنســا وأملانيــا، إميانويــل ماكرون 
وأوالف شــولتس هاتفيا، بأن روسيا 

متكني  ســبل  ملناقشة  مســتعدة 
أوكرانيا من استئناف شحن احلبوب 

من موانئ البحر األسود”.
بنحو  وأوكرانيا  روســيا  وتســهم 
العاملية، في  القمــح  إمدادات  ثلث 
حني أن روســيا دولة رئيسة مصدرة 
لألســمدة وأوكرانيا دولة رئيســة 
مصدرة للذرة وزيت دوار الشــمس، 

وفقا لـ”رويترز”.
ناحيتها،  “مــن  الكرملــني  وقــال 
روسيا مســتعدة للمساعدة على 
إيجاد البدائــل لتصدير احلبوب دون 
معوقات، مبا في ذلك تصدير احلبوب 
األوكرانية من موانئ البحر األسود”.

وفي سياق متصل، وافقت احلكومة 
الروسية على قواعد لدعم شركات 
الشــحن اجلوي، في ظل العقوبات 
أجنبية على  دول  تفرضهــا  التــي 

مختلف القطاعات في روسيا.
وكانــت احلكومــة قــد أعلنت في 
وقت سابق أن اإلعانات التي سيتم 
اجلوي  الشحن  لشــركات  تقدميها 
لتعويض نفقات التشغيل ستصل 
إلــى 2.9 مليار روبــل “43.6 مليون 

دوالر”.
ويهــدف الدعم، وفقــا ملا أوضحته 
وكالة “تاس” الروسية، إلى مساعدة 
تركيز  “إعادة  على  الشحن  شركات 

النقــل ملصلحة  أســطولها على 
العمــالء الروس”. كمــا يفترض أن 
احلكومة  من  املقدم  الدعم  يساعد 
الشــركات على مواصلة عملياتها 
األساســية، وإجراء أعمال الصيانة 

ومســاعدتها  للطائرات،  واإلصالح 
على دفع تكاليف االستئجار.

ووفقا ملرسوم رســمي جرى نشره، 
فــإن حتديد قيمة اإلعانــة املقدمة 
أســاس  على  ســيتم  للشــركة 

الشحن  لرسوم  املتوقعة  العائدات 
للفترة من نيسان إلى تشرين األول 

.2022
وعارضت أوكرانيا مجددا تصريحات 
روســية تقول إن سبب نقص األمن 

الغذائي حاليا على املستوى الدولي 
هو العقوبات الغربية على موسكو.
ونفى دميترو كوليبــا وزير اخلارجية 
األول  أمس  “تويتــر”  على  األوكراني 
“إن  قائــال،  الروســية  التصريحات 
العقوبات ضد روســيا ال عالقة لها 

بأزمة الغذاء العاملية الناشئة”.
الروسي فالدميير بوتني  الرئيس  وقال 
أمس األول خــالل حديث هاتفي مع 
أوالف شولتس،  األملاني  املستشــار 
والرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
“السياســات االقتصاديــة واملالية 
والعقوبات  الغربية،  للدول  اخلاطئة 
عن  املســؤولة  هــي  روســيا  ضد 
هذه املشــكالت. وتشــير احلكومة 
االحتاديــة األملانية دائمــا إلى أنه ال 
توجد عقوبات علــى الطعام. وفقا 
للحكومة األملانية، اشتكى كل من 
شولتس وماكرون من الوضع املتوتر 
احلديث  خالل  العاملي  الغذاء  لسوق 
الهاتفــي. وأكــد فريق خبــراء في 
مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس 
وراء  الرئيس  السبب  أن  البريطانية، 
وضع العملة الروســية القوي، هو 
ارتفاع أسعار الطاقة واالنتقال إلى 

الدفع بالروبل للحصول عليها.
وقالــت تاتيانا أورلوفــا، عضو فريق 
الرائدة  االقتصادية  واخلبيرة  اخلبراء، 

في األسواق الناشئة في “أكسفورد 
الســلع  “أســعار  إيكونوميكس”، 
مرتفعة للغاية فــي الوقت احلالي، 
حتــى علــى الرغم مــن انخفاض 
احلظر  بسبب  الروســية  الصادرات 
ارتفاع أســعار  والعقوبــات، فــإن 
السلع األساســية يعوض عن هذا 

االنخفاض”.
وأشارت إلى أن روســيا تتلقى نحو 
20 مليار دوالر شــهريا من صادرات 
الطاقــة، ومنذ نهايــة آذار ، رضخ 
عديد من املشــترين األجانب لقرار 
دفع ثمن الطاقة بالروبل، ما أدى إلى 

زيادة أخرى في قيمة العملة.
وأضافت “كل هــذه العوامل توجد 
الطلب علــى الروبل، مــا يزيد من 

قيمته”.
وفي 23 آذار  املاضــي، أعلن الرئيس 
الروســي فالدمييــر بوتــني حتويــل 
مدفوعــات إمدادات الغــاز إلى دول 
االحتاد األوروبــي والدول األخرى التي 
فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا 

إلى الروبل.
ووقــع بوتــني مرســوما مناظــرا، 
وقال “إنــه إذا لم تدفــع الدول غير 
الصديقة بالروبل بدءا من 1 نيسان 
، فســتعدها روســيا متخلفة عن 

سداد عقود الغاز”.

العراق يستقطب شركات عالمية بجنسيات
 متنوعة لتطوير حقوله النفطية

من اجل تأمين المنافسة في االستثمار

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ارتفعت أســعار الذهب في تعامالت متقلبة 
امس االثنــني بعد أن عززها تراجع الدوالر على 
الرغم من أن حتــول بعض املســتثمرين إلى 
األصول ذات اخملاطر العالية في آســيا أدى إلى 

احلد من هذه املكاسب.
وارتفع الذهب فــي املعامالت الفورية 0.2 في 
املئة إلى 1856.86 دوالر لألوقية )األونصة( في 
الســاعة 0152 بتوقيت غرينتــش. وارتفعت 
العقــود األميركية اآلجلــة 0.1 في املئة إلى 

1859.40 دوالر لألوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، صعدت 
الفضة في املعامالت الفورية 0.1 في املئة إلى 
22.13 دوالر لألوقية كما ارتفع البالتني 0.1 في 
املئة إلى 954.51 دوالر وصعد البالديوم 0.8 في 

املئة إلى 2079.39 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
املتكاملة  الشــرق  أنابيب  وقعت شــركة 
للصناعــة عقدا مــع املؤسســة العامة 
130.64 مليون  املاحلة بقيمة  املياه  لتحلية 

دوالر شامال ضريبة القيمة املضافة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية 
إن العقد هــو لتصنيع وتوريد أنابيب صلب 
للمؤسســة  املياه  باســتخدامات  خاصة 
العامة لتحلية املياه املاحلة، ومن املتوقع أن 
ينعكس األثر املالي لهذا العقد في السنة 

املالية 2023�2022.
وكانت الشــركة قد حتولت إلى اخلســارة 
بنحــو 870 ألــف دوالر في الســنة املالية 
2022، مقارنة  31 مــارس  املنتهيــة فــي 
بصافي ربح نحو 40 مليون دوالر في السنة 

املالية السابقة.
وعــزت الشــركة التحول للخســارة إلى 
تسجيل إيرادات بقيمة 159 مليون دوالر في 
العام املالي 2022، بانخفاض قدره %36 على 
أساس ســنوي مقارنة بـ 250 مليون دوالر 

للفترة املماثلة من العام السابق.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت مبيعات مــزاد العملة في البنك 
املركزي العراقي من الدوالر االمريكي، امس 
االثنني، فيما زادت عمليات الشراء النقدي 

من قبل املصارف .
وذكر مصدر صحفي ، أن البنك املركزي باع، 
امس االثنني ، خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر 
االمريكــي، 216 مليونــاً و196 الفاً و141 
دوالراً أمريكياً غطاها البنك بســعر صرف 
اســاس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة 
بيوم امس االحد التي بلغت املبيعات فيه 

211 مليوناً و575 الفاً و844 دوالراً.
وأضاف املصدر أن املبيعات النقدية من قبل 
املصارف زادت ايضــا لتصل الى 41 مليوناً 
و250 الفــاً، فيما ذهبت البقيــة البالغة 
174 مليوناً و946 الفــاً و141 دوالراً لتعزيز 
االرصدة فــي اخلارج على شــكل حواالت 

واعتمادات.
وأشار املصدر، إلى أن 32 مصرفاً قام بتلبية 
طلبــات تعزيــز االرصدة في اخلــارج، و15 
مصرفاً لتلبيــة الطلبات النقدية، إضافة 

الى 137 شركة توسط.

الذهب يصعد في 
تعامالت متقلبة مع 

تراجع الدوالر

“أنابيب الشرق” 
السعودية توقع عقدا 
بقيمة 131 مليون دوالر

ارتفاع مبيعات الدوالر 
وزيادة الشراء النقدي

منصة عالمية:  وزير النفط العراقي يعطي جداول
 زمنية متضاربة لزيادة القدرات النفطية

على غرار صادرات الطاقة .. 

روسيا تفرض على الدول المستوردة لصادراتها من الحبوب السداد بالروبل
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7 اعالن

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 38098
التاريخ: 2022/5/30

))إعادة إعالن((

احلاقا بإعالننا املرقم )27622( في 2022/4/14 املنشــور في جريدة الصباح اجلديد بعددها املرقم 
)4879( في 17 نيســان لســنة 2022 واالعالن املرقم 27862 في 2022/4/17 املنشور في جريدة 
الصباح اجلديد بعددها املرقم )4838( في 21/ نيســان لسنة 2022 ونظرا حلصول موافقة وزارة 
االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة مديرية  البلديات العامة بكتابها املرقم )19983( 
فــي 2021/8/3 تعلن جلنة البيع وااليجار عن إعادة املزايدة العلنية لبيع قطع اراضي العائدة الى 
)مديرية بلديــة الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية 
وحســب املادة 15- أوال- فإن لم يتقدم راغب احد من منتسبي الوزارة او بقي قسم منها فتعلن 
مجددا للبيع الى منتســبي الدولة عامة وفي حال عدم حصول راغب في الشراء منهم فتعلن 
مجددا للبيع الى املواطنني كافة ممن تتوافر فيهم شــروط التملك، فعلى الراغبني باالشــتراك 
باملزايدة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مســتصحبني 
معهم التأمينات القانونية وقدرهــا 20% من بدل التقدير مع تقدمي إقرار وتعهد خطي )عائلي( 
وفق القرار 120 لسنة 1981 مصدق من قبل شعبة القانونية على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة 
ذمته من الضريبة والبلدية لعام 2022 وسيوثق اسم من ترسو عليه املزايدة في قاعدة البيانات 
)احلاسبة( اخلاصة ببلدية الناصرية منعا لتكرار التخصيص او البيع وستجرى املزايدة في مبنى 
بلدية الناصرية شــعبة الواردات في متام الساعة الثانية عشــرة ظهرا وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمستأجر وستجرى املزايدة باليوم االخير 
من مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية 
فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرســمي مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد دخيل حسني
وكيل مدير بلدية الناصرية/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 365/ش/2022
التاريخ: 2022/5/30

اعالن
الى/ املدعو )حامد جنم عبداهلل(

ملقتضيــات الدعــوى املرقمــة أعاله 
واملقامــة مــن املدعية )نــور عدنان 
فرحــان( علــى املدعى عليــه )حامد 
جنــم عبــداهلل( والتي تطلــب فيها 
إثبات نســب األطفال كل من )عيناء 
وحذيفــه( وجملهولية محــل اقامتك 
قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق 
النشر بصحيفتني رسميتني يوميتني 
وفي حال عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/6/19 ســوف جتــرى املرافعــة 

بحقك غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 246/ب/2022
التأريخ: 2022/5/30

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الناصريــة عن طريق 
املزايــدة العلنيــة العقــار تسلســل 554/23 
مقاطعــة 42 العكر وخالل ثالثــني يوما اعتبارا 
من اليوم التالي للنشر وإذا صادف اليوم الثالثون 
عطلة رســمية ففي اليوم الــذي يليه وفي متام 
الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة محكمة 
البــداءة، فعلــى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املــكان والزمان املعينني مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق 
مع رسم تسجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل 

املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الشركاء.
القاضي 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
العقار االول 554/23 مقاطعة 42 العكر

1- يقع فــي مدينة الناصرية صوب الشــامية 
منطقة العكر الشرقي والعقار عبارة عن عرصة 

خالية من البناء.
2- مساحة العقار 200 م2

3-القيمة املقــدرة للعقار ســتون مليون دينار 
فقط.
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11413/23
التأريخ/ 2022/5/22

إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات 
املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيــع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11410/23
التأريخ/ 2022/5/22

إعالن ثاٍن

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11411/23
التأريخ/ 2022/5/22

إعالن ثاٍن

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 11412/23
التأريخ/ 2022/5/22

إعالن ثاٍن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة 
أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهــم التأمينــات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبا في مــدة 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 املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقية/ سوق الوكاالتثالث سنوات18 م6337/137/152حانوت1

حطنيثالث سنوات184،44 م102+11محل+ مخزن2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اخلورة / السيفثالث سنوات17،82 م2/5/2402محل1

اخلورة/ قرب اخلفافةثالث سنوات13 م342محل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلةثالث سنوات300 م352مخزن1

القبلةثالث سنوات300 م362مخزن2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات12 م3/1/10062محل1

مقام عليثالث سنوات84،50 م1/10212/جمحل2

مقام عليثالث سنوات8،16 م3/20072محل3

مقام عليثالث سنوات3،5 م6/20072مخزن4

مقام عليثالث سنوات5،32 م7/20072مخزن5

مقام عليثالث سنوات28،50 م8/20072مخزن6

مقام عليثالث سنوات35،50 م9/20072مخزن7

مقام عليثالث سنوات26،60 م10/20072مخزن8

مقام عليثالث سنوات37 م11/20072مخزن9

مقام عليثالث سنوات29،76 م12/20072مخزن10

مقام عليثالث سنوات28،50 م13/20072مخزن11

مقام عليثالث سنوات35،50 م14/20072مخزن12

مقام عليثالث سنوات26،60 م15/20072مخزن13

مقام عليثالث سنوات37 م16/20072مخزن14

مقام عليثالث سنوات29،76 م17/20072مخزن15

اجمالي بدل القطعةالقيمة املقدرة م2/ ديناراملساحةنوع القطعة واملقاطعةت

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/847/422 العكر1

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/831/422 العكر2

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/843/422 العكر3

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/835/422 العكر4

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/839/422 العكر5

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/833/422 العكر6

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/838/422 العكر7

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/846/422 العكر8

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/844/422 العكر9

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/842/422 العكر10

65,000,000 خمسة وستون مليون دينار325,000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1898/1172 العويجة11

65,000,000 خمسة وستون مليون دينار325,000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1841/1172 العويجة12

65,000,000 خمسة وستون مليون دينار325,000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1853/1172 العويجة13

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/840/422 العكر14

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/828/422 العكر15

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/829/422 العكر16

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/845/422 العكر17

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/836/422 العكر18

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/837/422 العكر19

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/834/422 العكر20

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/841/422 العكر21

70,000,000 سبعون مليون دينار350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/832/422 العكر22
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شعراصدارات

رؤية

صادق االزرقي

ذكريات عطرة حتملها االجيال الســابقة عن 
املكتبــات العامــة، التي كانــت تتواجد في 
العراق، التي يلجأ اليها الشــباب والدارسون 
طالب املعرفة؛ واتذكــر االوقات املمتعة التي 
كنــا نقضيها حني كنا صغــارا، في مكتبة 
»العبــاس بن االحنــف« في مدينــة الثورة 
ببغداد، التــي اختفت اآلن، وكانت نشــطة 
الســيما في ســبعينات القرن املاضي حني 
كان يســتقبلنا مديرها بترحاب وجنلس على 
املقاعد الوثيرة ليــوزع بيننا قصصا مصورة،  
ســرعان ما نتناوب على قراءتها تباعا، ما ان 
نفرغ من واحــدة منها، كما ان املكتبة كانت 
توفر املصادر املتنوعة للدارسني وتسمح لهم 

باستعارة الكتب خارجيا لقاء تأمينات.
 لقد اسهمت تلك املكتبات العامة بتزويدنا 
بالزاد الثقافي واملعرفي املطلوب إلدامة نسغ 
احلياة ووتيرتهــا الثقافية، ولقد اختفى كثير 
من تلك املكتبات بسبب االحداث السياسية 
غير املالئمة التي مر بهــا البلد الحقا؛ فيما 
شــكل التطور التكنلوجي الرقمي والكتب 
االلكترونية التي تنتشــر اآلن ظاهرة جديدة 
فــي التعامل مع الكتاب، ووســائل احلصول 

على املعلومة املعرفية.
 لقد صدمنا قبل ايــام بتقرير للبنك الدولي 
جاء فيه ان نحو %90 مــن الطالب العراقيني 
يعجــزون عــن فهم مــا يقومــون بقراءته، 
فتذكرنا االجيال السابقة التي لم تك تكتفي 

بالــدروس الصفية بل تنشــط منذ الصغر 
بالقــراءات اخلارجية ســواء فــي املكتبات 
العامة او البحث عن الكتب في االســواق؛ 
فتضــاف املعارف الى حصصها املدرســية 

وتتوسع آفاق ثقافتها.
وفي احلقيقــة فانه من الضــروري االنتفاع 
االيجابي من التطور في التكنلوجيا الرقمية 
املعاصرة، ونأمل اال يســبقنا اآلخرون كثيرا 
كمــا كان دأبهم دائمــا، وان ننتهز الفرصة 
التــي توفرها الوســائل البديلــة لنتمكن 
من جســر الهوة التي حتدثهــا التكنلوجيا 
والفضــاءات االفتراضية بخلق اجواء تعوض 

عن انحسار املكتبات العامة في العراق.
أبرز ما يســجل للتطــور الرقمي هو ظاهرة 
ما يســمى االكتفاء الذاتي للمستخدمني، 
اذ تتواجــد مكاتــب توفر املــواد املطبوعة 
والرقميــة الســمعية والبصرية وأصبحت 
املدمجة  األقراص  تســتحوذ على مزيد من 
والكتــب اإللكترونيــة وكثير مــن أجهزة 
الكمبيوتر، وصارت تلجأ إلى األفكار املبتكرة 
لتغييــر مواردها ومنــاذج البرمجة املعتمدة 
توفرها،  التــي  اخلدمات  ومجموعــة  لديها 
وتعمل ايضا على املوازنة بني النتاج املطبوع 
لتواجد  الصوتيــة  والتقنية  وااللكترونــي 
املنشورات الورقية والرقمية جنباً إلى جنب.

ونشــأت مؤخراً كثير مــن املكتبات احلديثة 
حــول العالــم، جتــاوز دورها االطــالع على 
املعرفة فقط، وقد ُصمم كثير منها ليقّدم 
خدمات متنوعة، مثل األنشــطة اخملصصة 
وورشــات عمل  الكتب  وقــراءة  لألطفــال 

متنوعة، كمــا تضّمن بعضها مســاحات 
مخصصــة لألبحاث والدراســات والتعاون 
والتواصــل العاملــي؛ وضم بعضهــا اآلخر 
الرقمي،  للتعلم  ومختبرات  للنشــر  مراكز 
وجميع هذه األنشــطة أخذت تســتقطب 
شرائح متزايدة من اجملتمع احمليط باملكتبات؛ 
لاللتقــاء والتفاعل والتبادل الثقافي، ويقول 
املتخصصون انها بذلك جنحت في االسهام 
في احلياة املدنية وبناء العالقات االجتماعية 
مــن جديد؛ ولذلك أهمية خاصة، ال ســيما 
في زمن تزايد الفردية في احلياة االجتماعية، 

على حد وصفهم.
العامة  للمكتبات  املتجددة  البنايات  ووفرت 
اماكن هادئة بعيدا عن الضوضاء الســيما 
والتأمل  التفكيــر  يريــدون  الذين  ألولئــك 
والقيام بكتابة االبحاث، فضال عن توفير حيز 
اسرهم،  لألطفال مبصاحبة  املبكر  للتعليم 

وغرفا للغات.
وعلى سبيل املثال فان مديرة مكتبة كولونيا 
العامة في  املانيا، هانيلور فوغت، تشدد في 
لقــاء على اهمية انتقــال دور املكتبات الى 
الرقمــي وانخراطها فــي العملية  العصر 
التعليمية واخلدمات اجملتمعية، وتقول انهم 
في مكتبة كولونيــا يعملون على احملافظة 
بالتزامن  للمكتبــة  التقليدي  الــدور  على 
مــع اضافة التقنيــة الرقميــة للخدمات 
التي توفرها املكتبة، مشــيرة الى شاشات 
العرض املتوفــرة لديهم التي متكــن الزائر 
من اســتعراض جميع الكتــب االلكترونية 
املتواجــدة وحتميلها على اجهزة احلاســوب 

الشــخصية، وكذلك تتواجــد غرفة للغة 
لتعليم االجانب.

مــت بعض املكتبــات احلديثة لتكون  وُصمِّ
جزءاً من مســتقبل اقتصــادي أفضل، مثل 
مكتبة برمنغهام في بريطانيا التي افتتحت 

في عام 2013 وعدت أكبر مكتبات أوروبا من 
حيث املســاحة، وتضمنت مركز دعم جتاريا 
هو عبارة عن طابق كامل يأمل بوســاطته 
500 مؤسسة  القيمون على املكتبة إطالق 

جتارية عاملياً، بحسب املتابعني.

ويلفت املراقبون الــى ان املكتبات لم تتغير 
فقط فــي املضمون بل تغير شــكلها عن 
املكتبات القدمية فأصبحت املكتبات شاملة 
وجذابة، ذات مســاحات رحبــة، وأقرب إلى 
مراكز ثقافية على طراز الهندسة املعمارية 
واملراكز  احملــالت  املســتعملة في  املعاصرة 
التجارية؛ وهذا ما جعلها منفتحة أكثر على 
تعبيرهم،  بحسب  وشّفافة،  مضاءة  اخلارج، 
مثل مكتبة ســياتل العامة فــي الواليات 
املتحدة األمريكية التي بنيت في عام 2004، 
وعــد بناؤها األكثر ابتكاراً وثورية في العصر 
احلديث، وقد اشــتهرت هــذه املكتبة بغرف 
القراءة ذات األســقف الزجاجية التي جتذب 
إليها األشــخاص من شتى األعمار والفئات 
اجملتمعيــة، كما ميكن للناظر من اخلارج رؤية 
داخلها،  فــي  الكهربائية  املصاعــد  حركة 
األمر الذي من شــأنه أن يجذب املارة إليها، 
متاماً مثلما تفعل املراكــز التجارية ومراكز 

التسوق.
ويتفــق املتخصصــون واملتابعــون على ان 
العصر الرقمي احلديث فسح اجملال لتحديات 
م لها فرصاً كبيرة  عدة للمكتبات، إال أنه قدَّ
لتبقــى وتزدهر، ويقول أحد املســؤولني عن 
املكتبات ان املكتبات احلديثة تقوم مبساعدة 
أي شــخص للعثور على املــوارد املطلوبة، 
وعلى سبيل املثال شــخص يأتي للحصول 
على معلومة طبية معينة فنســاعده في 
ذلك ونعلمه كيف يستعمل قواعد البيانات 
وفي  اإلنترنــت،  املتواجــدة على  الرقميــة 

املكتبة.

صــدر اجلــزء التاســع والســبعون من 
)موسوعة العراق اجلديد ( املعنية بشؤون 
وشجون الوطن احلبيب لسماحة العاّلمة 
السيد حسني الصدر كتاب«من الدراهم 

الى املليارات« .

ومن أهم فصوله :
-َمْن هو الكاسد ؟

-وملاذا تُقطُع الِصلُة بالتراث ؟

مهدي محسن

أكره املدَن
أكره ضجيــَج اجليراِن وأبناءهــم وديكَتهم 

واملارَة
أكره املارَة أسفَل نافذتي

أكره رائحَة الطبيِخ في الصباِح والظهيرِة
وأستثني الليَل،

ألّن كلَّ شيٍء أكرهُه في النهارِ أعشقُه في 
الليِل
وأقول

اجلميُع يتحدُث في وقٍت واحٍد

اجلميُع يريُد أن يستمَع إليه أحٌد
أن يبكي أحٌد على كتفِه
أن يحتضَنُه ليبكَي مَعه

لم يُبِكني شيٌء حتى اآلن
حتّجرُت مذ ُحرِمُت النهَد
مذ طردُت من سريرِ أمي
مذ أُرسلُت إلى املدرسِة

مذ خرجُت إلى العالم
باعْتني أمي لقذارِة احلياِة

تُركُت على مائدة الوحوش
كل يوم يطردني أحدهم من جنته

أشتهي جحيَم أمي
أشتهي أن أبكَي في رحِمها

أشتهي ثديَها وأنا أحتضُر ألّنني خائٌف
أشتهي أن آكلَها

قسوتِك جّوعْتني أكثرَ من رحمتِك
جّوَعني بعُدِك وغموُضِك

غامضٌة أنِت والعالُم/ غامضٌة واملوُت واحلياُة
وأقوُل

أحســُد العمياَن والبــدوَ واملوتَــى واألجّنَة 
والكالَب الضاّلَة

أحســُد الصــمَّ واملوتَى ســريرياً وأصحاَب 
الكهِف وكلَبهم

أحسُد حيواناِت البحارِ والصحاري واحلَصى
احلَصى بالذات ألنه لغٌز

-حني تبلغ الوقاحة الذروة .
-اخلبث الذاتي .

-وشُر البليِة ما يُضحُك .
-االدوية املهربة .

-وميدحون أنفسهم ..!! 
-الداء القدمي اجلديد .
يطلب الكتاب من :

07901892340
07704300759

املكتب االعالمي 
لسماحة السيد الصدر

أحسد العميان والكالب الضاّلة إصدار جديد للسيد حسين الصدر

المكتبات العامة زاد ثقافي واجب التحديث  

قراءة

زمني يزيد على ثالثة عقود.

تنيسي ويليامز
تقدم ســاغان فصوال من احلياة اخلاصة 
واحلياة الثقافية الفرنسية، منها فصول 
عن الكاتب املسرحي األمريكي تنيسي 
ويليامــز )1911-1983( الــذي عرفنــاه 
على نطاق واســع من خالل مسرحيته 
الرغبة« فضال  اسمها  »عربة  الشهيرة 
األقل شــهرة  األخرى  عن مســرحيته 
»قطة على صفيح ســاخن« تســافر 
إلــى فلوريــدا للقائه، وتصفــه برجل 
قصير، بشــعر أشــقر وعينني زرقاوين، 
ونظرة الهية واصفة إياه بأعظم شاعر 
أمريكي بعد ولت ويتمــان، ومتضي في 
ضيافته أسبوعني الهيني صاخبني، ومع 
احلر الالهب في فلوريدا كانت ســاغان 
تشــاهد ويليامز وهو يكتب على اآللة 
الكاتبة ساعات. بعد ذلك تلتقي به أكثر 
من مرة وآخرها يــوم طلبت منها جهة 
فتختار  تقدمي عمل مســرحي،  ثقافية 
ترجمــة مســرحيته »طائر الشــباب 
العــذب« التي كتبها تنيســي ويليامز 
سنة 1959، على الرغم من لغة ساغان 
اإلنكليزيــة املتواضعــة، وتكتــب إليه 

مخبرة إياه بإعدادها إحدى مســرحياته 
للعرض في باريس، لكنها تفاجأ ببرقية 
منه قبــل عرض املســرحية »أنا قادم« 
وتنال الترجمة فضال عن التمثيل رضاه، 
وكان يضحك طويــال وبصوت عال على 
احلوار، ما يثير ضجر املشــاهدين، األمر 
الذي يحرجها راجية إياه إخفاض صوته، 
كان فرحــا جدا واصفا ترجمة ســاغان 
إياها  محتضناً  باملدهشــة،  ملسرحيته 

بطيبة قلب.
تلك كانت املرة األخيــرة التي أراه فيها 
– كما تقول ساغان- علمت في ما بعد 
بطيشه في مهرجان )كان( السينمائي 
التاســع والعشرين ســنة 1976، وكان 
رئيس جلنة التحكيم، ورفضه أن يستمر 
أمدا أطول رئيســا للجنــة التحكيم! 
مناجيــة إياه: وأنــا، أنا حتــى ال أعرف 
كيف مت أنت يا شــاعري املسكني، وما 
إذا كنت مت كما متنيــت، موتاً متميزا، 
في الصباح الباكر في بيتك املشــرعة 
أبوابه، أو لعلــك فكرت في الذهاب إلى 
املنزل في فلوريــدا وقضاء بضعة  ذلك 
أيام في هدوء مع الشمس وورق الكتابة، 
أنــا افتقدك يا شــاعر، وأخشــى أني 

سأفتقدك لزمن طويل جداً«.

أورسن ولز
للحديث  وتعقد ســاغان فصال جميال 
عن املمثل واخملرج األمريكي أورســن ولز 
)1915-1985( الذي مازالت صورته ماثلة 
في ذهني، أواخر أيامه، مستعينا بأنبوبة 
أوكســجني يضعها عند أحد منخريه، 
وهو يعمل في إخراج أحد أفالمه، ويبدو 
أن أوكســجني الهواء الطبيعي ما عاد 
يكفيه لعلة في رئتيه، وقلة في التنافذ 
الغازي، ولعله بســبب التدخني، ومازال 
باألبيض واألسود عن  فيلمه »احملاكمة« 
رواية قصيرة للروائي فرانز كافكا، وتألق 
فيه املمثل األمريكــي أنطوني بيركنز، 
الرعب  بطل فيلم »سايكو» خملرج أفالم 
الفريد هيتشكوك، وإلى جانبه النجمة 
جانيت لي وفيرا مايلز. أقول مازال فيلمه 
الذي عرض في بغداد ســنة 1962 ماثالً 
في الذهن. تصفه ساغان: كان ضخما، 
كان عمالقا، كانت له عينا صقر، ضحك 
بطريقة راعدة وأجــال طرفه في ميناء 
)كان( فــي حشــوده الضالــة ويخوته 
الفاخــرة، بنظــرة الهية متقــززة في 
الوقــت ذاته«. كان هــذا اخملرج العمالق 
بحاجــة إلى مــال؛ مــال املنتجني كي 
يخرج أفالمه، كما كان اخملرج الفرنسي 
مــن قضايا  القريب  كافراس  كوســتا 
العرب، الذي قدم فيلما رائعا تناول فيه 
كفاح الشــعب الفلســطيني عنوانه 
) حنا كــي–hana–k( عرضته ســينما 
 ،1986 بغداد ســنة  في  ســميراميس 

البرود  العرب مبا يشــبه  قابلناه نحــن 
والبــالدة، ما أدى إلى فشــل الفيلم، زد 
على ذلك محاربة اللوبي الصهيوني في 
أوروبا والغرب، إذ تعرضت دور العرض إلى 
هجمات بالزجاجات احلارقة، وهل ننسى 
املمثلة البريطانية فانيســا رود كريف، 
لقد حتطمت مشروعات كافراس بسبب 
احلاجة إلى املــال، وما امتدت إليه أموال 
العــرب، على الرغم من امتالء خزائنهم 
باملال فخســرناه! وإذ يعرض أورسن ولز 
أمره علــى أحد املنتجــني، فلمس منه 
يخاطب ســاغان،  امتناعاً،  أو  اعتــذاراً 
قاصــداً هؤالء املنتجني: أنــا وأنت، نحن 
فنانان، ليس هنــاك ما يجمعنا مع ثلة 
املاليني أو احملتالني عدميي األهمية هؤالء، 
ينبغي جتنبهم كمــا نتجنب الطاعون، 
هم مجرد سماســرة، هم«. معبرة عن 
خيبتها أن ولز لم يســتثمر أمواله عند 

جناحاته األولى في شركة شل النفطية 
أو مطاعم الوجبات السريعة! كان كرميا 

مبذرا يرمي أمواله من النوافذ.

جان بول سارتر
في يوم 21 حزيران 1979 ومبناسبة عيد 
ميالد جان بول ســارتر الرابع والسبعني، 
وهو يوم ميالد ســاغان – كذلك- سنة 
1935، توجه رســالة حب إليه نشرتها 
الفرنســية واصفة  اجملــالت  إحدى  في 
إياه باألقــرب إلى قلبهــا، وأحبته أكثر 
من اجلميع، وكانت تــزوره، وتذهب معه 
للعشــاء في أحد املطاعم كل عشرة 
أيام، هو الذي بدأ يعاني أملا ممضا ووحشة 
مؤذية لفقده بصره، كما فقدها الروائي 
األرجنتيني لوي خورخــي بورخس، لقد 
أضحى يؤمله حتوله إلى مستطيع بغيره، 
وإذ تسأله هل قرأ رسالتها إليه؟ يجيبها 

بقراءتهــا مرة  لقد كلفــت أحدهــم 
واحدة، وإنه يــروم إعادة قراءتها ملا فيها 
من إشــادة به ومديح يطرب نرجسيته، 
فتسجل الرسالة على شريط كاسيت 
كي يســتمع إليها وقت يشــاء، معبرا 
لها عن أمله، ألنه ما عاد يكتب بســبب 
عماه، هو الــذي أمضى نحو نصف قرن 
يكتب يوميا ويقرأ نحو عشــر ساعات، 
ال بل إنه فكر حتــى باالنتحار. وإذ تؤكد 
عماه، فإنها تنفي ما يشــيعه البعض 
عن خرفه، مؤكدة شعورها بالغيظ إزاء 
تلــك احلكايات اخملزية التي قالها بضعة 
أشخاص من محيطه ومعارفه. وسارت 
في جنازته غير مصدقة، مع آالف الناس 
الذين أحبوه واحترمــوه، والذين رافقوه 
الكيلومترات القليلة نحو مرقده األخير.
ســاغان، بعــد أن حدثتنا عن تنيســي 
وســارتر، ختمت  ولز  وارســون  ويليامز 
أطيب ذكرياتها متحدثــة عن قراءاتها 
األولــى التي بلــورت بدايــات ثقافتها، 
القراءة التي علمتهــا العزلة، مقررة أن 
احلياة عزلة، مؤكدة أن الشــيء الوحيد 
الذي تأسف له أنها ما قرأت كل الكتب 
التــي كانت تريد قراءتهــا، ذاكرة كتاب 
»قوت األرض« ألندريه جيد، وثانية كتاب 
»اإلنســان املتمرد« أللبير كامــو، وثالثاً 
شعر رامبو وأخيراً مارسيل بروست في 
»البحث عن الزمن الضائع« أو »املفقود« 

بوصفها املكونات األولى لثقافتها.
ســجل املترجــم عبــاس املفرجي في 
»مع أطيــب ذكرياتي« الــذي تولت )دار 
املدى( نشــر طبعته األولى سنة 2019، 
تقدما جيدا على مســتوى اللغة، ففي 
لغته في هــذا الكتاب حتديدا، كثير من 
املوســيقى والرهافة واجلمال، أنا الزاعم 
إني قرأت جل ما ترجم ومنذ كتابه األول 
»يوميــات القراءة« لألديــب األرجنتيني 
البرتــو مانغويل، كما إنه نــزع جلباب 
ترجــم كتابه  الوســيطة، فهو  اللغة 
والنقل  مباشــرة،  الفرنســية  هذاعن 
املباشر يحافظ – غالباً- على دقة النص 

وروحيته.

حاشية
لعــل عنــوان هــذا الكتاب مــن أكثر 
الترجمة، فهو قد  تنوعا فــي  العناوين 
ترجــم إلى »مرحى يــا كآب«« و»مرحى 
أيتها الكآبة« و»طاب يومك أيها احلزن« 
و»صباح اخلير أيها احلزن« و»مرحبا أيتها 

التعاسة«!

شكيب كاظم

على الرغم من نتاجها اإلبداعي القليل، 
فإن الروائية وكاتبة املسرحيات فرانسواز 
ســاغان )1935 - 2004( حظيت باهتمام 
القّراء الواسع في العراق والوطن العربي، 
إذ جلبــت لها روايتها األولى »مرحبا أيها 
احلــزن« أنظار القــراء ملا فيهــا من بوح 
واقتــراب من األماكن احملظــورة، حتى إن 
أباها رفض أن تنشرها باسمها الصريح، 
فرانسوا كوريز، خشــية أن جتلب لغطا 
ألســرتها، فاستبدلت ســاغان بكوريز، 
األخالقي  االنفــالت  قبــل  حصل هــذا 
أوروبا في  العالم؛ والســيما  الذي ضرب 
ســتينيات القــرن العشــرين وظهرت 
حركات الهيبيني واليبيني، وفرقة البيتلز 
والبوهيميــة، واختراع حبوب منع احلمل، 
والدعوات لتحطيم نظام األسرة وعقود 
الزواج، واإلجنــاب خارج نطــاق الزوجية؛ 
كتبتها وهي على تخوم العشــرين من 
عمرهــا، وجلبت لها ماال وفيرا وشــهرة 
واســعة، حتى إنها كانــت تتضايق من 
متابعة الناس وفضولهــم، اللذين كادا 
يلغيان حياتها اخلاصة، ليس في فرنســا 
أو باريس، بل حتى في أمريكا يوم سافرت 
ويليامز،  تنيسي  املسرحي  الكاتب  للقاء 
إذ ما أن حطــت الطائرة في املطار فجراً، 
حتى فوجئــت بعشــرات املصورين في 
التي تلخص حياتها  انتظارها. ســاغان 
في الكتابــة واملقامرة وقيادة الســيارة 
بســرعة فائقة، واصفة الســرعة بأنها 
تسطح شجر الدلب على جانب الطريق، 
الليل تطيل وتشوه احلروف املضاءة  وفي 
حملطات البنزين، تصبح أقل هما بذلك في 
سرعة مئتي كيلومتر في الساعة. ال يعود 
القلب، يتدفق دمك«.  الدم يتجلط حول 
ومن لعبة قمار واحدة اشترت بيتها في 
نورماندي، كما اســتعدُت مقابلة قدمية 
أجراهــا معها الصحافي ســمير عطا 
اهلل ونشرتها مجلة »احلسناء« اللبنانية 
سنة 1966، تؤكد له أنها تركت املقامرة 
بسبب خسائرها املالية الفادحة، حتى إن 
سمير عطا اهلل جعل للقائه الصحافي 
هذا عنوان »ســاغان املغامرة تخسر في 

البكارا ما تربحه من كتبها«!
في كتابها املعنون »مع أطيب ذكرياتي« 
األولى  الفرنســية  طبعته  صدرت  الذي 
عــن دار غاليمــار ســنة 1984؛ أي بعد 
روايتهــا األولى  ثالثني ســنة من صدور 
»مرحبــا أيها احلــزن«، التــي نقلها عن 
الفرنسية مباشرة؛ متخلصني من اللغة 
العراقي  املترجم  الوســيطة،  اللغات  أو 
عباس املفرجي، واضعــني حتت النظر أن 
عن  متأخرة  مازالــت  العربية  الترجمات 
زمن الصــدور في لغة األصل، فثمة فارق 

األديبة الفرنسية »فرانسواز ساغان« تروي أطيب ذكرياتها

جلبت لها روايتها األولى »مرحبا 
أيها الحزن« أنظار القراء لما فيها 

من بوح واقتراب من األماكن 
المحظورة، حتى إن أباها رفض 

أن تنشرها باسمها الصريح، 
فرانسوا كوريز، خشية أن تجلب 

لغطا ألسرتها، فاستبدلت ساغان 
بكوريز، حصل هذا قبل االنفالت 

األخالقي الذي ضرب العالم؛ 
والسيما أوروبا في ستينيات 

القرن العشرين وظهرت حركات 
الهيبيين واليبيين، وفرقة البيتلز 

والبوهيمية، واختراع حبوب منع 
الحمل، والدعوات لتحطيم نظام 

األسرة وعقود الزواج

غالف الكتاب



م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/175/ تربية/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)هدم وإعادة بناء مدرسة الذرى وبناء مدرسة 24 صف ثالثة 

طوابق/ حي العربي البناء اجلاهز(

ضمن تخصيصات )خطــة األرصدة اجملمدة حملافظــة نينوى لعام 
2021( وبكلفة تخمينية )2،017،086،500 دينار( مليارين وســبعة 
عشر مليون وســتة وثمانون الف وخمســمائة دينار عراقي ومبدة 

تنفيذ )430( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 
2022/6/8( للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 2,000,000 دينار )مليونان دينار عراقي( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او مــن يخوله بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء 
وعنوانــه ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات في 

ديوان محافظة نينوى
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( 
علما ان تاريخ الغلق يوم اخلمس املوافق 2022/6/9 الساعة الثانية 

عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكــون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشــرة من صباح يوم 
اخلميس املوافق 2022/6/2 لإلجابة على االستفسارات في العنوان 

املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/38/ اجلامعة التقنية 
الشمالية/ )تنمية االقاليم املبالغ اإلضافية 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)التوسعة الثانية لبناية الكلية التقنية الشمالية(

ضمن تخصيصات )خطــة تنمية االقاليــم )املبالغ االضافية( 
حملافظة نينــوى لعام 2021( وبكلفة تخمينيــة )260،869،000 
دينار( مائتان وســتون مليون وثمامنائة وتسعة وستون الف دينار 

عراقي ومبدة تنفيذ )360( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قســم العقود في ديوان احملافظــة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام 
الرسمي ليوم 2022/6/8( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء 
مبلغ مقطوع قدره 150,000 دينار فقط )مائة وخمســون دينار( 
غير قابلة للرد. تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من 
يخوله بظرف مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم 
مقدم العطاء وعنوانه ويودع في صنــدوق العطاءات لدى جلنة 
فتح العطــاءات مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكورة 
في الصفحــة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم اخلميس املوافق 
2022/6/9 الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات 

بعد هذا املوعد.
يكــون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشــرة من صباح 
يوم اخلميس املوافق 2022/6/2 لإلجابة على االستفســارات في 

العنوان املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في اخلالص 
العدد: 433/ش/2022 
التاريخ: 2022/5/25 

اعالن
املدعية/ احالم براخاص علي 

املدعى عليه/ احسان جبار حسني 
املرقمة  الدعوى الشــرعية  أقامت املدعية 
433/ش/2022 وعنــد إرســال ورقة التبليغ 
أعيدت إلينا من قبل مركز شــرطة اخلالص 
بالعــدد 5883 فــي 2022/4/7 مــع مرفقه 
ورقة التبليغ املشروح عليها من قبل املبلغ 
محمد كامل بتاريخ 2022/4/6 يتعذر علينا 
تبليغ املدعى عليــه كونها ارحتل الى جهة 
مجهولة وحسب إشــعار مختار اخلالص– 
الشرقية الثالثة علي حسني فرج مشروحا 
عليها ان املدعى عليه كان يسكن منطقتنا 
وارحتل الى جهــة مجهولة وجملهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
مبوعد املرافعة املصادف 2022/6/20 الساعة 
التاســعة صباحــا وعند عــدم حضورك 
او إرســال من ينوب عنك قانونا ســتجرى 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق القانون .
القاضي 
عبد املطلب حمدان جبر

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

العلم
العدد: 120/ش/2022
التاريخ: 2022/5/19

اعالن
الى املدعى عليه/

 سيف جاسم احمد
بتاريــخ 2022/5/19 اصــدرت محكمة 
االحوال الشــخصية في العلم بحقك 
)بتأييد حضانة  يقضــي  غيابيا  حكما 
املدعية اســراء محمد احمد لطفليها 
كل مــن )مصعب وصفــا( اوالد املدعى 

عليه سيف جاسم احمد
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفي عدم حضــورك الى هذه احملكمة او 
إرســال من ينوب عنك قانونا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 

احلكم نافذا ومكتسبا درجة البتات.
القاضي
عامر رشيد حمادي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

تنفيذ/ 25
الى/ املنفذ عليه/ قاسم كنني 

عاجل
تنفيذ  املديريــة  لهــذه  حتقــق  لقد 
الناصرية مركز شــرطة الثورة بالعدد 
9283 فــي 2022/3/13 انــك مجهول 
لــك موطن  وليس  االقامــة  محــل 
دائــم او مؤقت او مختــار ميكن إجراء 
التبليــغ عليه واســتناداً للمادة )27( 
مــن قانــون التنفيذ تقــرر تبليغك 
خالل  الرســمية  الصحف  في  اعالناً 
خمســة عشــر يوماً تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر لغرض تبليغه بالدين 
البالغ عشــرون مليون دينار وفي حال 
عدم حضورك ستباشــر هذه املديرية 
بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي
منفذ عدل الناصرية

اوصاف احملرر:

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 45
التاريخ: 2022/5/30

م/ إعالن كسر قرار

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، ونظرا حلصول 
كســر قرار على االمالك العائدة الى مديرية بلديــة )الرفاعي( عدد )1( واملوضح 
تفاصيلهــا ادناه تعلن جلنة البيع وااليجار في مديريــة بلديات ذي قار عن اعادة 
املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة 
)7( ايام تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال 
تقل عن )20%( من قيمة مبلغ الضم االخير مع نسبة 15% )كسر قرار( واحلضور 
في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية وحســب الوقت احملدد 
ع 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 واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1708
التاريخ: 2022/5/29

م/ إعالن
تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية النعمانية 
حســب املادة )16( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، ))بطريقة املساطحة(( فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن 
في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط والشروط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط:

1- ان مدة العقد )16( ســنة حســب محضر التقدير املصادق من قبل السيد احملافظ ويتم التأجير وفقا الحكام املادة )16( من قانون بيع 
وايجار أموال الدولة املرقم لسنة 2013 من ضمنها مدة التنفيذ البالغة 6 اشهر

2- يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد املساطحة
3- تقدمي مبلغ ضمان التشــييد لتلك املدة وفي حال عدم التشــييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد املساطحة الغيا ويؤول ما 

هو قائم من مشيدات الى اجلهة املالكة )البلدية( دون مقابل
4- يلتزم املساطح بتنفيذ فقرات الكشف الفني اخلاص باملساطحة خالل الفترة )6( اشهر من تاريخ استالم املوقع

5- إذا تأخر املساطح عن تسديد االيجار السنوي في موعده ففي هذه احلالة يحمل املساطح غرامة تأخيرية
6- ليس للمساطح ان يتصرف باملساطحة بالبيع او التنازل او االيجار

7- تنقل ملكية البناء واملشيدات عند انتهاء عقد املساطحة الى اجلهة املستفيدة )البلدية( وحسب محضر االستالم االبتدائي وبحالة 
جيدة وصاحلة لالستعمال وبدون بدل.

املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
شركة النفط الوطنية

شركة نفط البصرة
العدد/ ر36446/184/3
التاريخ/ 2022/5/30
E-MAIL: kalkbaar@yhoo.com
E-MAIL: Almowatennews
E-MAIL: alsabahaljaded@gmail.com

م/ تنويه
إحلاقا بكتابنا املرقم 32760 في 2022/5/16

يرجى تعديل مبلغ التأمينات األولية اخلاصة باملناقصة املرقمة 
1/ب/2022 )إنشاء بناية الورش واإلعاشة في مستشفى النفط( 
ليصبح )19,000,000( تســعة عشر مليون دينار عراقي بدال من 

)110,000,000( مائة وعشرة مليون دينار عراقي
مع التقدير...

ع. مدير عام شركة نفط البصرة
هشام طالب

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في الرطبة
االحوال الشخصية

العدد: 94/ش/2022
التاريخ: 200/5/26
م/ تبليــغ املدعى عليه: قصي ســعد 

حميد
حتية طيبة...

للدعوى املرقمة )94/ش/2022( واملقامة 
من قبل املدعية )ربيعه محمود جاسم( 
على املدعى عليه )قصي سعد حميد( 
التفريق القضائي  والذي تطلب فيهــا 
للهجر، لذا اقتضى حضوركم او إرسال 
مــن ينوب عنكــم قانونا علــى موعد 
الســاعة   2022/6/6 املوافق  املرافعــة 
العاشرة صباحا. وفي حال عدم احلضور 
او من ينوب عنكم سوف جترى بحقكم 

املرافعة غيابا. وفقا للقانون 
مع التقدير..

القاضي
عبد اجمليد صالح عبد الرزاق

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سوق الشيوخ

تنفيذ/ 21
رقم االضبارة/ 2022/133
التاريخ/ 2022/5/29

مذكــرة االخبــار بالتنفيــذ لألمــوال غير 
املنقولة

الــى املدين: الرئيــس التنفيذي لشــركة 
اتصالنــا عبر العــراق لالتصــاالت احملدودة 

إضافة لوظيفته
عنوانه: مجهول محل االقامة

املنقولة  األموال  بأنه تقرر حجــز  نخبركم 
1- برج كبير من احلديد 2- كرفان بناء جاهز 
3- مولد كهربائي 4- خزان وقود وملحقاته 
5- اطبــاق مايكرويف 6- مجموعة كيبالت 
لقاء طلــب الدائن حيدر كــومي صن البالغ 
7700 دوالر أميركي دينار فيجب عليكم أداء 
املبلغ املذكور خالل مدة ثالثة أيام من اليوم 
التالي لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار وإال فإن 
األموال احملجوزة مبوجب هذا القرار ســتباع 
وفقا للقانون وذلك استنادا للمادة )69( من 

قانون التنفيذ.
املنفذ العدل
عباس جاسم دبيان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 508/ش/2022
التاريخ/ 2022/5/29

الى/ املدعى عليه
 )إسماعيل عدنان مخلف(

م/ إعالن
أقامت املدعية )اســيل حتسني مشعان( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 508/ش/2022 
أمــام محكمة االحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بحضانــة األطفــال )عبداهلل 
وســارية( وقــد وردت الدعوتية غير مبلغ 
االقامة وحسب ما  كونك مجهول محل 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختــار احمللة عليه فقد عــني 2022/6/7 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعــة  موعدا 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

العدد: 12575
التاريخ: 2022/5/29

العدد: 12574
التاريخ: 2022/5/29

محافظة نينوى 
قسم العقود

محافظة نينوى 
قسم العقود

مبلغ الضم األخير+ نسبة 15% كسر قرارمدة االيجارنوع امللكرقم امللكمديرية بلديةت

 615،250 ستمائة وخمسة عشر الفاثالث سنواتمحل/ السراي2388/20/3الرفاعي1
ومائتان وخمسون دينارا

مدةااليجار/ مساحتهرقم امللكنوع امللكت
املوقعمساطحة

مساطحة انشاء 1
عمارة جتارية

على القطعة املرقمة 6021/6 
طريق نعمانية/ 16 سنة3 أولك و 8مم18 البغيلة

شوملي
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العواصم ـ وكاالت:

أنشــيلوتي،  قــاد اإليطالي كارلو 
فريقه  لريــال مدريد،  الفني  املدير 
لتحقيق لقــب دوري أبطال أوروبا، 
للمــرة الرابعة عشــر فــي تاريخ 
على  مدريد  ريــال  امليرجني.وتغلب 
نظيــره ليفربول، بهــدف من دون 
رد، مســاء أمــس الســبت، فــي 
جمعتهما  التي  النهائيــة  املباراة 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فقد أصبح أنشيلوتي 
بالبطوالت  تتويجــا  مــدرب  أكثر 
لقب  التاريخ.ويعد  عبــر  األوروبية 
دوري أبطال أوروبا الذي حققه ريال 
الرابع ألنشيلوتي  أمس، هو  مدريد 
 2 بواقع  التدريبية،  مسيرته  طوال 
مــع ميالن ومثلهما مــع امليرجني. 
وباإلضافة إلــى دوري أبطال أوروبا، 
حقق أنشيلوتي لقب كأس السوبر 
األوروبي 3 مــرات، بواقع مرتني مع 
ميالن، ومرة مع ريال مدريد، وكأس 
إنترتوتو مع يوفنتوس. وبات بإمكان 
أنشيلوتي، زيادة رصيده من األلقاب 
األوروبية، حال حتقيق لقب السوبر 
األوروبــي هذا العــام. ويلتقي ريال 
فرانكفورت  اينتراخــت  مع  مدريد 
األملانــي، بطل اليوروبــا ليج، على 
لقب السوبر األوروبي، املقرر له يوم 

10 أب املقبل.
مــن جهــة أخــرى، أعلــن االحتاد 
األوروبــي لكــرة القــدم »يويفا« 
الالعبني  رســميا، تصنيف أفضل 
املنقضية  النسخة  فى  املشاركني 

مــن دوري أبطــال أوروبا.وانتهــت 
أوروبا، مساء  أبطال  دوري  فاعليات 
أمــس األول، بتتويج ريــال مدريد 
تاريخه،  في  الرابع عشــر  باللقب 
)1-0( في  الفوز على ليفربول  بعد 
الفرنسي  النهائية.وتصدر  املباراة 
كرمي بنزميا، جنم ريال مدريد، قائمة 

األبطال  دوري  الالعبني األفضل في 
هذا املوســم، بعدمــا حصد 832 
نقطة، متفوقا على املصري محمد 
صالح، جنم ليفربول الذي حل ثانيا 

برصيد 652 نقطة.
وجــاءت املراكز مــن الثالث وحتى 
العاشــر بالترتيــب التالــي: تيبو 

كورتوا )ريال مدريــد(: 546 نقطة، 
فينيســيوس جونيور )ريال مدريد(: 
ليفاندوفسكي  روبرت  498 نقطة، 
)بايرن ميونــخ(: 484 نقطة، رياض 
محرز )مانشســتر ســيتي(: 456 
نقطة، لويس ديــاز )ليفربول(: 428 
نقطة، برناردو ســيلفا )مانشستر 

سيتي(: 392 نقطة، لوكا مودريتش 
)ريــال مدريد(: 391 نقطــة، راؤول 

ألبيول )فياريال(: 384 نقطة.
وفي ســياق متصل، صر الفرنسي 
تييري هنري جنم ارسنال وبرشلونة 
السابق على أن مواطنه كرمي بنزميا 
مهاجــم ريال مدريد، يجب أن يفوز 

بجائزة الكــرة الذهبية هذا العام 
بعد حصد ريــال مدريد لقب دوري 
بنزميا بأفضل  أوروبا. وحظي  أبطال 
موســم في مســيرته وكان جزءا 
حيويا مــن رحلة »لوس بالنكوس« 
إلى النهائي، ومن ثم حصد اللقب 
بهدف من فينيسيوس جونيور في 
شــباك ليفربول. وقــال هنري في 
تصريحات لشــبكة  »سي بي اس 
ســبورتس«: »أريد فقــط أن أقول 
شــيئا لفرانس فوتبول )اجمللة التي 
متنح الكرة الذهبية( أو ملن يصوت.. 
أغلقوا التصويت، فــاز بها بنزميا.. 

وداعا«.
وبرغــم أن بنزميا لم يســجل في 
النهائي، إال أنــه أحرز 15 هدفا في 
12 مباراة بالبطولــة األوروبية نال 
وبعيدا عن  الهــداف.  بها جائــزة 
فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 
بنزميا  اخلامسة في مسيرته، لعب 
دورا أساســيا في فــوز ريال مدريد 
بالدوري اإلســباني وكأس السوبر 
اإلســباني هذا املوســم. وسجل 
الدولي الفرنســي 44 هدفا مذهال 
في 46 مباراة هذا املوســم وصعد 
إلى املركز الثاني في قائمة أفضل 
الهدافــني في تاريخ ريــال مدريد.

القاعدة في  تغييــرات  وقد تعمل 
جائــزة الكرة الذهبيــة هذا العام 
لصالــح بنزميا، ففي الســابق، مت 
منــح اجلائزة لالعب صاحب أفضل 
ولكن  التقوميية،  الســنة  في  أداء 
النقاش حول هذه  الكثير من  بعد 
الزمنية، ســيتم االن منح  الفترة 
الكرة الذهبيــة لألفضل أداء على 

مدار املوسم.

ريال مدريد يالقي اينتراخت فرانكفورت في مباراة السوبر األوروبي 10 آب 

أنشيلوتي المدرب األنجح في تاريخ الكرة 
األوروبية .. وبنزيما األفضل هذا الموسم  

أبو ظبي ـ وكاالت:
تعادل املنتخب اإلماراتي وضيفه اجلامبي )1-1(، في 
املباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أول أمس، 
على اســتاد زعبيــل بنادي الوصل فــي دبي.وأنهى 
املنتخب اإلماراتــي الشــوط األول متقدما بهدف 
من دون رد، ســجله علي مبخوت من ركلة جزاء في 
الدقيقة 39.وجنح موســى بارو في تســجيل هدف 
التعادل ملنتخب جامبيا، فــي الدقيقة 48.وأقيمت 
املباراة بحضور جماهيري، لكنها لم تنقل تلفزيونيا 
بطلب من اجلهاز الفنــي للمنتخب اإلماراتي.وتعد 
الوحيــدة للمنتخب اإلماراتي،  البروفة  املباراة  هذه 
قبل الســفر اليوم الثالثاء إلى العاصمة القطرية 
الدوحة، للقاء نظيره األسترالي يوم 7 حزيران املقبل 
ضمن امللحق االسيوي.وسيصعد الفائز من اإلمارات 
وأســتراليا ملالقاة بيرو، يوم 13 حزيــران املقبل، في 

امللحق العاملي املؤهل لكأس العالم 2022.

القاهرة ـ وكاالت:
توصل املصري البورسعيدي التفاق مع حسام حسن 
املديــر الفني الســابق لالحتاد الســكندري، من أجل 
العودة مجددا لقيادة الفريق خــالل املرحلة املقبلة.

وعقد سمير حلبية رئيس املصري جلسة مع حسام 
حسن وتوأمه إبراهيم من أجل تولي املهمة مرة أخرى.
ونشر حســام حســن عبر صفحته الرسمية مبوقع 
فيســبوك صورة جتمعه برئيس املصري قائال: »خطوة 
جديــدة وإصرار وعهــد جديد.. نســأل اهلل التوفيق 
التونسي معني  واخلير«.واســتقر املصري على رحيل 
الشعباني املدير الفني للفريق، بعد أن تلقى املصري 
هزمية مريرة على يد بيراميدز بنتيجة )1-3( في اجلولة 
احلاديــة والعشــرين للدوري.وتوصل املصــري التفاق 
برحيل الشــعباني عن منصبه بسبب سوء النتائج 
في الفترة األخيرة.يشــار إلى أن حســام حسن قاد 
املصري في فترة ســابقة وحقق نتائج جيدة، ووصل 
بالفريق إلى بطولــة الكونفدرالية األفريقية، بجانب 

نهائي كأس مصر.

لندن ـ وكاالت:
صعد فريق نوتنغهام فورســت إلى الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز عقــب تغلبه على هيديرســفيلد تاون بهدف 
من دون رد في املباراة النهائية من الدور احلاسم ضمن 
املباراة  األولى »شامبيونشــيب«.أقيمت  الدرجة  دوري 
علــى ملعب وميبلي، وســجل ليفــي كولويل مدافع 
هيديرسفيلد هدف نوتنغهام باخلطأ في مرمى فريقه 
فــي الدقيقة 43.وحاول هيديرســفيلد إدراك التعادل 
وشــدد من هجومه على مرمى نوتنغهــام  الذي قام 
باستبدال حارســه الكونغولي بريس سامبا إلصابته 
ودخل بــدالً منه احلــارس البديل هورفــاث الذي أنقذ 
مرمى نوتنغهام من هدف محقق في الدقيقة )4+90( 
فانتهت املباراة بفوز فورســت وعودته إلى فرق الدوري 

املمتاز بعد سنوات طويلة من الغياب بلغت 23 عاماً.
وعــاش نوتنغهام فوريســت عصره الذهبــي بقيادة 
مدربــه الفذ براين كالف أواخر الســبعينيات ومطلع 
الثمانينات عندما توج بطالً ألوروبا عامي 1979 و1980 
وبطال إلجنلترا عام 1978.وكان فولهام وبورمنوث حسما 
تأهلهما مباشــرة إلى الدوري املمتاز عبر مباريات دوري 
الدرجة األولى بعــد أن حصل فولهــام اللندني على 
املركــز األول برصيــد 90 نقطة بفــارق نقطتني أمام 

بورمنوث الثاني.

مكسيكو ـ وكاالت:
توج فريق أطلس بلقب الدوري املكســيكي، رغم 
هزميته 1-2 أمام باتشــوكا، صباح أمس، في إياب 
الدور النهائي.وكان مباراة الذهاب قد انتهت بفوز 
أطلس 2-0، وبذلك فــاز الفريق بنتيجة إجمالية 
3-2 وانتزع اللقب.وعلــى ملعب هيداجلو معقل 
باتشــوكا، تقدم أصحاب األرض بهدف ســجله 

روماريو ايبارا في الدقيقة السابعة.
وواصل باتشــوكا ضغطه الهجومــي، وكاد أن 
يحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 29، لكن بعد 
مراجعة الفار، أشــار احلكم إلى وجود تسلل.وفي 
الدقيقة 44، احتســب احلكم فيرناندو هيرنانديز 
ضربة جزاء أأطلس بداعي تصدي دانييل أخيفيس 
العب باتشــوكا للكرة بيده داخل منطقة اجلزاء، 
املهاجم خوليو  للفار.وتقــدم  الرجوع  وذلك بعد 
فورضش لتنفيذ ضربة اجلزاء مسجال منها هدف 

التعادل ألطلس.

اإلمارات تتعادل مع جامبيا 
استعدادا ألستراليا

حسام حسن مديرا
 فنيا للمصري

نوتنغهام فورست يكمل عقد 
المتأهلين إلى البرييمرليج

أطلس بطال للدوري 
المكسيكي

أنشيلوتي وبنزميا

نيويورك ـ وكاالت:
قــاد جايســون تايتــوم ورفاقه 
بوســطن ســلتيكس حلســم 
مضيفه  ضد  الســابعة  املباراة 
ميامي هيت 100-96 ضمن الدور 
النهائــي للمنطقة الشــرقية، 
فبلــغ نهائي دوري كرة الســلة 
ملواجهة  للمحترفني  األميركــي 
ووريــرز.وكان  غولــدن ســتايت 
ميامــي فــرض مباراة ســابعة 
بعــد تفوقــه على ســلتيكس 
في بوســطن، لتكــون الفرصة 
سانحة أمامه حلسم األمور على 

أرضه وبني جماهيره.
إال أن 26 نقطــة مــن تايتوم و24 
لكل من ماركوس سمارت وجايلن 
بــراون تّوجــت ســلتيكس بطال 

للشــرقية، ليبلــغ الفريق نهائي 
الــدوري للمرة االولــى منذ العام 
تايتــوم على جائزة  2010.وحصل 
"الري بيــرد" ألفضــل العــب في 
نهائيات املنطقة الشــرقية التي 
مُتنح للمرة االولى، علًما أنه أضاف 
في املباراة الســابعة 10 متابعات 
وســت متريرات حاسمة.لكنه قال 
بعد الفوز "لســنا راضني. ال تزال 
أمامنــا طريق طويــل. نعرف أنه 
أنا  لدينا مهمة صعبة أمامنا لذا 
لذلك".وتقّدم ســلتيكس  أتطلع 
من بدايــة املباراة حنــى نهايتها 
مليامي في  وأحبط عودة محتملة 
بلوغ  الدقائق االخيرة ليحرمه من 
عندما   2020 غــرار  على  النهائي 

خسر أمام لوس أجنليس ليكرز.

قال مدّرب ســلتيكس إميي أودوكا 
"قاتلنا وعانينــا كثيرًا. نحن فريق 
مقاوم، ال ميكننا أن نصّدهم كثيرًا 
ولكــن جنحنا فــي ايقافهم. اآلن 
علينــا التركيز على الفــوز بأربع 
احلظ  أخرى".وابتســم  مباريــات 
هذه املرة لبوســطن بعد أن خسر 
النهائيــات الشــرقية ثالث مرات 
السابقة. اخلمســة  املواسم  في 
التي يصل فيها  املرة األولى  وهذه 
 12 النهائي منذ  إلى  ســلتيكس 
أمــام غرميه  عاًما عندما خســر 
االزلي ليكرز الذي يتشــارك معه 
ألقاب  عدد  في  القياســي  الرقم 
تتوجيه  ويعــود   ،)17( البطولــة 
2008 على حســاب  األخير الــى 

ليكرز بالذات.  

روما ـ وكاالت:
كيليني،  جورجيــو  اإليطالي  حتدث 
مدافــع يوفنتــوس، عــن اعتــزال 
األزوري  الدولي عقب موقعة  اللعب 
أوروبا أميركا  واألرجنتني فــي كأس 
اجلنوبية.وقال كيليني في تصريحات 
ميركاتو  كالتشــيو  موقــع  أبرزها 
إيطاليا  مباراة  »عندما سمعت عن 
أعتقدت  وميبلــي،  فــي  واألرجنتني 
»لقد  القدر«.وأضاف  من  هدية  أنها 
حصلــت علــى فرصة أخيــرة مع 
إيطاليا، ســألعب آخر مباراة دولية 
لــي ضد ميســي، الــذي يعد أحد 
التاريخ، مستعد  في  الالعبني  أقوى 
توديع  أريد  املباراة،  بهذه  لالستمتاع 

إيطاليا مبستوى مميز«.
وتابــع »وميبلي مكان رمــزي، هناك 
ســيلعب أبطال أوروبــا ضد أبطال 
أمريكا اجلنوبية، ولوال هذه الفرصة، 
كنت سأترك إيطاليا في ودية تركيا، 

لم أكن ألشــارك في دوري األمم ألنه 
اجلديد«.وأمت  املوســم  في  ســيقام 
»في كانــون أول 2020، كنت أعاني 
للتعافــي مــن الربــاط الصليبي، 
لــم أكن أعرف إذا كنت ســأحصل 

على اســتدعاء للمنتخب أم ال، هنا 
فكرت وقلت ســأصل إلى اليورو ثم 
أقــرر االعتزال، لكن إثــارة االنتصار 
منحتنــي الدافع املناســب حملاولة 

بلوغ املونديال«.

باريس ـ وكاالت:
بيريز،  ســيرجيو  املكسيكي  فاز 
ســائق فريــق ريد بول، بســباق 
جائــزة موناكــو الكبــرى، الذي 
منافسات  ضمن  أمس،  أول  أقيم 
العالم لسباقات سيارات  بطولة 
فريقه  استطاع  فورموال1-، حيث 
التفوق على فريق فيراري، ما حرم 
سائقه تشارلز لوكلير مرة أخرى 
من حتقيــق أول فوز في بلده الذي 

استضاف السباق اليوم األحد.
الفريق الضعيفة،  وبسبب خطة 
من  انطلق  الــذي  لوكلير،  تراجع 
مركز االنطــالق األول، خلف بيريز 
ثم تراجع للمركــز الرابع، بعدما 
اســتدعاه فريقه لدخــول مركز 

الصيانة للمرة الثانية ثم أبلغوه 
بالبقــاء فــي الســباق في وقت 
متأخر.وكانت هذه هي املرة األولى 
املركز  لوكلير  فيهــا  يحتل  التي 
الرابع في الســباق الذي يقام في 
بالده، ولكــن املركــز الرابع الذي 
للغاية  بعيــدا  كان  عليه  حصل 

عما كان يأمل حتقيقه.
وحقــق بيريــز أول فوز لــه هذا 
املوســم، والثالــث له بشــكل 
الســباق  بدأ  بانــه  عــام، علما 
مــن املركز الثالث على شــبكة 
االنطالق متفوقا على اإلســباني 
كارلوس ســاينز، ســائق فيراري، 
وبطــل العالم ومتصــدر ترتيب 
ماكس  الهولندي  السائقني  فئة 

فيرستابن سائق ريد بول.
وبدأ الســباق متأخــرا أكثر من 
ساعة من موعده األصلي بسبب 
األجواء كما مت رفع اإلعالم احلمراء 
بعد حــادث كبيــر لألملاني ميك 
شــوماخر الذي اصطدم باحلواجز 
»هاس«  ســيارته  حتطمت  حيث 
إلى نصفني ولكن السائق األملاني 
ســار بعيدا ويبــدو أنه لم يصب 
بــأي أذى.ولم يكمل الســائقون 
الـ 77 لفة للســباق حيث وصل 
للوقت  األقصى  للحد  السائقون 
املقدر بســاعتني مبكرا بســبب 
املضمار  ألن  نظرا  ببطء  التسابق 
كان مبتال، نتيجة هطول األمطار، 

ورفع األعالم احلمراء.

تونس ـ وكاالت:
أقيم مساء أول أمس، مبدينة سوسة 
بالســاحل التونســي، حفل تقدمي 
الكتاب الذي يروي قصة املدرب عبد 
اجمليد الشــتالي، الذي قاد منتخب 
تونس ملونديال األرجنتني 1978.وهذا 
»عبد  عنوان  يحمــل  الذي  الكتاب 
شغف  موهبة..  الشــتالي...  اجمليد 
ومجد« للكاتــب الصحفي محمد 
العديد  احلفل  حضر  وقد  الكيالني، 
من أفراد العائلة املوســعة للنجم 
الســاحلي وكرة القدم التونسية، 
وخصوصا جنــوم منتخب تونس في 
على  األرجنتني،  مونديــال  ملحمة 
والكعبي وكمال  احلزامي  غرار متيم 
الشــبلي ومختار ذويــب ورؤوف بن 

عزيزة وجنيب غميض وعمر اجلبالي.
كما حضره العديــد من الالعبني 
الدوليــني الســابقني علــى غرار 
زبير بية وزياد التلمســاني ورياض 
البوعزيزي وأمني الشرميطي، ومن 

الشيخاوي  ياســني  مثل  احلاليني 
واحلــارس أمين البلبولــي. وتواجد 
عدد من املدربــني وفي مقدمتهم 
مســاعد عبد احلميد الشــتالي 
في املونديــال توفيق بــن عثمان 
واملــدرب اخملضرم فــوزي البنزرتي 

وخالــد حســني. يذكــر أن عبد 
أول مدرب  يعتبر  الشــتالي  اجمليد 
يقود نســور قرطــاج للمونديال، 
كمــا قادهم لفــوز تاريخي على 
املكسيك بثالثية لهدف في كأس 

العالم 1978.        

سلتيكس يحسم المباراة السابعة 
ويالقي ووريرز في النهائي

كيليني: مواجهة ميسي هدية من القدر

بيريز يفوز بسباق موناكو للفورمال 1

نجوم ملحمة مونديال األرجنتين 
يحضرون حفل تقديم كتاب الشتالي

الشتالي

كيليني
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بغداد ـ فالح الناصر:
أكــد مــدرب فريــق 
نــادي نفــط البصــرة 

اسعد  القدم،  لكرة 
عبدالرزاق، ان فريقه 
اســتحق الفــوز 

ضيفه  علــى 
فريق اجلوية 

ل  و ا

مس  ا
ب  حلســا
الكرة  لدوري   33 اجلولة 
ان  مؤكــدا  املمتــاز، 
يقدم  البصــرة  نفط 
املباريات  جميــع  في 
األداء الفنــي العالي 
خرج  مباريات  وهناك 
فيها بنتائج لم تكن 
منسجمة مع األداء.

واعرب عن ســعادته 
علــى  بالفــوز 
اجلماهيري  الفريــق 
ان  مبينــا  األزرق، 
الالعبــن  جهــود 
كبيــرة  كانــت 

األخضر  املســتطيل  فــوق 
املالك  مفــردات  وطبقــوا 
على  احلريــص  التدريبــي 
االرتقــاء بالفريــق، واحلمد 
هلل حاليــا الفريق البصري 
لدرجة  فنيا  مســتقراً  يعد 
واضحة وهــو بالترتيب الـ 11 
بن أندية الــدوري املمتاز لهذا 
بفارق  41 نقطة  وميلك  املوسم 
نقطتــن فقط عــن الكهرباء 
صاحب املركز العاشــر و3 نقاط 

عن التاسع فريق زاخو.
انه تسنم املهمة مدربا  إلى  وأشار 
للفريق خلفا للمســتقيل الكابنت 
عماد عودة، وبدأ شوطه بالفوز على 
الديوانية في ملعب األخير بهدفن 
نظيفــن، ثــم تعادل فــي البصرة 
امام  وخســر  الطلبة  امام  ســلبا 
الكهرباء في ملعب التاجي، وتعادل 
أربيل في البصرة،  بهدف ملثله امام 
امام  وخســر بهدف مقابل هدفن 
الــزوراء ببغــداد وبالنتيجــة ذاتها 
امام مضيفه زاخو وعاد ليفوز على 
بهدف  البصرة  ملعــب  في  النفط 
من دون رد، وبالنتيجة نفسها خسر 
امام نفط الوسط في النجف قبل 
الفــوز على اجلوية بهدف حســـام 
باجلولـة  البصـــرة  مالـــك فـــي 

السابقـة.
وذكر ان فريقه فــي جميع املباريات 
يقــدم األداء الفني اجليد بشــهادة 
اجلميع وكثير من املباريات غاب عنه 
التوفيق واحلظ ليخرج خاسرا بفارق 

هدف او متعادالً، وبن ان الفريق جاهز 
ملباراة فريــق الصناعة ضمن اجلولة 
34 في ملعب الصناعة يوم اجلمعة 
املقبل، وسيغيب عن الفريق بداعي 
اإلصابة احملترف النيجري بابا موسى، 
في حن مت ابعاد الكاميروني جاكوب 
يومبي بقــرار املالك التدريبي وأيضا 
ســيغيب عن التشــكيلة الالعب 
حســن عمــار امللتحــق بصفوف 
املنتخب األوملبي في بطولة آســيا 

حتت 23 عاما في أوزبكستان.

احمد زامل يعود للتشكيلة
وأوضــح ان الالعــب احمــد زامل 
ســيعاود حضوره فــي فريق نفط 
ان  بعد  املقبلــة،  باملبــاراة  البصرة 
غاب في لقاء اجلوية األخير، إذ ينص 
التعاقد معه ان ال يلعب ضد اجلوية 
اجلماهيري  الفريق  من  معاراً  لكونه 
لنفــط البصــرة، مؤكــدا ان بقية 
الالعبن ميلكــون األهلية في ارتداء 
قميــص الفريق البصــري ويتطلع 
املالك التدريبي إلى ان يحقق الفريق 
نتيجة إيجابية فــي لقاء الصناعة 
الــذي يعد مــن الفــرق التي متلك 

حضوراً فنيا متميزا.

جهود مشتركة
وثمــن املدرب اســعد عبــد الرزاق، 
والفنــي  اإلداري  املالكــن  جهــود 
بالفريــق ملــا يبذلونه مــن جهود 
لتحقيق األفضــل وهم ، عالء نيروز 
ومشــرف  النادي  في  الكــرة  مدير 

الفريق اسعد كرمي واملالك التدريبي 
املســاعد املؤلف من ســالم نيروز 
واحاسن هادي ومدرب حراس املرمى 
أكرم صبيح ومدرب اللياقة البدنية 
الدكتور ضرغام عبــاس »برازيلي«.. 
يتواصل دعم شركة نفط  في حن 
البصرة واهتمامهــا بالنادي اذ يعد 

ذلك محفزاً لعطاء افضل.

مبارياة مقبلة
املباريات املتبقية  وقال: في جــدول 
ســنلعب مباراتان في البصرة امام 
القاسم ونفط ميسان، و3 خارجها 
امــام الصناعــة وســامراء ونوروز، 
نحتــرم اجلميــع، وســنعمل على 
املقبلة  املباريات  حتقيق األفضل في 
من أجل حتســن موقعنا في نهاية 

املوسم احلالي.
وبشــان جتديد تعاقده مــع الفريق، 
أوضــح ان ال جديد في هــذا األمر، 
وأضاف  النــادي..  إلدارة  متروك  وهو 
عبد الرزاق: دوري هذا املوسم صعب 
جدا، فاالندية تســعى إلــى الفوز 
وهناك صراع في مراكز قاع الترتيب، 
وكثــرة اإلقــاالت واالســتقاالت ال 
تخــدم األندية، في حــن اعجبني 
الوسط،  ونفط  النفط  فريقي  فنيا 
فلهمــا مــالكات تدريبيــة خبيرة 
الغني  وعبد  قاســم  باسم  بقيادة 
هناك  الفريقن  هذين  وفي  شــهد 
مقاعد بدالء تضم العبن يضاهون 
اقرانهم من األساسين باملستويات 

الفنية.

أسعد عبد الرزاق: فوزنا على الجوية 
يضاعف استقرارنا الفني 

مدرب فريق نفط البصرة في حوار مع »الصباح الجديد«
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السبت.. الصاالت يالقي 
الكويت بغربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل املُنتخب الوطنّي لكــرِة الصاالت إلى دولِة الكويت 
خلوِض غمار بطولِة غربي آســيا التي تنطلُق ُمنافساتها 
في الرابع من شــهر حزيران املُقبل. ويضم )16( العباً هم 
كٌل من: وليــد خالد - حيدر مجيد - طارق زياد - ســالم 
فيصل - علي موفق - علي شــهاب أحمــد - فادي عالء 
- علــي حقي - قيصر منتظر - غيــث رياض - مصطفى 
إحســان - حامد عــالء - فهد ميثاق. أما حــراس املرمى، 
فهم: أحمد دريــد - زاهر مهدي - محمد ســامي.يذكُر 
أن اجلهازين الفنــي واإلداري ملُنتخبنا يتألفــان من املُدير 
الفني محمد ناظم الشريعة، وحسن عبد علي وحميد 
شانديزي مدربن ُمســاعدين، ومیشــانيل يوخنا مدرباً 
حلراس املرمی، ومصطفــى عبد الكــرمي مترجماً واملدير 
اإلداري علي عيسى، وعدي صبار منسقاً إعالمياً وسجاد 
عصام مصوراً، وسیف حسن إدارياً، وطالب حسن مديراً 

للتجهیزات، ومحمد ولي وحبیب جبار معاجلن.
ووقــَع منتخبنا في اجملموعِة األولى التي تضم إلى جانبه 
منتخبات )الكويت والســعودية وفلســطن(. ويستهُل 
منتخبنا مبارياته في البطولــِة بلقاِء املنتخب الكويتي 
صاحب األرض واجلمهور يوم السبت املقبل، بعدها يلتقي 
املنتخَب الفلســطيني، ويختتم مواجهاته في اجملموعِة 
األولى أمام املنتخِب الســعودي، حيــث يتأهل أول وثاني 

اجملموعة إلى الدور نصف النهائي.
إلى ذلك، كلَف احتادُ غربي آســيا لكرِة الصاالت احلكمن 
الدولين )راوند فتاح ورافد عــالوي( إلدارِة ُمبارياِت بطولِة 
غربي آسيا لكرِة الصاالت املُقرر إقامتها في الكويت من 

4 إلى 14 من شهر حزيران املُقبل.

دعوة العبين وممثلي أندية 
النجف والجوية والقاسم

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدُعو االحتاد املركزي لكرِة القدم الالعبن واملدربن املدرجة 
أســماؤهم في أدناه للحضورِ أمام جلنِة شؤون الالعبن 
واملدربن يوم اخلميس )2/6/٢٠٢٢( في الســاعِة العاشرة 
صباحاً حــول الدعــوى املُقدمة من قبلهــم ضد نادي 
النجف الرياضي.األســماء: املــدرب  مظفر جبار توفيق.. 
والالعبون نور صبري ومهند كاظم ومحمد موســى 
وفرحان شكور وساالر عبد اجلبار وعلي حسن حبيب 
وصباح عبد احلســن واحمد حبار عبود وذو الفقار إياد 
وحيدرعلي وصالح سدير ومحمد سعد جواد وكاظم 
حســن وحامت عبد الكرمي وســمير عبد اهلل ويوسف 
راضي وســيف جاســم ومهند ناصر وخلدون إبراهيم 
وجالل حســن وامير حســن علي وزياد احمد علي. كما 
يدُعو االحتاد لكرِة القدم ممثَل نادي القوة اجلوية الرياضي 
مشــرف الفريق الكروي )أحمد خضير سبع( للحضورِ 
إلى مقّر االحتادِ أمام جلنِة شؤون الالعبن واملدربن في 
الساعِة الثانية عشرة من ظهر يوم اخلميس املوافق 
(9/6/2022( بشــأِن الدعوى املُقدمة من قبل الالعب 
)علي محســن زناد(، علــى أن يكون املمثــُل ملماً 
بجميع حيثيات الدعوى، ويجلب معه كتاَب تخويل 
من إدارِة النادي، وعلى الالعب جلب املستمسكات 
األصولّيــة أو البطاقة املوحدة مــع أولياِت الدعوى 
كاملة. ويدُعو االحتادُ ممثَل نادي القاســم الرياضي 
للحضــورِ إلــى مقّر االحتــادِ أمام جلنِة شــؤون 
الالعبن واملدربن في الســاعِة الثانية عشــرة 
من ظهر يوم اخلميس املوافق )9/6/2022( بشأِن 

الدعوى املُقدمة من قبل املدرِب )سامي بحت(.

العراق عضوًا في االتحاد 
العربي للتايكواندو

المكتب االعالمي
اصبــح للعراق مقعداً فــي عضوية املكتــب التنفيذي 
لالحتــاد العربي للتايكواندو بعد فــوز رئيس احتاد اللعبة 
في العــراق الدكتور )ابراهيم البهادلــي( في االنتخابات 
التي اجريت فــي املغرب على هامــش اجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتاد العربي وبطولة املغرب للفئات العمرية، 
رئيس االحتاد العراقي للتايكوانــدو  »ابراهيم البهادلي« 
عبر عن اهمية هذا الفوز الذي ســيدعم اللعبة محلياً 
ويفتح اجملال الســتضافة عدد من البطوالت العربية في 
العراق،هذا الفــوز اعاد العراق  الــى الواجهة من جديد 
واصبح ضمن هيكلية االحتاد العربي ومن املمكن الدخول 
في عضوية املكتب التنفيذي لالحتاد االسيوي نظراً لتوفر 

جميع عوامل النجاح لذلك ،
وتســتعد املنتخبات العراقية بالتايكواندو للمشــاركة 
بعدة استحقاقات دولية واسيوية وعربية وابرزها بطولة 
العالم في بلغاريا وســيتم الترتيب مــع عدد من الدول 
العربية القامة معســكرات مناســبة لتحضير ابطالنا 

للبطوالت اخلارجية.

التربية علــي حميد  وزيــر  برعايــة 
ابراهيم  محمد  وبإشــراف  الدليمي 
عبودي املديــر العام للمديرية العامة 
املدرسي  والنشاط  الرياضية  للتربية 
 kids التدريبيــة  الــدورة  اختتمــت 
Athletics  ملديريات التربية  الرياضية 

والتي احتضنتها مدينة دهوك .
الدورة بكلمــة صادق جبار  اختتمت 
علوان معاون مدير الرياضة املدرسية 
فــي وزارة التربية نقــل فيها حتيات 
وشــكر محمد ابراهيم عبودي املدير 
العــام للمديريــة العامــة للتربية 
و جنم  املدرسي  والنشــاط  الرياضية 
عبود مدير قســم الرياضة املدرسية 
املشــاركن  التربية جلمع  وزارة  فــي 
وملمثليــة وزارة التربيــة فــي دهوك 
للمســاهمة في اجناح الــدورة، كما 
اثنــى على اجلهــود املبذولة من قبل 
احملاضريــن الذين تفانوا فــي ايصال 
املعلومات وشرح القوانن والتدريبات 

العملية.

تضمــن اليــوم االخيــر مــن الدورة 
وحضر  للمشاركن  النظري  االختبار 
االختتام رؤساء الوفود املشاركة وفي 
اخلتــام مت توزيع الــدروع للمحاضرين 
فضــالً عن تقدمي درع خــاص جلامعة 
دهــوك لتعاونها  في تهيئة القاعات 
واملالعب، كما قدم درع اخر إلى ممثلية 
التربية في دهوك الســتضافة  وزارة 
الــدورة ودرع آخــر إلى صبــاح خدر 
امن ســر احتاد دهوك اللعاب القوى، 
التقديرية  الشــهادات  وزعــت  كما 

للمشاركن في هذه الدورة.
وبادر رئيس وفد تربيــة الكرخ األولى 
الدكتورعالء جابر عبود مدير النشاط 
الرياضي واملدرســي في تربية الكرخ 
األولى باهداء دروع حملمد عبودي املدير 
العــام وللوفد الوزاري املشــرف على 

الدورة وللمحاضرين.
من جهــة اخــرى اختتمــت الدورة 
التحكيمية اللعاب القوى للمالكات 
التدريسية والتعليمية والتي اقيمت 

للمــدة من الرابع والعشــرين لغاية 
الثامن والعشــرين من الشهر احلالي 
في محافظة اربيل. واختتمت اعمال 
الدورة بكلمة جنم عبود مدير قســم 
التربية  وزارة  املدرســية في  الرياضة 
نقــل فيها حتيــات محمــد ابراهيم 
عبودي املدير العــام و بن بها الدعم 
املتواصل من قبل وزيــر التربية علي 
حميــد الدليمــي و حســن صبري 
الفنية  للشؤون  الوزارة  وكيل  الالمي 
ملثل هذه الدورات التــي تهدف لرفد 

الرياضة بحكام دولين.
حضر الدورة مازن عبد السالم محمود 
املعــاون الفنــي للمديريــة العامة 
للتربية في محافظــة بغداد الكرخ 
األولى وعدد من مدراء اقسام النشاط 
الرياضــي، وبن عبود ان عدد املديريات 
املشــاركة بلغ ٢٠ مديرية بواقع )٨٥ 
متــدرب( مــن مختلــف محافظات 
العراق،  وان هــدف الدورة هو تخريج 
حكام جدد اللعــاب القوى وتدريبهم 

علــى القوانن املســتحدثة وصقل 
في  مشــاركتهم  لغرض  مهاراتهم 
حتكيم البطوالت املدرســية القادمة 
اللعاب القوى فضالً عن اقامة العديد 
من الــدورات التدريبية القادمة. وفي 
اخلتــام وزعت الشــهادات التقديرية 

على املشاركن في الدورة.
مشرفون ومحاضرون

تألــف الوفد املشــرف علــى الدورة 
من جنــم عبود مدير قســم الرياضة 
والدكتور  و علي فاضــل  املدرســية 
ياسر وجيه واقبال محمود و طه علي 
خان وبأن طارق و كرمي داود من قســم 
التربية  وزارة  املدرســية في  الرياضة 
وحاضــر في الدورة احلــكام الدولين 
بألعــاب القــوى، علي فاضــل مدير 
الدورة وحســنن جابر شبيب وحيدر 

حرابة ومهند ياسن .

* إعــام املديريــة العامــة للتربية 
الرياضية والنشاط املدرسي

اختتام دورتين تدريبية وتحكيمية لمديريات التربية الرياضية بألعاب القوى 
ضيفتهما محافظة دهوك

لقطة تذكارية للمشاركني في الدورة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وســط تضــارب فــي التصريحات 
وتبــادل اتهامات، عقــد رئيس نادي 
القــوة اجلوية اللواء شــهاب جاهد 
الهيئة  مع  تداوليــا  اجتماعأً  أمس 
العامة للنادي في منطقة الغزالية 
جانــب الكرخ، واعلــن رئيس النادي 
العديد مــن القضايا والنقاط منها 
عقد شــركة كورك، او توقيع العب 
بعقد 400 مليــون يتبن فيما بعد 
تســلم الالعب 250 مليــةن دينار، 
معلنا انــه نادم في عمله رئيســا 
لنادي اجلوية بعــد ما تعرض له من 

سب وشتم واتهامات. 

وتقرر في االجتماع قبول اســتقالة 
رئيــس النادي شــهاب جاهد وامن 
وعضو  اهلل  الســر محمد صــوب 
اإلدارة علــي زعير، وتشــكيل هيئة 
مؤقتة تديــر عمل النادي تتألف من 
: شــهاب جاهد وعلي زغير ومحمد 
صــوب اهلل ومهدي ياســر الزبيدي 
ووليد الزيدي ورزاق فرحان وعلي عبد 
اجلبار وعمر محمــد العبيدي وعلي 

البديري.
في حن عقد عدد من أعضاء الهيئة 
اإلداريــة للنــادي وفــي مقدمتهم 
هيثم كاظم وماجد الساعدي ورشا 
طالــب،  بحضور 209 مــن أعضاء 

استثنائيا،  اجتماعاً  العامة  الهيئة 
في قاعة املهندسن بجانب الرصافة 
تقرر فيــه ما يلي: قبول اســتقالة 
الفريق  رئيس الهيئة االدارية للنادي 
الطيار شــهاب جاهد علي وعضو 
اإلدارة الكابنت علي زغير.. وإعادة مقر 
النادي من الغزالية إلى مقره القدمي 
في شارع فلسطن.. وإنهاء خدمات 
املشاور القانوني لنادي القوة اجلوية 
الرياضي علي فاضل البديري، وإلغاء 
االســتثمار التابــع الرض احلبيبية.. 
وإقامة انتخابــات تكميلية للهيئة 
الرياضي   اجلوية  القوة  لنادي  اإلدارية 

في احلادي عشر من حزيران املقبل.

نعمت عباس
اســتقبل القنصل العام جلمهورية 
العراق في دبي واالمارات الشــمالية 
آماد عبد احلميد محمد، بطل العرب 
صاحب  حســن  الذهبي  الســفاح 
وشقيقه عمر بطل أكادمييات العراق 
العراقي  الرقم  والعازم على كســر 
يتدربان في نادي الوصل ويشــاركان 
ويســتعدان  احمللية  البطــوالت  في 
ألوملبياد باريس 2024، واتصل سعادة 
القنصــل العــام شــخصياً بنادي 
وتشجيعه  اهتمامه  ملتابعة  الوصل 
لهمــا ملواصلــة التألــق واالبــداع 
وحتقيــق االجنازات وعَبر الشــقيقان 
عن شــكرهما للقنصل العام على 
اهتمامه وحسن استقباله كما ثَمن 
جهود نادي الوصــل ملا قدموه لهما 

من وســائل تدريب حديثة وأساليب 
علمية متطورة ســاهمت في تطور 
األرقام  أفضل  وحتقيق  مســتواهما 
.. أبلــغ الكالم  : عَبر حســن وعمر 

عن شــكرهما للســيد مصطفى 
محمد ابراهيم جنل اإلعالمي القدير 
محمد إبراهيــم لدعمهما ومتابعة 

إجنازاتهما .

انقسام في إدارة الجوية ومقررات 
مختلفة الجتماعي الكرخ والرصافة

القنصل العراقي في اإلمارات يستقبل 
الشقيقان حسن وعمر نجمي السباحة

قنصل العراق باإلمارات يتوسط بطلي السباحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتهل منتخبنــا األوملبــي لكرة 
القدم في الســاعة 8 من مساء يوم 
غد األربعاء املوافق 1 حزيران مبواجهة 
نظيــره األردنــي حلســاب اجملموعة 
الثانية في نهائيات كأس آســيا حتت 
أوزبكستان..  تضيفها  التي  عاما   23
ويالقي منتخبنا فــي مباراته الثانية 
الســاعة 4 عصر يوم السبت املقبل 
املوافق 4 حزيران املنتخب األسترالي، 
ثم يختتم مبارياته في دور اجملموعات 
بلقاء الكويت في التوقيت ذاته عصر 

الثالثاء املوافق 7 الشهر ذاته.
واختار التشــيكي ســوكوب قائمة 
حســن  وضمت  للبطولة  األوملبــي 
أحمــد وحســن دولــي ومصطفى 
عذاب حلراســة املرمى، وعباس بديع 
وباقر  وأحمد مكنزي وحســن عمار 
كاميــران صديــق  وكاردو  عطــوان 
الباقر  ومحمد  دوســكي  وميرخاس 
وحســن رائد واحمد نعيــم للدفاع، 
ومؤمل عبد الرضا وحسن عبد الكرمي 
ومنتظر محمد وعلي ماجد ومنتظر 
عبد األمير والكسندر أوراها للوسط 
وعمار غالب وميثم وعد وميران احمد 

وامن احلماوي ووكاع رمضان.

اخلميس بدء اجلولة 34
مــن جانب اخــر، أعلنت جلنة 

افتتاح مباريات اجلولة  املســابقات 
34 لــدوري الكــرة املمتــاز بعد غد 
اخلميس املوافق 2 حزيــران بإقامة 5 
لقاءات، فتقام في الســاعة 4 عصرا 
واربيل في ملعب  القاســم  مباراتي 
الكفل وســامراء امام الكهرباء في 
ملعب األول ويضيف ملعب الشعب 
الدولي مباراتــن، الطلبة امام نفط 

ميسان في الساعة 4 عصرا تعقبها 
في الساعة التاســعة مباراة الزوراء 
وأمانة بغداد، في حن تقام في ملعب 
الفيحــاء مبحافظة البصــرة مباراة 

امليناء والشرطة.
الصناعة  مباريــات  اجلمعــة  وتقام 
ونفط البصرة في الســاعة 4 عصرا 
زاخو  امام  مبلعب الصناعة واجلويــة 
مبلعب الشــعب الدولي في الساعة 
ومباراة  مســاء  والنصف  السادسة 
النجــف والكــرخ تقام فــي ملعب 
النجف الدولي في الساعة 9 مساء، 
الســبت  يوم  املباريات  وتســتكمل 
املقبــل 4 حزيــران بإجــراء مباراتن، 
الديوانية يضيف نوروز في الســاعة 

عصــرا  نفــط 4  و

الوســط يالقي النفط فــي ملعب 
الســاعة  فــي  الدولــي  النجــف 

السادسة والنصف مساء.
وحسم الشــرطة لقب الدوري قبل 
7 جــوالت، اذ يبلغ رصيــده حاليا 82 
نقطــة، وللطلبــة 65 نقطة مبركز 
الوصيف ولنفط الوســط 62 نقطة 
باملركــز الثالث وللجويــة 61 نقطة 
ويقف رابعا وللزوراء 56 نقطة باملركز 
اخلامس، وفي سباق الهدافن يعتلي 
احملتــرف الســوري العب الشــرطة 
محمود املواس الترتيب وله 20 هدفا 
ثم العب نوروز آسو رستم بـ 17 هدفا 

الكهرباء مهيمن  ولالعــب 
هدفا   12 مــالخ  ســليم 

باملركز الثالث.

األولمبي يستهل شوطه اآلسيوي 
بمواجهة األردن.. غدا

إقامة 5 لقاءات في افتتاح الجولة 34 لممتاز الكرة الخميس 
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بغداد ـ الصباح الجديد
أقامت نقابة الفنانني العراقيني جلســة ثقافية نوعية 
القــى فيها الدكتور محمد الكنانــي محاضرة بعنوان 
)مفهومــا التحقيب والتجييــل في الفــن العراقي(، 
اجللســة التي قدمهــا بجدارة الدكتــور عاصم فرمان 
وعّقــب عليها الدكتور جبار خمــاط بحضور نخبة من 

فناني وجنوم العراق.
حضر اجللســة كل من امني ســر النقابة الفنان فاضل 
وتــوت والفنانة كرمية هاشــم عضو اجمللــس املركزي 
للنقابة وأعضاء الشعبة التشكيلية وأسماء رائدة في 

الفن التشكيلي. 
والقت اجللسة استحسان وإعجاب اجلمهور وثناء احلضور 
ال سيما مناقشة مواضيع مهمة للحقب واالجيال في 
الفن العراقي وربطها بقوانــني علمية لألحياء والوراثة 

واملوروث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
  قاســم محمد رضا، أحد املوهوبني الشباب، خريج كلية 
الفنون اجلميلة، يتفنن بكتابة األســماء ورســم أشكال 
مختلفة على حبات الرز، كتب سورا قرآنية على حبات الرز، 

وأسماء اهلل احلسنى على حبات العدس.
ميارس قاسم )25 عاما( عمله على طاولة في شارع املتنبي 
ببغداد، حيث يقوم بكتابة األســماء التي يطلبها الزبائن 

على حبات الرز.
ويعتبر شارع املتنبي الســوق الثقافي ألهالي بغداد حيث 

تزدهر فيه جتارة الكتب مبختلف أنواعها ومجاالتها.
قال قاســم في تصريــح تابعته الصباح اجلديــد، إنه بدأ 
مبزاولــة هذا الفن كهواية في 2009، وأفــاد أنه تفرغ لهذا 
العمل ليصبح مصدر رزقه، في 2017، بتشــجيع من أحد 
أصدقائه، وأوضح أن بوسعه كتابة ثمانية او تسعة أسماء 

على حبة رز واحدة.
كما لفت إلى أنه قام بكتابة ســورة اإلخالص كاملة على 
وجه حبة رز، وأشــار إلى أنه ســبق وأن كتب أســماء اهلل 
احلسنى التسعة والتسعني على حبة عدس، وذكر اخلطاط 
العراقي أنه ميكنه كتابة أســماء على حبات الســبحات 

أيضا.

"التحقيب والتجييل في 
الفن العراقي"..ندوة 

ثقافية في نقابة الفنانين 

خطاط موهوب يبدع في 
الكتابة على حبات الرز والعدس

حاوره سمير خليل
الســنطور، آلــة موســيقية وترية 
شــبيهة بآلة القانــون لكن طريقة 
عزفهــا تختلــف. فالقانــون يتــم 
مصنوعتني  بريشــتني  عليه  العزف 
تُلبــس في ســبابتي  مــن الفضة 
يدي العازف ) الُيمنى واليســرى( ثم 
ينقــر بهما علــى األوتارالتي امامه. 
أما الســنطور فالعــزف عليه يتم 
بالضرب على اوتاره مبضربني صغيرين 
من اخلشــب، ويتم تبديــل األصوات 

بتحريك احلماالت التي تسند األوتار.
هــذه اآللة املوســيقية املتميزة هي 
عراقية االصل فقد جــاء ذكرها في 
أقدم الكتابات الســومرية والبابلية 
التي تعود لأللــف الثالث وأول األلف 
الثانــي قبــل امليــالد ، كمــا مت ذكر 
الســنطور في ملحمة )كلكامش(،  
كذلــك مت العثور على لــوح طيني 
مفخور نُقشــت عليه آلة السنطور 
والتي مت إقتباســها وتغيير شكلها 
فيمــا بعــد، والســنطور يعتبر من 
اآلالت املوسيقية صعبة االستخدام،  
وهو ما تسبب في قلة العازفني عليه 

وعدم شهرته بني الناس.
كبــة  أزهــر  الفنــان  ضيفنــا 

العازف واالســتاذ اخملتــص بآلة 
رافقته من  التــي  الســنطور 

الســنة السادسة من عمره 
وظــل امينا عليهــا مبدع 

وتطورها  باســتخدامها 
باملوســيقى  ومزجهــا 

العامليــة رغــم انهــا 
باملقــام  ارتبطــت 

به،  وعرفت  العراقي 
علي  وتتلمذ 

أمهر  يديه 
ة  تذ ســا أ
املوسيقى 
م  ملقــا ا و
العراقــي 

ن  لفنــا كا
منير بشــير، 

اخلماش،  وروحي 
األعظمي  وحسني 

قصب  لــه  وآخرين، 
بالعــزف  الســبق 

الســمفونية  مــع 
العراقيــة  الوطنيــة 

خالل  الســنطور  بآلته 
املاضي  القرن  تسعينيات 

السمفونية  شارك  عندما 
موســيقى  عــزف  فــي 

الســنطور  اللة  مخصصة 
العراق( و  اسمها )شــذرات من 

موزعة لالوركســترا وهي كانت املرة 
االولى فــي العراق ورمبا فــي العالم 
ان تعزف الة الســنطور العراقية مع 

فرقة االوركسترا.
ازهر كبة يتحدث عن عالقته وبداياته 
مع آلة الســنطور التــي بدأت منذ 
والباليه  املوسيقى  مبدرسة  التحاقه 

وهو بعمر ست سنوات قائال:
في الســنة الثانية على وجود اآلالت 
مدرســة  في  العراقية  التقليديــة 
املوســيقى والباليه، احبوا ان يزجوا 
طالبــا جدد لدراســة اآلالت التراثية 

العراقيــة، وكان مــن نصيبي آلة 
الســنطور، اللجنــة هــي من 
اختارت لي هذه اآللة، اذا بدايتي 
مع الســنطور بدأت من عمر 

ســت ســنوات، قضيت في 
االبتدائية  املرحلتني  املدرسة 
ســطة  ملتو ا و
بعدها  النتقل 

معهد  الى 

منه  التخــرج  النغمية  الدراســات 
ضمن العشــرة االوائل فــي البحث 
التحقت  ثــم  خاصتي،  املوســيقي 
البيانو  الفنون اجلميلة قسم  بكلية 

وتخرجت منها".
ويضيــف: آلة الســنطور هي اصال 
مرافقــة للمقام العراقــي والتخت 
آالت  مــن  يتألف  الــذي  البغــدادي 
السنطور واجلوزة وثالث 
ايقاعيــة،  آالت 
هذه  واستمرت 
مرافقة  اآلالت 
م  للمقــا
قــي  ا لعر ا
انا  اآلن،  حلــد 

بطبيعتــي 
احببت ان اطور 
العــزف على آلة 
السنطور واقدمها 
مختلف  بشــكل 
فقط  ليس 

على 
م  ملقــا ا
العراقي 
منــا  ا و
فــق  ا ر ا
جميــع 
ني  غا ال ا
كانت  ان 
او  عربيــة 
بكل  غربيــة 

انواعها".

الســنطور موجودة في  آلــة  وتابع: 
اغلب دول العالم، في الصني وروسيا 
وهنغاريا وبلغاريــا وحتى في امريكا 
يسمى  روسيا  في  وسويسرا،  واملانيا 
)الســنبال او السنبالوم(، في امريكا 
)همردوســنر(، آلة السنطور انتقلت 
من وادي الرافدين الى انحاء العالم".

* كيــف زاوجــت بــن الســنطور 
كآلــة تراثية تقليدية واملوســيقى 

العاملية؟ 
ـ التــزاوج حصل بامكانيــة العزف، 
ان  طورته كعزف وتكنيــك من اجل 
تالمس  اقدم موســيقى مختلفــة 
الروح،  تقدم مختلف انواع املوسيقى 
العاملية مــن خــالل التكنيك الذي 
قدمتــه بالعزف ومن خــالل طريقة 
بعزفي،  واالحســاس  ايضــا  العزف 
وكذلك مااملكه من خزين موسيقي 
اوربي وغربي وعاملي، استطيع ان اقدم 

املوسيقى العاملية بآلة السنطور".

* بن العزف والتأليف، ايهما تفضل 
وكيف وفقت بينهما؟

ـ بالدرجــة االولــى انا عــازف آللة 
الســنطور، ايضا اؤلف مقطوعاتي 
علــى نفــس اآللــة، حالــة تأتيك 
عندمــا حتب ان تفــرغ ماعندك من 
افــكار وميكــن ان اؤلــف من هذه 
التوافق  عنــدي،  االفكاراملوجــودة 
موجــود عادة النني اعــزف كثيرا 
ومن خــالل العزف ممكــن ان ابدا 

بالتأليف املوسيقي".
لالصدارات  بالنســبة  ويضيف: 
وااللبومــات املوســيقية لــدي 
ثالثة، االول بعنــوان ) حكايات 
عمري   ( والثاني  موســيقية( 
ثالثة آالف ســنة( مبا يعني ان 
عمــر اآللة ثالثة آالف ســنة 
قبل امليــالد، االلبــوم الثالث 
عنونته ) موسيقى الى روحك( 
املوجــودة في هذا  واملؤلفــات 
)الســنطور الغجري(  االلبوم هي 
وكذلك )نريــد وطن(، وهــذا االلبوم 
يتألف من عشــرة تراكات مختلفة، 
اثنتــان منها مــن التــراث العراقي، 
واحدة من التراث االوزبكي، واآلخر من 
تراث موسيقى البوب لفرقة بي جيز، 
الســنطور الغجري ونريــد وطن من 

تأليفي باالضافة ملقطوعات اخرى ".
الفنــان ازهــر كبــة ختــم كالمه 
متمنيــاً ان توجه له دعوة من العراق 
الفرقة  ليقدم حفل موســيقي مع 
الســمفونية الوطنيــة العراقية او 
مع الفــرق التراثية االخرى مثل فرقة 
التــراث وهو بانتظار اي دعوة ليلبيها 
وسيكون ســعيدا جدا بالتواجد في 

بغداد احلبيبة..

أقّدم بالسنطور موسيقى مختلفة تالمس الروح
الفنان أزهر كبة للصباح الجديد: محادثة الرجال 

--1

قال ابن الرومي :
وسئمُت ُكلَّ مآربي 

َفَكأنَّ أْطَيَبها َخِبيُث 
االّ احلديث فاّنه 

ِمْثُل أسِمِه أبداً َحِديُث
وقال آخر :

وما بقيْت ِمَن اللذاِت االّ 
محادثُة الرجاِل ذوي العقوِل

وقد كّنا نعدُهُم قليالً 
فقد صاروا أََقلَّ ِمَن القليِل 

--2

اللقاءات اليوم يندر أْن تعبق بشــذا األدب، 
وهي بعيــدة كل البعد عن رحاب احلكمة 
، وال تــرى فيها اال القيــل والقال ،وجتريح 

الرجال ..!!

– -3

لو دار األمر بنَْيَ جلســة ال تكل وال متل من 
َ االعتزال املُبعد عن  أكل حلوم الناس وبَــنيْ
االجواء املوبوءة لرجح الثاني – بكل املوازين 

 ،–
فأين هي احملادثة التــي يتوق لها أصحاب 

احلس األخالقي واألدبي ؟

--4

متبادلة  كانــت  املمتعــة  الفصــول  ان 
بــني العلماء واألدباء واملســاجالت احللوة 

أوشكت أْن تكون أثراً بَْعَد َعنْي .

--5

كانوا يكتبون أحسَن ما يقرأون ،
ويحفظون أحسَن ما يكتبون ،

ويتحدثون بأحسن ما كتبوا ،
واليوم هم منكفؤون .

ومنســوب القراءة الواعية ُمَتَدٍن الى َحّد 
بعيد،

 واحلفظ للنصوص وبشكل ُمْتَقٍن صحيح 
– هو اآلخر أصبح من النوادر..!!

أما األكاذيــب فانها تكاد تغطي أوســع 
املســاحات ال في اجملالــس اخلاصة فقط 
بل حتى في وسائل التواصل االجتماعي، 
حتــى أصبنــا بالتخمة من ذلــك الَكّم 

الهائل ِمَن األكاذيب واالحاديث املزخرفة .

--6

وقد روي عن الرسول االعظم )ص( انه قال:
" وهل يكــب الناس علــى مناخرهم االّ 

حصائُد ألسَنِتهم "
وهكذا تُقرع أجراس اإلنذار للكّف عن كل 
والكذب  والنميمة  والغيبة  البهتان  ألوان 

واالنتقاص ألنها لن تفضي االّ الى النار .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
 األبراج الهوائيــة هي برج امليزان، 
الدلو واجلوزاء ومن صفات أصحاب 
واملزاج  اإلزدواجية  الهوائية  األبراج 
املتقلــب كمــا أنهم أشــخاص 
يتسمون باملرح ودائماً يبحثون عن 

السعادة واحلب .
الهوائية  األبــراج  أصحــاب  مييل 
إلى الدخول فــي عدة عالقات في 
يحبون  أشــخاص  فهم  حياتهم 
بشــكل  والتفاهــم  التواصــل 
جيــد واالجتماعيــات كما انهم 
الوقــوف في وجه  يســتطيعون 
املشاكل بشــكل جيد ويعتبرون 
أصحاب رؤيــة ومييلون إلى األبداع 

واإلبتكار.
هم ايضا ميتلكون مواهب متعددة 
كما يحبــون احلريــة والثورة في 
كل  عن  يبتعدون  شــخصيتهم، 
ما يقيدهم وميلــون من العالقات 
التقليديــة ألنهم دومــاً يبحثون 
عن املغامرات وطريقة العيش غير 
الرومانســية  التقليدية،  يحبون 
وهــم أصحاب حكمــة يغضبون 
بسرعة ومييلون إلى احلقد على من 

سبب لهم األذية. 
بذكاء  اجلــوزاء  برج  مواليد  يتميز 
حاد وفطنة كبيرة وهم من محبي 

على  والبحوث  واإلطــالع  املعرفة 
انواعهــا،  يتمتعــون بثقة عالية 
وثقافة مبهــرة وال تقف أمامهم 
القيــود إلستكشــاف األشــياء 
اجلديــدة، كمــا انهــم يفضلون 
اإلبتعــاد عن كل ما هــو تقليدي 

فكرياً وعاطفياً. 
ميتلك مواليد برج امليزان شخصية 
مثاليــة متيل إلى حتقيــق التوازن 
دائمــاً،  يتعاملــون مــع مواقف 
احلياه بحكمــة وتروي ومييلون إلى 
حل املشــاكل بني الناس،  األناقة 
صفاتهم  من  واجلمــال  واجلاذبية 
هذا  أصحاب  وميتلك  األساســية 
البرج ميــزات أجتماعيــة وقدرة 
بأســلوب  التواصل  علــى  جيدة 
راقــي ودبلوماســي،  يتمتعــون 
والتأثير  اإلقناع  بقدرة كبيرة على 

باألخرين كما يكرهون العنف. 
اما أصحــاب برج الدلــو فهم ال 
يظهرون ما بداخلهم بســهولة، 
مــن  معقــدة  شــخصيتهم 
الصعــب فهمهــا ،  مواليد هذا 
وال  أنسانية كبيرة  البرج ميتلكون 
يترددون في تقــدمي العون ملن هم 
أشخاص  أيضاً  انهم   . بحاجةلها 
اجتماعيني مبتياز يحبون العالقات 

اإلنسانية واالجتماعية. 

األبراج الهوائية: اصحابها 
يحبون الرومانسية ويميلون 

إلى اإلبداع واإلبتكار

الصباح الجديد ـ متابعة:
تداول مؤخراً ناشطون صوراً ولقطات من داخل 
منزل القيصر كاظم الســاهر، بعد أن كانت 
احلياة الشخصية للفنان الساهر لغزاً كبيراً. 

الصور مصدرهــا تلفزيــون "العربية" والذي 
متكن في العــام 2014 من خرق حياة القيصر 
اخلاصة، والدخول إلى عامله ومنزله الذي ميلكه 
فــي املغرب، ومــن إلقاء نظرة علــى ديكوره 

الراقي.
يقع منزل الســاهر في قريــة ريفية، اختارها 
لتكون بعيدة في معاملها عن تضاريس املدينة 

ويكون الهدوء عنوانها األساسي.
يقول الســاهر أن هذا املنزل يحبه جداً، وبرأيه 
أن الفن التشكيلي العراقي من أهم الرسوم 
العالم، وميلــك في منزله  التشــكيلية في 
لوحات ألشهر الرســامني العراقيني اخملتصني 

في هذا الرســم، وهناك بعض الرسوم التي 
يضعها في االســتوديو اخلــاص به كونه من 

عشاق هذا الرسم.
ويؤكد الســاهر أنــه ال يجلس كثيــرا داخل 
املنزل ويفضل التجول فــي أرجائه، الفتاً إلى 
أنه "ساهم بزراعة حديقة املنزل، حيث كانت 

األرض من دون أشجار حسب قوله".
ويضيف "قمت بزرع أشــجار النخيل وغيرها، 
فكل شــجرة أعرفها وأملســها مثل األشياء 

الروحانية، هذا ما أشعر به صراحة".
ويتابــع "تعجبني األرض ألننــي أعرف أّن كل 
شــيء طبيعــي فيهــا، وأكثر مــا أحبه هو 

البساطة اجلميلة املوجودة في هذه االرض".
وتشــكل آلة البيانــو عنصراً أساســياً في 
ديكور املنزل، ســواء كان ســتايله عصرياً او 
كالســيكياً، فضالً عن جمال موسيقى هذه 

اآللــة. وقــد متّ وضــع 
البيانــو في صالون واســع 

وتخصيص ركن خاص له. ويعترف الساهر 
أنه "ال يستغني عن البيانو وبأنه يحب أن 
يعزف في مكان هادئ، مشــدداً على أنه 
عندما جهز الطريق إلى هذا املنزل الذي 
يسكنه، أراد أن تبقى أرضه ترابية كي 
يشعر وكأنه يعيش في الريف وينعم 

بالهدوء وبجو رائع.
حوض السباحة الذي اختاره القيصر 
مميز بحجمه ومحاط بأشجار كبيرة 
من كل جانب. إضافة إلى ذلك، جعل 
الساهر له محطة استرخاء مطّلة 
على حوض السباحة لتناول الغذاء 
أو فنجــان من الشــاي املغربي هو 

ورفاقه.

الكاميرا تدخل قصر "العجائب" الذي الكاميرا تدخل قصر "العجائب" الذي 
يسكن فيه كاظم الساهر في المغربيسكن فيه كاظم الساهر في المغرب

بغداد ـ الصباح الجديد 
الدكتور  العراقيني،  الفنانني  نقيب  حّل 
جبــار جــودي، ضيفــاً علــى النقابة 
واملهن  املوسيقية  للمهن  التونســية 

اجملاورة في العاصمة تونس.
مؤمترا  عقــدت  التونســية  النقابــة 
عشــرة  خمس  بحضــور  تأسيســيا 
نقابــة عربية من اصل ســت عشــرة 
عقد  الذي  للمؤمتــر  باالضافــة  نقابة 
للمدة من الســادس والعشرين ولغاية 
التاسع والعشرين من شهر أيار اجلاري 
البلد  بصفتها  التونســية  بالعاصمة 

املنظم للمؤمتر. 
وقال الســيد نقيب الفنانــني ، رئيس 
املؤمتر:   املشارك في هذا  العراقي  الوفد 
أن هــذه التظاهرة تهــدف الى توحيد 
صــف النقابات العربية وإرســاء مبدأ 
التضامن فيما بينها والدفاع عن املهن 
املوسيقية وكل املطربني والعازفني من 

كل البلدان. 
وأضــاف جــودي: أن البرنامــج انطلق 
ثم  العــرب  للنقباء  اجتمــاع  بعقــد 

ندوة  وعقــد  البروتوكــول  إمضــــاء 
صحفية مبدينــة الثقافــة ثم القيام 
بزيــارات ترفيهيــة للنقباء في تونس، 
البرنامج تضمن إحياء احلفــل اخلتامي 
الثقافة  في مســرح األوبــــرا مبدينة 
املطربني  مــن  مجموعة  مبشــــاركة 
العرب الذين ســيمثلون بلدانهم وفي 
اجلبار  عبد  الفنان محمــد  مقدمتهم 

من العراق". 

: أن قائمة األســــماء احلاضرة  وبــني 
من النقبــاء تألفت من ،املاهرالهمامي 

سالمة  والدكتورعالء  تونس  من 
املهن  نقابــة  وكيــل 

ســيقية  ملو ا
وتوفيق  املصرية،  
عمــور من املغرب 

وناصــر بــن جابر من 
ليبيا وأحمد ولد أبه من 

موريتانيا،  وكمال البناني من اجلزائر 
و فريد أبو سعيد من لبنان و محمد 
وحافظ  األردن  العبادي من  يوسف 
موسى من فلسطني ووليد محمد 
اجلــاك من الســودان والســادة : 
ممدوح ســيف وفهد احلداد وأحمد 
العربية  اململكــة  مــن  قرقنــاوي 

السعودية وممثل عن النقابة من 
سوريا فضال عن متثيلي 

رئيســاً  أنــا 
فــد  للو

العراقي.

تونس تحتضن المؤتمر التأسيسي التحاد النقابات الموسيقية العربية
بمشاركة نقيب الفنانين العراقيين
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