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بغداد - الصباح الجديد:
علق رئيس مجلــس النواب محمد 
احللبوســي امس السبت، جلسات 
وفيما  آخــر،  البرملان حتى اشــعار 
رئيــس مجلس  الــى  دعــوة  وجه 
الــوزراء، طالبــه فيهــا باعتبــاره 
القائــد العــام للقوات املســلحة 
وحماية  الدولة  مؤسسات  بحماية 
املتظاهرين في الوقت نفســه، دعا 
الكتل السياســية الى حوار وطني 
البــاد على  تغلب فيــه مصلحة 
املصالح احلزبيــة والفئوية من اجل 

عبور االزمة التي متر بها الباد.
اثــر االحــداث املتواترة  يأتي هــذا 
التي شــهدتها املنطقــة اخلضراء 
الكائن  النواب  ومجلس  ومحيطها 
التيار  أنصــار  فيهــا، حيث عــاود 
الصدري، أمس السبت، تظاهراتهم 
فــي املنطقــة اخلضــراء واقتحام 
النواب للمطالبة باإلصاح  مجلس 
ورفض التدخات اخلارجية، في وقت 
متســكه  التنســيقي  اإلطار  جدد 
ملنصب  السوداني  محمد  بترشيح 

رئيس مجلس الوزراء.  
وقــال احللبوســي في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه عصر 
نعيش  نحــن  »ها  الســبت:  امس 
اســًة تتطلَّب  أوقاتــاً صعبًة وحسَّ
منَّا جميعاً كظم الغيض، والتحّلي 
بأعلى درجــات احللم واملســؤولية 
ل فيها  الوطنيــة الصادقــة، يتحمَّ
حدٍّ ســواء،  على  النتائج  اجلميــع 

مهما كانت وإلى أيِّ اجتاه ذهبت«.
وأضاف، »إن االختــاف في وجهات 
األطــراف، حالة  النظر، حتــى بني 
تقدماً  الــدول  أكثر  فــي  طبيعية 
وضمن أرصــن دميقراطيات العالم، 
ومهمــا بلغــت ذروته فاحلــوار هو 

احلــل، ودعوتنا صادقــة ومخلصة 
في  السياسية  األطراف  إلى جميع 
البلد اجلريح بتغليب املصلحة  هذا 
العليا للوطن واملواطن، والنظر إلى 
إذا  الكارثية  ومآالتها  األمور  عواقب 

استمرَّ هـذا االحتقـان والتوتـر«.
وتابــع، »مــن منطلق املســؤولية 
والسياسيــــة  الوطنــيــــة 
باليمــني  والتزامــاً  والوظيفيــة، 
الدســتورية باملادة 50 من الدستور، 
التــي ألزمتنــا حفــظ مصالــح 
62 من  إلى املادة  الشعب، واستناداً 
النواب وتشــكياته  قانون مجلس 
رقــم 13 لســنة 2018، واملادة 34/ 
ثامنــاً من النظــام الداخلي جمللس 

النواب، تقرَّر:
أوالً: تعليق عقد جلســات مجلس 

النواب حتى إشعار آخر.
ثانيا: أدعــو القائد العــام للقوات 
املســلحة إلــى اتخــاذ التدابيــر 
وحماية  املؤسسات،  الازمة حلماية 
إلى  أدعوهم  الذيــن  املتظاهريــن، 
احلفــاظ على ســلميَّتهم وحفظ 

ممتلكات الدولة«.
ودعــا احللبوســي، جميــع القادة 
والكتل السياسية إلى »لقاء وطني 
عاجــل؛ إلجنــاز حوار وطنــي فاعل 
ومســؤول تكون مخرجاته من أجل 
الوطــن، وتغليــب مصلحته على 
كل املصالح احلزبيــة والفئوية، وأن 
يجتمعــوا علــى رأي واحد يحفظ 
الباد ومقدرات الشــعب، ويعبر بنا 
التــي طالت وطال  من هذه األزمة 

انتظار الشعب حللِّها«.
وأمت رئيــس مجلس النــواب: »إميانًا 
منَّا بقدســية هذه األيام العظيمة 
اإلمام  استشــهاد  ســجلت  التي 
احلسني - عليه السام - وأهل بيته 

األطهار، وألجل مكانتها؛ نتمنى من 
القّيمة،  املعاني  هذه  اعتبار  اجلميع 
واملسارعة إلى هذا اللقاء في ظال 

املناسبة العظيمة، زماناً ومكاناً«.
وكان اعلــن التيار الصــدري امس 
االعتصام  صوب  توجهه  الســبت، 
املفتوح داخــل مجلس النواب، بعد 
ان كانت مجاميــع من عناصره قد 
دخلت اروقته وقاعاته، اذ نشر مدير 
مكتب الصدر في بغــداد، إبراهيم 
على  مقتضبا  منشــوراً  اجلابــري، 
صفحته في فيس بوك جاء فيه: إن 
»الشــعب يختار االعتصام املفتوح 

داخل البرملان«.

وخــرج اتباع التيار الصــدري للمرة 
الثانيــة علــى التوالي خــال أيام 
رغم  اخلضراء  املنطقــة  واقتحموا 
مبنى  ودخلوا  األمنية،  التحصينات 

مجلس النواب.
الصحية  املؤسســات  وســجلت 
إصابات في صفوف املتظاهرين جراء 
اصابتهم بإطاق نار واختناق بالغاز 

املسيل للدموع.
ورّدد املتظاهــرون عبــارات مؤيــدة 
لزعيــم التيــار الصــدري مقتدى 
والقضاء  باإلصاح  وطالبوا  الصدر، 
رفضهم  وأعلنوا  احملاصصــة،  على 
للتدخات اخلارجية، وأكدوا رفضهم 

بترشــيح  التنســيقي  االطار  قرار 
محمد الســوداني ملنصــب رئيس 

مجلس الوزراء.
كما حمل صالــح محمد العراقي، 
املقــرب من الصــدر، فــي تغريدة 
على  اعتداء  أي  السياسية  »الكتل 
مؤكداً  الســلميني«،  املتظاهريــن 
ان »القــوات األمنية مــع االصاح 
واالصاح معها«، متابعاً »ســرقتم 
اموال العــراق فكفاكم تعدياً على 

الدماء الطاهرة«.
   وفــي املقابــل، اكد عضــو تيار 
احلكمة رحيم العبودي، في تصريح 
»قوى  إن  اجلديــد«،  »الصبــاح  إلى 

التنســيقي مســتمرة في  االطار 
تشــكيل احلكومة برئاسة محمد 
بالتنســيق مع جميع  الســوداني 

القوى السياسية«.
وأضاف العبودي، أن »االســس التي 
البرنامج  ســنعمل عليهــا هــي 
احلكومي واخلطط الواردة فيه، ضمن 

سقوف زمنية محددة ومعقولة«.
وأشار، إلى أن »اإلطار سيعمل ايضاً 
مع  للتعامل  خطــط  وضــع  على 
املرحلة احلالية وكيفية جتاوز االزمة 
احلاصلة مع وجــود جهات حتاول أن 

تخلط االوراق«.
ولفت العبودي، إلى أن »االســتقرار 

السياســي مرهون بوجــود طاولة 
حوار، وهي التي تضمن اتخاذ قرارات 
حاســمة تؤدي بدورها إلى استقرار 
وحتقيق مصلحة الشعب العراقي«.

وشّدد، على أن »جلنة شكلها االطار 
التنسيقي بشأن تشكيل احلكومة 
القوى  التفاوض مــع جميع  تتولى 
السياســية لكي تتضــح مامح 

احلكومة وتنضج«
»ترشــيح  أن  إلى  العبودي،  ومضى 
يتراجع  ولن  نهائي  قرار  الســوادني 
عنــه االطــار التنســيقي الــذي 
اختــاره بعد جولة من املناقشــات 

واملفاوضات«.
وعلى املستوى الرسمي، وجه رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
القوات األمنية بحماية املتظاهرين، 
في  املتظاهرين  هــؤالء  دعــا  فيما 
إلى »التزام  بيان صدر عن مكتبــه 
الســلمية فــي حراكهــم وعدم 

التصعيد«.
»اســتمرار  أن  الكاظمــي،  وتابــع 
التصعيد السياسي يزيد من التوتر 
في الشــارع ومبا ال يخــدم املصالح 

العامة«
وأشــار، إلــى أن »القــوات األمنية 
واجــب حماية  يقع علــى عاتقها 
املؤسسات الرسمية«، مشدداً على 
»ضــرورة اتخاذ كل االجراءات حلفظ 

النظام«.
وعلــى مــدى االشــهر العشــرة 
التي  االنتخابــات  بعــد  املاضيــة 
جرت في تشــرين األول مــن العام 
التيار  بني  التوترات  اشتدت  املاضي، 
الصــدري الذي حقق الفــوز األكبر 
التي  التنسيقي  االطار  وقوى  فيها، 
ادعــت تزويرها، وبنحــو لم يتمكن 
اختيار  النواب مــن  معه مجلــس 

رئيــس للجمهوريــة، األمــر الذي 
تشــكيل  تعطيل  الى  بــدوره  أدى 
احلكومــة، ســيما بعــد ان مارس 
االطار التنسيقي دور الثلث املعطل 
النعقــاد جلســة انتخــاب رئيس 
اجلمهورية التي تتطلب حضور 220 
عضوا من أعضاء اجمللس فاكثر، وهو 
االمر الذي أدى الى اســتقالة نواب 
التيار الصدري مــن البرملان بعد ان 
دعاهم اليها السيد مقتدى الصدر، 

رئيس التيار.
وكان مــن املرجح ان تعقــد اليوم 

جلسة.
في السياق، طالب رئيس اجلمهورية 
برهم صالح امس الســبت وعقب 
االحداث، بعقــد حوار وطني  تطور 
بني الفرقــاء السياســيني؛ لبحث 
الباد  التي شــهدتها  األزمة  جذور 

في الفترة املاضية.
وقــال صالح في بيــان، إن »الظرف 
الدقيــق الــذي ميــر ببلدنــا اليوم 
يستدعي من اجلميع التزام التهدئة 
وتغليب لغــة العقل واحلوار وتقدمي 
املصلحة الوطنيــة العليا فوق كل 
اعتبار، وحماية الوطن بسواعد كل 
أبنائه ليظل قويا ومنيعا وعصيا ال 

تفرقهم خافات داخلية«.
ولفــت إلى أنــه »لتــدارك األزمة 
الراهنــة واحلــؤول دون أي تصعيد، 
نؤكد احلاجــة املُلّحــة لعقد حوار 
وطني صادق وحريص على مصلحة 
لضمان  هــادف  واملواطنني،  الوطن 
حماية أمن واستقرار البلد وطمأنة 
األهلي  السلم  وترسيخ  العراقيني، 
واالجتماعــي وحتصــني البلد أمام 
الثغــرات  الســتغال  املتربصــني 
بصراعــات  العراقيــني  وإقحــام 

جانبية«.

فيما االطار التنسيقي يتمسك بالسوداني.. رئيس الجمهورية يدعو الى حوار وطني

الحلبوسي يعلق جلسات البرلمان حتى اشعار آخر
والتيار الصدري يعلن اعتصاما مفتوحا بمقره 

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا الدكتــور عبــد اللطيف 
جمال رشــيد، مرشح التسوية 
واالحتــاد  الدميقراطــي  بــني 
لرئاســة  الكردســتانيني 
اجلمهورية، القوى السياســية 
كافــة الى تغليب لغــة احلوار، 
مبــاديء حاكمة  على  واالتفاق 
للعمــل السياســي، تضمــن 

استقرار الباد ومواطنيها.
وجــاء في بيــان أصــدره امس 

السبت:
األخــوة فــي جميــع القــوى 

السياسية
قد أكون أكبركم سنا وأقدمكم 
انخراطا في العمل السياســي 
املعــارض للطغيــان، لكننــي 
بالتأكيــد واحد منكم فقط، ال 
فرق بيننا اال بالســن والتجربة 
التي شــهدت خالها عشرات 
وهــم  املناضلــني  االصدقــاء 
يفارقــون احلياة وفــي قلوبهم 
أمل  يحققوا  لم  حسرة، ألنهم 
العيش في عراق آمن مســتقر 

قوي وعــادل. كما عرفت الكثير 
بذلوا  الذيــن  الشــهداء  مــن 
حياتهــم من أجــل حتقيق هذا 

بــني مواطنني  وأعيش  األمــل، 
أن يتحقق هذا  يريــدون  عاديني 
األمل، لذلك أجد نفسي ملزما 

سياســي  حوار  الى  بدعوتكم 
ليس مطلوبا من أحد ان يتنازل 
فيه عن أهدافه ومطالبه، لكن 

االتفاق  أرجوه منــه هو  كل ما 
خالــه على مجموعــة مبادئ 
السياســي  للعمل  حاكمــة 
خــال هــذه الفتــرة حتفــظ 
وللمواطنني  اســتقراره  للعراق 

مصاحلهم املعيشية وأمانهم.
لقــد رأيــت زعمــاء يصعدون 
يدخلــون  ووزراء  ويســقطون، 
السلطة وآخرون يخرجون منها، 
وأحزاب تكتســح الشــارع ثم 
تتراجــع وتضمر، لذلــك ال أرى 
املناصــب ذات قيمــة، لكن ما 
والعمل  اجليــد  االداء  هو  يبقى 
البناء والعدل في احلكم، وألنني 
انتمــي الى مدرســة االعتدال 
والتصالح منذ ســتينات القرن 
املاضي، أجد مــن واجبي تقدمي 
هذه الدعوة التــي تتبنى احلوار 
التصعيــد  إليقــاف  املفتــوح 
واالحتقــان، وأرجــو أن تكــون 
ايجابيــة،  منهــا  مواقفكــم 
فالدعــوة إن لم حتقق ســقف 
طموحنــا األعلى فــي االتفاق 
على تفاصيل كثيرة، فإنها كما 

الدماء وتبعد شبح  أرجو، حتقن 
العنف والصراعات عن الباد.

أيها األخوة
إن كل التضحيــات العراقيــة 
مهددة بالضياع في هذا اخلاف 
الذي لن يســلم منه أحد إذا ما 
السيطرة، وستكون  إنفلت عن 
تداعياتــه أخطر حتى من حرب 
االرهــاب وهجمــة داعش، ألنه 
سيتسبب بشــقاق بني األخوة، 

وهذا يصعب اصاحه او جتاوزه.
إنني أجدكم جميعا أهاً لتلبية 
أو النداء، وال أقترح  هذه الدعوة 
عليكــم دورا معينــا فيه وكل 
ما أبتغيه ان تكون االســتجابة 
ســريعة وان يكون احلوار بنوايا 
صافية يلتزم بالدستور ويحترم 
رأي الشــعب، وأن ينهــي احلوار 
أعماله سريعا أيضا، وأن ال يكون 
لتقاســم املغامن إمنــا لطمأنة 
واجلهات  واملؤسسات  املواطنني 
الداعمة للعــراق والعاملة في 
مشاريعه وحلفظ متاسك الدولة 

والقانون واالمن.  

عبد اللطيف رشيد يدعو القوى السياسية الى تغليب الحوار 
واالتفاق على ضمان استقرار البالد

تقريـر

مصر تواجه حملة حقوقية شرسة
بسبب »سجلها السيء« في حقوق االنسان

أسعار النفط تقفز بأربعة دوالرات 
للبرميل واسواقها تترقب اجتماع أوبك + 36 44 غارقًا عمالقًا في مياه البصرة

2تتطلب شركات عالمية الستخراجها

الصباح الجديد - متابعة:
البــاد امس  اســتقطبت احــداث 
دوليــا، جــراء  اهتمامــا  الســبت، 
اتســامها باحلــدة والتصعيد، األمر 
الذي دعا امانة اجلامعة العربية واألمم 
القلق  ابداء  الــى  وبريطانيا  املتحدة 
واملطالبة بالتهدئة، اذ ناشــد األمني 
العام جلامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط امس الســبت، جميع القوى 
السياســية العراقيــة العمل على 
ووقف منحنى  الفتنة بســرعة،  وأد 
باألوضاع  الذى قد يخــرج  التصعيد 

في الباد عن السيطرة.
وقال جمال رشــدي، املتحدث باسم 

األمني العام في بيان رســمي، أن »أبو 
الغيط يتابع عن كثب مجريات األزمة 
اجلارية بالعراق، وأنه يضم صوته إلى 
احلكيمة  العراقية  القيــادات  صوت 
اجلميع  حتمل  بضــرورة  تطالب  التي 
األطراف  تتصرف كل  وأن  املسئولية، 
بتعقــل وان تضع مصلحــة العراق 
او  العليا قبل أية مصالح شخصية 

حزبية ضيقة«.
الوســيلة  يظل  »احلوار  أن  واضــاف 
سياســي  مخرج  إليجاد  الوحيــدة 
لألزمــة احلاليــة، وأن األمــر يتطلب 
حواراً حقيقياً ومخلصاً بني مختلف 
مكونات الطيف السياسي مع البعد 

عن التشنج أو الرغبة في االستئثار«.
كما دعت بعثة األمم املتحدة في الباد 
»يونامي«، في وقت ســابق من امس 
الســبت، إلى التهدئة؛ في تعليقها 
علــى التظاهرات األخيــرة واقتحام 

املنطقة اخلضراء.
عبر  تغريــدة  فــي  يونامي  وقالــت 
إن  تابعتها الصبــاح اجلديد،  تويتــر 
للغاية.  مقلق  املســتمر  »التصعيد 
العقل واحلكمة ضرورية ملنع  أصوات 

املزيد من العنف«.
»يتــم تشــجيع جميع  وأضافــت، 
اجلهــات الفاعلة علــى التهدئة من 

أجل مصلحة جميع العراقيني«.

وبدوره عبر الســفير البريطاني لدى 
العراق مارك بريســون ريتشاردسون، 
امس، عن قلــق اململكة املتحدة من 

تصاعد التوترات في العراق.
وقال الســفير البريطاني في تغريدة 
ان »احلق في االحتجاج  على »تويتر«، 
الدولة  واحترام مؤسسات  السلمي، 
وممتلكاتهــا، هــو جــزء مهــم من 

الدميقراطية«.
باالســتجابة  أرحب  »وأنــا  واضاف: 
األمنيــة احملســوبة لاحتجاجــات، 
لكنني قلــق من تصاعــد التوترات 
األطراف على ممارسة  وأشجع جميع 

ضبط النفس والتهدئة«.

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا زعيم أتــاف النصــر حيدر 
الســبت، العتماد  اليوم  العبادي، 
لغــة احلــوار وتغليــب املصلحة 
الوطنية على اخلافات كافة التي 

قد تعصف بأمن واستقرار الباد.
»من  بيــان:  فــي  العبــادي  واورد 
الشــرعية  املســؤولية  منطلق 
والوطنيــة، ندعو القادة الى احلوار 
واالتفــاق، على أن يكــون العراق 
وأمنه ومصالح ابناءه هو الكلمة 
الســواء التــي يجــب ان نتفانى 
فــي ســبيلها، إنقاذاً مــن الفنت 

واملنزلقات«.

واضاف: »أملي من االخوة والكتل 
جميعا، اعتماد لغة احلوار وتغليب 
املصلحــة الوطنية على اخلافات 
كافــة التي قــد تعصــف بأمن 

واستقرار الباد«.
واوضح العبادي: »من هذا املنطلق 
وجهات  لتقريب  استعدادنا  نعلن 
النظر بني االخوة للخروج من عنق 
واملواطنني  الوطــن  وابعاد  األزمة، 

عن اي فتنة ال سمح اهلل«.
وكان اورد ايــاد عاوي زعيم ائتاف 
تويتر:  الوطنية في تغريــدة على 
»نعيــُش االن في مرحلــٍة خطرة 
الســيئة  االحتماالت  كل  جتاوزت 

التصعيد«  مــن  مزيداً  حتتمُل  وال 
باحلكمة  التحلــي  بـــ«  مطالبا 

واالتزان ودرء الفتنة«.
كما دعا زعيم حتالف الفتح، هادي 
العامري، االطار التنسيقي والتيار 
الصدري، الى اعتماد نهج التهدئة 

وضبط النفس والتأني.
وقــال العامــري في بيــان ورد لـ 
السومرية نيوز، »الى جميع االخوة 
االعزاء شــركاء الوطن في االطار 
، وكل  الصدري  والتيار  التنسيقي 
من تهمه حياة العراق والعراقيني 
، ادعوكم جميعا الى اعتماد نهج 
التهدئــة وضبط النفس والتأني ، 

وترجيح اســلوب احلوار والتفاهم 
البناء من اجل جتاوز اخلافات ، التي 
مهمــا كانت فهــي قابلة للحل 
عن  وبعيدا  بهــدوء  والتفكيــك 

االنفعاالت«.
ومــن جانبــه طالب زعيــم تيار 
احلكمة عمار احلكيم، قوى اإلطار 
بحوار  الصدري  والتيار  التنسيقي 

مفتوح مباشر وبناء.
وقال احلكيم في بيان، إن »الوضع 
العراقي احلرج الذي متر به الساحة 
الداخلية اليوم يتطلب من اجلميع 
تغليب لغة العقل واملنطق واحلوار 

والتنازل للعراق وشعبه«.

دعوات دولية الى القوى السياسية
بوقف التصعيد ووأد الفتنة سريعا العبادي يبدي استعداده التوسط بين »االخوة» للخروج من عنق االزمة

عالوي والعامري والحكيم والمجلس األعلى يدعون الى ضبط النفس والحكمة

بغداد - الصباح الجديد:
وجــه رئيس احلكومــة القائد 
املســلحة  للقــوات  العــام 
امس  الكاظمــي  مصطفــى 
األمنيــة  القــوات  الســبت، 
أنصار  من  املتظاهرين  بحماية 
اقتحموا  الذين  الصدري  التيار 
املنطقــة اخلضــراء، في وقت 
اندلعت مواجهــات متقطعة 
األمن،  وقــوات  املتظاهرين  بني 

أسفرت عن عشرات االصابات.
بيان  فــي  الكاظمــي  وقــال 
نشــرته وكالة األنباء العراقية 
الرسمية »واع« إنه وجه القوات 
املتظاهرين  بحمايــة  األمنية 
إلى  إياهم  داعيــا  العراقيــني، 
حراكهم،  في  السلمية  التزام 

وعــدم التصعيــد، وااللتــزام 
بتوجيهات القوات األمنية التي 
وحمايـــة  حمايتهم،  هدفها 

املؤسسـات الرسمية.
أن »اســتمرار  الكاظمي  وأكد 
التصعيد السياســي يزيد من 
التوتر في الشارع ومبا ال يخدم 
املصالح العامة«، مشدداً على 
أن »القوات األمنية يقع عليها 
واجــب حمايــة املؤسســات 
الرســمية وضــرورة اتخاذ كل 
حلفظ  القانونيــة  اإلجــراءات 

النظام«.
وكان اآلالف مــن انصــار التيار 
املنطقة  اقتحمــوا  الصــدري 
اخلضراء ودخلــوا قاعة البرملان، 
للمـرة الثانيـة في غضون أيام.

الكاظمي يوجه بحماية 
المتظاهرين والمؤسسات 

الرسمية وحفظ النظام

اإلعالمي والناقد التشكيلي
)إسماعيل زاير( مؤسس صحيفتي 

»الصباح«و«الصباح 
الجديد« في ذكرى 

رحيله..
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الصباح الجديد ـ متابعة:

مرت عقود من الزمــن على غوارق 
امتــدت على طول مصب شــط 
العرب في البصرة، وكأنها أصبحت 
جــزءا من معاملــه التــي ال تفارق 
، اال ان عملية انتشال  محاســنه 
هــذه االهداف الضخمــة تتطلب 
جهــودا كبيرة وهائلــة لتخليص 
امليــاه مــن االف اطنــان احلديــد 

الغاطس في املاء.
وقال املدير العام للشــركة العامة 
الفرطوســي  فرحان  العراق  ملوانئ 
امس الســبت إن “ملــف الغوارق 
وليســت  الشــائكة  امللفات  من 
السهلة كون عددها ليس بالقليل، 
ومنها ذات حجم ووزن كبير جدا مما 
يتطلب امكانيات شركات عمالقة 

متخصصة”.
وأدخلت بعض من الشركات احمللية 
الستخراج الغوارق لكنها لم تنجز 
الذي  اعمالها، وفقا للفرطوســي 
أكد ان “قسم الغوارق في شركتنا 
له دور كبيــر في انتشــال اهدف 
صغيرة”. ، ولدى الشــركة العامة 
مع  بالتفاهم  “اشبه  العراق  ملوانئ 
لغرض  العاملية  الشــركات  احدى 
انتشال الغوارق املتبقية، لكن الى 
االن لم تصل الى تفاهم”، حســب 

الفرطوسي.
وعد الفرطوسي ان ما يصّعب االمر 
اكثر بوجه رفع الغوارق قرار مجلس 
الــوزراء الــذي ينص علــى وجوب 
متكاملة،  بصورة  االهداف  انتشال 
وهــذا املوضوع “صعــب جدا كون 
بعض االهــداف يصل حجمها الى 

7 االف طن”. 
وعن سبب قرار مجلس الوزراء لفت 
الفرطوسي الى انه جاء جراء “قيام 
عدد من الشركات باستقطاع جزء 
من هــذه الغوارق، الــذي هو فوق 
ســطح املاء ويتركون اجلــزء الذي 

اسفله”.
مدير الشركة العامة ملوانئ العراق 
قال “وضعنــا ضوابط صارمة جدا 
حتــى نضمــن انتشــال الغوارق 
من  “طلبنا  مضيفــا  بالكامــل”، 
النظر بهذا  اعــادة  الوزراء  مجلس 
القرار والسماح لشركتنا بانتشال 

الغوارق بصــورة مجزأة حتى ميكن 
انتشالها بصورة كبيرة”.

في  الغوارق  تواجد  أماكن  وتقسم 
البصرة الــى4  مناطق، يوجد فيها 
51، وما  95 غارقا انتشــل منهــا 
تبقى 44 آخرا ، وتستغرق املدة لرفع 
الغوارق البسيطة والثقيلة ما بني 
5 أيام الى 6 أشــهر، حسب حجم 
ووزن الغــارق، لكــن بعضــا منها 
الى  ويحتــاج  تقطيعه،  يصعــب 
رافعات عمالقــة يتعذر مرورها من 

اسفل جسور شط العرب.
وعن هذا املوضوع قال مدير قســم 
االنقاذ البحري ماجد غازي شــلش 
ن “الغارق الذي يكون وزنه اكثر من 
100 طن ال ميكــن ان نرفعه كجزء 
واحد الن رافعاتنا محدودة القيمة، 

فـــ 100 طــن اعلى شــيء لها”،  
مضيفا انــه “عندما نصادف غارقا 
ضخما نقطعه الى اجزاء وننتشله 
تباعا واحدا بعــد االخر مما يتطلب 

وقتا”.
ولفــت الــى ان “الرافعــة ابــا ذر 
6 اشــهر الستخراج  اســتغرقت 
غــارق من حتت امليــاه، كاعلى مدة 
لالنتشــال، وابسط غارق يستغرق 
منــا مــن -4 5 ايــام الن غواصني 
يعملون على رصد وربط االســالك 

ومن ثم االنتشال”.
التي  البشــرية  اخلســائر  وبشأن 
تواجه فرق انتشــال الغــوارق قال 
شلش انه “جرح رجل عندنا وبترت 
بيده،  آخــر  رجــل  وجرح  ســاقه، 
وتوفي رجل اثناء العمل، فضال عن 

حاالت االختنــاق التي يتعرض لها 
الغواصون”. 

وقّســم شلشــل اماكــن تواجد 
الغــوارق في مياه البصــرة الى “4 
من  املنطقة  االول: يشمل  مقاطع 
جســر خالد الى جســر الشهيد 
كنعان، بـ35 غريقا، انتشــل منها 

13، اما غير املنتشل 22 غريقا”.
“املقطع الثاني من جنوب ميناء ابو 
فلوس الى السد اخلارجي هناك 10 
ان  غوارق غير منتشــلة”، مضيفا 
“املقطــع الثالث من ميناء البصرة 
النفطي الى ميناء ام قصر فيه 23 
غارقا املنتشــل منها 15 واملتبقي 

.”8
وأشــار الى “املقطع الرابع الذي هو 
في خور الزبير بـ27 غارقا، املنتشل 

منهــا 23، والباقيــة 4  في اجلانب 
الكويتي”، الفتا الى ان “قســما من 
االيرانية  احلــرب  منذ  الغوارق  هذه 

العراقية”.
مدير قســم االنقــاذ البحري قال 
انه “فــي االونة االخيرة كان العمل 
ممتازا جدا، ومت توجيه العمل بصورة 
كبيرة،  لكن مشــكلتنا اجلســور، 
فالرافعــة العمالقــة ابــاذر التي 
2000 طن، ال تستطيع املرور  حتمل 
من حتت اجلســر االيطالي )محمد 
باقر الصــدر( الن ثوابتها 35 مترا ال 

تستطيع املرور من اسفله”. 
للموانئ  العامة  الشــركة  وحتاول 
ارجاع اذرع الرافعتني حمرين وسالم 
حتى يعبرا من حتت اجلســور، وفقا 
، وفــي بعض مــن دول  لشــلش 

إغراق الســفن أحيانا  العالم يتم 
الشعاب  تكوين  في  للمســاعدة 
املرجانيــة االصطناعية، او تكوين 
بيئــة مالئمــة لبعــض الكائنات 

بحرية.
وبشــأن هذا املوضوع تطرق معاون 
مسؤول شــعبة البيئة في موانئ 
البصرة منــذر عبود عبــد اجلليل 
الــى ان “بعضــا مــن دول العالم 
تســتفيد مــن الغــوارق البحرية 
وتغرقها في بعض االماكن لتكاثر 
االحيــاء البحريــة، ولكــي تكون 
بيئــة متكاملة هادئــة دون امواج 
ومخاطــر، فتعتبر مــالذا امنا لها 
فتتكاثر فــي هذه االماكن وتصبح 
بيئــة طبيعية، ومحميــة كاملة 

لها”.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزيــر التخطيط الدكتور خالد 
العــراق تعرض  ان  النجــم  بتــال 
الرتــدادات اجتماعيــة واقتصادية 
حادة خالل العقود املاضية، اّدت الى 

جتّذر وارتفاع معدالت الفقر.
واوضح الوزير خالل ترؤسه فعاليات 
ورشــة العمــل التمهيدية العداد 
اســتراتيجية التخفيف من الفقر 
الثالثة للســنوات اخلمس املقبلة، 
التــي اختتمــت امــس الســبت 

بالتعاون مع البنك الدولي.
ودعا الوزيــر الى ضرورة اعادة النظر 
احلماية  لشــبكة  الشمول  بآليات 
البطاقــة  ونظــام  االجتماعيــة 
التموينية، مبا يســهم في شمول 
ان  فقرا، مضيفا  االكثر  الشــرائح 
الفقر الذي يواجهه العراق هو فقر 
متعــدد االبعاد، يرتبــط بالصحة 
والتعليم والدخل والسكن، ولذلك 
ينبغــي ان ناخذ بنظر االعتبار مثل 
هذه املتطلبــات في ظل التحديات 

تزايــد اعداد  الناجتة عن  الكبيــرة 
املناخية،  والتغييــرات  الســكان، 
واالزمات   ، وتداعيات جائحة كورونا 

العاملية في مجال االمن الغذائي.
وشــدد وزير التخطيط على ضرورة 
ان تكــون ســتراتيجية تخفيــف 
للواقع  مســتجيبة  الثالثة  الفقر 
وممكنــة التطبيــق، وترتبط بباقي 
االخرى،  واخلطط  الســتراتيجيات 
وخصوصا خطة التنمية اخلمسية، 
للسياســات  الوطنية  والوثيقــة 

السكانية، واالســتفادة من نتائج 
ودورس اإلستراتيجيتني السابقتني.

من جانبه اشــار املديــر االقليمي 
جا،  كومار  ســاروج  الدولي  للبنك 
الى استمرارية التعاون املشترك مع 
العراق، من جهة تنفيذ السياسات 
التنمويــة ذات الصلــة مبواجهــة 
الفقــر، مبينــا وجــود حزمة من 
في  تنفيذها  يجــري  التي  البرامج 
العــراق، بالتعاون بني البنك الدولي 

واحلكومة العراقية.

وزارتي  وكيال  الورشــة  في  وشارك 
والشــؤون  والعمــل  التخطيــط 
املديرين  مــن  وعدد  االجتماعيــة، 
ذات  الــوزارات  ممثلي  مــن  العامني 
واخلبراء  اجلامعات  واساتذة  الصلة، 
والباحثــون وممثلو منظمات اجملتمع 

املدني والقطاع اخلاص.
ونقاشات  الورشة عروضا  وشهدت 
ومجموعات عمل،  تناولت  االليات 
التي ســتتضمنها  والسياســات 
اإلستراتيجية الثالثة خلفض الفقر 

في العراق.
فيما قدم مدير عام االدارة التنفيذية 
الفقر  من  التخفيف  لستراتيجية 
في وزارة التخطيط الدكتور صباح 
جندي منصور، استعراضا تفصيليا 
لنتائج اإلستراتيجيتني السابقتني، 
والتحديات التي واجهت تنفيذهما، 
كما قدم مدير عام الشؤون الفنية 
لالحصاء، قصي  املركزي  اجلهاز  في 
حتليليا  عرضــا  رؤوف  عبدالفتــاح 

لإلستراتيجية اجلديدة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الكهرباء، حتقيق أعلى 

انتاج للمنظومة الكهربائية.
“بإشــراف  انه  الوزارة،  اعالم  وذكر 
مباشــر ومتابعــات ميدانية من 
وزير الكهرباء عادل كرمي ،واملالكات 
التحديات  كل  وبرغــم  املتقدمة 
التي تواجه عمل الوزارة ومالكاتها 

املالية  التخصيصــات  قلــة  من 
، وعــدم اقــرار وإمــرار املوازنات، 
ورغم   ، الغاز  اطالقات  وإنحســار 
واملشــاكل األمنية وإســتهداف 
الطاقة  نقــل  وابــراج  خطــوط 
من جهــة أخرى ،وكثــرة املناطق 
زراعياً  واملفصخــة  العشــوائية 
والتي هي أحمال غير مدروسة لم 

تبلغ بها الوزارة بغية ان تســتعد 
لها ،وبظل سحب أحمال اضافية 
مــن بعــض احملافظــات، وتنامي 
وابطال  يواصل مجاهدو   ، الطلب 
وزارة الكهربــاء العمــل ليل نهار  

من اجل خدمة البلد واملواطنني”.
وأضاف، ان “ الوزارة تعلن وصولها 
املنظومة  حتققــه  انتــاج  ألعلى 

تاريخ  العراقية منذ  الكهربائيــة 
تأسيســها وهــو) ٢٢٦٨٠( ميكا 
واط، وبأســتقرار عالــي، ولو كان 
الدعــم املالي واملوازنــات متوفرة 
الســقف  بتنفيذ  الوزارة  ملضيت 
خالل  الــوزارة  خطة  من  القصير 
تســير  كانت  ،والتي  واحــد  عام 
بزيادة واضافة ســبعة االف ميكا 

واط جديدة.”
في  املؤمــل  “مــن  انه  واوضــح، 
)االيــام القريبــة القادمة( حتقيق 
زيادة اعلــى باالنتــاج بعد دخول 
عدد مــن احملطات للعمل كصالح 
عكاز  ،ومحطــة  احلرارية  الديــن 
،ومحطــات اخــرى”، مؤكــدا أن 
ألدخال  ماضية بخططها  “الوزارة 

املركبة،ومنظومــات  الــدورات 
الغازية،  احملطــات  التبريد،بجميع 
مبشــاريع  للمضــي  اضافــة 
الشمســية  الطاقة  محطــات 
الربط  ومشاريع  النفايات،  ،وتدوير 
الكهربائي والتي ستحقق وثوقية 
عالية واستقرارية كبيرة للشبكة 

الكهربائية”.

احمد عبد الصاحب كريم
برعايــة وزير الصحــة الدكتور 
هانــي العقابي واشــراف مدير 
الكرخ  بغــداد  صحة  دائرة  عام 
الدكتور ســعد كامــل الالمي 
اقامت دائرة صحة بغداد الكرخ 
مؤمترها العلمي السنوي احلادي 
عشــر على قاعة كلكامش في 
روتانــا بحضور ممثل  بابل  فندق 
عــن وزيــر الصحة و عــدد من 
معاون  و  النواب  اعضاء مجلس 
الشــعبية  العيادات  عام  مدير 
الشــخصيات  من  مجموعة  و 
ومدراء  العراقيــني  والباحثــني 
املستشفيات وقطاعات الرعاية 

الصحية االولية 
فلم  بعــرض  املؤمتر  واســتهل 
يجســد اجنــازات و تضحيــات 
من  االبيــض  اجليــش  ابطــال 
املالكات اخملتبريــة في مواجهة 
جائحة كورونا  والقى مدير عام 
دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور 
سعد كامل الالمي كلمته التي 

رحب فيها باحلضور مشــيراً ان 
هذا املؤمتر يأتي حتقيقياً للتكامل 
بني جميع  الصحــي  و  العلمي 
املراكز  و  الصحية  املؤسســات 
البحثيــة وجهود عام كامل من 

يجمعهم  املتواصــل  العمــل 
شعار البحوث العلمية و اقامة 

ورشات العمل 
وعلــى هامش املؤمتــر مت افتتاح 
معرض لعرض االجهزة اخملتبرية 

مــن  الطبيــة  واملســتلزمات 
الشركات الراعية للمؤمتر .

مــن جانبه اعلن مدير شــعبة 
حتليالت  اختصــاص  اخملتبــرات 
مت  كاظم  صادق  اسامة  مرضية 

برعاية الشــركات  املؤمتر  اقامة 
اخملتصة )دلتا ، زهرة الروان ، الراية 
، شــمس الوطن ، ستارز كروب ، 
الشركة الطبية املتحدة ، االفاق 

املتحدة ، االمل الطبية( 
وبينت عضو اللجنة العلمية مت 
مشــاركة العديد من الباحثني 
محافظــات  مختلــف  مــن 
الصحية  واملؤسســات  العراق 
دائرة  امكانــات  فيــه  تتكامل 
صحــة بغداد الكــرخ في عقد 
لقــاءات مجموعة من الباحثني 
بلــغ عدد  املتخصصــني حيث 
البحــوث العلميــة مبختلــف 
،املرض  الدم  )امــراض  املواضيع 
 ، اجملهرية  االحياء   ، النســيجي 
البايولوجــي اجلزيئي ، الكيمياء 

الطبية السريرية( 
و فــي ختام املؤمتــر قدم الالمي 
دروع املؤمتــر الــى الباحثــني و 
االساتذة املشاركني في البحوث 
و اللجان املنظمــة للمؤمتر في 

املؤمتر .

البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت مديريــة الزراعــة في 
التمور  انتاج  البصرة،  محافظة 
للعــام احلالــي فــي احملافظة، 
مشيرة الى انه بلغ 19 ألف طن 

فقط.
وقال مديــر زراعة البصرة هادي 
حســني امس السبت ان “انتاج 
 19 بلغ  احلالــي  للعام  التمــور 
ألف طن”، موضحا ان “مساحة 
 67051 البساتني النخيل بلغت 

دومناً”.
أما بشــأن أعــداد النخيل في 
لبزراعة في  اشار مدير  البصرة، 
احملافظــة هادي حســني الى ان 
“عدد النخيل لغاية شــهر اذار 
املاضــي بلــغ 2439789 نخلة، 
فيمــا عدد النخيــل لغاية عام 
 2428435 يبلــغ  كان   2021
نخلــة”. ولفــت الــى ان “انواع 

محافظة  فــي  املنتجة  التمور 
البصرة لهذا العام هي البرحي 
واحلــالوي واخلضراوي والســاير 
والبرمي والديري واجلبجاب، فضال 

عن أنواع أخرى”.
هادي حسني، نوه الى أن “املناطق 
التمور في البصرة  أنتجت  التي 
والفاو  والقرنة  العرب  هي شط 
والدير  والزبير  والصادق  والقائم 
والنشوة وابو اخلصيب والسيبة 
واملدينة وســفوان والهارثة وعز 

الدين سليم وغيرها”.
وعــزا مدير زراعــة البصرة قلة 
انتــاج التمــور فــي البصــرة 
الــى “ارتفــاع نســبة امللوحة 
وتأثيــرات املناخ، كمــا أن أغلب 
احملافظة  فــي  النخيل  اعــداد 
“معدل  أن  مردفــاً  مثمرة”،  غير 
 72 بلغ  الواحدة  النخلــة  انتاج 

كيلوغراماً”.

وماتــت نحــو 17 مليــون في 
العراق خالل السنوات السبعني 
كانت  70 عاماً  وقبــل  املاضية، 
33 مليــون نخلة فــي العراق، 
بقي منها اآلن أقل من النصف، 
والســبب الرئيسي هو اجلفاف، 
ارتفــاع نســبة ملوحة شــط 
العرب، وعــدم اهتمام احلكومة 

بأشجار النخيل.  
العراق  يشــتهر  النفــط،  بعد 
التمور،  أنواع  من  املميز  بانتاجه 
بشــكل  انخفض  االنتاج  لكن 

كبير في السنوات األخيرة.
يشــار الــى ان ســيالن نهري 
الــكارون والكرخــة مــن إيران 
وصبهمــا فــي شــط العرب، 
مينعان ارتفاع امللوحة فيه، لكن 
بعد تغيير إيران ملســار النهرين 
انقطعــا بالكامل، ما تســبب 

بارتفاع نسبة امللوحة. 

44 غارقًا عمالقًا في مياه البصرة
تتطلب شركات عالمية الستخراجها

يوجد فيها 95 انتشل منها 51

تقسم أماكن تواجد 
الغوارق في البصرة 
الى4  مناطق، يوجد 
فيها 95 غارقا 
انتشل منها 51، 
وما تبقى 44 آخرا 
، وتستغرق المدة 
لرفع الغوارق 
البسيطة والثقيلة 
ما بين 5 أيام الى 6 
أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكثر من خمســة عشــر عقــارا مت اعادتها 
الصحابها من قبل اللجنة املشكلة بامر من 
الصدر، مبجموع جتاوز املئتي عقار توزعت داخل 
العديد من محافظات البالد، منطقة الكرادة 
وسط العاصمة بغداد كان لها احلصة االكبر 

من املمتلكات التي مت ارجاعها.
اصحاب العقارات من جانبهم قدموا الشكر 
للجنة التي قامت بارجاع العديد من العقارات، 
كاشــفني عن معاناتهم بالســنني املاضية 
عن  وامتناعهم  املســيطرين  بسبب سطوة 

اخلروج.
وتلقــت جلنة اعــادة عقارات االقليــات التي 
تشــكلت قبيل نحو ســنة ونصف من االن 
العديد من  املئات مــن الشــكاوى، لتعيــد 
العقارات على شــكل منازل واراض وشــقق 
سكنية وعمارات وحتى محال جتارية، في وقت 
تعهد فيه الصدر باإلشــراف شــخصياً على 
موضــوع اعادتها واتخاذ اجراءات صارمة بحق 

املعتدين على تلك األمالك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمي امس السبت فتح استمارة التقدمي 
اإللكترونــي الــى قناة القبــول على وفق 
2016 للسنة الدراسية  15 لســنة  قانون 

.2023/2022
وتشــمل هذه القناة منتســبي األجهزة 
األمنية والعســكرية للقبول في الدراسة 
املســائية حصــراً على وفــق التخصص 
املناظــر، فيما يتم قبــول خريجي معهد 
مفوضي الشــرطة في الكليات االنسانية 
بالقناة  املشــمولني  الــى قبول  باإلضافة 
من خريجي الدراســة املهنية في املعاهد 

حصراً.
ويستمر التقدمي الى غاية يوم األحد املوافق 
2022/8/21 عن طريق بوابة دائرة الدراسات 
WWW.DIRA- واملتابعــة  )والتخطيــط 

 .)SAT-GATE.ORG

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفـــذت الشــركة العامة لصناعة األدوية 
واملُســتلزمات الطبية في ســامراء إحدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن أعمال 
املُطابقة  شــهادتي  ملنح  اخلارجي  التدقيق 
ونظام  املهنية  والســالمة  الصحة  لنظام 
البيئة من ِقبل فريق التدقيق التابع للشركة 
املانحة QCSI ( ( شــركة اجلودة الشــاملة 
للتأهيل والتدريب وتطوير املوارد البشــرية 

برئاسة املُدقق الدولي طـالل خالـد .
بالتدقيق من ِخالل االجتماع  املُباشرة  ومتت 
اإلفتتاحي وحسب برنامج التدقيق برئاسة 
ُمدير عام الشركة وُمعاونه وُمدراء األقسـام. 
وأكـــد ُمدير عام الشركة الصيدلي عبـد 
احلميـد عبـد الرحمـن محمـود على اإللتزام 
وإهتمــام الشــركة بتوفير املــوارد الالزمة 
ووضع السياسات املطلوبة لتطبيق أنظمة 
اجلودة الشاملـــة . وأشـــار إلى ان عملية 
التدقيق جرت في أقســام اجلودة والسالمة 
والتفتيش الهندســي والسيطرة النوعية 
باإلضافة إلى األقســام األخــرى ، الفتاً بأنه 
قد متَّ تزويد املُدقق بالوثائق املطلوبة حسب 
اإلجــراءات والتعليمات وبنــود املُواصفتني 
أعاله ، مؤكداً بأنه لم تُســجل حاالت عدم 
ُمطابقــة حيث أوصى املُدقــق الدولي بعد 
إنتهــاء التدقيق مبنح شــهادتي املُطابقة 
لنظامي الصحة والسالمة املهنية والبيئة 
وبذلك تكون الشــركة قــد أكملت تنفيذ 

ُمتطلبات أنظمة اجلودة الشاملة. 

لجنة ارجاع امالك االقليات 
تعيد 15 عقارا بمجموع 

تجاوز الـ 200 عقار 

فتح التقديم الى الدراسة 
المسائية لمنتسبي األجهزة 

األمنية والعسكرية

أدوية سامراء ُتنفذ
 التدقيق العملي للحصول 

على شهادتي الجودة 
بالتعاون مع البنك الدولي 

التخطيط: اختام فعاليات الورشة الموسعة العداد االستراتيجية الثالثة لخفض الفقر 

الكهرباء تعلن تحقيق أعلى انتاج في الطاقة

زراعة البصرة: 19 الف طن انطالق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للمختبرات  
فقط انتاج التمور للعام الحالي
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقــر مجلس النواب األميركي تشــريعا، في 
وقت متأخر امس األول اجلمعة، إلحياء حظر 
على بعض األســلحة شــبه اآللية في أول 
تصويت من نوعه منذ ســنوات، واستجابة 
مباشرة جتاه األسلحة النارية التي غالبا ما 
تستخدم في  عمليات إطالق النار اجلماعية.
ودفعت رئيســة مجلــس النواب نانســي 
بيلوســي باجتاه مترير التشــريع في مجلس 
النــواب الذي يديــره الدميقراطيون، قائلة إن 
احلظر الســابق “أنقــذ األرواح”، وفق نقلت 

صحيفة “واشنطن بوست”.
وأشــاد الرئيس جو بايدن بتصويت مجلس 
النــواب، قائال: “غالبية الشــعب األميركي 
املنطقي”، وحث  توافق على هــذا اإلجــراء 
بســرعة  “التحرك  على  الشــيوخ  مجلس 

إليصال مشروع القانون هذا إلى مكتبي”.
وقالــت الصحيفــة أن مــن املرجــح، مع 
ذلــك، أن يتوقــف التشــريع فــي مجلس 
الشيوخ املنقســم بنسبة 50-50. ويتجنب 
اجلمهوريون تشريع مجلس النواب، ورفضوه 
باعتبــاره “اســتراتيجية لعــام االنتخابات 
وصــوت جميع  الدميقراطيــن”.  قبــل  من 
اجلمهورين تقريبا ضد مشــروع القانون في 
مجلس النواب، الذي أقر بأغلبية 217 صوتا 
مقابل 213 صوتــا. وبعد أن كانت محظورة 
في الواليــات املتحدة، أصبحت األســلحة 
النارية عالية القوة اآلن منتشرة على نطاق 
واسع باعتبارها السالح املفضل بن الشباب 
املســؤولن عن العديد مــن عمليات إطالق 

النار اجلماعية األكثر دموية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استدعت اخلارجية الفرنسية سفير بورما في 
باريس، اجلمعة، احتجاجــا على إعدام اجمللس 
العسكري احلاكم في هذا البلد أربعة سجناء 
سياسين، بحســب ما علمت وكالة فرانس 

برس من مصدر دبلوماسي.
واستنادا إلى املصدر “جرى أيضا تذكير سفير 
بورما بدعوة )باريس( إلى اإلنهاء الفوري ألعمال 
العنــف التــي يرتكبها النظام العســكري 
البورمي، واإلفراج عن جميع املعتقلن تعسفا 
منذ االنقــالب في فبرايــر 2021، وإلى إقامة 
حوار يشمل جميع األطراف املعنين”.  وأثارت 
عمليات اإلعدام األربع التي أُعلن عنها االثنن، 
وهي األولى منــذ عقود في بورمــا، إدانة في 
جميع أنحاء العالــم، مبا في ذلك في مجلس 
األمن الدولي اخلميس. ورد اجمللس العســكري 
بأن الســجناء الذيــن أُعدموا “يســتحقون 
أحكامــا عــدة باإلعــدام”. ومن بــن هؤالء 
السجناء، فيو زيا ثاو )41 عاما( النائب السابق 
في “الرابطة الوطنّية من أجل الدميوقراطّية”، 
حزب أونغ ســان سو تشي، والذي ُحِكم عليه 
باإلعدام في يناير النتهاكــه قانون مكافحة 
الدميوقراطي  الناشط  أيضا،  وبينهم  اإلرهاب. 
البــارز كياو من يو )53 عاما( املعروف باســم 
“جيمــي” والذي اشــتهر بدوره فــي التمّرد 
الطالبي في عام 1988 ضد اجمللس العسكري 
في تلــك الفترة. أوقف الناشــط في أكتوبر 
وحكــم عليه في ينايــر، التهامه بالتحريض 
على التمّرد من خالل منشــورات على مواقع 

التواصل االجتماعي.

مجلس النواب األميركي 
يمرر مشروع قانون يحظر 
بعض البنادق شبه اآللية

باريس تستدعي سفير 
بورما إثر إعدام سجناء 

سياسيين في بالده

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالت وزارة اخلارجيــة التايوانية، إنها 
ســتواصل تعميق شراكتها األمنية 
الوثيقــة مع الواليــات املتحدة بعد 
اتصال هاتفــي بن الرئيس األميركي 
جــو بايــدن ونظيره الصيني شــي 

جينبينغ، اخلميس.
واألميركي  الصيني  الرئيسان  وأجرى 
محادثات هاتفية “صريحة ومعمقة” 
اســتمرت ســاعتن، حزيــران، حذر 
خاللها شــي جينبينغ نظيره بايدن 
من “اللعب بالنار” بشأن تايوان، على 
ما ذكرت وســيلة إعالمية رســمية 

صينية.
وقال شــي لبايدن، كمــا نقلت عنه 
وكالة أنباء الصــن اجلديدة، إن “من 
أنفسهم”،  سيحرقون  بالنار  يلعبون 
فيما تهــدد بكــن منذ أيــام عدة 
رئيســة  مضت  حال  في  بـ”عواقب” 
نانســي  األميركي  النــواب  مجلس 

بيلوسي في مشروعها لزيارة تايوان.
وأضاف شي، “آمل في أن يدرك اجلانب 
األميركي متاماً هــذا األمر”. وأضافت 
الوكالة الصينية أن “الرئيسن اعتبرا 
أن حديثهمــا الهاتفــي كان صريحاً 

وعميقاً”.

“لم تتغير”
بــدوره أكد بايدن لنظيــره الصيني، 
تايوان  حيال  األميركية  السياسة  أن 
األبيض،  البيــت  وأكد  تتغيــر”،  “لم 
“على صعيــد تايوان شــدد الرئيس 

على أن سياســة الواليــات املتحدة 
لم تتغيــر، وأنها تعارض بقوة اجلهود 
القائم  الوضع  لتغير  اجلانب  األحادية 
أو تقويض الســالم واالســتقرار في 

مضيق تايوان”.
وقــال البيــت األبيض، في بيــان، إن 
افتراضية  االتصال، وهو خامس قمة 
بن الرئيســن منذ تولي بايدن سدة 
احلكم قبل سنة ونصف السنة، بدأ 
عند الساعة 8.33 بتوقيت واشنطن 
أكثــر مــن  واســتمر  غ(  )12.33 ت 

ساعتن.

قمة حضورية
وقال مســؤول أميركــي كبير حتدث 
إن  لوســائل اإلعالم عــن االجتماع، 
بايدن وشي ناقشــا إمكان عقد أول 
اجتماع مباشــر كرئيســن ووجها 

فريقيهما لبحث األمر.
بايدن شدد على  أن  وأضاف املسؤول، 
االتصال  خطوط  على  اإلبقاء  أهمية 
بشــأن “تايوان” مفتوحة، كما ناقش 
اجلانبان مجــاالت التعاون في قضايا 
منها تغيــر املناخ واألمــن الصحي 

ومكافحة اخملدرات.
وشدد املســؤول األميركي أيضاً على 
أهمية تنسيق البلدين في ما يتعلق 

باالقتصاد الكلي.
وإلــى جانــب النــزاع التجــاري بن 
بكن وواشــنطن، تتواجــه الدولتان 

العظميان راهناً بشأن تايوان. 
وتعتبر الصن أن تايــوان، البالغ عدد 
ســكانها 24 مليون نسمة جزءاً من 
أراضيها وال تســتبعد أن تعيدها إلى 
ســيادتها ولو بالقــوة، فيما تتمتع 

اجلزيرة بحكم دميقراطي.
وتعارض بكن أي مبادرة من شــأنها 
شرعية  التايوانية  الســلطات  منح 
دولية، وأي تواصل رســمي بن تايوان 
ودول أخــرى، وهــي تالياً ضــد زيارة 

نانسي بيلوسي.
وقال املتحدث باســم مجلس األمن 
القومــي فــي البيــت األبيض جون 
كيربــي، قبل االتصــال، إن “التوترات 
في  للصن  العدواني  السلوك  بشأن 

والهادئ”  الهنــدي  منطقة احمليطن 
ستكون على رأس جدول األعمال.

استفزاز كبير
يزورون  أميركين  أن مســؤولن  ومع 

بانتظام تايوان، التي يفصلها شريط 
ضيق من املياه عن بر الصن الرئيس، 
ترى بكن أن زيارة بيلوسي ستشكل 

استفزازاً كبيراً.
أن  األربعــاء، من  الصــن،  وحــذرت 
إذا  العواقب”  “ســتتحمل  واشنطن 
متت الزيارة، التي لم تؤكدها بيلوسي 

بعد.
رئيس  اجلنرال مــارك ميلــي  وقــال 
هيئة األركان املشــتركة األميركية، 
للصحافين، إنه إذا طلبت بيلوســي 
“دعماً عســكرياً فســنفعل ما هو 
ضروري لضمان قيامها مبهمتها على 

أكمل وجه”.

التوتر يتصاعد
والتوتــر حول زيارة بيلوســي غيض 
مــن فيض، إذ يخشــى املســؤولون 
األميركيــون من أن يفكر شــي في 
اســتخدام القوة لفرض الســيطرة 

على جزيرة تايوان الدميقراطية.
وكان حصول غزو أو أي حترك عسكري 
الســابق، لكن  في  آخر مســتبعداً 

مراقبن باتوا يعتبرون ذلك ممكناً.
ولــم تســهم تصريحــات بايــدن 
املتناقضة حول تايوان في خفض حدة 
التوتــر. فرداً على ســؤال حول ما إذا 
كانت الواليات املتحدة ســتدافع عن 
تايوان، قال الرئيس األميركي في أيار، 
إنها ستفعل ذلك قبل أن يؤكد البيت 
األبيض أنه ال تغيير في سياسة عدم 

التدخل “االستراتيجية” لواشنطن.
بايدن بعالقة وثيقة مع شي  ويفاخر 
منذ ســنوات، لكن لم يلتق الرجالن 
وجهــاً لوجه منــذ توليه الرئاســة 

بسبب قيود السفر جراء وباء كورونا.

ضمانات
وأكد البيت األبيض أن الهدف الرئيس 
لبايدن هو التوصل إلى “ضمانات” بن 

القوتن العظمين.
ويهــدف هــذا إلــى ضمــان جتنب 
وقــوع نزاع مفتوح، علــى الرغم من 
املتزايدة  واملنافســة  اختالفاتهمــا 
بينهما على الساحة اجليوسياسية.

وقال كيربــي إن بايدن “يريد أن يتأكد 
من أن خطوط االتصال مفتوحة مع 
الرئيس شي بشــأن جميع القضايا، 
ســواء أكانت قضايا نتفق عليها أو 
نواجــه صعوبة كبيــرة حولها، وأنه 
ال يزال بإمكانهمــا التواصل هاتفيا 

بهدوء”.

الرسوم اجلمركية
ورداً على سؤال عما إذا سيرفع بايدن 
 25 البالغة  االســتيراد  رسوم  بعض 
في املئة، التي فرضها ســلفه دونالد 
مبليارات  منتجات صينية  ترمب على 
الدوالرات، قال كيربــي إنه لم يتخذ 

قرار بعد.
وأضاف كيربــي “نعتبر أن الرســوم 
اجلمركية التي وضعها سلفه كانت 
ســيئة. نــرى أنهــا زادت التكاليف 
والشركات  األميركية  العائالت  على 
الصغيــرة وكذلك أصحــاب املزارع”، 
املمارسات  “بعض  إلى  أيضاً  متطرقاً 

التجارية الصينية الضارة”.
وتابع “ليس لــدي أي قرار من الرئيس 
أعلنه فــي ما يتعلق بالرســوم. هو 

يسعى لتسوية هذه املسألة”.

الرئيسان األميركي والصيني يتفقان على عقد قمة حضورية

تايوان: سنواصل تعميق الشراكة مع واشنطن بعد اتصال بايدن وشي

الصباح الجديد - متابعة:

مع أقــل من مئة يــوم على موعد 
انعقاد قمة املنــاخ العاملية “كوب 
27” في شرم الشيخ، فإن األصوات 
اجلمعيات  مــن  تتعالــى  تــزال  ال 
احلقوقية ونشــطاء بيئة تعبر عن 
انزعاجهــا من انعقــاده في مصر، 
وذلك بســبب “الســجل السيء” 
حلقوق اإلنســان هناك، وفقا لتقرير 

نشرته صحيفة “الغارديان”.
وجاء في رسالة مفتوحة وقع عليها 
الكثيــر من النشــطاء احلقوقين 
والكاتبــة  الناشــطة  ومنهــم 
البريطانية، ناعومي كالين، والنائبة 
اململكة  فــي  اخلضــر  حــزب  عن 
املتحدة، كارولن لوكاس: “نشــعر 
بقلق عميــق من أن عقــد القمة 
لــن يكون ممكناً بســبب اإلجراءات 

القمعية للحكومة املصرية”. 
وشــرح املوقعــون على الرســالة 
مخاوفهم بشــأن عقد القمة في 
مصر، مطالبن ســلطات القاهرة 
الســجناء  آالف”  عــن  باإلفــراج 
الــرأي”،  وســجناء  السياســين 
ومنوهن إلى “أن القمة على األرجح 
سوف تستخدم لتبييض انتهاكات 

حقوق اإلنسان في البالد”.
حتالف  مخاوف  الرســالة  وتعكس 
مــن 21 منظمة حقوقيــة مبا في 
ذلك منظمة العفو الدولية ومركز 
القاهرة لدراســات حقوق اإلنسان 
الســتضافة  مصر  مالءمــة  حول 

القمة.
وفي حن تعهدت مصر بالســماح 
بوجــود احتجاجات خــالل انعقاد 
القمــة، وإن كان ذلك في منطقة 
مخصصــة منفصلة عــن مكان 
احملادثات نفسها، فقد أعرب نشطاء 
متزايد  بشكل  مصريون  حقوقيون 
عن مخاوفهم مــن أن املتظاهرين 
واجملتمع املدني ســيواجهون خطرًا 
على أنفهســم حال قرروا  التعبير 

عن حقهم في االحتجاج.
وأوضــح املوقعــون إن التزام مصر 
باإلفراج عن سجناء الرأي سيظهر 
أنهــا تأخذ التزامهــا على محمل 
اجلد بعقد محادثات “كوب 27” على 
أراضيها، موضحن أنه إذا أريد لتلك 

القمــة أن تنجح فإنــه “الضغط 
املدنية  التعبئة  عن  الناجت  اإليجابي 
ســيكون أمــرًا حيويًــا، يوجب أن 
في  الكاملة  احلقوق  ذلك  يشــمل 
اجلمعيات  وتكويــن  التجمع  حرية 
والتعبير عن اآلراء بشــأن محادثات 

املناخ”. 
كما حتــدث املشــاركون احملتملون 
اآلخرون في “كــوب 27”، مبن فيهم 
األبيــض  للبيــت  مستشــارون 
ونشطاء مناخ وجماعات حقوقية، 
عــن مخاوفهم من أن اســتضافة 
وســط  مصر  في  احليوية  احملادثات 
البالد  شــنتها  التي  القمع  حملة 
على احلريات املدنية ستجعل املؤمتر 
غيــر فعال، وذلك فــي وقت يواجه 
بشــأن  متزايدة  ضغوًطا  العالــم 
ضــرورة معاجلة ظاهــرة االحتباس 

احلراري بأسرع وقت ممكن.
ومنــذ وصوله إلى الســلطة عام 
املصري،  الرئيس  2013، فقد أشرف 
الفتاح السيسي، على حملة  عبد 
قمع واســعة النطــاق ضد حقوق 
اإلنسان اســتهدفت جميع أطياف 
احملتملة،  السياســية  املعارضــة 

بحسب رويترز. 
وتقدر الشــبكة العربية ملعلومات 
حقوق اإلنســان أن هناك ما ال يقل 
65 ألف ســجن سياسي في  عن 

السجون املصرية.
يزال اآلالف محتجزين بشــكل  وال 
تعســفي في مصر ملمارســتهم 
الســلمية حلقوقهــم فــي حرية 
وتكويــن  والتجمــع  التعبيــر 
اجلمعيات، ويشــمل ذلك العاملن 
في منظمات اجملتمع املدني املصرية 

املســتقلة، واملدافعــن عن حقوق 
في مجال  والناشــطن  اإلنســان 
واالجتماعية  االقتصاديــة  احلقوق 
األقليــات،  وحقــوق  والثقافيــة 
والصحفين  احملامن  إلى  باإلضافة 
واألكادميين والنســاء املؤثرات على 

وسائل التواصل االجتماعي.
االنتبــاه  املوقعــون  كمــا لفــت 
بشــكل خاص إلى قضية الناشط 
البريطاني املصري املســجون عالء 
عبــد الفتاح املضــرب عن الطعام 
منذ 119 يوًما داخل سجن صحراوي 
شــمال القاهرة، حيث قضى ذلك 
الناشــط العلماني معظم العقد 

املاضي خلف القضبان.
وفــي العــام املاضــي، ُحكم على 
رموز  أحد  يُعتبــر  الذي  الناشــط، 
بالســجن  مصر،  في   2011 ثــورة 

ملدة خمس ســنوات أخــرى بتهم 
لنشــره منشــورًا على  اإلرهــاب 
مواقع التواصل االجتماعي بشــأن 

التعذيب في أحد مراكز االحتجاز.
إعطاء  “يجــب  املوقعــون:  وقــال 
األولوية للناشط واملدون البريطاني 
املصري البــارز عالء عبــد الفتاح، 
 100 املضرب عن الطعام ألكثر من 

يوم واملعرض خلطر املوت”.
ووزيرة  املصرية  السلطات  وتتعرض 
اخلارجيــة البريطانيــة، ليز تروس، 
عبد  قضية  إزاء  للتصرف  لضغوط 
الفتاح، البالــغ من العمر 40 عاما، 
فــي ضــوء املرحلــة املتقدمة من 
إضرابه عن الطعام، والذي وضع في 
االتصال  عن  انفرادي معزوال  سجن 
خمســة  ملدة  اخلارجي  العالم  عن 

أيام هذا األسبوع.

وكانــت عائلة عالء قــد ذكرت، في 
وقت ســابق، أنه قد تعرض ملعاملة 
قاســية أثناء فترة عزله بشــكل 
فردي، وفــي هذا الصدد تقول تقول 
شقيقته ســناء عبد الفتاح: “من 
الصعب أن نتخيــل أنه ميكن إحراز 
العدالة  نحــو  تقــدم ملموس  أي 
املناخية في مؤمتر يستضيفه أحد 
أكثر األنظمة القمعية في العالم، 
والذي متتلئ سجونه بأملع مفكريها 
واملثاليــن  الشــباب  ونشــطاء 

املهزومن”. 
كما أعربت سناء عن مخاوفها من 
أن أعضــاء احلركة الدولية للعدالة 
مصر  إلى  يصلــون  الذين  املناخية 
حلضور قمــة املناخ لن يتمكنوا من 
أو شركاء محلين  مقابلة نشطاء 
“ألنهم إما في الســجن أو سيتم 
منعهــم مــن القدوم إلى شــرم 

الشيخ” حيث مقر احملادثات.
وأضافــت: “أقل ما ميكــن للحركة 
الدولية للعدالة املناخية أن تفعله 
هو جعل نظام السيسي يدفع ثمًنا 
ملسرحية )الغســيل األخضر( هذه 
ويطلق ســراح اآلالف من ســجناء 

الرأي احملتجزين في زنازينه”.
املصرية  املقابل، نفت احلكومة  في 
ســجناء  وجــود  وتكــرارا  مــرارا 
سياسين أو معتقلن رأي، مشيرة 
إلــى أن ســجناء يعرضــون أمام 
محاكــم عادلــة شــفافة بتهم 
باألمن  واإلخــالل  اإلرهــاب  تتعلق 

والسلم األهلين.
املصرية،  العامة  النيابــة  وأصدرت 
علــى  رســميا  بيانــا  اخلميــس، 
صفحتها في فيســبوك، بشــأن 
صحــة عبــد الفتــاح، يتضمــن 
توضيحا بشــأن تعرضه للتعذيب 

وسوء املعاملة.
وقالــت النيابــة إنهــا “حتقق في 
املسجون  بشأن  املقدمة  الشكاوى 
الفتاح، حيث ورد للنيابة  عالء عبد 
العامة عــدد من العرائض املقدمة 
من محامي املسجون وذويه، وآخرها 
في الســادس والعشرين من يوليو 
احلالي”. وأكدت أنــه بناء على ذلك 
“فإن التحقيقات التي جتريها النيابة 
العامة في الشكاوى املذكورة حتى 
تاريخــه لم يثبت منهــا صحُة ما 
تضمنته مــن تعرضه ألي تعذيبات 

بدنية أو سوء معاملته”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال  ما  املتحدة  الواليات  اســتقبلت 
يقــل عن 100 ألــف أوكراني خالل 
حسبما  املاضية،  اخلمسة  األشهر 
أكــدت وزارة األمــن الداخلي ملوقع 

أكسيوس.
وأشــار املوقع إلــى أن أهمية ذلك 
تكمن فــي تعهد الرئيس جو بايدن 
بأن الواليات املتحدة ســتوفر مالذا 
آمنا لالجئن األوكرانين، الذين فروا 

من البالد بســبب الغزو الروســي 
املستمر. وقال متحدث باسم وزارة 
األمن الداخلي ألكسوس في رسالة 
“الرئيس  إن  اإللكترونــي،  بالبريــد 
بايــدن التزم بتوفيــر ملجأ لـ 100 
من  وغيرهم  نــازح  أوكرانــي  ألف 
الفارين من العدوان الروســي، ومن 
خالل سلسلة من املسارات، مبا في 
ذلك االحتاد من أجل أوكرانيا، رحبت 
الواليات املتحدة بأكثر من 100 ألف 

أوكراني منذ مارس”.
الــوزارة  أن  املتحــدث  وأوضــح 
“ســتواصل معاجلــة قضايا مزيد 
الغزو  من  الفاريــن  األوكرانين  من 
الروســي غير املبرر في األســابيع 
واألشــهر املقبلــة، مبــا يتفق مع 
الرئيس”. وقــال وزير األمن  التــزام 
أليخانــدرو مايوركاس،  الداخلــي، 
في بيــان إن وزارة األمــن الداخلي 
“فخورة للغاية باملساعدة في توفير 

ملجأ لألوكرانين الفارين من الغزو 
الروسي غير املبرر”.

دخلوا  الذين  األوكرانيــن  ومعظم 
لديهم  الغزو  بعد  املتحدة  الواليات 
إذن مؤقــت للبقــاء فــي الواليات 
املتحدة. ودخل ما يقرب من 47000 
الواليــات املتحدة من  إلى  أوكراني 

خالل تأشيرات مؤقتة أو هجرة.
وجاء حوالي 30,000 من خالل رعاية 
خاصــة، ووصل أكثر مــن 22,000 

عبر احلــدود بن الواليــات املتحدة 
واملكســيك، فيما دخل 500 الجئ 
الالجئن  أوكراني من خالل نظــام 

األميركي احلالي.
ملوقع  الداخلي  األمــن  وزارة  وقالت 
أكســيوس إنهُ سمح ألكثر من 62 
ألــف أوكراني بحجز الســفر إلى 
الواليــات املتحدة من خــالل بوابة 
أجل  من  “متحــدون  بايدن  الرئيس 
29 ألفا  أوكرانيا” ووصل أكثــر من 

من خالل هذا البرنامج.
يذكر أن مــا ال يقل عــن 7 مالين 
الجئ فروا من أوكرانيا منذ أن شنت 
روسيا غزوها، حســبما ذكرت األمم 

املتحدة في يونيو.
 6,659,220 مجموعــه  مــا  وفــر 
الغزو،  أوكرانيا مــن بالدهم منــذ 
بحسب أرقام مفوضية األمم املتحدة 
العليا لالجئن. من بن هؤالء توجه 
أكثر من 3,5 مالين غربا إلى بولندا.

مصر تواجه حملة حقوقية شرسة 
بسبب »سجلها السيء« في حقوق االنسان

مع اقتراب انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ

الواليات المتحدة تستقبل 100 ألف أوكراني في خمسة اشهر
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16392/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن اول

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

أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- 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/ 16401/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( 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 نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16397/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن اول

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

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق 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 حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الســاعة الثانية عشرة 

ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات16 م132حانوت1

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات16 م102حانوت2

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات16 م72حانوت3

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات16 م122حانوت4

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م1062حانوت5

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م232حانوت6

اجلمهورية/ السوق اجلديدثالث سنوات16 م612حانوت7

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م652حانوت8

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م1272حانوت9

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م4220/137/22حانوت10

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات90 م562ورشة جنارة1

صناعية حمدانثالث سنوات90 م392محل2

صناعية حمدانثالث سنوات90 م372محل3

صناعية حمدانثالث سنوات90 م452محل4

صناعية حمدانثالث سنوات90 م532محل حدادة5

صناعية حمدانثالث سنوات90 م402محل سمكرة6

صناعية حمدانثالث سنوات90 م62محل7

صناعية حمدانثالث سنوات150 م662محل8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات400 م3512محل1

صناعية حمدانثالث سنوات70 م2812/أمحل حدادة سيارات2

صناعية حمدانثالث سنوات66،6 م2812/بمحل حدادة سيارات3

صناعية حمدانثالث سنوات66،6 م2812/جمحل حدادة سيارات4

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3352ادوات احتياطية5

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2402ادوات احتياطية6

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2032صيانة الكير7

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1792سمكري سيارات8

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1232حدادة سيارات9

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1332ميزانية وبلنص10

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1862سمكري سيارات11

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1192سمكري سيارات12



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 805/ش/2022
التاريخ: 2022/7/25

اعالن
الى/ املدعى عليه/ شكر محمود عواد

اقامت املدعية )صبيحه رشيد محمد( 
الدعوى الشرعية املرقمة 805/ش/2022 
في هذه احملكمة تطالب فيها بالتفريق 
للضرر للمدعى عليه ولعدم وجود محل 
اقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعــة يوم 2022/8/4 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في تكريت

مديرية
شؤون االحوال

العد:1976
التاريخ 2022/7/28

اعالن
)حميد  املدعــي  علــى طلب  بناء 
محمــد صيهــود( والــذي يطلب 
مــن خالله تبديــل )تبديل اللقب( 
من )احلســيناوي( الــى )االعرجي( 
املــادة)22( من  وأســتناداً ألحكام 
رقم)3(  الوطنية  البطاقــة  قانون 
لســنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريــدة الرســمية فمــن له حق 
االعتــراض على الطلــب مراجعة 
املديرية خالل )15( خمســة عشر 
وعكســه  النشــر  تاريخ  من  يوم 

سينظر في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة  
استئناف ذي قار االحتادية 
محكمة بدائه الشطرة 

العدد 432 / ب / 2022
التاريخ 28 / 7 / 2022
الى املطلوب االســتمالك ضدهم )صبحية ورســليه 
وألوفه ودوالبه أوالد محمد علــي ورحمة وعبد اجلليل 
وعبــد اهلل وكرمي وحامد أوالد حســن علــي وفضيلة 

محمد علي وصادق جبار حسن(
 تبليــغ بالنظر لقيام مديرية بلدية الشــطرة بتقدمي 
طلب اســتمالك حملكمتنا تطلب فيه إطفاء املساحة 
املتخذة كشارع عام باسم شــارع احلاج خيون لوقوع 
جزء من القطعة املرقمة )385( حمام ومبساحة 1920 

متر
مربــع مبحرم الشــارع املذكور على وفــق احكام املادة 
31 / أوال وثانيا من قانون االســتمالك رقم 12 لســنة 
81 املعــدل والقرارات الالحقة لــه ولكونكم أصحاب 
االعتبار لســهام في العقار 385 حمام ولم يثبت حلد 
االن محل سكنكم او كونكم على قيد احلياة وحسب 
ما ورد في شــرح القائــم بالتبليــغ كونكم متوفني 
واستنادا لقانون االســتمالك املادة 31 / أوال وثانيا من 
قانون االســتمالك رقم 12 لسنة 81 املعدل والقرارات 

الالحقة له 
تقــرر تبليغكــم اعالنــا بصحيفة محلية واســعة 
االنتشار يومية على موعد حضوركم لسماع اقوالكم 
في 17 / 8 / 2022 الســاعة التاســعة صباحا. بخالف 
عــدم حضوركم او من ينوب عنكم قانونا ســتمضي 
احملكمة بأجراء البت بطلب االستمالك وحسب القانون     
القاضي 
عيسى عطوان عبد اهلل   

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2431
التاريخ: 2022/7/27

م/ إعالن
بالنظر حلصول حالة نكول

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديريــة بلدية الزبيدية خالل فترة )15( 
خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة 
فــي اليوم األخير من مدة اإلعالن وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم 
الذي يليه في مقر البلدية اعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا(ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية 
مصورة وأصلية ويتــم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصــادرة من البلدية بهذا الصدد 

ويتحمل الناكل فرق البدلني .
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني

م/ مزايدة

تعلن الشــركة العامة لتجارة احلبوب فرع/ النجف عن بيع املواد 
املدرجة ادناه في املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 وستجري املزايدة الساعة العاشرة من صباح 

يوم )2022/8/24(.
فعلــى الراغبني بالشــراء احلضــور باملــكان والزمــان املعينني 
مســتصحبني معهم التأمينات املبينة ادناه بصك ألمر الشركة 
وباســم املشــتري حصرا والبطاقة التموينية او بطاقة السكن 
وبــراءة الذمة من الضريبة ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور 
خزن بنسبة )2/1(% نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخير 
وملدة )30( ثالثون يوم على ان يتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور 

النشر واالعالن واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة احملددة 
علما ان البيع خضع لكســر القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من 

تاريخ االحالة.
املدير العام
احلقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1253/ش/2022
التاريخ: 2022/7/28

اعالن
الى/ املدعى عليه/ ياسر سمير ناجي

اقامــت املدعيــة )صبا فايــق رمضان( 
الدعوى املرقمة 1253/ش/2022 في هذه 
احملكمة تطالب فيهــا بالتفريق للضرر 
ولعدم وجود محــل اقامة معلومة لك 
عليــه قــررت احملكمة تبليغــك مبوعد 
يــوم 2022/8/4 عــن طريق  املرافعــة 
النشر بالصحف احمللية وفي حالة عدم 
بحقك  املرافعة  حضورك ســوف جتري 

غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
عبد اهلل حسن خلف احلبيب
قاضي اول محكمة االحوال 
الشخصية في تكريت

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ عنه

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة / 168/ت/2021
التاريخ/ 2022/7/26

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ عنه العقار تسلسل 88/2740 م 
راوه الواقع في قضاء راوه العائد للمدين انيس حامد 
غضبان احملجــوز لقاء طلب الدائــن ابراهيم كافي 
علي وضياء عبــداهلل يحيى البالــغ 118900000 
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التامينات القانونية عشرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
محمد عمر صالح

املواصفات:
1- موقعه ورقمه : 88/2740 م راوه /قضاء رواه

2- جنسه ونوعه: قطعة ارض 
3- حدوده واصافه : يحدها من اليمني العقار املرقم 

89/2740 ومن اليسار العقار املرقم 87/2740. 
4- مشتمالته: ال يوجد

5- مساحته: 250 م
6- درجة العمران : ال يوجد

7- الشاغل: ال يوجد
8- القيمــة املقدرة: 12000000 اثنى عشــر مليون 

دينار فقط 

مديرية
شؤون االحوال

العد:1977
التاريخ 2022/7/28

اعالن
)عقيل  املدعــي  علــى طلب  بناء 
محمــد صيهــود( والــذي يطلب 
مــن خالله تبديــل )تبديل اللقب( 
من )احلســيناوي( الــى )االعرجي( 
املــادة)22( من  وأســتناداً ألحكام 
رقم)3(  الوطنية  البطاقــة  قانون 
لســنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريــدة الرســمية فمــن له حق 
االعتــراض على الطلــب مراجعة 
املديرية خالل )15( خمســة عشر 
وعكســه  النشــر  تاريخ  من  يوم 

سينظر في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

اعالن
الى الشريك: 

مهدي صالح جبر
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي  فرع ذي قار 
الكائــن في الناصريــة/ وذلك 
باملوافقــة  اقــرارك  لتثبيــت 
على قيام شــريكك الســيد ) 
محمد راضي كرمي( بالبناء على 
حصته املشــاعة في القطعة 
مقاطعة   )401/106( املرقمــة 
ابوغنم ( لغرض تسليفه قرض 
االســكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشر يوماً داخل العراق 
وشــهر خارج العراق من تاريخ 
نشــر االعالن وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يســقط 

مستقبالً.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1109/ش/2022
التاريخ: 2022/7/25

اعالن
الى/ املدعى عليه/ شكر محمود عواد

اقامت املدعيــة )زمو داود عواد( الدعوى 
1109/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
في هذه احملكمة تطالــب فيها احلكم 
بالتفريــق للضرر ولعــدم وجود محل 
اقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعــة يوم 2022/8/4 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 644/ب/2020
التأريخ: 2022/7/27

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلسل 183/42 مقاطعة 44 زاوية 
وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر 
وإذا صادف اليوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم 
الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 
في قاعة محكمة البداءة، فعلى الراغبني بالشراء 
احلضور في املكان والزمان املعينني مســتصحبني 
معهم التأمينــات القانونية بنســبة 10% بصك 
مصدق مع رســم تســجيل العقار بنسبة 3% وال 

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

األوصاف:
1- العقار مفرز بصورة غير رسمية الى اربع محالت 
ودار وان احملالت كانت مغلقة ساعة اجراء الكشف 
والــدار مؤلفة مــن مطبخ وصالــة وغرفتني وغير 
مشــغولة من احد املباني من الطابوق ومسقفة 

بالشليمان
2- مساحة العقار 193.67 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار ثالثمائة وثمانية وسبعون 
مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة 

دينار فقط
4- الدار غير مشغولة من أحد

مديرية
شؤون االحوال

العد:1975
التاريخ 2022/7/28

اعالن
بناء على طلب املدعي )رزاق محمد 
صيهود( والــذي يطلب من خالله 
تبديــل )اللقب( من )احلســيناوي( 
ألحكام  وأســتناداً  )االعرجي(  الى 
البطاقة  قانــون  مــن  املــادة)22( 
الوطنية رقم)3( لسنة 2016 تقرر 
نشــر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمن له حق االعتراض على الطلب 
مراجعة املديرية خالل )15( خمسة 
عشر يوم من تاريخ النشر وعكسه 

سينظر في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الشطرة
رقم الدعوى: 432/ب/2022

الى/ املدعى عليه )طالب محمد علي(
تبليغ

بالوقت  اقامتــك  محل  جملهوليــة  بالنظر 
بالتبليغ  القائــم  شــرح  حســب  احلاضر 
ولقيــام مديريــة بلدية الشــطرة بتقدمي 
طلب استمالك حملكمتنا تطلب فيه اطفاء 
املساحة املتخذ كشــارع عام باسم شارع 
احلاج خيون لوقوع جزء من القطعة املرقمة 
)385( حمام ومبساحة 1920 متر مربع مبحرم 
الشــارع املذكور على وفق احكام املادة 31/ 
اوال وثانيــا من قانون االســتمالك رقم 12 
لســنة 81 املعدل والقــرارات الالحقة له 
ولكونك احد اصحاب االعتبار لســهام في 
العقار 385 حمام وتقرر تبليغك بصحيفة 
يومية للحضور  االنتشــار  واسعة  محلية 
في 2022/8/17 الســاعة التاسعة صباحا 

لغرض سماع اقوالك.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

االحد 31 متوز 2022 العدد )4944(

Sun .31 Jul. 2022 issue )4944(
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اقتصاد6

الصباح الجديد - متابعة :

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة 
دوالرات للبرميل خالل تعامالت، مع 
حتول التركيز إلى اجتماع “أوبك +” 

األسبوع املقبل.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 
تسليم أيلول ، والتي انتهت ، 3.29 
دوالر أو 3.1 فــي املائة إلى 110.43 
دوالر للبرميل بعد أن المست أعلى 

مستوياتها منذ اخلامس من متوز.
ووفقا لـ”رويتــرز”، ارتفعت العقود 
اآلجلة خلام برنت تســليم تشرين 

األول 4.42 دوالر إلى 106.25 دوالر.
وزادت العقــود اآلجلــة خلام غرب 
 4.85 تكساس الوسيط األمريكي 
دوالر أو 5 فــي املائة إلــى 101.27 

دوالر للبرميل.
وعزز ارتفاع أسواق األسهم النفط 
كما فعل ذلك أيضا تراجع الدوالر 
الذي يجعل النفط أرخص ملشتري 

النفط بعمالت أخرى.
وتوقع مســح اقتصادي أمس، أن 
يســجل خام برنــت 105.75 دوالر 
للبرميل في املتوسط، وأن يسجل 
دوالر   101.28 األمريكــي  اخلــام 

للبرميل في املتوسط هذا العام.
وسيكون االجتماع املقبل ملنظمة 
البلدان املصدرة للبترول وحلفائها، 
أو التكتل املعروف باسم “أوبك +”، 
في الثالث من آب عامال مهما في 

السوق.
وذكرت مصــادر في “أوبــك +” أن 
التكتــل ســيدرس اإلبقــاء على 
تغييــر  دون  اإلنتــاج  مســتوى 
لســبتمبر، لكــن مصــدران في 
التكتل قاال “إنه ستجري مناقشة 

زيادة طفيفة في اإلنتاج”.
غير أن محللني أكدا أنه ســيكون 
مــن الصعب على “أوبــك +” زيادة 
الصعوبات  ظــل  في  اإلمــدادات 
التي يواجههــا كثير من املنتجني 

بالفعل للوفاء بحصص اإلنتاج.
من جهة أخــرى، تقــول الكاتبة 
ماريــا تاديو فــي حتليل نشــرته 
أمس،  لألنباء  “بلومبيــرج”  وكالة 
إن االعتماد على روســيا كمصدر 
عيوب  أظهــر  للطاقة  أساســي 
النموذج االقتصــادي ألملانيا، الذي 

التصنيع  أســاس  علــى  يقــوم 
الغاز  علــى  املعتمــد  الكثيــف 
وقصــور  الرخيــص،  الطبيعــي 
نظر نخبتها السياســية بسبب 

اعتمادها على الكرملني.
وأضافــت “وفي حني ما زالت أملانيا 
تعانــي صدمة إمــدادات الطاقة، 
االســتقاللية  النزعــة  تزايــدت 
واحلســم لدى دول جنــوب أوروبا، 
هذا األمر ليــس انتقاما من أعوام 
التــي قادتهــا أملانيا  التقشــف 
في االحتــاد األوروبــي، لكنه إعادة 
حلســابات القــوى قد تــؤدي في 
أوروبي  احتــاد  وجود  إلــى  النهاية 

أفضل”.
جاء التمرد على الســلطة األبوية 
االقتصاديــة ألملانيــا فــي االحتاد 
األوروبــي مــن جانــب إســبانيا، 
التي كشــفت تريزا ريبيــرا وزيرة 
التحــول األخضر اإلســبانية عن 
أملانيا،  مواجهة  في  ارتياحها  عدم 
املفوضية  اقتراح  ردت على  عندما 

األوروبيــة لدعوة الــدول األعضاء 
في االحتــاد األوروبــي إلى خفض 
في   15 الطاقة  من  اســتهالكها 

املائة خالل الشتاء احلالي.
وقالت الوزيــرة: إن بالدها قامت مبا 
يتوجب عليها، فهي لم تتوســع 
الغاز  إمــدادات  االعتماد على  في 
الطبيعي الروســي، واســتثمرت 
بكثافــة فــي مشــاريع الطاقة 
أهميــة هو  واألكثــر  املتجــددة، 
أن بالدهــا “تعيــش فــي حــدود 

إمكاناتها”.
هــذه الصفعــة، تعيــد التذكير 
باللغة التي استخدمتها أملانيا في 
ذروة األزمة املالية األوروبية، عندما 
قدمت برلني أكبر دعم مالي لدول 
االحتــاد مقابل التزام هــذه الدول 
بإصالحات هيكلية عمقت الركود 

االقتصادي في جنوب أوروبا.
وكانت اللغة التي اســتخدمتها 
الوزيرة اإلســبانية استعراض قوة 
غير معتاد من جانب إسبانيا التي 

حتصل على دعم من االحتاد األوروبي 
يفوق ما تســهم به في ميزانيته. 
وانقســمت ردود األفعــال علــى 
الذين  الوزيرة بني هؤالء  تصريحات 
قالوا إن الوقت حــان للخروج من 
عباءة أملانيا، وهؤالء الذين يخشون 
من أن تؤدي مثل هــذه اللغة إلى 

إثارة التوترات القدمية.
وتقول ماريا ماديــو: إن تصريحات 
ريبيــرا هــي مزيج مــن املوقفني، 
اســتمرار  ويعكس ســخطا من 
تــردد أملانيا في االعتراف بفشــل 
سياســتها جتاه روسيا. وفي حني 
يبــدو أن اجلميــع أدرك أن شــعار 
“صنع في أملانيا” استند إلى أساس 
هش، وأن أملانيا اآلن باتت قريبة من 
الســعي إلى طلب املساعدة من 

اآلخرين.
وكانت إسبانيا من األصوات األولى 
التي حذرت من أزمة الطاقة مبجرد 
اجتاه الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
إلى تقليل اإلمدادات، في حني بدأت 

سوق الطاقة تظهر مؤشرات على 
أواخر  فــي  الضغوط،  معاناتهــا 

العام املاضي.
وفي خريف العــام املاضي، اقترح 
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، 
قوية خلفض  يواجه ضغوطا  الذي 
معــدل التضخم وقيمة أســعار 
احمللية، ضرورة  السوق  في  الطاقة 
التحرك األوروبي اجلماعي ملواجهة 

ارتفاع أسعار الطاقة.
منذ  تفعل  وتؤكــد مدريد كمــا 
مدة ضرورة حتســني ربط شبكات 
الطاقــة بني دول أوروبا، في حني أن 
الطاقة  تقليص خفض استهالك 
على مســتوى كل دولة، لن يفيد 
أملانيا إذا لم تستطع مدريد تصدير 
فائض الطاقة لديها، لكن دعوات 
إســبانيا وجــدت آذان صمــاء ومت 
التعامل معها كما لو كانت دولة 

جنوبية تطلب مساعدة جديدة.
وأصبــح ملف الطاقة مشــكلة 
أوروبيــة عندما أصبحــت اخملاطر 

التــي تواجه أملانيــا عصية على 
املواجهــة، ويعكس هــذا املوقف 
في  السياسة  صناعة  مشــكلة 

أوروبا، ويشير إلى طريق للحل.
تقول تاديــو في حتليلها: إن الوقت 
حــان للتعامل بجديــة أكبر من 
املقترحات التي تقدمها دول جنوب 
أوروبا األضعف اقتصاديا. وأي إعادة 
للتوازن، خاصة إذا أدى إلى حتسني 
عمليــة صناعة القــرار، يجب أن 
املفوضية  في  ترحيب  تكون محل 
األوروبية التي يتحدث فيها القادة 
إلــى جمهورين أحدهمــا محلي 

واآلخر أوروبي في الوقت نفسه.
اجلنوب  دول  قــادة  وحســنا فعل 
عندما وافقوا بســرعة قياســية 
على اتفــاق قدمته أملانيا بشــأن 
ملــف الطاقــة خالل األســبوع 
احلالي، وجتاوزوا املعارضة الكالمية 
توجيــه  وجتنبــوا  التقليديــة 

االنتقادات.
وإذا فشــل االحتــاد األوروبــي في 
القرار  آليات صناعة  إعادة صياغة 
سيكون األمر مبنزلة حماقة وقصر 
نظر، وقبل كل ذلك انتصارا كبيرا 

لروسيا.
بالوحــدة  فوجــئ  فالكرملــني 
األوروبيــة ضد روســيا بعد احلرب 
فــي أوكرانيا، في حــني أن تأليب 
بعضا،  بعضهم  علــى  األوروبيني 
الوحدة  التراجع عــن  من شــأنه 

األوروبية.
وخلصت الوزيرة اإلســبانية املوقف 
جيدا عندما قالت بعد املوافقة على 
خطة خفض استهالك الطاقة في 
االحتــاد األوروبي “فــي أوروبا عندما 
تطلب دولة جارة املســاعدة عليك 
تقدمي املساعدة لها”. هذه هي الروح 
التي مكنت أوروبا من جتاوز جائحة 
فيروس كورونا املســتجد، وجعلت 
أملانيا تتجاوز خطها األحمر بشــأن 

إصدار سندات أوروبية مشتركة.
وأخيرا، فإن أي صدام بني الشــمال 
واجلنوب سيعيد أوروبا عشرة أعوام 
إلــى اخللف، لكن فــي ضوء حجم 
إخفــاق أملانيــا والتحديــات التي 
أوروبا  اإلخفــاق على  يفرضها هذا 
ككل، على برلني أال تتفاجأ عندما 
جتد دول جنوب أوروبــا تطالب بدور 

أكبر في صناعة القرار األوروبي.

أسعار النفط تقفز بأربعة دوالرات للبرميل 
واسواقها تترقب اجتماع أوبك +

بغداد ـ الصباح الجديد :
العراقي من  املركزي  البنك  بلغت مبيعات 
العملة الصعبة )للدوالر( خالل األســبوع 
املاضــي أكثر من مليــار و300 مليون دوالر 

أمركي . 
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي 
باع خالل االســبوع املاضي لأليام اخلمسة 
التي فتح بها املزاد وابتداء من االحد ولغاية 
اخلميــس 1 مليار و304 ماليــني و947 الفاً 
و145 دوالراً مبعــدل يومي بلــغ 260 مليوناً 
و989 الفــاً و429 دوالراً، منخفضــاً مبقدار 

%1.03 عن االسبوع الذي سبقه. 
واضــاف املصدر ان اعلــى مبيعات للدوالر 
كان ليــوم االربعــاء حيــث بلغــت فيها 
املبيعــات 281 مليون و12 الفا و820 دوالرا، 
فيما كانت أقل املبيعات ليوم الثالثاء التي 
بلغت فيهــا املبيعات 251 مليوناً و25 الفاً 

و917 دوالراً. 
واشــار الى ان معظم هذه املبيعات ذهبت 
على شكل حواالت للخارج لتمويل التجارة 
اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيع الدوالر احملول 
حلســابات املصارف في اخلارج، اضافة الى 

البيع النقدي  1460 ديناراً لكل دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الــدوالر األمريكي 
مقابــل الدينار العراقي بشــكل طفيف، 
الرئيســية  البورصة  في  الســبت،  امس 

بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر صحفي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتني في بغداد، ســجلتا 
صباح اليوم  148550 دينارا عراقيا مقابل 
100 دوالر أمريكي، فيما ســجلت األسعار 

ليوم اخلميس املاضي 148500 دينار.
وأشار املصدر إلى أن اسعار البيع والشراء 
اســتقرت في محال الصيرفة باألســواق 
احمللية فــي بغداد، حيث بلغ ســعر البيع  
149000 دينار لكل 100 دوالر، بينما بلغت 

أسعار الشراء 148000 دينار.
أما فــي اربيل عاصمة اقليم كردســتان، 
فإن بورصة الدوالر ال تتــداول ايام العطل 
الرســمية فيها، اال ان محــالت الصيرفة 
باالســواق احمللية تداولته حيث بلغ سعر 
100 دوالر،  148550 دينارا مقابــل  البيــع 

وسعر الشراء 148450 دينارا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في األسواق احمللية بالعاصمة بغداد، امس 

السبت.
وقال مصدر صحفي ، إن أسعار الذهب في 
العاصمة  النهر في  ب   شارع  أسواق اجلملة 
  بغداد ســجلت صباح اليوم، ســعر بيع 
للمثقــال الواحــد عيار 21 مــن الذهب 
363 الف  اخلليجي والتركي واألوربــي بلغ 
دينار، وسعر شــراء 359 الفاً، فيما كانت 
اســعار البيع اخلميس املاضــي  358 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وأشــار املصدر ، إلى أن ســعر بيع املثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
ارتفاعاً أيضــاً عند 323 الــف دينار، وبلغ 

سعر الشراء 319 ألفاً.
وفيما يخص أســعار الذهــب في محال 
الصاغة، فإن ســعر بيع مثقــال الذهب 
اخلليجي عيار 21 يتراوح بني 365 الف دينار 
و 375 ألفاً، فيما تراوح ســعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بــني 325 الفاً و335 الف 

دينار.

مبيعات المركزي تتجاوز 
المليار و300 مليون دوالر 

في اسبوع

ارتفاع طفيف بأسعار 
صرف الدوالر في بغداد 

أسعار الذهب ترتفع 
في أسواق بغداد

تقرير

الصباح الجديد - متابعة :

ارتفع عجز التجارة اخلارجية في تركيا 
184.5 في املائة على أســاس سنوي 
إلــى 8.167 مليار دوالر فــي حزيران ، 
مع ارتفاع الواردات بنســبة 39.7 في 
بيانات صادرة  املائة، حسبما أظهرت 

عن معهد اإلحصاء.
وأظهرت البيانــات أن الواردات بلغت 
زادت  بينمــا  دوالر،  مليــار   31.595
الصادرات 18.7 في املائة إلى 23.428 

مليار دوالر.
وأظهــرت البيانــات أن العجــز في 
 142.7 النصف األول من العام ارتفع 

في املائة إلى 51.40 مليار دوالر.
وتهــدف تركيــا، مبوجــب برنامــج 
العام  عنــه  الكشــف  مت  اقتصادي 
فائض  لتحقيق  التحول  إلى  املاضي، 
في ميزان املعامالت اجلارية عبر زيادة 
الفائدة،  أســعار  وخفض  الصادرات 
رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة.

في سياق متصل باالقتصاد التركي، 
ظهر خالف واضح بني جمعية جتارية 
تركية كبيــرة والبنك املركزي أمس، 

بســبب لوائح صدرت أخيرا لتنظيم 
قال  حيث  القــروض،  منــح  عملية 
رئيس غرفة الصناعة في إسطنبول 
إن اإلجراءات اجلديدة توجد مشكالت 

“تستعصي على احلل”.
السلطات  اتخذت  “رويترز”،  وبحسب 
املركزي  البنك  التركية، ومن بينهــا 
املصرفية،  والرقابة  التنظيم  ووكالة 
خطــوات للحــد من منــح قروض 
الشــركات  باســتثناء  للشــركات 
املصــدرة في إطار خطــة اقتصادية 
تســعى إلى قلــب عجــز كبير في 

احلساب اجلاري إلى فائض.
واشــتكت غرفــة الصناعــة فــي 
إســطنبول في وقت ســابق من أن 
إلــى تضييق  أدت  اجلديدة  اللوائــح 
اخلنــاق على الشــركات الســاعية 
للحصــول على متويل مــن البنوك. 
لكن أشخاص مطلعون على اخلطط 
قالــوا إن أنقرة ســتمضي قدما في 

سياساتها.
وفــي معــرض حديثه أمــام جتمع 
فــي مقر الغرفة، كــرر الرئيس أردال 
باهجوان انتقاداته لإلجراءات اجلديدة 

وقال إنها تضر بالشركات.
وأضاف أمام احلاضرين الذين كان من 

بينهم شهاب قوجي أوغلو محافظ 
البنك املركزي: “رفض بنك االستيراد 

القروض  منــح  التركي  والتصديــر 
والرقابة  التنظيم  وكالــة  وخطوات 

املصرفيــة للحد مــن منح القروض 
بالليرة بحســب األصــول األجنبية 

اخلاصة بالشــركات تؤثر ســلبا في 
األعمال التجارية”.

لكــن أوغلو قــال مخاطبا احلشــد 
نفســه بعــد باهجــوان، إن لوائح 
البنك املركزي توجــد ظروفا مواتية 

للمصدرين لزيادة اإلنتاج.
وأضاف “نركز على احلصول على أكثر 
من  بلدنا  القتصــاد  فعالية  النتائج 
خالل سياســات ائتمانية من شأنها 
أن تدعم حتقيق فائض في احلســاب 

اجلاري”.
وفي وقت الحــق، قال أوغلــو إنه ال 
يفهم سبب شــكوى الشركات من 
الصعوبــات املتعلقة باحلصول على 
متويــل ميســر. وقال إن الشــركات 
لديها “هوس بالنقد األجنبي” واتهم 
القروض  باســتخدام  منها  البعض 

لشراء عمالت أجنبية.
وتراجعت الثقة االقتصادية في تركيا 
خالل يوليو اجلاري ألدنى مستوى منذ 
مايو من العام املاضــي، إذ بلغ 93.4 
مقابل 93.6 في يونيو. ويأتي التراجع 
الثقة  مؤشــرات  بهبــوط  متأثــرا 
لكل من التصنيــع واخلدمات وجتارة 

التجزئة.
وقراءة مؤشــر الشــهر اجلــاري هي 

األدنــى منذ مايو مــن العام املاضي، 
عندمــا كانــت القراءة عنــد 92.8 
الصناعة  الثقة في  وتراجع مؤشــر 
التحويلية إلى 102.5 في يوليو، فيما 
انخفض مؤشــر اخلدمات إلى 117.8 
الثقة في جتارة  انخفض مؤشر  كما 
التجزئــة إلى 113.4 فــي حني ارتفع 
مؤشر الثقة في قطاع البناء إلى 85.
وحتسن مؤشــر ثقة املستهلك إلى 
68 في يوليو، مقابل 63.4 في الشهر 

السابق.
توقعاته  التركي  املركزي  البنك  ورفع 
للتضخم السنوي بنهاية العام إلى 
60.4 في املائة من 42.8 في املائة قبل 
ثالثة أشــهر، وزاد متوسط توقعاته 
لنهاية عام 2023 إلى 19.2 في املائة 
مــن 12.9 في املائة، وذلك حســبما 
البنك  أظهر اســتعراض محافــظ 

أوغلو لتقرير فصلي عن التضخم.
وأظهــر اســتطالع أن االقتصاديني 
يتوقعــون تضخما بنســبة 70 في 

املائة في نهاية العام اجلاري.
وقــال أوغلــو إن البنك ســيواصل 
اتخــاذ خطوات إلدارة أي تطورات غير 
التجارية  للقروض  بالنســبة  عادية 

واالستهالكية التي تراجعت أخيرا.

العجز التجاري التركي يقفز صوب 142.7 % 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيئة اإلحصــاء التركية، 
امس الســبت، أن العراق جاء رابعا 
كأكبــر مســتورد مــن تركيا في 
ارتفاع  مبينة  املاضي،  شهر حزيران 
الصادرات والواردات التركية بنسبة 

٪18.7 و٪39.7 على التوالي.
وذكــرت الهيئة في تقريــر لها، أن 
"صــادرات تركيــا لشــهر حزيران 
بلغــت 23 مليار و 428 مليون دوالر، 
مســجلة ارتفاعــا بنســبة 18.7 
من  الشــهر  بنفس  مقارنة  باملئة، 

العام 2021".
وأضافــت أن "واردات تركيــا فــي 
حزيران بلغت 31 مليار و595 مليون 
دوالر، مسجلة ارتفاعا بنسبة زيادة 
39.7 باملئة، عن نفس الفترة من عام 

."2021
وأشــارت إلى أن "العراق جاء رابعا 
في صادرات التركيــة لدول العالم 
في شــهر حزيران املاضــي بقيمة  
مليــار و206 مليــون دوالر، في حني 
كانت أملانيا هي الدولة الشــريكة 
الرئيســية للصــادرات بـــ1 مليار 
الواليات  تلتها  دوالر،  مليــون  و875 
1 مليار  املتحــدة االمريكيــة بـــ 
و555 مليــون دوالر، ومــن ثم جاءت 
اململكــة املتحدة ثالثا بـــ1 مليار 
وايطاليا خامسا  دوالر  و209 مليون 
بـ1 مليار و150 مليون دوالر"، مبينة 
الدول اخلمس األولى من  أن "نسبة 
إجمالي الصادرات بلغت ٪29.9 في 

حزيران 2022".
ولفتت الهيئة، إلــى أن "الصادرات 

التركيــة مــن كانــون الثاني الى 
حزيــران 2022، كانــت أملانيــا هي 
الرئيســية  الشــريكة  الدولــة 
للصادرات بقيمة 10 مليارات و642 
مليون دوالر، تلتها الواليات املتحدة 
األمريكيــة مببلغ 8 مليــارات و658 
مليــون دوالر، وإيطاليــا 6 مليارات 
و612 مليونا دوالر، واململكة املتحدة 
6 مليارات 489 مليونا دوالر، والعراق 
6 مليارات 362 مليونا دوالر، وبلغت 
األولى من  الدول اخلمــس  نســبة 
إجمالي الصادرات ٪30.8 في الفترة 
من كانون الثاني إلى حزيران 2022".

ويســتورد العراق معظم الســلع 
والبضائع واملــواد الغذائية من دول 
اجلوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة 

أقل من دول اخلليج العربي واألردن.

الصباح الجديد ــ وكاالت:
وافق االجتماع املشــترك واالستثنائي 
جملموعــة البنك اإلســالمي للتنمية، 
مع مجلس املديرين التنفيذيني للبنك 
التضامــن  إدارة صنــدوق  ومجلــس 
إدارة  ومجلــس  للتنمية،  اإلســالمي 
املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار 
بقيمة  حزمة  على  الصادرات،  وائتمان 
لبرنامج االستجابة  دوالر  10.54 مليار 
الشــاملة لألمــن الغذائــي، التــي 
معاجلة  في  األعضاء  البلدان  ستدعم 
أزمــة الغذاء املســتمرة. وذلك فضال 
عن زيــادة جهود اجملموعة املســتمرة 
للمســاهمة في تعزيز قدرة أعضائها 
علــى الصمــود في وجــه الصدمات 

الناجتة عن مشكلة األمن الغذائي في 
املستقبل. وكجزء من احلزمة الشاملة 
جملموعــة البنك اإلســالمي للتنمية، 
سيســهم البنك مبا يصــل إلى 5.7 
مليار دوالر فــي متويل إجمالي للبلدان 
األعضاء، مبا في ذلك موافقات جديدة 
أربعــة مليــارات دوالر وصرف  بقيمة 
عاجل للمشــاريع القائمة بقيمة 1.7 
مليــار دوالر أمريكي، كجزء من منهج 
“مجموعــة واحــدة - هــدف واحد”. 
ويتضمن البرنامج مســاهمات كبيرة 
ومباشــرة من قبل كيانات مجموعة 
النحو  على  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
التالي: املؤسســة الدولية اإلسالمية 
لتمويل التجارة 4.5 مليار دوالر أمريكي 

اإلسالمية  املؤسسة  التجارة  لتمويل 
لتنميــة القطاع اخلــاص 269 مليون 
دوالر أمريكي لعمليات تنمية القطاع 
اخلاص؛ وصندوق التضامن اإلســالمي 
للتنمية 75 مليــون دوالر أمريكي في 
شكل قروض ومنح وموارد رأسمالية. 
وذلك عالوة على املؤسسة اإلسالمية 
الصادرات  وائتمان  االســتثمار  لتأمني 
500 مليــون دوالر أمريكــي لتغطية 
واالئتمانــي،  السياســي  التأمــني 
والســتكمال احلزمــة املالية جملموعة 
البنك، سيوفر معهد البنك اإلسالمي 
والتحليالت  الهامة  البيانات  للتنمية 
وتقــدمي الدعم عن طريــق املعلومات 

التخاذ القرارات الفعالة واملؤثرة.

العراق رابع أكبر مستورد من تركيا خالل حزيران

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وإيثر،  بيتكويــن  عملتــا  تتجه 
في  رقميتني  عملتني  أكبر  وهما 
أداء  إلى تسجيل أفضل  العالم، 
2021 خالل  منذ  لهما  شــهري 
متــوز في ظــل تعافــي اإلقبال 

علــى األصــول عاليــة اخملاطر 
والتفاؤل  العاملية  األســواق  في 

بتحديث شبكة إيثريوم.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” لألنباء، 
أن بيتكويــن ارتفعت منذ بداية 
الشــهر 26 في املائــة، في حني 

ارتفعــت قيمة إيثر 65 في املائة 
حتى أمس األول.

في الوقت نفســه، تراجع سعر 
بيتكوين أمس 2 فــي املائة إلى 
الواحدة،  23538 دوالرا للوحــدة 
في حني جرى تداول إيثر في حدود 

1672 دوالرا للوحدة الواحدة.
وأشارت “بلومبيرج” إلى أن تباطؤ 
االقتصاد األمريكي وانكماشــه 
خــالل النصف األول مــن العام 
املســتثمرين  جعــل  احلالــي، 
توقــف مجلس  يراهنــون على 

االحتيــاط الفيدرالــي عن زيادة 
العام  الفائدة بنهايــة  أســعار 
احلالــي، مع احتمــال خفضها 
خــالل العــام املقبل، مــا يزيد 

جاذبية األصول عالية اخملاطر.
الرئيس  لــو  وقالــت سيســي 

التنفيذي لشــركة فــني لينك 
بارتنرز لالستشارات: إن املؤشرات 
املركزي  البنك  إنهــاء  على قرب 
األمريكــي دورة زيــادة أســعار 
الفائدة، رفعت كل األصول عالية 

اخملاطر مبا في العمالت املشفرة.

بيتكوين وإيثر .. أفضل أداء شهري هذا العام بارتفاعات 26 و 65 %

10.5 مليار دوالر ألعضاء (اإلسالمي 
للتنمية(” لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16398/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن اول

تعلن جلنــة 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 سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 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 ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16535/32
التأريخ/ 2022/7/27

إعالن اول

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16395/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن اول

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16534/32
التأريخ/ 2022/7/27

إعالن اول

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16399/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16396/32
التأريخ/ 2022/7/26

إعالن اول

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

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

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

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

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

العشار/ السوق العصريثالث سنوات15 م1272حانوت1

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات16 م572مخزن2

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات7،65 م462مخزن3

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات7،65 م422مخزن4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م392 حانوت5

العشار/ السوق العصريثالث سنوات34 م27،282 حانوت6

العشار/ السوق العصريثالث سنوات36،35 م63،622 حانوت7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات312 م1/8502 و1/850/أ و 1/850/بمحل+ مخزنني1

مقام عليثالث سنوات12 م8/3152محل2

مقام عليثالث سنوات17،5 م4/19712محل3

مقام عليثالث سنوات21،63 م2/1021/22 محل4

مقام عليثالث سنوات3 م5/17212 محل5

مقام عليثالث سنوات44 م6042 و1/604محل+ مخزن6

مقام عليثالث سنوات9،50 م7/17212محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات18 م86/582حانوت1

50 دارثالث سنوات18 م103/1022حانوت2

اجلمهورية / السوق اجلديدثالث سنوات12 م462حانوت3

اجلمهورية / السوق اجلديدثالث سنوات12 م542حانوت4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات6،5 م132حانوت1

50 دارثالث سنوات6،5 م242حانوت2

50 دارثالث سنوات20 م252حانوت3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م512محل1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2212محل تصليح2

اجلمعيات / السوق االصفرثالث سنوات36 م172-18حانوت3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلبيلةثالث سنوات26،60 م172/152كشك1

 السيف/ مقابلثالث سنوات300 م12كازينو2
مصرف السيف
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فــي الذكرى الســنوية األولــى لرحيل 
اإلعالمي والناقد التشكيلي )إسماعيل 
زاير(، مؤســس صحيفتــي »الصباح« و 
»الصباح اجلديد«، و«عاشــق الغرائبية« 
كمــا وصفــه بعــض مجايليه..ننتهز 

واملواساة  العزاء  خالص  لتقدمي  الفرصة 
لعائلة الراحل وجلميــع محبيه ولزمالء 

العمل كافة .
يعّد الراحل من أبرز املتابعني للمشــهد 
والتشــكيلي  والثقافــي  اإلعالمــي 

فــي العراق، وخــالل العقود اخلمســة 
األخيرة التي أنتجت عــدداً من الفنانني 

التشكيليني العراقيني.
تناول املؤلف، في كتابه اجلديد الذي صدر 
عن مؤسســة الصباح اجلديد للنشــر 

العراقية  التشــكيلية  )احلداثة  بعنوان 
ـ طيــران مبكر فوق ســماء مضطربة( 
والــذي قامــت عائلته الكرميــة بتبني 
طباعته ونشره، بـــزوغ أجيـال جديـدة 
مـن الفنانني التشكيليني وخّص بالذكر 

منهم، فناني عقد اخلمسينيات، أبرزهم 
)جواد ســليم وضيــاء العــزاوي ورافع 
الناصــري ومحمود صبــري وجبر علوان 
وفاضــل نعمــة وآزاد ناناكلــي ومنقذ 

سعيد(.

اإلعالمي والناقد التشكيلي )إسماعيل زاير(
مؤسس صحيفتي "الصباح"و"الصباح الجديد" في ذكرى رحيله..

عدنان الفضلي

يحتــاج الولــوج الى عالــم الفن 
التشــكيلي مفاتيح عــّدة، وأدوات 
منفتح  غير  عاملــا  كونه  مختلفة، 
أمــام اجلميع، بــل هو عالــم مييل 
لإلنغــالق ويتصــل مبــن يفهمونه 
فقط، ومن هذا املنطلق جند أن الذين 
التشــكيليني  جتارب  في  يخوضون 
عددهم أقل بكثير ممن يخوضون في 

األدب على سبيل املثال.
بني يــدّي كتــاب جديد صــدر عن 
مؤسســة الصباح اجلديد للنشــر 
بعنوان )احلداثة التشكيلية العراقية 
/ طيران مبكر فوق سماء مضطربة( 
والناقد  الصحفي  الكاتــب  ملؤلفه 
زاير(  )إسماعيل  الراحل  التشكيلي 
بتبني طباعته  عائلته  قامت  والذي 
نظراً إلكتنازه مبادة نقدية تشكيلية 

حتتاجها املكتبات العراقية.
فــي مقدمة هــذا الكتــاب والتي 
عبد  السابق  والوزير  الباحث  كتبها 
اللطيف جمال رشــيد كانت هناك 
الكاتب جتاه  وفاء عذبة من  مفردات 
زاير حيث يقول  الراحل إســماعيل 
في تلك املقدمة " كان إســماعيل 
زايــر شــغوفا بالفن التشــكيلي، 
وقــادراً على متييز األعمــال الفنية 
اجليــدة، ويعمل على جمعها، ودائم 
واإلجتاهات  الفنانــني  عــن  احلديث 
الفنية، وعملنــا معاً على التواصل 
التشــكيليني ســواء  الفنانني  مع 
داخله،  أو  العــراق  املقيمني خــارج 
مؤسســات  أنظار  جــذب  وحاولنا 
النظام اجلديد لإلهتمام بهم وبالفن 

التشكيلي".
وفي مدخــل الكتــاب والذي حمل 
يتحدث  الغالف  علــى  العنوان  ذات 
إسماعيل زاير عن احلداثة الشعرية 
وبــزوغ أجيال جديدة مــن الفنانني 
التشــكيليني، بعــد أن كانت ريادة 
احلداثة في العراق تنحصر في نخبة 
قليلة من الفنانني املبدعني ويشــير 
الى ضرورة تعريــف معنى "احلداثة 

التشكيلية".
يقول زاير في هــذا املدخل ما نصه 
"رغم مرور أكثر من خمســة عقود 
على إنطالقة الفنون التشــكيلية 
العراقيــة، مــا تزال هنــاك حاجة 
تعريف ملفردة  ماسة وملحة لوضع 
يسمح  مبا  التشــكيلية"  "احلداثة 
إلدراك ما هيتها وما نقصده عندما 
اليها كمعطى ال غنى عنه  نتطرق 
للجدل الفني أو املمارسة املباشرة.

فــي مدخل آخــر يتحــدث املؤلف 
عن عقد اخلمســينيات و "اإلنقالب 
امللّون" حيث يســحبنا الى مناطق 
تاريخية عدة مبا يشــبه الســياحة 
بتجارب  مستشــهداً  التشكيلية، 
فنية تاريخية، ومترافعاً عن اإلنقالب 

اللوني.

السياسة واللون
زاير ال ينســى تأثير السياسة على 
الفن التشــكيلي حيــث يورد ذلك 
في مدخل آخــر وضع له عنوان )بني 
السياســي والفني: اجلــدل اخملتل!( 
واحدة  نظرة  إلقــاء  "يكفي  ويقول 
تاريــخ التشــكيل ووثائقه  علــى 
وجتلياته، لنســتنتج كم أثرت تلك 
املناخات السياســية على التجربة 
التشــكيلية العراقية التي لم تزل 

فتية، وحّرفت تطورها الطبيعي".
وفي منت آخر يؤكــد املؤلف على أن 
السياسة أثرت بالسلب على املنجز 
التشــكيلي العراقــي نتيجة جلوء 
بعض الفنانني الى تغيير أساليبهم 
السياســي  القمــع  مــن  خوفــاً 
والثقافي فــي آن واحد، حيث يقول 
زاير"الســلطة السياسية احلاكمة 
أسست نظاماً صارماً يحدد للفنان 
عرض  ومناسبات  الفنية  مواضيعه 

أعماله التي تعبر عنها". 

دفاعاً عن الريادة
في أكثر من مســاحة فــي كتابه، 
يقف إســماعيل زايــر مدافعاً عن 
الــرواد الذيــن صدقــوا بحداثتهم 
احملامي  نفسه  منصباً  التشكيلية، 
املتــذوق أو املهندس املعماري الفني 
الذي ميد اجلسور بني الريادة واحلداثة، 

وهذا حملتــه في فصل آخر من كتابه 
جاء بعنوان )حداثة الرواد: ترســيخ 
حرية الفن والبحث عن هوية!( ومن 
يريده  الذي  اجلســر  نلحظ  العنوان 
زايــر حيث يقول"كان فائق حســن 
يتطّيــر من أية مرجعية مســبقة 
للفن والعمل الفني، ويركز مسعاه 
الفطرية  احلّســية  التجربة  علــى 
تخطيط  أي  مــن  واملتحررة  النقية 
أو هدف فني أو تقني مسبق، سواء 
أكان ذلــك بصدد املوضــوع الفني 
أو املواد والتقنيــات، حتى أنه أطلق 
إسم )البدائيني( أو )الفطريني( على 

جماعته".
وفــي عتبة أخرى من هــذا الكتاب 
جند املؤلف مترافعاً عن ريادة الفنان 
)جواد ســليم( وعن  الراحل  الكبير 
نصبه الشهير )ساحة احلرية( حيث 
يقول زاير "منح جواد ســليم عمله 

الشكل املعاصر: دون أن ينسى روحه 
املالحظة  املتجذرة، وبوسعنا  احمللية 
أنــه مــا كان باإلمكان أن يتشــّبع 
العمل بهذا املقدار من النور لوال أن 

يكون مبدع العمل شرقياُ".

املنفى والتشكيل
فــي أكثر من مدخــل أو إطار داخل 
في  اخلوض  املؤلــف  يحاول  الكتاب 
منطقة شائكة جداً، وهي منطقة 
احلديــث عــن املنفى وتأثيــره على 
اإلبداع، حيــث وضــع عناوين عدة 
ملناقشــة هذا الواقع املؤثر الذي هو 
على متاس معــه كونه عاش املنفى 

بنفسه.
ومن تلك العناوين التي وضعها زاير 
)حداثة مشــرقية في بيئة غربية( و 
)الفنان العراقي واملنفى السياسي( 
و )املنفى الشــرقي: همــوم املوجة 

الثالثة( و )التشــكيل العراقي في 
أوربا والغرب: جدل بني ذاكرتني( ومن 
بني هذه العناوين أســتّل لكم قول 
أثناء  العراقيون  الفنانون  "واجه  زاير 
إنتقالهم للمنفى األوربي مشكالت 
وحتديات مختلفة على نحو كبير مما 
العربي،  أقرانهم في املشرق  واجهه 
ومــع تكريس وجودهم فــي القارة 
األوربيــة، نحــا اإلختــالف والتنوع 
نحواً متشــعباً واسعاً، إعتمد على 
شــخصية الفنان أكثر مما على أي 
عامل آخر، غير أن ذلك ال يعني عدم 
وجود عوامل وحيثيات مشتركة في 

أوضاعهم".

إضاءات ضياء العزاوي
يشــتغل  التي  العتبات  تتناســل 
يتتبع  الكتــاب، فهو  عليها مؤلف 
في  العراقيني  املبدعــني  خطــوات 
املشهد التشكيلي العراقي، ويتابع 
املشــهد بعــني املتبصــر املراقب، 
وهاهــو يقترب من جتربــة إبداعية 
املبدع  بالفنــان  متمثلــة  كبيــرة 
العزاوي( حيــث يضع بعض  )ضياء 
مالحظات أولية عن جتربة هذا املبدع 
حيث يقــول "لقد نظــر ضياء الى 
إشــكالية املعاصرة واحمللية بجدية 
ال  التالية:  فائقة تعكسها كلماته 
ميكن إضاءة املاضي إال باإلستناد الى 
بحثنا الراهن( وعلى ذلك له اإلندغام 
واملنهجية  الفكريــة  احلركــة  في 
واحلسية التي يعتمد عليها حسم 

تلك املعضلة".

رافع الناصري والصدمة
ومن ضياء العزاوي الى رافع الناصري 
تشكيلية  لتجربة  املؤلف  يسحبنا 
مهمة وراسخة في الذاكرة اجلمعية 
للمتلقــي، حيث جنده وقــد توغل 
بهذه التجربة برؤية متفحتة وقراءة 
بالناصري حيث يكتب  واقعية تليق 
زايــر ما نصه "ينطلــق الفنان رافع 
الناصــري من قناعــة مركزية، لها 
روح الصدمة بالنسبة الى كثير من 
واملقوالت  السائدة  "الكليشيهات" 
التي دأب العرض التشــكيلي على 

ترديدها والتبشير بها".

حيوية محمود صبري
ســنابل قمح التشــكيل العراقي 
التي يحصدها إســماعيل زاير لها 
أكثــر من حقل، حيــث يأخذنا هذه 
املرة الــى حيث جتربــة كبيرة نالت 
والتي  والعاملي  والعربي  الثناء احمللي 

الكبير)محمود  الفنــان  في  تتمثل 
صبري( أحــد الفنانــني األكثر متيزاً 
بــني أبناء جيلــه من خــالل تبنيه 
اإلنقــالب اللوني الــذي يترافع عنه 
زاير بالقول "يعد محمود صبري أحد 
أبرز وأملع الرواد الذين أرســوا أسس 
احلداثــة التشــكيلية فــي أيامها 
الفنان  ســيرة  وارتبطت  املبكــرة، 
اجلادرجي  ورفعت  جواد ســليم  مع 
وفائق حســن وأكرم شكري وقتيبة 
الشيخ نوري وغيرهم، ومتيزت جتربته 
باحليويــة الفنيــة والفكريــة منذ 

اخلمسينيات".

أمكنة جبر علوان
جبر علوان إسم ال ميكن إغفاله في 
املشهد التشــكيلي العراقي، فهو 
صاحب جتربة وصلــت للعاملية عبر 
إنقالب لوني كبير، جتســد بإعماله 

اخلالدة، ولذلــك ال ميكن أن يتجاوزه 
مؤلــف الكتاب، وهــو القريب منه 
جتمعهما،  وثيقــة  عالقــة  بحكم 
وأقصــد أحد ثّوار اإلنقــالب اللوني 
الفنــان الكبير )جبــر علوان( حيث 
كتــب زاير ما نّصــه " جبر علوان ال 
يقدم لوحــة جتيب مباشــرة، فهو 
يتمسك بقدر ملموس من التواصل 
مع أسلوبه - أو ماضيه باألحرى – إال 
أن أعماله املتأخــرة تصّب أكثر من 
ســابقاتها في مواقع اإلســتجابة 
ملطالب العرض، ومبا يناسب الذائقة 

التي يتبناها املكان".

كربالء فاضل نعمة
والــى الذاكــرة اخلصبــة والنوافذ 
الى  املؤلف  أعيننا  يجّر  املستقبلية 
آفاق  أخرى عبــر  جتربة تشــكيلية 
مختلفة حتملها تلك التجربة، كون 

املؤلف ال يتوقف عند منحنيات، بل 
املشهد  محيط  على  الدوران  ميارس 
التشــكيلي العراقي باحلداثة التي 
يريدها ماثلة أمــام املتلقي، وها هو 
يذهب بنــا الى عالم مميــز آخر هو 
عالــم )فاضل نعمــة( حيث يكتب 
زاير عنه بالقــول "في كل إنتقاالت 
فاضــل نعمة عبر املــكان ورحالته 
ومنافيه، جــال قارات عديدة قبل أن 
يســتقّر ويحّط الرحال في هولندا، 
ولكنه جرجــر في كل تلك األمكنة 
إرثــه املكانــي وبيئته اإلنســانية، 
باحمليط  الطفولية  دهشته  ومتّشط 
الكربالئــي، الــى قــدر ال ميكن أن 

نخطىء إنعكاسه في كل لوحة".

حضور كردستاني
للجبل فــي ذاكرة املؤلــف صور ال 
ميكن أن متحى، فهناك عاش سنوات 
حلوة ومــرة، وحتماً لــه تلٍق خاص 
للتشــكيل الكردســتاني، حيــث 
يوظف  أن  الكتــاب  حرص مؤلــف 
جتربة عراقية أخرى قادمة من شمال 
يجيد لعبة  فناناً  إختار  الوطن، وقد 
اإلنقالب اللوني، ومتيز بها ليس على 
مستوى كردســتان، بل صار يحمل 
زاير  إختار  ولذلــك  العاملية،  صبغة 
الفنــان )آزاد ناناكلي( ليقدمه على 
واملرجعيات  الهوية  على  املتمرد  أنه 
الفنيــة، وعنه يقــول املؤلف "بقي 
آزاد ناناكلي علــى الدوام محتفظاً 
غضبــه  علــى  فنــه  بأفضليــة 
وإنحيازاته اإلنسانية، ورسم من دون 
أن يسمح لكل ما هو خارج عن الفن 
أن يدّس نفســه في سياق عمله، أو 
املباشرة  يغطي مالمحه بســمات 

واخلطابية العابرة".

جسر منقذ سعيد
محطة النحت ال ميكن أن ال يتوقف 
عندهــا مؤلف الكتاب إســماعيل 
لهذا الفن  أبداً  زاير، فهو العاشــق 
العظيــم الذي وّثق أكثــر من غيره 
للحداثات املتناســلة فــي العالم، 
ولكونــه يعشــق الغرائبية، توقف 
املؤلف عند جتربــة غرائبية خالصة 
تتمثــل بالنحــات الكبيــر )منقذ 
ســعيد( صاحب املواهــب املتعددة 
وعنــه كتب زاير ما نّصــه "أول مرة 
شــاهدت فيها إبداع منقذ سعيد 
كانت فــي بيته، في دمشــق عام 
1979 ويــا له من بيت غريب، كنا منّر 
حتت هيكل عمالق يشّكل جزءاً من 
منحوتة يعمل عليها، قاعدتها في 
كان  الســماء،  في  ونصفها  األرض 
جســراً عمالقاً، يتسلقه بشر عراة، 
منهمكون،  بالــكاد يصمدون على 
.. كان ذلك اجلســر أحجية  درجاته 
منفذ الســرمدية، وأظنه لم يعبره 

قط، ولم يعرف أين يكون منه ..".

خامتة املرافعة
الكتــاب الــذي أســتعرضه لكم 
يحمل في طياته أكثر مما إســتدلت 
عليه ذائقتــي، ولذلك أعتقد جازماً 
أن غيري من الذين سيطلعون على 
محتواه، ســيجدون وعبر ذائقتهم، 
مواطــن إبــداع كبيــرة تالقفهــا 
بهذا  ســأكتفي  لذلــك  املؤلــف، 
القــدر من العرض، ألتــرك لآلخرين 
حق اإلســتمتاع بكتاب يستحق أن 
نقــف قبالته طويــالً، كونه أخذنا 
معاصرة  تشكيلية  سياحة  بجولة 
التشــكيلي  بالفن  تليق  وحداثية، 
العراقي، واحلداثــة التي ترافع عنها 
كثيراً مؤلــف الكتاب املبدع الكبير 
الراحل إسماعيل زاير، فهذا الكتاب 
يعّد إضافة مهمة للنقد التشكيلي 
العراقــي، ومطبوعــا حتتاجه فعالً 
ويصلح  والعربية،  العراقية  املكتبة 
حتمــاً ألن يكون مصــدراً للباحثني 
للبحــث  واملتداولــني  واملتناولــني 
األكادميي اخملتص بالشــأن واملشهد 
التشــكيلي العراقــي، خصوصــاً 
بســبب ندرة املصادر التــي تتناول 
قراءات احلداثة التشكيلية العراقية 
منذ نشأة الفعل الريادي وحتى يوما 
هــذا، ففيه محطــات جنهلها ولم 
نتوقف عندها بســبب الندرة التي 
تكلمت عنهــا، وأقصد ندرة اخلوض 
في النقد التشكيلي املعاصر، على 

مستوى العراق والوطن العربي.

في كتابه "الحداثة التشكيلية العراقية"

إسماعيل زاير يترافع دفاعًا عن اإلنقالب اللوني

الكتاب يعدّ إضافة مهمة للنقد التشكيلي 
العراقي، ومطبوعا تحتاجه فعاًل المكتبة 
العراقية والعربية، ويصلح حتمًا ألن يكون 
مصدرًا للباحثين والمتناولين والمتداولين 

للبحث األكاديمي المختص بالشأن والمشهد 
التشكيلي العراقي، خصوصًا بسبب ندرة 

المصادر التي تتناول قراءات الحداثة التشكيلية 
العراقية منذ نشأة الفعل الريادي وحتى يوما 

هذا، ففيه محطات نجهلها ولم نتوقف 
عندها بسبب الندرة التي تكلمنا عنها، ونقصد 

ندرة الخوض في النقد التشكيلي المعاصر، 
على مستوى العراق والوطن العربي.

عبد اللطيف جمال رشيد: كان إسماعيل زاير شغوفا 
بالفن التشكيلي، وقادرًا على تمييز األعمال الفنية 

الجيدة، ويعمل على جمعها، ودائم الحديث عن 
الفنانين واإلتجاهات الفنية، وعملنا معًا على 

التواصل مع الفنانين التشكيليين سواء المقيمين 
خارج العراق أو داخله، وحاولنا جذب أنظار مؤسسات 

النظام الجديد لإلهتمام بهم وبالفن التشكيلي«.

زاير: رغم مرور أكثر من خمسة عقود على إنطالقة 
الفنون التشكيلية العراقية، ما تزال هناك حاجة 
ماسة وملحة لوضع تعريف لمفردة »الحداثة 
التشكيلية« بما يسمح إلدراك ما هيتها وما 

نقصده عندما نتطرق اليها كمعطى ال غنى عنه 
للجدل الفني أو الممارسة المباشرة.

من االعمال الفنية للراحل
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ملونشريط
إعادة ابتكار عطر عمره 3200 عام

متكن فريق علمي يتألف مــن 15 خبيرا من إعادة ابتكار 
عطر عمره 3200 عام.

وتشــير وكالة DHA، إلى أن الفريــق العلمي عمل على 
مدى ثالث سنوات حتى متكن من إعادة ذلك العطر الذي 
ابتكرته تابوتي البابلية، أول امــرأة كيميائية ومبتكرة 

للعطور قبل 3200 عام في بالد ما بني النهرين.
وقد اســتند الفريق العلمي في عملــه على ما كتبته 
تابوتــي على لوح طيني - امليليســيا، نبات املــر، الورد، 
وغيرهــا. وباإلضافــة إلــى صيغــة العطــر، ووصفت 

بالتفصيل عملية تركيب هذا العطر.

نصف إنسان ونصف كلب.. مخلوق غريب 
يرعب صيادا في أميركا

عاش صياد حلظــة رعب حقيقية بعدمــا ملح مخلوقا، 
وصفــه بـ«نصف إنســان ونصف كلــب«، على ضفة 
إحدى األنهار في ســان بينيتو التابعة لوالية تكســاس 

األميركية.
وقال موقع »ديلي ســتار« البريطانــي إن الفيديو يظهر 
مخلوقا يتجول بني األعشــاب، ثم يشرب من النهر على 
أربعة أقــدام، قبل أن يقف على قدميه، األمر الذي أرعب 
الصياد، الذي لم تعرف هويته حتى اآلن. وميكن ســماع 
الصياد يتساءل: »ما هذا؟ هل هذا كلب أم رجل أم ماذا؟«. 

وفي ملح البصر، اختفى اخمللوق عن األنظار.
وجرى تداول الفيديو، الذي يتحفظ موقع »ســكاي نيوز 
عربية« على نشــره، على نطاق واســع، كما عّلق عليه 

آالف املشاهدين.
وأشــار البعض إلى أن األمر يتعلق بـــ«دوغ مان« )الرجل 
الكلــب(، وهو مخلوق أســطوري يوصــف بأنه »نصف 

إنسان ونصف كلب«.
لكن الباحث في شــؤون احليوانــات، أندي ماكغراث قال 
لـ«ديلي ســتار«: »مــن الصعب جدا احلكــم على هذه 
اللقطات، ألن املسافة بني الصياد واخمللوق جتعل التعرف 

عليه أمرا مستحيال«.

فارقت الحياة بصدمة كهربائية
خالل شحن هاتفها

توفيت فتاة صينية بعدمــا تعرضت لصدمة كهربائية 
هائلــة عندما كانت تغفــو فوق هاتفهــا احملمول وهو 

موضوع على الشحن بعد االستحمام.
ومت العثــور على الضحية خورن ســري بــوف )17 عاماً( 
وهي مترجمة صينية في شــركة سينغ يون ييك جولد 
للتعدين في مقاطعة كراتي، كمبوديا ميتة فوق هاتفها. 
وكانت الفتاة قد اســتحمت في وقت ســابق ووضعت 

هاتفها احملمول على الشحن وأنارت ضوء الشعلة.
وأعلن املسؤولون احملليون أن خورن توفيت على الفور في 

نومها من صدمة كهربائية هائلة في 27 متوز.
وأثارت احلادثة نقاشــاً على وسائل التواصل االجتماعي 

حول سالمة أجهزة شحن الهاتف. 
وقال أحد مســتخدمي اإلنترنت »يجب أن يكون لديهم 
حمالت توعية عامة حول كيفية التعامل مع الكهرباء. 
أرى أشخاصاً يلمسون األسالك على منشورات احملوالت 

في كل وقت، وحوادث مؤملة مثل هذه حتدث كثيراً«.

ديالى ـ الصباح الجديد:

محافظة  مركز  بعقوبة  وسط 
ديالــى، يقف، متحديــا عوادي 
الزمــن، مبنــى قدمي، شــاهدا 
علــى حقبة مهمة مــن تاريخ 
العثمانية  احلقبة  من  احملافظة، 

وحتى الوقت احلالي.
انــه واحد مــن أقــدم االبنية 
وأجملهــا، شــيد فــي نهاية 
بطراز  التاســع عشــر..  القرن 
معماري فني جميل، أبدعه كبار 
آنذاك،  املعماريني  املهندســني 
واتخــذ في حينه مقرا رئيســا 
لكبــار القــادة العثمانيني في 
بعقوبة، ثم أصبــح في حقبة 
الحقة مقــراً للقــادة االنكليز 
حتى قيام الثورة العراقية العام 

.١٩٢٠
الذي  التاريخــي،  الصــرح  هذا 
القصص  مــن  الكثير  شــهد 
التي مرت بها  واالحداث املهمة 
يضم  والذي  ديالــى،  محافظة 
واملؤسسات  النقابات  من  عددا 
اجملتمع  ومنظمــات  الثقافيــة 
املدنــي، يعانــي مــن اهمــال 
حكومــي كبير وأصبــح مكبا 

للنفايات.
الكاتب والباحث خضير العزاوي 
قــال :« ان مبنى الســراي في 
الذي يقع في املنطقة  بعقوبة، 
التي ســميت باســمه سابقا، 

وحاليا تســمى املنجــرة بجوار 
ودائرة  آنذاك  املدينة  مقر حاكم 
بريد بعقوبة التي تعد من االبنية 
التراثية، مت اشغاله في فترة من 
الفترات، مــن قبل دار املعلمات، 

وخصص جزء منه قسما داخليا 
، وبقيت   1962 للطالبات عــام 
البناية حتت تصرف دار املعلمات 
املاضي  القرن  سبعينات  حتى   ،
حني مت تســجيلها باسم االدارة 

احمللية في ديالى .«
واضــاف:« ان مبنــى الســراي 
مؤسســات  يضــم  التراثــي، 
مجتمع  ومنظمــات  ثقافيــة 
مدنــي، وقــد شــهد طيلــة 

عقــد  الســابقة  الســنوات 
الثقافية  العديد من االمسيات 
اضافة  الفنيــة،  والفعاليــات 
واالدبية،  الثقافية  املؤمترات  الى 
لكنه يشكو حاليا من االهمال 
اصبحت  ومفاصله  احلكومــي 
رغم  وآيلة للسقوط،  متهالكة 
بحاجة  وهو  التاريخية  اهميته 
ليكون  تأهيــل  اعــادة  ألعمال 

صرحا ثقافيا في احملافظة ».
مدير البيــت الثقافي في ديالى 
حامــد احلمداني اكد:« ان مبنى 
الســراي في بعقوبة يعد حتفة 
التصميم  معمارية من حيــث 
وحجم البناء، لكنه مع االسف 
الشــديد، يعاني مــن االهمال 
احلكومة  وعــود  رغم  احلكومي 
احملليــة، التي ظلــت حبرا على 

ورق، بإعادة تأهيله ».
وطالــب احلمداني وزارة الثقافة 
مبنى  بــأدراج  املعنية  واجلهات 
الســراي ضمن املبانــي االخرى 
التي شــملت بأعمال الصيانة 
والترميــم ليكــون شــاخصا 
ثقافيــا فــي بعقوبــة خدمة 
لتاريخها العريق وملا يحمله من 
تاريخية  لشــخصيات  ذكريات 

وثقافية في احملافظة.

متابعة ـ الصباح الجديد:

العالم نحو مزيد من  بينما يخطو 
الرقمنة والتمدن، حل أمس السبت 
االجتار  ملكافحــة  العاملــي  اليــوم 
باألشخاص، الذي يوافق 30 متوز من 

كل عام.
ويركز موضوع هــذا العام على دور 
التقنيــة بوصفها نصــاًل ذا حدين 
فيما يتصل بقضية االجتار بالبشر، 
أو  فقد تستخدم في تسهيل ذلك 
فــي احلد منه، بحســب موقع األمم 

املتحدة.
وفي ضوء التطور البشــري الهائل، 
ذهــب علماء االجتمــاع إلى وصف 
املتنامية  باألشخاص  االجتار  ظاهرة 
عاملًيــا فــي اآلونة األخيــرة كأحد 

مظاهر العصــر اجلاهلي في القرن 
احلادي والعشرين.

االجتــار  املتحــدة  األمم  وتعــرف 
باألشــخاص بأنه »جتنيد أشخاص 
أو نقلهم أو تنقيلهــم أو إيواؤهم 
أو اســتقبالهم بواسطة التهديد 
بالقوة أو اســتعمالها أو غير ذلك 
من أشــكال القســر أو االختطاف 
أو االحتيــال أو اخلداع أو اســتغالل 
حالــة  اســتغالل  أو  الســلطة 

استضعاف«.
تلّقي  أو  »إعطاء  التعريف:  ويشمل 
مبالغ ماليــة أو مزايا لنيل موافقة 
شخص له ســيطرة على شخص 
آخر لغرض االســتغالل. ويشــمل 
استغالل  أدنى،  كحد  االســتغالل، 
دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال 
االســتغالل اجلنســي، أو السخرة 

أو اخلدمــة قســرًا، أو االســترقاق 
أو املمارســات الشــبيهة بالرِّق، أو 

االستعباد أو نزع األعضاء«.

الرقمنة واالجتار بالبشر
وترى األمم املتحدة أنه مع التوســع 
العاملي في استخدام التقنية، الذي 
زادت وتيرته في أثناء جائحة كورونا 
اليومية  حيث حتولــت معايشــنا 
دخلت  اإلنترنــت،  منصــات  إلــى 
الفضاء  إلى  بالبشــر  االجتار  جرمية 

اإللكتروني.
وذكر موقع األمم املتحدة أن »شبكة 
الرقمية  اإلنترنت عموما، واملنصات 
أتاحــت للمتاجرين  بصورة خاصة، 
الضحايا  لتجنيــد  عديــدة  أدوات 
واستغاللهم والســيطرة عليهم؛ 
وإقامتهم؛  نقلهم  تنظيم  وكذلك 

والتواصــل مع  واإلعــالن عنهــم 
العمــالء احملتملــني؛ فضــال عــن 
التواصل بني اجلناة؛ وإخفاء العائدات 

اإلجرامية«.
وأضــاف: »جرى كل ذلك بســرعة 
والقدرة  الكلفة  وفاعلية من حيث 
على إخفاء الهوية، ومع ذلك توجد 
فرص كبيرة في استخدام التقنية، 
وســيعتمد النجاح املستقبلي في 
القضــاء على االجتار بالبشــر على 
كيفية قيام أجهــزة إنفاذ القانون 
وغيرها  اجلنائية  العدالــة  وأنظمة 
باالستفادة من التقنية في تصديها 

لتلك اجلرمية«.
فــي  املســاعدة  ذلــك  يشــمل 
الضــوء  لتســليط  التحقيقــات 
على طريقة عمل شــبكات االجتار؛ 
باألدلة  القضائية  املالحقات  وتعزيز 

الرقميــة للتخفيف على الضحايا 
فــي اإلجــراءات اجلنائيــة؛ وتقدمي 

خدمات الدعم للناجني.
اجلهود، بحسب موقع  تلك  وتهدف 
األمم املتحــدة، إلى متكني أنشــطة 
االستخدام  بشــأن  والتوعية  املنع 
املأمون لإلنترنت ووســائل التواصل 
في  املســاعدة  مــن  االجتماعــي 
التخفيــف مــن مخاطــر وقــوع 
األشــخاص ضحيــة لالجتــار عبر 

اإلنترنت.
وتشــدد األمم املتحــدة على أهمية 
التعاون مع القطاع اخلاص لتسخير 
االبتــكار واخلبرة فــي تطوير حلول 
التقنية في  قائمة على  مستدامة 
دعم اجلهــود املبذولة ملنــع االجتار 

بالبشر ومكافحته.

أرقام االجتار بالبشر
5 آالف  2018، اكتشــف  العام  في 
ضحية من ضحايا االجتار بالبشــر، 
أبلغت عنهم 148 دولة، واســتغل 
%50 من الضحايا املكتشــفني في 
أغراض جنســية، في حني استغل 

%38 منهم في العمل القسري.
وبحســب إحصائيات األمم املتحدة، 
لم تزل الضحايا من اإلناث يشكلن 
وتشكل  األساسيات،  املستهدفات 
النســاء %46 والفتيــات %19 من 

جميع ضحايا االجتار بالبشر.
وعلى الصعيــد العاملي، كان واحد 
مــن كل 3 ضحايــا مــن األطفال، 
األطفال بني  فيما تضاعفت نسبة 
ضحايا االجتار املكتشــفني 3 مرات، 
بينمــا زادت نســبة األوالد 5 مرات 

على مدار السنوات الـ 15 املاضية.

مبنى السراي.. مستودع ذاكرة ديالى يعاني من اإلهمال

اليوم العالمي لمكافحة االتجار بالبشر.. مخاوف من أدوات القرن الـ 21

بعد أن أصبح مكّبًا للنفايات..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
من احملتمل أن تنشــأ “جســيمات 
األشــباح” في الفضاء الســحيق 
من نــوى مجرية تغذيهــا الثقوب 
الســوداء الهائلة، وفقا لدراســة 
جديــدة ميكــن أن تكشــف لغز 
التي  الذرية  دون  اجلســيمات  هذه 

تشكلت قبل الكون.
الشــبحية،  اجلســيمات  وحيرت 
أو النيوترينــوات، العلمــاء منــذ 
اكتشافها ألول مرة في عام 1956 
ألنها ال متتلك كتلة وبالكاد تتفاعل 

مع املادة.
بدون  الصغيرة  اجلســيمات  وهذه 
شــحنة كهربائية وتتســابق عبر 
الكون تقريبا غير متأثرة باألشــياء 
ثاني  القوى الطبيعيــة، لكنها  أو 
أكثر اجلسيمات شيوعا على األرض 

بعد الفوتونات.
وتعرف نواة اجملرة، املعروفة باســم 
blazars، بأنهــا مجرات ذات ثقوب 
ســوداء هائلة فــي مركزها ويتم 
وضعهــا مــع نفاثاتهــا املوجهة 

مباشرة إلى األرض.

وحــدد فريق من الباحثــني بقيادة 
مصــدر  فورتســبورغ  جامعــة 
اجلســيمات الشــبحية من خالل 
لبيانــات  املتقاطعــة  اإلحالــة 
مسارات اجلسيمات وموقع جامعة 

فورتسبورغ في الكون.
ووجدوا أن 10 مــن 19 من النقاط 
الســاخنة للنيوترينــو كانت من 

البالزارات.
غموض  عن  الكشف  مهمة  وتعد 
جســيمات األشــباح أمــر حيوي 
ألنها ستوفر فهما أفضل لكيفية 
تطور املادة من جسيمات بسيطة 
إلى جسيمات معقدة خلقت كل 

شيء من حولنا.
وفي وســط معظم اجملرات، مبا في 
ذلك مجرتنــا، يوجد ثقب أســود 
هائــل ينتج عنه قرص مــن الغاز 

والغبار واحلطام النجمي حوله.
في  املوجودة  املواد  وعندما تسقط 
الثقب األسود، ميكن  باجتاه  القرص 
حتويل طاقتها اجلاذبية إلى ضوء، ما 
يجعل مراكز هذه اجملرات شــديدة 
السطوع ويؤدي إلى تسميتها نوى 

.(AGN( اجملرة النشطة
وعندما تقــع مجرة بطريقة تتجه 
بهــا نفاثاتها نحــو األرض، يطلق 
عليهــا اســم Blazar وهذه هي 

النظريــة اجلاريــة ملا ينتــج عنه 
جسيمات األشباح.

ومت حتديد هذا االســتنتاج من قبل 
الباحثــني الذين جمعــوا البيانات 
من مرصد IceCube Neutrino في 
القارة القطبية اجلنوبية، وهو أكثر 
كاشــفات النيوترينو حساســية 
على األرض، في عامي 2008 و2015.
 ،BZCat ثــم متت مقارنة هــذا مع
وهو كتالــوج يضم أكثر من 3500 
عنصر من احملتمل أن تكون بالزارات.
10 من أصل  النتائــج أن  وأظهرت 
 IceCube 19 نقطة ســاخنة من 
املوجــودة فــي الســماء اجلنوبية 

نشأت على األرجح من البالزارات.
تراماسيري،  أندريا  الدكتورة  وقالت 
الباحثة في قســم علــم الفلك 
بيــان:  فــي  جنيــف،  بجامعــة 
النيوترينــو  “اكتشــاف مصانــع 
عالية الطاقة ميثــل عالمة فارقة 
إنها تضعنا  الفلكية.  الفيزياء  في 
خطــوة لألمام في حــل لغز أصل 
األشــعة الكونية الــذي يعود إلى 

قرن من الزمان”.

دراسة: العثورعلى أصل »جسيمات األشباح«
متابعةـ  الصباح الجديد: 
أعلنــت النيابــة العامــة في 
برشلونة )شمال شرق إسبانيا(، 
أنها ستطلب السجن ألكثر من 
ثماني ســنوات بتهمة التهرب 
الضريبــي فــي حــق النجمة 

شاكيرا.
الكولومبية  النجمــة  وأعلنت 
الضريبي  بالتهــرب  املتهمــة 
رفضها عقد اتفاق، وأعربت عن 
عزمها على املضي في القضية 

حتى احملاكمة.
وفــي الئحــة االتهام، أشــارت 
النيابــة العامة كذلك إلى أنها 
ستطلب تغرمي النجمة املتهمة 
بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 
14,5 مليــون يــورو بــني 2012 
يورو  24 مليــون  و2014 مببلــغ 
تقريبا. وعلــى القضاء حاليا أن 

يبت في إجــراء احملاكمة ويعلن 
موعد انطالقها.

براءتها من أي  وتؤكد شــاكيرا 
عملية تهــرب ضريبي، وأعلنت 

األربعــاء املاضــي رفضها عقد 
اتفاق مع النيابة العامة، معربًة 
عــن عزمهــا علــى املضي في 

القضية حتى احملاكمة.
وأفاد وكالء شاكيرا بأن احتمال 
التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك 
مفتوحا حتــى انطالق احملاكمة 
أمــام محكمة في برشــلونة، 
علمــاً أن قرار إحالــة النجمة، 
45 عاما،  البالغة مــن العمــر 
رســميا على احملكمة لم يصدر 

بعد.
ونقل محامــو النجمة في بيان 
أصدروه اســتنكارها »االنتهاك 
التــام« حلقوقها و«األســاليب 
إليها  تلجأ  التي  التعســفية« 
النيابة العامة، وشددوا على أن 
املغنية »واثقة مــن أن القضاء 

سيثبت أنها على حق«.

شاكيرا مهددة بالسجن ثماني سنوات في إسبانيا

بغداد - الصباح الجديد:
أنهت الكــرة األرضية دورة كاملة 
والتي  )يوم كامل(  نفســها  حول 
ينبغي أن تستغرق 24 ساعة، في 
فترة أقل بنحــو 1.59 مللي ثانية 
في 29 حزيران هــذا العام، وكادت 
الرقم مــرة أخرى يوم  حتطم هذا 
االثنــني، عندما أكملت دورتها في 

وقت أقل بنحو 1.50 مللي ثانية.
يرجع ذلك إلى تزايد السرعة التي 
تدور بها األرض حول نفســها في 
ســجلت  حيث  األخيرة،  الفتــرة 
األرض ألول أقصر يوم على اإلطالق 
جرى قياسه منذ ستينيات القرن 
2020، عندما  املاضي، فــي عــام 
دارت حول نفسها في أقل من 24 

ساعة بنحو 1.47 مللي ثانية.
اســتمرت األرض فــي التســارع 
خــالل عام 2021، لكــن دون أرقام 
قياســية، قبل تسجيل أرقام هذا 
العام القياســية املشار إليها في 
البداية. ومــع ذلك فإن دورة األرض 
تبدو في تباطؤ على املدى الطويل، 
إذ تســتغرق بضع أجزاء من األلف 
من الثانية أكثر لالكتمال كل قرن، 

بحسب تقرير لـ«مونت كارلو«.
الظاهرة ليس  وراء هذه  الســبب 
واضحا للعلماء، لكنهم يعتقدون 
أنها رمبــا ترجع إلــى تغيرات في 

الطبقــات الداخليــة أو اخلارجية 
للكوكــب أو في احمليطــات أو رمبا 
لعوامل املــد واجلــزر أو التغيرات 

املناخية.
لكن ماذا يعنــي ذلك؟ إذا واصلت 
األرض تسارعها، رمبا ينتج عن ذلك 
إقرار ما يعرف بـ«الثانية الكبيسة 
الســلبية«، بهــدف اإلبقاء على 
املعــدل الذي تــدور فيــه األرض 
حول الشــمس متسقا مع قياس 

الساعات الذرية.
لكن هــذه »الثانية الكبيســة« 
وهــي تعديل قد يكون ســالبا أو 
موجبا قدره ثانية واحدة للمقياس 

الذي  العاملي  الزمنــي للتوقيــت 
دوران األرض،  يعتمد على حركــة 
رمبــا تســبب مشــاكل ألنظمة 
تكنولوجيــا املعلومــات، وحذرت 
التكنولوجيا  شــركات  بالفعــل 
الكبــرى مــن أن هــذه اخلطــوة 
»محفوفــة باخملاطر وتضر أكثر مما 

تنفع«.
ما ســيحدث هو أن اليوم سيقل 
ثانيــة واحدة قبل إعــادة تصفير 
التوقيت إلــى 00:00:00. وهذا قد 
يؤدي إلى تعطيل البرامج أو إتالف 
البيانات بســبب الطوابع الزمنية 

املتعلقة بتخزين البيانات.

يذكر أن التوقيت العاملي املتناسق 
الذي  الوقت األساسي  وهو معيار 
ينظم العالم من خالله الساعات 
والوقــت، قــد مت حتديثــه بثانية 
كبيســة 27 مرة لغاية اآلن، كان 

آخرها عام 2016.
بســبب عدم ثبات ســرعة دوران 
العلمــاء في عام  ابتكــر  األرض، 
1950 الســاعة الذريــة وذلك من 
ولكن  للوقت،  الدقيق  التتبع  أجل 
الكرة  انتظام دوران  بســبب عدم 
تسارع  حيث  من  ســواء  األرضية 
هذا الــدوران أو تباطؤه، وفي ظل 
ثبــات توقيــت الســاعة الذرية، 
اتضح أن هناك فارق بني الســاعة 
الذريــة والتوقيــت الفلكي الذي 

يحسب وفقاً لدوران األرض.
ومن أجل معاجلــة هذا الفارق بني 
توقيت الســاعة الذرية والتوقيت 
بابتكار  العلمــاء  قــام  الفلكي، 
 »UTC« التوقيت العاملي املنســق
للمساعدة في تقليص الفارق بني 
ومع  الذرية،  والساعة  األرض  وقت 
ذلك يلجأ العلماء إلى اســتخدام 
التوقيت  الكبيسة«على  »الثانية 
العاملــي، وذلك من أجــل احلفاظ 
على توقيت دوران األرض والساعة 
الذريــة متزامنني مــع بعضهما 

البعض

كوكب األرض يسجل أقصر يوم على اإلطالق 
مخاوف من عواقب وخيمة..



اعالن10

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط/

شركة عامة
م/ نشر تنويه

اشارة الى االعالن املنشور في جريدة 
العدد)4942(في  اجلديــد  الصبــاح 
2022/7/27 ورد سهواً رقم االعالن)37(

والصحيح هو رقــم االعالن)43( لذا 
اقتضى التنويه.

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استنئاف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة البياع

العدد/ 1587/ب/2022
التاريخ/ 2022/7/24

اعالن
الى املدعى عليه حسني علي كاطع مجهول محل االقامة 
حاليا اقام املدعي امني بغــداد/ اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقمــة اعاله لدى هــذه احملكمة يطالبــك فيها ابطال 
تسجيل قيد العقار املرقم 1445/2 مقاطعة 10 ابو دشير.

وجملهولية محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ وتايد 
اجمللــس البلدي انتقالك الى جهــة مجهولة قرر تبليغك 
املرافعة 2022/8/10  بصحيفتني محليتني يوميتني مبوعد 
الساعة التاسعة وفي حال عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

مصرف الرافدين / اإلدارة العامة
القسم القانوني 

شعبة تنفيذ وبيع العقارات املرهونة
الى / املضمن )صبحي جبار عبيدش (

 العنوان / احلرية 426 ز 32 د 47
انذار

حيث ســبق وان مت تضمينك مبلغ مقداره )-/215 , 
158, 589( دينار )خمسمائة وتسعة وثمانون مليون 
ومائة وثمانية وخمســون الف ومائتان وخمســة 
عشــر دينار( مبوجب األوامر الوزارية املرقمة / 4555 
بالعــدد / 44782 في 28 / 11 / 2017 و 4554 العدد 
/ 44780 فــي 2017/11/28 و 2232 العدد / 28046 
في 2019/6/30 واستنادا الى احكام قانون حتصيل 
الديون احلكومية رقم 56 لســنة 1977 فقد تقرر 
انذاركم بوجوب تسديد مبلغ التضمني املشار اليه 
أعاله خالل فترة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ 
تبليغكم بهذا اإلنذار وبخالفه فســوف يتم اتخاذ 
اإلجــراءات القانونية بحقك وذلك بوضع إشــارة 
املنقولة  التنفيــذي على كافة اموالكــم  احلجز 
والغير منقولة وذلك الستحصال مبلغ التضمني 

وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

العدد: 2390 / ب / 2022
التاريخ: 27 / 7 / 2021

الى املدعى عليه
 )سليم حافظ عسكر(

اقام املدعي )غالب عواضه زغير( الدعوى 
 2022  / ب   /  2390 املرقمــة  البدائيــة 
يطالبك بتسديد مبلغ قدره خمسمائة 
مليــون دينــار عراقــي وجملهولية محل 
اقامتكم حســب كتاب مركز شــرطة 
العــزة بالعدد 8801 فــي 25 / 7 / 2022 
واشــعار مختار املنطقة اخملتار حســني 
عبد علــي تقرر تبليغكــم بصحيفتني 
محليتــني في موعــد املرافعة املصادف 
15 / 8 / 2022 الســاعة التاسعة صباحاً 
وفي حال عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونياً سوف جترى املرافعة بحكم غيابياً 

وفق القانون.
القاضي
محمد حردان السراي 

محكمة األحوال 
الشخصية في الكوت

تنوية
احلاقا باعالننــا املرقم 3449 
فــي  واملنشــور   2022 /ش/ 
العدالــة وجريــدة الصباح 
   2022/7/28 فــي  اجلديــد   
حيــث ورد خطا في اســم 
املدعــي عليــه / صابر عبد 
كعــار والصحيح صابر عبد 

عكار
لذا اقتضى التنوية

فقدان سيارة 
الســيارة  فقــدت 
املرقمة ) 76402( نوع 
خصوصي   307 بيجو 
اللون  حمــراء  بغداد 
موديل  2006 على من 
االتصال  عليها  يعثر 
علــى رقــم الهاتف 

)07703628041(

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 3702/ش/2022
الى املدعى عليه/ قارمان ظاهر محمد 

امني
اقامــت املدعية )امل باســم محمد( 
الدعوى املرقمة اعاله والتي طلب فيها 
دعوتــك للمرافعة واحلكــم بالتفريق 
للهجر وجملهولية محل اقامتك وحسب 
اشــعار مختــار محلة ناحية شــوان 
واملرفــق بكتاب مركز شــرطة الدبس 
بالعــدد 5880 فــي 2022/7/17 تقــرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
رســميتني يوميتني للحضور امام هذه 
احملكمــة بتاريخ 2022/8/11 الســاعة 
التاســعة صباحا وعند عدم حضورك 
او من ينوب عليك قانونا ســوف جتري 
املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

االحد 31 متوز 2022 العدد )4944(

Sun .31 Jul. 2022 issue )4944(



11رياضة األحد 31 متوز 2022 العدد )4944(

Sun. 31 Jul. 2022 issue )4944)

بدء بطولة أثقال 
البارالمبية في 11 آب  

أولمبي المصارعة 
يستعد لكأس العالم 

عدنان في طريقه 
لتمثيل كازان الروسي

هشام السلمان *
قــرر املكتب التنفيذي للجنــة  الباراملبية الوطنية 
العراقية انطــاق بطوالت العــراق جلميع االحتادات  
املنضويــة حتت لــواء اللجنة الباراملبيــة العراقية 
وعددهــا ) 16 ( احتادا .. وســتنطلق  بطولة العراق 
برفــع االثقــال الباراملبي في العاصمــة بغداد  يوم 
احلادي عشــر من شهر آب وذلك على قاعة   االلعاب 
الرياضية مبقر اللجنة الباراملبية  الوطنية العراقية 
، وكان املكتــب التنفيذي للجنة الباراملبية  قد حدد 
موعدا القامة فعاليات البطولــة  وذلك من احلادي 

عشر وحتى الرابع عشر من شهر آب 2022.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي للمصارعة، عن بدء جتمع العبي 
منتخبه األوملبي حتت ســن 23 عاماً في قاعة االحتاد 
مبلعب الشعب الدولي، اســتعدادا لبطولة العالم 
حتت 23 عاماً املقررة في إســبانيا.. وقال نائب رئيس 
احتاد املصارعة، مهدي حســن إسماعيل، إن »االحتاد 
قرر جتمع العبي االنديــة املصنفني باملركز التدريبي 
التابع الحتاد املصارعة مبلعب الشعب الدولي«، مبيناً 
أن »الهدف من التجمع هو لتدريب الاعبني املصنفني 
الذين سيخوضون منافسات فيما بينهم يوم االثنني 
من االسبوع املقبل بإشراف احتاد املصارعة واللجنة 
الفنية ومدربي املنتخب وذلك الختيار التشــكيلة 
األفضل التي ســتمثل املنتخب األوملبي في بطولة 
العالم املقبلة املقررة في إسبانيا للمدة من 24-15 

من شهر تشرين األول املقبل«.
وأضاف أن »االحتاد كلف املدربني االيرانيني )ســعيدي 
و)مصطفى  الروماني،  املصارعة  لفعالية  شــيرزاد( 
نيرمــان( لفعالية املصارعة احلرة«، مشــيراً إلى أن 
»االحتاد سيقيم للمنتخب بعد التوصل للتشكيلة 
النهائية التي ســتمثل االوملبــي العراقي في كاس 
العالم املقبلة، معســكراً تدريبياً داخلياً، وآخر في 
ايران شــهر آب املقبل، ومعسكرا ثالثا خارجيا قبل 
انطاق البطولة في دولة تكون اجوائها متشــابهة 

ألجواء إسبانية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل النجم العراقي علي عدنان، تدريباته مع فريق 
روبن كازان، متهيًدا لتمثيله في مبارياته املتبقية من 
الدوري الروســي.وكثف علي عدنان العب املنتخب 
العراقي، جرعاته التدريبية مع الفريق الروسي الذي 
يستعد ملواجهة أوفا، مطلع آب املقبل، ضمن اجلولة 

الثالثة من البطولة.
وعلى الرغم مــن االهتمام الكبير مــن قبل اجلهاز 
للتدريبات،  بانضمــام عدنان  لروبن كازان،  التدريبي 

لكن الاعب العراقي لم يوقع رسمًيا حتى اآلن.
وحال إمتام الصفقة، ســيكون علي عدنان، احملترف 
العراقي الثانــي الذي يخوض جتربــة احترافية في 
املاعب الروسية، بعد الدولي صفاء هادي الذي سبق 
له متثيل كريليا سوفيتوف سامارا الناشط بالدوري 

املمتاز. 
يذكر أن علي عدنان ظهير املنتخب العراقي، ســبق 
لــه االحتراف مــع تشــايكور ريزه ســبور التركي، 
وأودينيــزي وأتاالنتــا وفانكوفــر وايتكابس الكندي 

وفايله الدمناركي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اســتقبل وزير الشــباب والرياضة 
عدنــان درجال، الســفير االيطالي 
في العراق »ماريتسيو كريكانتي«.و 
شــدد الســيد الوزير خال اللقاء 
الســبل  افضل  ايجاد  على ضرورة 
مع  املشــترك  العمــل  لتفعيــل 
قطاعي  فــي  إيطاليا  جمهوريــة 
الشــباب والرياضــة، باألخص في 
القطــاع الرياضي نظــراً لتفوقها 
الكبير في هذا اجلانب، ســواء في 
أم بقية االلعاب، ولفَت  القدم  كرة 
الســيد الوزير الى حاجــة العراق 
املاسة ملعاجلات حقيقية في كثير 
من اجلوانب اجملتمعيــة التي القت 

بظالها على واقع الشباب.
من جانبه ثمن الســفير االيطالي 
حفــاوه االســتقبال التــي حظي 
بها مشــيراً الى ان الرياضة تعمل 
على تعميــق الهوية الوطنية لدى 
الشعوب كما اشاد بجهود السيد 
الوزيــر  والتي تدلل على ســعيه 
احلثيث من اجل النهوض بالرياضة 

العراقية على جميع املستويات .

ورشة المناء ومديري أندية املمتاز
أقــاَم االحتادُ املركزي لكــرِة القدم، 
أول أمس، وَرشــَة َعمٍل ألمناِء سّر 
الــدوري املُمتاز،  ومديري أنديِة فرِق 
املدربني  تعليم  فيها مديــُر  حاضرَ 
في االحتــاد البلجيكّي لكرِة القدم 
)كريس فــان دير هايجــن(. وحضرَ 
والرياضة  الشــباب  وزيُر  الَورشــة 
رئيس االحتــاد العراقّي لكرِة القدم، 
عدنان درجــال، وُعضو االحتاد يحيى 
زغير واألمني العــاّم لاحتاد محمد 

فرحان وأعضاء جلنة املُستشارين.
رحَب  الَورشــة،  َعمِل  بدايــِة  وفي 
العــاّم محمــد فرحــان  األمــنُي 
باحلاضريــن، مؤكداً حــرَص االحتاد 
على إقامِة هكذا ُمحاضراٍت وورِش 
َعمٍل من أجل رفِع ُمستوى وتنِمية 
ُقــدرات العاملني في ميــداِن كرِة 
القدم.. مبيناً: إن هناك دوراٍت وورَش 

عمل قادمًة محلياً وخارجياً.
ومتحــورت الورشــُة حــوَل بنــاء 

ُمســتقبِل كــرِة القــدم، وقــّدَم 
فان  )كريــس  البلجيكــي  فيهــا 
عن  مفصاً  هايجــن( شــرحاً  دير 
كيفيِة التخطيــِط لبناِء كرِة قدٍم 
بتجربِة  ُمستشــهداً  مستقبلّية، 
وتطورها  البلجيكّية  القــَدم  كرة 
الكبيــر فــي العقديــن األخيرين.
وشّددَ هايجن على ضرورِة االهتمام 
البراعم  بالفئاِت العمرّيــة وحتديد 
باعتبارهم النــواَة لصناعِة العبني 

باحترافيٍة عاليــٍة.. مؤكداً بالوقِت 
نفسه على أهميِة دور املدربني في 
ذلــك، وعلى ضرورِة تطويــرِ ُقدرات 
املدربــني وزجهم فــي ورٍش ودوراٍت 
تعاون  بضــرورِة  ُمطالباً  متقدمة، 
األنديــِة واحتاد الكــرة واألكادمييات 
الرياضّية في ســبيِل بناء كرة قدٍم 

حقيقّية.
وفي مداخلٍة، حتدَث وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال، مطالباً 

احلضورَ بضرورة االستفادِة الُقصوى 
إياها فرصاً  من هكذا ورٍش، معتبراً 
حقيقيــًة للتطويــرِ.. مبينــاً : إن 
العالــم احمُليط بنا تطورَ بشــكٍل 
كبيرٍ فــي ميداِن كــرة القدم من 
والتخطيط، وعلينا  العمــِل  خال 
أن نحذو حــذو اآلخريــن من أجل 
والتعلُِّم  الكــروّي  بالرَّكب  اللحاِق 

واالستفادِة من جتارب اآلخرين.

مدربان جديدان لألوملبي 
والناشئني

القدم،  لكرة  املركــزي  االحتاد  أعلن 
، تعيــني راضــي شنيشــل، مدربًا 
23 عاًما. األوملبي حتــت  للمنتخب 

وسيقود شنيشل املنتخب األوملبي 
العراقي في املرحلة املقبلة وحتديدا 
املؤهلة  اآلســيوية  التصفيات  في 
ألوملبياد باريس 2024، خلًفا للمدرب 
سوكوب،  ميروســاف  التشيكي 
االحتاد  مــع  انتهى عقــده  الــذي 
مشــاركة  نهاية  عقب  العراقــي 
أســود الرافدين في نهائيات كأس 
آســيا التي خرج منها بعد الهزمية 
أمام أوزبكســتان بركات الترجيح 
في الدور ربع النهائي من البطولة.

وســبق للمدرب راضي شنيشل أن 
قاد األوملبــي العراقي في تصفيات 
2012، ولم ينجح  لنــدن  أوملبيــاد 
بالوصــول معــه إلــى النهائيات، 
كما أشرف شنيشــل على تدريب 
املنتخب األول في عدة فترات أبرزها 
2018.وعلى  العالم  تصفيات كأس 
صعيد األندية أشــرف على تدريب 
الزوراء والطلبة والقوة اجلوية، كما 
قاد نادي قطــر القطري في جتربته 

االحترافية الوحيدة.
كما أعلــن االحتاد العراقــي، إقالة 
اجلهاز التدريبي ملنتخب الناشــئني 
حتــت 16 عاما الذي يقــوده املدرب 
حســن كمال ومســاعديه سعد 
عبــد الرحيم ومحمــد علي كرمي، 
وتعيني أحمــد كاظم مدرباً جديداً 
لقيادته في تصفيات كأس آســيا 
التي ســتنطلق في عمــان خال 
أيلول املقبل.وسبق لكاظم أن عمل 
مع عدة أندية محلية أبرزها الكرخ 

والصناعات الكهربائية وسامراء.

درجال وكريكانتي يبحثان تفعيل التعاون 
الرياضي بين العراق وإيطاليا 

اتحاد الكرة يضع ثقته بشنيشل لقيادة األولمبي ويسمي أحمد كاظم مدربا للناشئين 

درجال يلتقي السفير االيطالي في بغداد

تقرير 

صكبان الربيعي 

املعلوم فــي بداية كل موســم تأخذ 
األندية  بــني العبــي  انتقاالت  ســوق 
املشــاركة ببطولة الدوري املمتاز بكرة 
القدم مداها الواســع.. منها بســبب 
رغبة إدارات األنديــة إجراء تغييرات في 
الواجب  تؤدي  التي لم  تشكيلة فرقها 
املطلوب منهــا في املوســم املنتهي 
والبعض اآلخــر يجد ان املهمة تتطلب 
اجراء ترميمات في املوســم اجلديد من 
فرق  ملنافســة  العودة  إمكانيــة  أجل 
األنديــة األخرى، فيمــا اكتفى الطرف 
الثالث بتشكيلة فرقه لقناعته التامة 

بأنها قد أدت املهام املطلوبة منها.

الشرطة واحلفاظ على اللقب
احلائز  نادي الشرطة  إدارات  ان  واملاحظ 
على بطولة الــدوري كانت أكثر قناعة 
من خال رغبة مدربهــا املصري مؤمن 
احلفــاظ على  ســليمان في ضــرورة 
تنقات  باســتثناء  العبيها  مجموعة 
بســيطة ال تشــمل العناصر املهمة 

مبــا فيهم احلارس األمني أحمد باســل 
والهــداف الســوري احملتــرف محمود 
املواس في حني انتقل ســعد ناطق إلى 
الباطن  فريــق  صفوف  فــي  االحتراف 
السعودي، في حني شــملت التنقات 
فــرق األندية اجلماهيريــة األخرى وهي 

الزوراء والطلبة واجلوية.

الزوراء والهجرة الكبيرة 
فريق نادي الزوراء بحســب االخبار التي 
تناقلتهــا أجهــزة اإلعــام كان اكثر 
األنديــة التي فقدت العبيها بســبب 
سوء نتائجه في املوسم املنتهي، حيث 
فقد زاهر ميداني السوري احملترف وعاء 
مهاوي واحمد ســرتيب واحمد فاضل 
ومؤيد عبد الباســط، لكن في الوقت 
نفســه احتفظ بحارس املرمى الدولي 
جال حســن واحملترف املوريتاني احلسن 
حويبيب واملدافع حسام كاظم وعباس 
قاسم وحسن عاشور واستقطب خيرة 
املهاجمني الشــباب منهم حسن عبد 
الكرمي امللقــب »قوقية« قادما من نادي 
الكرخ ومحمد مراد مهاجم نادي نفط 
الوسط وعاء عباس ومصطفى محمد 

وميثم جبار من اجلوية.

استقطابات للجوية 
اما فريق اجلوية فقد استقطب الاعب 
الشــرطة  نادي  مــن  قاســم  محمد 
ومنافس يونس من نادي الكرخ ومدافع 
وحارس  إبراهيم خلف،  القاســم  نادي 
املرمى الدولي محمــد حميد من نادي 
الكهرباء لكنــه فقد الاعبان الدوليان 
صفاء هادي لذهابــه إلى االحتراف في 
نادي تراكتور اإليراني وضرغام إسماعيل 
النتقالــه إلى نادي الطلبــة وقد اعلن 
املدرب قحطــان جثير بأنه وضع اخلطة 
املناسبة الستقطاب الاعبني املؤهلني 
العــادة اجلوية إلــى منصــة التتويج 

باأللقاب.

مدربون وتعاقدات
التنقات لم  وكما هو معــروف فــأن 
تشــمل الاعبــني فقد وامنا شــملت 
املدربني أيضا حيث انتقال مدرب النجف 
حســن أحمد لتدريب نادي النفط بعد 
ان قرر مدربه باســم قاســم االنتقال 
للعمل في الســعودية او اإلمارات واذا 

تعذر ذلك فأنه ســيعود للدوري احمللي، 
في حــني احتفظ لؤي صــاح مبهامه 
املدرب  وكذلك  الكهربــاء  لنادي  مدربا 
أحمد عبد اجلبار في تدريب نادي الكرخ 
واحتفــظ املــدرب عبد الغني شــهد 
مبكانه في تدريب نادف نفط الوســط 
ومســاعديه حيدر جنــم واملدير الفني 
نبيل عباس وجاء املدرب أحمد خلف من 
نفط ميسان ليدرب نادي النجف خلفا 

للمدرب حسن احمد.
املدرب  نادي نفط ميسان  إدارة  وسمت 
عدي إســماعيل خلفا للمدرب أحمد 
أبو  الوهاب  املــدرب عبــد  خلف وجاء 
للمــدرب أســعد عبد  بديا  الهيــل 
الرزاق فــي تدريب نــادي نفط البصرة 
وجاء املــدرب صاحب اخلبــرة الطويلة 
ثائر أحمد لتدريــب نادي الطلبة خلفا 
محفوظ،  أنــس  الســوري  للمــدرب 
واحتفــظ نادي املينــاء البصري مبدربه 
علي وهــاب واملدرب وســام طالب في 
تدريب نادي أمانــة بغداد كما احتفظ 
مدرب نادي نوروز ولي كرمي مبكانه وجاء 
املدرب حمزة هــادي لتدريب نادي زاخو 

بديا للسوري فراس اخلطيب.

سوق االنتقاالت اشعل األوساط لمصلحة الالعبين ومنفعة المدربين
تحضيرا للموسم الكروي الجديد

لقطة من مباريات دوري الكرة املمتاز

متابعة ـ الصباح الجديد:
يلعــب منتخــب شــباب العراق 
األحد  اليــوم  الطائــرة  بالكــرة 
علــى امليداليــة البرونزيــة أمام 
نظيره اللبناني ضمن منافســات 

بطولة إحتاد غربي آســيا املقامة 
منافســاتها حالياً فــي اململكة 
العربية السعودية.. بعد خسارته 
ماراثونية  مبــاراة  أمــس  أمــول 
ضمن دور نصــف النهائي امتدت 

خلمسة أشــواط منتخب شباب 
أمام املستضيف  العراق يخســر 
ألثنني  أشــواط  بثاثة  السعودي 
 )22-25)  )25-18)  )16-25( بواقــع 

 .)12-15) )25-17)

بغداد ـ ساجد سليم:
من اجل املنافسة والتاهل الى الدوري 
املمتاز بكرة القدم بدا فريق الكرة في 
نادي الدفــاع املدني حتضيراته مبكرا 
من اجــل التاهل الــى مصاف دوري 
الكبار بدعم متواصل من قبل اللواء 
كاظم بوهان مدير عام إلدفاع املدني 
الــذي قدم لنا الكثير من اجل حصد 
االلقــاب على املســتوى احمللي منذ 
اللحظة  النادي وحلد هذه  تاســيس 

ولم يبخل علينا بكل بكل شيء.
واعرب محســن نائب رئيس الهيئة 
االدارية ومشــرف الفريــق ان فريقنا 
فريق شبابي وسبق ان قدم مستوى 
رائع في املوسم املاضي وكنا قريبني 
جدا من مركــز الوصيف لوال الظلم 
التحكيمــي الذي طــال فريقنا في 
اكثــر من مباراة مهمــة لكن نقول 
احلمدهلل على كل شيء ونحن كادارة 
اهتمامنا واضح ونعمل ســويتا من 
اجــل الفريق وايضا هنــاك متابعة 
مســتمرة من رئيس الهيئة االدارية 
الدكتور عادل احلر الذي يتابع ويحضر 
ويقدم  للفريق  التدريبيــة  الوحدات 

لهم الدعم املعنوي واملالي.

واضــاف ان فريقنا قد اســتقطب 
اكثر مــن العب لصفــوف الفريق 
ومــن ضمنهم العبــني محترفني 
من نيجيريا هم ساندي مبركز قلب 
باالضافة  جونيــور  واملهاجم  دفاع 
الى عدد من الاعبني احملليني الذين 
مثلــوا اندية من الــدوري العراقي.

وايضا استقطبنا عدد من الاعبني 
من النــادي ومن الفئــات العمرية 
والرديــف بعد تقدميهم مســتوى 
رائــع في املوســم املاضــي وايضا 
هنــاك متابعة مســتمرة من قبل 

الكابنت عادل عجر وكادره املميز في 
اختيار الاعبني والوقوف على مدى 
جاهزيتهم و اكيد هو املسؤول اوال 
واخيرا علــى اختياره لاعبني ونحن 
لكونه  باملدرب  الثقة  جددنا  كادارة 
اسم كبير وعمل مع عدة اندية في 
األولى  الدرجة  ودوري  املمتاز  الدوري 
وهذا يــدل على اننا هذا املوســم 
سيكون مختلف متاما عن املواسم 
السابقة.واخيرا اقول شكرا للسيد 
اللواء كاظم بوهــان على تواصله 

ودعمه املستمر.

المكتب االعالمي 
الوطني  املنتخــب  وفــد  وصــل 
الى مدينة  للركبي صباح أمــس 
دبــي االماراتيــة للدخــول فــي 
اجلاهزية  تدريبي الكمال  معسكر 

منافســات  خوض  قبــل  التامة 
البطولة االســيوية التي ستقام 
في إندونيسيا لسباعيات الركبي. 
. واكد االمــني العام ورئيس الوفد 
محمد حنون : ان املنتخب سيدخل 

في معســكر تدريبــي مغلق في 
االســتعدادات  على  للوقوف  دبي 
االخيــرة قبل الدخــول في صراع 
القــارة الصفراء في إندونيســيا 

مطلع شهر اب املقبل..

جدة ـ وكاالت:
أعلن نادي الشــباب الســعودي 
لكرة القدم تعاقــده مع املدرب 
اإلسباني فيســنتي مورينو ملدة 
موســم واحد.. وقال الشــباب 

عبــر حســابه الرســمي على 
موقــع التواصــل االجتماعــي 
نــادي  إدارة  »وقعــت  »تويتــر«: 
الشــباب عقداً مع املدير الفني 
اإلســباني فيســنتي مورينــو 

الفريق  لقيادة  املساعد  وطاقمه 
األول لكرة القــدم بالنادي وذلك 
ملدة موســم رياضي واحد«.ودرب 
بآخر  إســبانيول  فريق  مورينــو 

موسمني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الــدورة  فــي  العــراق  يشــارك 
بفعالية  الدوليــة  التحكيميــة 
البوتشــيا لشــديدي االعاقــة.. 
في  التحكيمية  الــدورة  وتقــام 
هولنــدا للمدة  مــن الثاثني من 
شــهر متوز  اجلــاري ولغاية الثاني 
من شهر آب املقبل.. وميثل العراق 
في الــدورة التحكيمية الدكتورة 
اميــان عبد األميــر اخلزرجي ، التي 
تُعــد من الرياضيــات االكادمييات 

كونهــا خريجــة كليــة التربية 
جامعية  واستاذة  الرياضة  وعلوم 
بالكلية ذاتها فضا عن انها سبق 
لها ان عملت في احتاد البوتشــيا 
وســاهمت فــي تطويــر اللعبة 
وذلك عند تأسيس احتاد البوتشيا 
احد احتــادات اللجنــة الباراملبية 
وتعد  باللعبة  ولها خبرة كبيــرة 
للتحكيم  تأهيليــة   الدورة  هذة 
فــي جميع البطــوالت العربية و 

اآلسيوية و الدولية.

شباب الطائرة يبحثون 
فريقنا هذا الموسم سيظهر بحلة جديدةاليوم عن برونز غربي آسيا

مشرف كرة الدفاع المدني..جبار محسن.

اإلسباني مورينو مدربًا للشباب السعوديالركبي يعسكر في اإلمارات

العراق ُيشارك بالدورة التحكيمية 
الدولية بالبوتشيا في هولندا 

اميان عبد األمير

جبار محسن حلظة التوقيع مع النيجيري ساندي

7:00 مساًء

9:00 مساًء

مفكرة اليوم

إنجلترا ـ ألمانيا

سان جيرمان ـ نانت
السوبر الفرنسي 

نهائي أوروبا للسيدات 
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ســجل لنا التاريخ بعض الوقائــع الدالة على 
عمق النزعــة اجلاهلية التي كان ينطوي عليها 

االمويون.
وإذا كان معاويــة هــو املؤســس لدولتهم في 
الشــام فيكفي ان تقف على ما رواه املسعودي 
في مروج الذهب وابن أبي احلديد في شرح نهج 

البالغة عن ابن املغيرة بن شعبه حيث قال:
)وفــدُت مع ابي على معاوية ، فــكان ابي يأتيه 
ويتحدث معه ثم ينصرف الــّي فيذكر معاوية 

ويذكر عقله ، ويعجب مما برى منه .
اذ جاء ليلًة فأمسك عن العشاء فرأيُته مغتما 
فانتظرتُه ساعة وظننُت أنه لشيء حدث فينا، 

أوفي عملنا فقلت له:
مالي اراك مغتما منذ الليلة؟

قال:
يا بني جئُت من عند أخبث الناس، 

قلت له :
وما ذاك ؟

قال :
خلوُت مبعاوية فقلت له :

اّنك قد بلغت ُمناك يا امير املؤمنني فلو أظهرَت 
عدالً وبسطَت خيراً فانك قد كبرت ،

ولو نظرُت الى اخوتك ِمْن بني هاشــم فوصلَت 
أرحاَمُهم فو اهلل ما عندهم اليوم شيٌء نخافه 

، فقال لي :
هيهات هيهات 

َملَــَك أخو تَْيــم فعدل فواهلل ماعــدا أْن هلك 
فهلك ذِْكُره االّ ان يقول قائل : أبو بكر ،

ثم َملََك اخو َعِدّي فاجتهد وشــّمر عشر سنني 
فــو اهلل ما عدا أْن هلك فهلك ذِْكُره االّ ان يقول 

قائل : عمر ،
ثــم َملََك أخونا عثمان فملك رجٌل لم يكن أحٌد 
في مثل نســبه ، فعمل ما عمل فو اهلل ما عدا 

أْن هلك فهلك ذِْكُره وذِْكر ما ُفِعَل  به،
واّن أخا هاشــم يُصرخ به فــي كل يوم خمس 

مرات :
" أشهد ان محمداً رسول اهلل "

فاّي عمل يبقى بعد هذا ال أمَّ لك االّ دَْفَنا دَْفنا "
هذه هي حقيقته األموية التي كانوا يخفونها 

عن الناس .
انهم ال يريدون لالسالم االّ الدفن وال يعملون االّ 

للقضاء عليه ،  
ومــن هنا أعد ) معاوية ( ولــده الفاجر  ) يزيد ( 
للخالفــة ليتم له اكمال ما بدأه أبوه ِمْن نقض 

دعائم االسالم وحتويله الى ملك عضوض .

--2

ولننظر الى ما قالــه امير املؤمنني علي )ع( الى 
حجر بن عــدي وعمرو بن احلمــق اخلزاعي حني 
تناهى الى ســمعه أنهما يلعنان أهل الشــام 
الذيــن كانوا يتجاهــرون بلعن أميــر املؤمنني 

والبراءة منه ،
قال لهما ) عليه السالم ( :

) كرهت لكم ان تكونوا لّعانني شّتامني ، 
تشتمون وتتبرون ، 

ولكن لو وصفتم مساوَئ عمالِهم فقلتم :
اّن من سيرتهم كذا وكذا ...

ومن أمعالهم كذا وكذا 
كان أصوب في القول وأبلغ في العذر ، 

وقلتم وكان لعنكم أو براَءتكم منهم :
اللهم احقن دماءنا ودماءهم 

وأصلْح ذاَت بَْيِننا وبْيِنهم ، 
وأهدهم من ضاللتهم ، 

حتى يعرف فاحلقَّ منهم َمْن جهله ،
 ويرعوي عن الغّي والعدوان منهم َمْن لهج به ، 

لكان أحبَّ الّي وخيراً لكما "
الكرمي  واخللــق  والرفعة  الســمو  الــى  فانظر 
كيف يعكســه امير املؤمنني )ع( في توجيهاته 
وكلماتــه حتى مــع اعدائه وقارنْــُه مبا صنعه 

األوغاد تتضح لك الصورة .
وجاء في التاريخ :

أّن ابا الدرداء أنكر على معاوية لِْبَسُه احلرير ،
وشربه في آنية الذهب والفضة ، 

وقال له :
سمعُت رسوَل اهلل )ص( يقول :

" إّن الشــارب فيهمــا ليجرجر فــي َجْوِفه نارَ 
جهنم "

فقال معاوية :
" أما أنا فال أرى بذلك بأساً "

فقال ابو الدرداء :
" أنا أخبره عن رسول اهلل )ص( وهو يخبرني عن 

رأيه .
ال أساكنه بأرٍض أبدا "

وهكذا يســتهني )معاوية ( بأحكام االســالم 
ويستند الى رأيه اخلاص الذي ما أنزل اهلل به من 

سلطان ..!!
فاملعركة بني اهل البيت ) عليهم السالم ( وبني 

االمويني هي معركة االسالم مع اجلاهلية .
ونهضــة االمام احلســني )ع( بوجــه الطغيان 
األموي ملحمُة فداء وصيانٌة لالســالم ممن أراد  

القضاء عليه .

النزعة الجاهلية 
لألمويين 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

سمير خليل:
عاد فرســان املســرح العراقي من 
العاصمة االردنية عمان يتمنطقون 
بجوائز االبــداع التي حصدوها في 
مهرجان مســرح الرحالــة لفنون 
اختتم  الذي  املفتوحــة  الفضاءات 

باالردن مؤخرا.
االجناز الكبيرمتثل بحصد مسرحية 
)ميت مات( التــي كتبها واخرجها 
الكاتــب املبــدع علي عبــد النبي 
الزيدي جلائزة أفضل عرض مسرحي 
متكامل فــي املهرجان، كما حصل 
بطــل املســرحية الفنــان مخلد 
أفضل  العبيدي على جائزة  جاسم 
من  املســرحية  املهرجان،  في  ممثل 
متثيل محسن خزعل ومخلد جاسم 
وسجاد جاراهلل وانتاج مشغل دنيا 
لالنتاج الســينمائي واملسرحي في 

الناصرية.
علي  املســرحية  ودراماتورج  كاتب 
للصباح  الزيدي حتــدث  النبي  عبد 
املهرجان ومشاركة  اجلديد عن هذا 

مسرحنا العراقي فيه فقال:
فــاز العــراق باجلائــزة الكبرى في 
مهرجان مسرح الرحالة للفضاءات 
املفتوحة فــي االردن، وهــي جائزة 
افضــل عرض متكامل مبســرحية 
)ميت مات( وفازت املســرحية ايضا 
بجائزة التمثيل لـ )مخلد جاســم( 
املهرجان  ممثــل،  افضــل  بجائــزة 
الدول  مــن  العديد  فيه  شــاركت 
العربية منها املغرب والعراق واالردن 

وفلســطني ومصر، وقد قدمت كل 
العروض املســرحية في الفضاءات 
املفتوحة وحضرهــا جمهور غفير 
مــن االردن اضافة للحضور العربي،  
اجلائزة لكونها جائزة  تكمن أهمية 
عربية مهمة جــاءت كتتويج لهذا 
العــرض بعــد رحلــة طويلة من 
العروض عراقياً وعربياً، وايضا تتويٌج 
ملســرحنا العراقي بتأريخه املشرق 
واالجنازات  االبداعية  باحملطات  املليء 

الكبيرة".
واضاف : ومــا نحــن –بتواضع- إالّ 
القادمني  املسرحيني  من  مجموعة 
من مدينة الناصرية نحاول أن نكمل 
هــذا املشــواراالبداعي الذي نفخر 
به، حقق العــرض اصداء كبيرة في 
األردن من بــني العديد من العروض 
العربية وعــّده األغلب كونه عرضاً 
عاملياً ذهب الــى املنطقة األصعب 
على مســتوى التأليــف واالخراج 
والتمثيل وكان نقلــة جديدة على 
ذائقــة املتلقي عربياً، كما شــكل 
العمل  مغامرة في طريقــة عرض 
فــي فضــاء مفتوح على ســاحة 
املتحــف الوطني االردنــي للفنون 
اجلميلــة والذي قوبل بــردود أفعال 
مفرحة جــداً ففاز بجائزة املهرجان 
الكبرى والتمثيــل باتفاق كل اآلراء 

عن العرض".

اخملرج الكبير كاظم نصار : 
عدنا الى بالدنا بعد مشــاركتنا في 

الفضاءات  لفنون  الرحالة  مهرجان 
املفتوحــة املســرحي فــي عمان 
ويســعى  تخصصي  مهرجان  وهو 

للخروج من البيت االول العلبة .
وشــارك العراق بعرض مســرحية 
)ميت مات(  وحصــد جائزة افضل 
علي  ودراماتورجيا  تاليــف  عــرض 
ممثل  وافضل  الزيــدي  النبــي  عبد 
اجناز  وهو  العبيدي  مخلد جاســم 
مفرح ومهــم لهذا العرض اخملتلف 
والصادم، كما شــاركت انا كعضو 
جلنة التحكيم وفي الندوة الفكرية 
املســرحي  املكان  )جماليــات  عن 
البديــل( بورقة بعنــوان اخلروج من 

البيت االول".
االصدقاء  اشــكر  ان  واضاف:اريــد 
حلفاوتهم ومحبتهم واحيي حضور 
ومتابعــة ودعم الصديــق الكاتب 
املسرحي هزاع البراري امني عام وزارة 
الثقافة االردنية واالخ نقيب الفنانني 
االردنيــني محمد يوســف العبادي 
واجلهد الكبير الدارة املهرجان وجلانه 
واحيــي صديقي اخملرج حكيم حرب 
مديــر املهرجان لســهره وحنكته 
علــى ان يظهر املهرجــان بصورته 
اجلميلة وامتنى ان يستمر دعم هذا 
املهرجــان التخصصي ويقف على 
شــاطىء االبداع دائمــا وهي بداية 
مهمــة وفاعلــة ، واريــد ان احيي 
جلنة التحكيــم ملهنيتها وحرصها 
وجمالها، كذلك اشكر نقابتنا االم 
نقابة الفنانــني العراقيني وبجهود 

جبار  الدكتــور  النقيب  الصديــق 
جودي لدعمه للعرض ولنا لتحقيق 
لقاءات  والــى  فاعلــة  مشــاركة 
ابداعية اخرى واجناز جديد، وكل عام 

وبلداننا ومسرحنا بالف خير".
وأشــرف اخملرج املغترب في السويد 
كرمي رشــيد على ورشــة جماليات 
املكان املســرحي البديل، وشــارك 
ايضا اخملرج املســرحي كاظم نصار 
"جماليات  الفكريــة  النــدوة  في 
املكان املسرحي البديل" وعضوا في 

جلنة التحكيم اخلاصة باملهرجان.
يذكر ان املهرجان الذي اقامته فرقة 
مســرح الرحالة في األردن اســتمر 
اربعة ايام وحملــت دورة هذا العام 
وكانت  عّمــان"،  "فضــاءات  عنوان 
الراحل  املسرحي  اخملرج  لروح  مهداة 
للمهرجان  وشــكلت  نافع،  حسني 
جلان عديــدة مختصة وادار املهرجان 
بامتياز اخملرج االردني املعروف حكيم 
حرب، وشــاركت في أيــام املهرجان 
من  مي(  )دوري  مســرحيات  األربعة 
فلســطني و)بيت الطيب( من مصر 
و)الســندباد( و)قطــار الباقورة( من 
األردن و)الليلة( من املغرب ومسرحية 
)مّيت مات( مــن العراق،  فيما ألغي 
العــرض اجلزائري )اجلــار( بعد تعذر 
االردن،  إلــى  الوفــد اجلزائري  وصول 
كما عرضت مســرحيتا )سالومي( 
من األردن في افتتاح املهرجان و)أهل 
الهوى( من مصر في ختام املهرجان 

وهما خارج املسابقة الرسمية.

انجاز "ميت مات" في االردن تتويٌج 
لمسرحنا العراقي بتأريخه المشرق

الكاتب علي عبد النبي الزيدي:

البصرة - الصباح الجديد: 
أعلن املدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات علي 

شلغم عن شمول بناية مفتشية آثار وتراث البصرة 
بالترميم من قبل منظمة اليونسكو للسنة املقبلة 

 .2023
وأوضح شلغم أنَّ منظمة اليونسكو شملت بناية 

مفتشية آثار وتراث البصرة بالصيانة والترميم، وبدعم 
من محافظة البصرة والتي من املؤمل أن يتم حتويل 

البناية إلى متحف البصرة الفولكلوري بهدف محاكاة 
للتراث البصري الفولكلوري في نهاية السنة احلالية. 

قامت بكشف يذكر أنَّ املنظمة 
بأجهزة الفارور.البناية 

بغداد - الصباح الجديد:
توجت بلسم حسني البالغة من العمر 26 عاماً، بلقب 

ملكة جمال العراق لعام 2022 من محافظة بغداد 
الكرخ.

ووصلت حسني إلى املراحل النهائية، من إجمالي 19 
مرشحة تنافسن على اللقب.

ومن 19 مرشحة تنافسن على اللقب، وصلت خمسة 
منهن إلى املراحل النهائية، لتتوج بعد ذلك بلسم 

حسني باملركز األول وتظفر بتاج امللكة.
أما املراكز الوصيفة، فقد حلت سارة سعد من محافظة 

بغداد وصيفة أولى، في حني جاءت "جيهان هاشم" من 
واسط في مركز الوصيفة الثانية.

وبعد تتويجها بلقب ملكة جمال العراق، تتجه األنظار 
إلى مشاركة "بلسم" في مسابقة ملكة جمال العالم 

وملكة جمال الكون.. فهل ستتربع أيًضا على عرش 
اجلمال العاملي؟.

اليونسكو بصدد صيانة 
بناية مفتشية آثار البصرة

بلسم حسين تظفر بلقب 
ملكة جمال العراق

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

متابعة - الصباح الجديد:
بال شــك هنــاك ممثلــون يتعرضون 
حلــوادث في أثنــاء تصوير مشــاهد 
لهم فــي بعض األعمــال، وذلك إما 
بســبب خطورة تنفيذ ذلك املشهد، 
أو بسبب إهمال طاقم العمل بعض 
املمثلة  أن  ويبــدو  املؤذية،  التفاصيل 
التركية ســونغول أودان حدث معها 

األمر الثاني.
الصحف  مــن  العديــد  وبحســب 
التركية، فإن املمثلــة املعروفة عربياً 
بعد  إلى املستشــفى  نُقلت  بـ”نور”، 
إصابتها في موقع تصوير مسلســل 

“Nomen”، بسبب اإلهمال في املوقع.
التركية  املمثلة  أن  التقاريــر  وذكرت 
كانــت تقوم بتصوير مشــهٍد حلادث 
سيارة ضمن ســياق العمل، إال أنه مت 
ترك الســيارة وعدم االنتبــاه لها، ما 
أدخلهــا في وضع االصطــدام، األمر 
الذي أدى إلى انتفاخ الوسادة الهوائية 
اخملصصــة لألمان في حالــة احلوادث 
اخلطيرة بشــكٍل ُمفاجــئ، وعلقت 
أودان في مقعدهــا، لُتصاب بضرباٍت 
في البطن والــذراع نقلت على أثرها 

للمستشفى بشكٍل عاجل.
أما حالتها الصحية، فهي مستقرة، 

وإصاباتهــا كانــت طفيفة، في حني 
أن طاقم املسلســل ينتظــر خروج 
النجمــة الســتكمال التصوير بعد 

االطمئنان على صحتها.
ومسلسل “Nomen” يتم تصويره من 
أجل عرضه على منصة “ديزني بلس”، 
إلى  أرغنتش  خالــد  ببطولته  ويقوم 

جانب سونغول أودان.
ويتكون العمل الدرامي من 8 حلقات، 
وهو مــن إخــراج أوزر فيــزي أوغلو، 
وتدور  كولونــك،  ظافر  تأليــف  ومن 
أحداثه حول رجــل يعمل في مجال 
جهاز  اختــراع  ويقرر  التكنولوجيــا، 

يحّول فيها أفكار الناس إلى أصوات، 
وذلك عقب أن تدخــل زوجته وابنته 
في غيبوبة، إال أن حياته تنقلب رأساً 

على عقب بعد هذا االختراع.
وعلــى صعيٍد آخــر، كانت املمثلة 
التركيــة قد كشــفت منذ نحو 
أثناء  للتنمر  تعرضها  شــهرين 
عرض مسلســل “نــور”، الذي 
القى رواجاً كبيــراً في العالم 
العربــي عند عرضــه، وذلك 
بوسامة  مقارنتها  بســبب 
زميلها في العمل كيفانش 

تاتليتوغ.

نجمة "نور ومهند" تتعرض لحادث في موقع التصوير

ميسان - الصباح الجديد: 
أعلن محافظ ميســان علي دواي، امس 
السبت، الشــروع بالعمل إلنشاء سوق 
أن املشــروع  العمــارة العصري، مؤكداً 
سيوفر الكثير من فرص العمل وينشط 

احلركة التجارية في احملافظة. 
وقال دواي، إنه "مت الشروع بالعمل بسوق 
العمــارة العصري اخلاص من خالل اتفاق 
التعــاون الذي مت توقيعــه بني محافظة 
ميســان ورابطة احتــاد البلديات واملنفذ 

بواســطة برنامج األمم املتحــدة اإلمنائي 
وبتمويل من االحتاد االوروبي".

وأشــار إلى أنه "وجه باالهتمام باألعمال 
وتنفيذها حســب املواصفات املطلوبة"، 
مشــدداً، على "ضــرورة تكثيف اجلهود 
ومضاعفة العمل من أجل اجنازه بالوقت 
احملدد". وأكد دواي، على "أهمية مشروع 
ســوق العمارة العصري، الذي ســيوفر 
الكثير من فرص العمل وتنشيط احلركة 

التجارية في احملافظة".

البصرة - الصباح الجديد:
افتتحت نقابــة الفنانني فرع البصرة 
بالتعــاون مــع مؤسســة الشــلل 
الدماغي املعرض التشــكيلي للفنان 
الشــاب مجتبــى ميثــم مــن ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، بحضور نائب 
محافــظ البصرة الدكتــور. ضرغام 
الفنانني  االجودي ونخبة وجمهور من 

واملثقفني.
املعــرض لوحــات فنية في  وتضمن 
والوانها  مواضيعها  تنوعت  الرســم 

بأنامل الشاب مجتبى ميثم.
وأكــد االجــودي ان اقامــة هكــذا 
نشــاطات ســواء كانــت ثقافية أو 
ذوي  علمية مهمــة جدا لشــريحة 
الهمم االحتياجات اخلاصة، مشــيرا 
الــى اننا قبل أيــام اصدرنا حزمة من 

عدد  الى  واالقتراحــات  التوصيات 
املؤسســات احلكومية تدعم  من 

هذه الشريحة.
البصرة  فــي  الفنانني  نقيــب  وقال 
فتحــي شــداد املياحــي " ان اقامة 

هكذا نشاطات هو لدعم واحتضان 
هذه الشريحة املهمة في اجملتمع، 
مبينا ان نكون فاعلني في كســر 
مواهبهم  امــام  يقف  عائق  أي 
وطاقاتهــم وامتام مســيرتهم 
يشعرون  جنعلهم  كي  الفنية، 
ممارســة  على  قــادرون  بأنهم 
حياتهم بشكل طبيعي سواء 
بقية  او  والثقافة  بالفن  كان 
االخرى  واالعمال  النشاطات 
وان ابــواب نقابتنا مفتوحة 

للجميع.

انشاء سوق العمارة 
العصري بدعم أوروبي

افتتاح المعرض التشكيلي 
لـ"مجتبى ميثم" في البصرة

من ذوي االحتياجات الخاصة ..
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