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الصباح الجديد - خاص:
التنســيقي  اإلطار  قــوى  تواصل 
اعتراضهــا علــى قانــون الدعم 
الطــارئ لألمن الغذائــي، مؤكدة 
املقترح ينطوي على شــبهات  أن 
فســاد، فضــاً عــن مخالفتــه 
جنبة  يتضمــن  كونه  الدســتور 
مالية تســتدعي تدخل احلكومة، 
انقاذ  حتالــف  يتوقــع  وقــت  في 
وطن، مترير القانون نهاية الشــهر 
احلالي، ويتحدث عن اغلبية تكفي 

للتصويت عليه.
ائتــاف دولة  النائب عــن  وقــال 
القانــون ثائر مخيــف، إن "إصرار 
بعض القوى السياسية على مترير 
قانون االمن الغذائي ولدى االطاع 
على تفاصيله جند أنه يثير االنتباه 

بوجود شبهات فساد".
إلى  فــي تصريح  وأضاف مخيف، 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "عنــوان 
القانــون كبيــر ويغــازل املواطن 
وأي  الغذائي،  االمــن  وهو  الفقير، 
محاولــة لاعتراض ســوف تكون 
نتيجتها االتهام بأن املعترض يقف 

بالضد من املواطن البسيط".
وأشار، إلى أن "االطاع على فقرات 
القانون بشكل دقيق وما يتضمنه 
من مبالغ والية توزيعها هي كافية 

للوقوف مع جانب املعترضني".
وبني مخيف، أن "هناك فقرات في 
القانون من شــانها أن توفر األمن 
الغذائي، لكــن هناك فقرات أخرى 
داعي  وال  واخملاوف  الشــبهات  تثير 
لاســتعجال فيهــا وباإلمكان أن 

ننتظر املوازنة".

وأوضــح، أن "قانــون اإلدارة املالية 
االحتاديــة ميكــن لــه أن يعالــج 
متطلبــات املرحلــة احلاليــة من 
خــال اليات صحيحــة تتفق مع 

الدستور".
نفســه،  التنســيقي  األطر  ومن 
أفــادت النائبة عــن حتالف الفتح 
مديحة املوســوي، في حديث إلى 
"مقترح  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
الــذي  الغذائــي  األمــن  قانــون 
ينطوي  املاليــة  اللجنة  قدمتــه 
واضحة  دســتورية  مخالفة  على 

تتعلق  التي  إلى املشكات  إضافة 
بشبهات الفساد".

"القانون  أن  املوســوي،  وتابعــت 
أعدته جلنــة نيابية، فــي حني أن 
نصوص الدســتور واملادة 130 من 
النظام الداخلــي للبرملان، متنع أن 
يحمل  قانون  بتمرير  البرملان  ينفرد 
املوازنة أعباء ماليــة دون أخذ رأي 

احلكومة".
وأشــارت، إلــى أن "رفضنــا ليس 
أمــام  الوقــوف  منــه  الغــرض 
له  يروج  الفقــراء كما  احتياجات 

البعض، بل نحن مــع حفظ املال 
العام وتوظيفه بالشكل الصحيح 
ومنع تشريع قوانني غير دستورية".

"األزمــة  أن  املوســوي،  وبينــت 
السياســية احلاليــة تفرض على 
اجلميــع أن يركنوا إلى الدســتور 
ويتركــوا اخلافــات، مــع تفعيل 
دور مجلــس النــواب ضمن األطر 

القانونية الصحيحة". 
لكن النائب عن احلزب الدميقراطي 
أكد  ماجد شنكالي،  الكردستاني 
إلى "الصباح اجلديد"،  في تصريح 

أن "حتالــف انقاذ وطن مــع إقرار 
قانــون االمــن الغذائي، وســيتم 
حتديد موعد إلجنــاز القراءة الثانية 

بأسرع وقت".
"القانــون  أن  شــنكالي،  وتابــع 
بعيداً  التصويت،  مصيره  سيكون 
عــن االعتراضات التــي تصدر من 
بعض النواب، فاألغلبية مع املضي 

به".
ولفــت، إلى أن "الظــروف احلالية 
تســتوجب من اجلميــع التكاتف 
الغــذاء  يوفــر  قانــون  ومتريــر 

والكهرباء"، مشــدداً على "ممثلي 
اللجنة  فــي  التنســيقي  اإلطار 
املالية وافقوا على املقترح النيابي 
ووقعوا عليه، ولم يتبق للتصويت 
ســوى أيام قليلة ولعل ذلك ينجز 

قبل نهاية الشهر".
وكان مجلس النــواب قد اجنز في 
وقت ســابق القراءة األولى ملقترح 
قانــون الدعــم الطــارئ لألمــن 
الغذائــي، بعد أن الغــت احملكمة 
املقدم  العليا مشــروعه  االحتادية 

من مجلس الوزراء.

بذريعة شبهات الفساد والمخالفة الدستورية 

استمرار االعتراض على قانون األمن الغذائي 
وتوقعات بتمريره نهاية الشهر الحالي

صندوق النقد: االقتصاد العالمي يواجه أكبر
4اختبار له منذ الحرب العالمّية الثانية اعداد النازحين جراء النزاعات المميتة

3تتجاوز 100 مليون شخص في العالم

بغداد - الصباح الجديد: 
توقع املرصد العراقي حلقوق اإلنسان، 
حدوث موجات نزوح بســبب اجلفاف 
والعواصــف الترابيــة خاصــة من 
احلكومة  داعيــاً  اجلنوبية،  املناطــق 
العراقية الى منع النزوح املتوقع، في 
وقت حــذر فيه خبراء من اســتمرار 
اهمال احلكومات للتغير املناخي في 
الباد، وآخر آثــاره العواصف الترابية 
القوية املتكررة، يضع البلد وسكانه 
أمام كارثة وشيكة قد تؤدي ملوجات 

نزوح جديدة".
انه كان اطلع  ونقل تقرير للمركــز، 
علــى دراســة لــوزارة البيئــة قبل 
ســنوات، كتب فيها املدير اإلقليمي 
لبرنامج األمم املتحدة للبيئة - مكتب 
غرب آسيا إياد أبو املغلي كلمة، قال 
العراق  إن "%92 من مســاحة  فيها 

معرضة للتصحر".
وبالتوازي مع تراجع حاد في مناسيب 
نهــري دجلة والفــرات وبقية األنهر 
في الباد، وجفاف بحيرتي ساوة في 
محافظة املثنــى وحمرين في ديالى، 
أغلب  وتغطي  الرمال  عواصف  تهب 
مدن الباد بشــكل بات شبه يومي 

أو أسبوعي الى إصابة اآلالف بحاالت 
اختناق.

ويتوقع خبراء حصــول موجات نزوح 
جديدة تطال هذه املرة فئات متعددة 
"مالم يتم فعل شيء يخفف وطأة 

العواصف الترابية".
الذيــن حتدثوا  اخلبراء  ويدرج هــؤالء 
إلى املرصد العراقي حلقوق اإلنســان، 
جتريف البســاتني واألراضي الزراعية 
لبناء منازل أو مجمعات جتارية عليها، 
وكذلك االحتباس احلراري العاملي وآثار 
عمليات اســتخراج النفط واجلفاف 
العام، ضمن أسباب التصحر وارتفاع 

درجات احلرارة .
ونقل بيــان املرصــد العراقي حلقوق 
اإلنســان عن أســتاذ التلوث البيئي 
بغداد،  في  املستنصرية  اجلامعة  في 
إن "الكارثة  إياد عبد احملســن قوله، 
آتية ال محالة، والعراقيون جميعهم 
ســيعانون من آثارها، مالم تســارع 

أجهزة الدولة إلى فعل شيء".
وانتقد عبد احملســن، "عدم تأسيس 
املتعاقبــة  العراقيــة  احلكومــات 
صندوقاً ماليــاً أو هيئة علمية إلدارة 
الكوارث"، مقترحــاً، "تنفيذ برنامج 

تشــجير ميتد من نينوى إلى البصرة 
علــى أن تتولــى إدارة كل محافظة 

قطاعها احملدد فقط".
وأضــاف أن "العراقيني ســيظلمون 
ويتعرضون  بأنفســهم  أنفســهم 
خلطر كبير وهائل مادياً وصحياً وبيئياً 
ما لم يسارعوا ملعاجلة األمر. الكارثة 

واضحــة للجميع اآلن وســتتفاقم 
طاملا ال تواجه بحل علمي سريع".

ويفقد العراق وفقاً ملسؤولني عراقيني 
نحو 100 ألف دومن زراعي ســنوياً من 
أصل 32 مليون دومناً زراعياً في عموم 
الباد، وهذا كله بســبب ما يُسمى 
"االستثمار" غير املدروس الذي قضى 

على نســبة كبيرة من املســاحات 
الزراعيــة اخلضراء في بغــداد ومدن 

أخرى
حال  الترابية  العواصــف  وتعطــل 
هبوبهــا الكثيــر من األشــغال ما 
يؤثر على اقتصــاد فئات تعيش على 
الدخل اليومي وليس لديها من املال 

ما يكفي لعيش أكثر من يوم واحد.
األشــخاص  بآالف  احلال  ودفع هــذا 
والعائــات فــي جنوب العــراق إلى 
أخرى، خاصة  باجتاه مناطــق  النزوح 
ممــن يعتمدون علــى الزراعة والرعي 
لكســب لقمة العيــش، وتضرر في 
اجململ 7 مايني من نحــو 40 مليون 
عراقــي وفق أرقــام قدمهــا رئيس 
اجلمهوريــة برهم صالــح في وقت 

سابق.
وكان مســؤول بيئي كبيــر توقع في 
وقت ســابق ارتفاع عدد األيام املغبرة 
في العراق إلى 272 يوماً في الســنة 
لفترة عقدين من الزمن ثم تصل إلى 
300 يوم مغبر في السنة خال 2050.

ودعا املرصد العراقي حلقوق اإلنســان، 
أجهزة الدولة املعنيــة بقضايا املناخ 
والبيئــة والزراعــة إلى إيــاء أهمية 
قصوى ملشــكلة اجلفــاف والتصحر 
والتخفيف من آثار العواصف الرملية 
والغبار، والعودة إلى العلماء اخملتصني 
في هذه اجملــاالت واالطاع على جتارب 
دول أخــرى تشــبه العــراق بظروفه 

املناخية.
وشــدد املرصد على ضرورة أال تكتفي 

التحذيرات فقط،  بإطاق  الدوائر  هذه 
بل أن تعمل على إيجاد احللول املمكنة، 
خاصة وأن األعداد املتوقع تضررها من 
األتربة قد تصل عشرات اآلالف شهرياً، 
أرقام كبيرة قــد يعجز النظام  وهذه 
الصحي العراقي املتهالك على توفير 

املساعدة لها.
كما حــث املرصد دوائــر البلدية في 
عموم العراق إلى منع قطع األشــجار 
والنخيل بشكل حازم وحتديد مساحة 
خضــراء ملزمــة في املبانــي اجلديد 
البناء لها،  كشرط مقابل منح إجازة 
الصناعية  اجملمعــات  إلــزام  وكذلك 
والتجاريــة والدوائر احلكومية وغيرها 
بتعويــض مــا تقطعه من أشــجار 
بحجة "استغال املساحة" وزرع أخرى 
جديدة في أماكن بديلة داخل املنشآت 

ذاتها.
وطالــب املرصــد العراقــي حلقــوق 
اإلنسان اجلهات املســؤولة عن حتديد 
ميزانية العــراق املالية وموارد صرفها 
بتخصيص جزء مــن امليزانية اخلاصة 
بهذا العام، 2022، وما يتلوه من أعوام، 
لقضايا املنــاخ بغية تفــادي "كارثة 

تفاقم التغير املناخي".

اهمال الحكومات لتغير المناخ يضع البالد بسكانها امام كارثة ينبغي تداركها
في تقرير للمرصد العراقي لحقوق االنسان: 

* وضع تخصيصات مالية لقضايا المناخ في الموازنات المقبلة بات "ضرورة ملحة"

تقريـر

السليمانية - عباس اركوازي: 
بعد إرســال خطاب إلى شركات 
في  العاملة  االجنبيــة  النفــط 
االقليم، ومطالبتها بالتعامل مع 
شركة ســومو، بدال من حكومة 
النفط  وزارة  اســتدعت  االقليم، 
في  التركي  الســفير  االحتاديــة 
بغداد، علــي رضا كوناي كخطوة 
ثانية لتنفيذ قرار احملكمة االحتادية 
كردستان  من  النفط  تصدير  ملنع 

مبعزل عن بغداد.
وكانــت وزارة النفــط اخطــرت 
االجنبيــة  النفطيــة  شــركات 
كردســتان  إقليم  فــي  العاملة 
بضرورة جتديد عقودها مع شركة 
)ســومو(، وتنظيم عملها ضمن 

إطار القوانني العراقية الســارية 
تنفيذا لقرار احملكمة االحتادية.

وابلــغ وزير النفط احســان عبد 
اجلبار الســفير التركــي بإيقاف 
ضخ نفط اإلقليــم عبر األراضي 
التركية، مؤكــداً ان العراق ميتلك 
احلكومــة  علــى  ضغــط  اوراق 
قــرار محكمة  وهــو  التركيــة، 
"باريــس" الــذي يطالــب تركيا 
بتعويض العــراق مببلغ )26 مليار 
التي  دوالر(، كتعويض عن االضرار 
ســماح  نتيجة  بالعــراق  حلقت 
تركيا لإلقليم بتصدير نفطه عبر 
احلكومة  موافقة  دون  أراضيهــا، 

االحتادية.  
وذكــرت وزارة النفــط، فــي بيان 

اجلديد نســخة  الصباح  تلقــت 
منه، أن الوزير إحســان عبد اجلبار 
اســتقبل الســفير التركي رضا 
التطورات  اهــم  وبحث  كونــاي، 
في مســألة تطبيق قرار احملكمة 
االحتاديــة، وأهميــة التكامل في 

الصناعة النفطية.
وبحســب تســريبات مــن اللقاء 
نشــرها موقع درو ميدياً، فان الوزير 
وجه رسالة واضحة وصريحة التي 
تركيــا مفادهــا أن "تصدير نفط 
االقليم عبر أراضيهــا غير قانوني 
ومن املفروض أن يتم تصدير النفط 
من خال شــركة تســويق النفط 

العراقية )سومو( فقط" .
وحذر عبــد اجلبار من عــدم التزام 

العراقية،  احلكومــة  بقــرار  تركيا 
وبخافه فان بغداد ستقوم بتفعيل 
قرار محكمة باريس الصادر في عام 
2015، والذي ينص على تقوم تركيا 
26 مليار   ( بتعويض العراق مبلبــغ 

دوالر(. 
وبينــت مصادر مطلعــة للصباح 
اجلديد ان مسؤولني اتراك واماراتيني 
االقليم  حكومــة  رئيــس  طالبوا 
مسرور بارزاني بعدم االنصياع لقرار 
احملكمــة االحتاديــة والتنصل منه 

كسبا للوقت.
وتسعى تركيا الى توقيع إتفاق مع 
مستعدة  وهي  العراقية،  احلكومة 
في إطــار هــذا اإلتفــاق التخلي 
عــن تعاملها مــع حكومة إقليم 

كردستان، مقابل سحب الشكوى 
املرفوعــة ضدهــا فــي محكمة 

باريس.
وأصدرت احملكمــة االحتادية في 15 
بعدم  قــراراً  املنصرم  من شــباط 
دســتورية قانون النفط والغاز في 
إلزم  كردســتان،  إقليــم  حكومة 
كامل  بتســليم  اإلقليم  حكومة 
إنتــاج النفط من احلقول النفطية 
في إقليم كردســتان إلى احلكومة 
االحتاديــة، االمــر الــذي رفضتــه 
بانها  واعلنــت  االقليم  حكومــة 
غير قــادرة على تنفيذ قرار احملكمة 
احلق  الدستور منحها  وان  االحتادية 
في انتاج وبيــع النفط دون العودة 

الى احلكومة االحتادية.

لمنعها من تصدير نفط اإلقليم عبر اراضيها

وزير النفط يهدد بتفعيل قرار محكمة باريس  ضد تركيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت وزارة اخلزانة االمريكية، امس 
االثنني، عــن ارتفاع حيــازة العراق 
من  ألكثر  االمريكية  السندات  من 
ملياري دوالر خال شهر اذار املاضي.

وقالت اخلزانة في احدث جدول لها ، 
ان "حيازة العراق من سندات اخلزانة 
االمريكية لشهر اذار من عام 2022 
ارتفعت مبقدار مليارين و117 مليون 
دوالر بنســبة %8.79 لتصــل الى 
26.203 مليــار دوالر بعد ان كانت 
24.086 مليار دوالر في شهر شباط 

املاضي".
وبينت ان "هذه الســندات ارتفعت 

ايضا عن نفس الشــهر من العام 
املاضي 2021 عندمــا كانت حيازة 
العراق مــن الســندات تبلغ 17.8 

مليار دوالر".
العراقية  "الســندات  ان  واضافت 
االمد مبقدار  منها ضمانات طويلة 
وضمانــات  دوالر  مليــار   11,348
 14,855 االجــل مبقــدار  قصيــرة 
مليار دوالر"، مشــيرة الى ان "هذه 
%0.3 من سندات  الســندات متثل 

العالم".
وعربيا تأتي السعودية في مقدمة 
الــدول االكثــر حيازة للســندات 
االمريكيــة ورفعت حيازتها لتصل 

115.461 مليــار دوالر، وتأتي  الــى 
الكويت ثانيــا بواقع 46.815 مليار 
دوالر، واالمــارات ثالثا 45.640، ومن 
ثم العــراق رابعا وعمان خامســا 
بواقع 5.690  مليار دوالر، ثم املغرب 

بواقع 3.672 مليار دوالر.
واشــارت الــوزارة االمريكيــة الى 
ان "اكثــر الدول حيازة للســندات 
االمريكيــة هــي اليابــان بواقــع 
تليهــا  دوالر،  ترليــون   1.232.382
الصــني بواقــع 1.039.590 ترليون 
دوالر، واململكــة املتحــدة بواقــع 
634.948 مليــار دوالر، ومن ثم تأتي 
ايرلندا بواقع 315.858 مليار دوالر".

بعد اضافة أكثر من ملياري دوالر في آذار الماضي

حيازة البالد من السندات األميركية
تتجاوز 26 مليار دوالر

اللقاح أمانك وامان عائلتك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط في التعامات 
املبكرة امس االثنني، مع دعم الطلب 
علــى الوقود في الواليــات املتحدة 
وشــح اإلمدادات وانخفاض طفيف 

للدوالر األمريكي.
وارتفعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
87 سنًتا إلى 113.42 دوالرًا للبرميل 
في الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، 
بينما ارتفعت العقــود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوســيط األمريكي 
دوالرات   110.92 إلــى  ســنًتا   64

للبرميل.
ويبدأ موسم ذروة القيادة في الواليات 
نهاية  فــي عطلة  تقليديًا  املتحدة 
األسبوع ليوم الذكرى في نهاية ايار 
وينتهي في عيــد العمال في ايلول 
مما ســيؤدي الى ارتفاع الطلب على 

الوقود خال هذه الفترة.
كما أدى ضعف الدوالر األمريكي إلى 

ارتفــاع النفط، حيــث أدى ذلك إلى 
جعل النفط اخلام أرخص للمشترين 

الذين يحملون عمات أخرى.
ومع ذلك، مت تقييد مكاسب السوق 
بسبب اخملاوف بشــأن جهود الصني 
لســحق COVID من خال عمليات 
اإلغــاق، حتى مــع إعــادة افتتاح 

شنغهاي في 1 حزيران.
وأضــر اإلغاق فــي الصــني، أكبر 
مستورد للنفط في العالم، باإلنتاج 
الصناعــي والبناء، مما دفع إلى اتخاذ 
خطوات لدعم االقتصاد، مبا في ذلك 
خفض معدل الرهــن العقاري أكبر 

من املتوقع يوم اجلمعة املاضي.
كما أدى عدم قــدرة االحتاد األوروبي 
على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن 
أوكرانيا  لغزو  الروسي  النفط  حظر 
والذي تســميه موسكو "عملية   ،
خاصة" ، إلى منع أسعار النفط من 

االرتفاع أكثر من ذلك بكثير.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قررت وزارة التعليم العالي والبحث 
إعادة تطبيق  اإلثنني،  امس  العلمي 
احلضــوري  االمتحانــات  نظــام 
واإللكترونــي فــي اجلامعات، وذلك 
اســتجابة خملاطبــات النائب االول 
لرئيــس مجلــس النــواب حاكم 

الزاملي.
في  للزاملي  االعامي  املكتب  وذكر 
بيان ان "وزارة التعليم اســتجابت 
خملاطبــة األخير واملتعلقــة بإعادة 
النهائية  االمتحانات  العمل بنظام 
على وفق آلية االمتحانات احلضورية 
وااللكترونيــة، وماجــرى العمل به 
للعام  األول  الكورس  امتحانات  في 

الدراسي احلالي 2022/2021".
ولفت الزاملي وفقا للبيان ان "القرار 
الذي اتخذتــه جلنة العمداء بفرض 
املواد  االمتحان احلضوري في جميع 

مخالف لتعليمات الوزارة، وسيؤدي 
العلمي"، مبينا  الطلبة  اداء  الرباك 
ان "وزير التعليم العالي وجه مدير 
مبتابعة  والتخطيط  الدراسات  عام 
اجلامعــات وفقــا العمام الــوزارة، 
الطريقة  بنفس  االمتحانات  واجراء 
التي جــرى اعتمادهــا في الفصل 

الدراسي األول".
جاء ذلك بعد مناشــدة عدد كبير 
الزاملي،  الــى  اجلامعات  طلبة  من 
التعليم  وزارة  مبفاحتة  ومطالبتهم 
لتغييــر قرارها األخيــر لهذا العام 
نظام  باعتمــاد  واخلــاص  فقــط، 
االمتحانــات احلضورية جلميع املواد 
االمتحانات  نظــام  ان طبقت  بعد 
التي  االساســية  املــواد  حســب 
لطلبة  احلضوري  بالدوام  شــملت 
اجلامعات منذ بداية العام، بحسب 

البيان.

النفط يرتفع مع شح االمدادات 
وزيادة الطلب وبرنت يتجاوز 

113 دوالرا للبرميل

التعليم ُتعيد تطبيق نظام االمتحانات 
الحضوري واإللكتروني في الجامعات 

للكورس الثاني



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

يطلق علــى العراق اســم “بالد 
نشوء حضارته  بسبب  الرافدين” 
العظيمــة على ضفــاف نهري 
دجلة والفرات، إذ يشكالن املصدر 
الرئيس للثروة املائية التي دعمت 

تطور احلضارة وسط الصحراء.
املهندســن  احــد  وكشــف 
غاشيت  ألن  يدعى  الفرنســين 
عام 2018 من خالل دراسة قدمها 
إلى العراق، عن وجود طبقتن من 
املياه اجلوفية املتجددة في العراق: 
األولــى بطاقة 10 آالف مليار متر 
مكعب، والثانيــة 16 ألف مليار 
متر مكعب، تأتــي من الصحراء 
العربيــة واألردن وتســتقر فــي 
مناطق الصحراء غرب الفرات من 
السماوة  وحتى  األنبار  محافظة 

جنوبي العراق.
مستشــار  نفاها  األرقــام  تلك 
وزارة املوارد املائية عوني ذياب في 
ليكشــف  صحفية  تصريحات 
عــن حجــم اخلزيــن مــن املياه 
املتجددة اإلســتراتيجي  اجلوفية 
في العــراق، محذرا بشــدة من 
االســتخدام اجلائر لتلــك الثروة 

املائية الطبيعية.
وقال ذيــاب إن “العراق ميلك خزينا 
متجددا من امليــاه اجلوفية ميكن 
تعويضــه مــن خالل ســقوط 
األمطــار، حيث يبلــغ 5 مليارات 
متر مكعــب، متوفر في طبقات 
متعددة مــن األراضي العراقية”، 
مشــيرا إلــى أن “حجــم املياه 
اجلوفية اإلستراتيجي غير محدد 
بشــكل دقيق في الوقت احلالي، 
وال ميكــن اســتخدامه إال فــي 
إمكانية  لعــدم  الطوارئ  حاالت 

تعويضه”.
وأشــار املســؤول العراقــي إلى 
أهمية املياه اجلوفية في تعويض 
البلــد نتيجــة قلــة ســقوط 
من  األمطــار ســنويا، محــذرا 
االستغالل اجلائر لتك املياه، داعيا 
الستغاللها عقالنيا لتخدم البالد 

في سنوات اجلفاف املائي.
من جهته، يصــف املهندس في 
املــوارد املائية مخلــد عبد اهلل 
األرقام التي حتدث عنها املهندس 
والبعيدة عن  باخليالية  الفرنسي 
مع  ويتفق  نهائي،  بشكل  الواقع 

حجــم االحتياطي الــذي أعلنه 
مستشار الوزارة.

وقــال عبــد اهلل إنــه “ال توجد 
عالقــة مباشــرة بن مشــروع 
احلــزام والطريــق الصيني الذي 
يعنى بعمليات النقل، وبن املياه 
اجلوفيــة في املناطــق العراقية 
أنهما  برغم  الفنــي،  اجلانب  من 
االقتصــاد  بدعــم  يســاهمان 

الوطني”.
ولفــت إلــى أن “امليــاه اجلوفية 
نــادرة  ســلعة  هــي  العذبــة 
العالم،  ومطلوبة في جميع دول 
استغاللها  تريد  األطراف  وجميع 

بالشكل األمثل”.
وال يقتصر احلوض الذي يستوعب 
امليــاه اجلوفية في العــراق على 
محافظة األنبار غرب البالد، بل هو 
مشترك بن احملافظات الوسطى 
فال ميكن وضع خطط  واجلنوبية، 

بل  اجلوفية،  للمياه  اســتثمارية 
ميكن االســتفادة منهــا محلًيا 
فــي إرواء املزارع واملواشــي، كما 
استثمار  هيئة  رئيس  نائب  يقول 
األنبار عبد اللطيف احللبوســي، 
الذي أرجع ذلك إلى الوضع العام 
املناخــي الــذي يؤدي بــن احلن 
واآلخــر لقلة حجم تلــك املياه. 
ويلفت احللبوســي إلى أن “خزين 
املياه اجلوفية الذي بدأ بالتناقص 
إلى نحو 25 متــرا عمقا نتيجة 
قلة األمطار، ال يتيح التوسع في 
االســتثمار الزراعي”، محذرا من 
االعتماد علــى املياه اجلوفية بدال 

من نهري دجلة والفرات.
وتشير دراســة نشرت عام 2013 
ريســيرش  ســكربت  موقع  في 
)SCRIP RESEARCH( الذي يعد 
اخملتصة  املواقع  أكبــر  واحًدا من 
بالشأن العلمي وأكثرها انتشارًا، 

إلى أن تدفق املياه في نهري دجلة 
العراق سيســتمر  نحو  والفرات 
فــي التناقص مع مــرور الوقت، 
بحلول  متاًما  النهران  وســيجف 
عام 2040 بحسب تلك الدراسة. 
الســلطات  الدراســة  ودعــت 
العراقيــة إلى اتخاذ تدابير جدية 
وســريعة للتغلــب علــى هذه 
املشكلة. هناك وجهة نظر أخرى 
االقتصاد  فــي  األكادميي  يراهــا 
الدكتور أحمد الراوي، وهي ضرورة 
االســتعانة بالشركات األجنبية 
مياه  اســتثمار  في  املتخصصة 

الهضبة الغربية اجلوفية.
وقال الــراوي إن “مشــروع احلزام 
والطريــق الصيني يســاعد في 
اســتثمار املياه اجلوفية، شــرط 
توفر اإلرادة والعامل السياســي 
فــي تنمية املنطقــة” ، مبينا أن 
تداخل األســباب السياسية مع 

أحــد عوامل عدم  االقتصاديــة 
تنمية املوارد الطبيعية في العراق 

واستثمارها خلدمة مجتمعه.
وزارة  مستشــار  يــرى  بــدوره، 
مهدي  الدكتور  العراقية  الزراعة 
القيسي أن هناك ضرورة إيجابية 
لزيادة  اجلوفية  املياه  الســتغالل 
اجلــدوى  ذات  احملاصيــل  زراعــة 
في  تســهم  التي  االقتصاديــة 

حتقيق األمن الغذائي.
احملاصيل  زراعة  القيســي  ويؤيد 
اإلســتراتيجية، مثــل أشــجار 
والفســتق  والزيتــون  النخيــل 
احللبــي واحلنطــة التــي تتمتع 
في  قليــل  مائــي  باســتهالك 
األماكن التي تكون فيها وفرة من 
املياه اجلوفية، إضافة إلى أن تلك 
البيئة  تتحمل ظــروف  احملاصيل 
وتســاعد على تثبيــت الكثبان 

الرملية.

مشروع  على  القيسي  ويتحفظ 
املياه  وإروائــه من  احلزام األخضر 
األحزمة اخلضراء  اجلوفية، كــون 
تســتهلك الكثيــر مــن املياه، 
وجدواهــا االقتصاديــة محدودة 
وهــي متمثلة فــي احلفاظ على 
البيئــة وتثبيت الكثبان الرملية، 
االقتصادية  النباتات  زراعة  بينما 
احلديثة  الري  تقنيات  واستخدام 
كالــري بالرش والــري بالتنقيط 
احملصــول  طبيعــة  -بحســب 
أو النبــات- ســتكون مجديــة 
اقتصاديا، فضال عن انســجامها 
وترشــيد  تقنن  مفهــوم  مــع 
اســتخدامات املياه ، ويرجع ذلك 
إلى أن أزمة امليــاه متفاقمة في 
ظــل التغيرات املناخيــة، والتي 
تســببت في انحبــاس األمطار، 
إضافة إلى قلة اإليــرادات املائية 

من دول املنبع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شـــارَك العــراق ممثال مبُديــر عام 
الدائرة الفنية فــي وزارة الصناعة 
واملعادن ناصـــر إدريـس مهـدي في 
للجنة  والعشرين  الثالث  االِجتماع 
والتجارة  النقل  لتســهيل  الفنية 
فــي منطقة اإلســكوا مُمثــالً عن 
اللجنة  في  واملعادن  الصناعة  وزارة 

التي حضرها عــدد كبير من املُدراء 
العامــن واخمُلتصن الذيــن مُيثلون 
معظم وزارات الدولة والهيئات غير 

املُرتبطة بـوزارة . 
وتنـــاوَل االِجتماع ُمناقشــة عدد 
من املواضيــع املُهمة منها التبادُل 
التجاري مع دول اجلوار وأبرز املشاكل 
واملُعوقــات التــي تُعيــق التعاون 

اإلقتصادي بن العراق وإيران وتركيا 
والتي تُواجه التجارة اخلارجية وأثرها 
واملشــاكل  املدفوعات  ميــزان  في 
والصعوبــات في املنافــذ احلدودية 
اإلســتثمارية  الُفــرص  وعــرض 
حجم  من  واإلســتفادة  املُشتركة 
التبادُل التجاري بــن العراق وإيران 
وتركيا واإلســتفادة مــن ذلك في 

وضمان  امليــاه  تســوية مســألة 
ُحصة العــراق املائية ُمقابل إيصال 
الصــادرات التركية إلى دول اخلليج 
ِعبــرَ العراق وحث اجلانــب التركي 
علــى تعديــل إتفاقية الشــراكة 
اإلقتصادية الشــاملة املُوقعة عام 
٢٠٠٩ وإضافــة ُملحــق لإلتفاقية 
للعراق  املائيــة  باحلُصــة  يتعلــق 

إلكترونية  نافــذة  إيجــاد  وكذلك 
ُموحــدة للتجــارة علــى جميــع 
املنافذ احلدوديــة العراقية اإليرانية 
وإيجاد تبــادُل مصرفي بن البلدين 
ووضــع آلية ُمشــتركة بــن دول 
الفحص  عملية  بخصــوص  اجلوار 
والتفتيش على البضائع وإستخدام 
أجهزة الســونار احلديثة ومواضيع 

الفنية  اللجنــة  أخرى. وســتقوم 
اللجنة  إلى  التوصيــات  هذِه  برُفع 
الُعليــا إلقرارها وعرضها  الوطنية 
على مجلــس الــوزراء للُمصادقة 
عليهــا لتدُخل حيز التنفيذ ، علماً 
التخطيط  الوزارة لشؤون  أنَّ وكيل 
مُيثــل وزارة الصناعــة واملعادن في 

اللجنة الوطنية الُعليـا .

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالــت وزارة التخطيــط، إن إجــراء التعــداد 
الســــكاني العــام أمر متــروك للحكومة 
اجلديدة، بينما حددت إجراءه في شــهر تشرين 

الثاني من العام املقبل.
وأفــاد رئيــس اجلهــاز املركــزي لإلحصاء في 
الوزارة ضياء عواد كاظم، بــأن “اآلونة األخيرة 
شــــهدت وتيــــرة متصاعــــدة بشــــأن 
االســتعدادات إلجراء التعداد العام للسكان، 
بعد أن اقترح رئيس الهيئــــة العليا للتعداد 
وزيــــر التخطيط خالد البتال هــذا املوعد”، 
مشــــيرا إلــــى أن “األمــر فــــي النهاية 
متــــروك للحكومــة اجلديــدة التخاذ قــرار 
نهائي ورســمي بشأن تنفيذه”. وأضــــاف أن 
“الــــوزارة أمنت املتطلبــات املالية عن طريق 

املبالغ املرصودة له ويجــري العمل على توفير 
اخلاصة  واللوجســتية  الفنية  األمــور  جميع 
بتهيئة املعدات، فضــــال عن تدريب املالكات 
املشــاركة في إجرائه”. وأكد كاظم أن “حقل 
القوميــة الذي أثــار جدال واســعا عام 2009 
وحــــال دون إجرائه قد ارتــــأت الوزارة حذفه 
من أسئلة االســتبيان اخلاصة بالتعداد القادم 
حتى يبتعد التعداد عن التســييس”. يشــار 
الى أن آخر تعداد ســــكاني في البــالد أجري 
عام 1997، وعلــى مدى الســنوات التي تلت 
سقوط النظام املباد فــــي العام 2003 لــم 
تتوافق القوى السياســية على إجراء التعداد 
الذي يُعد األســاس في توزيع الثروات في البالد 
ورسم اخلطط التنموية وتقومي نتائجها ووضع 

اخلطــط الصحيحة إلعــادة اإلعمار. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
والـشـــؤون  العمــل  وزارة  أتفقــت 
االجتماعيــة، مــع شــركات االتصاالت 
العاملــة في البــالد على تزويد األســر 
التــي تعيلها  املســتفيدة من اإلعانات 

النساء بخدمات اإلنترنت مجانا.
وقالت رئيس هيئــة احلماية االجتماعية 
هدى سجاد في تصريح صحفي، إنه “من 
الهيئة  عليها  تعمل  التي  األساســيات 
والتــي طرحتهــا لشــركات االتصاالت 
تزويد األســر  البــالد هي  العاملــة في 
املســتفيدة التي تعيلها نســاء ولديها 
أطفــال فــي ســن الدراســة بخدمات 
اإلنترنــت اجملانية مع إمكانية إعطاء تلك 
األســر أجهزة تابلت من أجــل مواصلة 

التعليم وجتنب ترك الدراسة”.

وأضافت أنه “مت االتفاق مع ممثلي شركات 
الهاتف النقال آســيا سيل وكورك وزين 
العراق علــى تزويد تلــك العائالت بهذه 
الـخـدمـــات”، موضحــة أن “الظــروف 
االقتصادية للبلد زادت من نســبة وعدد 
الفقراء في العراق ووصلت إلى ما يقارب 
11 مليــون عراقي يعيشــون حتت خط 

الفقر بحسب وزارة التخطيط” .
وتـابـعـــت سجاد أن “رئــيــــس هيئة 
اإلعــــالم واالتصاالت محمد األســـدي 
أبـــدى دعمه لتوجه هيئــة احلماية في 
مســعاها للتخفيف عن الفئات األشد 
فقرا، فضال عن ممثلي شــركات الهاتف 
النقال الذين أعلنوا استعدادهم لتنفيذ 
إيــصــال خــدمــات اإلنـتـرنـت  فكرة 

املـجـانـيـة لألسر الفقيرة”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد الوكيل الفني لوزارة النقل طالب 
عبــداهلل بايش مقر الشــركة العامة 
للنقل البري وكان في اســتقباله مدير 
عــام الشــركة رئيس مجلــس اإلدارة 
وعدداً  الشحماني  السيد مرتضى كرمي 
الفني:  الوكيل  االقســاوقال  مدراء  من 
لتوجيهات وزير  الزيارة تنفيذاً  تأتي هذه 
النقل الكابنت ناصر حســن الشــبلي 
للوقوف على جاهزية الشــركة لتنفيذ 
الترانزيت(، معبراً  العابر)  النقل  مشروع 
عن سعادته لالستجابة السريعة إلدارة 
الشــركة فــي تهيئة البنــى التحتية 
وجتهيز قاعة كبيــرة لتطبيق نظام الـ 

GPS(   ( كأحد متطلبات العمل مبشروع 
إنَه ميثل اضافًة كبيرة  الترانزيت، مبيناً، 
للشــركة ويعزز ريادتها كونه ميثل مورد 

جديداً لها. 
فيما أكد الســيد املدير العام عن عزم 
الشــركة مبالكاتها الفنية واإلدارية في 
اإلمكانيات  وتسخير كل  املشروع  إجناح 

للمباشرة فيه بوقته احملدد.
وبعد قيامه بجولة ميدانية عقد السيد 
الوكيل اجتماعاً ضم مدير عام الشركة 
ومعاونــه ومــدراء االقســام للتباحث 
في اخر املســتجدات ومــا وصلت إليه 
الشــركة مــن مكانــة مرموقــة بن 

تشكيالت الوزارة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
طمأنــت وزارة الصحــة املواطنــن بأن مرض 

“جدري القرود” “ال يشكل خطورة” في العراق.
وقال مديــر تعزيز الصحة في الــوزارة، هيثم 
العبيدي فــي تصريحات صحفيــة ان “مرض 
}جــدري القرود{ النتوقع ان يشــكل خطورة او 
جائحــة في العراق؛ الن طريقــة انتقال املرض 
صعبة جداً وليست بســهولة انتقال فيروس 

كورونا”.
واوضح، ان “الفيروس موجود بحيوانات معينة 
هي غير موجودة في العراق، وانتشــاره بغرب 

افريقا وبعــض دول العالم التي تعتبر مواطن 
للقرود” ، مشيرا الى “اننا ننصح مربي احليوانات 
مبراجعة االطباء البيطرين ومتابعة اللقاحات 

اخلاصة بها والتاكد من خلوها من االمراض”.
وتوقع علماء بريطانيون استمرار ارتفاع حاالت 
اإلصابــة مبرض جــدري القرود هذا األســبوع، 
حيث يتم تعقب املزيد مــن املصابن من قبل 
، وبحســب منظمة  الســلطات الصحيــة 
الصحة العاملية، فإنــه مت اإلبالغ عن 92 حالة 
مؤكدة و28 حالة يشــتبه في إصابتها بجدري 
القــرود من 12 دولــة عضــو ال يتوطن فيها 

الفيروس
ورُصدت حــاالت إصابة في بريطانيا وفرنســا 
وأملانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإســبانيا 
والســويد وكذلك في الواليات املتحدة وكندا 
وأســتراليا، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار 
الفيروس. ويعد مرض جدري القرود من األمراض 
املعدية التــي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة 
في أجزاء من غرب ووســط أفريقيا. وينتشــر 
عن طريق االتصال الوثيق، لذلك ميكن احتواؤه 
بسهولة نســبًيا من خالل تدابير مثل العزلة 

الذاتية والنظافة.

وميكن أن ينتقل الفيروس من خالل مالمســة 
البثور اجللدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك 
من خــالل اخملالطة واالســتعمال املشــترك 
للفراش أو املناشــف ، ويسبب الفيروس حمى 
وآالما باجلسم وقشعريرة وارهاقا لدى معظم 
يعانون من  الذين  املرضى. وميكن لألشــخاص 
احلاالت الشديدة أن يصابوا بطفح جلدي وبثور 

في الوجه واليدين وأجزاء أخرى من اجلسم.
ويشفى املصابون بجدري القردة بعد أسبوعن 
إلى أربعة أســابيع عادة، علــى وفق منظمة 

الصحة العاملية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك العــراق فــي اجتمــاع اجلمعيــة 
للتنمية  العربيــة  للمنظمة  العموميــة 
اإلداريــة فى دورتهــا العادية الـــ 57 الذي 
اختتم اعماله بالقاهرة مؤخرا بوفد رسمي، 
ترأســه مدير  عام املركز الوطني للتطوير 

االداري وتقنيــة املعلومات الدكتور فــــؤاد 
فليــح الربيعــي.

واوضح املدير العــام ان اجلمعية العمومية 
للمنظمة العربية للتنمية االدارية، ناقشت 
متابعة  القاهــرة،  في  اجتماعاتهــا  خالل 
تنفيــذ قراراتها فــي دورتيها الســابقتن 

الـــ)55( واالســتثنائية )56( وتقارير إجنازات 
املنظمــة لألعــوام االربعة املاضيــة،  إلى 
جانب استعراض تقرير هيئة الرقابة املالية 
واإلداريــــة عن أعمال املنظمــة، ورد اإلدارة 

العامة للمنظمة على التقاريـر.
واشــار املدير العام الى ان املشــاركن في 

االجتمــاع اطلعوا  على عدة جتــارب إدارية 
ناجحة لعدد من البلدان املشــاركة، مؤكدا 
ان اهم قرار اتخذته اجلمعية العمومية، هو 
املوافقة على استضافة العراق الجتماعات 
الدورة الـ)58(  املقبلة في بغداد، وألول مرة. 

بعد عقود طويلة من الغياب.

المياه الجوفية تغطي مساحات شاسعة من العراق 
يمتلك 5 مليارات متر مكعب منها.. 

 يملك العراق خزينا 
متجددا من المياه 

الجوفية يمكن 
تعويضه من خالل 

سقوط األمطار، 
حيث يبلغ 5 مليارات 
متر مكعب، متوفر 
في طبقات متعددة 

من األراضي 
العراقية

البالد تشارك في ِاجتماع اللجنة الفنية لتسهيل النقـل في منطقة اإلسكوا 

التخطيط: اجراء التعداد السكاني العام متروك للحكومة الجديدة 

الصحة تطمئن المواطنين »جدري القرود« ال يشكل خطورة في العراق 

أنترنيت مجاني لالسر المستفيدة 
من االعانات تعيلها النساء  

الوكيل الفني لوزارة النقل 
يتفقد شركة النقل البري

العراق ينجح بعقد اجتماع المنظمة العربية للتنمية المقبل في بغداد

عقم سياسي
الكثر من ســتة اشــهر تتصارع الكتل 
السياســية لالســتحواذ على املناصب 
عقــب االنتهــاء مــن انتخابــات مثيرة 
للجدل اليزال املواطنــون يدفعون الثمن 
باهضا بســببها ..وخالفا ملــا هو مأمول 
انتخابــات تشــريعية جتري في  في كل 
الدول. االخــرى تتجلى من خاللها عوامل 
االستقرار والطمانينة ..جلبت االنتخابات 
األخيــرة، مجموعة من التحديات وحزمة 
من املشــكالت لها اول وليــس لها اخر 
..وييدو ان حزمة هذه املشكالت تتعاظم 
الفرقاء  وتتكاثر في ظــل تعنت وعنــاد 
التمســك  السياســن واصرارهم على 
باملصالــح احلزبيــة والفئويــة الضيقة 
وعــدم التفاتهم الــى املصالح الوطنية 
..وباتت احملكمة االحتادية العليا وســاحة 
القضاء مسرحا لصراع سياسي يخوضه 
االنــداد فاصبحنــا نســتقبل )عواجل ( 
الفضائية بســيل من الطعون  القنوات 
واالستفسارات القانونية في كل صغيرة 
وكبيرة ولم تعد مصالــح البالد وخدمة 
العباد في جدول اهتمام ممثلي الســلطة 
التشريعية وال ممثلي السلطة التنفيذية 
ولم تخطيء ممثلة االمم املتحدة الســيدة 
جينن بالســخارت حينمــا وصفت في 
كلمتهــا االخيــرة امام مجلــس االمن 
الدولي العملية السياســية اجلارية في 
العراق يانها عمليــة عقيمة وان نتاجها 
ومخرجاتها )صفرية ( فالقوم مشغولون 
االتهامات  وتوجيــه  الطعــون  بتقــدمي 
والتخوين والتربص وااليقاع باآلخر من دون 
التحسب حلال الشــعب وانتظار املالين 
إلقرار مشــاريع القوانن وتنفيذ اخلطط 
التي من شــانها تقدمي اخلدمات وتذليل 
املصاعــب االقتصادية واالجتماعية التي 
حتيط بالبالد وســط اوضاع دولية صعبة 
تنعكــس نتائج الصراع فيهــا على هذا 
البلد بشكل مباشر. .ما يجري في بالدنا 
خارج النواميــس واالخالقيات في تعامل 
ويؤشــر النهيار  الشعب  الســلطة مع 
العراقي  الشعب  وانحدار ضحيته  واسع 
وال يعلم سوى اهلل مستقبل هذا الصراع 
الداخلي الذي باتت تفاصيله تهدد حاضر 
ومستقبل العراق ..وتقع على زعماء ورموز 
العملية السياســية مسؤولية اخالقية 
وقانونية النتشــال البالد من هذا الوضع 
الهش من خــالل اطالق مبــادرات فورية 
تتضمــن تفاصيلها تنــازالت وتضحيات 
في ســبيل فتح االنســداد السياســي 
ويكتفي  بنتائجه  البعض  يستهن  الذي 
بتوصيفه مــن دون ان يطرح اية معاجلات 
النهائه ..وليس مهما للشــعب ان تكون 
هذه املبــادرات بفاعل خارجــي او داخلي 
املهم هو ان يعود من يتشــبثون بارائهم 
ومصاحلهــم الــى رشــدهم وان يدركوا 
بانهم ليسوا وحدهم على هذا املركب بل 
هناك املالين يتأثرون ويؤثرون في مسارات 

البحث عن شواطيء االمان واالستقرار.

د. علي شمخي 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير النفط اإليراني، جواد أوجي، امس 
االثنــن، إن إيران وســلطنة عمان اتفقتا 
على تشــكيل جلنة مشــتركة لتطوير 
حقــل “هنغام” النفطي الــذي ميتد على 

احلدود البحرية بن البلدين.
وقال أوجي في تصريح نقلته وكالة رويترز 
الرسمية  أنباء “فارس” شــبه  عن وكالة 
اإليرانية، إن “االستغالل املشترك سيعود 
بالفائــدة على البلديــن، حيث تؤدي هذه 
الطريقة إلى تقليــل األضرار التي تلحق 
باحلقل وتســمح باســتخراج املزيد منه 

على عكس االستغالل التنافسي”.
في عام 2005، وقع البلدان مذكرة تفاهم 
لتطوير حقل “هنغام” النفطي بشــكل 
مشترك، لكن االتفاقية لم تتحقق وقررت 
إيران تطوير احلقل بشــكل مستقل عام 

.2012
يأتي ذلــك بالتزامــن مع زيــارة الرئيس 
اإليراني، إبراهيم رئيســي، إلى ســلطنة 

عمان، امس االثنن.
وقال رئيســي قبل مغادرتــه طهران، إن 
“زيارة سلطنة عمان تأتي في اطار تطوير 
العالقات اجليدة مــع دول اجلوار ونأمل أن 
تســتمر هذه الزيارات”، حســبما نقلت 

وكالة األنباء اإليرانية الرسمية )إرنا(.
وأضــاف: “في هذه الزيارة ســيتم توقيع 
مذكــرات تفاهــم بن البلدين وســتتم 

متابعتها لتنفيذها”.
وذكرت وكالة “إرنا” األســبوع املاضي، أن 
أوجي وافق على إحياء مشروع متعثر منذ 
فتــرة طويلة ملد خــط أنابيب حتت البحر 

لنقل الغاز إلى سلطنة عمان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عاودت إســرائيل التأكيد على ترتيب طويل 
األمد مع “السلطات اإلسالمية” مينع صالة 
اليهــود في مجمع املســجد األقصى، في 
رفض لقرار محكمة إســرائيلية شككت 
في شرعية إجراءات الشرطة ضد مخالفن.

ر يهــود على قرار منعهم  وطعن ثالثة ُقصَّ
مــن دخول البلــدة القدمية ملــدة 15 يوما 
بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل اجملمع. 

وحكمت محكمة لصاحلهم األحد.
ودفعت الشرطة بأن هذه التصرفات أخلَّت 
بواجبات أفرادها وهددت النظام العام. لكن 
قاضي احملكمة اإلســرائيلية قال إنه بينما 
لم تكــن لديه نية للتدخل في سياســة 
إنفاذ القانون، فإن ســلوك املستأنفن على 
القرار لــم يكن “مثيرا للقلــق من اإلضرار 
باألمن القومي أو الســالمة العامة أو أمن 

األفراد”.
وقــال مكتب رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
نفتالي بينيت إنها ستستأنف احلكم أمام 

محكمة القدس اجلزئية األعلى درجة.
وأضاف في بيان “ال يوجد تغيير وال مخطط 
ألي تغيير فــي الوضع القائــم” في احلرم 

القدسي.
وتابــع القول “قرار محكمــة الصلح يركز 
التي  حصريا علــى حالة ســلوك القصر 
ُعرضــت عليها وال يتضمن قصدا أوســع 

بشأن حرية العبادة” في احلرم القدسي.
جاء هذا احلكم قبل أسبوع من موعد قيام 
اليهود القومين مبا يُسمى “مسيرة األعالم” 
بالقدس  القدمية  البلدة  بأنحاء  الســنوية 
التي حتيي ذكرى احتالل إســرائيل لها في 
حرب عــام 1967. ويرفض الفلســطينيون 

هذه املسيرة.

لجنة مشتركة بين
إيران وعمان لتطوير
حقل هنغام النفطي

حكومة بينيت ترفض 
قرار المحكمة بشأن صالة 

اليهود بباحات األقصى

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
قالــت بكــن، امــس االثنــن، إنها 
للدفــاع عــن مصاحلها  مســتعدة 
الوطنيــة في ما يتعلــق بتايوان في 
رد على تعهــد الرئيس األميركي، جو 
بايدن، بحمايــة اجلزيرة من أي غزو من 

جانب الصن. 
وقال املتحدث باســم وزارة اخلارجية، 
وانغ ونبــن، للصحفيــن “ال ينبغي 
ألحد أن يســيء تقدير عزمية الشعب 
في  القوية  وإرادتــه  احلازمة  الصيني 
الدفاع عن السيادة الوطنية وسالمة 

أراضي” الصن.
وتعتبر بكن اجلزيــرة التي جلأت إليها 
1949 بعد  القوميــة فــي  القــوات 
هزميتها على أيدي الشــيوعين، جزءا 
ال يتجزأ من أراضيها وال بد في نهاية 
املطــاف من إعــادة توحيدها مع البر 

الرئيسي، وبالقوة إذا لزم األمر.
وقال املتحدث إن “قضية تايوان شــأن 
داخلي محض بالنسبة للصن. وفيما 
يتعلق بالقضايــا التي متس املصالح 
اجلوهرية للصن املتمثلة في السيادة 
ووحــدة األراضي، ليس لــدى الصن 

مجال للتسوية أو التنازل”.
جاءت هذه التصريحــات خالل املؤمتر 
الصحفــي بن بايدن ورئيــس الوزراء 

اليابانــي، فوميــو كيشــيدا، فــي 
العاصمة طوكيو.

وقــال الرئيس األميركي، جــو بايدن، 
امــس االثنــن، إن الواليــات املتحدة 
ستدافع عسكريا عن تايوان إذا غزتها 
بكــن، محذرا مــن أن الصن “تلعب 

بالنار”.
وردا على ســؤال حول مــا إذا كانت 
الواليات املتحدة ســتتدخل عسكريا 
ضد محاولة صينية للســيطرة على 
تايــوان بالقــوة، قال بايــدن “هذا هو 
االلتزام الذي قطعناه على أنفســنا”. 
وأضاف: “كنا موافقن على سياســة 
صن واحــدة ، ولكن فكــرة أن تؤخذ 
)تايوان( بالقوة هي بكل بســاطة غير 

مالئمة”.
التصريحــات خــالل  جــاءت هــذه 
املؤمتــر الصحفي بن بايــدن ورئيس 
الوزراء الياباني فوميو كيشــيدا، في 

العاصمة طوكيو.
ووصــل الرئيس األميركي إلى طوكيو 
األحد، في ثان محطاته اآلسيوية بعد 
كوريا اجلنوبية، ومــن املقرر أن يلتقي 
في  ناروهيتو،  اليابانــي  اإلمبراطــور 

القصر اإلمبراطوري.
من جانبه، قال كيشيدا بعد محادثات 
مــع الرئيــس األميركــي إن طوكيو 

وواشــنطن “ســتراقبان األنشــطة 
األخيــرة للبحريــة الصينية وكذلك 
باملنــاورات  املتعلقــة  التحــركات 

املشتركة بن الصن وروسيا”.
وأضاف كيشيدا “نحن نعارض بشدة 
الراهن بالقوة  محاوالت تغيير الوضع 
في بحر الصن الشرقي وبحر الصن 

اجلنوبــي. عــالوة على ذلــك، اتفقنا 
على التعامل املشــترك مع مختلف 
القضايا املتعلقة بالصن مثل حقوق 

اإلنسان”.
وأكــد أن اليابــان ترغب فــي تعميق 
العالقــات وتعزيز التعــاون الدفاعي 
املتحدة،  الواليــات  مع  والعســكري 

وأشــار إلــى أن “بايدن أكــد التزامه 
بالدفاع عن اليابان”.

كما شــدد على دعم طوكيو للنظام 
واألمــن الدولين، وأضاف: “ســنبذل 
جهودا مشتركة مع واشنطن حلماية 
وتابع  النووية”.  الطاقة  الشعوب ضد 
كيشيدا: “ال يجب أن نتقبل أي عدوان 

في منطقتنا وال بد من تعزيز القدرات 
الدفاعية”.

بايدن  إن  الياباني  الــوزراء  وقال رئيس 
يدعم مســعى بــالده االنضمام إلى 
مجلــس األمــن الدولي بعــد إجراء 

إصالحات خاصة باجمللس. 
وفــي حالــة موافقــة األمم املتحدة، 
ستنضم اليابان إلى بريطانيا والصن 
وفرنســا وروســيا والواليات املتحدة 
بوصفهــم أعضاء دائمن في مجلس 

األمن.
بايــدن مباركته لقمة  كما أعطــى 
الصناعية  الســبع  الدول  مجموعة 
الكبــرى التي ســتعقد فــي مدينة 
رأس كيشيدا،  هيروشيما، مســقط 

العام املقبل.
شراكة اقتصادية

الواليات  بايدن أن التحالــف بن  أكد 
املتحــدة واليابــان بات أكثــر عمقا، 
مشــيرا إلى أن واشــنطن ســتظل 
مشــاركة في التعــاون الدفاعي مع 

طوكيو.
وقــال: “نتطلــع للتعاون فــي اجملال 
وبناء  الصناعية،  واألقمــار  الفضائي 

نظم صحية متينة للمستقبل”.
كمــا أعلــن بايــدن إطالق شــراكة 
اقتصادية جديدة في منطقة آســيا 

واحمليط الهادئ تضــم 13 دولة بينها 
الواليــات املتحدة واليابــان ولكن من 
دون الصن التــي تنظر بريبة إلى هذا 

املشروع.
وال يُعــد “اإلطار االقتصــادي ملنطقة 
احمليطــن الهندي والهــادئ” اتفاقية 
جتارة حــرة ولكنه ينص على مزيد من 
التكامل بن الدول األعضاء في أربعة 
مجاالت رئيسية هي االقتصاد الرقمي 
وسالســل االمداد والبنيــة التحتية 
للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.

وقال بايــدن إنه ال يعتقــد أن الركود 
االقتصادي فــي الواليات املتحدة ”أمر 
حتمــي” بالرغم من التضخم املرتفع 
الناجم  اإلمدادات  ونقص  القياســي 

جزئيا عن الغزو الروسي ألوكرانيا. 
وأقر بايــدن بأن االقتصــاد األميركي 
يعاني مــن “مشــكالت”، لكنه قال 
“اقتصادنا فــي وضع أفضل من بلدان 
أخرى”.  وأضاف “لدينا مشكالت مثل 
بقيــة العالم، لكنها أقــل وطأة من 

بقية العالم”. 
كما شدد بايدن خالل املؤمتر الصحفي 
مع رئيس وزراء اليابان، على مســائلة 
كل من يتورط في احلرب على أوكرانيا، 
وقــال إن “بوتن يحاول مســح هوية 

أوكراني”.

الصين تعلق على تصريحات بايدن بشأن الدفاع عن تايوان:

ال تسيئوا تقدير عزيمة شعبنا الحازمة وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية

بغداد ـ نجالء صالح الدين:

العــدد التراكمــي للنازحــن في 
العالم، يقارب عدد ســكان بعض 
األشــخاص  حيث  األوروبية،  الدول 
الذيــن أُجبــروا علــى الفــرار من 
وانتهاكات  والعنــف  الصراعــات 
حقوق اإلنسان واالضطهاد قد جتاوز 
100 مليــون، للمرة األولى، مدفوعا 
من  وغيرها  أوكرانيــا  فــي  باحلرب 

النزاعات املميتة.
أطلقــت األمم املتحدة وشــركاؤها 
في اجملال اإلنســاني، نداءين طارئن 
منســقن جلمــع 1.7 مليــار دوالر 
بهدف تقدمي الدعم اإلنساني، على 
املتأثرين  لألشخاص  السرعة،  وجه 
بالنــزاع داخل أوكرانيــا والالجئن 

الذين فروا إلى البلدان اجملاورة.
وكشفت األمم املتحدة امس االثنن، 
بأن احلرب الروســية فــي أوكرانيا 
تســببت في زيادة عــدد النازحن 
قسرا حول العالم إلى أكثر من 100 
األولى  للمرة  وذلك  مليون شخص، 

على اإلطالق. 
وقالــت مفوضيــة األمم املتحــدة 
لشــؤون الالجئن في بيان إن “عدد 
األشخاص الذين أُجبروا على الفرار 
وانتهاكات  والعنف  الصراعات  من 
حقوق اإلنسان واالضطهاد قد جتاوز 
اآلن الرقم املذهل البالغ 100 مليون، 
للمرة األولى على اإلطالق، مدفوعا 
من  وغيرها  أوكرانيــا  فــي  باحلرب 

النزاعات املميتة”.
واعتبــرت املفوضيــة فــي بيان أن 
هذا الرقم “املثيــر للقلق” يجب أن 
يهــز العالم ويدفعه باجتــاه إنهاء 
النزاعات التي جتبر أعداد قياســية 
مــن األشــخاص على الفــرار من 

ديارهم. 

املتحدة  األمم  مفوضيــة  وأشــارت 
لشــؤون الالجئــن إلــى أن أعداد 
النازحن قســرا ارتفعــت إلى 90 
مليونا بحلول نهاية 2021 مدفوعة 
إثيوبيا وبوركينا فاسو  بالعنف في 
وميامنــار ونيجيريــا وأفغانســتان 

وجمهورية الكونغو الدميوقراطية.
أكبر أزمة الجئن في أوروبا

مفــوض األمم املتحــدة الســامي 
الالجئن، فيليبو غراندي،  لشــؤون 
الهائلن  والكرم  بالتضامن  أشــاد 
اجملاورة  البلــدان  أبدتهما  اللذيــن 
فــي اســتقبال الالجئــن، مبا في 
واملواطنن  احملليــة  اجملتمعات  ذلك 
العاديــن، لكنــه أشــار إلــى أنه 
ستكون هناك حاجة إلى مزيد من 

الدعــم ملســاعدة الوافدين اجلدد 
وحمايتهم. وأضاف:

“نحن بصدد أن نشــهد ما ميكن أن 
يصبح أكبــر أزمة الجئن في أوروبا 

خالل هذا القرن.”
وقد غــزت روســيا أوكرانيا في 24 
فبرايــر املاضي. ومــذاك، نزح أكثر 
مــن ثمانية مالين شــخص داخل 

البالد بينما فر أكثر من ستة مالين 
الجئ عبر احلدود. وقال مفوض األمم 
فيليبو  الالجئن  لشــؤون  املتحدة 
غرانــدي إن “100 مليــون هو رقم 
صــارخ ومثير للقلــق ويبعث على 
التفكيــر. إنه رقم مــا كان يجب 
إطالقا الوصــول إليه”. وحذر من أن 
هذا الرقم “ينبغــي أن يكون مبثابة 

دعوة لالســتيقاظ حلــل النزاعات 
االضطهاد،  وإنهاء  ومنعها،  املدمرة 
ومعاجلــة األســباب الكامنة التي 
جتبر األبرياء على الفرار من ديارهم”.

الالجئن  الرقــم  هــذا  ويشــمل 
وطالبي اللجوء وأكثر من 50 مليون 

نازح داخل بلدانهم.
وأشــار غراندي إلى أن “االستجابة 
الفارين  األشــخاص  حيال  الدولية 
مــن احلرب فــي أوكرانيــا إيجابية 
جــدا”، مضيفا أن “هذا االندفاع في 
التعاطف حقيقــي للغاية وهناك 
حاجة لتعبئــة مماثلة في ما يتعلق 

بكل األزمات األخرى في العالم”.
وشــدد غراندي على أن “املساعدة 
إال مســكن  اإلنســانية مــا هي 
وليست عالجا”، مشــددا على أنه 
“من أجــل عكس االجتــاه، فإن الرد 
واالســتقرار  الســالم  هو  الوحيد 
حتى ال يضطر األبرياء بعد اآلن إلى 
للصراع  املباشر  اخلطر  بن  االختيار 

وبن صعوبة الفرار والنفي”.
وانتقد غراندي اجلمعة نحو عشرين 
دولة تواصل، باسم األمن الصحي، 
إغالق حدودهــا أمام طالبي اللجوء 
بعد مــرور أكثر من عامن على بدء 
جائحة كوفيد19-. وهو يشتبه في 
أن هذه الدول تستخدم األمر ذريعة 

لعدم إعادة فتح حدودها.
وأظهر تقرير صــادر عن منظمتن 
غير حكوميتن نشــر في 19 مايو، 
60 مليون  وجود مــا يقــرب مــن 
نازح داخليا فــي كل أنحاء العالم 
العام املاضي، كثير منهم بســبب 

الكوارث الطبيعية.
واعتبــر األمــن العــام للمجلس 
أن  إيغالند،  يــان  لالجئن،  النروجي 
الوضع في العالــم “لم يكن بهذا 
السوء من قبل”، معتبرا أن “العالم 

ينهار”

متابعة ـ الصباح الجديد:
“فنين”  وصــول  حول  املعلومــات 
املتفجرة،  بالبراميــل  متخصصن 
التي استخدمت بشكل واسع في 
سوريا، إلى روســيا، دفعت اجلهات 
األميركية واألوروبيــة إلى التحذير 
مــن أن اجليش الروســي قد يكون 
يســتعد الســتخدام األســلحة 
الكيميائية في أوكرانيا، حيث تنفذ 
موسكو غزوا دخل شهره الرابع دون 
أية عالمة تذكــر على االقتراب من 

حل.
الغارديــان  صحيفــة  وتقــول 
أوروبين  مســؤولن  إن  البريطانية 
الفنين  أنــه مت نشــر  يعتقــدون 
للمســاعدة في االستعداد حلملة 
تدمير في أوكرانيــا، مماثلة ملا جرى 

في سوريا.
ونقلــت عن ضباط مخابــرات، لم 
أكثر  إن  قولهم  هوياتهم،  تكشف 
مــن 50 متخصصــا، جميعهــم 
يتمتعون بخبرة واســعة في صنع 
املتفجــرات، موجودون في روســيا 
منذ عدة أســابيع يعملــون جنبا 
إلى جنب مع مسؤولن من اجليش 

الروسي.

 – املتفجرة  البراميل  اســتخدمت 
وهي متفجــرات خــام معبأة في 
طائرات  مــن  وتلقــى  أســطوانة 
هليكوبتــر أو قاصفات غير حديثة 
-  إلحداث تأثيــر مدمر طوال احلرب 

السورية.
ولتلــك البراميــل قابليــة تدمير 
عالية، كما أنهــا أرخص من حيث 
الكلفة بكثير من القنابل املوجهة 
أو الذكيــة أو حتى القنابل القدمية 
التــي ترمى من الطائــرات، لكنها 
أقل دقة بكثير، وتعتبر عشــوائية 

إلى حد كبير.
ما،  مدينة  في  استخدامها  ويعني 
يريد  يســتخدمها  الذي  اجليش  أن 
إحــداث أكبر ضرر ممكن في املدينة، 
بدون االلتفات إلى مكان ســقوط 

البراميل الدقيق.
ويتهــم النظــام الســوري مبــلء 
بالكلــور  املتفجــرة  العبــوات 
وإســقاطها على البلــدات واملدن 
التي تســيطر عليها املعارضة، مما 
تسبب في مقتل املئات وإثارة الذعر 

على نطاق واسع.
وميكن مــلء البراميــل املتفجرة – 
نظريا – بعوامل كيميائية أخرى أو 

حتى عوامل بيولوجية.
وتقول الغارديان إن املتخصصن في 
البراميل املتفجرة كانوا في طليعة 
القــوات التي أرســلتها احلكومة 
السورية إلى روســيا لدعم بوتن، 
الذي دعم األسد بدوره بشكل فعال 
لتأمن قبضة النظام السوري على 

السلطة.
لكن احلربب فــي أوكرانيا مختلفة 
عما يحدث في سرويا، ففي حن لم 
يكن لدى املعارضة املناهضة لألسد 
سوى القليل ملواجهة التفوق اجلوي 
والذي كان عامال  السوري،  للجيش 
كبيــرا في قيام النظــام مبحاصرة 
أجزاء مــن البالد بعد 10 ســنوات 
األوكرانية  القــوات  فإن  احلرب،  من 
املســلحة متلــك صواريــخ أرض-

الطائرات  إســقاط  على  قادرة  جو 
يعطل  مما  الروســية،  واملروحيــات 
التقــدم ويعــرض القــوات البرية 

لنيران املدفعية األوكرانية.
سوريون يقاتلون لصالح بوتن

وتقول الغارديان إنه يعتقد أن ما بن 
800 و1000 جندي ســوري تطوعوا 
حتى اآلن للسفر إلى روسيا، حيث 
وعدهم الكرملن برواتب تتراوح بن 

1500 و4000 دوالر، أي مــا يصل إلى 
20 ضعف املبلغ التي يتلقونها في 
سوريا، حيث دمر االنهيار االقتصادي 

قيمة العملة احمللية.
أربعة  وأنشــأت احلكومة السورية 
لالنتشــار  رئيســية  جتنيد  مراكز 
الروســي، وفقــا للصحيفــة، في 

دمشق والالذقية وحماة وحمص.
ويتم نشــر اجملنديــن مبوجب عقد 
وهي منظمة  فاغنر،  مع مجموعة 
توظف  خاصة،  روســية  عسكرية 
املرتزقــة لدعم “مغامرات روســيا 

اخلارجية” بحسب الصحيفة.
وكانت فاغنــر من بن أوائل القوات 
أوكرانيا، وهي  التي مت نشــرها في 
متهمة بارتكاب فظائع في بوتشا، 
حيــث ذبح مــا يصل إلــى 1000 
شخص خالل بضعة أيام في أوائل 

أبريل املاضي.
وفــي أواخر أبريل، قالــت احلكومة 
األوكرانيــة إن مــا يصــل إلى 25 
مقاتــال ليبيا أو ســوريا قتلوا في 
بلدة بوباســنا، علــى الرغم من أن 

املسؤولن السورين نفوا ذلك.
ويعتقد أن فاغنر نشــرت ما يصل 
إلى 500 رجل كعناصر اســتطالع 

فــي أوكرانيا. وقد مت نقــل العديد 
منهم جوا من النقاط الســاخنة 
في جميع أنحاء شــمال ووســط 

أفريقيا.
دأب النظام على قصف محافظات 
اعتبــرت مركزا للثــورة ضده، مثل 
إدلب، بالبراميــل املتفجرة. وتعتبر 
إدلب حاليا مدينة أنقاض بشــكل 

كبير.
للبراميل  أول استخدام  أن  ويعتقد 
في ســوريا كان عام 2012، حينما 
قصفــت هليكوبتــر مــن صنــع 
روســي تابعة لنظام األسد مدينة 
داعل الســورية باستخدام براميل 

متفجرة.
الشــبكة  أحصــت   ،2021 وفــي 
سقوط  اإلنسان  حلقوق  الســورية 
82 ألــف برميــل متفجــر علــى 
بدء  منذ  الســورية  والبلدات  املدن 

استخدام هذا السالح.
خالل  بكثافة  الســالح  واستخدم 
الســنوات اخلمس األولى من 2012 
التي  2017، وفقا للشــبكة  إلــى 
وثقــت اســتخدام  70 ألف برميل 
متفجر على البلدات السورية منذ 

بداية استخدامها.

وتســببت تلك البراميل في مقتل 
11087 مدنيــا بينهم 1821 طفال 
حتــى أبريل 2021، لكــن أكثر من 
10 آالف منهم قتلوا في السنوات 
اســتخدام  من  األولــى  اخلمــس 

البراميل، وفقا للتقرير.
وبحســب التقرير فإن العدد األكبر 
على  املتفجرة سقط  البراميل  من 
محافظات دمشق وريفها ثم حلب 
فدرعا في حن أّن العام الذي شهد 
أكبر اســتخدام لهذا السالح كان 
2015، الــذي ســجل التقرير فيه 
إلقاء قوات النظام الســوري ما ال 

يقل عن 17318 برميال متفجرا.
في  الدولي  األمــن  وأدان مجلــس 
 ،2014 فــي   2139 رقــم  القــرار 
في  املتفجرة  البراميل  اســتخدام 
ســوريا، وذكرها باالســم، وطالب 
نظام األسد بإيقافها، إال أن النظام 
أكثر  بإطالق  القرار  انتهك  السوري 
من 60 ألف برميل منذ 2014 وحتى 
اآلن. وتشكل حصيلة الضحايا من 
باملئة   33 قرابة  والنســاء  األطفال 
مــن حصيلــة الضحايــا املدنين 
لتفجيرات البراميــل املتفجرة في 

سوريا.

 اعداد النازحين جراء النزاعات المميتة
تتجاوز 100 مليون شخص في العالم 

األمم المتحدة :

متخصصون بالبراميل السورية المتفجرة.. 

خبراء نظام األسد في روسيا لتدمير مدن أوكرانيا
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بغداد ـ نجالء صالح الدين:

االقتصادي  النظــام  مع مواجهــة 
للكوارث  العاملي تقاطعــاً محتمالً 
يتجه صنــدوق النقــد الدولي في 
منتدى دافوس الى الدفاع عن العوملة 
االستسالم  عدم  على  الدول  ويحث 

ملغريات األنظمة احلمائية.   
واعتبــرت املديرة العامــة لصندوق 
النقد الدولي كريستالينا غورغييفا 
في مدّونة مشــتركة مع مسؤولني 
العاملي  ان االقتصاد  الصنــدوق  في 
يواجــه اكبر اختبــار له اليــوم، اذ 
كتبت: “بينما يتوجــه صّناع القرار 
إلى  الشركات  وأصحاب  السياسّي 
دافوس، يواجه االقتصاد العاملي على 
احلرب  لــه منذ  اختبار  أكبر  األرجح 

العاملّية الثانية”.
بعد توقف ملّدة ســنتني بسبب وباء 
كوفيد19-، تعود النخب السياسّية 
للحضور  العالم  فــي  واالقتصادّية 
شــخصياً إلى املنتــدى االقتصادّي 
على  االهتمام  ينصّب  العاملّي حيث 

تداعيات احلرب في أوكرانيا.
وشــّدد مســؤولو صنــدوق النقد 
الدولي على “تنامــي خطر التفتت 
في  مشددين  اجلغرافي-االقتصادّي” 

املقابل على فوائد العوملة.
ولفــت مســؤولو صنــدوق النقد 
الدولي في مدّونتهم إلى التغّير في 
املال والســلع واخلدمات  تدّفق رأس 
املاضية  الثالثة  العقــود  على مدى 
بانتشــار التكنولوجيــا  مدفوعــاً 
احلديثة، “لقد عــززت قوى التكامل 
واالنتاجّية  املعيشــة  هذه مستوى 
وضاعفت حجــم االقتصاد العاملي 
ثــالث مــّرات وانتشــلت 1.3مليار 

شخص من الفقر املدقع”.
إال أّن هذا التقّدم مهّدد اليوم بفعل 
احلرب فــي اوكرانيا وما صاحبها من 
عقوبات وقيود، إذ فرضت قيوٌد على 
جتارة األغذية والطاقــة واملواد اخلام 
األخــرى في نحو 30 بلداً، بحســب 
الصنــدوق. ومع ذلك مــن الضرورّي 

“تعزيز احلركة التجارّية لزيادة القدرة 
على التكّيف”.

ومن شأن تقليص العوائق التجارّية 
النقص  تخفيــف  في  يســاعد  أن 
في اإلمدادات وخفض أســعار املواد 

الغذائّية واملنتجات األخرى.
الدول  الدولي  النقد  صندوق  ونصح 
والشــركات بتنويع وارداتها لضمان 
تدّفــق اإلمدادات و”االســتفادة من 
للشركات”.  العاملّي  التكامل  فوائد 
وقد أظهرت دراسة أجراها الصندوق 
أّن التنويع ميكــن أن يخّفض نصف 
اخلســائر احملتملة املرتبطة مبشاكل 

العرض.
وعقد االجتماع الســنوي للمنتدى 
فــي   2022 العاملــي  االقتصــادي 
اجليو-سياســية  اللحظــات  أكثر 
واجلغرافية االقتصادية أهمية خالل 

العقود الثالثة املاضية. 
العام  الصيفــي هذا  املنتدى  وحدد 
مهمتــه علــى أنها حتســني حال 

الكوكب، ومع ذلك فعندما يجتمع 
2500 مــن النخبــة العامليــة في 
منتدى “دافــوس” الذي انطلق امس 
األول األحد ويســتمر حتــى الـ 26 
من أيار، فــإن العناوين كانت احلرب 
فــي أوكرانيا والوباء الــذي لم يتم 
املناخية  واألخطــار  التعافــي منه 
االقتصادية  والتوقعــات  املتزايــدة 
املتدهورة بســرعة، إضافة إلى أزمة 

غذائية آخذة في االستفحال. 
للمنتــدى  األول  هــو  االجتمــاع 
االقتصادي العاملي منذ كانون الثاني 
2020 بعد محاوالت فاشــلة جلمع 
صانعي  مــن  املعتادة  مجموعتــه 
السياســات واملديريــن التنفيذيني 
خــالل العامني األولني مــن جائحة 

“كوفيد19-”. 
 ولقد زعزعت تلك املدة النظام الذي 
ميثلــه “دافوس” وأدخلــت مالحظة 
وأحد  الذاتــي،  الشــك  مــن  نادرة 
املواضيع التي تدور في اجللسات هو 

مــا إذا كان نظام العوملــة والتعاون 
الذي يقف من أجلــه ال يزال يعمل، 
فحتى مؤســس املنتدى االقتصادي 
اعتــرف  شــواب  كالوس  العاملــي 
بالســؤال املعلــق علــى االجتماع 
ميكن  “كيف  العام،  لهذا  الســنوي 
إيجابياً  أن يقدم إسهاماً  لـ)دافوس( 
بكل تلك التحديات في عالم عالق 

بعمق في إدارة األزمات؟” 
وكان شواب توقع في وقت سابق من 
هذا األسبوع أن تسجل كتب التاريخ 
هجوم روسيا على أوكرانيا باعتباره 
“انهياراً لنظام ما بعد احلرب العاملية 
الثانيــة وما بعــد احلرب البــاردة”، 
واملديرون  السياســيون  منــع  وقد 
التنفيذيــون الروس مــن االجتماع 
األوكراني  الرئيــس  فيه  ألقى  الذي 
فولودمييــر زيلينســكي كلمة عبر 
الفيديو امس اإلثنني، كما سيلتقي 
وزراء أوكرانيون آخرون بزعماء غربيني 
من بينهــم األمني العام لـــ “ناتو” 

ينس ســتولتنبرغ ورئيس املفوضية 
األوروبيــة أورســوال فون ديــر الين 

واملستشار األملاني أوالف شولتز. 
والســؤال الكبيــر هو مــا إذا كان 
بإمــكان املندوبني إحــراز تقدم في 
خطة  غــرار  علــى  االســتثمارات 
“مارشــال” في إعادة إعمار أوكرانيا 
بنهايــة املطــاف، ويتوقــع إجــراء 
محادثات حول مزيــد من العقوبات 
وكيفيــة التعامــل مــع الالجئني 
أزمة  وقــف  وكيفية  األوكرانيــني، 
الغذاء املنتشــرة عبر “ســلة اخلبز” 

التقليدية في أوروبا. 
وبحســب “فايننشال تاميز”، عرضت 
رئيــس البنــك املركــزي األوروبــي 
كريســتني الغــارد ووزيــرة التجارة 
األميركيــة جينا رميونــدو ونحو 50 
وزيراً للماليــة إلى ضغوط من أجل 
تقدمي حلول جديدة لتحديات ارتفاع 
الركود،  ومخاوف  التضخم  معدالت 
إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وكلف 

الطاقة املرتفعة إلى تفاقم مخاوف 
“دافوس” طويلــة األجل، مبا في ذلك 
احلاجــة إلى معاجلة عدم املســاواة 
وتزويــد العمــال مبهــارات جديدة، 
والبحث عن مبادرات لدفع “استعادة 

الوظائف”. 
واســتحوذ تقرير األخطــار العاملية 
الصــادر عــن املنتــدى االقتصادي 
العاملــي في كانــون الثاني املاضي، 
كما فــي أوائــل عــام 2020، على 
مخــاوف النخب مــن أن احلكومات 
يفعلون  ال  واملمولــني  والشــركات 
الكثير لتجنب تغيــر املناخ الذي ال 

رجوع فيه. 
والتقــى املبعوث الصينــي للمناخ 
شــيه تشــن هوا نظيره األميركي 
جون كيــري، ولكن هل ميكنهما مع 
توتر العالقات بني واشــنطن وبكني 
التي متت  التعهــدات  البناء علــى 
في قمة املناخ “كوب 26”، تشــرين 

الثاني؟ 
التعهدات  أن  من  حتذيرات  ووســط 
الصفريــة الصافيــة لــم حتقــق 
الزيادة في االســتثمار الالزم خلفض 
دفع  يتــم  أن  يتوقــع  االنبعاثــات، 
املندوبــني إلــى إظهــار مزيــد من 

اإلجراءات. 
وخــالل االجتماع األخيــر للمنتدى 
االقتصــادي العاملي كانــون الثاني 
2020، علم املندوبون أن الصني كانت 
لكن  كورونــا،  فيــروس  قبضة  في 
القليل منهم كان ســيتخيل تأثير 
“كوفيد19-” على العالم، ويتوقع أن 
يكون “دافــوس” 2022 حريصاً على 
جتنب تكرار األخطاء، إذ قام بجدولة 

اجتماعات عدة حول االستعداد.
كما يتوقع أن تكــون هناك إعالنات 
عن أنظمة املراقبة اجلديدة والتركيز 
علــى توفيــر مزيد مــن اللقاحات 
للسكان األشد فقراً واألقل حتصيناً، 
وســيقوم احتاد جديد يجمع الوزراء 
واملنظمات  التنفيذيــني  واملديريــن 
اجلماعي  العمل  “بتســريع  الدولية 
عبــر محــركات املرونة الرئيســة 

لالقتصاد العاملي”. 

متابعة ـ الصباح الجديد:
سجلت صناعة املواد الغذائية في الصني منوا 
مطردا من حيث اإلنتاج واملبيعات في األشهر 
األربعة األولى من العام اجلاري 2022، حسبما 
أظهرت بيانات رســمية مــن وزارة الصناعة 

وتكنولوجيا املعلومات أمس.
وأظهرت البيانات أن الناجت الصناعي ذا القيمة 
املضافــة لقطاع جتهيــز األغذيــة الزراعية 
واجلانبية ارتفع بنســبة 4.7 فــي املائة على 

أساس سنوي خالل الفترة املذكورة.
صناعات  لقطاع  املضافــة  القيمة  وارتفعت 
األغذية بنســبة 4.5 في املائة على أســاس 
ســنوي، في حني ارتفعت القيمــة املضافة 
بنسبة  والشاي  املشروبات  تصنيع  لقطاعات 

9.2 في املائة على أساس سنوي.
وخالل الفتــرة من كانون الثاني إلى نيســان 
، بلغــت مبيعات التجزئة للحبــوب والزيوت 
والســلع الغذائية 593.6 مليــار يوان )87.96 
مليار دوالر(، بزيادة 9.5 في املائة على أســاس 
سنوي، في حني منت مبيعات املشروبات إضافة 
إلــى التبغ وبعض املشــروبات بنســبة 10.4 
في املائــة و7.8 في املائة علــى التوالي، وفقا 

للبيانات.
إلــى ذلــك، أظهرت نتائــح بيانات رســمية 
أصدرتها وزارة النقــل الصينية ارتفاع حجم 
الشــحن عبر املمرات املائية بنســبة 4.2 في 
املائة، على أساس سنوي خالل األشهر األربعة 

األولى من العام اجلاري 2022.
ووفقا لـ”األملانية”، أشــارت البيانات الرسمية 
أمــس، إلــى نقل نحــو 2.63 مليــار طن من 
البضائــع عبر املمــرات املائية خــالل الفترة 
املذكــورة. وأضافت الوزارة أن حجم الشــحن 
عبر املمــرات املائية في الصــني بلغ 694.01 

مليون طن في شهر نيسان وحده.
وقــادت مقاطعــة هوبي في وســط الصني 
التوســع فــي 31 منطقــة على مســتوى 
املقاطعة، وســجلت منوا على أساس سنوي 
بنسبة 25.1 في املائة خالل الفترة من كانون 
الثاني إلى نيســان املاضيني، تلتها مقاطعة 

هاينان في جنوب الصني ومقاطعة جياجنسو 
بشرق الصني.

إلى ذلــك، أعادت مدينة شــنغهاي الصينية 
العام أمس،  النقل  جزئيا تشــغيل شــبكة 
في مؤشــر على رفع تدريجــي لتدابير إغالق 
فصلتها عن العالــم اخلارجي على مدى نحو 
شــهرين. وفرض إغالق كامل تقريبا في أكبر 
مدينة صينيــة منذ نيســان ، عندما حتولت 
إلــى بؤرة أســوأ تفش لفيــروس كورونا منذ 
بدايات الوبــاء. وبخالف غيرها من االقتصادات 
الرئيسة، متســكت بكني بنهج صفر إصابات 
كوفيد القائــم على القضاء على مجموعات 
اإلصابات فــور ظهورها، وهــي مهمة ازدادت 
صعوبتها في ظل انتشــار املتحورة أوميكرون 
شديدة العدوى. لكن مع تباطؤ وتيرة تسجيل 
القيود  شــنغهاي  خففت  جديــدة،  إصابات 
بحذر، فاســتأنفت بعض املعامــل عملياتها 
بينما ســمح لســكان املناطق األقل عرضة 
للخطر مبغــادرة منازلهم. ويســتأنف األحد 
تشغيل أربعة من خطوط قطارات املترو الـ20 
في املدينة إلى جانب بعض وسائل النقل على 
الطرقات، وفق ما أعلن مســؤولون األســبوع 
اجلاري، لتتشــكل “شــبكة أساسية تغطي 
املركزية”. وســيتعني  احلضرية  املناطق  كافة 

على مرتادي وســائل النقل العام إبراز فحص 
كوفيد بنتيجة ســلبية أجري في غضون 48 
ســاعة وأن تكون درجــات حرارتهم طبيعية، 

وفق ما ذكر مسؤولون السبت.
لكن رغم مســاعي تخفيف القيود بشــكل 
عام، أعيد فــرض إغالق على منطقة جينجآن 
)وسط( امس األول األحد، وفق مذكرة رسمية.

وجاء فــي املذكرة الســبت “ســيتم تعليق 
تصاريــح اخلروج التي مت اســتصدارها”، بينما 
طمأنــت الســلطات الســكان بــأن النصر 
ليس ببعيد”. وســجلت املدينة التي تعد 25 
مليون نســمة أكثر مــن 600 إصابة بكوفيد 
األحــد، فيما لم تظهر أي أعــراض على 570 
من املصابني، بحســب بيانــات جلنة الصحة 
الوطنية. لكن تواصل فرض قيود في عدة مدن 
صينية أخرى ســجلت فيها إصابات بكوفيد، 
مبا فيها العاصمة بكني حيث منع الســكان 
من تناول الوجبات خارج منازلهم وأجبروا على 

العمل عن بعد.
وحتــى الســبت، مت نقل نحو خمســة آالف 
شخص في مجمع “نانشينيوان” السكني في 
بكني إلى فنادق للحجر الصحي بعد اكتشاف 
26 إصابة جديدة في األيام األخيرة، بحسب ما 

ذكرت وسائل إعالم محلية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر مصرف “النهرين” االسالمي احلكومي، 
امس االثنني، تعديــالت بتعليماته في منح 
موظفي دوائر الدولة مرابحة لشــراء عقار، 
ليصل احلد االعلى لسلفة 100 مليون دينار 

عراقي.
وقــال املصــرف فــي بيــان صحفــي، إن 
“التعليمــات اخلاصة بشــراء العقار هو ان 
يكون احلد االعلى لشراء العقار 100 مليون 
دينــار، وان تكون مدة الســداد 15 ســنة 
ومبرابحة %2 سنوياً بكفيل واحد أو كفيلني 

صافــي راتبهمــا يغطي ضعف القســط 
الشهري مع طرح االلتزامات املباشرة وغير 

املباشرة”.
واضاف أنه “ضمن التعديالت فتح حســاب 
للبائع وايــداع مبلغ البيع املقــرر من قبل 
جلنة املنح في حســاب )وديعة حتت الطلب( 
مقيد بعد فتــح البيان، وتوقيع العقد الذي 
يتضمــن تعهده أي )البائع( بعدم ســحب 
مبلغ الوديعة حلني استكمال اجراءات حتويل 
ملكية العقار بشــكل نهائي واصدار سند 
املداينة مؤشــر عليه الرهــن التاميني من 

الدرجة االولى لصالح املصرف”.
وأشــار إلى أن “من ضمن التعديالت يخول 
البائــع املصرف ســحب املبلغ املــودع في 
حساب الوديعة )احلســاب املقيد( من قبل 
املصرف بالكامل في حال عدم االســتمرار 
البيــع وعدم اســتكمال اجراءات  بعملية 
حتويــل ملكية العقــار الي ســبب كان”، 
مضيفاً أن “من بني الشروط ان يكون طالب 
التمويل والكفيل من موظفي دوائر الدولة 
واملثبــت على املــالك مع مراعاة ســنوات 

اخلدمة لالحالة على التقاعد”.

صندوق النقد: االقتصاد العالمي يواجه أكبر
اختبار له منذ الحرب العالمّية الثانية

87.96 مليار دوالر مبيعات اربعة أشهر

4.7 % نمو صناعة المواد الغذائية في الصين

مصرف النهرين يعدل تعليمات
 مرابحة شراء العقار للموظفين

قضايا “مريرة” على مسرح “منتدى دافوس” والنزاعات تتصدر المشهد

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ارتفع اليورو امس االثنني إذ باع املســتثمرون 
الدوالر على أمــل أن تخفيف إجراءات اإلغالق 
في الصــني ميكنــه أن يدعم منــو االقتصاد 
العاملي. كما شــكلت األجــواء األكثر هدوءا 
في أسواق األســهم في التعامالت األوروبية 
املبكــرة ضغوطا إضافية علــى الدوالر الذي 
تراجع تراجعــا حادا األســبوع املاضي لكنه 
إليها  التــي يلجأ املســتثمرون  ظل العملة 
هذا العام عندمــا تتعثر األصول التي تنطوي 
على مخاطرة وتتنامى اخملاوف بشأن االقتصاد 

والتضخم.
للمخاطرة،  العمالت احلساسة  وارتفعت كل 
وصعد اجلنيه األسترالي بنحو 1 % رغم أنه لم 
يبد تأثرا في البداية بفوز متوقع حلزب العمال 
املنتمي ليسار الوســط في االنتخابات على 
مستوى البالد مطلع األسبوع بحسب رويترز.

وزاد اجلنيه اإلســترليني 0.5 % ، كما جاء أداء 
الكرونــة النرويجية قويا أيضا مع اســتمرار 
موجة مــن عمليات بيــع في الــدوالر بدأت 

األسبوع املاضي اليوم االثنني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجلت االسواق احمللية، امس االثنني، ارتفاعاً 

في أسعار الذهب العراقي واالجنبي.
وقال مراســل وكالة شــفق نيوز، إن أسعار 
الذهب في أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في 
العاصمة   بغداد ســجلت صباح اليوم، سعر 
بيــع للمثقال الواحــد عيار 21 مــن الذهب 
اخلليجي والتركي واألوروبي بلغ 381 الف دينار، 
وسعر شراء 377 الف دينار، فيما كانت اسعار 

البيع ليوم امس االحد 379 الف دينار.
وأشــار مراســلنا، إلى أن ســعر بيع املثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب العراقي ســجل 
ارتفاعاً أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ ســعر 

الشراء 337 ألف دينار.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيار 21 يتراوح بــني 380 الف دينار و390 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 340 الفاً و350 الف دينار.

اليورو يرتفع بعد
 تعافي النمو من

 الطلب على الدوالر

أسعار الذهب تعاود 
االرتفاع في األسواق 

المحلية
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محافظة نينوى
قسم العقود
العدد: 11905

التاريخ: 2022/5/22
م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/164/ مجاري/ )خطة األرصدة 

اجملمدة لعام 2021(
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:

)متديد مجرى في حي النور مدخل حي النور الى مسجد عائشة 
مع تأهيل الشوارع(

ضمن تخصيصات )خطة األرصــدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( 
وبكلفــة تخمينية )2,666,144,500 دينار( ملياران وســتمائة وســتة 
وستون مليون ومائة وأربعة واربعون الف وخمسمائة دينار عراقي ومبدة 

تنفيذ )240( يوم.
على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداءا 
من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/5/31( 
للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 2,000,000 

دينار )مليونان دينار( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
في صنــدوق العطاءات لدى جلنة فتح العطــاءات في ديوان محافظة 

نينوى.
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما 
ان تاريخ الغلق يوم االربعاء املوافق 2022/6/1 الســاعة الثانية عشــرة 

ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس 
املوافق 2022/5/26 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى
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شعر

تشكيل

أسعد عرابي* 

لم يكن صعًبا معاجلة هذا املوضوع الشائك )الفن 
التشــكيلي ومجابهة احلــروب(، ألن تاريخ الفن 
يحتشــد )بل هو متخم( باألمثلة الفنية املنّددة 
اللوحة  وكأن  لدرجــة  العســكريتاريا  بفظائع 
تقف باملرصاد لتعسف وفساد وفظائع جنراالت 
القيامة احلضريــة. إمنا بالعكس فقد عانيت من 
اختزال هذه األمثلة الرمزية اإلبليسية املتراكمة، 
أقتصــر فيها على املــأزوم واألشــد غثيانًا، ثم 
تقســيمها إلى ملفني تتجمع في األول النماذج 
اخملتارة اخملتصة بنقد مواصفات قيامة احلرب من 
وإثارة  وفســادهم،  املسلحني  العسكر  تعسف 
الفوضــى وقانون الغابة واالســتباحة املطلقة، 
وذلك ابتداء من فظائع لوحات ومحفورات الفنان 
فرانشيســكو غويا إلى التعبيرية األملانية التي 
تزامن ملتزموها الفنانون خالل احلربني العامليتني. 
أما امللــف الثاني فيمثل التحــول من موضوع 
احلــرب إلى إبليســية البنية التشــكيلية، من 
معاجلة غثيانية للخطوط واملســاحات واأللوان 
إلى حدود املســخ والتشويه والتحريف، وعبثية 
التكوينات وبانقطاع تــام عن تراكم تاريخ الفن 
منذ عصــر الكهوف. مع اســتدراك تهيئة هذا 
املنحى االنتحــاري من تيار الدادائيــة في بداية 
القرن العشرين، وتظاهرت البقية ما بني 1925 م 
و1929 م واستمرت رواسبها حتى الستينيات ما 

بني مونوبولني، باريس ونيويورك. 
ال بد من تدارك أن أشد العلوم تقدًما هي اخملتبرات 
الكيميائية  األســلحة:  وصناعة  العســكرية، 
- البكتيوروجيــة )اجلرثوميــة( والذريــة، وحتى 

االكتشافات في الفيزياء الفلكية، وفضائياتها 
حيث محطات التلســتار التجسسية واألقمار 
العسكرية في  القواعد  وتأســيس  الصناعية 
الكواكــب القريبة مثل مــارس )املريخ( )وكالة 
ناسا األميركية( والقمر )بداية االستثمار احلربي 
الصيني(. لعلهــا تهيئة حلــرب النجوم )التي 

كانت من العلوم التخيلية( وأصبحت واقًعا.
سأبتدئ من التيار احملوري الذي ترعرع على مدى 
مســاحة بركان احلربني العامليتني )األولى 1914 
1918- م والثانية 1939 1945- م(. يترســخ مع 
االستهالل األســطوري اجلرماني ملاكس بكمان 
املرتبط عضويًا )مثل االزدهار املوسيقي( بتفوق 

الفلسفة األملانية. 
تعتبر املقاومــة الفنية العربية جزًءا من نضال 
دول العالــم الثالــث ضد عســكرة العبودية، 
التي حتول اســمها إلى االســتعمار والتبعية 
العسكرية )من قواعد وسواها(. يبدو أن صناعة 
التاريخ متت من خالل ســنابك أحصنة الغزاة، 
ما ســجل منها في رســوم اخملطوطات ليس 
قليل، خاصة اجتياح بغــداد وأهرامات الرؤوس 
املقطوعــة ولون املداد في الكتــب املرمية في 
مياه دجلة والســبي واحلرائق واســتباحة املدن 
ابتداء من هوالكو 1258 م وتيمورلنك وأبنائهما 
ثم صــور صلب احلالج ثم شــارملان واإلعدامات 
اجلماعية بالســيف وقبلها اجتياح اإلسكندر 
املقدونــي ثم احلــروب الصليبيــة وفظائعها، 
بقية الشعوب لم تكن بأحسن حال على مثال 
مذابح الهنود احلمر والقبائل االسترالية، وسوق 
األفارقة مع قتل أكثر من عشــرة ماليني، وحرب 
التحريــر بقيــادة لنكولن )الواليــات املتحدة(، 
وحــرب املئة عــام )إنكلترا وفرنســا(، ثم حرب 

الفيتنام ومجزرة راوندا ما بني 300.000 ونصف 
مليون قتيل )أطفال ونســاء وعجــزة( ومذابح 
اجلزائر، وقهر مناطــق أميركا الالتينية من قبل 

اإلسبان والبرتغال.
إذا قربنا مجهرنا التحليلي من املنطقة العربية 
وجدنا حروبها أشــد دموية وفنونها أشد عنادًا 
في املقاومة. ميثل الصراع اإلسرائيلي - العربي 
جوهــر الفظائــع احلربية املرتبطة بعســكرة 

الشرق األوســط، هي على األغلب ومنذ بداية 
إسرائيل  تقترف  العشــرين  للقرن  األربعينيات 
)املتفوقة عسكريًا ومخابراتًيا وعلمًيا( كل أنواع 
القهــر مبا فيها اإلبادة واحلصار وســرقة التربة 
والتراث، إســرائيل دولة عســكرية قائمة على 
اقتصاد احلرب وصناعة األســلحة لكل مناطق 
احلروب فــي العالم، ال يهمهــا تثبيت حدودها 

ألنها تقضم أراضي اجلوار في احلرب والسلم. 

السؤال الشــرعي الذي يطرح نفسه في ختام 
املوضــوع: هل تقف مجابهــة اللوحة امللتزمة 
عند مضمــون نقدها ومواجهتهــا كما كان 
فرانشيســكو غويــا يصف فظائــع احلرب، أو 
حتى رمزية »الثورة تأكل أبناءها« أو اســتهالله 

ملشهد اإلعدام اجلماعي؟
أنا أجد ان هناك مســتوى أبعــد في مجابهة 
قوى الشــر احلربية، ترتبط أكثر بطريقة األداء 

التدميري في اللوحة، قد يكــون مثالها النادر 
لوحة غيرنيكا لبابلو بيكاســو )1888 - 1973 
مـ( منفــذة باأللــوان الزيتية عــام 1937، أي 
ســنة قصف هذه الضيعة اإلسبانية الوادعة 
بالطيــران الفاشــي. تبدو األشــكال مذعورة 
بطريقــة تدميرهــا وانفصامها عــن داللتها، 
خاصة أن قيــاس اللوحة ال يخلو من العملقة: 

770 سم * 345 سم.
نعثر فــي تفاصيل هذه اللوحــة على عناصر 
تراجيديــة من يــد مبتورة أو حصــان جريح أو 
أو حمامة مهيضة اجلناح،  مصاب يســتنجد، 
لكــن طريقــة اختــزال األشــكال وقصفها 
الطبوغرافية  التجريديــة  وحركتها  الســادي 
املأزومة تتكشــف أكثر في حشــود الرســوم 
التحضيريــة التي اجتمعت فــي أحد معارض 
التواء األشكال  متاحف بيكاســو: حتوالت في 
وتناقض تشريحها ومناظيرها ووحشية قصها 
السحري على طريقة حيوية األقنعة األفريقية.

الغثيانية  اإلحباطيــة  البنية  تتكشــف هذه 
العدميــة العبثية اليائســة مــن خالل لوحة 
صغيرة بقياس 60*50 ســم رســمها مباشرة 
الباكية«، وحتوالتها  بعد غيرنيكا وهي »املــرأة 
ضمن مئة لوحة نظيرة تكشــف حجم األلم 
الذي يثيره عنف احلروب في وجدان الكائن احلي، 
الذي ينقلب إلى ملحمة مقنعة بتشــويهات 
االحتضار والنفس األخير، كما نشــهد أخفت 
درجاته في إعالم حرب أوكرانيا الراهنة، كل يوم 
وكل ســاعة وإلى أجل غير مسمى قد ينتهي 

بحرب عاملية ذرية!

* فنان وباحث وناقد سوري

انتصار الدنان* 

للّشهوة املكبوتة في أحشاء الغربة
بني صخور األلم
بني وجع الّنكبة

نغّني

للعمر الّتائه بني آهات الّندم
بني احلّب واملنفى

بني البعد واأللفة
نغّني

للخوف املترّبص في أعماق أرواحنا
بني لهثات قلوبنا

بني أحشاء عيوننا
نغّني

للحّب اخلائف بني عيون الّشمس
بني شقوق القمر

بني دموع الَوتر
نغّني

للغربة املدفونة بني ثنايا العمر
حر بني شفاه السَّ
بني عتمة الّشجر

نغّني
للجسر اجملروح بني جبال األمس

بني العيش والّرمس
بني احللم والاّلحلم

نغّني

للّشوق الهائج بني حنايا الّنسوة
بني األمس واألمس

لعيون القدس نغّني

نغّني
للعيون الّنازفة بني املقلتني

بني الّدمع اجلارف
بني األنني واحلنني

نغّني
ولرجال احلّرّية نغّني- ونغّني- ونغّني.

* شاعرة وإعالمية فلسطينية
****************************************

قصائد النصف الثاني من العشــرة 

الثالثة

مقداد مسعود
)*(

ِ ال عجالت 

سريُرِك له ُ أجنحه ْ

وللورد في ثوبك مروحه ْ
أنت ِ : زماني اجلميل

        واملمكن املستحيل
واسمك ُ حني أصلي

أصابُع املِسبحه ْ
)*(

َ ال يُحسن َ األبجدية 
 وال يعرُف معنى اجلهات

هو الورد ُ
وِمن صمتِه

يتعلم ُ الناس ُ أحلى اللغات
)*(

ِ أحيل ُ كالمي إلى الليل 
 وال أقصُد فضة ً للقمر

أحيل ُ حلمي إلى عطشي
وال أطلُب طاسة ً  ِمن نهرْ

)*(
إذا سلكت طريقا

ال تتلفت

متّلص من ظلِك َ
وال تتذكر

نافذة ً أو مرايا

أخاُف عليك َ من البئرِ
أحضن ْ غيابهم بدعائَك

الدعاُء مصابيح
ال حتصد الريح

وال تصعد اجللجله ْ

وأنشّق عنك َ

َ وعن ما يرون 
رمبا هكذا

يّهُب نورٌ من بريق

َ وتصعد بكلِك 

للحوقله ْ
)*(

خلسُت مفاتيح َ الضباب
ِمن جيوبه ِ

ألعرف َ

ماذا في الضباِب وما بعده ُ

سريت ُ طويال ً
لم أرَ سوى عشبة ٍ

تأملُتها

فرأيُت خدي يالصق ُ خده ُ

الفن التشكيلي إذ يجابه الحروب

شهـــوة الجــــرح

رحيل

أو العالم بأوســع ما للمعنــى من داللة، 
فيســتنكر القصف األميركــي لهانوي، 
عاصمــة فيتنام مثلما يســتنكر القتل 
والتدمير والتشــريد الذي متارســه قوات 
أرًضا  فلسطني  بحق  اإلسرائيلي  االحتالل 
وشعًبا، مثلما يستنكر القمع لثوار أريتريا 
فيحضر معهم، مثلما يستنكر قمع ثّوار 
ظفار فــي ُعمان ويكون بــني ظهرانيهم، 
وكل بقعٍة من بقاع الوطن العربيتعّرضت 
التخريــب  أو  االضطهــاد،  أو  للظلــم، 
والتدميــر، وكانت بــؤرًا للثــورة والتمّرد 
واملقاومــة، جتــدُه ناطًقا عنهــا، ُمترجًما 
ثُّوارها ومعاناتهم. كذلك غير  لسان حال 
املتخندِق في صفِّ ديٍن، أو حزٍب، أو مذهب، 
أو، أو..الــخ من اصطفافــات مُتليها وقائع 
احلياة مبساربها السياســية أو الدينية أو 
االجتماعيــة أو الثقافيــة.. ومن هنا كان 
للنّواب أْن مُيزَِّق من حوله كّل تلك الشرانق، 

ويعبرهــا بجــدارة منتميًّا إلى اإلنســان 
املظلوم واملضطهــد، واملهّمش، واملقهور، 
واملناضل السترداد حقوقه املسلوبة؛ فلذا 
من الطبيعي أْن يحفَل شعُرُه بكلِّ دالالت 
املقاومــة واملقاومني، مــن املعاصرين من 
ثُّوارٍ ناقمني، وفدائّيني مقاومني، ومنشّقني 
متمرِّدين على السلطة ووحشية قمعها، 
ومن رموز اســتدعاها بعنايــٍة من التراث، 
فكان: علي بن أبي طالب، وابنه احلســني 
الشــهيد الثائر، وأبو ذر الغفاري، وحسني 
رموز  القرامطة،..الخ من  زعيــم  األهوازي 
أخــذت مســاحتها احملترمة فــي كيانه 
الشــعري املنيــع، مــا يكشــف ثقافته 
الثوريــة وتوظيفــه الذكــّي لتمرير تلك 
الرموز وجعلها ال ملمًحا أسلوبيًّا لشعره 
الداللة  فحســب، بل ألجل تفجير طاقة 
الرغيف  الشــعرية لديه، وجعِل قصائده 
اليومّي تتالقفه أيادي النــاس، ممِّن اكتووا 
ُمعرِّيًا وجهها  الغاشمة،  السلطة  بظلم 
القبيــح الذي مــا أفلحت فــي جتميله 
بأحابيــل ادعائها بالعروبة أو الدين، أو غير 
ذلك من شــعارات بّراقــة، ولعل قوله في 

ضمن ملحمته »وتريات ليلية«:

 أنبيك عليا!
ما زلنا نتوضأ بالذل ومنســح باخلرقة حد 

السيف
ما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيف

ما زالت عورة بن العاص معاصرة
وتقبح وجه التاريخ

ما زال كتاب اهلل يعلق بالرمح العربية!
ما زال أبو سفيان بلحيته الصفراء,

يؤلب باسم الالت
العصبيات القبلية

ما زالت شورى التجار ترى عثمان خليفتها
وتراك زعيم السوقية!

لو جئت اليوم
حلاربك الداعون إليك

وسموك شيوعيا!
*******

إال طريقــة فــّذة فــي تطويــع األحداث 
التاريخية، واســتلهام الــدروس في قراءة 
يعيشه  الذي  املعاصر  السياسي  املشهد 
الناس فــي هذا الزمن، ولعــل انتقاده ملن 
تظاهــروا بانتمائهم إلى نهج اإلمام علي، 
واستشرافه ما ســيصدر منهم في حال 
عودتــه إلى احليــاة، من عداء وحــرٍب له؛ 
ألنــه على خــالف نهجهم فــي تعامله 
اإلنســاني حتى مع من يُخالفه في الرأي 

ولُبعده عن السلطة ومغامنها  والسلوك، 
التي ينشــغل بهــا كل من آثــر العافية 
وحــب النفس، فلم يجــدوا إال أن يصفوه 
بـ”الشيوعي” ذلك الوصف الذي كان عليه 
الشاعر إّبان تلك املدة، حني كان مؤمًنا مبا 
تدعو إليه تلــك األيديولوجية من حتقيق 
أحالم الفقراء واملُدقعني، وارســاء العدالة 
في اجملتمــع، فكان له أن يــرى - في قرارة 
نفســه- أن عليًّا ذلك احمُلارب العتيد جنًبا 
إلى جنب الرســول في حياتــه، ومنتصرًا 
لــكل مظلوٍم طيلــة حياته بعــد رحيل 

الرســول، لم يكن إال من طــراز الثائرين 
األمُميِّني، ممن قارع االســتكبار في أيِّ بقعٍة 
من بقــاع العالــم، فقضيتــه باختصار 
ليست سوى اإلنسان واإلنسانية، وهذا ما 
كان عليه الشــاعر، الذي آمن بهذا املبدأ 
الناس،  ووضعه نصب عينيه، ُمجاهرًا بني 
أنه ال ميلك غير هذا الشــعار، ولفضح من 
الُنســَك والصالح من أدعياء هذا  يّدعوَن 
املذهب أو ذلك، موقًنا أن الظلم وإْن تَعّددْت 
وجوُهُه، وتناسلَْت فروُعُه، فهو يبقى ظلًما 

يُسيغ املظلومني مرَّ املذاق..

هذه النظــرة التي انطلق منهــا النّواب، 
كانت ميزته الشعرية؛ إذ استقى من منير 
ًكا مببادئه،  التراث العربي، ما جعله متمسِّ
داعًيا اآلخرين إلى اعتناقها، غير ُمباٍل - في 
الوقت نفســه- إلى أيِّ تصنيٍف سيضعُه 
الُنّقاد والدارسون، فلم يلتفت إلى موضة 
»األجيال« الشــعرية التي لّفْت بسحرها 
رعيال مــن شــعراء عصره، فضــالً عّمن 
بعدهم، ولم يلتفْت إلى قضايا »الشــكل 
الفّني« تلك التي جتاذَب أطرافها شــعراُء 
جيله ونُّقاد ذلك العصر، فحني كان التحزُُّب 
التفعيلِة لدى بعضهم، ولشعر  لشــعر 
الشــطرين التقليدي عنــد اآلخر منهم، 
كان الشاعر أبعَد ما يكون عن صدى تلك 
املناوشــات، بكتابته كال النمطني، فضالً 
عن إبداعه في الشــعر باللهجة العراقية 
الدارجة، وليس بعيًدا أن نستنتج أنَّ قربه 
مــن اجلماهير، جعله ال يتفــّن في مننمة 
القصائد واحترافية تشكيلها اللغوي، إال 
بقدر ما يجعلها متاحة الفهم ألكثر عددٍ 
من املتلّقني، ويُشــيع تداولها في أوساٍط 
شــعبية ال عهد لها بفّك مغاليق الشعر 
العالي في سبكه اللغوي، ما جعل كثيرًا 
من الدارســني يصفون قصيدتــه بالبيان 
السياسي أو املنشور الِسّري الذي يُنتهج 
الوضوح فــي اخلطاب بكل مــا للوضوح 
من معنــى، األمر الــذي جعلــه ُمطاردًا 
وصار شــعُره ســبًبا ألن يُّتهم من يوجد 
لديه بالتآمــر على النظــام..! وقد ال جتد 
شــاعرًا عراقيًّا معاصرًا لِقــَي من احلبس 
في الســجون، ما لِقيه النّواب، داللًة على 
الصغير  اندكاكه احلقيقيِّ بقضايا وطنه 
والكبير، وُمجاهرته مبعارضته الســلطة، 
وداللًة على أثــره املُزِمن على الســلطة، 
حني جتــد قصائده ســياًطا تُلِهب ظهور 
أزالم السلطة ودهاقنة السياسة، ما كان 
لهم أْن يُعاقبوه بشــتى وسائل الترهيب 

والقمع..
ذاكرُة شــعٍب  ترحْل  الشــاعر، ولم  رحَل 
الهوامش  تلك  التي خّلدْت  عاش قصائده 
الكبيرِة فــي مخياله اجلمعــي، وإن كاَن 
رحيله قاســًيا عنــد من نطق الشــاعُر 
البليغة  حروفِه  عيوُن  وبكت  بلســانهم، 
معاناتهم، فما أقسى رحيله على أولئك، 
وما أســعد أولئــك املُترفــني الذين طاملا 
أزعجهم صوتُه املُــدّوي كالرعد القاصف 

فوق رؤوسهم العفنة.

د. وسام حسين جاسم العبيدي

فــي رحيــل مظفــر النــواب، كان األجدر 
بأنظمة احلكم العربية، أن تعلن يوم رحيله، 
يوًما يحتفلون فيه على طريقتهم اخلاصة، 
بانقراض آخر األصوات املُزمجرِة عليهم منذ 
عقود، وامنحاق بدر القصيدة اجمُللجلة بقنابل 
الُثّوار  بَعــرق  املُداف  والرصــاص  املولوتوف 
املُشرَّدين من بلٍد آلخر، الذين آمنوا أن البالدَ 
العربيَة ِفردوســهم املنشود، فكان لهم أن 
يُضّحوا بكلِّ غاٍل ونفيس ألجل حتريرها من 
براثن الظاملني سواًء أكانوا صهاينًة أم عربًا 
املُؤبِّن  اختــاروا موقف  فلماذا  ُمتصهينني، 
املُتباكي على رحيل آخر عمالقة احلرف..؟!! 
نعم، لعل اجلواب يأتي هيًِّنا أّن شعر النّواب 
ر، قد انطفــأْت نيرانُه بانطفاء رُموز  املتفجِّ
تلك األنظمة التي رحلْت، فرحَل معها ذلك 
الشعُر وانطوى إلى غير رجعة، فهم - بهذا 
التخريج البائس- غير مشــمولني بسخط 
أْن يســتغّلوا  إال  الشــاعر، فما عليهــم 
احلدَث؛ لكسِب موّدة الناس لهم، ويُترِجموا 
تفاعلهم مــع األحداث اآلنية التي يتفاعل 
الشارع معها بإيجابيٍة، األمر الذي يكشف 
بوضوح، أّن كل أنظمة العالم مهما كانت 
الســلطُة قويًة في يدها، لكنها تخشــى 
الشعوب وإن كانت عزالَء من السالح..! ما 
يجعلها تتظاهُر باهتمامها بكل شخص/ 
أو حدث/ أو مناســبة لها رأسمالها الرمزي 
الثرّي بالتماســك االجتماعي بني مختلف 

فئات اجملتمع.
ولكن أّنى لهم أْن تنطلي مثُل هذه اإلجابِة 
اخلادعِة لشعوٍب لم ترَ في حاكميها اليوم 
سوى نُسخٍة ُمكرَّرٍة من الَعمالِة والتطبيِع 
واملهادنِة ألنظمة اإلمبريالية العاملية، وأنَّها 
بانشغالها عن الشعوب، بترتيب مصاحلها 
اخلاصة، لم تضع نفسها إال في اخلانة التي 
صّب عليها النّواب شواَظ قصائده احلارقة، 
فــكان لها النصيــُب األوفى مــن اللعائن 
املُصاغِة شــعرًا يُرّدده االحرارُ في كل مكان 

في العالم العربي.
ا، بعد هذه املقدمــة، أن نصف  يصح جــدًّ
بـ«الشــاعر  النــواب،  مظفــر  الراحــل 
الكوزموبولوتي« أو الشــاعر الكوني، ذلك 
الذي ال يتحــّددُ بآيديولوجية معّينٍة يبقى 
رهنَي مداراتهــا الفكرّية، ويبقى مؤمًنا بها 
طيلة حياته مؤمًنــا بطروحاتها، وال يُعنى 
بــكّل ما هو خــارٌج عنها، وغيــر املهموم 
بقضايا وطنه فحســب، من دون أْن ينبس 
ببنت شفٍة عن أيِّ قضيٍة في العالم العربي 

برحيل الشاعر الكّوني..

»تنطفُئ القصيدُة الثورّيُة بترّجِل النّواِب عن صهوته«

يصح جدًّا، بعد هذه 
المقدمة، أن نصف الراحل 
مظفر النواب، بـ »الشاعر 

الكوزموبولوتي« أو الشاعر 
الكوني، ذلك الذي ال يتحدّدُ 
بآيديولوجية معيّنةٍ يبقى 

رهينَ مداراتها الفكريّة، 
ويبقى مؤمنًا بها طيلة 

حياته مؤمنًا بطروحاتها، 
وال يُعنى بكّل ما هو خارجٌ 

عنها، وغير المهموم 
بقضايا وطنه فحسب

› أنبيك عليا!.. لو جئت اليوم حلاربك الداعون إليك وسموك شيوعيا‹

نذير نبعة، الشهيد، تقنية مختلطة، 1967
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ملونشريط
بلدة ألمانية تطالب مواطنيها

بحبس قططهم بالمنزل 
في واقعة غريبة، أمرت الســلطات في بلــدة فالدورف جنوب 
غربي أملانيا، بعــض أصحاب القطط بإبقاء حيواناتهم األليفة 
فــي منازلهم حتى نهاية آب املقبل، واتضح أن الهدف من تلك 
التوجيهات هو حماية طائر نادر خالل موسم تكاثره، وحسب ما 
نشــر موقع abc، يهدف القرار إلى املساعدة على إنقاذ الطيور 
من نــوع »القبرة املتوجة«، التي تضع أعشاشــها على األرض 

لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط.
ويأتي هــذا القرار املثير للجدل في أملانيــا، بينما انخفض عدد 
الطيور في غرب أوروبا بشكل حاد خالل العقود األخيرة، وحسب 
التقرير ينطبق هذا القرار على جميع القطط في جنوب البلدة 
على أن يظل ســاريا خالل الســنوات الثالث املقبلة، لكنه أثار 

مشاعر القلق لدى أصحاب احليوانات األليفة.
كما ذكر املوقع، أن رئيس اجلمعية احمللية حلماية احليوان يخطط 
التخــاذ خطوات قانونيــة للطعن ضد القــرار، قائال »أرجوكم 
التزمــوا الهدوء، ميكننــي أن أؤكد لكم أننا ســنبذل قصارى 

جهدنا لوقف هذا اإلجراء غير املناسب«.
وعلي جانب آخر، يشــار إلى أنه في أحــدث عقوبة جراء احلرب 
الروســية األوكرانية، فرضت جمعية دولية حملبي القطط قيودا 
صارمة على القطــط التي يتم تربيتها في روســيا، إذ مت منع 

مشاركتها في املعارض الدولية.

إمرأة في الثمانين من عمرها
تنال شهادة البكالوريوس

األحــالم ال تعرف املســتحيل، هذا ما أثبتته امــرأة في الثانية 
والثمانــن من عمرها، جنحت في التخرج من اجلامعة واحلصول 
علــى درجة البكالوريوس في إدارة األعمــال، في والية ميريالند 

األميركية.
وحققت ماي بيل حلمها بالســير على املسرح لقبول شهادة 
التخرج من جامعة ميريالند، بعد أن قررت العودة للدراسة في 

أواخر السبعينيات من عمرها.
وحظيت بيل مبســيرة مهنية طويلــة كممرضة، لكنها قررت 
العودة إلى اجلامعة لدراسة إدارة األعمال، كوسيلة ملساعدتها 

في تنمية أعمالها اخلاصة مبجال تنظيم الفعاليات.
وعن الســبب الذي دفعها للعمل في مجال تنظيم الفعاليات 
بعد املسيرة الطويلة بالتمريض، قالت ماي في حديث صحفي، 
إنهــا »حظيت بالكثير مــن الدعم والثناء علــى جهودها في 
تنظيــم الفعاليــات، أثناء عملهــا في مراكــز وزارة الصحة 

واخلدمات اإلنسانية للرعاية الطبية«.
وتابعت: »اعتقد املشــرفون أن لدي شــيئا مميــزا. عندما كنت 
أعمل في مراكز خدمات الصحة قمت بتنظيم بعض األحداث 
الكبيــرة وقد أعجــب اجلميع بهــا، لذلك بدأت في تنســيق 
مؤمترات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بهم “. يذكر أن بيل نالت 

الشهادة، بعد يوم من احتفالها بعيد ميالدها الـ 82.

بغداد - الصباح الجديد:

أكــد مدير إعالم الهيئــة العامة 
الزلزالي  والرصــد  اجلوية  لألنــواء 
عامر اجلابري أن “العاصفة الترابية 
ستزول يوم الثالثاء تدريجيا مع بقاء 
الغبار عالقاً في املنطقة الوسطى 
والشــمالية، وتستمر إلى يوم غد 
األربعاء في املناطق اجلنوبية ، فيما 
ه وزيــر الصحة هاني العقابي،  وجَّ
أمس االثنن، مبواصلة االســتنفار 
انتهاء  في املستشــفيات حتــى 

موجة الغبار.
وقال اجلابري في بيان اطلعت عليه 
“التحديثات  إن  الصبــاح اجلديــد 
األخيرة للهيئة بينت أن العاصفة 
الترابية ستزول يوم الثالثاء تدريجيا 
مع بقاء الغبار عالقاً في املنطقة 
وتستمر  والشــمالية،  الوسطى 
املناطق  فــي  األربعــاء  يــوم  إلى 
اجلنوبية، منوها بأن هذه العاصفة 
مشابهة للعواصف التي سبقتها 

في األسابيع املاضية”.
اإلثنن،  أمس  بغداد،  واســتفاقت 
علــى عاصفــة ترابيــة جديــدة 
تســببت بإقفال احملــال التجارية 
وتعطيل احلياة. حيث غطى التراب 
ســماء بغــداد في حــن أوصدت 
العديد من احملال أبوابها، فيما بدت 
احلركة شــبه معدومة في شوارع 

العاصمة.
وكانــت األمانــة العامــة جمللس 
الــوزراء، اعلنــت تعطيــل الدوام 
الدولة،  مؤسســات  في  الرسمي 
بسبب ســوء األحوال اجلوية، كما 
امتحانات تالميذ الصف  تأجيل  مت 
غير  والصفوف  االبتدائي  السادس 
املنتهية، املقــررة االثنن إلى اليوم 

الذي يليه )الثالثاء(.

الصحة مستمرة
باستنفار جهودها 

ــه وزير الصحة  وفي الســياق، وجَّ
هانــي العقابــي، أمــس االثنن، 
فــي  االســتنفار  مبواصلــة 
املستشــفيات حتى انتهاء موجة 

الغبار.
وذكر بيان للــوزارة تلقته الصباح 
اجلديد أنها »مســتمرة باستنفار 
جهودها لتقدمي اخلدمات الصحية 

حلــاالت االختناق التــي تصل الى 
بغداد  فــي  الصحة  مؤسســات 

واحملافظات«.
وأضاف، أن »ذلك مت مبتابعة مباشرة 

من قبل الوزير هاني العقابي«.

نصائح منظمة
الصحة العاملية

منظمة  وجهــت  جانبهــا  مــن 
الصحة العامليــة بعض النصائح 

ملواجهة العواصف الترابية وهي:
- لبس الكمامة فــي حال اخلروج 

من املنزل مع تبديلها باستمرار.
األماكن  إلــى  الذهــاب  - جتنــب 

املفتوحة خالل العواصف.
- اســتخدام النظارات والقطرات 

لوقاية العيون من األتربة والغبار.
- احرص على إغــالق أبواب ونوافذ 

منزلك بإحكام.
- عــدم فــرك العينن فــي حالة 

تعرضها لألتربة، بل غسلها جيداً 
باملاء.

- ال بــد ملرضــى الربو مــن حمل 
البخاخ دائماً حتسباً ألي طارئ.

- فــي حال حــدوث العواصف في 
درجة حرارة عالية، فال بد من شرب 

كميات كافية من املاء.
- عند القيادة يجــب احلرص على 
إبقاء النوافذ مغلقة واســتخدام 

مكيف الهواء.
عودة حركة املالحة اجلوية

وعلى صعيــد متصل أعلنت ادارة 
عودة  عــن  الدولي،  بغــداد  مطار 
املطار.  في  اجلويــة  املالحة  حركة 
وذكر بيــان إلدارة املطــار اطلعت 
عليه الصباح اجلديد أن “إدارة مطار 
بغداد الدولي تود أن توضح جلميع 
املســافرين وشــركات الطيــران 
العاملة فــي املطار عــن معاودة 
حركــة املالحة اجلوية فــي املطار 
جدول  وانســيابية  طبيعتها  إلى 
الرحــالت اجلوية”. وأضــاف البيان، 
ان “مدى الرؤية وصــل الى 650 م  

..””RVR
يذكــر ان وزارة النقــل أعلنت في 
وقت سابق عن توقف الرحالت في 
جميع املطارات العراقية بســبب 
العاصفــة الترابيــة التي ضربت 
بغــداد وعدد مــن احملافظات وأدت 
النخفــاض مدى الرؤيــة الى 400 

متر.

األنواء: استمرار االجواء المغبرة حتى األربعاء
الصحة مستمرة باستنفار جهودها ..وعودة حركة المالحة الجوية

متابعة ـ الصباح الجديد: 
في وقت حتذر فيه اجلهات اخملتصة، 
من تداعيات التنمر على األطفال، 
كشفت دراسة حديثة أن النسبة 
تقع  التنمر،  حــاالت  من  األعظم 

عبر "اإلنترنت".
وأظهرت دراسة لـ"هيئة تنظيمية 
لالتصاالت في بريطانيا"، أوفكوم، 
أن أربعــة من كل عشــرة أطفال 
تتــراوح أعمارهم بن 8 و 17 عاًما، 
قد تعرضوا للتنمر بشــكل عام، 

بنسبة تصل إلى )39٪
 وبن هؤالء األطفال، كانت حاالت 
التنمر اإللكتروني بنســبة )84٪(، 
مقابل نســبة أقل حلــاالت تنمر 
تتم وجهاً لوجه. وكانت الطريقة 
األطفال  لتعرض  شــيوًعا  األكثر 
للتنمر عبــر "اإلنترنت"، من خالل 
النصيــة  الرســائل  تطبيقــات 

بنسبة )56٪.
فإن  البريطانية،  الدراسة  وحسب 
)٪43( من حــاالت التنمر متت عبر 

مواقع التواصل االجتماعي، بينما 
تعــرض )٪30( من األطفال للتنمر 

عبر االلعاب اإللكترونية.
يلعبون  الذين  األطفــال  آباء  وبن 
عبر اإلنترنــت، كان )٪52(، قلقن 
بشأن تعرض أبنائهم للتنمر أثناء 

اللعب. 
وقــال )٪93( من األطفــال الذين 
إنهــم  الدراســة  شــملتهم 
سيخبرون شخصا ما إذا رأوا شيًئا 

مزعجا أو سيئا عبر اإلنترنت.

وحسب الدراســة فمن املرجح أن 
تخبر الفتيات شــخصا بالغا عن 
بنسبة  تشــاهدنه،  مقلق  شيء 
)٪62(، فــي مقابــل ) ٪56( عنــد 

األوالد.
وفقاً حلملــة" أوقف التنمر"، التي 
أطلقتهــا شــبكة التليفزيــون 
وورك"،  نــت  "كرتون  األميركيــة 
لزيــادة الوعــي بقضايــا التنمر 
اإليجابية  العالقــات  وتشــجيع 
بــن الطــالب، فإن مفهــوم هذا 

"التنمر  علــى  ينطبق  املصطلح 
الذي يحدث على األجهزة الرقمية 
مثــل الهواتف احملمولــة وأجهزة 

الكمبيوتر واألجهزة اللوحية".
وحســب موقع احلملــة، فيمكن 
أن يحــدث التســلط أو التنمــر 
الرســائل  من خالل  اإلنترنت  عبر 
والتطبيقات  والنصوص  القصيرة 
أو عبــر اإلنترنــت فــي وســائل 
التواصــل االجتماعي أو املنتديات 
لألشخاص  األلعاب حيث ميكن  أو 

عرض احملتوى أو املشــاركة فيه أو 
مشاركته". 

ويشمل التنمر اإللكتروني، إرسال 
أو نشر أو مشاركة محتوى سلبي 
أو ضــار أو خاطــئ أو وضيــع عن 

شخص آخر.
وميكن أن يشمل كذلك، مشاركة 
معلومات شخصية أو خاصة عن 
شخص آخر، تســبب في اإلحراج 
أو اإلذالل، وقــد يصــل األمــر إلى 

"سلوك غير قانوني أو إجرامي".

تزايد خطر التنمر اإللكتروني ضد األطفال
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بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى في الســاعة 6 من مســاء 
اليوم الثالثاء املوافق 24 آيار مبلعب 
املدينة الدولي املبــاراة التجريبية 
األولى بــن منتخبنا األوملبي لكرة 
القــدم ونظيــره اإليرانــي ضمن 
للمشــاركة  املنتخبن  حتضيرات 
في نهائيات آســيا، على ان يلتقي 
الثانية يوم  املبــاراة  املنتخبان في 

اجلمعة املقبل املوافق 27 آيار.
وأقيَم، أمــس، املُؤمتُر الفني اخلاّص 
ونظيره  األوملبي  منتخبنــا  مبباراِة 
اإليراني التي ســتقاُم مساء اليوم 
ملعِب  في   )٢٤/٥/٢٠٢٢( الثالثــاء 
املدينــة الدولّي، بحضــورِ النائِب 
األول لرئيِس االحتاد علي جبار وُمثل 
األجهزِة  ومثلــي  اإليراني  الوفــد 
واإلدارّية.ورحَب  والطبّيــة  األمنّية 
بوفِد  االحتاد  لرئيــِس  األول  النائُب 
املُنتخــب اإليرانــي، متمنياً لهم 
طيَب اإلقامة واالســتفادة الفنّية 
من املباراتن الوديتن أمام منتخبنا 
األوملبي قبل خوِض نهائياِت آسيا.

ارتداِء  املؤمتــِر على  االتفاُق في  ومتّ 
الكامل.  اللــون األخضر  منتخبنا 
أمــا املنتخُب اإليراني فســيرتدي 

اللوَن األحمر الكامل.
حتضيــرات  ضمــن  واملباراتــان 
فــي  للمشــاركة  املنتخبــن 
نهائيات آســيا املقررة ان تضيفها 
أوزبكســتان للمــدة مــن 1 ـ 19 
منتخبنا  ويلعب  املقبــل..  حزيران 
في اجملموعــة الثالثة في البطولة 
اذ يستهل شوطه بلقاء األردن في 
الســاعة 8 من مساء يوم االربعاء 
1 حزيران املقبل في ملعب أســتاذ 
مركزي )كارشي( الذي يسع لـ 16 
ألف متفرج، ويواجــه في مباراته 
الثانيــة يــوم الســبت 4 حزيران 

الســاعة  األســترالي في  نظيره 
4 عصرا في امللعــب ذاته، ويلعب 
مباراتــه األخيرة في اجملموعة امام 
الكويــت يــوم الثالثــاء 7 حزيران 
املقبل في الســاعة 4 عصر  وفي 

امللعب نفسه.
املدرب  األوملبــي  املنتخب  ويقــود 
سوكوب  ميروســالف  التشيكي 
ويضــم املالك الشــتيكي )كامل 
توبياس( مدرب مساعد، واملساعد 
التشــيكي )جيــري ريبــا( مدرب 
لياقة بدنية، والسلوفاكي )أندريج 

كوستوالنســكي( مــدرب حراس 
مرمى، وكذلــك املدربن العراقين 
عبيد(  و)عبــاس  حافظ(  )ســعد 
و)إبراهيم ســالم( مــدرب حراس 

مساعد.
املؤمتُر  أمــس،  أقيــَم،  حــن،  في 
األوملبي  منتخبنا  ملدرِب  الصحفي 
وكاع  املنتخب  والعب  ســوكوب، 
رمضان، للحديــِث عن مباراة إيران 
النهائياِت  الودية قبل خوِض غمار 
اآلســيوية، وحضرت املؤمتر العديد 
املُدرب  اإلعالم.وحتدَث  من وســائل 

الالعبن  تأثيرِ غياب  سوكوب عن  
عن املنتخــِب بداعي اإلصابِة مثل 
زيدان إقبال الذي كان وجوده يشكُل 
ولكن  للمنتخِب،  قوًة مضاعفــًة 
ثقتي عاليــٌة بالالعبن املوجودين 

لتعويِض غياب زمالئهم.
األوملبّي:  املنتخــب  مدرب  وأوضَح 
إن االنضباط وااللتزام بالتعليماِت 
من أهم شــروِط جنــاح أي فريٍق، 
لذلك نعمُل على فرِض االنضباط 
من أجل حتقيق الهدف األســمى 
املميز  الفنــي  باإلعدادِ  املُتمثــل 

واالنضبــاط  التــام ليكونــا من 
والفوز. امللعِب  التفوق في  مالمح 

وعن مبــاراِة الغد أمــام املنتخب 
بّنَ ســوكوب: نســعى  اإليراني، 
إلــى االســتفادِة منها بشــكٍل 
كبيٍر والتعــرف على أداِء الالعبن 
وتطبيقهم للواجبات في اجلانبن 
آخُر  ألنها  والهجومــي،  الدفاعي 
محطــة ملنتخبنــا قبــل خوِض 
الســيما  اآلســيوية،  النهائيات 
أنهــا مــع منتخــٍب قــوي مثل 
تطلعاته  اإليراني.وبشأِن  املنتخِب 

للمنتخــِب فــي بطولة آســيا، 
أجاَب: منتلــُك مجموعًة جيدًة من 
الالعبن، ونتطلُع إلى حتقيِق الفوز 
في جميــع املباريات والوصول الى 
املراحــل املتقدمِة فــي البطولة، 
وفي أي مباراٍة نلعبها فإن تفكيري 

ينصُب على الفوز
من جانبه، أشــادَ ُمدرب املُنتخب 
مهــدي  اإليرانــي،  األوملبــيّ 
مهديفيكيا، بحســِن االستقباِل 
وكــرِم الضيافة من قبــل االحتادِ 
العراقــّي لكرِة القــدم.. جاَء ذلك 
مدرُب  وقاَل  الصحفي..  املؤمترِ  في 
سعداء  اإليراني:  األوملبي  املنتخب 
بالتواجــِد فــي العراق، ونشــكُر 
االحتادَ العراقّي على كرِم الضيافة 
النجاح  وتوفير جميع ُمستلزماِت 
والراحة أثنــاء التدريِب وفي إقامِة 
املنتخب  قوَة  ندرُك  الوفد.وأضاَف: 
أن شــاهدت  العراقــي، وســبَق 
مبارياتــه في دبي ونعــرُف نقاَط 
القــوة والضعــف فــي املنتخِب 
العراقي، ونســعى إلــى أن تخدم 
املباراُة املنتخبن فنياً، وســعادتنا 
ملعرفتنا  كبيرٌة  بغداد  في  باللعب 
باحلضورِ الغفيــر املُتوقع للمباراِة 
من قبل اجلمهور.وأشارَ مهدي إلى: 
إن اللقــاءات التــي جتمع الكرتن 
العراقّية واإليرانّية دائماً ما تتسُم 
اللمحات  وتقــدمي  واإلثارة  بالقوِة 
الغد  مباراة  إن  اجلميلة.وأوضــَح: 
فرصٌة طيبٌة ملعرفِة قوة منتخبنا 
الذي  األســلوِب  على  والتأكيــد 
ســنتبعُه في نهائياِت آسيا، مع 
اإليراني  املنتخبن  بتأهل  األمنياِت 

والعراقي إلى األدوارِ املُتقدمة.
يشــار إلــى املنتخــب األوملبــي 
االيراني،  األوملبي  وضيفه  العراقي 
ســبلتقيان في مباراتــن وديتن 
على ملعــب املدينة ببغداد، اليوم 

الثالثاء واجلمعة املقبل«.

األولمبي باللون األخضر يالقي نظيره 
اإليراني وديًا اليوم في ملعب المدينة 
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سوكوب يتحدث في املؤمتر الصحفي أمس

مهمتان قاريتان لصفارة 
الشويلي بالسلة 

جثير يقود كرة الجوية

البارالمبية تجتمع 
لتفعيل مكتبها النسوي 

مدرسة عمو بابا 
تستأنف تدريباتها 

بغداد ـ الصباح الجديد:
رشــح االحتاد االســيوي لكرة الســلة احلكم الدولي 
العراقي احمد الشــويلي ليكون قاضيــاً للقاء لبنان 
واالردن في تصفيات اســيا فــي ١-٧-٢٠٢٢ كما اناط  
االحتاد االسيوي مباراة لبنان و السعودية الى الشويلي 
ايضاً في تاريــخ ٤-٧-٢٠٢٢ . و جاء اختيار الشــويلي 
بعد متابعة االحتاد الدولي و االســيوي للمستوى الذي 
يقدمه فــي احملافل اخلارجيــة و الداخلية و يعد احمد 
الشــويلي من خيرة حكام اســيا لنزاهته العالية في 

قيادة املباريات املهمة على الصعيد الدولي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدمت إدارة نادي اجلوية أمس املدرب قحطان جثير خلفا 
للمدرب املستقيل حكيم شــاكر، ويساعد جثير في 
مهمته املدرب مؤيد جودي ومدرب حراس املرمى حسن 

هادي ورافد سالم محلال فنيا واحمد خضير مشرفا.
واجلوية يقف فــي املركز الرابع بدوري الكرة املمتاز بعد 
مضــي 32 جولة ولــه 58 نقطة مع امتالكــه ملباراة 
مؤجلة ســيالقي فيها فريق النجف في الساعة 8 من 

مساء يوم غد اجلمعة في ملعب الشعب الدولي.

هشام السلمان 
اســتنادا لتوجيهات رئيس اللجنة الباراملبية الوطنية 
العراقيــة د. عقيل حميد  ناقش االمــن العام وكالة 
د. أحمد العانــي ناقش صباح أول أمــس  في مكتبه 
الرسمي  باللجنة الباراملبية مع رئيس واعضاء املكتب 
النســوي عمل املكتب  ونقل االمن العــام ) وكالة ( 
توجيهات الســيد رئيس اللجنة  الباراملبية حول عمل 
املكتب وتفعيله  الســيما  عمل املالك النســوي في 
متابعة الرياضة النســوية وكيفيــة النهوض بواقع 

الرياضة النسوية ودورها في العمل االداري و الفني.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت ادارة مدرســة عمو بابا الكروية، اســتئناف 
عملهــا بتدريب فئــات عمرية مع ترحيــل مواليد 
ودعوة مواليــد جديدة، كما طالبــت رئيس االحتاد 
العراقي لكرة القدم عدنان درجال باعادة ملعبها لو 
تخصيص بديل.وقال مدير املدرســة قحطان جليل 
»حددنــا مواعيد تدريبات فرق املدرســة في ملعب 
الشــعب الثاني الســاعة 8 صباحاً ليومي اجلمعة 
والســبت، اما الثالثــاء فتكون الوحــدة التدريبية 
عصــراً«، مبينــاً أن »الفئات العمرية مــن مواليد 
2012و و 2013 و 2014 باشرت مع املالكات التدريبية، 
وســيلتحق باقي الفرق من الفئــات العمرية خالل 
هذا األســبوع بعد االنتهاء من امتحاناتهم«.واكد 
بان »املدرسة ستشكل فرق ومواهب كروية جديدة 
من األعمار 6-8 ســنوات من مواليــد 2014 ولغاية 
2016«، مشيرا إلى أنه »سيتم ترحيل مواليد 2006 
و 2007 إلــى األندية واملنتخبــات الوطنية«.وأضاف 
جليــل؛ ان »االدارة ســتنظم اجراء عــدد كبير من 
املباراة التجريبية خالل كل أســبوع ، مبدياً أسفه 
ملا متر به املدرســة لعدم امتالكها ملعب خاص بعد 
االستحواذ على ملعبها، وهذا األمر ال يليق مبدرسة 
رئيس  والرياضة  الشباب  وزير  عريقة«.وطالب جليل 
احتــاد الكرة عدنان درجال باعادة امللعب الســابق أو 

تخصيص ملعب بديل للمدرسة.

بغداد ـ فالح الناصر:
احلزام  الالعــب علي صبــري  احرز 
 WSKU بطولــة  فــي  الذهبــي 
للمحترفــن في رياضــة الكيكو 
الالعب  وبــن  القتالية،  شــنكاي 
التي  النــزاالت  انه اشــترك فــي 
أقيمت في مدينة مشهد اإليرانية 
وواجه  لالعبن  واســعة  مبشاركة 
إيــران ليفوز  نزاله العــب من  في 
بالضربة القاضية في أول 5 ثواني، 
فارضــا نفســه بقوة كاحــد ابرز 
جنوم البطولة التــي متيزت نزاالتها 
باإلثارة والندية ونالت قدرا عاليا من 

االهتمام اجلماهيري واإلعالمي.

جناح لرياضة العراق
وذكر علــي صبري انه يعــد الفوز 
باحلزام الذهبــي بالضربة القاضية 
جناحــاً لرياضات الفنــون القتالية 
للعبة  فقــط  وليــس  العراقيــة 
الكيكو شــنكاي، منوهــا إلى ان 
جلنة  باشــراف  أقيمت  البطولــة 
تكونــت من 10 خبــراء معتمدين 
لدى االحتاد الدولي لرياضة الكيكو 
شــنكاي الذيــن تابعــوا جميــع 
باالمكانات  واشــادوا  املشــاركن 
الفنية التي قدمها الالعبن سيما 

املتوجن بأحزمة النصر.

الوزن املفتوح
وأشار إلى انه فاز باحلزام الذهبي في 
وزن املفتوح + 90 كغم، بعد ان بذل 

اجلهد الكبير في مرحلة التحضير 
االخترافي  النزال  في  للمشــاركة 
تدريبيــة مكثفة  وحــدات  واجرى 
العراق في  ليكون مؤهال لتمثيــل 
الكيكو شنكاي،  رياضة  النزال في 
موضحــا ان الدعــوة التي وصلته 
النزاالت االحترافية  للمشاركة في 
قدمهــا إلى احتاد اللعبــة املركزي 

واألخير صــادق عليها ليبدأ مرحلة 
االعداد الفني والتهيؤ املثالي بهدف 
حتقيق النجاح والتفوق وحتقق له ما 
أراد بفضل الصبر والتحضير اجليد 

للمنافسات العاملية.

200 العب
ومضى البطل الذهبي علي صبري، 

بحديــث فقال: البطولة شــهدت 
إقامــة نزاالت بن نحــو 200 العب 
والوزان مختلفــة، واشــتركت دول 
من قــارات أوروبا وآســيا املتقدمة 
ومن  الكيكو شــنكاي  رياضة  في 
الدول العربية حضر هو مثالً للعراق 
وكذلك العب من سوريا.. مؤكدا ان 
جدارته  لتأكيد  والتحــدي  اإلصرار 

كان كبيرا فــي التهيؤ األخير قبل 
الدخول فــي النزال االحترافي الذي 
اطاخ فيه بخصمــه اإليراني الذي 
ميلــك العديد من املشــاركات في 

نزاالت احملترفن باللعبة.
وذكر ان هنالك فرصة الثبات جدارة 
العــراق من جديــد فــي النزاالت 
الكيكــو  لرياضــة  االحترافيــة 
شــنكاي بعد االنباء التي اكدت ان 
بطولة ســتقام في إيران الشــهر 
املقبــل، واتطلع بثقة إلــى تعزيز 
إجنازي العاملي  بتحقيق جناح جديد 

في منافساتها.

سوبر سبايكي
يشــار إلى ان البطــل علي صبري 
أيضا في  الذهبــي  الوســام  احرز 
بطولة سوبر سبايكي التي أقيمت 
في إيــران العام املاضي واشــترك 
في منافســات وزن 92 كغم، وفي 
البطولة ذاتها احرز رفاقه 3 أوسمة 
وهم علي مرتضى الوسام الفضي 
لــوزن 35 كغم وحســن بســيم 
الفضــي لوزن 40 كغــم وإبراهيم 
حيدر الوســام البرونــزي لوزن 50 
كغــم، اذ كان وفدنــا العراقي في 
البطولة يتألف من الالعبن األربعة 
ورأس الوفــد إيهــاب عبــد الكرمي 
الترتيب  نائبا. وفــي  ونعمة حــامت 
ثالثــا بعد  العــراق  الفرقــي حل 
منتخبــي إيران الذي تــوج باللقب 

ووصيفه منتخب إذربيجان.

 WSKU علي صبري يحرز الحزام الذهبي في بطولة
لمحترفي الكيكو شنكاي

اعلن جاهزيته لالستحقاقات المقبلة

علي صبري يحرز اجلزام الذهبي بالكيكو شنكاي

حسين الشمري 
واصل منتخبنا بكرة الســلة على 
الكراسي املتحركة عروضه املميزة 
محققا فــوزه الثالث على التوالي 
بعد االنتصــار امس على املنتخب 
نقطة   35/54 بنتيجة  الســعودي 
املقامة  اوشــبنا  في بطولة اسيا 
حاليا في مدينة بوكيت التايلندية 
وهي ثالث مبــاراة له في اجملموعة 
التي ضمته الــى جانب منتخبات 
والســعودية  واالمــارات  الفلبن 
اليــوم  وســيالقي  وافغانســتان 
الثالثاء املنتخــب االفغاني في اخر 

جولة مبجموعته.
وقال رئيــس الوفــد العراقي عبد 
الكرمي باقر : نحمد اهلل ونشــكره 
على هــذه النتائج اجليــدة واالداء 
املتصاعد من مباراة الى اخر وهو ما 
يؤكد احقية منتخبنا باملنافســة 
التنافس  وليس  االولى  املراكز  على 
على بطاقة كاس العالم واالسياد 

ســقف  ارتفع  ان  بعــد  حســب 
واصبحنا في  اعلى  الى  طموحاتنا 
طور املنافســة على املراكز االولى 

في البطولة احلالية.
فريقنا  ان  باقــر حقيقــة  واضاف 
اثبت  للمنتخبات االخرى بانه قادم 
للمنافســة وهو رقم صعب على 
الرغم من ان استعداداتنا لم تكن 
باملستوى باملطلوب بعد ان اكتفينا 
مبعســكر داخلي نتيجة الضائقة 
اللجنة  منها  تعانــي  التي  املالية 
الباراملبية اال ان هذا لم مينع العبينا 
وجهازنــا الفني مــن تقدمب اجمل 
العروض في املباريات وخطف الفوز 
عن جدارة .. اما مدرب املنتخب رافد 
عبد احلسن فقال انا سعيد بهذه 
النتائج التــي حتققت وهي معززة 
باداء رائع نال استحســان احلضور 
ونســعى ملواصلة االداء نفسه في 
ســنالقي  التي  املقللة  املباريــات 
فيهــا خيرة منتخبات اســيا وفي 

مقدمتها منتخبات ايران واستراليا 
والصــن وهذا ما ســيحفزنا الى 
تقــدمي اداء وجهد مضاعف النتزاع 
الفــوز والدخول طرفا باملنافســة 

على املراكز االولى في البطولة 
اما العب منتخبنا ســيف يوسف 
: احلمــد هلل على  فتحدث قائــال 
هــذا الفوز الثمن وابــارك زمالئي 
الالعبن واملالك التدريبي فوزنا هذا 
وان شاء اهلل ســنواصل مستوانا 
الفني املميز فــي املباريات املقبلة 
كي نؤكد اننا قادمون للمنافســة 
علــى املراكز االولى فــي البطولة 
وليس مشاركتنا لغرض املشاركة 
حســب  وهذا مــا ســنثبته في 
منافســات هذه البطولة شــكرا 
لالخــوة فــي املكتــب التنفيذي 
الباراملبية على دعمهم  باللجنــة 
املعنوي لنا ولكل من ساندنا ووقف 
معنا لتحقيــق افضل النتائج في 

البطولة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقام االحتاد املركــزي للركبي أول أمس املؤمتر 
التنفيــذي في كلية  االنتخابــي للمكتب 
التربيــة البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 
بغــداد وبحضور واشــراف من قبــل االحتاد 
الدولي واالســيوي للركبــي املتمثل بغيث 
جالجل عبر املنصــة االلكترونية ومثل عن 
وزارة الشــباب والرياضة جبار جثير واحمد 
شــراد وهبة علي وبحضــور جميع اعضاء 
الهيــاة العامــة وتألفت جلنــة االنتخابات 
مــن القانوني نعمــان محمــد والقانوني 

محمد جمال واخلبير نشأت عزيز . واسفرت 
االنتخابات عن فــوز  الدكتور فريق عبداهلل 
هزاع برئاســة االحتاد والدكتــورة بيداء رزاق 
جواد نائبا للرئيــس و فاز بالعضوية كل من 
الدكتور علــي خالد و زاهر ذيــاب و محمد 
حسن وسالم كاطع وحســن عمار.. وقدم 
هزاع رئيس االحتاد املنتخب : شــكره لهياة 
العامة على منحها الثقة و انتخابه رئيسا 
لها ، مشــيرا الى انه سيعمل على  االرتقاء 
برياضة الركبي و رفع اسم العراق عاليا في 

احملافل الدولية.

هزاع رئيسًا التحاد الركبي 

 طيف الفرطوسي*
جــرى صبــاح أول أمــس املؤمتــر 
املركــزي  لالحتــاد  االســتثنائي 
للمالكمــة بحضور رئيــُس االحتاد 
املركــزي للمالكمة علــي تكليف 
العلوي والنائب األول  فراس موسى 
والنائب علــي عبد الزهرة والدكتور 
علي موسى جواد  أمن  السر وعدد 
كبير من اندية العراق ومت مناقشــة 
العديد مــن االمور املتعلقة باالحتاد 
التصويت  ومت  الســنوي  واملنهــاج 
عليه وحتديد موعِد بطولة الشباب 
والعشــرين من  اخلامس  بغداد في 
شــهر حزيران املقبل استعداداً إلى 
البطولة العربية التي ســتقام في 
دولة مصر العربية كما اكد تكليف 
علــى اهــم البطوالت االســيوية 
والعربية وكيفية املشــاركة حيث 
مت طــرح اهم املواضيــع التي تامل 
من  النبيل  الفن  االرتقاء مبســتوى 
قبل الدكتور موســى جــواد وعبد 

الزهرة جواد حيث كان حضورًا ميزا 
ً الــى كبار وابطال الفن النبيل وفي 
مقدمتهم ســعيد عبد احلسن  و 
توفيــق منصور. وقــاَل تكليف : إن 
االحتــاد املركزي حددَ يــوم اخلامس 
والعشرين من شهر حزيران موعداً 
لبطولة الشــباب واستعداد اندية 

العراق الــى تلك البطولة كما قدم  
االحتاد الشــكر والتقدير الى كافة 
االندية العراقية بحضور هذا املؤمتر 
واشــاد بدورَ أعضاء االحتاد وســائل 

االعالم لتغطية هذا املؤمتر.

* إعالم احتاد املالكمة

سلة الكراسي يهزم السعودية ويالقي 
أفغانستان اليوم في بطولة اسيا اوشبنا 

المالكمة يعقد مؤتمرا للهيئة
 العامة ويحدد نزاالت الشباب 

جانب من املؤمتر



--1

لم نكن قبل استيالء الطاغية 
املقبور نسمع بالكثير من 

الشهادات املزورة، وفي ظله ابتدأت 
عملية منح الشهادات ألزالم 

السلطة ورموزها ، ولم يكن يجرأ 
أحٌد أْن مينعهم من احلصول على ما 

يريدون ..!!
ومن هنا ميكن القول :

ان تزوير الشهادات سيئٌة يتحمل 
وِزْرَها النظاُم الدكتاتوري البائد .
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ولالسف الشديد فان تزوير 
الشهادات قد أصبحت شائعًة في 

العراق اجلديد – عراق ما بعد 9 /4 
/2003 ،والغريب أنَّ اكتشاف تزوير  

الشهادات أصبح من اجلرائم التي ال 
يعاقب عليها املُزَوِر رأفًة به ورحمة، 

في حني يعاقب الفقراء على أبسط 
االختراقات ملا تقرره القوانني املرعية 

النهم ضعفاء، ال َسَنَد لهم ِمْن 
كيان سياسي نافذ ، وال من مسؤول 

مرموق املكانة ..!!
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ومن النوادر التي ذكرتها بَْعُض كتِب 
األدب :

اّن رجالً سأل ابنه الذي كان يتعلم 
القرآن في مكتب أحد الشيوخ قائالً:

في أيِّ ُسورٍة أنَت ؟
قال :

في ) ال أقسم بهذا البلد ووالدي بال 
ولد ( ..!!

فقال األب :
لعمري َمْن كنَت وَلََدُه فهو بال ولد .

أقول :
ان الولد يشير الى سورة البلد 

وقوله تعالى :
" فال أقسم بهذا البلد وأنَت ِحٌل 

بهذا البلد . ووالٍد وما وَلَد "

1-3 / سورة البلد 

واذا كان هذا الولد ممن أشارت اليه 
األصابع في املاضي ، فاّن هناك 

أعداداً ال يستهان بها من االوالد 
اليوم ال يختلفون عنه كثيراً ،بعد أْن 

أصبح للمال دور مهم في االنتقال 
من مرحلة دراسية الى مرحلة اخرى، 

ال بل هناك اليوم من هم دون ذلك 
الولد ولكنهم يحسبون أنفسهم 

من كبار رجال البلد ..!!

والسؤال اآلن :

كيف يرضى العراقي الغيور أْن 
يصل العراق بلد العراقة واألصالة 
واحلضارة ومركز االشعاع الروحي 

والفكري واألدبي الى ما وصل اليه ؟
لقد كثر املتحدثون عن الفساد 

املالي واالداري ولكّن الفساد املعرفي 
واألدبي والثقافي يندر أْن تسلط 

عليه االضواء ..!!
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اننا ندعو الى محاربة الفساد بكل 
اشكاله وأقسامه ، ومحاسبة 

الفاسدين جميعاً على ما اجترحوه 
بحق البالد والعباد .

الشهادات المزورة 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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متابعة - الصباح الجديد:
تداول رواد مواقع التواصــل االجتماعي صورة للفنان 
كاظم الساهر تعود إلى فترة شبابه، يظهر فيها مع 

املمثلة املصرية يسرا.
وظهر الثنائي وهما ميســكان بخروف مبناســبة عيد 
األضحى، وتعــود الصورة جللســة تصوير خضع لها 
الثنائــي لصالــح إحدى اجملــالت الفنيــة، وتعد من 
اللحظــات النادرة التي يخضع فيها كاظم جللســة 
تصوير من هذا النوع، حيث يفضل دوماً الكالسيكية 

واملظهر اجلاد في صوره.
اجلدير بالذكــر أن كاظم كان قد أحيــا مؤخراً حفالً 
فــي ختام النســخة األولى مــن مهرجــان "الغناء 
بالفصحى"، على مســرح أبو بكر ســالم ببوليفارد 

الرياض.
وغنى الســاهر "أنا وليلى" للشــاعر حسن املرواني، 
وأشــعار نزار قباني "زيديني عشــقاً" و"املستبدة" و 

"هل عندك شك".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير الثقافة حســن ناظم، اســتحداث قسم 

للتنوع الثقافي في الوزارة، فيما أوضح مهامه.
وقــال ناظم على هامــش مؤمتر التنــوع الثقافي، إن 
الثقافــي والديني واملذهبي يجســد تالقي  "التنوع 
العراقيني حتت خيمة الدســتور، الــذي أعطى لهم 
احلقــوق بعد حقــب من الزمــن انطمســت فيها 

معاملهم".
وأضاف، أن "قسم التنوع الثقافي مت تأسيسه مؤخرا 
في الــوزارة منذ عام بفكرة جديــدة تخاطب التنوع 
الثقافــي الكبير في العراق"، موضحــا أن "الباحثني 
قدموا اوراقهم البحثية لإلضاءة على التنوع الثقافي 
من جوانب عديدة سواء سياسية أو ثقافية أو اعالمية 
أو دينية، وكانت بداية غنية لقســم التنوع الثقافي 

اجلديد في الوزارة ونهجه".
وتابــع أن "الوزارة مضت عليها عقــود ال تعنى بتنوع 
العراق الثقافي واللغات واالديان واملذاهب وال بالثقافات 
اخملتلفــة"، الفتا الى أن "الوزارة تثبت االن هذه القيمة 
عبر هذا القسم وبرامجه، وماضون بأن ندعم القسم 
ونوســع برامجه ليســهم في اثراء التنوع الثقافي 

العراقي".

صورة نادرة 
للساهر ويسرا

الثقافة تستحدث قسمًا 
للتنوع المجتمعي

كشــف مصدر أمنى مبنطقة الشيخ زايد عن حترير النجمة 
شيرين عبد الوهاب بالغا ضد زوجها السابق حسام حبيب، 
بنفس توقيــت تواجده داخل فيلتها، طالبــت فيه بإلزامه 
بكتابة تعهد قانونــي بعدم التعرض لهــا أو البنتيها هنا 
ومرمي، ومتت إحالة البالغ إلى النيابة العامة للتحقيق، بينما 
لم يصدر عن شــيرين أو حســام ما يؤكــد أو ينفى صحة 

الواقعة.
حســب املصدر األمني تلقى قسم ثاني بالشيخ زايد بالًغا 
من شــرطة النجدة مفاده أن شــيرين عبد الوهاب اتصلت 
ألخذ التعهد على طليقها حســام حبيب، امللحن املعروف، 

بعدم التعرض لها، ومت إرسال البالغ إلى النيابة العامة.
وحســب املصدر نفســه أبدى حســام حبيب فــي أقواله 
دهشــته من حترير البالغ مؤكدا تواجده فــي منزل زوجته 
الســابقة شــيرين عبد الوهاب تلبية لدعوة منها، لالتفاق 

على مشروع فني.
ولم يصدر عن حسام حبيب حتى اللحظة توضيحا رسميا 
يؤكد أو ينفى صحة الواقعة، وال توجد بيانات رسمية صادرة 
عن شــيرين عبد الوهــاب، كما رفضت اجلهــات القانونية 

تأكيد الواقع.

 "ET كشف الفنان أحمد ســعد خالل لقائه مع برنامج
بالعربي" عن أمنيته تقدمي أغنية باللهجة اخلليجية مع 

املطرب السعودي رابح صقر.
وأعلن سعد عن األغاني التي يحّضر لها حالياً، حيث أكد 
انتهاءه من ديو جديد يجمعه مع الفنان مصطفى حجاج 
وسيتم طرحه خالل الفترة املقبلة. وأشار إلى أن األغاني 
اخلليجية حتتفظ بالكلمــة واللحن والطرب، لذلك فهو 

يتمنى خوض جتربة الغناء اخلليجي.
من ناحية أخرى، كان أحمد سعد قد أحيا حفالً غنائياً أول 
من أمس في الســعودية، وتفاعل اجلمهور طوال الوقت 

مع أغنياته.
وكان سعد قد أعلن أخيراً أنه رزق وزوجته علياء بسيوني 
مبولودة أطلق عليها اســم "عليا"، على اســم والدتها، 
ونشر عبر حسابه الرسمي في موقع الصور والفيديوهات 
الشهير "إنستغرام"، مقطع فيديو بدا فيه وهو يؤّذن في 

أذن ابنته،

شيرين عبد الوهاب 

أحمد سعد

أخبــارهــــــــــم

بغداد - سمير خليل:
أقامــت جمعية الفنانني التشــكيليني 
العراقيني في بغداد، املعرض التشكيلي 
الســنوي حتت شــعار )جائزة عشــتار 
للشباب( مبشاركة ستني فنانا شابا في 
الرسم وثالثني في السيراميك والنحت. 
الشــخصيات  من  كبير  عــدد  بحضور 
الثقافيــة والفنية واالكادمييــة والنقاد 
واملهتمــني بالفــن التشــكيلي، حيث 
طرحت خالل املعرض افكار ورؤى شبابية 
بأساليب واشكال فنية مختلفة تلونت 

بألوان التشكيل العراقي الراقي.
وحتــدث الفنان قاســم ســبتي رئيس 
جمعية الفنانني التشكيليني العراقيني 

عن املعرض قائالً:
حقيقــة تعترينا فرحة عارمة وشــعور 
بالفخر عندما نشــاهد فنانينا الشباب 
مــن كل احملافظات املشــاركة في هذا 
املهرجان، حيث قدمت اعمال اســعدت 
جلنــة التحكيم جدا وهي تشــاهد هذا 
املنجز وهذه االمكانات الشــبابية التي 
تشــعرنا بأن العــراق بخيــروان احلركة 
التشــكيلية الزالت قوية وهــذا مامييز 
حركتنــا التشــكيلية العراقيــة، انها 
حيوية وفعالــة، وبالتالي فال خوف على 
الفــن التشــكيلي العراقــي، وان هذا 

املعرض اضاءة في حياتنا الثقافية".
واضاف: احملافظات بدأت تســاهم وبقوة، 
تضخ اسماًء وجتارب جديرة باالحترام، هذا 

املعرض أحسن بكثير من سابقاته يضاف 
اليــه معــرض الفنانات التشــكيليات 
ايضــا الذي اثبت هذه احلقيقة بســبب 
ان املعارض كانــت مقتصرة على بغداد 
ورمبا بابــل، امــا اآلن فأصبحت معظم 
احملافظــات تشــارك وتضــخ لنــا هذه 

التجارب الشبابية القوية".
املعرض  جلنــة حتكيــم  وقــال عضــو 
التشــكيلي الرائد ستار لقمان: يسرني 
جداً ان الشباب املشــاركني في املعرض 
العالية  وإمكانيتهم  كفاءتهــم  أثبتوا 

وقدرتهم لتقدمي ماهو أفضل .
واضاف: هذا املعرض تقليد ســنوي يقام 
الشــباب  الفنانني  مواهب  الكتشــاف 
وفسح اجملال ليعرضوا جتاربهم، ولفت الى 
أن معرض هذا العام متميز حيث شهد 
الشباب  الفنانني  الكثير من  مشــاركة 
بإمكانيات جيدة وهذه االمكانيات تبشر 

باخلير لفناني املستقبل".
وعبر لنا أحد الشــباب املشــاركني في 
املعرض، النحات الشــاب حسنني صباح 
اكبر عن سعادته باملشاركة في املعرض 
قائال : عملي النحتي يضم مواد مختلفة 
قياســه 40،2 متــر، املــواد اخملتلفة هي 
من الكارتون املقــوى التالف إضافة الى 
الفايبر كالس والتلوين، مشاركتي اليوم 
هي الثامنة في هذا املعرض فانا مواظب 
عليها منــذ العام 2015، هــذا املعرض 
بالنســبة لي مهم جدا، اجلميل فيه انه 

يقام سنويا اضافة الى انه يشكل جهدا 
خالقا للجمعية بتقدمي شــيء للشباب، 
هذا النشاط غير موجود خارج اجلمعية، 
احلكــم على اعمالــي ومقياس تطورها 
اتركه للمتلقي، لكن اهم شيء عندي ان 

ارى اساتذتي فرحني بأعمالي".
الفنانة الشابة سرى نبيل قالت: لوحتي 
الواقعية  بني  دمجت  واقعية  ســريالية 
واحلضــارة، حتــى خلفيــة اللوحة بها 
انا  الواقعية،  ابتعدت عــن  حداثة ألنني 
أحب الســريالية رغم صعوبتها وحتتاج 
للخيــال، عندي اعمال ســريالية قوية، 
شــخصيا، هــذه املعــارض حتثني على 
االستمرار، على االبداع، ما طرحته اليوم 
غدا ســاجنز غيره".، ســرى التي تعمل 
ســابقة  مشــاركات  لديها  بايولوجية 
وسبق ان شاركت في معرض تشكيليات 

عراقيات.
الفنانة نور عبــد علي قالت: انا مواظبة 
التشكيلية  املعارض  في  املشاركة  على 
رغم اننــي ابتعدت في الفتــرة االخيرة 
بســبب عملي في السينما كمصممة 
ازيــاء، لذلك لوحتي املشــاركة بها في 
هذا املعرض اخذت منــي وقتا كثيرا وان 
شاء اعود ملا كنت عليه، لوحتي عنوانها 
)قمراســود( حتمل أكثر من تفسيرالنني 
لم احدد املوضــوع هذه املــرة، ممكن ان 
تتحدث عن النــوم املضطرب، اناس غير 
مرتاحــني، لوحتي حتمل ســريالية التي 

استخدمها دائما".
الفنانة ســمر الدباغ اختارت للوحتها 
لوحتي  قالت عنهــا:  )اجلنــني(  عنوان 
االجناب،  صعوبة  االجنــاب،  عن  تتحدث 
متسك اجلنني نفســه، لدي مشاركات 
سابقة في هذا املعرض الذي يستفزنا 
ويحفزنــا للعمل أكثر، بالنســبة لي 
عملي يتطور عاما بعد عام لألحســن، 
كل فنان ميتلــك بصمة خاصة، يبتعد 
عن التكرار، التشــابه، حتى بالقياس، 
اخلامة واملواد التي يعمل عليها، هناك 

تغيير واضح".
اختارت موضوعا  الــراوي  ملياء  الفنانة 
مغايــرا فقالــت: لوحتــي عنوانهــا 
)اركانــي(، تتحــدث عــن قصــة من 
االســاطير اليونانيــة القدميــة، بنت 
اســمها اركاني حتب احلياكة وتقضي 
جل وقتها بالنســيج، حــدث تقاطع 
بينها وبــني االلهة التي احبت االنتقام 
منها فحولتها الــى عنكبوت وحولت 
النســيج الذي بني يديهــا الى خيوط 
هذا العنكبوت، لدي مشاركات سابقة 
في هــذا املعرض الذي يتيــح لنا نحن 
الفنية، كما  اظهار طاقاتنا  الشــباب 

يتيح لنا تطلعات فنية أكثر".
يذكر ان جلنة حتكيم املعرض تألفت من 
الفنانني التشكيليني، شنيار عبد اهلل 
وحسن ابراهيم وســتار لقمان وسعد 

العاني وطه وهيب.

مهرجان ملون في اروقة جمعية الفنانين التشكيليين
 "جائزة عشتار للشباب ".. 

ميل”  “الديلي  صحيفة  كشفت 
ليبا  دوا  العاملية  املغنية  انضمام 
واملمثلة األميركية سيرشا رونان 

إلى فريق عمل فيلم “باربي”.
تفاصيل  أن  الصحيفــة  وذكرت 
الفيلــم لم تكتمل بعــد إال أن 
مجموعة  مشــاركة  هو  املؤكد 
من أكبر جنوم هوليوود. وأشــارت 
إلى أن الفيلم املنتظر للمخرجة 
غريتا غرويغ مــن بطولة املمثلة 
التي  روبي  مارغوت  األســترالية 
تقوم بدور باربي، ورايان جوسلينغ 

الذي يقوم بدور كني.

وذكر موقع “ذا صــن” البريطاني 
كانــت  ليبــا  دوا  املغنيــة  أن 
أبــدت اهتماماً بالســينما مثل 
املوســيقى، وبخاصة بعد أدائها 
املميــز في فيلــم Argylle الذي 
وضعها في محط أنظار هوليوود.

أن فيلم  األجنبية  املواقع  وأكدت 
“باربي” سيمثل طفرة في مسيرة 
ليبا، ألن هوليوود متشــوقة  دوا 

للغاية لرؤية الفيلم األخير.
وعن الفيلم املنتظر، قال صانعو 
العمــل: “يحب الناس األشــياء 
املألوفة، واسم باربي واحد منها، 

لكن هدفنا هو أن نقدم عمالً 
مختلفاً متامــاً عما يفكر به 

اجلمهور”.
املنتــج  وأضــاف الشــريك 
للفيلــم، جــوزي ماكنمار: 
باربــي شــخصية  “تّعــد 
للغاية،  ومعروفة  مشهورة 

ســيعتقد اجلمهــور أنه 
لكن  ما ســيدور،  يعرف 
ســيعبثان  اخملرجــني 
بتخيالتــه، وال ميكننــا 
هذا  لصــدور  االنتظار 

الفيلم”.

دوا ليبا تنضم إلى نجوم  "باربي"

وداد ابراهيم:
بعد جهودها الكبيــرة في مهرجان بابل عام 
2021 بتقدميها 140 تصميما لألزياء التاريخية 
العراقيــة وفي مراحل زمنيــة مختلفة، وما 

قدمته خالل مهرجان التراث الســرياني الذي 
اقيم مؤخرا فــي بغداد من ابــداع كبير في 
التراثية بجمالية عالية. ستبدأ  عرض االزياء 

مرحلة جديدة في تقدميها لألزياء العراقية. 

 انها مصممة االزياء العراقية، شهد اخلليفة 
اذ اعلنــت عــن اســتعداداتها املقبلة في 
تصميم االزياء التاريخية وقالت: ما احبه في 
مهنتي هو أني أقدم تاريخ العراق من خالل 
تصميمات عبارة عن حروف ولوحات والوان 
فيرتديها  العــراق  وحكايات من حضارة 
الناس بكل مــكان، ورغم حصولي على 
شهادات تقديرية من عدة جهات عن ما 
اجنزت في مهرجان بابل اال ان طموحي 
كبير فــي تقدمي االفضل واالجمل كون 
تاريخ العراق حافال باجلمال واملشــاهد 

الساحرة واحلكايات والقصص.  
يذكران "اخلليفة" كانت قد دعت الى 
الشباب  وحث  احمللي  االنتاج  تشجيع 
للعمل في تصميم وخياطة املالبس 
واعطــاء فرصة  املســتورد  بدال من 
لفتح املعامــل العراقية والصناعات 

التــي تســد حاجــة املواطن من 
املالبس.

متابعة - الصباح الجديد: 
 The األنيميشــن  فيلم  إيرادات  وصلت 
Bad Guys إلــى 169 مليونًــا و93 ألف 
دوالر بـ شباك التذاكر حول العالم، منذ 
طرحه يوم 22 أبريل املاضي، العمل من 

.Universal Pictures إنتاج شركة
وانقسمت اإليرادات بني 69 مليونًا و685 
ألف دوالر بدور العــرض األمريكية، و99 

مليونًا و408 آالف دوالر بـ شباك التذاكر 
حول العالم.

فيلم The Bad Guys يدور بعد حياة 
من الســرقات األسطورية، مت القبض 
السيد  السمعة  على اجملرمني سيئي 
وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها 
تارانتوال،  والسيد شــارك والســيدة 
ولكن لتجنب عقوبة الســجن، يجب 

على اخلارجني عــن القانون أداء 
خدعهم األكثر صعوبة، من ثم 
منوذجيني،  مواطنــني  يصبحون 
وذلــك حتت وصايــة معلمهم، 
البروفيســور مارماالد، ومن هنا 
املشــبوهة  العصابة  تنطلــق 
خلــداع العالم بأنهــم أصبحوا 

جيدين.

)The Bad Guys( 169 مليون دوالر ايرادات

شهد الخليفة: اصمم االزياء من وحي تاريخ العراق
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