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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

كتب محرر الصفحة االولى
واالقتصادي  املالي  املستشــار  رجح 
لرئيس الــوزراء مظهر محمد صالح 
املقبل،  ان ترســل في األســبوع  أن 
مسودة مشروع قانون املوازنة العامة 
االحتادية العراقية لســنة 2023 إلى 
مجلس النواب، وفيما أشــار الى أن 
حجــم املوازنة لن يتجاوز في أي حال 
من األحوال مبلــغ 200 ترليون دينار، 
وان وزارة النفط تتوقع ان يكون معدل 
التصديــر لهذه الســنة 3.4 مليون 
برميل، أوردت تقارير عاملية ان الطلب 
على النفط ســيلغ مستوى قياسيا 
خــال هذا العام والــذي يرجح معه 
ان تتحقق للبــاد عائدات مالية عن 
تصدير النفط تغطي العجز احملتمل 

في املوازنة.
وقال صالــح في تصريحات صحفية 
امــس االحد، إن من احملتمــل جداً أن 
يصادق مجلــس الوزراء بحلول نهاية 
األسبوع املقبل على مسودة مشروع 
االحتادية  العامــة  املوازنــة  قانــون 
إلى  ويرسلها   ،2023 العراقية لسنة 
مجلس النواب للمصادقة عليها في 

أقرب وقت.
وعن حجم املوازنــة العامة االحتادية 
قال مظهــر محمد صالح  اجلديدة، 
إن » األرقام التي يجري تداولها كلها 
عبارة عــن ســيناريوهات وتوقعات، 
ولكن موازنة ســنة 2023 لن يتجاوز 
حجمهــا فــي نهاية املطــاف 200 

ترليون دينار عراقي«.

وأوضــح املستشــار املالــي بــأن » 
النفط  القائم في أســعار  التذبذب 
يدفع إلى توقع تثبيت 70 دوالر كسعر 

لبرميل النفط في موازنة  »2023.
وأشار املستشــار املالي واالقتصادي 
لرئيس الــوزراء إلــى أن وزارة النفط 

اليومي  املعــدل  يكــون  أن  تتوقــع 
 3.4 2023 هو  النفط فــي  لصادرات 
برميل. غيــر ان تقارير نفطية عاملية، 
أوردت امس، ان بإمــكان الباد، انتاج 
ما هو اكثر من الرقــم الذي ادلى به 
لرئيس  واالقتصادي  املالي  املستشار 

مجلــس الــوزراء، اذ أفادت  شــركة 
لاســتثمار،  إنفســت«  »كامكــو 
أن العــراق جاء باملرتبــة الثانية في 
منظمة أوبــك بزيادة معــدل إنتاج 
2022، وانه احتل  النفط في العــام 
اإلنتاج  بزيــادة معدل  الثانية  املرتبة 

ليصل في املتوسط إلى 4.45 مايني 
برميل. واكثر من هــذا، ترجح تقارير 
نفطيــة واقتصاديــة دوليــة، ازدياد 
الطلب على النفط اخلام هذه السنة، 
سيما بعد تعافي الطلب الصيني – 
اكبر مســتورد – على النفط نتيجة 

انتهاء القيود التي اتبعتها احلكومة 
فيها للسيطرة على فيروس كورونا.

وذهبــت الوكالة الدوليــة للطاقة، 
الى ان الطلب على النفط ســيرتفع 
هذا العام بنحو قياســي، األمر الذي 
النفط،  أســعار  بزيادة  سيتســبب 
ويجعلها اقرب الــى او تتجاوز حاجز 
املائة دوالر لبرميل النفط، األمر الذي 
يعني انه ســيكون بإمكان احلكومة 
الســيطرة على العجــز احملتمل في 
املوازنــة، ألن األمور لو ســارت كما 
حتســب الوكالة الدوليــة للطاقة، 
واحملللون  املراقبــون  يتوقــع  وكمــا 
وزادت  واالقتصاديــون،  النفطيــون 
أســعار النفط، فان الباد ستحصل 
على ايراد يتراوح ما بني خمســة الى 
ثاثني دوالر لكل برميل عن الســعر 
املثبت له في الوازنة والبالغ 70 دوالر.

وجتدر اإلشــارة الى ان بيانــات وزارة 
مجموع  بــأن  أفادت  كانــت  املالية، 
عائــدات الباد خال 11 شــهراً من 
العــام املاضي 2022، بلــغ ما يقرب 
150 تريليــون دينار عراقــي، وبالدقة 
دينــاراً   )  149.556,392,918,861  )
عراقياً. وبينت البيانات نفســها أن ) 
من  (دينــاراً   142,404,592,500,092
املبلــغ املذكور جاء مــن عائدات بيع 
النفــط، وأن ) 7,151,800,418,769 ( 
ديناراً جاء من عائــدات غير نفطية، 
وهذا يعني أن %95 من عائدات الباد 
الفترة جــاء من مبيعات  تلك  خال 

النفط.  

المستشار المالي لرئيس الوزراء: 

*تقارير دولية ترجح ازدياد الطلب على النفط وارتفاع أسعاره وبما يغطي العجز المحتمل

مسودة الموازنة سترفع األسبوع المقبل الى 
البرلمان واموالها لن تتجاوز 200 ترليون دينار

ارتفاع أسعار الصرف وتطورات »سرقة القرن 
6«تعود لتشغل المواطنين بعد انتهاء خليجي إدانات عربية وإسالمية لتكرار حرق 

3نسخة من القرآن الكريم في السويد

الصباح الجديد - وكاالت: 
إنفست«  »كامكو  شــركة  ذكرت 
لاســتثمار، أن العراق جاء باملرتبة 
الثانيــة في منظمة أوبــك بزيادة 
معدل إنتاج النفط في العام 2022.

وقالت الشركة في تقرير ان »أسعار 
النفط شــهدت تقلبات مستمرة 
العقــود  تــداول  ومت   2022 خــال 
الفورية ملزيج خام برنت ضمن نطاق 
أوســع بكثير من 76 دوالراً و133.2 
دوالراً للبرميــل، فيمــا بلغ ســعر 
النفط ذروته فــي بداية مارس/ آذار 
املاضي في أعقاب احلرب الروســية 
األوكرانية التي كانت من املتوقع أن 
تؤثر على إمدادات النفط في سوق 

واعد يتميز بارتفاع الطلب«.
أوبك  إنتاج  متوســط  ان  واضاف 
ارتفع للعــام الثاني على التوالي 
28.9 مليون  2022 ليصــل  فــي 
برميــل يومياً، حيــث كان النمو 
على أســاس ســنوي أحد أعلى 
املســتويات املسجلة، ووصل إلى 
مقابل  يومياً  برميــل  مليون   2.5
2021، وهو أيضاً  مستويات إنتاج 
أعلى متوســط يصل إليه معدل 

اإلنتاج منذ 2019.
واشارت الى ان السعودية سجلت 
أكبــر زيادة معدل إنتــاج النفط 

خال العام 2022 مبتوســط 10.5 
 9.1 مقابل  يوميــًا  برميل  مايني 
مايني العام الذي ســبقه، بنمو 
15.5 فــي املئة أو مــا يعادل 1.4 
مليون برميل يوميــاً، فيما احتل 
العراق املرتبة الثانية بزيادة معدل 
في  ليصل  مليــون   0.4 اإلنتــاج 
املتوســط إلى 4.45 مايني، تبعه 
كل من: اإلمارات والكويت مبعدل 
منــو 0.34 و0.3 مليون، ليصل في 
املتوســط إلــى 3.1 و2.7 مليون 

برميل يومياً، على التوالي.
أنه »بعد شهرين  التقرير  وأوضح 
إنتاج  تزايد  التراجع،  متتاليني من 
أوبك في ديســمبر كانــون االول 
2022، لينمــو االنتاج مبقدار 150 
ألف برميل يومياً خال الشــهر، 
مليون   29.1 املتوســط  ليصــل 
برميــل يومياً، حيــث كان النمو 
مدفوعــاً بصفة رئيســية بزيادة 
تغيير  كان  بينمــا  نيجيريا  إنتاج 
منتجي  بقيــة  إنتاج  متوســط 
كشــفت  فيما  ضئياً،  اجملموعة 
مصادر أوبك الثانوية عن تسجيل 
 91 لإلنتــاج مبقدار  أقل قلياً  منو 
ألف برميل يومياً، إذ بلغ متوسط 
اإلنتاج 29 مليون برميل يومياً في 

ديسمبر كانون األول 2022«. 

العراق في المرتبة الثانية بزيادة 
معدل إنتاج النفط وبلوغه اكثر من 

أربعة ماليين برميل يوميًا

بعد إيقاف جميع االجراءات القضائية بحق االقليم
حراك سياسي إلقرار قانون النفط والغاز بعد إنجاز الموازنة

خاص - الصباح الجديد:
رجح سياسني أن األطراف السياسية 
متفقــة على إقــرار قانــون النفط 
والغاز خال املــدة احملددة في االتفاق 
بأمل  السياسي لتشكيل احلكومة، 
ان يبدأ النقاش الفعلي بشــأنه بعد 

مترير املوازنة.
الدميقراطي  احلــزب  عضــو  وقــال 
الكردستاني وفاء محمد في تصريح 
إلى »الصبــاح اجلديــد«، إن »إحدى 
النقاط املهمة التي أدت إلى دخولنا 
في حتالــف إدارة الدولة وتشــكيل 
احلكومة كانت اإلســراع فــي اقرار 

قانون النفط والغاز«.
وتابــع محمــد، أن »كثــرة الزيارات 
املتبادلــة بــني احلكومــة االحتادية 
واقليم كردستان أدت إلى تبلور عدد 

من االفكار بشأن هذا امللف«.
وأشــار، إلى »جلوء احلكومة االحتادية 
القضائية  الدعــاوى  إيقــاف  إلــى 
املقامــة بحق الشــركات النفطية 

العاملة في إقليم كردستان«.
وبني محمد، ان »االطراف السياسية 
اتفقت على أن هذا االيقاف ســوف 
يبقى لغاية تشــريع قانــون النفط 
والغــاز، على وفق االتفــاق املبرم بأن 
يحصــل ذلك خال مــدة زمنية بني 
ســتة أشــهر إلى ســنة من تاريخ 

تشكيل احلكومة«.
وأكــد، أن »الوفود التــي زارت بغداد 
بهذا الشأن، وفود حكومية وليست 
الوطني  سياســية، وغياب االحتــاد 
الكردستاني عنه ال يؤثر في احلوارات 

فبقية األحزاب الكردية حاضرة«.

ومضى محمد، إلى أن »نقاط ايجابية 
املاضية  املــدة  عديدة حتققت خال 
ابرزهــا إعادة تشــكيل جلنة تطبيق 
املادة 140 من الدستور وتشريع قانون 
النفط والغاز وارسال 200 مليار دينار 

شهرياً لرواتب اقليم كردستان«.
مــن جانبه، ذكر عضــو ائتاف دولة 
القانــون وائل الركابــي في تصريح 
إلى »الصبــاح اجلديــد«، أن »اإلطار 
التنســيقي لديــه نوايــا حقيقية 
الوزاري  املنهاج  فقرات  بنفيذ  تتمثل 
ومن بينها اقرار قانون النفط والغاز«.

بدا  »التقــارب  أن  الركابي،  وتابــع 
واضحاً من خال سلسلة الزيارات 
رئاســة  أخرها وفد  املتبادلة وكان 
إلى  الذي جــاء  اقليم كردســتان 

بغداد«.

وأشــار، إلى أن »تشــكيل حتالف 
إدارة الدولة حصل بناء على توافق 
املشتركة  االطراف  بني  سياســي 
فيه من أجل تنفيذ سلســلة من 

االتفاقات التي مت درجها«.
ولفت الركابي، إلى أن »هذا التوافق 
سهل العديد من القضايا العالقة 
طيلة  خــاف  محل  كانــت  التي 
السنوات املاضية ومن بينها قانون 

النفط والغاز«.
القانــون ال يخدم  وبني، ان »هــذا 
االقليم فحســب، بــل أنه يعطي 
القانونية  احلــدود  االحتادية  الدولة 
لــكل من مكونات النظام ســواء 
احملافظات  أو  االقليمية  أو  االحتادية 
الثروة  بشأن  الصاحيات  ملمارسة 

النفطية«.

خريف العالقة بين الديمقراطي واالتحاد يقترب من نهايته

ضغوط اميركية تعجل بلقاء قمة بين بارزاني وطالباني
السليمانية  - عباس اركوازي:

توشــك االزمة احلادة التي عصفت 
بالعاقــة بــني احلزبــني الكرديني 
واالحتاد  الكردســتاني  الدميقراطي 
الوطنــي على ان جتــد طريق احلل، 
وذلــك عقــب حتذيــرات اميركية 
شديدة اللهجة من مغبة استمرار 
الشــقاق فــي الصــف الكــردي 
على  الكرديني  احلزبني  بني  والصراع 

النفوذ والسلطة.
وكان وفد اميركي رفيع املســتوى 
قد زار اقليم كردســتان االســبوع 
البيت  برئاســة منســق  املنصرم 
األوسط  الشــرق  لشؤون  األبيض 
مكغورك،  بريت  أفريقيا،  وشــمال 
الذي اكد للحزبني الكرديني ان دعم 
الواليات املتحدة للكرد مرهون مبدى 

استعداد الكرد ملعاجلة مشاكلهم 
الداخلية والتوصل الى اتفاق جذري 
مع احلكومة االحتادية حول املسائل 
العالقة، الذي من شأنه ان يسهم 
بنحــو كبير في معاجلــة االزمات 
االقتصادية التي يواجهها االقليم.

واوضح عضو في املكتب السياسي 
لاحتــاد الوطني للصبــاح اجلديد، 
ان املكتبــني السياســيني للحزب 
اتخذا  الوطني  واالحتاد  الدميقراطي 
استعدادات متهيدا لعقد لقاء قمة 
بارزاني  بني زعيمي احلزبني مسعود 
وبافل طالباني في اقرب وقت ممكن، 
ان يعقد اللقاء االســبوع  متوقعاً 

احلالي.
واضــاف، ان املكتــب السياســي 
للحزب الدميقراطي قدم االســبوع 

الوطني  املنصرم مبــادرة لاحتــاد 
ملعاجلــة  اســتعداده  تضمنــت 
املشــاكل بــني احلزبني، مبــا فيها 
التغييــرات الوزارية التــي يريدها 
حصة  وزيــادة  الوطنــي،  االحتــاد 
ايرادات حكومة  من  الســليمانية 

االقليم.
الوطني قدم في  االحتاد  ان  واضاف، 
السابق عدة مقترحات للدميقراطي 
الكردســتاني الجــراء اصاحــات 
وفي  االقليم،  في  وسياسية  ادارية 
مقدمتها اجراء اصاحات في ملف 
االنتخابات في  اجراء  والية  النفط، 
االقليــم، والســبل الكفيلة بحل 
املشاكل العالقة بني اربيل وبغداد، 
واضاف اال ان تلك املقترحات لم تلق 
جتاوباً ايجابيا من قبل الدميقراطي، 

اال ان زيــارة الوفــد االميركي الى 
اربيــل، والتحذيــرات التي وجهها 
للســلطات في االقليم، اسهمت 
بنحو فاعل في تغيير موقف احلزب 
بدا  ما  وهو  املتزمــت،  الدميقراطي 
واضحــا في البيــان االخير ملكتبه 

السياسي.
 واكد ان من شــان توحيد املوقف 
الكردي ان يســهم في االســراع 
مبعاجلة املسائل العالقة مع بغداد 
والغاز،  النفــط  مبلف  وخصوصاً 
وهو ما ســيؤدي الــى انهاء جزء 
التي  السلبية  التبعات  من  كبير 
خلفتها االزمــة االقتصادية التي 
انتهاجه  االقليــم منذ  يواجهها 
سياســية االستقال االقتصادي 

عام 2015.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة التجارة امس االحد 
البيض  توفيــر  عمليــة  إطاق 
والدجــاج والطحــني بأســعار 
مدعومــة بهــدف احلــد مــن 
اعتباراً من  السوق  ارتفاعها في 
اليوم، وفيما أوردت ان سعر كيس 
الطحني لن يتجاوز 40 الف دينار 
وان ســعر طبقــة البيض اقل 
دينار للطبقة،  االف  من خمسة 
كشــفت عــن تســجيل أكثر 
من 5 مايني مســتفيد من قرار 
للعوائل  إضافيــة  حصة  توزيع 
احلمايــة  برواتــب  املشــمولة 

االجتماعية.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
في  حنــون  محمــد  التجــارة 
»بعد  إنه  صحفيــة  تصريحات 
قــرار مجلــس الــوزراء بتقدمي 
الدعــم للمشــمولني باحلماية 
االجتماعيــة اتخــذت الــوزارة 
أســماء  لتحديــد  إجــراءات 
املشــمولني واليوم وصلنا لعدد 

بلغ 5 مايني و100 ألف مشمول 
بالقرار«.

وأضــاف، أن »الدعــم مت علــى 
غذائيــة مضافة  مواد  شــكل 
التموينية  للحصــة  ككميات 
التي تتسلمها تلك العوائل هي 

الزيت والطحني والشاي واحلليب 
والســكر«. ، وتابــع، أنــه »بعد 
االجتماعي ألكثر  البحث  انتهاء 
مــن مليون و800 ألــف متقدم 
علــى رواتــب احلماية ســيتم 
شمول من يقبل منهم باحلصة 

يقتــرب عدد  وقــد  اإلضافيــة 
املشمولني الكلي من 7 مايني«.

وأكد، أن »مخــازن وزارة التجارة 
ممتلئة باملواد الغذائية ومستمرة 
توزيع  في  توقــف  وال  بالتجهيز 
للعوائــل  اإلضافيــة  احلصــة 

باحلماية، ومستعدون  املشمولة 
البرنامج  وتوجــه  زيــادة  أليــة 
احلكومي داعــم لألمن الغذائي 

وتوفير املفردات«.
إلــى أن »الــوزارة دخلت  ولفت 
على اخلــط التجــاري وأطلقت 
عبر منافذهــا ومخازنها جتهيز 
املواطنــني باملــواد األساســية 
دينار   4750 بســعر  كالبيــض 
والطحني  الواحــدة  للطبقــة 
بســعر 40 ألف دينــار للكيس، 
وغير  ثابتــة  األســعار  وهــذه 
الصــرف  لســعر  خاضعــة 

وستطبق اعتباراً من يوم غد«.
وتابع، أن »تطبيق ذلك مت باالتفاق 
مع القطاع اخلاص وهو بإمكانه 
شــراء املادتني بهذين السعرين 
من مخازن وزارة التجارة والهدف 
حتقيق أســعار مقبولة وكذلك 
ســيتم توفير الدجــاج بنصف 
سعره املطروح حالياً في السوق 
البيض  إلــى  باإلضافة  احملليــة 
إضافة مواد  وتتبعــه  والطحني 

أخرى«.
وعن مراقبة التطبيق بني حنون، 
أن »الفــرق الرقابيــة التابعــة 
األمنية  واألجهزة  التجارة  لوزارة 
ممثلــة بدائرة مكافحــة اجلرمية 
االقتصادية فــي وزارة الداخلية 
وجهــاز األمــن الوطنــي تتابع 
الســوق وتتعامل مع أية حاالت 

تاعب على وفق القانون«.
املواد في  وكانت شهدت أسعار 
اآلونة األخيرة، ســيما الغذائية 
ارتفاعا جنونيا،  الباد،  منها في 
بعد ارتفاعات متواترة في أسعار 
صرف الدوالر إزاء الدينار العراقي، 
والتي عمد اليها مضاربون وجتار 
آثروا التداول بالدوالر من السوق 
املوازية تهربــا من دفع الضريبة 
التــي تفرض عليهــم في حال 
شــراء الدوالر من نافذة العملة 
في البنك املركزي، االمر الذي رفع 
سعر طبقة البيض حتى ثمانية 
االف دينار وكيــس الطحني الى 

60 الف دينار 

التجارة توفر الدجاج والبيض والطحين للمواطنين
 بأسعار مدعومة بدءًا من اليوم 

باربعين الف دينار للكيس واقل من خمسة االف للطبقة تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت: 
أدانت الكنيسة الكلدانية 
إقدام »املتطرف« السويدي 
على  بالــودان  راســموس 
القرآن  إحراق نســخة من 
الكرمي أمام ســفارة تركيا 
الســويدية  العاصمة  في 
أمنيــة  حمايــة  وســط 
حواجز  وخلــف  مشــددة 

للشرطة.
وجــاء فــي بيــان صــدر 
عــن بطريــرك الكلــدان 
العراق  فــي  الكاثوليــك 
والعالــم، لويــس روفائيل 
إن  االحــد،  امس  ســاكو 
الكلدانيــة  الكنيســة 
األســف  بشــديد  »تدين 
ســويدي  شــخص  قيام 
نسخـــة  بإحراق  متطرف 
أمـام  الكـرمي  القـرآن  مـن 
فـي  التركيـة  السفـــارة 

السويـد«. 
وأضاف أن »هذا الســلوك 

القيــم  مــع  يتنافــى 
والدينيــة  اإلنســانية 
واألخاقية، ويجرح مشاعر 
املايني من املســلمني في 
العالــم، ويؤجــج خطاب 
يحتاج  وقت  في  الكراهية 
فيــه عاملنا إلى السلـــم 

األهلـي«.
الكنيســة  وشــددت 
الكلدانيــة على ضرورة أن 
الدول مسؤوليتها  تتحمل 
إنســان  »باحترام حق كل 
بــكل  إميانــه  مبمارســة 
تقوم  أن  وعليهــا  حريــة، 
بخطــوات راســخة فــي 
حمايــة الديانات، ورموزها، 
وإشــاعة  بها،  واملؤمنــني 
روح احملبــة واالُخــّوة بــني 
وحتصـني  الديانـات،  اتبـاع 
املواطنـــني مـن التطـرف 
ومعاقبـــة  والعنـــف، 
منعـــاً  املسيئيـــن 

لتكرارهـا«.

الكنيسة الكلدانية تدين 
إقدام »متطرف« على إحراق 

نسخة من القرآن الكريم

بغداد - الصباح الجديد: 
توقــع عضو في اللجنــة املالية 
النيابيــة امس االحد، اســتمرار 
ارتفاع أسعار صرف الدوالر مقابل 
الدينار العراقي، فيما أشار الى ان 
اذرعا خارجيــة اكبر من احلكومة 

وراء هذا االرتفاع.
وقــال أحمد مظهــر اجلبوري: »ال 
يوجد أي مؤشــرات على سيطرة 

احلكومة على ارتفاع اسعار صرف 
الدوالر حتى اآلن«.

ارتفاع  اســتمرار  »نتوقع  وأضاف 
ان  مبينــاً   ، الصــرف«  أســعار 
»األسباب أكبر حتى من احلكومة 
ومن املؤكد ان هنالك اذرع خارجية 
وراء ذلك االرتفاع«. ، وأكد اجلبوري 
ان »املواطن الفقير يعتبر املتضرر 
اإلساس من ارتفاع صرف الدوالر«.

اذرع خارجية وأسباب اكبر من 
الحكومة وراء ارتفاع سعر 

الدوالر الذي سيستمر

عضو في المالية النيابية: 
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بغداد - الصباح الجديد: 

أكدت مديرية صيانة بغداد، في وزارة 
اســتمرار  االحد  امس  املائية  املوارد 
حمالتهــا لتنظيف األنهــر واملبازل 
ورفــع التجــاوزات، وفيما أشــارت 
إلــى إجراءاتها املتخــذة لدرء خطر 
الفيضانــات في العاصمــة بغداد 
خالل األمطار الغزيــرة، أكدت إزالة 
مطاعــم وكافيهات جتــاوزت على 

محرمات نهر دجلة.
التجاوزات  حملــة  مســؤول  وقال 
والفيضانــات فــي املديريــة حقي 
إسماعيل في تصريحات صحفية إن 
“إدارة صيانة بغداد تقوم سنويا مع 
لدرء  الشتوي بحملة  املوسم  بداية 
الفيضان في املناطــق التي يحدث 

فيها اختناق في املبازل واألنهر”.
“احلملــة  أن  املســؤول   وأضــاف 
يشــارك فيها اجلهد اآللي واخلدمي 
أمانة بغداد  والتعاون مع  بالتنسيق 
ومع دائــرة كري األنهــر ومع هيئة 
احلشد الشعبي، لدرء الفيضان عن 
مناطق بغداد الســكنية، خصوصا 
في مناطق شــرق القناة”. ، وأشــار 
إلــى، أن “هنالك أعمــاالً تطهيرية 
للمديرية في مناطــق متعددة من 
بغداد، تتمثل بتطهير األنهر واملبازل 
والقنوات املبطنة، في سبيل وصول 

املياه إلى املســتفيدين منها وإجناح 
اخلطة الزراعية للموسمني الشتوي 

والصيفي”.
وأوضح، أن “الهدف من هذه احلمالت 
هو تخفيض مناسيب املياه لضمان 
جريانــه وانســيابيته، وكذلك رفع 
األعشــاب التي تنمــو على ضفاف 
األنهر واملبازل”. ، وأردف إلى، أن “أهم 
املشاكل التي نعاني منها هي غياب 
يقومون  الذيــن  املواطنني،  ثقافــة 
واألنهر،  املبــازل  في  النفايات  برمي 
خصوصا في األنهر التي تســتخدم 
وهنالك  الســقي،  مياهها ألغراض 

جتاوزات باملضخات واألنابيب”.
وتابع، أن “املديرية لديها حمالت لرفع 
التي حتدث  املناطــق  التجاوزات عن 
فيها مثل هكذا حاالت، حيث تقوم 
بحمالت مســتمرة في عدة مناطق 
العاصمة”.  داخل  ومناطق  كاملدائن 
بالكثير  “املديريــة قامت  أن  ، وذكر، 
من احلمالت فــي مناطق الكريعات 
واألعظميــة واجلادرية خــالل العام 
املاضي، وأزالــت مطاعم وكافيهات 
كانت موجودة على األنهر ومتجاوزة 

على محرمات نهر دجلة”.
وكانت وزارة املوارد املائية كشفت أن 
األمطار األخيــرة التي هطلت على 
البالد، جاءت في وقت مناسب، حيث 
ستســهم في رفع مستوى اخلزين 

املائي في السدود العراقية.  

وقال املتحدث باســم الــوزارة علي 
إن  راضي، في تصريحــات صحفية 
“األمطار التي سقطت خصوصاً ما 
الشمالية  املنطقة  تركز عليها في 

وأيضاً شــمال املوصل وصالح الدين 
وكركوك، ســوف تكون لها أهمية 
كبيرة في زيادة اخلزين املائي وحتديداً 
في سد املوصل وسد العظيم وسد 

دوكان”.  
وأضاف راضــي، أن “توقيتات األمطار 
جيدة بالنســبة لزيادة اخلزين املائي 
واالســتخدام األمثل لهــذه املياه”، 

الفتاً، إلى أن “قسماً من هذه األمطار 
التي تتركز على اجلانب الشرقي لها 
أهمية كبيرة ال ســيما حزام ديالى 
خانقني حيث يسهم في زيادة اخلزين 
كون  بحمرين  دربندخــان  في  املائي 
محافظة ديالى أكثر احملافظات التي 
الفترة  املائي خالل  الشّح  عانت من 

املاضية”.  
ورود ســيول  أيضاً  “نالحــظ  وتابع: 
بنسبة جيدة في نهر الزاب األسفل 
وأيضاً زيــادة تصفيف نهــر اخلابور 
بشكل جيد جداً”، مبّيناً، أن “أهمية 
هذه االيــرادات في نهر اخلابور تكمن 
في أنها تدعم وتزيد اخلزين املائي في 

سد املوصل”.  
ولفت إلــى “ارتفاع املناســيب في 
االيرادات  نهر دجلة من خالل هــذه 
والتي  القيــارة  موقع  في  خصوصا 
تقدر بأكثر من 800 متر مكعب والذي 
سيسهم في تعزيز التصفيف بنهر 
دجلة ويدخل فــي التحكم بتقليل 
اإلطالقات من السدود لوجود إيرادات 
جانب  مــن  اخلزين  كونها ســتعزز 
وســتعطي مرونة في اطالقها في 
العمود وايصالها الى املســتفيدين 

من جانب آخر”.  
وأوضح، أن “جــزءاً من هذه االيرادات 
موجــه الى بحيرة الثرثــار لتدعيم 
إلى أن “االيرادات  اخلزين املائي”، الفتاً 
املائيــة من املتوقع ستســتمر ملدة 

)اليوم الســبت، األحد،  ايــام  ثالثة 
وغد اإلثنني( في شمال نينوى وأربيل 
دهوك والسليمانية وكركوك وديالى 
أيضــاً، وتكون محــدودة في بعض 
تقارير  املدن األخــرى لكن حســب 
األنواء التــي وصلت إلى الوزارة حول 
األنبار وبادية النجف وكربالء تشــير 
إلى انــه قد تكــون هنــاك أمطار 
املقابل كانت  اليوم، وفي  متوسطة 
هناك أمطار في احملافظات اجلنوبية 

مثل البصرة”.  
كمــا بــنّي أّن “وزارة املــوارد املائية 
بكوادرها جميعاً تعمل على اإلفادة 
وضمــن خطط مدروســة من كل 
املياه الواردة الى العراق سواء ما يتم 
خزنه في الســدود واخلزانات وتعزيز 
اخلزيــن املائي أو ما يتــم ورودها إلى 

األنهر”.  
وأكمــل قائالً: “يجب أن نشــير إلى 
نقطة مهمة، نحن دائماً وبشــكل 
ســنوي في مثل هكذا فترات ندعو 
النهر  مقطــع  علــى  املتجاوزيــن 
أو مجــاري األنهــر إلى منــع هذه 
احلكومات  فرق  واشتراك  التجاوزات 
احملليــة أو الدفاع املدني ملنع أحواض 
األنهــر بشــكل عــام كــون ذلك 
يؤثر بشــكل ســلبي على املوجات 
وبالنتيجــة عمليــة  الفيضانيــة 
رفعها هــي مهمة جداُ لســالمة 

املواطن وسالمة األنهر”.  

وزارة الموارد المائية تتخذ إجراءات لدرء خطر الفيضانات
 عن مناطق بغداد السكنية

استمرار حمالتها لتنظيف األنهر والمبازل ورفع التجاوزات

بغداد - الصباح الجديد: 
الشــركة  عام  مديــر  تفقد 
احلبــوب  لتجــارة  العامــة 
الكرعاوي  الدكتور حيدر نوري 
فرع الشــركة فــي  ام قصر 
اطلــع خاللها على الســبل 
التي ميكن من خاللها تسهيل 
تفريــغ البواخر على االرصفة 

اجلنوبية.
وقال مدير عام الشركة رافقنا 
خــالل اجلولــة في ســايلو و 
ميناء أم قصر  فريق هندسي 
العمل  آليــة  على  لالطــالع 
التي ميكن أن تتيح للشــركة 
عمل  لتســهيل  اعتمادهــا 
البواخر  الســايلو في زخــم 
خالل االشهر الثالثة القادمة، 
ومت  ميدانيا  االطــالع  مت  حيث 
واالطالع  االســتماع  خاللها 
على  واملقترحات  االراء  علــى 

أرض امليدان .  
واضاف الكرعــاوي مت االطالع 
علــى اوضــاع عمــل الفرع 
أن  اجلديــدة  اإلدارة  ووجهنــا 
تعمــل مــن اجــل النهوض 
ممثل  تكون خير  وان  بالشركة 
للوزارة خاصــة وان الفرع هو 
املنفذ الوحيد للحنطة للبالد 
ونريد اإليثــار في التعامل مع 
الدوائر  مــع  خاصه  و  اجلميع 
واملوانىء  الكمارك  الســاندة 

واساطيل النقل والسكك . 
واكد مدير عام الشــركة انه 
لفرع  زيارتــه  هامــش  وعلى 

أم قصر مت لقــاء معاون مدير 
العامة  الكمــارك  هيئة  عام 
االستاذ حبيب الساري و لقاء 
إدارة مينــاء ام قصر اجلنوبي و 
خالل اللقائني املنفردين أكدنا 
على اهمية مد جذور التعاون 
الوزارة  بني  املعوقــات  وتذليل 
والدوائر السانده ، مع التأكيد 
علــى ضرورة  جتــاوز اي تاخير 
احلنطة  تفريــغ  في عمليــة 

املستوردة . 
ولفــت املدير العــام الى انه 
مت االتفاق بعــد اللقائني على 
الجل  ســريعة  حلول  تهيئة 
االســراع في عمليــة تفريغ 
بواخر احلنطــة وايصالها الى 

احملافظات . 
الشــركة  عام  مدير  واختتم 
بانــه مت تكرمي صالح حســني 
جبر احد مــدراء فرع ام قصر 
التقاعد  احملال على  السابقني 
بالســن القانوني والذي قدم 
من  الكثيــر  عملــه  خــالل 
اخلدمات وكان له دور كبير في 
العمل خالل فترة عملة وقدم 
درع الوفــاء وهدية خاصة من 

الشركة . 
قــد  ام قصــر  وكان مينــاء 
باخــرة محملــة  اســتقبل 
باحلنطــة الكنديــة لدعــم 
مفردات البطاقــة التموينية 

ومتت املباشرة بتفريغها .

وحدة االعالم واالتصال الحكومي
االسالمي  النهرين  مصرف  دعا 
املوطنني  املوظفني  االحد  امس 
رواتبهم لديــه ملراجعة فروعه 
لالســتفادة مــن التمويــالت 

الشخصية امليسرة “.  
الدراسات  وقالت مدير قســم 
والعمليات املصرفية ثورة صادق 
ان  تصريح صحفي  في  حمادي 
املصرف اصدرتعليمات القروض 
امليســرة ملوطنــي الرواتب في 
املصــرف حصرا تلبيــة ملبادرة 
البنك املركــزي العراقي لدعم 
العاملني في مؤسسات الدولة 

املستمرين باخلدمة.”  
“التعليمــات  أن  وأضافــت 
التمويــل  منــح  تشــمل 
للموظفــني املوطنة رواتبهم 
االعلى  احلد  وأن  املصرف،  لدى 
ملبلغ التمويل 15 مليون دينار، 
ويتم استقطاع عمولة ادارية 
4 % من  ملرة واحــدة قدرهــا 
مبلغ التمويل املمنوح موزعة 
بنســبة 2 % لصالــح البنك 
املركزي العراقي ونســبة 2 % 

لصالح املصرف.”  
وأشــارت إلى أن “احلد االعلى 
ملدة التمويل خمس ســنوات 

ومبا يتالءم مع السن القانونية 
لالحالة على التقاعد على أن 
يستحق القســط االول بعد 
30 يومــا من تاريخ اســتالم 
التمويل، وأن يشمل بالتمويل 
راتبه  اجمالي  يتجــاوز  ال  من 
اخملصصات  جميــع  بضمنها 
التي يتقاضاهــا مبلغ مليون 
الى  االولوية  وتكــون  دينــار، 
الرواتــب  ذوي  املوظفــني 
املنخفضــة ويشــترط ان ال 
الشــهري  القســط  يتجاوز 
نســبة 50 % من صافي راتب 

الزبون بعد طرح التزاماته”.   

بغداد - الصباح الجديد: 
الهجــرة  وزيــر  أعلنــت 
جابرو  فائق  إيفان  واملهجرين 
امس األحد، عودة 469 نازحاً 

إلى محافظة صالح الدين.
بيان  فــي  جابــرو  وذكــرت 
أن “الوجبــة الثانيــة مــن 
النازحني بواقــع )469( نازحاً 
مبا يعادل )77( أســرة نازحة 
من محافظة الســليمانية 

سكناهم  مناطق  إلى  عادوا 
األصلية فــي منطقة القره 
لقضــاء  التابعــة  غولــي 
الدجيــل مبحافظــة صالح 

الدين”.
وأضافــت وزيــر الهجرة أن” 
العــدد الكلــي للعائديــن 
مبا  عائــداً   )1,016( أصبــح 
يعــادل )177( أســرة عائدة، 
شــمولهم  إلــى  إضافــة 

مبساعدات اإلغاثة”.
“هذه  أن   ، جابــرو  وتابعــت 
بالتنســيق  جاءت  العــودة 
مع قيادة عمليات ســامراء 
فــي  احملليــة  واحلكومــة 
وكافــة  الدجيــل  قضــاء 
األجهزة والــوكاالت األمنية 
واخلدميــة  واالســتخبارية 
وشــيوخ العشــائر و وحدة 
متكني املرأة في فرع الوزارة”. 

مدير عام تجارة الحبوب يلتقي معاون مدير 
عام الكمارك وإدارة ميناء ام قصر الجنوبي 

)النهرين االسالمي) يدعو الموظفين 
الموطنة رواتبهم لديه لالستفادة 
من التمويالت الشخصية الميسرة 

وزير الهجرة تعلن عودة 469 نازحًا 
إلى صالح الدين

على هامش زيارته لفرع ام قصر برفقة فريق هندسي .. 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن قصر باكنغهام أنه ســيتم االحتفال 
بتتويج تشــارلز الثالث ملكا على بريطانيا 
العظمــى، وستســتمر االحتفــاالت بهذه 
أيــام، وستشــمل حفال  لثالثة  املناســبة 

موسيقيا مبشاركة جنوم العالم.
وقال القصر في بيان له، إن املناسبة ستقام 
خالل عطلة نهاية األســبوع، من الســبت 
6 إلــى االثنني 8 مايو 2023. وســيتم تتويج 
وامللكــة كاميال في  الثالث  امللك تشــارلز 
التتويج، سيعودان   أبي. وبعد  وستمنســتر 
إلى قصر باكنغهام، حيث ســيقومان جنبا 
إلى جنب مع أفراد آخرين من العائلة املالكة، 

بتحية األشخاص من الشرفة.
ووفقــا للبيان، ســتقام حفلة موســيقية 
مبشاركة جنوم العالم في قلعة وندسور يوم 
7 مايو. وستشــارك فرق أوركسترا شهيرة 
في احلفلة املوســيقية، باإلضافة إلى جوقة 
"التتويــج" التي ســتضم أعضــاء الفرق 

املوسيقية للصم والالجئني.
وفي مســاء يوم 7 مايو ، ســيتم تســليط 
الضوء علــى مناطق اجلذب الرئيســية في 
اململكــة املتحــدة. ويجــري التخطيط لـ 
"عشــاء كبير"، حيث ســيتمكن ســكان 
بريطانيــا من االجتمــاع واالحتفال بتتويج 

امللك في كل منزل وشارع.
كما ورد في رسالة قصر باكنغهام بأنه  في 
8 مايو، مــن اخملطط القيام بأعمال تطوعية 
لتحســني املناطق. وتوفيت امللكة إليزابيث 
الثانيــة، ملكــة بريطانيــا العظمى التي 
حكمــت البالد ألكثــر من 70 عامــا، في 8 
سبتمبر 2022 في اسكتلندا عن عمر يناهز 
96 عاما. وأصبح ابنها األمير تشــارلز ملكا، 
وأطلق عليه اســم تشارلز الثالث، وحصلت 

زوجته كاميال على لقب امللكة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتمع عشــرات اآلالف من اإلسرائيليني في 
تل أبيب في وقت متاخــر من امس االحد 
لالحتجــاج على خطــط حكومة رئيس 
الــوزراء بنيامني نتنياهــو اجلديدة إلصالح 
النظام القضائي، وهي اإلجراءات التي يرى 
املعارضون أنها تعرض األسس الدميقراطية 

للبالد للخطر.
ونقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية عن 
الشرطة قولها، إن قرابة 100 ألف شخص 

شاركوا في االحتجاج.
جاء االحتجاج فــي أعقاب مظاهرة أخرى 
املاضي، شــارك فيها عشرات  األســبوع 
اآلالف في حتد مبكــر لنتنياهو وحكومته 

القومية املتطرفة واملتشددة.
املركزية في  الشــوارع  املتظاهــرون  ومأل 
العاصمــة الســاحلية، ورفعــوا األعالم 
اإلســرائيلية والالفتات التي كتب عليها 
لدينا  إســرائيل  و”يــا  العليا”  “احملكمــة 

مشكلة”.
وقالــت صحيفة “تاميز أوف إســرائيل” إن 
لألسبوع  الشوارع  إلى  خرجوا  املتظاهرين 
الثالــث علــى التوالــي احتجاجــا على 
اقتراحات وزير العدل ياريف ليفني بشــأن 
النظــام القضائي، والتي تتضمن احلد من 
السيطرة  وتعزيز  العليا  احملكمة  سلطات 

السياسية على تعيني القضاة.
في حــني تقــول احلكومــة إن اخللل في 
ميزان القوى منح القضاة واملستشــارين 
القانونيــني احلكوميني نفــوذا كبيرا على 
عملية ســن القوانــني واحلوكمة. وتعهد 
نتنياهــو باملضي قدما في التغييرات على 

الرغم من املعارضة.
وكانت احملكمة العليا اإلسرائيلية قضت، 
أرييه درعي  بإلغاء تعيني  املاضي،  األسبوع 
وزيــرا للداخليــة والصحة فــي حكومة 

نتنياهو.

البريطانيون على موعد مع 
االحتفاالت.. نجوم العالم 

يشاركون في تتويج الملك 

تنديدًا بسياسات حكومة 
نتنياهو.. 100 ألف 
يحتشدون في تل أبيب

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

قال مسؤولون من منطقتي زابوريجيا 
االول  أمــس  األوكرانيتني،  وســومي 
الســبت، إن روســيا كثفت قصفها 
خارج  أوكرانيا  بشــرق  واقعة  ملناطق 
خط املواجهة الرئيســي في منطقة 
مصادر  ذكرت  في  الصناعية،  دونباس 
روســية إن املعارك حتتدم في منطقة 
القــوات  وأن  زابوريجيــا،  مبقاطعــة 
الروســية ســيطرت علــى منطقة 

جديدة قرب سوليدار.
تفصيال، قالت وزارة الدفاع الروســية 
إن هجوما شــنته في اآلونة األخيرة 
جعل قواتها حتتل مواقع مميزة بشكل 
أكبر على طول خط جبهة زابوريجيا 
وهو ما وصفه مســؤولون عسكريون 

أوكرانيون بأنه مبالغة.
احتدام املعارك في زابوريجيا

وقــال أولكســندر ســتاروخ حاكم 
منطقــة زابوريجيــا بجنوب شــرق 
أوكرانيا على تلغرام إن روسيا قصفت 
166 مرة خــالل اليوم مع  املنطقــة 
مناطــق  113 هجومــا  اســتهداف 

مأهولة مما أدى إلى مقتل مدني. وتقول 
روسيا إنها ال تستهدف املدنيني.

من ناحيتــه، أعلن رئيس حركة “نحن 
مع روسيا” فالدميير روغوف، عن احتدام 
املعارك بني القوات األوكرانية واجليش 
الروسي بالقرب من مدينة غوليابوليا 

في مقاطعة زابوريجيا.
وكتب روغوف على قناته في “تلغرام”: 
“تقدمنــا اليــوم عند خــط التماس 
فــي زابوريجيا، باإلضافــة إلى محور 
أوريخــوف، واحتدمــت املعــارك في 
غوليابوليا”، مضيفا أنه ينتظر أخبارا 

مبشرة من اجلبهة.
وأضاف عضو اجمللس الرئيســي إلدارة 
مقاطعــة زابوريجيــا، أن املعــارك ال 
تزال قائمة فــي املقاطعة مصحوبة 
عدد  وحترير  الروســية  القوات  بتقدم 
من النقــاط على طول خط املواجهة 

بأكمله.
وفــي وقت ســابق، قال روغــوف، إن 
القوات الروسية تقوم باقتحام مواقع 
القــوات األوكرانية على خط التماس 
في منطقــة زابوريجيا في أوريخوف، 

غوليابوليا وقرية كامينسكوي.
الروســية  القوات  له، تقدمت  ووفقا 
كما  كيلومترات،  النهار سبعة  خالل 

متكنت القوات من اختراق خط الدفاع 
في قطاعات  األوكرانية  للقوات  األول 

معينة مبنطقة زابوريجيا.
تقدم روسي قرب سوليدار

روســية عن  إعــالم  وســائل  نقلت 
مصادرهــا قرب ســوليدار أن القوات 
الروســية تقدمت بنجــاح في اجتاه 
ســوليدار-باخموت، وقد مت السيطرة 
علــى قريــة كراســنوبولي، بقــرب 

سوليدار.
وأفادت وســائل اإلعالم الروســية أن 
مقاتلــي فاغنر ســيطروا على قرية 
قرية  شمال  الواقعة  كراســنوبولي، 
سول، مشــيرة إلى أن الهجوم مازال 
مســتمرا فــي وقت واحــد من عدة 

اجتاهات.
وفــي 20 ينايــر، أفــادت وزارة الدفاع، 
الروســية سيطرت على  القوات  بأن 
الســكنية  منطقــة كليشــيفكا 

بالقرب من باخموت في دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: 
“متطوعو وحدات الهجوم وبدعم ناري 
من الطيــران العملياتي والتكتيكي 
واجليش وقــوات الصواريخ واملدفعية 
للمنطقــة العســكرية اجلنوبيــة، 
متكنوا من حترير منطقة كليشيفكا 

السكنية”.
قالت،  الروســية  الدفاع  وزارة  وكانت 
القــوات  إن  الســبت،  االول  أمــس 
الروسية سيطرت على قرية دفوريتش 
في محور دونيتســك، مشيرة إلى أن 
املعركة  خالل  تكبد  األوكراني  اجليش 
خســائر وصلــت إلى 50 بــني قتيل 

وجريح.
ومنذ شــن أوكرانيــا هجوما مضادا 
جريئــا فــي أواخر أغســطس، تركز 
القتــال فــي دونباس التي تشــمل 
معظم مناطق لوغانسك ودونيتسك 

التي تسيطر عليها روسيا جزئيا.
وقال مسؤولون ومحللون إن الهجمات 
العبء على  زيادة  الروسية تستهدف 
من  كييف  ومنــع  أوكرانيا  دفاعــات 

استعادة األراضي.
وفي ســومي، التي تســيطر عليها 
دميتــرو  احلاكــم  قــال  أوكرانيــا، 
إن  تلغــرام،  تشيفيتســكي، علــى 
القوات الروســية شنت 115 هجوما 
في املنطقــة املتاخمة لروســيا في 

شمال شرق أوكرانيا.
وأضاف أن شابا عمره 17 عاما أصيب 
ودُمر عدد من املنازل ومنشآت للبنية 

التحتية.

احتدام المعارك في زابوريجيا.. وتقدم القوات الروسية بدونيتسك

متابعة ـ الصباح الجديد :
الدول  مــن  الفعــل  ردود  توالــت 
أحرق  بعدما  واإلســالمية  العربية 
من  للهجــرة  مناهض  سياســي 
اليمني املتطرف، الســبت، نسخة 
عن القــرآن الكرمي أمام الســفارة 

التركية في السويد.
الســعودية  اخلارجية  وزارة  وعبرت 
عــن “إدانــة واســتنكار اململكة 
السلطات  الشــديدين، لســماح 
الســويدية ألحد املتطرفني بإحراق 

نسخة من املصحف الشريف”.
وقالــت وزارة اخلارجيــة التركيــة 
فــي بيان “ننــدد بأشــد العبارات 
بهذا الهجــوم الدنيء على كتابنا 
املقدس... الســماح بهــذا العمل 
املعادي لإلســالم، والذي يستهدف 
املقدسة  قيمنا  ويهني  املســلمني 
حتت غطاء حريــة التعبير، أمر غير 

مقبول على اإلطالق”.
وأدانت دولة اإلمارات بشدة ما أقدم 
عليه أحد املتطرفني في الســويد، 
من حرق لنسخة من القرآن الكرمي. 
والتعاون  اخلارجيــة  وزارة  وأكــدت 
الدولي فــي بيان لهــا رفض دولة 
اإلمارات الدائم جلميع املمارســات 
األمن  زعزعــة  التــي تســتهدف 
واالستقرار والتي تتنافى مع القيم 

واملبادئ اإلنسانية واألخالقية.
وعبــر وزير اخلارجيــة الكويتي عن 
متطرف  لـ”حرق  واستنكاره  إدانته 
لنســخة من املصحف الشريف”، 
وقف  إلى  الدولــي  “اجملتمــع  ودعا 
مثل هذه األعمــال املرفوضة ونبذ 
كافة أشــكال الكراهية والتطرف 

ومحاسبة مرتكبيها”.
وأعربــت مصــر فــي بيــان صادر 
“إدانتها  وزارة اخلارجية، عــن  عــن 
الشــديدة لقيام أحــد املتطرفني 

بإحراق نسخة من القرآن الكرمي في 
ستوكهولم،  السويدية  العاصمة 
مشاعر  يستفز  مشني  تصرف  في 
مئــات املاليني من املســلمني في 
العالم”. وحذرت مصر  أنحاء  كافة 
من “مخاطر انتشــار هذه األعمال 

إلى األديــان وتؤجج  التي تســيء 
خطاب الكراهية والعنف”.

القطرية  اخلارجيــة  وزارة  وقالــت 
فــي بيــان “تديــن دولــة قطــر 
وتستنكر بأشــد العبارات، سماح 
بإحــراق  الســويدية  الســلطات 

الشــريف  املصحف  نســخة من 
أمام ســفارة اجلمهوريــة التركية 
على  وتشــدد  ســتوكهولم،  في 
أن هــذه الواقعة الشــنيعة تعد 
عمال حتريضيا، واســتفزازا خطيرا 
ملشاعر أكثر من ملياري مسلم في 

العالم”.
وشــؤون  اخلارجيــة  وزارة  ودانــت 
املغتربني األردنية “إحراق نسخة من 
املصحف الشــريف ، مؤكدة رفض 
وإدانة اململكة لهــذا الفعل الذي 
يؤجج الكراهيــة والعنف، و يهدد 

التعايش السلمي”.
وقالت وزارة اخلارجية املغربية “تدين 
اململكــة املغربيــة بشــدة إقدام 
إحراق  على  ســويديني”  متطرفني 
نســخة عن املصحف الشــريف، 
و”تعبــر عن رفضهــا املطلق لهذا 

الفعل اخلطير”.
اخلارجيــة  وزارة  واســتنكرت 
الباكستانية و”أدانت بشدة العمل 
املقيت املتمثــل في تدنيس القرآن 

الكرمي في السويد”.
ودان األمــني العام ملنظمة التعاون 
اإلســالمي، حســني إبراهيم طه، 
الدنيء  العمــل  العبارات  “بأشــد 
الذي أقدم عليه نشطاء من اليمني 
املتطرف بحرق نســخة من القرآن 
الكرمي ، وبترخيص من الســلطات 

السويدية”.
كما دان نايف احلجرف، األمني العام 
جمللــس التعاون اخلليجي “ســماح 
أحد  لقيام  الســويدية  السلطات 
عن  نســخة  بإحراق  املتطرفــني” 
املصحــف الشــريف “والتــي من 
املسلمني  تأجيج مشــاعر  شأنها 

حول العالم واستفزازهم”.
وأكــد “موقــف مجلــس التعاون 
نشــر  أهمية  إلى  والداعي  الثابت 
والتعايش  والتســامح  احلوار  قيم 
والتطرف،  الكراهية  ونبذ  السلمي 
إلى حتمل  الدولــي  اجملتمع  داعيــاً 
هذه  مثــل  لوقــف  املســؤوليات 

األعمال املرفوضة”.
زعيم  بالــودان،  راســموس  وأحرق 
حزب هارد اليــن اليميني املتطرف 
الدمنركي نســخة مــن املصحف. 
ونظــم بالــودان، الــذي يحمــل 
اجلنسية السويدية أيضا، عددا من 
أحرق خاللها  املظاهرات من قبــل 

نسخا من املصحف.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لويس  البرازيلــي  الرئيــس  أقــال 
إيناســيو لــوال دا ســيلفا، أمس 
االول الســبت، قائد اجليش اجلنرال 
أرودا، وذلك بعد  خوليو ســيزار دي 
محتجني  اجتياح  على  أســبوعني 
من أنصار الرئيس اليميني السابق 
مقار  استهدفت  بولسونارو،  جايير 
الســلطة في برازيليا، وفقا ملصدر 

مطلع.
وكانــت صحيفة فولها دي ســاو 
غلوبونيوز  وشبكة  البرازيلية  باولو 
التلفزيونيــة قد أعلنتــا في وقت 
سابق، امس االول السبت، نبأ عزل 
أرودا الــذي كان قائدا للجيش منذ 

28 ديسمبر.
وقــال املصــدر إن اجلنــرال توماس 
ميغيــل ريبيــرو بايفــا، البالغ من 

العمــر 62 عاما، قائــد اجليش في 
جنوب شــرق البالد ســيحل محل 

أرودا، وفقا لرويترز.
وقــال لــوال دا ســيلفا األســبوع 
املاضي إن أجهزة اخملابرات فشــلت 
فــي الثامن من يناير عندما اقتحم 
أنصار بولســونارو مباني حكومية 

في برازيليا.
وقال لوال في وقت سابق إنه يشتبه 
بتواطؤ "أفراد في القوات املسلحة" 
في التمرد الذي قام خالله عدة آالف 
من أنصار بولسونارو باقتحام ونهب 
مباني الكونغرس وقصر الرئاســة 

واحملكمة العليا.
الدفاع خوسيه موسيو  وزير  وأعلن 
امس االول الســبت رســميا إقالة 
خوليــو ســيزار دي أرودا، الذي كان 
 30 البر مؤقتــا منذ  يقود جيــش 

ديســمبر، أي قبل يومني من انتهاء 
والية بولســونارو، وثّبتته إدارة لوال 
اجلديــدة الحقــا فــي منصبه في 
بداية يناير. وقال موسيو في القصر 
الرئاسي في بالنالتو "بعد األحداث 
األخيرة.. في 8 يناير، ُهِدمت الثقة"، 

بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وكان بايفــا، القائــد العســكري 
للجنوب الشــرقي منذ عام 2021، 
 1975 عام  العســكرية  حياته  بدأ 
وشارك خصوصا في مهمة اجليش 
البرازيلــي في هايتي وقــاد كتيبة 

احلرس الرئاسي.
وقال في خطــاب األربعاء إن اجليش 
ســيواصل "ضمان الدميوقراطية"، 
نتائج  "احترام  ضرورة  على  مشددا 
صناديــق االقتــراع"، وفقا لفرانس 

برس.

ومتثل العالقة مع القوات املسلحة 
املباشرة  التحديات  أكبر  واحدة من 
التــي يواجهها لــوال وفقا حملللني 
حتدثوا عن احلضور العسكري الكبير 

في اإلدارة البرازيلية السابقة.
والتقى لوال اجلمعــة للمرة األولى 
وزير  وأكد  الثالثة،  اجليوش  رؤســاء 
الدفاع خوسيه موسيو أنه لم يكن 
هناك "تورط مباشــر" للجيش في 

أعمال الشغب في برازيليا.
وكان لوال تلقى الدعم الكامل من 
اجملتمع الدولي بعــد أحداث 8 يناير 
التي شــهدت أعمال تخريب ونهب 
ملقار الســلطة في برازيليا نفذها 
هزميته  رفضوا  لبولسونارو  مؤيدون 

االنتخابية.
واتخذ لوال دا سيلفا هذا القرار قبل 
أول رحلة خارجية له إلى األرجنتني، 

امس األحد.
ووفقــا للتقليد فــإن أول زيارة إلى 
اخلارج للرئيــس البرازيلي تكون إلى 

جارة بالده الكبيرة.
ويلتقي لــوال هناك حليفا وصديقا 
مخلصا هو الرئيس ألبرتو فرنانديز 
وكذلك نظــراءه في املنطقة خالل 
مشــاركته في قمــة لتجمع دول 
البحر  ومنطقة  الالتينيــة  أميركا 

الكاريبي )سيالك(.
في ليلة فوزه فــي 30 أكتوبر على 
بولســونارو الذي اتسمت سنواته 
دولية  بعزلــة  املنصب  فــي  األربع 
كبيرة، قــال لــوال إن "البرازيل قد 

عادت!"
وبالتالي ستشكل أميركا الالتينية 
املرحلــة األولى من إعــادة عالقات 
البرازيــل باخلارج، قبــل وصول أول 

زعيــم أوروبــي إلــى برازيليــا هو 
أوالف شولتس  األملاني  املستشــار 
فــي 30 يناير، علــى أن تعقب ذلك 
زيارة لوال لواشــنطن حيث يلتقي 
نظيره األميركــي جو بايدن في 10 

فبراير.
وقال جــواو دانيال أمليدا املتخصص 
في العالقــات اخلارجية في جامعة 
ريــو البابوية لوكالــة فرانس برس 
إن أولوية لوال هــي "إعادة الروابط 
مع أميــركا الالتينية وهي منطقة 
جرى  لكــن  للبرازيــل  أساســية 

تهميشها" من جانب بولسونارو.
وأكد نائب لــوال، جيرالدو ألكمني، 
جدا"  "شــريك مهم  األرجنتني  أن 
للبرازيل، وهــي حتتل املرتبة الثالثة 
بني املســتوردين مع أكثــر من 15 

مليار دوالر العام املاضي.

إدانات عربية وإسالمية لتكرار حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
يعد من االعمال الشنيعة والمقيتة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــي وقــت تواصــل املتحدثــة 
عن  املدافعــني  مركــز  باســم 
حقوق اإلنســان في إيران، نرجس 
العنبر  عن  تقارير  نشر  محمدي، 
إيفني  بســجن  للنســاء  العام 
في طهران، اعتقلت الســلطات 
في إيــران، أمس االول الســبت، 
الصحافيــة فــي وكالــة أنباء 
“شــهر”، مليكا هاشــمي بعد 

مثولها في محكمة إيفني.
وأفادت التقاريــر الواردة من إيران 
أن مليــكا هاشــمي حضــرت 

إلــى “احملكمــة لــإلدالء ببعض 
اإليضاحات”، حيــث مت اعتقالها 

هناك.
االحتجاجــات  انــدالع  ومنــذ 
النظام،  الشعبية لإليرانيني ضد 
 70 من  أكثــر  إيــران  اعتقلــت 
صحافيا، ال يــزال نصفهم رهن 

االعتقال.
وكانت نيلوفر حامدي، الصحافية 
والصحافية  “شــرق”،  بجريــدة 
اللتان  األخــرى إلهة محمــدي، 
نشــرتا طريقــة قتل الشــابة 
مهســا أميني على يد “شرطة 

األخالق”، قــد مت اعتقالهما منذ 
بداية االحتجاجات في البالد.

من جهة أخرى، أشارت الناشطة 
نرجــس محمدي، الســبت، في 
تقريرهــا حول الســجينات في 
إيفني، إلى أسماء ثالث نساء هن: 
ويــدا رباني )30 عاما(، وســبيده 
قليان )28 عاما(، ومجكان إيالنلو 

)52 عاما(.
وأكدت محمــدي أن ويدا رباني مت 
اعتقالها منذ اربعة أشــهر، ومت 
70 يوما في االنفرادي.  احتجازها 
وأضافت أن الناشطة قليان أيضا 

قضت 80 يوما في االنفرادي، وهي 
تقضي عقوبة سجنها ملدة اربع 
سنوات. وأشارت نرجس محمدي، 
اخلميس املاضي، إلى أســماء 58 
العنبر  61 سجينة في  من أصل 
ونشــرت  إيفني.  بســجن  العام 
تفاصيــل عن “إدانتهــن وزجهن 
واالســتجوابات،  االنفــرادي  في 
القضائية  امللفــات  وتشــكيل 
لهن، وكذلــك أوضاع احتجازهن 
وحقهن في الوصول إلى خدمات 
العــالج” مما يعكس شــدة قمع 
النظام  قبــل  من  الســجينات 

اإليراني.
كبيرات في السن وأمهات

الناشــطة  هــذه  ووصفــت 
احلقوقيــة املســجونة، حبــس 
الســجينات في االنفــرادي بأنه 
انتهاك جســيم حلقوق اإلنسان 
وأعمال تعذيــب. وأضافت أن 57 
من أصل 58 سجينة قد تعرضن 
غير  الرهيب  “التعذيــب  لهــذا 

اإلنسانـي”.
وتابعــت محمــدي أن معظــم 
هؤالء السجينات، خاصة اللواتي 
كّن في احلبس االنفــرادي لفترة 

مضاعفات  مــن  يعانني  طويلة، 
وأمراض ناجتة عن احلبس في هذه 

الزنازين.
وبحســب تقرير هذه الناشطة، 
فإن عشرة من السجينات جتاوزن 
وجميعهن  العمر،  من  الســتني 
محكوم عليهن بالسجن عشرة 
وخمســة ســنوات، وأكثــر من 

نصفهن أمهات.
إلى ذلك، تعاني بعض السجينات 
من أمــراض خطيــرة جتعل من 
الصعب عليهن حتمل الســجن، 

وتتفاقم ظروفهن يوًما بعد يوم.

بينهن كبيرات في السن وامهات

قمع النساء اإليرانيات وحبسهن االنفرادي يتواصالن في سجن إيفين
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متابعة ـ الصباح الجديد :
تشــكل إدلب ومناطق ســورية أخرى؛ 
كأريــاف حلــب واحلســكة والرقــة، 
املعارضة  فصائل  لســيطرة  اخلاضعة 
شــمال  في  التركية،  للحدود  واحملاذية 
غربي ســوريا وشمالها الشــرقي، ممراً 
لعبور عشرات  يومي  بشــكل  رئيسياً 
العائالت واحلاملني بالهجرة من السوريني 
الذين يفرون مــن مناطق قوات النظام 
وتيرة  وارتفعت  تركيــا.  أوروبا، عبر  إلى 
عمليات الهجرة أخيراً في ظل األزمات 
التي  املتفاقمة  واملعيشية  االقتصادية 

تعيشها سوريا.
ويُســلط تقرير ميدانــي الضوء على 
موجة الهجرة املتصاعدة للسوريني من 
مناطق النظام، إلى تركيا وأوروبا، عبوراً 
مبناطــق املعارضة، ويعرض ألســبابها 
التــي يســلكها املهاجرون  والطــرق 
والصعوبات واخملاطــر التي يواجهونها 
والتكاليــف التــي يتكبدونهــا، وفقاً 
املهاجريــن  مــن  عــدد  لشــهادات 

والناشطني واملهربني.
ويقول ســامر )26 عامــاً(، الذي هاجر 
أخيراً من بلدته في الغوطة الشــرقية 
»قرار  إن  دمشــق،  العاصمــة  بريــف 
الهجرة لم يكن باألمر السهل من كل 

النواحي«. 
الشهادة  على  احلاصل  الشاب  ويوضح 
في الهندسة املدنية، وقرر أخذ قسط 
من الراحــة لبضعة أيام لــدى أقاربه 
فــي مدينة الباب اخلاضعة لســيطرة 
بريف حلــب، ليكمل بعدها  املعارضة 
طريق هجرته إلى أوروبا عن طريق تركيا، 
أنه فقــد عمله في إحدى الشــركات 
اخلاصة بدمشق وبات عاطالً عن العمل 

الذي كان يؤمن منه قوت أهله. 
ويشير إلى أن خسارته عمله نتجت عن 
األزمة االقتصادية واملعيشــية اخلانقة 

التي تشــهدها مناطق النظام منذ ما 
يقارب الشهرين، فاضطر والده الطاعن 
بالســن إلى بيع جزء من البستان الذي 
ميلكه مببلــغ 4000 دوالر أميركي ألحد 
التجــار، لتأمني تكاليــف الهجرة غير 
النظامية من منطقته إلى تركيا ومن 
ثم إلى أوروبا، »للبحث عن حياة أفضل 
وفرصة عمــل في مجــال تخصصي 
التعليمــي )الهندســة املدنيــة( كي 
أســتطيع كســب أجــر يســاعدني 
ويســاعد أهلي في تأمــني متطلبات 

احلياة«.
ويضيف ســامر أن »قرار الهجرة يراود 
النظام  السوريني ضمن مناطق  جميع 
الســوري، حتديــداً في اآلونــة األخيرة 
التي دخلــت فيها تلــك املناطق نفق 
األزمات االقتصادية واملعيشية وانعدام 
وتوقف  واالتصاالت  واحملروقات  الكهرباء 
والتجارية  الصناعية  املنشآت  معظم 
عن العمل بسبب ذلك... آالف السوريني 
فقدوا أعمالهــم، األمر الذي فاقم من 
معاناتهم ومأساتهم، فضالً عن الغالء 

الفاحش في أسعار الطعام«. 
ويزيد قائالً: »قــرار الهجرة مرتبط متاماً 
بتوفير تكاليفها، فهي جتري عن طريق 
التهريب ويديرها مهربون ميلكون نفوذاً 
معينــاً وارتباطاً مع األجهــزة األمنية 
لتســهيل عمليــات التهريــب بأجر. 
البعــض يبيع أثــاث منزلــه ويكتفي 
بالهجرة فقط إلــى مناطق املعارضة، 
ومنهم من يبيع محالً جتارياً يوازي ثمنه 
تكاليف الهجرة إلى أوروبا، بينما آخرون 
يضطرون إلــى بيع أغلى ما لديهم من 
بساتني فيها أشــجار مثمرة ومعمرة 
كما حصل معي ومع الكثيرين مثلي«.

أما يزن )33 عاماً(، وهو من مدينة حمص، 
فقد متكن من عبور احلدود الســورية - 
التركية وفي طريقه إلى أزمير ملواصلة 

طريقه باجتاه أوروبــا عبر البحر، بعدما 
حصل مؤخــراً على مســاعدة مالية 
قدرها 5000 دوالر أميركي من أصدقائه 
وأقربائــه فــي أوروبا لتأمــني تكاليف 
انتقاله إلى  الهجرة. وقــال يزن قبــل 
تركيــا: »فّضلت الهجرة على االلتحاق 
التــي تدعمها  بصفوف امليليشــيات 
ومتولها إيران«، مشيراً إلى وعود ُقدمت 
له بحصوله على راتب شــهري يتراوح 
بــني 120 و150 دوالراً أميركياً إذا التحق 
بهذه امليليشــيات، وذلك بعد أن فقد 
عمله في معمل إلنتاج الزيوت النباتية 

والسمون مبدينة حمص.
وتابع يزن: »إذا أمعنا النظر إلى الشارع 
النظام  يحكمهــا  التي  املناطــق  في 
السوري، فلن نرى سوى أعداد قليلة من 
الكبرى فهي  الشــريحة  أما  الشباب، 
من كبار السن والنساء. وبالطبع يعود 
السبب في ذلك إلى الهجرة املستمرة 
ألغلب الشــباب، بحثاً عن حياة كرمية 
وفرص عمل يوفرون منها قوتهم وقوت 
أسرهم ، الشغل الشاغل اآلن للشباب 
الذي بقي فــي تلك املناطق هو البحث 
عن الوسيلة التي تؤمن لهم هجرتهم 

من مناطقهم إلــى أوروبا عبر لبنان أو 
مدن الســاحل السوري أو تركيا، إلنقاذ 
أو  أنفســهم وأهلهم من املوت جوعاً 

مرضاً«.
وفي هــذا اإلطار، قال الناشــط مجد 
البكري بريف حلب، إنه »ال ميكن حصر 
أعداد املهاجرين من مناطق النظام إلى 
تركيا أو أوروبا بشكل دقيق، نظراً لعدد 
منافــذ ومعابر التهريب علــى امتداد 
احلدود الســورية - التركيــة واختالف 
القوى التي تســيطر عليهــا بالداخل 
السوري. ولكن ميكن القول إنه بشكل 

يومي تعبر مــا ال يقل عــن 20 عائلة 
سورية متوســط عدد أفرادها خمسة، 
إضافة إلى عشــرات الشبان، واجلميع 
لديه الرغبة بالوصول إلى أوروبا لتأمني 

حياة أفضل«. 
وأضاف: »ال تقتصر هجرة السوريني من 
النظام على شــريحة معينة  مناطق 
إمنا نشاهد وبشكل  أو طائفة محددة، 
متكرر أشــخاصاً من مختلف األعمار، 
بينهم من قضى سنوات طويلة بالعمل 
في وظيفة لدى الدوائر احلكومية. كما 
أن هناك آخرين من أصحاب الشــركات 
واألطباء واملهندسني. ويهاجر برفقتهم 
شــبان من الطائفة املسيحية خشية 
اخلدمة  إلــى  النظــام  يســوقهم  أن 
أن  إلى  البكــري  ولفت  العســكرية«. 
»عمليــات التهريب من مناطق النظام 
تتم في شكل جماعي أو فردي، وغالباً 
ما يتعرض خالل ذلك األشــخاص إلى 
ابتــزاز من قبل املهربــني ومحاولة رفع 
يتعرض  والتنقــل. كما  التهريب  أجور 
بعضهــم خملاطــر كبيــرة، بحســب 
رواياتهــم، فكثيراً ما يســلكون طرقاً 
برية مشــياً علــى األقدام لســاعات 
طويلة فــي الليل لتفادي املرور بحواجز 
عســكرية تابعة لقوات النظام، وأيضاً 
يتعــرض البعض منهم إلــى اإلصابة 
بطلــق نــاري من قبــل احلواجــز بعد 
اكتشــاف عبورهم بالقرب منها. وقد 
استقبل مشــفى عفرين خالل الشهر 
احلالي، ثالثة أشخاص تعرضوا إلصابات 
النظام  مناطق  ضمــن  نارية  بطلقات 
وجرى إســعافهم إلى داخــل مناطق 

املعارضة عن طريق املهربني«.
وعن عملية تهريب البشــر بني مناطق 
النظام ومناطــق املعارضة وتركيا، قال 
إن »عملية  بريف حلــب،  املهربني  أحد 
تهريب البشــر مهنة تدر أمواالً كبيرة 

للمهربــني، وال بد لها أن تكون شــبه 
منظمــة ومؤمنــة إلــى حــد بعيد، 
لتســهيل عمليات التهريــب بدءاً من 
مناطــق النظــام ومناطــق املعارضة 
إلى  التركية وصــوالً  وداخل األراضــي 
أن »عمليــة تهريب  أوروبــا«.  وأوضح 
املواطن السوري تبدأ من منطقته عبر 
اتفاق مع إحدى الشبكات املدعومة من 
إحدى اجلهات األمنية للنظام، التي تدير 
وذلك بحسب  البشــر،  تهريب  عملية 
املنطقة التــي ينتمي لها. فابن مدينة 
درعا أو دمشــق أو الســويداء قد تصل 
كلفة تهريبه من منطقته إلى خطوط 
التماس بني النظــام واملعارضة إلى ما 
يقــارب 500 دوالر للشــخص الواحد، 
للعائلة  بالتكلفــة  وهنــاك مراعــاة 
الكبيرة. أما أبنــاء مدن حمص وحماة 
وحلب فتتــراوح تكاليف تهريبهم بني 
200 و250 دوالراً أميركيــاً، لقــرب هذه 
املناطق من احلــدود التركية أو خطوط 
التمــاس«.  ويتابــع: »أمــا تأمني عبور 
املعارضة  مناطــق  األشــخاص ضمن 
والطريق،  التوقيــت  فيتوقــف علــى 
فهنــاك من يرغب في املغادرة بأســرع 
وقــت، وهذا يتطلب توفيــر طريق آمن 
التركية  األراضــي  داخل  إلــى  للعبور 
يستطيعون  أشخاص  بانتظاره  ويكون 
نقله إلــى الوجهة التي يريد، وغالباً ما 
تكــون واحدة من املناطق الســاحلية 
ملواصلة مسيره  إسطنبول  أو  التركية 
إلى أوروبــا براً. وقد تصــل كلفة هذه 
املهمــة إلــى 1500 دوالر للشــخص 
الواحــد. أما إذا كانت رحلــة التهريب 
جماعيــة فقد تتراجــع كلفة تهريب 
الشــخص إلــى 1000 دوالر، وغالباً ما 
تنجح تلك العمليات وقليالً ما تفشل. 
وعندما تفشــل تتم احملاولة من جديد 

حتى إجناح العملية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن محاٍم للرئيس األميركي جو بايدن في بيان، في 
وقت متاخر امس االحد ، أن وزارة العدل اكتشــفت 
املزيد من الوثائق السرية أثناء تفتيش منزل الرئيس 

جو بايدن في ويلمنغتون بوالية ديالور.
وكشــف احملامي بوب باور أن تفتيــش منزل الرئيس 
األميركي في ديالور أسفر عن العثور على ستة وثائق 

سرية إضافية.
وذكر في بيان أن »وزارة العدل اســتحوذت على مواد 
اعتبرتهــا ضمن نطاق حتقيقها، مبا في ذلك ســتة 

عناصر تتكون من وثائق عليها عالمات تصنيف«.
كما أضاف باور أن بايدن وزوجته لم يكونا موجودين 
أثناء التفتيش، مشيرا إلى أن الرئيس سمح بتفتيش 
منزله للتحقق من وثائق تعود لفترة منصبه كنائب 

للرئيس في عهد باراك أوباما )2017-2009(.
وتضاف الصفحات إلى وثائــق أخرى ُعثر عليها في 
املنزل في والية ديالور، وفق ما كشف البيت األبيض، 
في 12 ينايــر، ووثائق أخرى ُعثــر عليها في مكتبه 

السابق في مركز أبحاث بواشنطن.
وفي وقت سابق، قلل الرئيس األميركي جو بايدن، من 
أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق سرية 
قدمية مصنفة ســرية مخزنة في شكل غير مالئم 
بــني ممتلكاته اخلاصــة، قائال: »ال حتتــوي معلومات 

مهمة«.
وردا على ســؤال حــول هذا املوضــوع طرحه عليه 
مراســلون خالل توجهه إلــى كاليفورنيا، اخلميس، 

أجــاب بايدن »أعتقد أنكم ستكتشــفون أنه ليس 
ثمة شيء«.

وبعد تســريب وســائل إعالم معلومــات عن هذه 
القضية، أقر البيت األبيض، األسبوع املاضي، بأنه مت 
العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى 
فيها بايدن منصــب نائب الرئيس فــي عهد باراك 
أوباما )2009-2017(، في أحد مكاتبه الســابقة في 

واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بوالية ديالور.
ويقول املدافعــون عن بايدن إن ما حــدث بعيد كل 
البعد عــن تصرفات الرئيس الســابق دونالد ترمب 
الذي يخضع للتحقيق بســبب طريقة تعامله مع 

وثائق سرية.
فقد أخذ ترمــب مئات امللفات الســرية من البيت 
األبيض إلى منزله في فلوريدا، كما أنه قاوم محاوالت 
املســؤولني الســتعادة الوثائق حتى وّقع قاٍض أمر 

تفتيش ملكتب التحقيقات االحتادي.
وفي الثامن من أغســطس املاضــي، داهم مكتب 
التحقيقــات الفيدرالــي )FBI( ماراالغو، مقر إقامة 
دونالد ترمب في فلوريــدا، وصادر صناديق حتوي آالف 
الوثائق الســرية التي لم يقم الرئيــس اجلمهوري 
الســابق بإعادتها عند مغادرته البيت األبيض على 
الرغم مــن الطلبات املتكررة بهــذا الصدد. وبعض 

هذه الوثائق مصنفة حتت بند أسرار الدفاع.
وأفادت تقارير صحافية أن تلك الوثائق السرية حتتوي 
على معلومات حساسة ال سيما عن الصني وإيران، 

باإلضافة إلى أسرار نووية.

أعداد المهاجرين السوريين عبر مناطق المعارضة إلى أوروبا تتزايد 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اختفى العشــرات من األطفال طالبي اللجوء 
في بريطانيا بظروف غامضة، وســط أنباء عن 
اختطافهــم من قبل عصابــات إجرامية، وفقا 

لتحقيق صحيفة »الغارديان« البريطانية.
ومت اختطــاف األطفال مــن فندق تديــره وزارة 
الداخليــة مبدينــة برايتون بإقليم ساســكس 
)جنوب شــرق بريطانيا(، في منط يبدو أنه يتكرر 

عبر الساحل اجلنوبي للمملكة.
وحسب ما ذكره بعض املبلغني عن تلك احلاالت، 
فــإن األطفال مت اختطافهم من الشــارع خارج 
الفندق ووضعهم في ســيارات ولم يتم العثور 

على أغلبهم حتى اآلن.
وتبني أن وزارة الداخلية البريطانية قد مت حتذيرها 
مرارا وتكرارا من أن األطفال طالبي اللجوء الذين 
وصلوا مؤخرا إلــى اململكة املتحدة بدون آباء أو 
مقدمي رعاية، سيكونون مستهدفني من قبل 

»الشبكات اإلجرامية«.
وخالل الـ 18 شــهرا املاضية، عاش حوالي 600 
طفل من طالبي اللجوء غير مصحوبني بذويهم 

في الفندق ومت اإلبالغ عن اختفاء 136 منهم.
وال يزال أكثر من نصف هؤالء مبا يعادل 79 طفال 

في عداد املفقودين، حسب »الغارديان«.
ورمبا يتم اإلجتار ببعــض األطفال املفقودين في 

أماكــن بعيدة مثل مانشســتر واســكتلندا، 
وهنــاك حالة واحــدة قيد التحقيــق من قبل 

شرطة العاصمة في لندن.
ووصفــت وزيــرة الداخلية فــي حكومة الظل 
التابعــة حلــزب العمــال، إيفيت كوبــر، األمر 
بأنه »مــروع وفضيحة حقــا«، ودعت احلكومة 
البريطانية إلى الكشف عن عدد األطفال الذين 

اختفوا وما الذي يتم فعله للعثور عليهم.
وقالت »هناك تقصير تام في أداء وزارة الداخلية«، 
مضيفة »يجب على الوزراء وضع ترتيبات حماية 

جديدة على وجه السرعة«.
البريطانية عــن حاالت  وحتدثــت الصحيفــة 
مشــابهة الختفاء أطفال من فندق تديره وزارة 
الداخلية فــي مدينة مبقاطعــة كنت بجنوب 

شرق إنكلترا.
وفي أكتوبر 2022، كشــفت البيانــات أن 222 
اللجــوء غير املصحوبــني بذويهم  من طالبي 
فقدوا من الفنادق التــي تديرها وزارة الداخلية 

البريطانية.
واعترف الوزراء وقتها بأنهم ليس لديهم فكرة 

عن مكان وجودهم، حسب »الغارديان«.
في غضون ذلك، ظهر أيضــا أنه لم يتم إصدار 
توجيهــات جديدة للشــرطة لتعقب األطفال 

طالبي اللجوء املفقودين.

بريطانيا.. اختفاء عشرات األطفال 
من »طالبي اللجوء« بظروف غامضة

تفتيش منزل بايدن.. والعثور 
على ست وثائق سرية إضافية

جراء أزمات بالدهم



5 اعالن

صندوق  االسكان  
العراقي  في ميسان

اعالن
الى الشريك جليله لطيف 
العقــار١١٣٥/١٢   في  علي 
الشــريك  مــع  نهاونــد 
حيدرلعيبــي  املقتــرض 
فالــح  الذي يــروم التقدمي 
االســكان  صنــدوق  على 
ميســان  فــي  العراقــي 
والبناء  التســليف  لغرض 
لذى مت التبليــغ خالل مدة 
خمسة عشــر يوما داخل 
العراق وشــهر مــن تاريخ 
العراق   خارج  كان  النشراذا 
حقكم  يسقط  وبعكسه 

في االعتراض مستقبال

فقدان مستمسكات
فقد منا مستمسكات التالية ادناه في 
سوق املدينة من مخبر فالح حسن عبد 

االمير واملستمسكات املفقودة هي 
١- بوجــر نفط ابيض العائد لشــركة 

املنتوجات النفطية في البصرة 
٢- شــهادة تكييــل العائد لشــركة 

املنتوجات النفطية في البصرة.
علماً الوكيل راشــد عبد االمير كاظم 
ومن يعثــر عليها يســلمها الى جهة 

االصدار.

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة 
علنيــة للمرة االولى لبيع املوجودات التي مت شــطبها 
)الســكراب( العائدة )للمركــز الوطني لعالج وبحوث 
الســكري، املركز الوطني لبحوث وعالج امراض الدم 

وكلية الصيدلة( بجامعتنا.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغرض احلصول على الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )٥0000( خمســون ألــف دينار غيــر قابلة للرد 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ٢0% 
من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية 
ومنها )البطاقة الشخصية - بطاقة السكن - البطاقة 
التموينيــة - براءة ذمة من الهيئــة العامة للضرائب 
- كتاب عدم محكومية - هويــة الضريبة- التصريح 
األمني( واحلضور في متام الســاعة العاشرة في اليوم 
)الثالثني( من اليوم التالي لنشــر اإلعالن. ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة أجور اخلدمة مقدارها )٢%( من بدل 

رسو املزايدة مع أجور نشر اإلعالن.
رئاسة اجلامعة املستنصرية

جمهورية العراق
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في املدائن

اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : املدائن
احمللة او رقم واسم املقاطعة : ٥07/١ م٣ نهروان

اجلنس: دار
النوع: ملك صرف
املساحة : ٢00 م٢

املشتمالت : دار ســكن يقع في مدينة النهروان شارع فرعي 
سكني

الشاغل : املالك
مقدار املبيع : متام العقار 

ســتبيع دائرة التسجيل العقاري في املدائن باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف أعاله العائد للراهن رحيم عودة خشني لقاء 
طلب الدائن املرتهــن مصرف الرافدين البالــغ )8,9١٥,٢٥0( 
ثمانية ماليني وتســعمائة وخمســة عشــر الــف ومائتان 
وخمســون دينار فعلى الراغب في االشــتراك فيها مراجعة 
هــذه الدائرة خالل )٣0( يوماً اعتبارا مــن اليوم التالي لتاريخ 
نشر هذا اإلعالن مستصحباً معه التأمينات القانونية نقدية 
او كفالة مصرفية ال تقل عن ١0% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة)٣0,000,000( ثالثون مليون دينار وان املزايدة ســتجري 

في الساعة )١٢(  ظهرا من اليوم األخير.
دائرة التسجيل العقاري في املدائن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد: ٥٥70/ش/٢0٢٢
التاريخ: ٢0٢٣/١/٢٢

الى/ املدعى عليه
 )ياسني عبد ضاحي خلف العكيدي(

م/ اعالن
حتية طيبة...

بتاريخ ٢0٢٣/١/١١ وبالعدد ٥٥70/ش/٢0٢٢ 
بالتفريق  قررت هــذه احملكمــة احلكــم 
بينك وبني زوجتك املدعيــة )نادية صالح 
اسماعيل( وجملهولية محل اقامتك حسب 
واشــعار مختار  بالتبليغ  القائم  شــرح 
املنطقــة لذا تقرر تبليغــك بصحيفتني 
محليتني بالقرار املذكــور وفي حال عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا للطعن 
في القرار املذكور خــالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ نشــر هذا االعالن وبعكســه 

سيكون القرار مكتسب درجة البتات.
القاضي
احمد مطر خليفة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار
دار القضاء في الكرمة

محكمة االحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: ١١٢4/ش/٢0٢٢
التاريخ: ٢0٢٣/١/١9

اعالن
الى/ املدعو )مشتاق خالد عبد اهلل(

اصــدرت هذه احملكمة حكمــا غيابيا 
بالدعــوى املرقمة اعــاله املقامة من 
املدعية )مرمي فزع صالح( على املدعى 
عليه )مشــتاق خالد عبد اهلل( والتي 
صدر فيهــا قــرار بالتفريــق للضرر 
وجملهوليــة محل اقامتــك قررت هذه 
احملكمــة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رســميتني يوميتني وفي 
حــال عدم حضــورك او حضــور من 
ينــوب عنك خالل شــهر مــن تاريخ 
االعالن سوف يكتسب احلكم الدرجة 

القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: ٢076/ش/٢0٢٢
التاريخ: ٢0٢٣/١/١7

إعالن
الى /املدعى عليه

 خطاب جاسم محمد
)ابتســام علــوان عبد  املدعية  اقامت 
٢076/ش/٢0٢٢  املرقمــة  الدعوى  اهلل( 
في هذه احملكمة تطالــب فيها احلكم 
بالتفريــق للهجر ولعــدم وجود محل 
إقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
يوم ٢0٢٣/١/٢٥  املرافعة  تبليغك مبوعد 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق األصول القانونية. 
القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي اول محكمة األحوال 
الشخصية في تكريت

الشركة العامة لتسويق االدوية 
واملستلزمات الطبية

تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية 
اعالن ملحق  الطبية عن  واملستلزمات 
املناقصة )Med-1-2023( والذي يتضمن 
تعديل على الكلفة التخمينية  و على 

www.kimadia.iq  موقعنا االلكتروني

وزارة الكهرباء
دائرة التشغيل والتحكم

مناقصة عامة رقم )1/ لسنة 2023(

تعلن دائرة التشــغيل والتحكم / التابعــة لوزارة الكهرباء عن 
املناقصة احمللية املرقمة )١/ لسنة ٢0٢٣( جتهيز وتنصيب أجهزة 
تكييف مختلفة بكلفة تخمينية قدرها ) ١١٢,٥00,000( مائة 
واثنا عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي الغير ضمن املوازنة 
االستثمارية لعام ٢0٢٣ )مشروع االتصاالت ونقل املعلومات ١١  
٢  ١0( وحســب قرار مجلس الوزراء املرقم )١١7( لســنة ٢0٢٢ 
متويل ذرعات العمل املنجزة ندعو أصحاب الشــركات واملكاتب 
اخملتصة لتقدمي عطائهم للمناقصة أعاله وفق الشروط وجدول 
الكميات التي ميكــن احلصول عليها من مقر الدائرة / قســم 
الشــؤون التجارية الكائن في بغداد )حي األمني الثانية – محلة 
7٣7 - زقــاق ٥0 ( مقابل دفع مبلغ قــدره )١00،000( فقط مائة 
الف دينار غير قابل للرد )مســتصحبني معهم املستمسكات 
األصولية لتســجيل الشــركة او املكتب - تصنيف ال يقل عن 
الدرجة الرابعة ( ويكون اخر موعد لتقدمي العطاءات وموعد غلق 
املناقصة الســاعة )١٢( ظهرا املوافق يوم االحد ٢0٢٣/٢/٥ علما 
ان الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات او املتأخرة عن املوعد 

احملدد للغلق
مع التقدير

املدير العام
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متابعة ـ الصباح الجديد :
ميثــل االرتفاع املتســارع في أســعار 
صــرف الــدوالر وما يترتــب عليه من 
ارتفــاع جنوني في أســعار الســلع 
واملواد الغذائيــة، إلى جانب التطورات 
األخيرة مبا بات يعرف بـ«سرقة القرن«، 
تســيطر على  التي  االهتمامات  أهم 
الفضاء الشــعبي العراقي هذه األيام 
اخلليج  بطولــة كأس  انتهــاء  بعــد 
العربي لكرة القدم التي انشغل فيها 
العراقيون خالل األســبوعني املاضيني، 

وتوج العراق بطالً لدورتها الـ25.
بهاتني  الواســع  الشــعبي  االهتمام 
القضيتني ســلط املزيد من الضغوط 
على حكومــة رئيس الــوزراء محمد 
شياع الســوداني، الذي كان على رأس 
أولويــات حكومته االهتمام بأســعار 

صرف الدوالر ومحاربة الفساد.
وتدفــع الضغــوط املتزايــدة رئيــس 
أي  اســتغالل  إلى  الســوداني  الوزراء 
مناسبة لشــرح وجهة نظر حكومته 
من قضيتي ســعر الصرف ومكافحة 
الفساد، حيث قال، أمس، خالل حضوره 
مجلس تأبني لذكرى الراحل محمد باقر 
دعمها  »واصلت  حكومته  إن  احلكيم، 
إلعادة ســعر  العراقي  املركزي  للبنك 
صرف الدوالر إلى الســعر الرســمي، 
وهذا جزٌء من مجمل اقتصادي بحاجة 
إلى تصدٍّ شجاع وحلول ناجعة إلنهاء 
السياساِت املالية اخلاطئة التي ورثْتها 

احلكومة احلالية«.
القرارات  »اتخذنا جملــة من  وأضاف: 
العراقــي  الدينــار  لدعــم  اجلريئــة 

واستقراره، ونحذر من يحاول استغالل 
األزمة واللعب على احتياجات الناِس«.

وتابع: »لم يرتفع سعر الصرف نتيجة 
قرار حكومي، إمنّا ألن هناَك من استغل 
الظــروف الوقتيــة واالضطــراب في 
األســواق التي لم تألْف بعُد التعامل 
مع اآلليــات املصرفية اجلديــدة، التي 
ســتحافظ على األموال، وهي خطوة 
مهمة على طريق اإلصالح االقتصادي«.
وبشــأن قضيــة مكافحة الفســاد 
واللغط الكبير الذي يــدور هذه األيام 
حــول القــرار القضائي برفــع احلجز 
واإليقــاف عن إحدى شــركات املتهم 
الرئيسي بســرقة القرن نور زهير، أكد 
الســوداني علــى »أولويــة مكافحة 
الفســاد، وتواصل حكومُتنا إسنادها 
اخملتصــة ملالحقة  واجلهات  للقضــاء 
املطلوبــني والعمل الســترداد األموال 

املنهوبة«.
احملليــون  واالقتصــاد  املــال  خبــراء 
البنك  تأثيــرات قــرار  يتحدثــون عن 
الفيدرالــي األميركــي بتقليل حجم 
األموال )الدوالر( التــي مينحها للعراق 
كل شــهر من أموال النفط العراقي 
املودعة بالبنــوك األميركية، حيث جلأ 
إلى عملية تدقيق  »الفيدرالي« مؤخراً 
اخلارجية،  العراق  صارمة الســتيرادات 
في محاولة ملا يشــتبه أنها عمليات 
تزوير وتهريب عملة واسعة لدول اجلوار، 
وخاصة إيران عبر تقدمي املصارف احمللية 
اســتيراد  ووثائق  شــهادات  العراقية 
مــزورة إلى البنــك املركــزي العراقي 
للحصول من خاللها على مبالغ مالية 

كبيرة بالدوالر األميركي.
وفي هذا االجتــاه، رأى اخلبير وأســتاذ 
االقتصــاد في جامعــة البصرة نبيل 
املرســومي في تدوينة، أمس، أن »احلل 
الوحيد املتاح حالياً إليقاف تدهور سعر 
صرف الدينار مقابل الدوالر يكمن في 
تشــكيل وفد حكومي رفيع املستوى 

برئاســة الســوداني أو وزيــرة املالية 
مــع محافظ البنك املركــزي العراقي 
والسفر إلى واشنطن لبحث إمكانية 
تأجيل العمل باملنصة اإللكترونية في 
البنك الفيدرالي األميركي ملدة تتراوح 
ما بني ســتة شــهور إلى سنة والتي 
حتظر 80 في املائة أو أكثر من حتويالت 

الدوالر اليومية إلى العراق«.
وأضــاف أن التحويــالت »كان يبلــغ 
مجموعهــا فــي الســابق أكثر من 
250 مليــون دوالر فــي بعــض األيام، 
وذلك ألســباب من بينها عدم كفاية 
املعلومــات املتعلقــة بوجهــة هذه 
األمــوال أو بســبب أخطــاء أخرى«. 

ويتحدث بعض اخملتصني عن انخفاض 
مســتوى التحويالت إلــى أقل من 50 
مليــون دوالر، مما تســبب فــي الزيادة 

الكبيرة.
ارتفاع أســعار صرف الــدوالر وعبوره 
الدوالر  مقابل  ديناراً  الـ1650  ســقف 
الواحد، انعكســت على شكل ارتفاع 
جنوني بأسعار السلع واملواد الغذائية 
ارتفعت في بعض احلاالت إلى الضعف، 
خاصة في املواد األساســية، مثل زيت 

الطعام والطحني والسكر.
وجلأت احلكومة إلــى حملة اعتقاالت 
الصيرفة  للمضاربني ومكاتب  واسعة 
فــي أســواق الكفــاح واحلارثية في 
محاولــة لكبح جماح صعود ســعر 
الدوالر، ممــا خلق اضطرابــاً كبيراً في 
األســواق ودفع كثير مــن التجار إلى 
توجيــه انتقــادات الذعــة حلكومــة 
الســوداني، ويرون أنها حتاول التغطية 
على فشــلها في اســتعادة استقرار 
أســعار الصرف التي يتوقع أن تالمس 
ســقف 2000 دينار للدوالر الواحد في 

األيام املقبلة.
بدوره، أكــد البنك املركــزي العراقي، 
أمــس االول الســبت، أن اســتخدام 
أدوات الدفع اإللكتروني ســيعمم في 
واخلاص بشــكل  احلكومي  القطاعني 
ملــزم، فــي محاولة منــه للحصول 
علــى الدينار العراقــي، حيث يفضل 
معظم العراقيني التعامل بـ«الكاش«، 
املنازل  فــي  بأموالهــم  واالحتفــاظ 
وال يثقون فــي التعامل مــع البنوك 
احلكومية واألهلية. وقال نائب محافظ 

البنــك عمار حمد خلــف في تصريح 
لوكالة األنباء العراقية الرســمية، إن 
»قــرار مجلس الــوزراء بتفعيل الدفع 
اإللكترونــي بجميــع املفاصل يهدف 
إلى تقليل اســتخدام »الكاش« وزيادة 
التعامل باألمــوال إلكترونياً من خالل 
تكملة  وهــو  البطاقات،  اســتخدام 
مهمة ملشروع توطني الرواتب الذي بدأ 

تطبيقه منذ عدة سنوات«.
البنك  »القرار ســيمكن  أن  وأضــاف 
مــن تطبيق آلية متكــن املوظفني من 
تســلم رواتبهم عبر بطاقــات الدفع 
املستخدمة حالياً كاملاستركارد وتعبأ 
في رصيدهــم املصرفــي دون احلاجة 

لتسلم األموال )كاش(«.
األجهــزة  عبــر  »الدفــع  أن  وأكــد 
اإللكترونية ســيقلل التداول النقدي 
وهو أفضل من ناحيــة حفظ األموال 
وأســلم من نقلها«. وفــي تطور آخر، 
جمع نحو 50 نائباً في البرملان االحتادي 
اجلمركية  التعرفــة  لتعديل  تواقيــع 
ارتفاع  الغذائية بســبب  املــواد  على 
ســعر صرف الدوالر، وأدى إلى تأثيرات 
والسلع  الغذائية  املواد  ســلبية على 
االســتهالكية. وقال نائب رئيس جلنة 
النيابية حسني  والتنمية  االســتثمار 
صحافية،  تصريحات  في  الســعبري، 
إن »مجموعــة مــن النــواب في جلان 
تعديل  بشأن  تواقيع  مختلفة جمعوا 
التعرفــة اجلمركيــة، لهــذا القــرار 
تداعيات كبيرة فــي هذه املرحلة بعد 
ارتفاع سعر صرف الدوالر بشكل كبير 

ومؤثر في جميع شرائح اجملتمع«.

ارتفاع أسعار الصرف وتطورات »سرقة القرن« 
تعود لتشغل المواطنين بعد انتهاء خليجي25

كلها مشكالت والحل في واشنطن
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فقدان هوية 
من  الصادرة  الهوية  فقدت 
لتجارة  العامة  الشــركة 
املــواد الغذائيــة / مركــز 
باســم/  الصدر  مبيعــات 
فمن  عكاب  رشــيد  سناء 
تســليمها  عليها  يعثــر 

ملصدرها

فقدان اجازة فرن النتاج 
الصمون

فقدت اجازة فرن النتاج الصمون 
)افران صمون ابــاذر( صادرة من 
وزارة التجارة / الشركة العامة 
)زهير  بإســم  احلبوب  لتصنيع 
يعثر عليها  رفيع( فمــن  غنام 

تسليمها ملصدرها

فقدان هوية وكالة مواد 
غذائية 

فقــدت  هويــة وكالــة مواد 
االولى  الكاظميــة  غذائيــة/ 
الصادرة من الشــركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية باســم/ 
فمن  حمد  غني  مجيد  هاشم 
يعثر عليها تسليمها ملصدرها

املديرية العامة للتربية في 
محافظة الديوانية

اعالن
تعلن املديرية العامة للتربية في محافظة 
الديوانية عن اعمال ترميم وصيانة لالبنية 
املدرسية في مجموعة من مدارس احملافظة 
فعلى الشــركات الراغبة تقدمي طلباتها 
الى مكتب املدير العام / شــعبة العقود 
للفترة اعتبــارا من الثالثــاء ٢٤/١/٢٠٢٣ 
ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء 

٣١/١/٢٠٢٣  .. مع التقدير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
رئاسة اجلامعة املستنصرية
 قسم الشؤون القانونية 

شعبة الدعاوى
م / تبليغ

نظراً جملهولية محل اقامة التدريسي ســابقاً في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي / جامعتنا السيد 
)محمد قاســم حسن (ولغرض تســديد ما بذمتكم من ديون مستحقة الى اجلامعة تقرر تبليغكم 
باحلضور الى رئاســة اجلامعة / قسم الشؤون القانونية لتسديد ما بذمتكم من ديون حسب اجلدول 
)املرفق طياً( وخالل )١٠( أيام من تاريخ النشر وبخالفه سيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقكم.
رئيس اجلامعة املستنصرية

اعالن فقدان 
فقــد وصــل القبــض املرقــم 
والصادر  ٢٤٠٠8٤في١٢/١٣/٢٠١6 
املنتجات  توزيــع  شــركة  مــن 
النفطيــة هيــأة توزيــع الفرات 
االوسط فرع كربالء املقدسة من 
يعثــر عليه تســليمه إلى جهة 
االصدار  الكائن فــي حي االمام 
علي قرب اجملسر مع وافر االحترام

فقدان هوية
فقدت منــي الهويــة الصادرة 
املركز   / التخطيــط  وزارة  مــن 
الوطني للتطوير االداري وتقنية 
املعلومات باسم ) ساره عفيف 
ورقم   ) الديــن عبداحلميد  عالء 
الهويــة )٢9٤٠( فعلى من يعثر 
جهة  إلــى  تســليمها  عليها 

اإلصدار .

سبب النشوءمبلغ الديناالسم

محمد قاسم حسن

)33,325,250( ثالثة وثالثون
مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون 

الف ومئتان وخمسون دينار

مبالغ مصروفة عن رواتبه املستلمة 
من جامعتنا

االثنني 23 كانون الثاني 2023 العدد )5061(
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ثقافة 8

ترجمة

شعراصدار

ترجمة عن اأَللمانية وتقديم: 
نورالدين الغّطاس

 
توطئة: 

ليــس هناك قصائــد تأتي من العــدم، وعند 
باول ســيالن تولد كلُّ كلمة بعناية فائقة، أَو 
باألَحــرى تصلنا من خضمِّ جتارب شــخصيَّة 
ــعر كأَداة ضــّد الزمن  ُمْؤملة. يُســتخدم الشِّ

وغدره، ضّد النسيان، واألَلم املُزمن. 
تُعَتَبُر قصائُد باول ســيالن بدايًة للغٍة جديدٍة 
عرِ األمَلاني املعاصر، الذي شهده  في كتابة الشِّ
العالم بعد احلــرب العامليَّة الثانية. لقد اّدعى 
الفيلســوف األمَلاني املرمــوق »أَدُورنُو« )1903-

1969(، بأَنَّه ال ميكن كتابة الشعر بعد محارق 
النازيَّة في »أوشــفيتس«، إاِّل أَنَّ باول ســيالن 
ــعر ميكن معاجلة  برهن عكــس ذلك، إِذ بالشِّ
عر ميكن تشييد  جروح التاريخ العميقة، بالشِّ
عالم جديد ولغة جديدة، بعيدة عن قواميس 
احلرب وصياغات البروباغندا »فوسط كلِّ تلك 
اخلسائر بقي شــيُء واحُد قريُب، سهُل املنال، 

وقابل للتواصل: أاَل وهو اللغة«. 
ــعر هّداماً مِلــا تبّقى من  هكذا يصبــح الشِّ
مفردات، متجاوِزاً وبّناًء لها، في الوقت نفسه. 
مهما تعالــت األَصوات التي تقول بــأَنَّ باول 
ا يُعتبر احلزن ذاته  سيالن شــاعر الكآبة، أَو ربَّ
على هيئة إِنسان: »املوُت بََطٌل بعينني زرقاوتني 
مــن أمَلانيا«، أَجده يصرُّ علــى أَنَّ احلبَّ في زمن 
احلرب هو الســبيل الوحيد للنجاة والتعايش 
واالســتمراريَّة »في ذاك اليوم، حيث اندلعت 
النيران فــي القلعة، حينها هتفــَت كعاّمة 

الناس: حبيبتي...«. 
ة الّناس«، ممّــا يعطي لهذا  يَؤّكد علــى »عامَّ
النّص بُعداً إِنســانّياً كونّياً محضاً، ال يعترف 

باحلــدود كيفمــا كان شــكلها، وبالتالي 
يجعل من احلبِّ املصير الوحيد للبشــريَّة. 
تردَّدُت كثيراً قبل دخول عالم هذا الشــاعر 
املُميَّز، متأَثراً باألَحكام املسبَّقة عنه، خاصة 
الســلبية منها، مع »اجملموعــة 47« التي 
تركت بصمتها الواضحة على األَدب األمَلاني 
بعد احلرب العامليَّة الثانية، لكنَّني ســرعان 
ما اكتشــفت بأَنَّ الشــاعر باول سيالن قد 
أُِسيئ فهمه بعجرفة أمَلانية فظيعة. على 
الرَّغــم من كلِّ ما ســبق تبقى عالقة باول 
سيالن مع اللغة األمَلانيَّة عالقة استثنائيَّة، 

قلَّ نظيرها إِلى يومنا احلالي. 
ال أَجد ما يعبِّر أَكثر عن عالقة باول ســيالن 
عر واللغة كهذا املقطع من مداخلته  بالشِّ
بناسبة حصوله على جائزة »جورج پِيْشِنر« 

األمَلانية، عام 1960: 
 »سيداتي وسادتي،

أَجُد في حضوركم شــيًئا يواسيني بعض 
الشــيء، ألَنَّني مشــيُت في هــذا الطريق 
املســتحيل، نعم، الطريق املستحيل. على 
الرَّغم مــن كلِّ ذلك أَجد ما يســاعد على 
التواصــل، مثــل القصيدة، ما يــَؤدي إِلى 
اللقاء. أَجد شــيًئا غير مادي - مثل اللغة - 
لكنه ينتمي إِلى الكون، األَرض، شيء كروّي 
الشــكل، يعود إلى نفســه عبر القطبني، 
وفي نفس الوقت يَعُبر - برح -  حتى املناطق 

املداريَّة: أَجد ... خطَّ الزوال الفلكي.«.

 *باول سيالن، شــاعر رهيف اإلِحساس حّد 
االنكســار، لم يجد في احلبِّ البشــريِّ ما 
يواســيه، خاصة عالقته مع النســاء، من 
ضمنها عالقة حبٍّ فاشــلة مع الشــاعرة 
-1926( األمَلانية الكبيرة »إجنوبورغ باخمان« 

 .)1973
في العشرين من أبريل عام 1970، اِنتحر باول 

سيالن في مدينة باريس، ملقياً بنفسه في 
نهر السني.

 
ترسُم القلوَب بال جدوى

 َعبثاً ترسمني قلوباً على النافذِة: 

في باحِة القلعِة
مِت اجلنود. يُجنِّد سيُِّد الصَّ

يُعلِّق رايَته أَعلى الشجرِة – 
حني يأتي اخلريُف،

تَزْرَقُّ األَوراُق؛

يُــوزُِّع ســيقاَن الكآبِة وأَزهــارَ الوقِت على 
حشٍد ِمَن اجلُنود.

العصافير بعددِ شعرِ رأسِه،
يغمُر نصال السيوف في البحر. 

َعبثاً ترســمنَي قلوباً على النافذِة: ثّمَة إِلٍه 
بني اجلُموِع،

ـُر بتلك العبــاَءِة التي ســقطْت عن  يتدثَـّ
كتفيِك،

وأَنِت تقفني ليالً، على الدرج،
فــي ذاَك اليوِم، حيث اندلعــت النيراُن في 

القلعِة،
حيَنها هتفت كعاّمِة الَناس: حبيبتي...

إنَّه ال يعلُم بشأِْن العباَءة،
ولم يُناِج النجوَم،

يتبُع الورقَة املتطايرَة أَماَمه.
»آه، يا ساق، ويا زهرة الوقت«،

أَيظنُّ أَنَّه سمَع ذلك!
 

*** 
باول سيالن

)1970-Paul Celan )1920
ُولد باول ســيالن في 23 نوفمبر عام 1920، 
يُعتبــر من أَهم شــعراِء األمَلــان في القرن 
العشــرين، فّر مــن النازيَّة، عاتب نفســه 
ر والبشــع، على يد  كثيراً ملوت والديه، املبكِّ
الثانية،  العامليَّة  األمَلانيَّة. بعد احلرب  النازيَّة 
تواصــل مع أَعضــاء اجملموعــة األَدبية 47، 
ربطته عالقة حبٍّ فاشــلة مع الشــاعرة 
األمَلانيــة الكبيرة »إجنبورج باخمان« )1926-

. تُعتبر  1973(. كتب حوالي 800 نٍص شعريٍّ
املعلَّقة.  للذات  باول سيالن تشريحاً  كتابُة 
انتحر غرقاً في 20 أبريل 1970، بعد أَن أَلقى 
بنفسه في نهر الســني الواقع في مدينة 

باريس الفرنسية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
عن مؤسسة »شــمس للنشر واإلعالم« في 
القاهرة؛ صدرت الطبعة الثانية من اجملموعة 
للكاتبة  الرماديــة«  »املنطقة  القصصيــة 
والناشــطة الســورية املقيمة في النمسا 

ماري تيريز كرياكي.
 تقــع اجملموعة في 90 صفحــة من القطع 
املتوســط، وتضم أربع عشرة قصة قصيرة 
تســيطر النوســتاجليا علــى أجوائها. لقد 
عاشــت املؤلفــة طفولتها ونشــأتها في 
دمشــق، وكتبت قصص هــذه اجملموعة في 
فيينا حيث تعيش منذ ســنوات، ما جعلها 
تنظر إلى فترة النشأة بعني خبير؛ يُعيد رؤية 
األشــياء من جديد، على الرغم من حميميَّة 

الذكريات التي عاشتها في بلدها األول.
 إنهــا مهمومــة بقضايا اإلنســان العربي، 
وبالتركيبــة االجتماعية لــه، وبُعقد اخلوف 

والنقــص فيه؛ وحتاول أن تكشــف اجلانب 
اخلفيَّ من تكوين هذه الشخصية العربية، 
التي تسيطر عليها حالة اخلوف وتاُلزُمها، 
حيث اإلحســاس باملسافة الشاسعة بني 
القمعيني،  امهــم  وُحكَّ الشــعوب  أفراد 
والتي قد تصل باإلنســان إلى املوت خوفاً 

في بعض األحيان.
لقد وضعتنــا املؤلفة في وضع التعاطف 
احلقيقــي مــع املظلومــني مــن ضحايا 
النُّظــم الدكتاتويــة التــي تتخــذ من 
فاملساجني  البالد،  حلُكم  وسيلًة  التعذيب 
يقبعون كاملوتى في ســجون حتت األرض، 
ولديهم األمــل في وجود مــن يُخرجهم 
مــن ســجونهم. ولم تقتصر علــى إبراز 
هذه اجلوانب اإلنســانية الشــديدة املرارة 
فحسب، وإمنا قامت بفضح الديكتاتوريات 
الفارغة، حيث  املبنيَّة علــى الشــعارات 
النضال الشكلي والشعارات اجلوفاء التي 
تهدف إلى إعطاء صورة ُمخادعة عن وضع 

هذه النُُّظم.
ــت املؤلفــة بالُبعــد االجتماعــي  اهتمَّ
للشخصيات التي عايشتها أو الَْتقْت بها 

هم األم، حيث  في فترة نشــأتها، ومن أهمِّ
صوَّرت بهــارة األُم الشــرقية املكافحة، 
باعتبارها رمزاً للتضحيــة. كما أن الُبعد 

النفسي كان غالباً على كثير من قصص 
لت الكاتبــة أحياناً  اجملموعة، حتــى تدخَّ
بالتحليل النفســي لبعض الشخصيات 

حتليالً دقيقاً.
تتســم لُغة قصص اجملموعة بالسالسة 
درجة  إلــى  تصــل  التــي  واالنســيابية 
العفويــة، حتــى ظهرت بعــض األلفاظ 
سطور  بني  الشامية  العامية  والتعبيرات 
القصص وفي عناوين بعضها، مثل قصة: 
»ترباية َمرَة«، و«ما حدا أحســن من حدا«، 
وهــي تعبيــرات تأخذ شــكل التعبيرات 

االصطالحية أو بعض األمثال الدارجة.
 مــن قصــص اجملموعــة: »ســوريالية - 
الفســتان األزرق - فاصل قصير - الضيف 
ار  اجلديد - البالغ رقم -11555 خالتي أُم بشَّ
- فــارس هذا الزمان - مكتب اآلداب - ذهب 
ولم يُعد - الزمن اجلميل - ما حدا أحســن 
من حدا - ترباية َمـرَة - املنطقة الرمادية - 

َغـزَّة في القلب«.

عمر أبو الهيجاء *

آن لك/

أيها الولد أن تشّق عباب املرحلة ومتضي

ليل يحاصرك في مرفأ احلنني

تقرأ حشود النمل في اجليوب الكسلى

وباب الرؤيا حرقة األنفاس في احللق

أي رمل أرسلته إليك الصحراء لتشقى

وحني كنت على وجهك تهرول

ترجم شياطني الوحدة

بيدين متقدتني 

وحتلم

تعبر ملجأ البيوت إلى

حزنك طيرًا مبلاًل بالندى

وحيًدا تعبر جوقة العارفني 

ال شيء في مثلث العمر 

غير تساقط اخلضرة في اجلسد

تساقط أمام اعتذار عاشق سرقته احلروب 

ولم ميّل الركض نحو شرفة املعنى

آن لك/

أيها الولد أن متسك

النهار من قرنه

وتكسر في حلظة التأويل لغز املسألة

... آن لك.

*شاعر أردني.

باول سيالن | ترسُم القلوَب بال َجدوى

طبعة ثانية من المجموعة القصصية »المنطقة الرمادية«

قراءة

يقنع أبدا بظواهرها ، بغية استشــراف 
أبعادهــا املابعديــة»  )1( . فالوجوديــة 
فــي فكر روادهــا وباختالف مشــاربهم 
الفلسفية من كيرجارد إلى سارتر ، مرورا 
بنيتشــه وهايدغر وكارل ياسبرس ، هي 
فلسفة الذات في مواجهة العالم ، فيما 
تنــزع الصوفية إلى الفنــاء في املطلق . 
قد يلتقيــان في مفاهيم الغربة والعزلة 
والوحشة  واملوت... ، ولكنهما ال يلتقيان 

في جوهر هذه املفاهيم وحقائقها .
إن تراجيديــا الوجود والتــوق إلى املطلق 
كالهما كان وراء هذا الهروب امليتافيزيقي 
نحو القصيــدة ، بوصفها محور الوجود 

وأصل الكائن ومبدأ الكينونة :
ِمن أجلِك رضيُت باجلوِع غيمًة

والعزلِة أرضاً وسوراً.
من أجلِك افتتنُت باملوت

وأطلقُت احلروَف في غرفتي
فطارْت نسوراً وصقوراً،

عصافير وبالبل )2(
هكذا ، تطلق قــوى اجلوع والعزلة واملوت 
عنان الــروح لتنفتح على مباهج اللغة ، 
وتأوي إلــى محاضنها ، فقد كانت اللغة 
وال تزال مســكن الكائن ومــالذه األخير 
. ويقترن هــذا الهروب إلــى اللغة عادة 
بالتعالــي والضرب في اآلفــاق البعيدة 
، ذلك أن » القصيــدة التي متلك أجنحة 
مالك«  كما يقول الشــاعر ، هي وحدها 
تتيــح للكائن اإلطــالل على تلك  التي 
الوجود  تخــوم  القصّية على  العوالــم 
األزلي . كان كير كجارد يردد هذه العبارة 
:« ما أشبهني بشجـــرة صنوبر وحيدة ، 
منطوية على ذاتها ، متجهة نحو اآلفاق 
البعيــدة ، أجل فهاأنــذا وحدي ، ال ألقي 
ظــالال ، وال يعيش فوق أغصاني ســوى 
اليمـــــام البري» )3( . فهــــذه العزلة 
* اخلالقـــــة ، قــد أتاحــت للحروفي أن 
يرتاد عالــم اللغة املبهر ، ممتطيا أجنحة 
الوجودي  وفتحت   ، املالئكيــة  القصيدة 
على آفــاق مترامية ، صهوتــه في ذلك 
. وكذلك تلتقي  قوى التأمل والبصيــرة 
جتربتان متباينتان فــي جوهر الرؤيا ، رؤيا 
الوجود  واالنعتاق من مهاوي  التســامي 
الزائف بتعبير هايدغر ، صعودا إلى مراتب 

الوجود احلقيقي :

استمرَّ صعودُ القصيدِة ألف عام
وكاَن الذي قاَل : ) كن فيكون (

ينظُر إليها سعيداً ،
سعيداً متاماً

مثلما أّم موسى
وقد رُدَّ إليها ابنها

بعدما كادَ يغّيبُه البحُر والدهر
إلى يوٍم يبعثون )4(

يحّرر أديــب كمال الديــن القصيدة من 
عوالــق األرض وكوابحها ، ويســمو بها 
إلى عالم مطلق ، يعود بها إلى منابعها 
األولى وإلى فجر إنبثاقها ، مستعينا بدد 
قرآني وكشــوفات روحية ، فإذا القصيدة 
جتاور األفــق األعلى ، وترنو إلى الوجود من 

مراتب أسمى .
وفي ظــل هــذه الرؤيا ، يقترن الشــعر 

انطولوجيا بفهوم الغربة ، فهي ليست 
غربــة تاريخيــة متزّمنة ، بقــدر ما هي 

وثيقة الصلة بجوهره :
للشعرِ غربته أيضاً

غربة تشبُه املوت )5(     
أن  يــرى   A. Rimbaud رامبــو  كان  وإذا 
الشــعراء ليســوا من هذا العالم ، فألّن 
جوهر الشــعر نفســه مفارق بالضرورة 
لهــذا الوجود ، مــن هنا يأخــذ . بعده 
امليتافيزيقــي ، قرينــا للســحر واجلنون 
واحليــرة والظن والبدايــة الدائمة . تلك 
هي احلقائق الكبرى رديفة الشــعر نراها 
تتشــكل بأوجه متعــددة ومتباينة في 
شعر أديب كمال الدين الذي يبدو أنه نذر 
نفسه ملعرفتها والتسامي إليها ، ولكنه 
ســرعان ما يســتفيق مطاردا ما تبقى ، 

ومنفتحا على عالم الرمــاد ، مثلما هو 
الشأن في قصيدة » مشهد الرماد » :

 
عر؟ قاَل لي حرفي: ملاذا تكتُب الشِّ

قلُت: حّتى ال أُصاب باجلنون.
فقاَل: لكّنَك ُجننَت ثُمَّ ُصلِبت
ثُمَّ أُحرِقَت وذُرَّ رمادَُك في املاء!

فلماذا الكتابُة إذن؟
قلُت: أنا أكتُب اآلن فقط

كي أمسَك مشهَد رمادي
وهو يغرُق في املاِء أمامي

شيئا فشيئا . )6(  
ال يبــدو لنا » مشــهد الرمــاد » مثمرا 
ســوى في اقترانه بأنطولوجيا الشــعر 
، نقصــد بذلــك انفتاحه علــى العدم 
والنهايــات ، وإطالله على ضفاف املطلق 

وجوهر الكينونة . الرمــاد هو ما يتبقى 
، وما يتبقى يؤّسســه الشعراء . هكذا 
صــدح هايدغــر وهو يغوص فــي عالم 
هولدرلني الشعـــــري . إن الكتابة التي 
متسك بشــهد الرماد وهو يغرق في املاء 
تســتحيل فعال مســتعصيا ، جموحا 
وأقرب إلى املستحيل . وما هو الشعر إذن 
؟ ســوى « ضوء متحرك ، متموج ، ولوع 
باملســتحيل . وإلى الالنهائي ننشّد في 
القصيدة ، ســائرين على طريق اجملاهدة ، 
من أجل بلوغ اللمعة في صفائها » )7( ، 

كما يقول محمد بنيس .
في ضوء هذه العالقات التي ينســجها 
الشعر مع الوجود ، ميكن أن نفهم مصائر 
الرماد ومشهده الشعري . وال يكون ذلك 
إال بتخليصه من عوالــق الزمن والتاريخ 
العابــرة ، وفتحــه على آفــاق الكينونة 
واجلوهر . ومن هنا ال يغدو الشــعر شكال 
مــن مقاومة عوارض الدهــر كما تّدعي 
نظريــات وفلســفات واقعيــة ومثالية 
أيضا ، بقدر ما يظل رديفا للشوق األزلي 

والظمأ الوجودي املتأصل في الكائن .
 J.P.Siméon يدافــع جان بيار ســيميون
في كتابه » الشــعر ســينقذ العالم » 
عــن    la poésie sauvera le monde
شــعر خالصي ،« أن تعيش شــاعرا ، هو 
ببســاطة أن تقاوم القوى التي تدفع بنا 
إلى املنفى ، وذلك من أجل أن نعيش هذه 
احلياة بكاملهــا ، ونظل أوفيـــــاء لها 
حتى املوت» )8( . تلك نبــوءة طاملا رّددها 
الشعراء والفالسفة وبناة املدن الفاضلة 
، ولكنها تظل متلّبسة بعوارض التاريخ 
، ودون الرؤيــا التأسيســية التي تالمس 
الشــعر في كينونته ، بوصفه معجونا 
بخميــرة الغربــة في دالالتهــا الروحية 
فإذا   ، األكثــر ســمّوا  وامليتافيزيقيـــة 

الشاعر هو الغريب بهذه الداللة:

أنا الغريب ،
ال أرَض لي وال هدف ،

ال وجهة وال رغبة وال قرار.
جّربُت احلكمَة والغيَب والنساء

واللهو والغنى واحلروب.
فلم أجْد أيَّ شيء بعينني

على عذابي املقيِم وضياعي املكتوب . )9(

أ . د عبد الوهاب شعالن
هذه إطاللة على شــعر أديب كمال الدين 
، يخامرنا فيهــا بعض القلــق واالرتياب 
، وذلــك خشــية أن تصــدق علينا إحدى 
إشارات الشاعر في ديوانه » إشارات األلف 
» ، وأن نكون من أولئك الذين » يالمســون 
قشــرة بيضة » القصيــدة ، أو » يقفون 
على شاطئها » ، ويّدعون بعد ذلك اإلبحار 
في عواملها القصّية واســتجالب كنوزها 
وآللئهــا الدفينة . ومهمــا يكن من أمر ، 
فإن هذه اخلشــية لها ما يبررها في عاملي 
الفن والفكر سواء ، فكالهما يتغذيان من 

الواهم املؤّسس .
إن عالــم أديب كمــال الدين الشــعري 
متشــّعب ومترام ، بيــد أن بؤرته احملورية 
هــي القصيــدة نفســها ، إذ تترّبع على 
عــرش مملكته الشــعرية ، تتخذ في ذلك 
جتليات شتى ، وتتراءى في مظاهر متعددة 
، لعل من بينها هذا االســتحضار الالفت 
للشــعراء وهو ما عبرنا عنه في العنوان 
بـــ » ضيافــة الغاويــن » . واحلقيقة أن 
مفهــوم الضيافة قد نال قســطا كبيرا 
من االهتمام في الفكــر الغربي احلديث ، 
وأخذ مسالك فلسفية معقدة ، لعل من 
 E. بينها ما اشتغل عليه إميانويل ليفناس
Levinas  في سياق الضيافة داخل اللغة 

الفرنسية.  
لذا ، ســيكون مدار االقتراب متمحورا في 
مسألتني هما : رؤيا القصيدة في نصوص 
الشاعر نفسه ، ودالالت استدعاء شعراء 

بعينهم في جتربته .
 

-1 على مرافئ الشعر وضفاف القصيدة :
تســري في شــعر أديب كمال الدين روح 
وجوديه قوية تتآلف مــع نزعة صوفية ال 
تخطئها العني ، ولعل ما يلفت االنتباه هو 
هذا التآلف نفســه بني رؤيتني متباعدتني 
، يصل التباعــد بينهما حد التناقض في 
« فالوجودي يتســامى   ، األحيــان  بعض 
عندما يكتمل فيه روح هذه اإلرادة ، وماعدا 
ذلك فهــــو مجرد عبــث ، لكن الصوفي 
 ، يقتبس من بواطـــن األشــياء لهيبها 
ويقتنص أسرارها ، ويالمس كوامنها ، وال 

في القصيدة وضيافة » الغاوين ».. محاولة اقتراب من شعر أديب كمال الدين

شرفة المعنى

لوحة للفنان »ستار لقمان«
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حاوره - سعدي السند:
شهدت قاعة الفنون بضاحية عبداللة 
الســالم في الكويت في العاشر من 
شــهر كانــون الثاني احلالــي، افتتاح 
املعــرض الثالــث والعشــرين للفنان 
مع  احلاي  ناجي  الكويتي  التشــكيلي 
تشــكيليني آخريــن كويتيــني و عرب 

واجانب.
وقدم احلاي اكثر من 20 لوحة جديدة في 
املعرض، اســتطاع من خاللها ان يوثق 
التعبيرية  املدرســة  فنون  اعماله  في 
وااللوان املتنوعة بني االبيض واالســود 
واالزرق وتداخالت الصياغة التي يتمتع 

بها الفنان في اعماله.
هذا املعرض الذي قال عنــه )احلاي( ان 
فترة  اكتملت خــالل  لوحاتــه  جميع 

احلجر الصحي في ايام كورونا.
كيــف تصف لنــا معرضــك اجلديد 

)محطات تراكمية( ؟  * 
وعن اجابته على ســؤالنا عن معرضه 
الفنان  أكد  تراكمية(  )محطات  األخير 
التشــكيلي ناجي احلاي في تصريحه 
ل ) الصبــاح اجلديــد( : لقــد افتتــح 
املعرض االمني العام املســاعد لقطاع 
الفنــون في اجمللس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واالداب الدكتــور مســاعد 
الزامــل بحضــور نخبــوي جميل ومت 
عــرض )20( لوحة هي خالصة التجربة 
التشــكيلية التي بدأت بها في أواخر 
ثمانينيات القرن املاضــي  حيث بدأت 
بالشكل  واأللوان  الفرشاة  عالقتي مع 
الذي كنت ارى ســعادتي مع اجناز كل 
لوحة وتزداد هذه السعادة عند افتتاح 
معرض شــخصي لي او مشاركتي في 
لوحات مبعارض مشتركة ومنذ بداياتي 
كنــت اعتمد علــى جتريد وتبســيط 
االشياء في مضامني اللوحة من خالل 

اخلطوط األشكال واستخدام تركيبات 
الّدقيق  الوصف  عــن  واألبتعاد  األلوان 
املتلقي هــو من يضع  وأتــرك  للواقع 
ويفك  لوحة  لكل  وتوقعاته  تفسيراته 
بشكل  مضمونها  مع  ويعيش  رموزها 

شخصي يراه مناسبا لها.
* وهــل تقصــد ان هــذا التوجه يقع 

ضمن خانة الغموض او الضبابية ؟ 
 كال .. هــذا التوجه الــذي اقصده في 
لوحاتي لم يكن غموضا وامنا هو حالة 
التعامل بها مع املدارس التشــكيلية 
املعروفــة فــي العالم وأضــع نتاجي 
أمام املشــاهد ليرى ضربات الفرشــاة 
وحركة االلوان وانســجامها وعالقتها 
مع مضمون اللوحة الذي هو بالتأكيد 
وبيئتنا  وواقعنــا  يومياتنا  مــن  صورة 
وهذه الصــورة يتعامل معها كل فنان 
بطريقته اخلاصة ليضعها امام املتلقي 
لوحة يتمنى دائما ان ترى قبوال وتفاعال 
التشــكيلي  ان  الى  اضافة  يســعده 
ينتظــر كل انطباعــات ورأي النقاد او 
اجلمهور فــي كل مايتم طرحه ليضع 
ذلك في عامله التشكيلي حيث ان كل 
مايقال عن اللوحات هو تقومي ملســيرة 
الفنــان و بالتأكيد ان كل فنان بحاجة 
ماســة ألنطباعات اآلخرين من النقاد 
او اجلمهــور ويعتبرهــا فرصة جميلة 
ومهمة له وقد قــال الفّنان التجريدي 
الروسي فاسيلي كاندينسكي: من بني 
جميع الفنــون، اّللوحة الّتجريدية هي 
األصعب، حيث إّنهــا تتطّلب أن يكون 
الفنان علي خبــرة عالية ولديه القدرة 
على الرسم اجليد، وأن ميتلك حساسيًة 
شــديدة للتكوين واأللــوان، وأن يكون 

لديه مشاعر حقيقية.
وكيــف ترى نفســك في هــذا الفن 

التجريدي ؟* 

كلمــات  مــع  انســجاما  ارى  انــا   
كاندينســكي، فالفنــان التجريــدي 
يســتمد قوته من خــالل التمرد علي 
التقليدي واملعتاد، ســعيا خلف حرية 
اللوحات  بقــوة في  الواضحة  التعبير 
النقاد  الفنية وكثيــرا ماحتدث عنــي 
بقولهم ان الفنان )ناجي احلاي( يعطي 
املُشاهد مساحة لتفسير العمل كما 
يراه بنظرته اخلاّصة ويجعله يتســائل 
حول املغزي اجلوهري لهذا العمل حتي 
تنبع من  التي  يجد اإلجابة الشــافية 

داخلة ومن تأثره بالعمل الفني 

وماذا عن لوحات املعرض ؟* 
  اللوحــات العشــرون التــي ضمها 
معرضــي اجلديد تنوعــت مضامينها 
في العديد من املــدارس الفنية ومنها 
الواقعية والواقعية الرمزية واملدرســة 
التجريدية والرومانســية والتكعيبية 
وتأثــري الواضــح بأســاليب املدارس 
احلديثــة للفــن التشــكيلي االوربي 
ويهمني جدا ان اقول بأنني بشكل اكثر 
وضوحا أرســم في اكثر االحيان متأثراً 
باملدرســتني االنطباعيــة والتعبيرية، 
اللتني من خاللهمــا أغوص في أعماق 

احلدث ألســتخرج أسراره ومعانيه قدر 
ليّتسم  معامله  وألفســر  املســتطاع 
املعــرض بتنويعات فيها تقنيات عالية 
أعطت للوحة حقهــا ليتعامل معها 

اجلمهور بفرح كبير
وكيف يرى الفنان ناجي احلاي لوحاته 

عندما يرسمها ؟* 
اللوحة كما هو معروف جزء أساس في 
حياة اإلنســان اذ يعطيها رؤية نفسه 
ورؤية احلياة ِمــْن حوله بزوايا مختلفة؛ 
ق رؤيتي  وحاولت في هذا املعرض أن أعمِّ
الفنية وأعيش مع كل لوحة بالشكل 

الذي يســتحقه املضمــون واعطيت 
التفاؤل املطلوب لكل لوحة بعيدا عن 
الواقعية الصرفة وأردت لكل لوحة أن 
تتحدث بشكلها الواضح أمام املتلقي 
عن رســالة أحــاول أن أضعها في كل 
معارضي وهــي ان العوق الذي رافقني 
منــذ فتوتي األولى لم يجلســني في 
البيت بل زادني ارتباطا بالواقع وباملزيد 
من احلراك التشــكيلي الــذي يحمل 
خصوصية مفادها ان التفاؤل هو ســر 
مضامــني لوحاتي التــي اتعامل مها 
زاهيــة ولم تكن  لونية  بخصوصيــة 
ضبابيــة ابدا بل كانــت دائما مفرحة 
واملطلوب  الصحيــح  التوجــه  ضمن 
الذي  التشــكيلي  الزهو  للمزيد مــن 
ميثلنــي فــي مواجهــة كل املصاعب 
للوصول الــى املتلقي بذهنية مبهجة 
ومفتوحة احييها بالكتل اللونية التي 
تشير الى تفاؤل الفنان وتأثره وأيضا ال 

تخلو من هموم متواضعة.
 ماذا عن هذه الهموم التي تقصدها ؟*

 الفنــان يحــاول دائما ربط املشــاعر 
الداخليــة بالعالم احمليط به عن طريق 
اللوحــة،  وال أنســى ماوصفنــي به 
الشــاعر العراقي كاظم احلجاج  عند 
افتتــاح معرضي في البصــرة في 23 
تشــرين الثانــي 2015 عندما وصفني 
بأننــي لوتريك اخلليج مشــيرا الى ان 
التشــكيلي الكويتي املميز جدا ناجي 
احلاي ال تدري كيف يحيلك مباشرة الى 
ذلك الفرنسي القصير هنري دي تولوز 
لوتريك ذلك الباريسي الذي قلب وجعه 
النافع – ال اقــول عوقه- الى امتياز نادر 
على من هــم اطول قامــة من فناني 
باريــس فبأصابع يــد لوتريك الضامرة 
تخلد الى اليوم اسم مقهى املوالن روج 
)الطاحونة احلمراء( ومن حتت اصابع يده 

– ال اقول فرشــاته - تخلدت الى اليوم 
التي جعلها لوتريك  رقصة الكان كان 
معلما باريسيا سياحيا قبل برج ايفل 

وحتى املومنارت 
 وان الفنان الكويتي ناجي أحلاي يشترك 
اللوني  بالبذخ  الباريســي  مع سابقه 
وعــدد البــؤرات املضيئة فــي اللوحة 
الواحــدة- مــع ان بؤرة واحــدة تكفي 
لتثبيت عني الرائي وابهارهما  وجتريدات 
احلاي االخيرة وانطباعات لوتريك الرائدة 
راسخا  اوليا  انطباعا  متنحك  كلتاهما 
بوجــود )قوة تعويضية( عن شــيء..ال 
مأســاة في فقدانه وقــد طاف الفنان 
السيار،  العالم بكرســيه  بلدان  احلاي 
واقــام معــارض ومشــاركات فنية ال 
حتصــى وهو يســتحق عليهــا امتياز 
)غينيس( في التحدي االنساني الراقي 
... وأنا سعيد مبا ذهب له الشاعر كاظم 
احلجاج فلــم مينعني عوقــي أبدا من 
اليومية الطبيعية بشكل  ممارســاتي 
اجدد فيه في كل يوم ادائي االنســاني 
الذي يجعلني في غاية  والتشــكيلي 
ارتباطي بكل ماهو مبهج حياتيا وفنيا.

يذكــر ان الفنان الكويتــي ناجي احلاي 
حاصل على العديد من اجلوائز العاملية 
األبــداع  ودروع  قالئــد  و  واألوســمة 
والشــهادات التقديرية وله عشــرات 
املشــاركات في احملافــل العاملية كما 
حصل علــى لقــب الفائــز األول في 
معــارض عربيــة ودوليــة و هو عضو 
اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية 
وعضو الرابطة الدولية بباريس وعضو 
رابطة احلرف اليدوية بقارة آسيا وعضو 
النــادي الكويتي الرياضــي للمعاقني 
وعضــو مجلــس ادارة جمعية االبداع 
وعضو فــي 250 موقعــا عامليا للفن 

التشكيلي .

التشكيلي الكويتي ناجي الحاي يقيم معرضه الشخصي الثالث والعشرين
شارك بمعارض فنية عّدة وطاف بلدانًا بكرسيه السّيار 
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العواصم ـ وكاالت:

عاد وســت هام يونايتد لتذوق طعم 
بهدفني  البرمييرليج  فــي  االنتصارات 
إيفرتون  في شــباك ضيفه  نظيفني 
»املترنح« هذا املوســم، فــي الوقت 
الــذي رفض فيــه برايتــون آند هوف 
ألبيــون دخــول منطقــة املقاعــد 
األوروبية بتعادل إيجابي أمام ليســتر 
اجلولة  وذلك ضمن مواجهات  سيتي، 
الـ21 من الدوري اإلجنليزي املمتاز التي 

أقيمت أول أمس.
وعلــى ملعبــه )األوملبي( فــي لندن، 
تقمــص اجلنــاح جــارود بويــن دور 
البطولة في انتصــار الفريق اللندني 
الهدفني في  أن تكفل بتسجيل  بعد 
الدقيقتــني 34 و41.وضرب »الهامرز« 
أكثــر مــن عصفــور بحجــر بهذه 
النتيجة، حيــث أنه ابتعــد بها عن 
منطقة الهبــوط بعد أن رفع رصيده 

إلى 18 نقطة قفز بها للمركز الـ15.
كما أن الفريق اللندني استعاد ذاكرة 
االنتصارات منذ فوزه بنفس النتيجة 
املاضي على  أول  أكتوبر/تشــرين  في 
بورمنــوث.. في حني ال يزال مسلســل 
األداء الكارثي إليفرتون هذا املوســم 
بعد أن جتــرع خســارته الثالثة على 
التوالي، الـ11 هذا املوسم، ليبقى في 

املركز الـ19 وقبل األخير بـ15 نقطة.
وتعــادل برايتون آن هــوف ألبيون مع 
مضيفــه ليســتر ســيتي بهدفني 
لكل فريــق على ملعــب )كينج باور 
نقطة  الفريقان  ستاديوم(.وتقاســم 
املبــاراة، ليصبح لليســتر 18 نقطة 
في املركز الـــ14، بفارق األهداف أمام 
وست هام.في حني بات رصيد برايتون 

31 نقطة يحتل بها املركز الســادس 
ولو  توتنهــام،  إزاحة  رافضــا  مؤقتا، 
بشــكل مؤقت، من منطقة املقاعد 

األوروبية.
وواصــل أســتون فيــا انتصاراتــه 
بهدفه في عقر دار ســاوثامبتون عل 
يدين  ماري ستاديوم(..  )سانت  ملعب 

»الفيانس« بالفضــل في هذا الفوز 
واتكينز صاحب  أولــي  الفريق  لنجم 

الهدف الوحيد في الدقيقة 77.
ورفع فريق مدينــة برمنجهام رصيده 
إلى 28 نقطة فــي املركز الـ11، فيما 
توقــف رصيد ســاوثامبتون عند 15 
نقطــة يقبع بهــا في قــاع اجلدول.

وتعــادل بورمنوث وضيفــه نوتنجهام 
ملثله علــى ملعب  بهدف  فورســت 
)فيتاليتــي ســتاديوم(.ورفع بورمنوث 
رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها املركز 
الـ18، مقابــل 21 نقطة لنوتنجهام 

الذي يحتل املرتبة الـ13
من جانبه، أمطر كولن شباك ضيفه 

فيردر برمين بســبعة أهــداف لواحد 
أول أمس ضمن منافســات اجلولة 16 
من الــدوري األملاني.وعلى ملعب راين 
إينريجي ســتاديون جاءت ســباعية 
أصحــاب األرض بواســطة لينتــون 
)ق15(  تيجيس  وســتيفن  )ق9(  ماينا 
و )ق21( وإليــاس الســخيري )ق30( و 

(54( ودينيس حوسينباســيك )ق36(، 
وماركو فريدل الذي ســجل هدفا في 
ناحيته، جاء هدف  )ق76(.مــن  مرماه 
فيردر برمين الوحيد بواسطة نيكاس 
فولكــروج )ق38(.وبهــذا الفوز ارتفع 
رصيــد كولن إلى 20 نقطة في املركز 
العاشــر، فيما جتمد فيردر برمين عند 

21 نقطة في املركز التاسع.
واقتنص آينتراخت فرانكفورت وصافة 
الدوري األملاني لكرة القدم مســتغا 
فــوزه على ضيفــه شــالكه وتعثر 
فولفسبورج. مضيفه  أمام  فرايبورج 
واســتأنف فرانكفورت مشــواره في 
البوندســليجا بالفوز على شــالكه 
3 /صفر في الوقــت الذي تعرض فيه 
فرايبورج لهزمية قاســية على ملعب 

فولفسبورج صفر/ 6.
وفــي باقي املباريات فــاز بوخوم على 
ضيفه هيرتا برلني 3 /1 ويونيون برلني 
علــى ضيفه هوفنهــامي 3 /1 وتعادل 
شتوجتارت مع ماينز 1 /1.وعلى ملعب 
دوتــش بانك بــارك، تقــدم املهاجم 
الدمناركي الدولي يســبر ليندستروم 
الدقيقة  فــي  لفرانكفورت  بهــدف 
رفاييل  أضاف  الثاني  الشوط  22.وفي 
بــوري وأوريليو بوتا الهدفــني الثاني 
والثالــث لفرانكفورت في الدقيقتني 

84 و90.
ورفــع فرانكفــورت رصيــده إلى 30 
نقطة في املركز الثاني بفارق األهداف 
عن فرايبورج الذي تراجع للمركز الرابع 
بفــارق األهداف خلــف يونيون برلني 
بايرن  الثالث.ويتصدر  املركــز  صاحب 
ميونــخ جدول ترتيب البوندســليجا 
برصيد 35 نقطة ويحل اليبزج باملركز 
الرابع برصيــد 29 نقطة بعد تعادله 

مع النادي البافاري 1 /1 اجلمعة.

كولن يكتسح بريمن بسباعية وفرانكفورت يصعد لوصافة البوندسليجا

وست هام يزيد أوجاع إيفرتون.. وأستون فيال يقهر ساوثهامبتون في البرييمرليج بيروت ـ وكاالت:
تعاقد نادي دينامــو لبنان مع الاعب األميركي 
كلينتوني إيرلي ليكون ثالث أجانب الفريق في 
بطولة دبي الدولية لكرة السلة.وميتلك دينامو 
العبني أجنبيني اثنني في الدوري احمللي هما: زاك 

لوفنت وإبراهيما توماس.
التعاقد مع الاعب األميركي جاء بهدف تعزيز 
صفــوف الفريق البيروتي، وذلــك من أجل رفع 
جاهزيته وحظوظه فــي البطولة األقوى على 
مســتوى املنطقــة. ويلعب دينامــو اللبناني 
ضمن اجملموعــة األولى إلى جانب أندية الوحدة 
الســوري، ومنتخب اإلمارات، وســتروج جروب 
الفلبيني، والنصر الليبي.وتنطلق البطولة يوم 
27 كانــون الثاني اجلاري، حيــث من املرتقب أن 
تســافر بعثة دينامو منتصف األسبوع املقبل.

ويحتل نــادي دينامو وصافة ترتيــب البطولة 
اللبنانية بفارق النقاط املســجلة عن احلكمة 

املتصدر ب 27 نقطة.

الخرطوم ـ وكاالت:
استقبل نادي املريخ الســوداني، صباح أمس، العبا 
برازيليــا جديــدا، متهيــدا لضمه خــال امليركاتو 
الشــتوي احلالي.ويعتزم املريخ تدعيم صفوفه، قبل 
خوض غمار مباريات مرحلة اجملموعات مبسابقة دوري 
أبطال إفريقيا. ووصل البرازيلي أليكس دا ســيلفا، 
الذي ينشــط في مركز الظهير األميــن، العاصمة 
اخلرطوم، رفقة وكيــل أعماله.وقال املريخ، في بيان: 
»الاعب ســوف يخضع إلجراءات الكشف الطبي، 
متهيدا للتعاقد معه«.وســبق للمريخ أن تعاقد مع 
ثنائي برازيلي آخر خال امليركاتو الشتوي، هما صانع 
األلعاب األيســر ماريوس كوتيللو، والعب الوســط 

املدافع سيرجيو رافائيل.

دينامو يستعين بأجنبي 
ثالث في بطولة دبي

المريخ يستقبل
 برازيليا جديدا

لقطة من مباراة وست هام وإيفرتون

جدة ـ وكاالت:
حكيمي،  أشرف  املغربي  نال 
جنم نادي باريس سان جيرمان 
الرياضي  جائزة  الفرنســي، 
صناع  مهرجان  في  املفضل، 
الترفيه "جوي أووردز". وتفوق 
حكيمي على املصري محمد 
صاح جنم ليفربول اإلجنليزي، 
الدوسري،  سالم  والسعودي 
ومواطنه سائق الراليات يزيد 

الراجحي. 
تركي  املستشــار  وســلم 
آل الشــيخ، رئيــس الهئية 
العامــة للترفيــه، جائــزة 
الرياضــي املفضل ألشــرف 
حكيمــي ووالدته.وتعالــت 
بالتصفيق  أصوات احلضــور 
بعد قيام آل الشيخ بتقبيل 

رأس والدة حكيمي.
ووجه كريستيانو رونالدو جنم 
نادي نادي النصر، رسالة فيديو 
اعتذر  احلفل،  أثناء  للجماهير 

فيها عــن غيابه عن املهرجان 
بالتدريبات،  التزامه  بســبب 
األول  لظهــوره  يســتعد  إذ 
مع العاملي أمــام االتفاق غدا 
األحد، في اجلولة 14 من دوري 
للمحترفني. السعودي  روشن 
ويعد مهرجــان "جوي أووردز" 

بصناع  يحتفي  حفل  أضخم 
العربي  العالــم  في  الترفيه 
في مجــال الفن والســينما 
والدراما واملوسيقى والرياضة.
ويقــام احلفل فــي العاصمة 
الســعودية ضمــن فعاليات 

موسم الرياض.

سيدني ـ وكاالت:
تأهل األميركي سيباســتيان 
بإحدى  الثمانية  لــدور  كوردا 
األربع  ســام  اجلراند  بطوالت 
الكبــرى للمــرة األولــى في 
دور  كــوردا  مســيرته.وبلغ 
الثمانية من منافسات بطولة 
أســتراليا املفتوحــة للتنس 
أمــس بفوزه علــى البولندي 
بـــ3  هوركاتــش  هوبــرت 
مجموعات مقابل مجموعتني 
)3-6 و6-3 و6-2 و6-1  بنتيجة 
و7-6 (10-7( فــي الدور الرابع 
من أولى بطوالت اجلراند سام 
األربع الكبرى للموسم احلالي.
وجاء فوز كوردا على هوركاتش، 
دانييل  بالروسي  أن أطاح  بعد 
ميدفيديــف الفائــز بلقــب 
بطولــة أميــركا املفتوحــة 
عام 2021، والــذي بلغ املباراة 
بارك في  النهائية في ملبورن 

كوردا  نســختني.وينتمي  آخر 
(22 عامــا( لعائلة عاشــقة 
للتنس، إذ فاز والده بيتر بلقب 
بطولــة أســتراليا املفتوحة 
والدته  أن  1998، كمــا  عــام 
بينما  العبة محترفة سابقة، 
تهوى شــقيقتاه األكبر سنا 

رياضــة اجلولف.ويلتقي كوردا 
في دور الثمانية مع الروســي 
 18 املصنف  خاشانوف  كارين 
على  خاشانوف  للبطولة.وفاز 
نيشــوكا  يوشــيتو  الياباني 
بثــاث مجموعــات متتالية 

بنتيجة )6-0 و6-0 و6-7(.

روما ـ وكاالت:
حقق نابولي فوزا مثيرا على 
ساليرينتانا،  نظيره  حساب 
بنتيجــة )2-0( فــي املباراة 
أمس  يوم  التي جمعتهمــا 
األول، مبنافسات األسبوع 19 
اإليطالي.نابولي  الدوري  من 
بهــذا الفوز واصــل تصدره 
واالبتعاد  الترتيــب  جلــدول 
ماحقيه،  عــن  بالصــدارة 
حيــث رفع رصيــده إلى 50 
نقطة عن   12 بفارق  نقطة، 
لكن  الثاني،  باملركــز  ميان 
فريــق اجلنوب لعــب مباراة 
أكثر.وذكــر موقــع »توتــو 
ميركاتو ويــب« اإليطالي أن 
املدير  ســباليتي  لوتشيانو 
الفني لنابولــي، حقق رقما 
اإليطالي،  بالــدوري  تاريخيا 
للفوز  فريقــه  قــاد  بعدما 
ســاليرنتانا.وأضاف  علــى 

املدرب  أصبح  أن ســباليتي 
من  عــدد  أكبــر  صاحــب 
الــدوري  االنتصــارات فــي 
 276 برصيــد  اإليطالــي 

انتصارا.
األقرب  هــو  نابولــي  ويعــد 

هذا  لقب سكوديتو  لتحقيق 
املوسم، في ظل أدائه ونتائجه 
املميزة، حيث لم يهدر سوى 7 
نقاط فقط في الدور األول من 
نقطة   50 فجمــع  البطولة، 

من أصل 57.

حكيمي يتفوق على صالح بجائزة مميزة

كوردا يبلغ ربع نهائي أستراليا 
المفتوحة للمرة األولى في تاريخه

سباليتي يدخل تاريخ 
الكالتشيو برقم استثنائي

اشرف حكيمي

سباليتي

كوردا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

استقبل الســيد مقتدى الصدر 
زعيم التيــار الصدري في احلنانة 
مبحافظة النجــف أول أمس وفد 
املنتخــب الوطني لكــرة القدم 
الفائــز بــكأس بطولــة اخلليج 
التي  العربي اخلامسة والعشرين 
أقيمت منافساتها في محافظة 
البصرة.. وثمن الصدر في حديثه 
لوفدنا اجلهود التي بذلت من اجل 
حتقيق الفــوز بلقب كأس اخلليج 
العربي، داعيا إلى تعزيز األداء من 
أجل الوصــول إلى نهائيات كأس 
املقبلة. النســخة  فــي  العالم 

وحث الصــدر العبينا على تعزيز 
اإلدارية  املالكات  واحترام  التعاون 
تطوير  واحلــرص على  والتدريبية 
خدمة  على  والعمل  الفني  األداء 
العراق اوفي األندية التي يحترفون 

فيها خارج العراق.
من جانبــه، بارك الســيد عمار 
احلكيــم فوزَ منتخبنــا الوطنّي 
 ٢٥ خليجي  بلقــِب  القدم  لكرِة 
التــي أقيمت في البصــرة.. جاَء 
ذلــك بعد اتصالــه الهاتفي مع 
رئيس االحتاد العراقّي لكرة القدم 
عدنان درجــال، والــذي أكد فيه 
الســيد احلكيم إن الفوز أشــاَع 
الفــرح في ربوع الوطن وأســعد 
جمهورنا الرائع الذي كان من أهم 
مالمح جناح البطولة والذي أقدم 
لــه التبريكاَت والتهانــي بإحراز 

اللقب.
وبنّي الســيد احلكيم: إن احلُصول 

علــى كأس اخلليج جــاَء بجهودٍ 
رائعــٍة قّدمها شــبابنا الالعبون 
يبخلــوا في عطائهم  لم  الذين 
من أجــل الفوز واعتــالء منصِة 
التفوق.وأوضَح الســيد عمار في 
االتصال: إن كل نتيجة ُميزة تأتي 
من خالل تكاتــِف اجلميع، لذلك 
أبارك عمَل االحتــاد العراقّي لكرِة 
القدم جلهده اخمللص واملتفاني في 

إجناح البطولــة التي حتدث عنها 
وتوفير  والتقدير  بالثنــاء  اجلميُع 
ســبل النجاح ملنتخبنا. واختتَم 
السيد عمار احلكيم مهاتفته مع 
رئيس االحتاد عدنان درجال بالقول: 
إن إحراز كأس خليجي 25 يجعلنا 
نتطلع الى جناحاٍت ُمقبلٍة تسعد 

جمهورنا الكرمي.
احتاد الكرة يشكر املساهمني في 

إجناح خليجي ٢٥
القدم  لكرة  املركزي  االحتادُ  يتقدم 
إلى  والتبريكات  التهانــي  بأزكى 
ملناسبِة  الكرمي  العراقّي  شــعبنا 
اختتام خليجي البصرة ٢٥ ، وفوز 
منتخبنا الوطني بكأس البطولِة.

وبهذه املناســبة، نتقدم بالُشكر 
الشــخصيات  جلميع  والعرفــان 
والسياسّية  والرسمية  احلكومّية 

والثقافية واإلعالمّية واالجتماعّية 
التــي ســاهمت في إجنــاح هذا 
الكبير .شــكراً  الكــروي  العرس 
لرئيس اجلمهورّية و رئيس مجلس 
النواب ورئيس مجلس الوزراء و وزير 
الداخلّية و وزير الشباب والرياضة 
ومحافظ البصــرة وجميع الوزراء 
واملســؤولني الذين تواصلوا معنا 
في كل تفاصيل هذا اإلجناز الكبير 

.والشكر موصوٌل باحلب واالحترام 
رئيس  إيفانتينو،  جياني  للســيد 
االحتاد الدولّي لكرة القدم، و رئيس 
االحتــاد اخلليجي وجلميع رؤســاء 
نتقدُم  كما  اخلليجّيــة.  االحتاداِت 
بالُشــكر والعرفان لكل وســائل 
واحمللية  والعربّية  األجنبية  اإلعالم 
التي غطت وقائَع البطولة، ونقلت 
الصــورَة احلقيقّيــة عــن الواقع 
العراقي وشعبه الكرمي.كما نقدم 
كَل الشــكر والتقديــر لألجهزة 
األمنّية بصنوفها وعناوينها كافة 
ملا كان لها من دورٍ ميٍز في الوصول 
ننسى  األمان.وال  بر  إلى  بالبطولِة 
اللجــاَن التنظيمّية وأمن املالعب 

وكل اجلهات الساندة.
فــي   ٢٥ خليجــي  بطولــة  إن 
أن  أجمع  للعالم  أثبتــت  البصرة 
العراَق قادرٌ علــى الُنهوض مهما 
حتقيق  وعلى  الصعوبــات،  كانت 
املياديــن  كل  فــي  االنتصــارات 
بوحدته ومتاسك نسيجه الوطني.
الرائع  الرياضي  جلمهورنا  شــكراً 
الرياضّيــة  بتشــجيعه وروحــه 
العالية.وألــف شــكر واحتــرام 
وتقديــر إلــى أهلنا الكــرام في 
البصرة العزيــزة الذين كانوا أهالً 
للمســؤولية، وانعكاساً حقيقياً 
العظيم، فأضافوا  العــراق  لوجه 
رونقــاً  وطيبتهــم  بكرمهــم 
متميــزاً للبطولة.الرحمُة واخللود 
الكرمي  للضحايــا من جمهورنــا 
كبيراً  حافزاً  دماؤهم  كانت  الذين 
للفوز بالبطولِة، ونســأل اهلل أن 
الواسعة.اللهم  يسكنهم جناته 

احفظ العراق وشعبه احلبيب.

الصدر يستقبل وفدنا ويدعو أبطال الخليج العربي 25 إلى التأهل لكأس العالم 
الحكيم يبارك إحراز أسود الرافدين اللقب الرابع

وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم بطل اخلليج العربي 25 بضيافة السيد مقتدى الصدر

سيدات القوة الجوية 
يهزمن التجارة بخماسية

ثالثة حكام عراقيين 
يجتازون اختبارات نخبة آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريــق القوة اجلوية للســيدات، فــوزًا كبيرًا 
على التجــارة )5-1( ظهر اول أمــس في قاعة نادي 
األعظميــة الرياضي، حلســاب اجلولــة الثانية من 
الدوري العراقي لكرة القدم للصاالت.. سجل أهداف 
ســيدات القوة اجلوية كل من: آالء علي )3 أهداف(، 

وروان وليد، وبهرة دارة.
قدمت العبــات القوة اجلوية مبــاراة كبيرة، وجنحن 
في فرض ســيطرتهن على اللقاء، وســط تألق آالء 
علي التي ســجلت »هاتريك« األول بالدوري املمتاز.. 
ويعد هذا االنتصار، هو الثاني لسيدات القوة اجلوية، 

بعدما سبق وهزمن اوندوز )0-5(.
وتصدر القوة اجلوية، ترتيب فــرق الدوري املمتاز بـ6 
نقاط من مباراتني.. يذكر أن القوة اجلوية يشرف على 
تدريبه جنم الصقور السابق وليد ضهد، الذي يسعى 
ملواصلة جناحاته مع سيدات اجلوية بعد عدة مواسم 

من اإلجنازات املتعددة في حصد البطوالت احمللية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتــاز ثالثة حكام عراقيني االختبــارات العملية 
والنظرية اخلاصة بحكام نخبة آسيا التي أقيمت 
في ماليزيا باشــراف االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
واحلكام هم »احمد كاظم لكرة القد الســاحات 
املكشــوفة ورافــد عــالوي وراوند فتــاح لكرة 

الصاالت«.
ويعد تفــوق احلكام الثالثة نتيجة ملســتوياتهم 
الفنيــة العاليــة واجتيازهم االختبــارات نظريا 
وعمليا التي أقيمت باشــراف جلنــة احلكام في 
االحتاد القــاري لكرة القدم، إلــى جانب القدرات 

البدنية العالية التي متيز بها الثالثي العراقي.

إعالم اللجنة األولمبية
الوطني  املنتخــب  حقــق 
العراقــي املركــز األول في 
األثقال  برفع  العرب  بطولة 
للمتقدمني والتي أختتمت 
فعالياتهــا أول أمــس في 
العاصمة السورية دمشق.

أعلن ذلك ملكتبنا االعالمي 
لرفع  العراقي  االحتاد  رئيس 
محمد  الســيد  األثقــال 
كاظم مزعل مشيراً الى ان 
منتخب شباب العراق حقق 
املركز الثاني في منافسات 
حقق  كما  الشــباب،  فئة 
املركز  الناشــئني  منتخب 
منافسات  في  أيضاً  الثاني 
ببطولة  الناشــئني  فئــة 

العرب.
وأضــاف مزعــل ان رباعي 
74 وســاماً  العراق حققوا 
تنوعت بني 37 وساماً ذهبياً 
و11  فضيــاً  وســاماً  و26 
وساماً نحاســياً في ختام 
ملنافسات  األوسمة  جدول 
للمتقدمني  الثالث  الفئات 
والناشئني.وأعرب  والشباب 
مزعل عن إمتنانه ملا قدمه 
األوملبية  اللجنــة  رئيــس 
األستاذ  العراقية  الوطنية 
في  وزمالؤه  حمــودي،  رعد 
املكتب التنفيذي واألمانتني 
دعم  من  واملاليــة،  العامة 
ومتابعة  لالحتــاد  ورعايــة 
"ليســتيعد  أفضــت 
العراقيــون  الرباعــون 
والسعي  العربي  تفوقهم 
الستعادة حضورهم القاري 

في املنافسات املقبلة".
الذي  الــدور  وثّمــن مزعل 

ٱضطلــع بــه زمــالؤه في 
االحتــاد  إدارة  مجلــس 
واملالكات التدريبية واالدارية 
وجميــع املتصدين للعمل 
في بيت األثقــال العراقي، 
علــى حــّد وصفــه.و قال 
مزعــل بــأن "املتحقق هو 
وطّي  اجلميع  تعــاون  ثمرة 
صفحات التقاطع"، مؤكداً 
"بــان االحتاد يفتــح أبوابه 
جلميــع اخلبــرات الوطنية 
العمل من  الحتوائها فــي 

أجل االرتقاء باللعبة".
وبارك وزير الشباب والرياضة 
الســيد "أحمــد املبرقع"، 
برفع  الوطني  منتخبنا  فوز 
األثقال للمتقدمني ببطولة 
العرب، وملنتخبي الشــباب 
املركز  احرازهم  والناشئني 
الثاني فــي البطولة، التي 
اختتمــت فعالياتها اليوم 
الســورية  العاصمة  فــي 

دمشق.
تثمينه  عن  "املبرقع"  وعبر 
ألبطال  الكبيــرة  للنتائج 

االثقــال، واحتادهــم املثابر 
أثبت علو كعبه كما  الذي 
اجنازاته  ليتوج  دائًما،  عودنا 
في باكــورة العــام احلالي 
ببطولة العرب، ونال رباعوه 
باقتدار 74 وســاًما، تنوعت 
بــني: 37 وســاًما ذهبًيــا، 
و11  و26 وســاًما فضًيــا، 
وســاًما برونزيًــا، في ختام 
ملنافسات  األوسمة  جدول 
للمتقدمني  الثالث  الفئات 

والشباب والناشئني. 
وأضاف أن هذه النتائج التي 
تسعد جماهيرنا، إذ أتت في 
لتؤكد  املناســب  موعدها 
مكانة العــراق في األلعاب 
اجلماعية والفردية، وتضفي 
والســعادة  الفرح  جًوا من 
اإلضافية بعد ســعادة نيل 
بكرة  الوطنــي  منتخبنــا 
 ،25 خليجي  بطولة  القدم 
األعزاء  ألبطالنــا  مبــارك 
راية بلدهم  يرفعــون  وهم 
احلبيب عالًيا، وإلى مزيد من 

اإلجنازات بعون اهلل.

العراق يتوج بطاًل للعرب
 برفع األثقال للمتقدمين

المبرقع يبارك البطال المنتخب إنجازهم العربي

العبو االثقال على منصات التتويج

بغداد ـ الصباح الجديد:
بكرة  النفط  نادي  فريق  فاز 
الكرامة  فريق  على  السلة 
الســوري بنتيجــة 72-82 
ابطال غربي  في منافسات 
اســيا فــي املبــاراة التي 
أقيمت في قاعة الشــعب 
الرياضيــة..  لأللعــاب 
مباراته  النفط  وســيلعب 
املقبلة يوم اخلميس املوافق 
9 آذار املقبــل فــي قاعــة 
صائب سالم في بيروت وهو 
يواجه نظيره فريق الرياضي 
بيــروت اللبنانــي في لقاء 
اإليــاب، علمــا ان الذهاب 
انتهى بفــوز النفط بقاعة 
 100 بنتيجــة  الشــعب 
87 نقطة حلســاب  مقابل 
تضم  اتي  الثانية  اجملموعة 
الذي  اإليراني  جرجان  أيضا 
على  ضيفــا  ســيحصل 
النفــط في لقــاء الذهاب 
يوم 22 آذار املقبل في قاعة 
ان  للنفط  وسبق  الشعب، 
اإليراني  الفريق  امام  خسر 
بنتيجــة 110 مقابــل 69 

نقطة.
إلــى ذلك، أســفرت قرعة 

النســخة 32 مــن بطولة 
دبي الدولية لكرة الســلة، 
 27 يــوم  والتــي تنطلــق 
كانــون الثاني اجلــاري، عن 
متوازنتــني. مجموعتــني 

ويلعب املنتخــب اإلماراتي 
ضمــن اجملموعــة األولــى 
إلــى جانب أنديــة الوحدة 
اللبناني،  ودينامو  السوري، 
وســتروج جروب الفلبيني، 
والنصر الليبي.فيما ضمت 
أندية  الثانيــة  اجملموعــة 
اللبنانيني،  وبيروت  الرياضي 

وسال املغربي، والصفاقسي 
التونسي، والنفط العراقي.
تقام  البطولــة  أن  يذكــر 
منصور  الشيخ  رعاية  حتت 
آل  راشــد  بن  محمــد  بن 
دبي  رئيس مجلس  مكتوم، 
الرياضــي، ويســمح لكل 
العبني   3 بقيد  مشارك  ناد 
التي  القائمة  فــي  أجانب 
ســتضم 14 العًبا، على أن 
من  اثنني  مبشاركة  يسمح 
الالعبني األجانب لكل فريق 

في املباراة.

سلة النفط تتفوق في ابطال غربي اسيا

سلة النفط



بغداد - وداد ابراهيم:
يرى العديد من الرسامني، ان املعرض 
جمعية  تقيمــه  الــذي  الســنوي 
الفنانني التشكيليني العراقيني، يعد 
الفعاليــة األهم واالكثر مشــاركة 
أنه يقام بشكل سنوي وتتولى جلنة 
فيه  االعمــال  اختيار  متخصصــة، 
بدقة عالية، ناهيك عن ضمه لوحات 
يعني  مما  متعددة،  تشكيلية  ملدارس 
وتنــوع أســاليبها, وأفكارها ورؤاها، 
بحثــا عن اجلديــد في عالــم الفن 
وسحره، وســعياً حثيثاً وراء اللوحة 

الفنية املثال. 
ورمبا كان هذا هو السبب الذي جعل 
األخير  الســنوي  اجلمعية  معــرض 
للرسم والذي افتتح على قاعتها في 

املنصور امس األول، يشهد مشاركة 
66 رســاما قدموا اعمال تنتمي الى 
واســاليب،  واجتاهات  مــدارس  عدة 
.وكانت اجلمعية قد اعلنت في وقت 
سابق عن هذه الفعالية، واشترطت 
ان تكون االعمال املشــاركة جديدة 
اي  ولم يســبق لها املشــاركة في 
معرض اخر، وان يكون العمل املشارك  
مبستوى يليق بالفن العراقي للحفاظ 

على املستوى الفني الراقي . 
سلسلة املعارض

ويقول الناقد صــاح عباس في هذا 
الصــدد: حرصــت الهيئــة االدارية 
فــي اجلمعية على اقامة سلســلة 
مــن املعــارض الهامة التــي تدخل 
ضمن ســفر تاريخ الفنون العراقية 

املعاصرة وتتضمن مشــاركة الكثير 
الشــمال  اقصى  االســماء من  من 
وحتى اجلنوب كما تتضمن مشاركة 
التاقي  الفنانني وهــذا  اجيال مــن 
الفنــي يؤكد مغزى مهمــا، وهو ان 
الفنــون العراقيــة فــي كل احلقب 
لكي  املناسب  دورها  تأخذ  التاريخية 
تعلن تفوقها وتقدمها، سيما ونحن 
نعيش مرحلــة تاريخية صعبة لكن 
الفنون نــوع متقدم مــن الثقافات 
العصرية املواكبة لتطلعات العالم، 
اعماال لفنانني   املعرض  فقد شــهد 
يعبرون عــن اجتاهاتهم الفنية وفيه 
طاقات ابداعية  تكشف عن مستوى 
العراقية، وهذا هو  للفنــون  متقدم 
ديــدن الفنون في العــراق في حالة 

متقدمة من الوعــي، كما ان  اغلب 
االعمال هي حلظة االمســاك باليوم 
العراقــي الن اليــوم العراقي ممتلئ 

باإلرهاصات واالماني. 
اعمال رائعة وجديدة

الفنانة ملياء حســني قالــت: عودتنا 
اجلمعيــة على معرضها الســنوي 
للرسم ودائما يأتي املعرض  باألعمال 
الرائعة ومن مــدارس مختلفة اجد 
ان املعرض بصمة مهمة فيه اعمال 
تطــرح مواضيــع واقعيــة واعمال 
جتريدية لكن الهــدف واحد،  واجده 
متنوعة  ازهار  فيها  حديقة  يشــبه 
وابــارك اجلهــود التي شــاركت في 
اجناح هذا املعرض من فنانني واداريني 
وغيرهــم النه متميــز وفيه بصمة 

جديدة. 
 الفنانة عشتار جميل حمودي قالت 
: لدي مشــاركة في املعرض بلوحة 
تتحدث عن املــرأة العراقية واملعرض 
جاء مبستوى جيد جدا فهناك اعمال 
معاصرة واخرى حتاكي احلداثة برمزية 
عالية، وما يعزز قيمة املعرض الفنية 
انــه فتح االبواب امــام كل الفنانني 
من جيل الــرواد والشــباب وهذا ما 
دفع  احلركة التشــكيلية في الباد 
الى االمام اذ يلتقى الفنانون من عدة 
اجيال، وهناك من الشــباب من قدم 
اعماال تتحدث عن شيء مهم وهذا 
هو الفن احلقيقــي يجب ان يتحدث 

العمل عن قضية معينة.
الفنــان بســام ضياء من ســامراء 
قال: اشــارك في هذا املوسم الفني 
بعمــل واحد يحمل عنــوان" النوم" 
ان هناك مشــاركة واسعة  ووجدت 
فــي املعرض وهذا يدل على ان حركة 
الرسم في العراق تأخذ ابعادا جديدة 
نحو االبداع، وحرصــت على ان أقدم 
النوم  موضوع  فاخترت  متميزا  عما 
ألنه هروب االنسان من ضجيج احلياة 
ومــن كل ما يعاني من مشــاكل او 

مصاعب.
يذكــر ان وكيــل وزارة الثقافة عماد 
مبشــاركة  املعرض  افتتح  جاســم 
الفنانــني ســعد الطائي وقاســم 

سبتي امس االول اجلمعة.

 بغداد - الصباح الجديد:
بحــث وزير الثقافة والســياحة واالثار 
البدرانــي  فــكاك  احمــد  الدكتــور 
مبكتبه فــي مقر الوزارة مــع وفد من 
محافظة نينوى سبل تطوير الصناعة 

السينمائية في العراق.

وضم الوفد املوصلي اخملرج ليث عسكر 
واملمثــل ابراهيم االمــني وناصر اجلبل 
وبحث الوفد مع الدكتور البدراني انتاج 
االفام الطويلة والقصيرة وناقش معه 
اقامة حدث مســرحي  إمكانية  ايضا 
سينمائي ثقافي دولي متنوع في نينوى 

في وقت الحــق. ورحب وزيــر الثقافة 
بالعرض الذي تقدم به وفد نينوى، ووعد 
بدعم ذلك احلدث وان يكون حتت رعاية 

الوزارة كونه سيمثل العراق.
وبحســب اخملرج ليث عســكر، هناك 
نيــة اقامة حــدث ثقافي ســينمائي 

ومســرحي دولي يضم عدة دول عربية 
وممثلني عرب يســتضيفهم العراق من 
خال مهرجان ســينمائي دولي ضخم 
والقصيرة  الطويلة  االفام  فيه  تعرض 
الوثائقية  واالفام  االنيميشــن  وافام 

وافام الهواة.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

 66 رساما يشاركون في المعرض السنوي لجمعية 
الفنانين التشكيليين 

تضمن أعمااًل لمدارس فنية متنوعة

بابل ـ الصباح الجديد: 
مــن ٢٥٠ دينــار عراقــي – اقل مــن ١٧٠ 
سنتاً- بدأ الشــاب العراقي “مناف جودت” 
مشروعاً انسانياً إلسكان العوائل الفقيرة 
واملتعففة في مدينــة املدحتية مبحافظة 

بابل.
وتسجل احملافظة تفاقماً في أزمة السكن 
التي باتت جزءاً مــن الواقع اخلدمي املتردي 

في احملافظة.
ويسعى املشــروع الذي أُطلق عليه مناف 
“مشــروع بيت بربع دينار اإلنســاني” الى 
العشوائيات  من  الفقيرة  العوائل  انتشال 
وبيوت “التنك” التي اثقلت كواهلهم وزادت 

أوضاعهم سوءاً .
ووفقاً ملناف فإن املشــروع يقوم على جمع 

مبلــغ ٢٥٠ دينار عراقي – وهــو اقل مبلغ 
العراقية- بشــكل  العملة  مطبوع مــن 
يومــي من خال صناديق يتم توزيعها على 

املشتركني.
وقال مناف في حوار خاص؛ ان بداية املشروع 
كانت فكرة قام بطرحها على أصدقائه في 
“فيسبوك” فاقت ترحيبهم، ليحولها الى 

مبادرة مجتمعية شارك فيها الكثيرون.
شــهادة  يحمل  الــذي  منــاف  وأضــاف 
البكالوريــوس فــي القانون، ان املشــروع 
يهــدف الى إنقــاذ عدد كبير مــن عوائل 
الفقــراء واأليتــام وعوائل الشــهداء من 
السكن العشــوائي ليعيشــوا في بيئة 
مناسبة وكرمية. إضافة الى توفير السكن 
، فإن املشروع تطور ليشمل ترميم املدارس 

املتهالكة، وتوفير املســتلزمات الدراسية 
للطلبة، بحسب مناف.

كما دعم املشروع تأهيل بعض الطرق في 
مدينــة املدحتية جنــوب محافظة بابل ، 
وتأهيل فلكة الســاعة في املدينة، وإقامة 
وتوزيع  املدينــة،  تذكاري لشــهداء  نصب 
املابس على العوائل املتعففة في املدينة.

وتابــع، ان العراقيــني هــم أهــل الغيرة، 
والكثيرين من مختلف احملافظات يتبرعون 
ملشروعنا ، حتى اجلالية العراقية في اخلارج 

تدعمنا أيضاً مادياً ومعنوياً.
واكــد مناف أن هناك الكثيــر من العوائل 
التي تعيــش دون خط الفقــر وفي بيوت 
ال تصلح للســكن، داعيــاً العراقيني الى 

البحث عنهم ومساعدتهم قدر اإلمكان.

ويــرى ان علــى الدولــة توفيــر األراضي 
الفقيرة  العوائل  على  وتوزيعها  السكنية 
لكي يتــم تشــييد مجمعات ســكنية 
فيها عبر املؤسســات اخليرية او الشركات 
املوثوقة والتي لها باع طويل في هذا اجملال.

ويروي منــاف كيف وجد ذات مرة في إحدى 
اجلوالت للتقصي عن العوائل احملتاجة رجاً 
مسناً تركه اهله في بيت سقفه من جريد 
النخل ومن دون طعام، وكيف شــيدوا له 

داراً سكنية جديدة.
الشــاب البابلي أكد انه رفض الكثير من 
املبالــغ املالية التي قدمتها شــخصيات 
أنها  معتبــراً  ودينية،  وحزبية  سياســية 
كانت ألهداف شــخصية ودعائية وهو ما 

يرفضه جملة وتفصياً.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
عبرت الفنانة اللبنانية باسكال مشعاني عن شعورها 

اجلياش بفوز املنتخب الوطني العراقي بخليجي 25.
وتنمت مشــعاني عبر مقطع فيديو للشعب العراقي 

كل اخلير واملوفقية والنجاح.
وكانت باســكال مشــعاني قد كشــفت في حديث 
سابق عن طقوســها في يوم "عيد احلب" وقالت: "كل 
يــوم عندي عيد حب، فأنا أزرع احملبة لزوجي وأهلي وابني 
وجمهوري ولكل شخص، ولكن عندي طقوساً جميلة 
مع زوجي ملحــم ونحّضر مفاجــآت لبعضنا، ونتذكر 

القصص احللوة وجندد حبنا وال يوجد أجمل من احلب".
وقد شكلت باسكال مشــعاني حالة فنية فريدة في 
تســعينيات القــرن املاضي، حيث جمعــت بني جمال 
الفن والصورة، وأصبحت وجهــاً إعامياً لعدة حمات 
استخدمت أغانيها. اكتشــفها امللحن احسان املنذر، 
وانطلقــت عام 1989 حيث كانت في العشــرينات من 
عمرها تلقت الدعم من شــقيقها وأمها بسبب وفاة 
والدها مبكراً، أول ألبوماتها كان ألبوم »ســهر سهر« 
مع امللحن جمال سامة والشاعر عبد الرحمن األبنودي 
الذي صدر عــام 1991 وحقق جناحاً كبيــراً في املغرب 

العربي.
وأصــدرت بعدها العديــد من األلبومــات مثل »نظرة 
عيونك«، »بنــادي«، »قلبك قاســي«، »ملا بشــوفك«، 
»خيالة« الذي حقق هو وألبوم »نور الشمس« الذي صدر 

عام 2000 جناحاً كبيراً.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أهدى زعيم التيار الصدري، الســيد مقتدى الصدر، ساعته 
الشــخصية لاعب املنتخب الوطني العراقي، حسن عبد 
الكرمي، املعروف بـ"قوقية"، فيما تلقى األخير عروضاً خيالية 

لبيعها.
واســتقبل الصدر، مســاء أمس، في احلنانة، وفد املنتخب 
الوطني العراقي لكرة القــدم الفائز بكأس بطولة اخلليج 

العربي اخلامسة والعشرين، التي استضافتها البصرة.
ونشر عبد الكرمي صورًة له وهو يرتدي الساعة وعلق عليها 
بالقول: "شرف كبير ما بعده شرف، السيد مقتدى الصدر 
منحني ســاعته الشــخصية وخصني بها وقال: أعطوها 

لقوقية".
وأضاف: "شكراً لسماحة السيد وهذه ستكون أثمن هدية 

في حياتي".
وبعد ذلك، تلقى الاعب عروضاً لبيع الســاعة حيث عرض 
رجل األعمال باســم البهادلي مبلغ 50 ألف دوالر لشــراء 
الســاعة، فيما أبدت مجوهرات آدم اســتعدادها لدفع 17 

مليون دينار مقابل ساعة الصدر. 

الفنانة باسكال مشعالني 
تهنىء منتخبنا الوطني

الصدر يهدي ساعته 
الشخصية لـ"قوقية" واألخير 

يتلقى عروضًا خيالية لبيعها
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رحبــت األوســاط التربوية والشــعبية عامة، 
وتفاعل عــدد كبير من رواد التواصل االجتماعي 
مــع إعــان وزارة التربية اضافة مــادة "التربية 
األخاقيــة" إلى املناهج الدراســية، كما القت 
ارتياحاً لــدى العديد من أولياء األمور والتربويني، 
ممن اعتبروا اســتحداث هذه املادة ضرورة ملحة، 
لكي ال تقتصر املناهج الدراســية على اجلوانب 
التعليمية والتلقينية فقط، ليتم كذلك تفعيل 

الدور التربوي والتقوميي للمدارس واملعلمني.
وبحســب وزارة التربيــة "املادة ســتعتمد في 
األخاقية  واملبــادئ  القيــم  علــى  مضمونها 
واإلنسانية على وفق املعايير العاملية، وبالتعاون 
مــع املنظمــات والهيئــات الدوليــة املعنية، 
وبالتنســيق مع مختلف اجلهــات املعنية في 
البــاد. و"الهدف من إدخال هــذه املادة املهمة، 
هــو إظهــار أن دور وزارة التربية ال يقتصر فقط 
على اجلانب الدراســي التعليمي البحت، بل وأن 
لها دوراً تربويا وإرشــادياً محوريــاً، لبناء وبلورة 
املنظومــة القيميــة للطالــب العراقي ومنذ 

مراحل عمره الدراسية األولى.
اذ تعد األخــاق قوة دافعة للســلوك والعمل، 
فالقيــم املرغوب فيها متــى تأصلت في نفس 
الفــرد أو املتعلم" التلميذ “فإنه يســعى دائًما 
للعمل على حتقيقها، كما أن هذه القيم تصبح 
املعيار الذي يقيس به أعماله وتوفر عليه الوقت 
واجلهد، وجتنبه التناقض واالضطراب كما حتقق 
لسلوكه االتســاق واالنتظام بحيث يصبح له 
من الثبات ما يســاعد على التنبؤ بسلوك هذا 
الفــرد في مواقف جديدة بحســب مــا اثبتت 

الدراسات واألبحاث.
ان اغلب دول العالــم املتقدمة اتخذت من مادة 
" االخاق " او ما يعرف ببناء الشــخصية درساً 
مهمــا للطلبة في كافة املراحل الدراســية ملا 
له من أهميــة في تطوير الفرد واجملتمع على مر 
التاريــخ فقد اكد العديد من الفاســفة على 
اجلانب األخاقي في شتى اجملاالت العلمية مثل 

" سقراط وأرسطو".
وبالعودة الــى قرار وزارة التربيــة فهو من اجنح 
واهم القــرارات التي اقرتها الــوزارة في الفترة 
األخيــرة فنحن بحاجة الى هذا الدرس األخاقي 
املهــم ملا طرأ على مجتمعنا في الفترة األخيرة 
من سلوكيات خاطئة كان للتطور التكنلوجي 

دور في ابرازها .
نتمنــى على األهالي ان يكونوا يــدا ً واحدة مع 
الهيئة التدريســية في غرس التربية األخاقية 
الســلوكية الصحيحــة في تنشــأة األجيال 
األفكار  القادمــة ومحاولــة تصحيح بعــض 
والســلوكيات اخلاطئة لكون املدرســة وحدها 
ال تكفــي فــاألب واملعلــم واالم واملعلمة، هم 
مســؤولون عن بناء شخصية الطفل وشخص 
واحد او جهة واحدة ال تلبي الغرض املطلوب لذا 
علــى األهالي التعاون مع اجلهــات التربوية من 
أجل أبنائهم ومن آجل جيل جديد ينشأ بظروف 

تربوية صحيحة خالية من الشوائب ... 

التربية واألخالق 

زينب الحسني

من "ربع دينار".. شاب عراقي يتبنى مشروعًا انسانيًا إلسكان الفقراء وترميم المدارس

بغداد - الصباح الجديد: 
رأى العالــم يوم فوز املنتخب العراقي 
نهاية  فــي  العماني  على شــقيقه 
25" وحصوله على الكأس،  "خليجي 
فرحــاً غامراً يرســم لوحــة جديدة 
حلياة العراقيــني، فيما تواصل اإلبهار 
واإلطــراء والتعجب مــن دول اخلليج 
الشعب  يفعله  ملا  واملشاهير  والقادة 
العراقي تشــجيعاً لبلده ومســاندة 
لقب  الــذي حصد  الوطني،  ملنتخبه 
بطل مســابقة كأس اخلليج العربي 

لكرة القدم، ألول مرة منذ 1988.
وبعد أن رفــع اســود الرافدين كأس 
25، اخلميــس املاضي، عقب  خليجي 
فوزهم على عمان في املباراة النهائية 
3-2، والتــي أقيمــت مبلعــب "جذع 
النخلــة" في محافظــة البصرة، ح 
عمت احتفاالت عارمة مختلف أرجاء 

العراق.

وسائل  عبر  البشــر  مايني  وشــهد 
التواصل  ومواقــع  املرئيــة  اإلعــام 
االجتماعــي، ظمــأ العراقيني للفرح 

منذ مدة ليست بالقليلة.
نحو  أجمع  العالــم  أنظــار  واجتهت 

مشــاهد مختلفة للفرح بني مدينة 
واحدا شدهم هو  وأخرى ولكن شيئا 
البكاء والدموع فرحاً واملأســاة، حيث 
لكل مواطن في بــاد ما بني النهرين 

نصيبه من احلزن.

وســط هذه األجواء، تداول ناشطون 
مقطعــاً فيديوياً انتشــر في مواقع 
كبير،  بشــكل  االجتماعي  التواصل 
يظهر فيه شــاباً عراقياً اسمه حامد 

بحسب ما ناداه الذي صوره.
وحامد يحكي قصــة الفقدان بأوجه 
متعددة، حيث ظمأ ويبحث من سنني 
عن ماء الفرح ليرويه وهذا فقده األول.
فيما فقد مرة أخرى ســاقه اليسرى 
وهذا  واحــدة  ليكمل حياته بســاق 

فقده الثاني الذي جسد املأساة.
يظهر حامد في الفيديو: ميشي قافزاً 
العراقي  العلم  حامــاً  واحدة،  بقدم 
عقب فــوز املنتخــب الوطني ب كأس 

اخلليج 25، في احدى مدن الباد.
والقى املقطــع ردود فعــل كبير من 
مايني البشــر حــول العالم وكتبت 
تعليقات تتغنــى بحب العراق وأخرى 

تتألم حلامد.

الصباح الجديد - خاص: 
تستعد شركة فنون الشرق االوسط 
لإلنتــاج الفنــي والدرامــي إلنتــاج 
مسلسل درامي عراقي جديد ليعرض 
خال املوسم الرمضاني 2023 والعمل 
من بطولة الفنــان "غالب جواد" مع 
عدد من الوجوه الفنية الشــابة ومن 

انتاج "عمار علوان" 
وأعلــن موقع فني عراقي ان شــركة 
"فنــون الشــرق االوســط لإلنتــاج 
الفني" تعود للعمل بعد غياب طويل 
الكثير من االعمال  وكانت قد قدمت 
العراقية، وسلســلة مــن االتفاقات 
بني الشركة و جواد في اعمال مهمة 
مثــل "طائر اجلنوب واعمــاق االزقة و 
وكر الذيــب" و اضاف املوقع ان العمل 
سيشــكل مادة دســمة للمشاهدة 
في قصة مليئة باألحداث الدســمة 
والعمل للكاتب "ســلم داود" و كتب 
الســيناريو واحلوار “حســني النجار" 
ومن اخرج "امين ناصر الدين" وسيقدم 

النجم غالب جــواد دور جديد يعكس 
احتواء  فــي  الفنية  امكانياتــه  فيه 
االدوار الصعبــة واملركبة. واملعروف ان 
الفنان غالب جواد كان قد قدم الكثير 
من االدوار الفنية والتي ترســخت في 

ذاكرة املشــاهد العراقي ومنذ بداياته 
الفنية مثل مسلســل "عالم الست 
وهيبة" للكاتب الكبير صباح عطوان 
مع كبار جنوم الدرامــا العراقية مثل 

فوزية حسن واخرين.   

صورة مشرقة القت تعاطفا كبيرًا من المتابعين.. 
شاب يحتفل بكأس الخليج بقدم واحدة بعزم ال يلين

بدعم من "الثقافة".. مهرجان سينمائي دولي في الموصل

"غالب جواد" يستعد لعمل درامي للموسم الرمضاني المقبل
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