
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

11
اليوم.. الماتادور اإلسباني 

أمام إيران  وأسود األطلسي 
يواجهون البرتغال

8
الكتابة من الذروة في.. 

»النباتية«

7
»أوبك« ومنتجون في 

فيينا لبحث رفع اإلنتاج 
النفطي

6
دوريات أميركية - 

تركية على خط التماس 
في منبج

Wed. 20 Jun. 2018 issue (3960) األربعاء 20 حزيران 2018 العدد )3960(

ASSABAH ALJADEED

12 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

بغداد - الصباح الجديد: 
على الرغم مــن أن القضاء لم يقل 
انتخابات  تزوير  بشــأن  بعد  كلمته 
مجلس النواب التي جرت في الثاني 
واخلروقات  املاضي،  الشهر  عشر من 
التــي رافــت التزويــر، إال أن حمى 
الصــراع بــن الكتل الفائــزة على 
تشــكيل الكتلة األكبر في البرملان 
واحلصول على رئاســة الوزراء بلغت 
حد استثمار هذا الصراع من كتلتن 
أن وجدتا  كرديتن تعدان أصغر بعد 
فيه بابا إلحياء مطامع قدمية عفت 
عليها الســنة املاضيــة من بينها 
تخصيص %17 من املوازنة العراقية 
إلقليم كردستان، في حن لم يغب 
عن أية كتلــة من الكتل املتصارعة 
التذكير بالفراغ الدستوري الذي قد 
تدخــل فيه البــاد إذا انقضى عمر 
البرملانية األخيــرة من دون  الــدورة 
تســمية رئيس اجلمهوريــة وتقدمي 
احلقيبــة الوزارية لــه، وعلى الرغم 
مــن أن املدة مــا بن اليــوم ونهاية 
البرملان احلالي باتت تعد على أصابع 
الــوزراء حيدر  أن رئيس  إال  اليديــن 
العبادي دعا كل األطراف السياسية 
العراقية الى اجتماع لوضع مســار 
جديد للحكومــة املقبلة بعيدا عن 

التخندقن القومي والطائفي.
تلقتها  التي  والتقاريــر  األخبار  آخر 
الصبــاح اجلديــد من مراســليها 
أفادت  املواقع اإلخباريــة  ومتابعــة 
مبا تقدم، كما أفــادت بأن التحالف 

األكبــر حتى اآلن والــذي انعقد بن 
ســائرون والفتح، يسعى لتشكيل 
الكتلــة األكبــر وتقدمي مرشــحه 
لرئاسة الوزراء، اذ أكد حتالف الفتح، 
أمس الثاثاء، وجود مساع النضمام 
جهات سياســية أخــرى للتحالف 
الــذي عقده مــع قائمة ســائرون، 
مشــيراً إلى عــزم هــذا التحالف 
تشكيل الكتلة النيابية األكثر عدداً 
وتقدمي املرشح ملنصب رئيس مجلس 
الوزراء، فيما لفــت إلى أن برنامجه 
العراق من طائلة  يخرج  السياسي، 

احملاصصة.
وقــال املرشــح الفائز عــن حتالف 
الكنانــي في تصريح  الفتح أحمد 
إن "األبواب  إلى "الصباح اجلديــد"، 
الفائزة  الكتل  أمام جميع  مفتوحة 
لانضمــام إلى حتالفنــا مع قائمة 

سائرون".
وأضاف أن "الســعي مستمر حالياً 
عدداً  األكثــر  الكتلــة  لتشــكيل 
املكلفــة بتقــدمي املرشــح لرئيس 
الــوزراء، وال توجــد هنــاك خطوط 

حمراء اجتاه أي قائمة فائزة".
وأشــار إلــى أن "الهــدف االول من 
االســراع  التحالف،  االعــان عــن 
وهناك شعور  احلكومة،  بتشــكيل 
باملسؤولية بتخطي االزمات املتكررة 

التي مير بها العراق".
وأوضــح الكنانــي أن "جــزء مــن 
االســتقرار االمنــي هــو االتفــاق 
السياســي واالعــان مبكــراً عن 

الطاقــم الوزاري للخــروج من عنق 
الزجاجة".

ولفت القيادي في الفتح إلى "وجود 

مخاوف من اجنــدات خارجية حتاول 
والتأثير  العــراق  فــي  االوراق  خلط 
واالمني  السياســي  الواقعن  على 

من خال اثارة كتل سياســية على 
اخرى".

ويــرى أن "التحالــف بن ســائرون 

الطريــق على جميع  والفتح قطع 
الذين يســعون إلــى االعتماد على 
العامــل اخلارجــي فــي تشــكيل 

احلكومة املقبلة".
وبخصوص املرشــح لرئاسة الوزراء 
ذكر الكناني أن "االتفاق على اســم 
معن مــا زال بانتظار انضمام كتل 
اخرى إلى التحالف، حينها سيتفق 
على مرشح موحد يتم طرحه على 

رئيس اجلمهورية املقبل".
وزاد الكنانــي أن "خارطــة عمــل 
التحالــف اجلديد، هــي اخلروج من 
توزيع  فــي  واحملاصصة  الطائفيــة 
املناصــب واالعتماد علــى معياري 
الكفاءة والنزاهة ألننا نعلم بأن ابرز 
مشكات العراق تكمن باحملاصصة".

وذكر أن "قسماً من االسماء طرحت 
خال االيــام املاضية، لكــن الوقت 
ما زال مبكراً حلســم امللف، فنحن 
ننتظر ما ستؤول اليه املباحثات مع 

الشركاء".
"حتالف  إن  القــول  الكناني  واكمل 
االتهامات بوجود  الفتح مع معاجلة 
خروق لانتخابات من خال عد وفرز 
نسبة معينة من االصوات قد تكون 
%10 للمضــي بعمليــة تشــكيل 
مجلســي النواب والــوزراء واختيار 

الرئاسات". 

برامج وليس خطابات
من جانبــه، ذكر عضو حتالف الفتح 
جمعة العطواني أن "مامح الكتلة 
النيابيــة االكثر عــدداً بدأت تتضح 
بعــد اعــان التحالــف االخير بن 

سائرون والفتح".

إلى  حديث  فــي  العطواني  واضاف 
"اجلميــع  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
ينتظــر حكــم احملكمــة االحتادية 
العليا بخصوص الطعن على قانون 
التعديل الثالــث لقانون االنتخابات 
واذا ما قامت برد ذلــك الطعن فأن 
التحالف سوف يتحرك سريعاً على 
بتشكيل  لاسراع  الوطني  الفضاء 

احلكومة".
ونّوه إلى أن "اي لقــاء ينعقد خال 
املســتقبل القريــب بــن الكتــل 
السياســية يجــب أن ينصب على 
خطابات  وليــس  حقيقية  برامــج 
بدأت  الدستورية  االماد  ألن  اعامية 
تداهمنا ويجب خالها االتفاق على 

تشكيل الرئاسات الثاث".
وأوضح العطواني أن "الكتلة االكبر 
عندما يتم تشــكيلها تســتطيع 
الدعوة لعقد مؤمتر أو اجتماع يجري 
خاله االتفاق علــى برنامج العمل 

احلكومي للمدة املقبلة".

الكرد ومحاولة العودة
الى بيضة القبان

علــى الرغم من دعــوة زعيم احلزب 
الكردســتاني مسعود  الدميقراطي 
العراقية  السياسية  القوى  بارزاني، 
والكردية الى عقد اجتماع شــامل 
بعد عطلة عيد الفطر، في مسعى 
يهدف لوضع حد للمشــكات التي 

يئن منها العراق منذ سنوات.
تتمة ص3

الكتل الكبيرة تصارع الزمن على رئاسة الوزراء
واألكراد يعودون للمطالبة بـ17 % من الموازنة

جلسة سابقة جمللس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد:
األســترالية  الســفيرة  أعربــت 
املعتمدة فــي العراق جوان لوندس 
عن اســتعداد حكومتهــا لتقدمي 
كل أنــواع الدعــم للعــراق الذي 
ميثــل ثقــا اقتصاديــا وجغرافيا 
وسياســيا مهما على مســتوى 

انها  مؤكــدة  والعالم،  املنطقــة 
من  املمكن  الدعم  بتقدمي  ستقوم 
اجل انضمام العــراق إلى منظمة 
التجــارة الدولية، جــاء هذا خال 
لقائها وزير التجارة وكالة الدكتور 
اوضح  والــذي  اجلميلي،  ســلمان 
بــأن العراق بات اليــوم ميثل عامل 

اســتقرار في املنطقة ومبا يجعله  
بيئة اســتثمارية واعــدة ميكن ان 
كبريات  مــن  الكثير  تســتقطب 
واملستثمرين لاستفادة  الشركات 
من هذه الفــرص املتاحة، مبينا ان 
العاقــات الثنائية بن البلدين في 
تطور مضطرد، ألن اســتراليا تعد 

أحد املصادر املهمة لتوريد احلنطة 
للعراق وهناك آفــاق جيدة لتعزيز 
هذه العاقات من خال زيادة حجم 
من  واالســتفادة  التجاري،  التبادل 
القدرات االسترالية في دعم جهود 
احلكومــة العراقية فــي عمليات 
اعــادة االعمــار ورفــع مســتوى 

للمواطنــن  املقدمــة  اخلدمــات 
وتطوير الزراعة .

وكان العراق قد قدم طلباً لانضمام 
قبوله  وجرى  الدولية  املنظمة  الى 
بصفة مراقب وذلك في كانون االول 
مــن عام 2004 وهــو يتفاوض اآلن 
العضوية  من أجل احلصول علــى 

الكاملــه ، وهنــاك أراء متعارضة 
حول جــدوى االنضمام للمنظمة، 
فهنــاك من يحبذ االنضــام ملا له 
من أثار ايجابيه وهناك من يعارض 
ويحذر من تداعيات االنضمام على 

الصناعة وعلى االقتصاد ككل . 
تفاصيل موسعة ص 2

السفيرة األسترالية المعتمدة في بغداد  

العراق يمثل ثقال اقتصاديا وجغرافيا وسياسيا مهما على مستوى المنطقة والعالم 

وفد مشترك من االتحاد الوطني
والديمقراطي في بغداد خالل أيام

نينوى تحّذر من تحوّل "مخيمات ذوي الدواعش"
الى "مفرخة جديدة" لبقايا التنظيم اإلرهابي 23

المتبقي من عمر البرلمان عشرة أيام ولم يقل القضاء كلمته

a

الصباح الجديد ــ وكاالت:

واشــنطن وســيئول  اتفقــت 
على تعليق تدريبات عســكرية 
املاضي،  آب  مشتركة مقررة في 
دونالد  الرئيس  في أعقاب تعهد 
ترامب وقف "املنــاورات احلربية، 
بعــد قمته مــع زعيــم كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون.
الكورية  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
اجلنوبية في بيان "كوريا اجلنوبية 
على  اتفقتا  املتحــدة  والواليات 
اخلطط  أنشــطة  كل  تعليــق 
احلرية(  )حارس  بتدريبات  اخلاصة 

العسكرية املقررة في أب".
الدفــاع  لــوزارة  بيــان  وأكــد 
عملية  )البنتاغون(  األميركيــة 
التعليــق، وأضاف أنه ســيكون 
هناك اجتمــاع بن وزيري الدفاع 
ترامب  ومستشــار  واخلارجيــة 
لألمن القومي في شأن القضية 

هذا األسبوع.
البيان "اتســاقا مع  وجاء فــي 
التزام الرئيس ترامب وبالتنسيق 
كوريا،  جمهورية  حليفتنــا  مع 

علق اجليش األميركي كل خطط 
املناورة احلربية )حارس احلرية( في 

أب".
وقالت الناطقة باسم البنتاغون 

دانــا وايت على نحــو منفصل 
"ال نزال نقوم بتنســيق إجراءات 
إضافية. لــم يتخذ بعد قرار في 

شأن املناورات احلربية الاحقة".

ونــادرا ما يســتخدم البنتاغون 
لوصــف  حربيــة"  "منــاورة 
التدريبات العسكرية املشتركة، 
وهــي عبــارة كثيرا مــا كانت 
اإلعام  وســائل  تســتخدمها 

الرسمية في كوريا الشمالية.
جنــدي   500 و  ألــف   17 وكان 
أميركــي وحوالــى 50 ألفا من 
قــوات كوريا اجلنوبية شــاركوا 
منــاورات  في  املاضــي  العــام 
"أولتشــي حارس احلريــة"، بيد 
أن هــذه التدريبــات تركزت في 
معظمها على عمليات محاكاة 
بالكمبيوتر وليس تدريباً ميدانية 
أو  األســلحة  فيها  تســتخدم 

الدبابات أو الطائرات.
وتذخر قائمة املناورات األميركية 
الصينيــة بالتدريبات في الربيع 
من كل عام، إذ تشــهد تنظيم 
تدريبات "فــول إيغل" و"ماكس 
الشــهر  اختتمت  ثاندر"التــي 

املاضي.

وأربــك قــرار وقــف املنــاورات 
العســكرية في كوريا اجلنوبية 
الدفاعين  الكثير من املسؤولن 
الواليات  في  والسابقن  احلالين 
يعلموا في  لــم  الذين  املتحدة، 
شــأن القرار، إال عندمــا أعلنه 

ترامب.
وذكر كبيــر أمناء مجلس الوزراء 
الياباني يوشيهيدي سوجا امس 
الثاثاء أنــه لن يطرأ تغيير على 
بن  املشتركة  التدريبات  خطط 
الواليات املتحــدة واليابان، التي 
دورية مشتركة  تقومان مبناورات 

ضد كوريا الشمالية.
وأكــد "على الواليــات املتحدة 
التقيــد بالتزامهــا بالدفاع عن 
الــدول املتحالفة معها، ونفهم 
أنه ال تغيير في االلتزام األميركي 
جتــاه التحالــف بــن اليابــان 
هيكل  وفي  املتحــدة  والواليات 
في  املتمركزة  األميركية  القوات 

اليابان".

تقريـر

سيئول وواشنطن تتفقان على تعليق المناورات العسكرية

جانب من املناورات العسكرية

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر أمني رفيع في ديالى 
اجراءات  فــرض  عن  الثاثاء،  امس 
امنية مشددة على طريق كركوك- 

بغداد ملنع تكرار هجوم اجنانة.
فــي تصريحات  املصــدر   وقــال 
الصبــاح   " اطلعــت  صحفيــة 
ان  مضمونهــا  علــى  اجلديــد" 

"االجهزة االمنية اتخذت سلسلة 
إجراءات مشــددة خال الساعات 
الـ24 املاضية على طريق كركوك- 
بغداد تتضمن نشر املزيد من نقاط 
دوريات  وتعزيزها وتســير  املرابطة 

متحركة".
لن  "اإلجراءات  ان  املصــدر  وأضاف 
تؤدي إلى عرقلة ســير املركبات"، 

مؤكدا أنها "جاءت لتأمن الطريق 
الذي  ومنع تكــرار هجــوم اجنانة 

حدث قبل مساء اول امس".
وكان قائد عمليــات ديالى، الفريق 
الركن مزهر العزاوي، قد اعلن امس 
ايضــا، إنطاق عملية عســكرية 
مشــتركة وواسعة شمال جلوالء 
ووصوالً الى حدود اقليم كردستان، 

لتعقــب داعــش والبحــث عــن 
مختطفي طريق بغداد - كركوك.

وقال العــزاوي ان انطاق العملية 
يأتــي بنــاًء علــى ورود معلومات 
بإقتياد  تفيد  دقيقة  إســتخبارية 
اإلرهابيــن للمواطنــن اللذين مت 
إختطافهــم على طريــق بغداد - 
بابا  الشــيخ  الى مناطق  كركوك 

منها شــمال  القريبة  واملناطــق 
ناحيــة جلوالء )شــمال شــرقي 

ديالى(. 
وأضاف أن "العملية مشتركة من 
اجليش والشرطة واحلشد الشعبي 
وبغطــاء جــوي، وأســفرت حتى 
اآلن عــن إعتقال مشــتبه به يتم 
الراهن"،  بالوقــت  معه  التحقيق 

مشيراً الى أنه "سيتم اإلعان عن 
النتائج فور حتقيقها".

أول أمس  داعــش قد قتــل  وكان 
األحــد، 3 اشــخاص وإختطف 8 
آخرين بهجوم عبر سيطرة وهمية 
وســرحة  جنانة  منطقتــي  بــن 
)شمالي ديالى (، على طريق بغداد 

- كركوك .

إجراءات أمنية مشددة على طريق كركوك ـ بغداد تفرضها القّوات األمنية
عملية عسكرية واسعة للبحث عن المخطوفين ولمنع تكرار هجوم انجانة

بغداد- الصباح الجديد
غدا  االحتاديــة  احملكمــة  تنظر 
اخلميــس في طعــون التعديل 
الثالث لقانون انتخابات مجلس 
النواب والتي تقدمت بها جهات 
عدة من بينها رئيس اجلمهورية 
ومجلــس املفوضــن واحلــزب 

الدميقراطي الكردستاني. 
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
الســاموك  اياس  للمحكمــة 
في بيان تلقــت الصباح اجلديد 
نســخة منه "حــددت احملكمة 
الســاعة  العليــا  االحتاديــة 
العاشــرة من صباح يوم ٢١/ ٦/ 
٢٠١٨ }اخلميــس املقبل{ موعدا 
للنظر بجلسة علنية بالدعاوى 
املقامــة من رئيــس اجلمهورية 
}فؤاد معصوم{/ اضافة لوظيفته 
املفوضــن ومن  ومــن مجلس 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 

الثالث  التعديل  بقانون  للطعن 
مجلــس  انتخابــات  لقانــون 

النواب".
وكان مجلــس النواب صوت في 
جلسة استثنائية عقدها في 6 
حزيران اجلاري، على مقترح قانون 
التعديل الثالث لقانون انتخابات 
مجلس النواب رقم 45 لســنة 
2013 "بهدف حتقيق الشفافية 
في نتائــج االنتخابات واحلفاظ 
على النظام الدميقراطي للعراق 
مبا  االنتخابية  العملية  وحماية 
يؤمن الثقــة بنزاهة االنتخابات 
عــدم  ولثبــوت  وعدالتهــا 
صاحية جهاز تســريع النتائج 
بعدم  وتســببه  االلكترونيــة 
حقيقية  بصورة  النتائج  ظهور 
والجراء العــد والفرز اليدوي في 

عموم العراق".
تتمة ص3

المحكمة االتحادية تنظر 
غدا بطعون التعديل 

الثالث لقانون االنتخابات

بغداد - الصباح الجديد:
كــّذب وزيــر الطاقــة اإليرانــي 
اردكانيــان، أمس الثاثــاء، خبرا 
أنبوب  إيران تستعد ملد  أن  مفاده 

ينقل املياه الى البصرة.
وقال ردكانيان "أعلن رســميا أنه 
ليس لدينا أّي برنامج لنقل املياه 
عبر احلــدود"، نافياً أي مشــروع 
لنقــل املياه للعراق أو دولة أخرى. 
في حــن أنه لم تنتــِه أزمة نهر 
إيران  الزاب الصغير الذي وضعت 

الســّد أمام وصــول مياهه الى 
إقليم كردستان.

الفضائية  بــادي  قنــاة  وكانت 
قد بثت في تقرير لهــا، تناقلته 
وكاالت االنباء أّن إيران تستعد لـ 
"مّد انبوب عماق لنقل املياه من 
نهر كارون إلــى البصرة"، وصيغ 
التقريــر بنحــو يوحي  بــأّن مّد 
االنبوب العماق بات حقيقة على 

أرض الواقع.
تتمة ص3

بغداد- الصباح الجديد
اعلن مركــز اإلعام األمني، أمس 
تشكيل  محاولة  إحباط  الثاثاء، 
خلية إرهابية في بغداد، والقبض 

على جميع أفرادها.
تلقــت  للمركــز،  بيــان  وذكــر 
"الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
ان "قيادة عمليــات بغداد/ مفارز 
االحتادية  الشــرطة  استخبارات 
التابعــة لوكالة االســتخبارات 
وزارة  االحتادية في  والتحقيقــات 
الداخليــة متكنــت مــن إحباط 

محاولة تشكيل خلية في بغداد 
لتنفيذ عمليات إرهابية".

واضاف انه "بعد جهد استخباري 
مميز مت إلقــاء القبض على جميع 
أفــراد اخللية في مناطق شــتى 
مــن العاصمة بغداد"، مشــيرا 
اجلهات  الــى  "إحالتهــم  الــى 

التحقيقية املعنية".
ولم يوضح البيان اسم اخللية او 
نوعها او اجلهة التي تنتمي اليها، 
ومــا اذا كانت مرتبطــة بإحدى 

الدول او اطراف خارجية.

وزير الطاقة اإليراني يكّذب 
خبر مّد البصرة بالمياه

القبض على أشخاص حاولوا 
تشكيل خلية إرهابية



متابعة الصباح الجديد

بحث العــراق ممثال بوزيــر التخطيط 
وزيــر التجارة وكالة الدكتور ســلمان 
االســترالية  الســفيرة  مع  اجلميلي 
في العراق جــوان لوندس افاق التعاون 
املشــترك بــن البلدين فــي عدد من 
اجملــاالت فــي مقدمتهــا العالقــات 
التجاريــة واالســتثمارية والزراعيــة 

والثقافية والعلمية .
تصريحات صحفية  في  الوزير  واوضح 
ان العــراق بــات اليــوم ميثــل عامل 
اســتقرار في املنطقــة وبالتالي فهو 
يعــد بيئة اســتثمارية واعــدة ميكن 
ان تســتقطب الكثيــر مــن كبريات 
الشــركات واملســتثمرين لالستفادة 
من هذه الفــرص املتاحــة ، مبينا ان 
في  البلدين  بــن  الثنائية  العالقــات 
تطور مضطرد ، الن استراليا تعد احد 
املصــادر املهمة لتوريد احلنطة للعراق 
وهناك افاق جيدة لتعزيز هذه العالقات 
من خالل زيــادة حجم التبادل التجاري 
، واالســتفادة من القدرات االسترالية 
في دعم جهود احلكومة العراقية في 
عمليات اعادة االعمار ورفع مســتوى 
اخلدمات املقدمــة للمواطنن وتطوير 

الزراعة .
واضــاف الوزير ان العــراق يتعامل مع 
تكافؤ  الــدول علــى اســاس  جميع 
العالقــات ضمــن شــبكة املصالح 
التي يحكمهــا القانون الدولي ، داعيا 
العراق  دعــم  إلى  االســترالي  اجلانب 

في مســاعيه لالنضمام إلى منظمة 
التجــارة العاملية ، ملا لذلك من اهمية 
في تســهيل حركة التجارة والبضائع 

ضمن اتفاقية التجارة العاملية .
من جانبها اعربت السفيرة االسترالية 
لوندس عن استعداد حكومتها لتقدمي 
كل انــواع الدعم للعــراق الذي ميثل 
ثقــال اقتصاديا وجغرافيا وسياســيا 
والعالم  املنطقة  على مستوى  مهما 
، وســتقوم بتقدمي الدعم املمكن من 
اجــل انضمــام العراق إلــى منظمة 

التجارة الدولية .
وكان العراق قد قــدم طلباً لالنضمام 
الدوليه وجــرى قبوله  الى املنظمــة 
بصفة مراقب وذلك فــي كانون االول 
مــن عام 2004 وهو يتفــاوض اآلن من 
الكامله  العضوية  على  احلصول  أجل 
، وهنــاك أراء متعارضــة حول جدوى 
االنضمــام للمنظمــة، فهنــاك من 
يحبذ االنضام ملا له مــن أثار ايجابيه 
وهناك من يعارض ويحذر من تداعيات 
االنضمــام علــى الصناعــة وعلــى 

االقتصاد ككل .
جلدوى  العلمي  التقييم  اجراء  وبهدف 
االنضمام البــد من التعرض بالتحليل 
والســلبيات  االيجابيــات  مــن  لكل 
املترتبه علــى االنضمام في ضوء واقع 
الوطني  واالقتصاد  العراقية  الصناعة 
ككل وذلك لتحديد املوقف من جدوى 
التحليل  نتائج  الى  أستناداً  االنضمام 
واملعطيــات االقتصاديــه الداخليــه 
للبلــد، والى طبيعة عمــل املنظمة 
الدولية املعنية وقوانينها وممارساتها. 

وفــي البداية مــن املفيــد التعريف 
بوظائــف واهداف املنظمــة املذكورة 
تقوم  التــي  واالجــراءات  والقوانــن 
بتطبيقها لتحقيق اهدافها ، وكذلك 
اســتعراض لواقع الصناعة العراقية 

واالقتصاد العراقي الراهن . 
أن االنضمام يحقق العديد من املنافع 
للبلدان االعضاء، ولكنه ميثل من جانب 
أخر حتديــاً كبيراً وخصوصــاً للبلدان 

النامية، وبشــكل خاص للعراق، الذي 
مير بظروف اســتثنائيه . كما ان عدم 
االنضمام هو األخر له اثاره الســلبية 
)في ضوء انضمــام اكثر من 150 بلداً 
الــى املنظمة املذكــورة( لهــذا فأن 
مشــكلة البحــث تتمثل فــي وجود 
اشكاليات في كال اخليارين املطروحن 
وال بد من التحليل العلمي املوضوعي 

والتوصل لألستنتاج املناسب.

وتعتمد منهجية النقاشات هنا على 
النظري  االقتصادي  الوصفي  التحليل 
لتداعيات انضمــام العراق للمنظمة 
بالنســبة للصناعة العراقية والوضع 
منها  االيجابية   ، عمومــاً  االقتصادي 
والسلبية، وتشخيص املوقف املطلوب 

في ضوء نتائج التحليل .
لقد تاسست منظمة التجارة العاملية 
في عام 1995 ومقرهــا جنيف، وذلك 

في اعقاب الدورة االخيرة للمفاوضات 
اخلاصــة باالتفاقية العامــة للتجارة 
والتعرفة اجلمركيه )GATT( واملسمات 
الدولية  واملنظمــة  اورغــواي.  بجولة 
مختصة بالشــؤون والقوانن املعنية 
بالتجــارة بــن بلــدان العالــم وهي 
مســؤولة عــن مراقبة السياســات 
االعضاء  للبلــدان  الوطنية  التجارية 
ولتســوية النزاعات التجارية وتطبيق 
االتفاقــات املتعلقــة مبنظمة الغات، 
واملصممة لغــرض تخفيض التعرفة 
اجلمركية وبقية القيود املفروضة على 
التجــارة الدولية ، اضافــة الى تقدمي 
املســاعدة الفنية للبلــدان االعضاء 
. كمــا تهــدف املنظمــة الــى ازالة 
املعامله التمييزية في التجارة الدولية 
وتشــجيع التجارة متعــددة االطراف 
ومراقبة مدى التــزام البلدان االعضاء 
التفاوض  وكذلــك  الغات  باتفاقــات 

وتنفيذ االتفاقات اجلديدة.
وهناك العديــد من املزايــا اإليجابية 
التي تترتب للبلــدان التي تنضم الى 
منظمــة التجارة العامليــة من أبرزها 
حتويل االقتصــاد الوطني للبلد املعني 
الى اقتصاد حر يعتمــد على التجارة 
احلــرة املســتندة الى املنافســة، وان 
هذا من شــأنه ان يســاعد على دفع 
املنتجن نحو انتاج منتجات مبواصفات 
عالية، كمــا تدفع األســعار العاملية 
الــى االنخفــاض مبا يحقــق املنفعة 
للمســتهلكن وميكن من استيرادات 
تتمتع  متنوعــة  وخدمات  منتجــات 

باجلودة والنوعية.

كما ان االنضمام الــى املنظمة يؤدي 
الى توســيع االسواق للبلدان االعضاء 
وتشجيع فرص التصدير جراء انخفاض 
الرســوم اجلمركيــة املفروضــة على 
صادرات البلدان املذكورة في االســواق 
العاملية، مما يعني توسع حجم االنتاج 
الطاقات  اســتغالل  معدالت  وارتفاع 
االنتاجيــة وانخفاض تكلفة الوحدات 
املنتجة ، كذلك فإن التوســع املتوقع 
فــي حجم االنتاج ال بــد وان ينعكس 
علــى خلق املزيــد من فــرص العمل 
وبالتالــي تقليــص حجــم البطالة 

املنتشرة في معظم البلدان.
يالحظ ايضــا ان االنضمــام ملنظمة 
التجارة العاملية يســهم في تشجيع 
االستثمار االجنبي والذي بدوره يسهم 
في حتفيز االســتثمار الوطني. كما ان 
تدفق االســتثمار االجنبي يسهم في 
تدفق التكنولوجيــا احلديثة الى البلد 
العضو وبالتالي يســهم فــي تعزيز 
القــدرات التكنولوجية احمللية. وأخيراً 
فإن املنظمة، وطبقاً لقوانينها، تسمح 
للبلد العضو الذي يتعرض الى حاالت 
املناســبة  اتخاذ اخلطوات  االغراق من 
ملواجهة هذه املشكلة من خالل فرض 
احمللية  املنتجات  لغرض حماية  القيود 
فــي البلدان االعضاء من املمارســات 
الضــارة بالتجارة الدوليــة، وغالباً ما 
تشتمل هذه القيود على فرض الرسوم 
اجلمركية على السلع التي متثل حالة 
االغراق وبالتالــي حتافظ على مصالح 
املنتجــن احمللن واالقتصــاد الوطني 

بشكل عام.

الصبــاح  ـ  الســليمانية 
الجديد ـ عباس كاريزي:

اعلن عضو املكتب السياسي لالحتاد 
علي،  رزكار  الكردســتاني  الوطني 
عن تشكيل وفد رفيع املستوى من 
االحتاد الوطنــي واحلزب الدميقراطي 
الكردستاني لزيارة بغداد، ومناقشة 
سبل مشــاركة الكرد في تشكيل 

احلكومة العراقية اجلديدة.
وقــال علي فــي حديــث للصباح 
الوطنــي  االحتــاد  ان  اجلديــد، 
اتفقا على تشــكيل  والدميقراطي 
بقية  مع  والتفاهم  وفد مشــترك 
االطراف السياســية الكردستانية 
الراغبــة بتوحيــد املوقــف والرؤى 
الكردية للمشاركة في الوفد الذي 
قال انه ســيزور بغداد قريبا، مشيرا 
الى انه سيتم خالل الزيارة التباحث 
في  الفائزة  العراقيــة  االطراف  مع 
العراقي، وتقدمي  البرملــان  انتخابات 
السياســية  لالطــراف  مشــروع 

العراقية في بغداد.
وبشان مضمون املشروع، قال عضو 
املكتب السياســي لالحتاد الوطني، 
ان احــدى اهم نقاط املشــروع هي 
احلكومة  في  سيشاركون  الكرد  ان 
العراقية اجلديدة شــريطة تنثبيت 
حصــة %17 للكــرد فــي املوازنة 

االحتادية العامة.
وبشأن موعد الزيارة، اضاف علي، ان 
الوفد املشترك سيتوجه الى بغداد 
بعد حسم مسالة نتائج انتخابات 

البرملان العراقي.
وكان زعيــم احلــزب الدميقراطــي 
الكردســتاني مســعود بارزاني قد 
دعا القــوى السياســية العراقية 
والكردية الى عقد اجتماع شــامل 
بعد عطلة عيد الفطر، في مسعى 
يهدف لوضع حد للمشــاكل التي 

يئن منها العراق منذ سنوات.
وقال بارزاني في بيــان« إنه يأمل أن 
السياسية  األطراف  »كافة  تشارك 
بعد عطلة العيد في حوار بناء من 
أجل التوصل الى معاجلة ســلمية 
معقولــة تصب في مصلحة كافة 
الشــعوب العراقيــة ومبنية على 
أسس تنفيذ الدستور« املعتمد في 

البالد منذ عام 2005.
وقــال بارزاني »نســاند كل اجلهود 
اخمللصة واملســؤولة التي تبذل من 
في  املزمنة  املشكالت  معاجلة  أجل 
بهدف  تعرض  التي  وبالذات  العراق، 
الدســتورية للعالقات بن  املعاجلة 

أربيل وبغداد«.
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاني 
واالحتاد الوطني قــد رحبا بتحالف 
كتلة سائرون التي يتزعمها السيد 
مقتدى الصدر وكتلة الفتح بزعامة 
هــادي العامري، واعتبــرا التحالف 
ايجابية باجتاه تشكيل  ميثل خطوة 

احلكومة العراقية املقبلة.
بدوره اكد احلزب الدميقراطي اتفاقه 
مــع االحتاد الوطني على تشــكيل 
وفد مشــترك والتنســيق بشــأن 
تشــكيل  بخصوص  التحالفــات 

احلكومة العراقية املقبلة.
وقال القيادي في احلزب الدميقراطي 
علــي حســن ان »اتفاقــا مت بيننا 
الكردســتاني،  الوطني  االحتاد  وبن 
من أجل توحيد جهودنا في ســبيل 
تشــكيل حكومــة عراقيــة على 

اساس التوافق والشراكة«.
لبغداد  »زياراتنــا  حســن  واضاف 
ستكون مشتركة وسيكون هنالك 

تنسيق كامل بيننا«، وتابع »نسعى 
للحوار مع كافــة االطراف الكردية 
كوردســتاني  حتالــف  وتشــكيل 

موسع«.
بدورها قالــت حركة التغيير احدى 
ابــرز قــوى املعارضــة فــي اقليم 
كردســتان ان الشــعب العراقــي 
مبختلف مكوناته والوانه اجملتمعية 
ينتظر بفــارغ الصبر جناح خطوات 
القضاء  ومجلــس  النواب  مجلس 
فــي تصويب العمليــة االنتخابية 
الصحيح،  مســارها  الى  واعادتها 
واملزورين  التزوير  من خالل كشــف 
السياسية  بالعملية  الثقة  واعادة 

في العراق.
واضاف امن بكر رئيس كتلة حركة 
التغيير في مجلس النواب العراقي 
فــي بيان تلقــت الصبــاح اجلديد 
نســخة منه، ان حزبه يســتغرب 
ارتفــاع اصــوات بعــض القيادات 
السياســية التــي تعتــرض على 

على  وتصويته  البرملــان  اجــراءات 
مجلس  انتخابــات  قانــون  تعديل 
 2013 لســنة   45 رقــم  النــواب 

ودفاعهم عن التزوير باعذار واهية.
واشار بكر، الى ان نسبة التزوير في 
وانه   ،66% فاقت  اقليم كردســتان 
املعطيات ســتكون  وفي ظل هذه 
عمليــة العــد والفــرز اجلزئي غير 
مجدية في كشــف حاالت التزوير 
وابطالها بشــكل نهائــي، بالتالي 
فان العــد والرز الكلي والشــامل 
هــو الطريق االســلم الحقاق احلق 
الى  االمور  واعادة  التزوير  وكشــف 

نصابها الصحيح.
وطالب بكر جميع القوى السياسية 
الدميقراطية  العمليــة  للدفاع عن 
بخروجها  الســماح  وعدم  بالعراق 
والطبيعي،  القانونــي  عن مجراها 
الوطنية  املكتســبات  عن  والدفاع 
العليا قبل الدفاع عن املكتســبات 
لبعــض  الضيقــة  االنتخابيــة 

االحزاب مــن خالل دعــم اجراءات 
بغية  اليدوي،  والفرز  بالعد  القضاء 
كســب ثقة الشعب وتقوية اواصر 
التواصــل معهم من خــالل انهاء 
حاالت الفســاد والتزوير، والتي قال 
السكوت عنها سيخلق عملية  ان 
ولن  مشوهه  وحكومة  سياســية 
العراقي  تكــون ممثلــة للشــعب 
وســيكون فشــلها امرا حتميا ال 
مفر منه. مــن جانبه طالب النائب 
عن كتلة التغيير هوشيار عبداهلل، 
األمم املتحــدة واحلكومــة العراقية 
العراقي  األعلى  القضــاء  ومجلس 
باإلشــراف بشــكل مباشــر على 
عمليــة العــد والفرز فــي إقليم 
نوايا  كردســتان بســبب »وجــود 
مبيتــة من قبل احلزبــن احلاكمن 
 في اإلقليم لتزوير النتائج مجدداً«. 
تلقت  بيــان  فــي  عبــداهلل  وقال 
الصباح اجلديد نســخة منه، أنه » 
فــي الوقت الذي كنــا نأمل فيه أن 

يتم تعين القضاة الثالثة املكلفن 
باإلشراف على عمليات العد والفرز 
فــي إقليم كردســتان مــن خالل 
مجلس القضاء األعلى، مت تعيينهم 
ولألسف بشــكل مباشر من قبل 
اإلقليم،  في  القضائية  الســلطة 
رغم أن اجلميع على دراية بأن احلزبن 
الكردستاني  )الدميقراطي  احلاكمن 
واالحتــاد الوطني( يســيطران على 
اإلقليم  داخــل  املؤسســات  كافة 
وبضمنهــا القضــاء الــذي بــات 
الصارخ  تدخلهما  بسبب  مسيساً 
املؤسســة  مفاصل  كافــة  فــي 

القضائية ».
واعتبر النائب هوشــيار عبداهلل، ان 
»احلزبــن احلاكمن اليــوم يتهيئان 
التزوير  للقيــام بجولة اخرى مــن 
اســتخدام  خــالل  من  املمنهــج 
ســلطتهم احلزبية والضغط على 
نتائج  وتزوير  املؤسســة القضائية 

العد والفرز ».

شؤون عراقية2

التغيير تعتبر السكوت عن التزوير تشويها للعملية السياسية والحكومة 

وفد مشترك من االتحاد الوطني والديمقراطي في بغداد خالل أيام

د. علي شمخي 

شــكلت التهديدات التــي واجهها العراق 
على مدى الســنوات املنصرمة عائقا كبيرا 
امام توجه احلكومات العراقية املتعاقبة في 
ســبيل حتقيق التنمية والرفاهية للشعب 
وخالل اكثر من دورة انتخابية واجه رؤســاء 
الــوزارات حتديــا كبيــرا متثــل مبحاوالتهم 
واجتهاداتهم في ســبيل كبح جماح هذه 
التهديدات وااللتفات الــى الداخل العراقي 
اال ان خطــر االرهــاب وامتداداتــه واحتالل 
عصابــات االرهــاب الجــزاء مــن االراضي 
العراقيــة والتدخالت االقليميــة واالوضاع 
االمنية املضطربة في ســوريا والتوترات بن 
ايران والواليــات املتحدة االميركية من جهة 
وبــن ايــران ودول اخلليج العربــي من جهة 
اخرى واملشــكالت السياســية بن االقليم 
واملركز وملــف العالقات التركية - العراقية 
الذي تغلفــه اخلالفات حول حــزب العمال 
الكردســتاني وملف املياه وانخفاض اسعار 
النفــط  وغيرها مــن التحديــات اخلارجية  
كانــت عائقا امــام اي ســعي او خطوات 
العراقي  الواقــع  انتشــال  تريد  مدروســة 
من الركود والشــلل الذي احــاط احلياة في 
العراق واسهم االنشغال احلكومي مبواجهة 
االخطار اخلارجية في تعثر اخلطط التي اعلن 
عنها في البرامج االنتخابية من قبل زعماء 
االحزاب والكتــل او تلك التــي يعلن عنها 
رؤســاء الوزارات حن توليهم اعلى سلطة 
تنفيذية وكشفهم لبرامجهم املستقبلية 
والنريد هنا ان نبــرر حلقبة زمنية طويلة من 
الفشل واالخفاق الذي صاحب اداء اكثر من 
حكومــة عراقية وفي الوقت نفســه ايضا 
النريــد ان نبخس حقوق من جنحوا في تقدمي 
جزء يسير من استحقاقات الشعب العراقي 
وتطلعــه الى حيــاة كرمية شــبيهة بتلك 
التي حتياها شــعوب اخرى مجــاورة للعراق 
ولكننا هنا نريد ان نشــير الى اهمية العودة 
الى الداخل العراقي واالهتمام بانشــغاالت 
املواطن وهمومه املتمثلة بفقدانه البســط 
مقومات العيش الكرمي فواقع املدن واالقضية 
والنواحي والقرى والقصبات اليســر صديقا 
ومحبــا للعراق والتردي فــي تقدمي اخلدمات 
وصل الى ادنى مســتوياته واخلراب واالهمال 
في الشوارع والساحات بات واضحا الي زائر 
او سائح وسنوات الصبر واالنتظار الطويلة 
والوعود الكثيرة التــي مت اطالقها آن لها ان 
تنتهــي وآن لصفحات البؤس والشــقاء ان 
تطوى وان يتم الشــروع بالدخول الى عمق 
املدن العراقية والوصول الى الشوارع واالزقة 
الناس واالنطالق مبشاريع  يريده  واالصغاء ملا 
خدميــة واعــدة تنهي صفحــات االخفاق 

والفشل والركود وتفتح االمال بغد افضل.

االنطالق من الداخل !

تقـرير
يعتزم إعداد بيئة تستقطب الشركات والمستثمرين

العراق يبحث إجراءات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية مع أستراليا

اجتماع سابق لالحتاد الوطني الكردستاني )أرشيف(

كان الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني 
واالتحاد الوطني 
قد رحبا بتحالف 
كتلة سائرون التي 
يتزعمها السيد 
مقتدى الصدر 
وكتلة الفتح بزعامة 
هادي العامري، 
واعتبرا التحالف يمثل 
خطوة ايجابية باتجاه 
تشكيل الحكومة 
العراقية المقبلة
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وزير التجارة مع السفيرة االسترالية

بغداد ـ الصباح الجديد
اولــت وزارة االتصاالت اهتماما كبيرا في 
استحداث قســم شؤون الفضاء ليكون 
النواة الرئيسة لوكالة الفضاء العراقية 
، ملا لها من اهمية للسير قدماً في مجال 
تكنولوجيــا الفضــاء وحتقيــق التطور 
املنشــود فــي اســتراتيجيات التنمية 

واحملافظة على االمن الوطني .

ويأتــي توجيــه الــوزارة لتوفيــر جميع 
املتطلبات والتسهيالت املناسبة النشاء 
هذا القســم وتهيئة كل مســتلزمات 
العمل مبا فيها من حاسبات متخصصة 

وبرامج تستعمل في هذا اجملال . 
وقال مدير قسم شؤون الفضاء في وزارة 
االتصاالت املهندس عباس محمد حسون 
سبق ان استحصلت موافقة هيئة الرآي 

في الوزارة على اســتحداث هذا القسم 
، الذي ســيعمل على وفــق االمكانيات 
، وهناك خطة لتخصيص  املتاحة حاليا 
املكان املناسب للقسم الذي من املؤمل 
ان يكــون نواة وكالة الفضــاء العراقية 

التي سترتبط بجهات عليا في الدولة .
واضاف املهندس حســون ان استحداث 
الى توصيات  هذا القسم جاء اســتناداً 

االمــر الديواني برئاســة وزارة االتصاالت 
وعضويــة خمس وزارات ســيادية اخرى 
كالداخليــة والدفــاع والتعليم العالي 
والعلــوم والتكنولوجيــا والتخطيــط 
والتعاون االمنائــي واالمن الوطني وجهاز 
اخملابــرات الوطني ، ومن اهمها انشــاء 
وكالة الفضاء العراقية ، وصادقت االمانة 
التوصيات  الوزراء علــى  العامة جمللــس 

، بعد تأجيل انشــاء الوكالــة في ذلك 
الوقت لكون تلك املرحلة غير مناســبة 
لبــدء العمل بها نتيجــة الظرف املالي، 
مع اقتراح انشاء قســم شؤون الفضاء 
في وزارة االتصاالت لتكــون نواة لوكالة 

الفضاء العراقية .
واشار مدير القسم الى ان اهمية انشاء 
هذا القســم يكمــن في اســتقطاب 

واملتخصصــة من  الكفــؤة  العناصــر 
الوزارات واملؤسسات احلكومية وضمهم 
للعمــل في القســم لتوحيــد اجلهود 
وتفاديــا  لهدر االمــوال، واالهتمام اجلاد 
للفضــاء  الســلمية  باالســتعماالت 
اخلارجي بجميع نشــاطاته اســوة بدول 

اجلوار ودول العالم.
واوضح ان مشــاركة العراق في انشطة 

الوكاالت الفضائية من خالل املشــاركة 
فــي برامجهــا االقليميــة والعاملية مبا 
ينعكــس ايجابيا على العــراق ، كما ان 
كثير من املــالكات العراقية العاملة في 
هذا اجملال يجعلها اكثر تطورا وعلى متاس 
مباشــر بالتطورات العامليــة في مجال 
، وتأمــن حماية اجواء  الفضاء اخلارجي 

العراق.

»االتصاالت« تستحدث نواة وكالة الفضاء العراقية



3 شؤون عراقية

بغداد- الصباح الجديد:
جددت مديرية املرور العامــة، االثنني، دعوتها 
إلى االلتزام بالسرعة احملددة في الطرق، وذلك 
بعد حادث اصطدام مركبــة بعمود إنارة في 

بغداد أدى إلى إصابة ثالثة أشخاص.
وقــال مدير الســيطرة واخملابرة فــي املديرية 
العميد حيدر رشــيد القصاب فــي بيان له 
“حصل حادث اصطدام مركبة نوع شيري أجرة 
بعمــود اإلنارة احلديثة بعد صعوده على اجلزرة 
الوسطية ضمن طريق بغداد الكبير من أعلى 
تقاطع املعســكر باجتاه الــدورة قرب مصفى 

الدورة”.
وأضاف، أن “اســباب احلادث حسب املعلومات 
وفقدان  الشــديدة  الســرعة  التي وصلــت 
الســائق الســيطرة على مركبته مما ادى إلى 
وقوع احلادث وقد أصيب الســائق وشخصني 
بجروح وعلى أثره مت نقلهم إلى مستشــفى 
اليرموك وحالتهم ال تخلو من اخلطورة اضافة 

الى اضرار باملال العام واضرار باملركبة”.
وختم القصــاب بيانه بالقــول، “نؤكد على 
جميع اعزائنا املواطنني االلتزام بالسرع احملددة 

من قبل مديرية املرور لسالمتكم”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
وثيقة موجهة الى اجلامعات وهيئات التعليم، 
تنــص على انهــاء تكليف املكلفــني بأوامر 
وزارة، من أصحاب الدرجات اخلاصة ملناصبهم 
"وكالــة" دون احلصول علــى موافقة رئيس 

الوزراء.
وتنص الوثيقة، املوقعة من قبل مدير شعبة 
الدرجات اخلاصة، علي حســن الفياض، على 
إنه "نظــراً لتولي أصحــاب الدرجات اخلاصة 
املكلفني بأوامر وزارية ملناصبهم ملدة أكثر من 
ثالثة أشهر )وكالة( دون احلصول على موافقة 
رئيــس الوزراء، خالفــاً ملا جاء بقــرار مجلس 
الوزراء رقم )٧١( لســنة ٢٠١١، وما للموضوع 
من تبعات قانونية ومالية، ولعدم وجود سند 
قانوني يسمح باستمرارهم مبناصبهم ولكون 
تكليفهم ابتــداًء األمر الــذي بينته األمانة 

العامة جمللس الوزراء في أكثر من مناسبة".
"اشــارت األمانة العامة جمللــس الوزراء، لهذا 
اخملالفــة لذا توجب تصحيــح الوضع اخلاطئ 
ووضع األمور في نصابها الصحيح اســتناداً 

إلى كتاب األمانة العامة جمللس الوزراء".

بغداد-الصباح الجديد:
طالب نائــب رئيــس املفوضية العليــا حلقوق 
االنسان، علي الشمري، بتأمني احلماية الكافية 
للمناطق احملررة وإعــادة توزيع القطعات االمنية 
للمناطق  الكافيــة  احلمايــة  يوفــر  بشــكل 
الســكانية وطرق املرور الصحراوية الرابطة بني 

القرى جنوب وجنوب غرب املوصل".
ودعا الشمري في بيان تلقت له "قيادة العمليات 
املشتركة والقائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العبادي، بأهمية تكثيف اجلهود األمني وحماية 
املواطنــني العزل مــن هجمات بقايــا عصابة 
داعش االجرامية التي حتاول قلقة الوضع االمني 
بعمليات هنا وهناك من اجل زعزعة الثقة لدى 

املواطن وتهديد السلم االهلي".
وأضاف ان "العمليــة االجرامية التي قامت بها 
عصابات داعش االجرامية قرب جسر البو عكارب 
قرب احلضر من خالل قتل مدنيني وخطف اخرين 
يُعتبر حتديــاً أمنياً خطيراً ومــن واجب القوات 
األمنية واالســتخبارية إجراء حمالت عسكرية 

سريعة لغرض تامني حياة املواطنني األمنني".
وأشار "الحظنا قيام بعض العصابات االجرامية 
بنصب سيطرات وهمية وخطف مسافرين على 
الطــرق الرابطة بني كركــوك ومدينتي املوصل 
واربيــل حتدي اخر وخاصــة ان الطرق دولية ومن 
تامينها بشــكل كامل  االمنية  واجب قواتنــا 

وحماية  للجميع".

المرور العامة تجدد 
دعواتها لاللتزام 
بالسرعة المحددة

التعليم تنهي تكليف 
الدرجات الخاصة المكلفين 

بـ"مناصب وكالة" 

حقوق اإلنسان: المناطق 
المحررة تواجه تحديًا 

خطيرًا

الكتل الكبيرة تصارع الزمن 
على رئاسة الوزراء واألكراد 

يعودون للمطالبة بـ17 % من 
املوازنة

وقولــه في بيــان" إنــه يأمل 
األطراف  "كافــة  تشــارك  أن 
السياســية بعد عطلة العيد 
في حوار بناء من أجل التوصل 
الى معاجلة ســلمية معقولة 
تصــب فــي مصلحــة كافة 
الشعوب العراقية ومبنية على 
أسس تنفيذ الدستور" املعتمد 
فــي البالد منذ عــام 2005، إال 
أن عضــو املكتب السياســي 
الكردســتاني  الوطني  لالحتاد 
رزكار علي، الذي أعلن ملراسلنا 
في الســليمانية عن تشكيل 
وفد رفيع املســتوى من االحتاد 
الوطنــي واحلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني لزيــارة بغــداد، 
ومناقشة سبل مشاركة الكرد 
في تشكيل احلكومة العراقية 
مشــروع  بتقــدمي  اجلديــدة 
لالطراف السياسية في بغداد، 
قال ملراســلنا باحلرف الواحد:"  
املشــروع  نقاط  اهم  احدى  ان 
هي ان الكرد سيشــاركون في 
اجلديدة  العراقيــة  احلكومــة 
شــريطة تثبيــت حصة 17% 
االحتادية  املوازنــة  فــي  للكرد 
العامــة "، وهذا علــى الرغم 
من ان احلزبني الكرديني االحتادي 

بتزوير  متهمــان  والدميقراطي 
ما تزيد نســبته عــن %66 من 
نتائــج االنتخابات فــي إقليم 
كردســتان حســبما أورد امني 
بكر رئيس كتلة حركة التغيير 
العراقي،  النــواب  مجلس  في 
والذي أضاف في بيان:"ان حزبه 
بعض  اصوات  ارتفاع  يستغرب 
التي  السياســية  القيــادات 
تعترض على اجــراءات البرملان 
قانون  تعديل  علــى  وتصويته 
انتخابات مجلــس النواب رقم 
45 لســنة 2013 ودفاعهم عن 

التزوير باعذار واهية ".
واشــار بكــر، الى ان نســبة 
التزويــر في اقليم كردســتان 
%66، وانه وفي ظل هذه  فاقت 
املعطيات ستكون عملية العد 
والفرز اجلزئــي غير مجدية في 
كشف حاالت التزوير وابطالها 
بالتالي فان  بشــكل نهائــي، 
العد والرز الكلي والشامل هو 
الطريق االســلم الحقاق احلق 
االمور  واعادة  التزوير  وكشــف 

الى نصابها الصحيح.
وفي الســياق، اكــد املتحدث 
حسني  النصر،  حتالف  باســم 
العادلي، امس الثالثاء، ان دعوة 
العبــادي ستشــمل قرابة 10 
ولن  باالنتخابات  فائــزة  قوائم 

يتطرق لطعون االنتخابات.
وقال العادلي فــي بيان، تلقت 

منه،  اجلديد" نسخة  "الصباح 
ان " جميع القوى السياســية 
لعقد  العبــادي  بدعوة  رحبت 

اللقاء الوطني املوسع".
واضاف ان "من املؤمل ان يعقد 
هــذا اللقاء مطلع االســبوع 
كبيرة  حتضيرات  وهناك  املقبل 

بهذا الشان".
وأشار ان "الهدف من هذا اللقاء، 
االتفــاق على املعالــم العامة 
في  ومؤسساتها  الدولة  إلدارة 
املرحلة القادمة"، منوها الى ان 
"اللقاء سيشــمل قرابة عشر 
قوائم فائــزة باالنتخابات، وانه 
الطعون  الى قضية  يتطرق  لن 
قضية  انها  باعتبار  االنتخابية 
قانوني  فيها  واحلسم  قضائية 

قضائي".
ومــن جانبــه أكــد املكتــب 
اإلعالمي لرئيــس الوزراء حيدر 
العبــادي يوم أمــس ، إن دعوة 
الكتل  الــوزراء لكافــة  رئيس 
السياسية، تأتي في إطار وضع 
مسار جديد للحكومة ومن ثم 
السياســية  بالعملية  املضي 
إلــى بــر األمــان واالبتعاد عن 
واملكوناتي  القومــي  التخندق 
مشــيرا إلى أنــه ، على القوى 
تســتجيب  ان  السياســية 
سريعا لهذه الدعوة، خصوصا 
أالن  العراقــي  الشــارع  وان 
بــات متخوفا كثيــرا في ظل 

بعض  بني  املتبادلة  التهديدات 
األطــراف إذا ما تغيــرت نتائج 
االنتخابات نتيجة الكشف عن 
اخلروقات والتزوير الذي رافق يوم 

االقتراع .
اإلعالمــي  املستشــار  وقــال 
لرئيس الوزراء إحسان ألشمري 
فــي حديث خــاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان دعوة رئيس 
الــوزراء حيدر العبــادي لكافة 
االطــراف السياســية تأتــي 
في إطــار وضع مســار جديد 
املضي  ثــم  ومن  للحكومــة 
بر  إلى  السياســية  بالعملية 
التخندق  واالبتعــاد عن  األمان 
القومي واملكوناتي ، مشيرا الى 
زال يعول  الــوزراء ال  ان" رئيس 
كثيرا علــى إلغاء هذا املوضوع 
طبيعة  ظــل  فــي  وخاصــة 
والطائفي  القومــي  التموضع 
الذي ترصد محاولة عودته مرة 
أخرى إلى التحالفات التي ميكن 
ان توصف على أساس املكونات 
او الطائفــة او القومية والذي 

سيعيدنا خطوة الى الوراء .
وأضــاف الشــمري أن" القوى 
السياســية بكافة توجهاتها 
عليها ان تســتجيب ســريعا  
ان  الدعــوة وخصوصا  لهــذه 
بــات  العراقــي أالن  الشــارع 
متخوفــا كثيــرا فــي ظــل 
التهديــدات املتبادلــة إذا مــا 

من  االنتخابات  نتائــج  تغيرت 
السياســية  اإلطــراف  بعض 
نتيجة الكشــف عن اخلروقات 
والتزوير الذي رافق يوم االقتراع .

وبني املستشــار اإلعالمي بان" 
هــذه الدعوة تأتــي من حرص 
رئيــس الوزراء على مشــاركة 
بإرســال  السياســية  القوى 
الشــارع  إلى  طمأنة  رســالة 
العراقــي بان هــذه القوى أالن 
تبحــث عن مصلحــة الوطن 
وحتــاول ان تصحــح أخطــاء 
املاضي وال تبحث عن مصاحلها 
الشخصية واحلزبية والفئوية .

التحالفــات  يخــص  وفيمــا 
يــرى  األخيــرة  السياســية 
التي  التحالفات  بأن"  ألشمري 
حصلــت مؤخــرا بــني حتالف 
واحلكمة  والســائرون  الفتــح 
هو عبارة عن لم شــمل لتركة 
التحالــف الوطني التي كانت 
متجزئــة بعيــدا عــن الكتل 
بني  وحتى  للطائفيــة  العابرة 
سيجعل  وهذا  الكردية  الكتل 
برمتها  السياســية  العملية 

تعود إلى املربع األول .
وكان رئيــس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي قــد دعا، مؤخراً، 
قــادة الكتل السياســية إلى 
عقــد اجتماع على مســتوى 
عال« وقال فــي كلمة متلفزة 
على  احلفــاظ  حتــدي  "نواجه 

البالد، لكننا علــى ثقة بعبور 
هذه املرحلة الصعبة".

وزير الطاقة اإليراني يكّذب
خبر مّد البصرة باملياه

فيما تعد محافظة خوزستان، 
املناطق  أولى  للبصــرة  احملاذية 
املتضــررة، ألنها هــي ذاتها متر 
بتوقيف  تســببت  مياه  بأزمة 
بســاتني  وموت  الــرز  زراعــة 
في  االمالح  وتصاعــد  النخيل 
مياه مدينتي عبــادان والدورق. 
وذلك بعد مشــاريع الســدود 
ونقــل املياه إلى مــدن إيرانية 

أخرى.

احملكمة االحتادية تنظر غدا 
بطعون التعديل الثالث 

لقانون االنتخابات
القضــاء  مجلــس  وأنتــدب 
األعلى، 18 قاضياً إلدارة مكاتب 
االنتخابات واإلشراف  مفوضية 
على عملية العد والفرز اليدوي 
لنتائــج االنتخابــات مبوجــب 

تعديل قانون االنتخابات.
يذكر ان احملكمة االحتادية العليا، 
اجلاري  13 حزيــران  رفضت في 
باإلجمــاع رد طلــب مفوضية 
القــرار  إصــدار  االنتخابــات، 
}الوالئــي{ بوقف تنفيذ احكام 
قانــون تعديل الثالــث لقانون 

انتخابات مجلس النواب.

تتمات ص1

بغداد – حترير مختطف
ذكر مصدر امني في عمليات بغداد 
امــس الثالثاء ان طفــال مختطفا 
جــرى حتريره والقــي القبض على 
ناســفة  عبوات  ومعاجلة  اخلاطف 

في مناطق مختلفة ببغداد.
وذكر املصدر ان القوات األمنية في 
قيادة عمليات بغــداد متكنت على 
وفق معلومات استخبارية من حترير 
طفــل مختطف والقــاء القبض 
منطقة  ضمــن  خاطفــه  علــى 
)عــرب جبــور(" ، مبينــا انه جرى 
تنفيذ واجــب تفتيش في منطقة 
نتج عنه  بغداد  )السعدان( جنوبي 
العثور على )6( عبوات ناســفة مع 
بطل اوكســجني وهــي مخلفات 
حربية لعصابات داعش اإلرهابية"، 

مشيرا انه "مت معاجلة املواد من دون 
حادث".

كركوك – اعتقال مطلوبني 
اعلن الناطق باســم مركز االعالم 
االمني امس الثالثــاء، العثور على 
مواد متفجــرة والقبض على عدد 

من املتهمني في كركوك.
الناطق باسم املركز، العميد  وذكر 
يحيى رسول، ان "الشرطة االحتادية 
ضمن عمليــات محافظة كركوك 
فتشــت القرى ) اللزاكة - حســن 
شــالل - الكمالية - دلس الصغير 
- دلــس الكبير - حشيشــة - تل 
الشــعير - طوبــزاوة - العدنانية 
- زنقــر - كمبص( ونتــج عن هذا 
التفتيش تفكيك عبوة على طريق 

قره تبه - الكثاحية".

صالح الدين – انفجار عبوة 
أفاد مصدر محلــي في محافظة 
صالح الدين امــس الثالثاء ، مبقتل 
إمــرأة وإصابة أحد أفــراد عائلتها 
بجروح أثــر تفجير عبوة ناســفة 

شرقي احملافظة .
وقــال املصــدر إن "عبوة ناســفة 
على  امس  يــوم  صبــاح  إنفجرت 
عائلة  تســتقلها  مدنية  ســيارة 
بأطراف  أثناء مرورها في طريق  في 
قريتي البو عيسى ومبارك الفرحان 
التابعتني لصــالح الدين من جهة 
الشــرق والقريبة من حدود ديالى" 
العبوة أسفر  أن "تفجير  ، مضيفا 
وفقــاً للمعلومــات املتوفــرة عن 
مقتل إمرأة وإصابة شــخص على 
األقل من عائلتهـــا في الســيارة 

املذكورة ".

االنبار – ضبط عتاد 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
االنبــار امــس الثالثــاء ان القوات 
األمنيــة عثرت على 52 قنبرة هاون 

و9 عبوات ناسفة باحملافظة 
وذكر الناطق باســم مركز اإلعالم 
ان"  رســول  يحيى  العميد  األمني 
 52 على  عثــرت  األمنية  القــوات 
قنبــرة هــاون عيــار 120 ملم في 
منطقة املصلخة فجرت موقعيا " 
، مضيفا كما عثرت على 9 عبوات 
ناســفة متصلــة قدمية بســلك 
نحاسي في منطقة الضبعة جرى 
معاجلتها من قبل مفارز املعاجلة". 

ذي قار – نزاع مسلح 
افاد مصدر محلي بقضاء اجلبايش 
جنوبــي محافظة ذي قــار، امس 
الثالثاء، باعتقال 4 اشخاص نتيجة 

نزاع عشائري في ذي قار.
واوضح املصدر ان "نزاعاً عشــائرياً 
وقع في ســاعة متأخــرة من يوم 
امــس االول االثنــني، فــي قضاء 
اجلبايش جنوبــي محافظة ذي قار، 
بــني عشــيرتني تتبعان لعشــائر 
بني اســد في القضــاء"، الفتا ان 
"االجهــزة االمنية بقضاء اجلبايش 
نفذت حملــة دهم وتفتيش صباح 
واالرياف  القــرى  مناطق  في  اليوم 
التابعة للقضاء بحثا عن مطلوبني 
تسببوا بالنزاع العشائري"، مؤكدا 
ان "االجهــزة االمنيــة متكنت من 
اعتقال 4 مطلوبــني، فيما صاردت 
الذي  والعتاد  االسلحة  من  العديد 

كان بحوزتهم".

نينوى – اعتقال ارهابي 
الداخلية  الناطق باسم وزارة  اعلن 

امس الثالثاء القاء القبض على ما 
العقارات" في  بـ "مسؤول  يسمى 
صفوف عصابــات داعش االرهابية 

في اجلانب االيسر ملدينة املوصل.
وقال الناطق اللواء ســعد معن ان 
التابعة لقيادة  النجــدة  " مديرية 
شــرطة نينوى القت القبض على 
ما يسمى مســؤول العقارات في 
 ، االرهابية  صفوف عصابات داعش 
وكان يعمل خالل تواجد العصابات 
والده  مــع  باملوصــل  اإلجراميــة 
منصب  يشغل  كان  الذي  االرهابي 
ما يسمى }الوالي الشرعي{ ملناطق 

جنوبي مدينة  املوصل ". 

البصرة – انفجار لغم 
أفــاد مصــدر أمني في شــرطة 
محافظــة البصرة امس الثالثاء أن 
شــاباً يعمل في رعي األغنام لقي 

مصرعه في منطقة صحراوية تقع 
غرب احملافظة من جراء تعرضه إلى 
انفجار لغم أرضــي مضاد لألفراد 

من مخلفات حرب اخلليج الثانية.
وقال املصدر  إن "شــاباً يعمل في 
رعي األغنام لقي مصرعه بســبب 
تعرضه إلــى انفجــار لغم أرضي 
عليــه من مخلفات حــرب اخلليج 
الثانية فــي العــام 1991"، مبيناً 
أن "احلــادث حصــل فــي منطقة 
الواقعة غرب  اللحيس الصحراوية 
محافظــة البصرة ضمــن احلدود 
اإلدارية لقضــاء الزبير" ، الفتا إلى 
أن "احلــادث ليــس األول من نوعه 
فــي تلــك املنطقة، حيث ســبق 
القليلة  األعــوام  تعرض خالل  وأن 
املاضيــة العديد من رعــاة األغنام 
والباحثني عن اخمللفات املعدنية إلى 

حوادث مشابهة. 
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الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

حــذر مصــدر امنــي عراقي من 
االرهابي  داعش  تنظيم  استغالل 
انصاره  لعوائل  املكثــف  للوجود 
النزوح  مخيمــات  في  وبقاياهم 
جنوبــي املوصــل، وحتويــل تلك 
اخمليمــات الــى مفرخــة جديدة 
اسوة بالســجون قبل عام 2014 
التي تخــرج منها عتاة االرهابيني 
والقتلة، فيما لوحظ ارتفاع وتيرة 
نشــاط بقايا التنظيــم جنوبي 
يســتدعي  الذي  االمــر  املوصل 
اجراءات رادعة ورمبا تدخل الطيران 
احلربي العراقي املروحي واملقاتالت 

ثابتة اجلناح.
وقال ضابط فــي اجليش العراقي 
يحمــل رتبة نقيــب، طلب عدم 
الكشــف عن اســمه النه غير 
واالكتفاء  بالتصريــح،  مخــول 
بلقبه )ابو عــالء( في حديث الى 
"الصباح اجلديــد" ان "مرور اكثر 
من ســنتني بــني مئــات عوائل 
تنظيم داعش االرهابي وتواجدهم 
جنوبي  النزوح  مخيمات  في  معا 
املوصل بدا يفرز مؤشــرات ميكن 
وصفها بالسلبية، ورمبا مخاطرها 
ستتوسع وتؤثر بالوضع االمني ان 

لم يتم وضع حلول ناجعة لها".
العوائل  تلك  من  "الكثير  واضاف 
ال شــان لها مبا حصــل ويحصل 
وهي تريد ان تعيش فقط وتتجاوز 
املاضــي القريب علــى اعتبار ان 
احد ابنائهــا تورط بجرائم داعش 
بدون علمهم، ولكــن في الوقت 
هنالــك اعــداد ال يســتهان بها 
ممن ال ميكن غــض الطرف عنهم 
وعن حتركاتهم ســواء داخل تلك 

اخمليمات او خارجها".
واشــار ابو عالء الــى ان "جميع 
وســائل االتصــاالت متاحة، من 
انترنــت،  وشــبكات  موبايــالت 
وهذا ســالح ذو حدين، حيث انه 
قبل بضعة ايــام، قامت زمرة من 
ســكنة مخيم اجلدعــة، باعداد 

كمني لعنصر امني باخمليم نفسه 
اثناء تواجده خارجه بالتنسيق مع 
اشخاص خارج اخمليم، ومت خطفه، 
لكن القــوات االمنية جنحت في 
اخلاطفني  واعتقال  اطالق سراحه 
الستة من سكنة اخمليم ومالحقة 

اخرين مختفني خارجه".
وتابع "ال يجوز ان ننســى ان جمع 
سجون  في  واملعتقلني  االرهابيني 
ومعتقالت ما قبل عام 2014 افرز 
لنا عتاة االرهابيني الدواعش الذين 
مت تهريبهم بعمليات ارهابية او مت 
اطالق سراح بعضهم لعدم توفر 
االدلة، ونحن نخشــى ان تتحول 
مخيمات النــزوح جنوبي املوصل 

الى مفرخة جديدة تنتج لنا جيال 
وتعيد  االرهابي  داعش  من  جديدا 
جتميع بقايــاه او تضخ اليه دماء 

شابة ووجوها جديدة".
ميكن  التــي  االجــراءات  وحــول 
اتخاذها ملكافحة هذه التوجهات، 
افاد ابو عــالء بالقول "ينبغي فرز 
ليس  الذين  مــن  داعــش  عوائل 
ايــة مؤشــرات امنية  عليهــم 
ســلبية عن تلك املشــتبه بها 
وتفرقة  وحتركاتها،  وبانشــطتها 
االخيرة عــن بعضها البعض، الن 
وجودهــم معا ميثل وضــع اجزاء 
مفككة من قنبلة قد تنفجر بعد 

جتميعها".

ومضى بالقــول "وينبغي مراقبة 
نقلها  بعد  بها،  املشتبه  العوائل 
الماكــن اخرى، مراقبة شــديدة، 
وتفتيش على  واجراء مداهمــات 
االجهــزة االلكترونيــة وتقفــي 
يتواصلون  التي  املصادر  واثر  اثرها 
معها، وإشعارهم بانهم مراقبون 
وســيعرضون انسهم للخطر اذا 

ارتكبوا خطا ما".
ارتفاع وتيرة نشاط بقايا داعش

علــى نفــس الصعيد، افــاد ابو 
عالء بانــه "ميكن مالحظة ارتفاع 
نشــاط بقايــا خاليــا العدو في 
انه  املوصل، حيث  مناطق جنوبي 
بضعة عمليــات مهاجمة لقرى 

واســتهداف لشــخصيات بارزة 
حصلــت في االســابيع القليلة 
املاضيــة، كمــا ان الســيطرات 
بضعة  ينصبها  التــي  الوهمية 
بعد  وخاصة  داعش  اشخاص من 
الغروب بدات تستفحل، وال ميكن 
الحد نكرانها، رغم انه يتم نصبها 
على طرق ثانوية، لكن عموما هي 
طرق سالكة يستخدمها االهالي 
والعناصر االمنيــة اثناء ذهابهم 
العودة  او عند  باجازاتهم  للتمتع 
لوحداتهم العســكرية في تلك 

املناطق".
وشــدد ابو عــالء علــى "ضرورة 
استهداف احلوائج في نهر دجلة، 

بضربــات جويــة مــن الطائرات 
ثابتة  املقاتلة  والطائرات  املروحية 
اجلناح، الن تلك احلوائج باتت نقاط 
استراحة وانطالق لعناصر داعش، 
حيث انهم يعمــدون ترك اغذية 
يســتفيدوا  كي  فيها،  واعتــدة 

منها الحقا".
اجلهــد  "تفعيــل  ان  مبينــا 
االســتخباري في مالحقة الذين 
يســاعدون عناصــر داعش على 
االختباء او مدهــم باملؤن مبناطق 
جنوبي املوصل بــات امرا ضروريا، 
كي ال يشعر الدواعش وانصارهم 
انهم يعملون فــي مأمن من يد 

العدالة".

مرور أكثر من سنتين 
بين المئات من عائالت 
تنظيم داعش اإلرهابي 
وتواجدهم معا 
في مخيمات النزوح 
جنوبي الموصل بدأ 
يفرز مؤشرات يمكن 
وصفها بالسلبية، وربما 
مخاطرها ستتوسع 
وتؤثر بالوضع األمني 
إن لم يتم وضع حلول 
ناجعة لها

نينوى تحّذر من تحّول "مخيمات ذوي الدواعش"
الى "مفرخة جديدة" لبقايا التنظيم اإلرهابي

ارتفاع نشاط زمر التنظيم جنوبي الموصل يستلزم إجراءات رادعة
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

تواصــل وزارة االعمار واالســكان 
والبلديات واالشغال العامة تنفيذ 
املزارات  العمــار  اخلدمية  حملتها 
االيزيدية في قضاء ســنجارالتابع 

حملافظة نينوى.
وذكــر املركز االعالمي للــوزارة ان 
بلديــة ســنجار التابعــة ملديرية 
تشكيالت  احدى  العامة  البلديات 
خدمية  حملــة  نفــذت  الــوزارة 
القضاء شــملت  كبرى في مركز 
فتح الطرق ورفــع األنقاض وإزالة 
اخمللفــات وتهيئة وتأهيــل وأعادة 
كمزار   ( االزيديــة  املــزارات  أعمار 
رشــكا ومزار شيخ حســن ومزار 
شهيد ( الواقعة في جبل سنجار 
إضافة إلى تأهيل عدد من البنايات 
احلكومية  واملقرات  واملؤسســات 
) كبنايــة احملكمــة ، دائرة األحوال 

واجلنسية (.
واشــار املركز االعالمــي الى رفع 
الــف طن من  ما يقرب مــن)30( 
األنقــاض والنفايات مــن القضاء 
وأن احلمالت اخلدمية مستمرة في 
واطراف قضاء سنجارإلعادة  مركز 

احلياة واخلدمات للمواطنني . 
علــى صعيد اخــر تواصــل وزارة 
والبلديــات  واالســكان  االعمــار 
ألعادة  العمل  العامة  واالشــغال 
تأهيل عدد من املعامل التابعة لها 

في احملافظات كافة.
للــوزارة  االعالمي  املركــز  وذكــر 
احدى  العامة  اشــور  شــركة  ان 
تواصــل  الــوزارة  تشــكيالت 
اعمالها لتأهيل معمل اســفلت 
ويباو)١٦٠طــن/ ســاعه( وهو من 
املعامــل املشــطوبه فــي موقع 
املرور السريع ط٦ ، وقد جرى نقله 
وتأهيله في موقع الرميله لتجهيز 
االســفلت الــى مشــروع طريق 
البصرة حيث  القاسم في  محمد 
يبلغ انتاجه االن مايقرب من )30 ( 

الف طن.
وتابــع املركز االعالمــي كما جرى 
تأهيل معمل اســفلت السالمية 

فــي  )٢٥٠طن/ســاعه(  بطاقــة 
الى  والذي تعرض  نينوى  محافظة 
تدميــر ونهب من قبــل عصابات 
, وتأهيل معمل  داعش االرهابيــة 
اســفلت تيانوفا           )١٢٠ طنا /

ساعة( في محافظة بابل وهو من 
املعامل املرشحة للشطب.

وبني املركــز االعالمــي أن معمل 
في  ماريني/كوكجلــي  اســفلت 
نينــوى )٩٠طنا/ســاعه( هــو من 
ان سواعد  اال  املعامل املشطوبة،  
مالكاتنا اســتطاعت الوصول الى 
أجل  فيــه من  مرحلــة متقدمة 
االســهام الفاعلة فــي اعمار ما 

دمره االرهاب في محافظة نينوى.
كما اعلنت الوزارة  عن املباشــرة  
تأهيل  بأعــادة  اعمالها  بتنفيــذ 
وتبليط شــارع السايلو الواقع في 
حملافظة  التابع  تلعفر  قضاء  مركز 
نينوى ضمن تخصيصات مشاريع 
املناطق  أعمــار  إعــادة  صنــدوق 

املتضررة .
وذكــر املركز االعالمي للــوزارة ان 
والفنية في  الهندســية  املالكات 
التابعة  نينــوى  بلديــات  مديرية 
ملديريــة البلديــات العامة إحدى 
أعمالها  باشرتا  الوزارة  تشكيالت 
السايلو  شــارع  وأكساء  بصيانة 

في مركز قضــاء تلعفر باحملافظة 
مترا طول   )1250( إجمالي  وبطول 

وبعرض )30( مترا.
أعمال  أن  االعالمــي  املركــز  وبني 
التأهيــل شــملت عــدة مراحل 
كقشط طبقة اإلسفلت املتضررة 
للشــارع فضالً عن أعمال تبليط 
الذي  الثاني  املمر  وأكساء شــارع 
يربــط دورة احملطــة بتقاطع دورة 
محمود جــوالق وبطول )250( مترا 
أضافــة الــى تنظيــف القنطرة 
املســدودة وعلــى طــول شــارع 

السايلو.
يذكــر ان  مديريــة بلديــة نينوى 

تواصل بتقدمي  اجلهود اخلدمية في 
احملافظة  ونواحــي  أقضية  جميع 
العمراني  بالواقع  االرتقاء  من أجل 
واخلدمــي وتقدمي أفضــل ما ميكن 

تقدميه للمواطنني .
كما تواصل الــوزارة تنفيذ حملة 
االنقاض في  لرفــع  خدمية كبرى 
مناطق متفرق من املدينة القدمية 

باملوصل
وذكــر املركز االعالمي للــوزارة ان 
التابعة  املوصــل  بلديــة  مديرية 
ملديريــة البلديــات العامة احدى 
اعمالها  تواصل  الوزارة  تشكيالت 
اعمــال حملة خدمية  تنفيذ  في 

كبرى لرفع االنقــاض وفتح االزقه 
القدمية  املدينــة  فــي  الضيقــة 
املنصوريــة  مناطــق  شــملت 
والرابعية وحمام املنقوشة االثرية.

واشــار املركــز االعالمــي الى ان 
لرفع  اليومية  التنظيــف  حمالت 
قطاعات  تنفذها  التــي  النفايات 
بلدية املوصل مســتمرة في احياء 

متفرقة في ايسـر املوصـل.
مبينا ان احلمالت التظيفية شملت 
في  كبيرة  وبكميــات  نفايات  رفع 
مناطق سومر والسكر والسبعاوي 
وحي الشيماء واالنتصاروفلسطني 

والنسابه وحي الصديق. 

تأهيل عدد من معامل االسفلت في المحافظات 

حملة خدمية كبرى إلعمار المزارات األيزيدية في سنجار
ص

أشار المركز 
اإلعالمي الى رفع ما 

يقرب من)30( ألف 
طن من األنقاض 

والنفايات من القضاء 
وأن الحمالت الخدمية 

مستمرة في مركز 
وأطراف قضاء 

سنجارإلعادة الحياة 
والخدمات للمواطنين 

املزارات االيزيدية في سنجار
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حظر زراعة ثمانية 
محاصيل صيفية 

بسبب أزمة المياه
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن مســؤول في وزارة الزراعة بأنه تقرر حظر 
زراعة ثمانيــة محاصيل، ضمن اخلطة الزراعية 
للموســم الصيفــي، عازيا الســبب الى قلة 

اإليرادات املائية.
واوضح وكيل الوزارة مهدي ضمد القيســي ان 
»وزارة الزراعة قدمت اخلطة الزراعية للموسم 
الصيفي إلــى وزارة املوارد املائيــة العتمادها«، 
مبينا ان »األخيرة اعتذرت عــن عدم اعتمادها 

بسبب قلة اإليرادات املائية«.
واكد وكيل الوزارة إلغــاء زراعة محاصيل الرز، 
الــذرة الصفــراء، الذرة البيضاء، السمســم، 
القطن، الدخن )من احلبوب  يســتعمل كعلف 
للحيوان (، زهرة الشــمس واملاش )بقوليات( من 

اخلطة الصيفية«.
يذكر ان العراق يعاني منذ سنوات من انخفاض 
متواصل في اإليرادات املائيــة عبر نهري دجلة 
والفرات، وفاقم من أزمة شح املياه تدني كميات 

األمطار الساقطة خالل السنوات املاضية.
ويعتمد العراق في تأمني املياه بشكل أساسي 
على نهري دجلــة والفــرات وروافدهما، وتنبع 
جميعها من تركيا وإيــران وتلتقي قرب مدينة 
البصرة جنوبي العراق، لتشــكل شط العرب، 

الذي يصب في اخلليج العربي.

تفعيل خدمة البطاقة 
الوطنية وإعادة ربط 

الشبكة الهاتفية في األنبار

»التنمية« تمنح 
إجازات لتأسيس 

مشاريع صناعية جديدة

االنبار - الصباح الجديد:
قامت هيئة صيانة الكابل الضوئي في مديرية 
إتصاالت األنبــار من إيصال الكابــل الضوئي 
لناحية الفرات حيــث ربط الكابل على أعمدة 
خاصة من أجل عبور نهر الفرات باالســتعانة 
برافعــات مديريــة كهرباء احملافظــة  وأجنزت 
امليدانية بوقت قياسي لغرض تفعيل  األعمال 
خدمة البطاقة الوطنية املوحدة وبقية خدمات 

اإلتصاالت واألنترنت في الناحية .
مــن جانب أخــر متكنــت الفرق الهندســية 
والفنية في املديرية من إعادة تشغيل الشبكة 
الهاتفيه في تقاطع شــارع 20 وحي الضباط 
في مدينة الرمادي  بعد ان متت توسعة الشوارع 
الرئيســة في املنطقتني أعاله من قبل البلدية 
وأجنز العمل بالتنســيق مع ديــوان احملافظة ، 
فيما تســتمر مالكات مديرية إتصاالت األنبار 
بتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني واملؤسسات 

احلكومية .

بغداد - الصباح الجديد:
منحت املديرية العامــة للتنمية الصناعية 
التابعة لــوزارة الصناعة واملعــادن عدد من 
التاسيس ملشــاريع صناعية جديدة  اجازات 

خالل شهر ايار املاضي.
وقال املهندس ســالم سعيد احمد مديرعام 
املديرية ملركز االعــالم والعالقات العامة في 
الوزارة ان املديرية منحت)25( اجازة لتأسيس 
 )5( ايضا  مشــاريع صناعية وكما منحــت 
شهادات اكمال تاســيس مشاريع برأسمال 
قارب )7( مليــارات دينار فيمــا خصصت)4( 

قطع القامة عليها مشاريع صناعية اخرى.
ولفت املديــر العام الــى ان املديريــة تولي 
االهتمام واحلرص على مجريات ســير العمل 
داخل املشاريع الصناعية ومعرفة احتياجات 
كل مشــروع من خــالل عمل الكشــوفات 
الدورية التي تقوم بها اللجان الفنية اخملتصة 
الصناعية  املشاريع  وجلميع  وبشكل مكثف 
فــي محافظــات العراق ، اذ جرى الكشــف 
لـ)19( مشــروعا صناعيا اضافــة الى منح 

هويات جديدة للمشاريع عدد )23( هوية .
ومن انشــطة املديريــة االخرى بني ســالم 
االســهامات الفعالة من خــالل التعاون مع 
اجلهات ذات العالقة لغرض االعفاء من رسم 
املهنة او ايصال التيــار الكهربائي الى دوائر 
البلديــات والعقارات اذ بلغ  عــدد التاييدات 
)253( تاييدا ومنح ) 32( تقدير حاجة وبلغت 
االجراءات القانونية ونقل امللكية )25( اجراء . 
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بغداد - الصباح الجديد:

اخلتامي  املؤمتر  فعاليــات  اختتمت 
ملشــروع بناء تعليم الســالم في 
العراق بالتعــاون مع جمعية األمل 
املتحدة  األمم  وبرنامــج  العراقيــة 
اإلمنائي برعاية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق 

العيسى .
والقى الوزير كلمة اشار فيها الى إن 
الى مسارات  صناعة السالم حتتاج 
متوازية ومتقاربــة التأثير تبدأ من 
حلظة وضع اليد على مناطق اجلهل 

وتشــخيص األسباب املسؤولة عن 
ذلــك ، الفتا الــى أن التعليم يعد 
بوابــة الدخول الكبــرى الى فضاء 

التنمية وحتقيق السالم املستدام. 
وثمن وزير التعليم العالي املبادرات 
التي  التدريــب والــورش  وبرامــج 
العراقية  األمــل  جمعية  نظمتها 
العراق  فــي   UNDP مــع  بالتعاون 
اســتقطاب  على  ركــزت  والتــي 
والباحثــني  اجلامعــات  اســاتذة 
األكادمييــني ، داعيا الى اســتثمار 
بناء قاعدة السالم  تلك اجلهود في 
واســتيعاب الصعوبات والتحديات 
املعوقات  وتشخيص  منها  واإلفادة 

السياســية واالجتماعية ومعاجلة 
أســبابها علميــا عبــر قــراءات 
تأخذ طريقها  ودراســات  مختصة 

الى التطبيق.
من جهته قال نائــب مدير برنامج 
العراق  املتحــدة االمنائي فــي  االمم 
البرنامج  إن ممثلــي  نوتــو  جيراردو 
ثقافة  بتعزيــز  ملتزمون  الدولــي 
الســالم ومقتنعون بــأن التعليم 
أن يرسي  واملنهجي ميكن  املتكامل 
ثقافة السالم املستدام في العراق. 
التنفيذي جلمعية  املدير  بدوره ثمن 
اجلواهري  العراقية جمــال  االمــل 
العالــي  التعليــم  وزارة  اســهام 

في  وجامعاتها  العلمــي  والبحث 
توفيــر املناخات الداعمــة لبرامج 
التطوير والتدريب والتاهيل للشباب 

من شتى احملافظات العراقية.
اخلتامي  املؤمتر  فعاليات  وشــهدت 
عرضا للمشــروع واملراحل التي مر 
بها ونتائجــه املتحققة فيما قدم 
وزير التعليــم العالي وبرنامج االمم 
املتحدة االمنائي في العراق شهادات 
والشــباب  لألكادمييني  املشــاركة 
والطلبة الذين أســهموا في ورش 
العمــل والتدريب التــي تضمنها 
مشــروع بناء تعليم الســالم في 

العراق. 

تقرير

اختتام مؤتمر مشروع بناء تعليم السالم في العراق 
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

منى خضير عباس*
ترأس رئيس ديوان الوقف الشــيعي 
سماحة الســيد عالء املوسوي في 
مكتبــه اجتماع جلنــة االمتحانات 
الديني  التعليــم  املركزية ملــدارس 
التابعة للديوان في بغداد واحملافظات 
بحضور مديــر عام دائــرة التعليم 
الدائرة  الديني علي شبر ومدير عام 
اإلداريــة واملالية حيــدر محمد عبد 
الفرعية  اللجــان  ومســؤولي  اهلل 

لالمتحانات املركزية في احملافظات .
واكــد مديــر اإلعــالم والعالقــات 
الديــوان حيدر جلوخان  العامة في 
املوســوي  الســيد  ســماحة  ان   ،
النقاط  أهــم  االجتماع  فــي  طرح 
االمتحانات  خــالل  إتباعها  الواجب 
الديني  التعليــم  املركزية ملــدارس 
الفطر  عيــد  بعد  والتي ســتجري 
مباشــرة وشــدد على ضرورة توفير 

جميــع املســتلزمات إلجنــاح هذه 
االمتحانــات من انســيابية وصول 
الدفاتر االمتحانيــة الى كل املراكز 
االمتحانية فــي وقتها احملدد إضافة 
احملافظة على ســرية  أهميــة  الى 
األســئلة وضرورة االلتزام باألنظمة 

والتعليمات اخلاصة باالمتحانات .
واســتمع رئيس الديوان الى شــرح 
دائرة  موجز مــن قبــل مدير عــام 

الديني علي شــبر حول  التعليــم 
اآللية التي من خاللها توزع األسئلة 
دائرة  التي ســتوفرها  واالمكانــات 
التعليــم الديني مــن تأمني قناني 
ماء الشرب للطلبة ووسائل التبريد 
إضافة الى التيار الكهربائي وجميع 
مستلزمات إجناح هذه االمتحانات.  

*اعالم الوقف 

بغداد - الصباح الجديد:
إعلن املتحدث الرســمي باسم 
الدكتور مصعب  الكهرباء  وزارة 
ســري املــدرس، ان مســلحني 
مجهولني اقدموا يوم امس االول 
توزيع  شــبكة  استهداف  على 
الطاقــة الكهربائيــة والقابلو 
)١٤ فارابي( املغــذي حمللة )٧٣٢( 
بعيارات  بغــداد،  العاصمة  في 
نارية بســبب التجهيز املستمر 
للمواطنني  الكهربائية  للطاقة 
بعد شــمول املنطقــة بعقود 
)اخلدمة واجلباية( ما اضر مبصالح 
الذين  واملفســدين  املغرضــني 
الفقراء  املواطنني  ايــذاء  يبغون 
والبسطاء من ذوي الدخل احملدود 
في ايام عيد الفطر املبارك، كون 
املشــروع يصب فــي مصلحة 
هذه الفئات ويرفع عن كاهلهم 

ما يســددونه من مبالغ عالية 
الصحــاب املولــدات االهليــة، 
مقابــل مبالغ قليلة وميســرة 

ومدعومة من احلكومة.
واضــاف املــدرس ان املــالكات 
املديرية  والفنية في  الهندسية 
كهربـــاء  لتوزيـــع  العامـــة 
العام  املدير  الصـــدر، وبإشراف 
املهندس وِفي املياحي، باشــرت 
بأعمال الصيانة، ومتكنت بوقـت 
قياســي لم يســتغرق ســوى 
ســاعات معدودة من صيـــانة 
املستهـدف  والقابلو  الشبكات 
الكهربائــي  التيــار  وإعــادة 
الـــى املنطقة لينعــم ابناؤها 

بالطاقـة.
 مبينا ان وجهاء وشيوخ العشائـر 
فــي منطقــة البلديــات، فضالً 
استبشــروا  قد  ســاكنيها  عن 

خيراً بهذا املشــروع بعد ان ملسوا 
بالتجهيز  املتمثلــة  إيجابياتــه، 
الكهربائية  للطاقــة  املســتمر 
والفواتيــر امليســرة واخملفضــة 
التي وصلتهم، مــا اثار املغرضني 
وبــدأوا  واخملربــني  واملفســدين 
الذي  بالترويج السلبي للمشروع 
لم يجــد نفعاً بســبب احلقائق 
التي ملســها املواطن على االرض، 
بعــد تطبيقه مادفــع بهم الى 
اليــذاء  املســلح  االســتهداف 

املواطن .
االمنية  اجلهات  الوزارة  وناشدت 
ووجهاء وابناء املناطق ان يبلغوا 
الذين نفذوا هذا  عن االشخاص 
جتري  لكي  االجرامــي  التصرف 
القانون،  وفق  على  محاسبتهم 
ويكونــوا عبــرة ملن تســول له 

نفسه ايذاء املواطنني.

»الوقف الشيعي«يدعو الى توفير 
مستلزمات إنجاح امتحانات التعليم الديني 

مسلحون يستهدفون شبكة
 توزيع الكهرباء في بغداد

ميسان - خاص:
رعــى محافــظ ميســان  علي 
دواي الزم  حفــل مشــروع جتهيز 
أجهزة طبيــة للجملة العصبية 
طبية  أجهــزة  جتهيز  ومشــروع 
وبحضورمعــاون  متخصصــة 
الفنية املهندس  احملافظ للشؤون 
دائرة  علي صبيــح  ومدير عــام 

صحــة ميســان الدكتــور علي 
العالق ومعاون مدير عام  محمود 
دائرة الصحة ومدير مستشــفى 
من  وعــدد  التعليمــي  الصــدر 
األطباء والكوادر التخصصية في 

دائرة صحة ميسان.   
 واكد احملافظ لـ"الصباح اجلديد" 
مطابقــة  األجهــزة  جميــع  ان 

بشــهادة االختصاصيني وحسب 
املواصفات العاملية احلديثة والتي 
متثــل طفــرة نوعية فــي عالم 
 ، الدقة  عاليــة  الطبية  األجهزة 
التشخيصي  للعمل  ادخلت  وقد 
االطبــاء  ليتمكــن  والعالجــي 
بواســطتها إجــراء العمليــات 

اجلراحية املعقدة . 

وقــد دأبــت محافظة ميســان 
االهتمــام بجميــع القطاعــات 
وخصوصــاً القطــاع الصحــي 
وذلــك بتجهز األجهــزة الطبية 
األبنية  وإنشــاء  األخرى  واملعدات 
وجتهيزها  الصحية  للمؤسسات 
األخرى  واملســتلزمات  باآلليــات 
األقاليم  تنمية  تخصيصات  ومن 

ضمن خطــط احملافظة من اجل 
توفيــر جميع اخلدمــات الطبية 
وشــمل  امليســاني  للمواطــن 
املشروع األول جتهيز ونصب أجهزة  
 Neurosurgical Navigation
System وســرير عمليات اجلملة 
العصبية -3 صمام بزل الســائل 
الشــوكي ملعاجلة إمراض التهاب 

السحايا الدماغية عدد )100( -4 
صمام ملعاجلة ارتفاع ضغط الدم 

عدد )100( . 
الثاني شــمل جتهيز  واملشــروع 
 ICU Ventilator  1 ونصب أجهزة
 2- CO2 Laser for ENT 3- OCT
 HB ومشــروع جهاز الثالسيمايا

.   Electrophoresis

تجهيز مستشفى الصدر التعليمي في ميسان باألجهزة الطبية الحديثة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقد رئيس الــوزراء التركي بــن علي يلدرمي 
قرار مجلس الشــيوخ األميركي، منع تصدير 

مقاتالت F-35 املتطورة إلى أنقرة.
وشــدد رئيس احلكومة التركية امس الثالثاء 
علــى أن هذا القرار مخيــب لألمل، ومخالف 
لروح الشــراكة االســتراتيجية بني البلدين 

العضوين في حلف الناتو.
وأشــار يلدرمي إلى أن أمام بالده خيارات بديلة، 
مؤكدا أن قرار واشنطن لن يضر بقدرات تركيا 

الدفاعية.
وكان مجلس الشــيوخ قد صادق أمس االول  
االثنــني على مشــروع مليزانيــة الدفاع لعام 
2019 ينــص على حرمان أنقــرة من مقاتالت 
اجليل اخلامــس F-35، خالفا للصفقة املبرمة 
بني الدولتني، وذلك ردا على عزم أنقرة شــراء 
منظومــات »إس400-« الصاروخية الدفاعية 

الروسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت وســائل إعــالم تركية رســمية امس  
الثالثــاء أن ممثلي االدعاء أمــروا باعتقال 124 
شخصا في عملية تســتهدف عناصر داخل 
اجليش يشتبه بأنها من أنصار رجل الدين فتح 
اهلل كولن املقيم بالواليــات املتحدة واملتهم 

بتدبير محاولة انقالب قبل عامني.
ارودغان في  التركي رجــب طيــب  الرئيــس 
اسطنبول يوم 17 يونيو حزيران 2018. تصوير: 

عثمان أورسال - رويترز
ويأتي أمر االعتقال في وقت تستعد فيه تركيا 
النتخابات رئاســية وبرملانية مقررة يوم األحد. 
وتقول وكالــة األناضول التركية الرســمية 
لألنباء إنه يأتــي في إطار حتقيــق يتركز في 
مدينة قونية في وســط تركيا ويشــمل 31 

إقليما.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال قائد احلــرس الثوري اإليراني اللواء محمد 
علــي جعفري إن بالده قادرة علــى زيادة مدى 
صواريخها الباليســتية لكنها تكتفي مبدى 

2000 كم في الوقت احلالي.
وأشار جعفري، في كلمة ألقاها امس الثالثاء 
أمــام ملتقى تعبئــة األســاتذة اجلامعيني 
املنعقد في جامعة طهران، أشار إلى أن إيران 
قادرة علــى زيادة هذا املــدى، لكن ذلك خارج 

سياستها في الفترة احلالية.
وأوضــح أن »معظم أهــداف ومصالح العدو 
تقع ضمن هذا املدى«، مؤكدا أن قدرات طهران 

الصاروخية تعتمد على قدراتها العلمية.
وحذر قائد احلرس الثوري الواليات املتحدة من 
القيام بأي عمل عســكري ضد إيران، منوها 
إلى تقرير ملعهد دراســات تابــع للكونغرس 
األميركي يؤكد أن طهران متلك أكبر ترســانة 
صاروخيــة في املنطقة. وأعــرب جعفري عن 
خيبة أمله من توقيع زعيم كوريا الشــمالية 
كيــم جونغ أون، فــي أثناء لقــاء القمة مع 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، على اتفاقية 
تلزم بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية.

الـ«F-35« تشعل 
الخالف بين أنقرة 

وواشنطن!

اعتقال 124 شخصا 
في عملية تستهدف 

الجيش في تركيا

طهران لن تساوم 
بخصوص برنامجها 
الصاروخي والنووي 

متابعة ـ الصباح الجديد :

الــدول  علــى وقــع اجتماعــات 
في  »آســتانة«  لعملية  الضامنة 
جنيــف تواصلــت امــس الثالثاء 
في جنيف اجتماعات ومشــاورات 
وتركيا  بدأها مسؤولون من روسيا 
آلســتانة،  الضامنة  الدول  وإيران، 
بلقاءات في ما بينهم، أضافة إلى 
محادثات مع دي ميســتورا هيمن 
اللجنة  تشــكيل  موضوع  عليها 

الدستورية. 
وعقد الوفد الروســي املشكل من 
الروســي  للرئيس  اخلاص  املبعوث 
إلى ســورية ألكسندر الفرينتيف، 
الروســي  اخلارجية  وزيــر  ونائــب 
سيرغي فيرشــينني، اجتماعاً مع 
كل من دي ميستورا، ومساعد وزير 

اخلارجية اإليراني حسني أنصاري.
وفــي حني قــدم النظــام الئحته 
عبر إيران وروســيا، بدا أن املعارضة 
منقســمة في مــا بينهــا حول 
وتفســير  اللجنة،  فــي  التمثيل 
قــرارات مجلــس احلــوار الوطني 
السوري الذي استضافته سوتشي 
الثاني  29 و30 كانون  الروسية في 

من العام احلالي.
أنقرة  ذلك مضــت  وفي غضــون 
وواشنطن أمس في تنفيذ »خريطة 
الطريــق« بشــأن مبنج )شــمال 
سورية(، وسط توقعات ببدء الروس 
واألتراك تنفيذ اتفاق مشابه مطلع 
الشهر املقبل في مدينة تل رفعت. 
مبوازاة ذلك، تفاعلت الديبلوماسية 
األردنيــة مع تصاعــد األوضاع في 
اتصاالت  وأعلنت  السوري،  اجلنوب 
»منع  لـ  وواشــنطن  موسكو  مع 
اشــتغل  فيما  األوضــاع«،  تفجر 
»اخلــط الســاخن« بــني وزارتــي 

اخلارجية الروسية واألميركية.
وفيما ُعد جناحاً ألنقرة في توسيع 
نفوذهــا في الشــمال الســوري، 
خصوصاً املناطق املتاخمة حلدودها، 
بدأ أمس تسيير دوريات أميركية - 

تركية في مدينة منبج. 
التركي بن علي  الوزراء  وقال رئيس 
يلــدرمي إن« جنودنا بدأوا اعتباراً من 

امــس االول )اإلثنني( مهمتهم في 
منبج حيث يعملون مع األميركان 
من أجــل تطهير تلك املنطقة من 

العناصر اإلرهابية«. 
شرق  منطقة  وجهاء  أمام  وأضاف 
وجنوب شــرقي تركيا: »يقع على 
عاتقنا إنهاء االضطرابات الداخلية 
في سورية والعراق وتهيئة الظروف 
لعــودة الالجئني إلــى بالدهم في 
شكل آمن«. لكن الناطق اإلعالمي 
باســم منبج العســكري شرفان 
درويش نفــى دخول أي قوات تركية 
إلــى مناطق ســيطرة اجمللس في 
منبج، وأوضح في تصريح صحفي 
أن »الدوريــات التي ُســّيرت كانت 

على خط اجلبهــة فقط... القوات 
التركية سّيرت دورياتها في مناطق 
الفرات، ومن جهتنا في منبج  درع 
األميركية  والقوات  التحالف  سيَّر 
دورياتهم علــى خطوط التماس«. 
وأكــد أن القــوات التركيــة »لم 

تتجاوز مسار نهر الساجور«.
ومن جانبها، أعلنت وزارة اخلارجية 
الوزير سيرغي الفروف  أن  الروسية 
نظيره  هاتفية مع  أجرى محادثات 
تطرقت  بومبيو  مايــك  األميركي 
إلــى األوضاع في ســورية وتنفيذ 
قــرارات مجلــس األمــن، وجدول 
اللقاءات املستقبلية بني مسؤولني 

من البلدين.

باملقابــل أعلن وزيــر اخلارجية أمين 
الصفــدي أن بالده جتــري اتصاالت 
وروســيا  املتحدة  الواليــات  مــع 
لضمــان »عــدم تفجــر القتال« 
جنوب سورية، مؤكداً خالل اتصال 
األممي اخلاص  املبعــوث  هاتفي مع 
دي ميستورا،  إلى سورية ستيفان 
التزام األطراف الثالثة حماية اتفاق 
خفض التصعيد. وأـــكد أن »احلل 
السياســي هو الســبيل الوحيد 
لوقف معاناة الشــعب الســوري 

وإنهاء األزمة«.
وفي إطــار الضغــط املتزايد على 
بصفقة  للقبول  اجلنــوب  فصائل 
مع النظــام والروس، تواصل التوتر 

والقنيطرة.  درعــا  محافظتي  في 
عســكرية  تعزيــزات  ووصلــت 
معارضــة  مواقــع  وصفتهــا 
بشــار  الرئيس  لقوات  بالضخمة 
األسد إلى محيط بلدة بصر احلرير 
في ريــف درعا الشــرقي ترافقها 
على  البلدة  وتشرف  روسية.  قوات 
منطقــة اللجاة اإلســتراتيجية، 
وفي حال السيطرة عليها يتمكن 
النظام من عــزل مناطق املعارضة 

شرق احملافظة.
وُقتل وأصيب عدد من عناصر  هذا 
فصائــل  بنيــران  اهلل«  »حــزب 
املعارضــة فــي ريــف القنيطرة. 
وأوضحت غرفة عمليات القنيطرة 

فــي بيان: »رُصــدت مجموعة من 
حــزب اهلل على محور تــل كروم 
وأم باطنة حيث دارت اشــتباكات 
عنيفــة معهــا أدت إلــى مقتل 
وإصابــة العديــد مــن عناصرها 
وفــرار البقية التي كانت محاصرة 
حتت غطاء نــاري من عناصر احلزب 
الصمدانية  املتمركزة في منطقة 

الشرقية«. 
وقال قائد »فرقة أسود السنة« أبو 
عمر الزغلــول إن فصائل »اجلبهة 
اجلنوبيــة« بدأت بتشــكيل غرف 
عمليات عسكرية استعداداً لصد 
أي هجــوم من قوات األســد على 

املنطقة.

على وقع اجتماعات الدول الضامنة لعملية »آستانة«

دوريات أميركية - تركية على خط التماس في منبج

رئيس الوزراء 
التركي بن علي 

يلدريم: يقع على 
عاتقنا إنهاء 
االضطرابات 

الداخلية في سوريا 
والعراق وتهيئة 
الظروف لعودة 

الالجئين إلى بالدهم 
بشكل آمن
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متابعة ـ الصباح الجديد:

إميانويل  الفرنســي  الرئيــس  عقــد 
أنغيال  األملانية  واملستشــارة  ماكرون 
ميــركل امس الثالثاء في ميســبرغ 
قرب برلني، قمة ثنائية لبحث ســبل 
بشأن  مواقف مشتركة  إلى  التوصل 
قضايا إصالح منطقة اليورو، والدفاع 

في أوروبا وإدارة ملف الهجرة.
واجمتــع الرئيس الفرنســي إميانويل 
أنغيال  األملانية  واملستشــارة  ماكرون 
ميــركل امس الثالثاء ألربع ســاعات 
في ميســبرغ قــرب برلــني، من أجل 
التوصل إلى مواقف مشــتركة حول 
وأيضا  اليورو،  ســبل إصالح منطقة 
لبحث مسائل الدفاع في أوروبا وإدارة 
ملف الهجرة. وهــي املواضيع الثالثة 
حضرها  التي  القمة  لهذه  الرئيسية 

وزراء من البلدين.
التفاق  التوصل  إلى  باريس  وتســعى 
حاسم مع برلني حول إصالح منطقة 
اليورو، بعد عطلة نهاية أسبوع أخيرة 
شــهدت العديد من املفاوضات، حول 
إيجاد موازنة محددة أو »شبكة أمان« 

إلنقاذ املصارف التي تواجه صعوبات.
وفيمــا يخص ملف الهجــرة، والذي 
وضــع وزيــر الداخليــة األملاني امس 
االول االثنني مهلة أمام أنغيال ميركل 
الرامي  بشــأنه، أكد اإلليزيه موقفه 

إلى تعزيز التعاون مع الدول األفريقية 
ملنــع مغــادرة املهاجرين الســريني، 
وحماية أفضــل للحدود األوروبية من 
خالل تعزيز وكالــة »فرونتكس« التي 
تســير دوريات قرب السواحل، وإيجاد 
نظام تضامني إلدارة شــؤون من يتم 

منحهم حق اللجوء.
كما مــن املرجــح أن يتــم تكليف 
»فرونتكــس« أيضا مبعاجلة ســريعة 
اللجــوء وتســهيل عودة  لطلبــات 
املهاجرين الذين رفضت طلباتهم إلى 

بلدانهم.
موازنة  إنشاء  ملوضوع  بالنســبة  أما 
محــددة للــدول الـ19 فــي منطقة 
إلى  التوصل  باريــس  اليــورو، فتأمل 
اتفــاق »مهــم«. وتقــول إن »الدفع 
الفرنســي األملاني ســيكون حاسما 

»إلقناع بقية الدول.
كمــا تركــز فرنســا فيمــا يخص 
موضوع إيــرادات املوازنة املقبلة، على 
وتخصيص  الوطنيــة  املســاهمات 
الضريبة على شــركات  قســم من 
الدول األعضاء وضريبة مســتقبلية 

على الشركات الرقمية.
وتراهــن باريس على مئــات مليارات 
العشــرات،  فعلى  أملانيا  أمــا  اليورو 
لكــن التســوية قــد تفضــي إلى 
»تصاعد تدريجي« فــي قيمة املبالغ. 
وقد تســاهم هذه املوازنة في إنعاش 
»االســتثمار في الدول التــي تواجه 

صعوبات »ومنح قــروض للدول خالل 
األزمات.

كما تسعى فرنســا إلى إيجاد اتفاق 

مع أملانيا فيما يتعلق بسبل وضع آلية 
أوروبية للوقاية مــن إفالس املصارف، 
تكــون قادرة على »التحرك بســرعة 

وبشكل تلقائي«.
املستشــارة  أكدت  ذلك  وفي غضون 
األملانيــة أنغيال ميــركل رغبة برلني 

في دعــم إيطاليا في جهودها خلفض 
إلى  يصلون  الذيــن  املهاجريــن  عدد 
شــواطئها، من خالل بحــث طلبات 
اللجــوء ألوروبا في دول غيــر أوروبية 

مثل ليبيا.
قبل  للصحافيــني  مــركل  وقالــت 
محادثات مع رئيس الــوزراء اإليطالي 
جوزيبــي كونتي في برلــني: »إيطاليا 
واحدة من الدول التي تستقبل الكثير 
الوصول  بلد  باعتبارهــا  الالجئني  من 
األول«، مضيفة »نريد أن ندعم إيطاليا 
فــي دعوتها إلى التضامــن ونأمل أن 
تلقى أملانيا أيضا تفهما في ما يتعلق 
بالتضامن في أوروبا بخصوص قضايا 

الهجرة«.
كونتي  مع  محادثاتهــا  أن  وأوضحت 
وقــادة أوربيني آخرين خالل األســابيع 
القادمة ســتركز على مسألة كيف 
مستقرة  حكومة  متكني  ألوروبا  ميكن 
فــي ليبيا، وكيف ميكــن تدريب خفر 

السواحل فيها بصورة أفضل.
وأضافــت »كيــف ميكننــا، إذا دعت 
املتعلقة  اإلجــراءات  تنفيذ  الضرورة، 
باللجــوء بالفعــل هنــاك. هذه هي 
القضايا التي سنناقشها في األشهر 
املقبلة والتي ميكن العمل في شأنها 

عن كثب سويا«.
مــن جهته، قال كونتــي خالل املؤمتر 
الصحافــي القصير مــع مركل في 
برلني، إن »على االحتــاد األوروبي تغيير 

الهجرة«، مضيفا  في شــأن  موقفه 
»أعتقد أن أملانيــا مدركة لهذا األمر 

أيضا«.
وأكــد أن إيطاليا تريــد تعديل قواعد 
تنظيــم اللجوء في االحتــاد األوروبي 
من أجل »مفهوم جديد أكثر تناغما، 
بحيث يكون من تطــأ قدمه إيطاليا 

يكون قد وطأت قدمه أوروبا«.
وأشارت املفوضية األوروبية أمس االول 
االثنني  إلــى أنها واثقة مــن أن قادة 
االحتاد األوروبــي ميكن أن يتفقوا خالل 
قمة مقررة في األســبوع املقبل على 
آلية للتعامل مع املهاجرين والالجئني، 
لكن بعض الديبلوماسيني كانوا أقل 

تفاؤال.
وتبنى وزيــر الداخلية فــي احلكومة 
املناهضة للمؤسسات التي تشكلت 
في روما هذا الشهر ماتيو سالفيني، 
سياســة منع سفن اإلغاثة األجنبية 
من دخــول املوانئ اإليطاليــة، ما أثار 
تبــادال حــادا لالنتقادات مع فرنســا 

وهولندا.
وحتدث كونتي عن احلاجة إلى مكاتب 
هجــرة يديرها االحتــاد األوروبي خارج 

القارة األوروبية ملنع »رحالت املوت«.
ووفقــا للمنظمة الدوليــة للهجرة 
التابعة لألمم املتحــدة، لقى أكثر من 
ثالثــة آالف مهاجــر حتفهــم أثناء 
في  املتوسط  البحر  عبور  محاولتهم 

العام 2017.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دخلت القوات املوالية للحكومة 
اليمنية واملدعومة من التحالف 
العســكري مطار احلديدة امس 
الثالثــاء، بعد نحو اســبوع من 
املعــارك عند أطرافــه، في وقت 
االســتراتيجية  املدينــة  بــدت 
وكأنها تســتعد حلرب شــوارع 
اختراق  تراجع فرص حــدوث  مع 

سياسي.
معارك  بعد  املطــار  دخول  وجاء 
الصبــاح  فــي  دارت  عنيفــة 
فــي  اجلنوبــي  املدخــل  عنــد 
مــوازاة غارات مكثفــة لطيران 
تقوده  الذي  العسكري  التحالف 
السعودية، في ســابع أيام أكبر 
عملية عسكرية للقوات املوالية 
للحكومة ضد املتمردين احلوثيني 

منذ نحو ثالث سنوات.
االماراتية  االنبــاء  وكالة  وقالت 
وإســناد  »مبشــاركة  احلكومية 
من القوات املســلحة اإلماراتية، 
املشــتركة  اليمنية  املقاومــة 
تدخل مطــار احلديدة في عملية 
ودفاعــات  نوعيــة  عســكرية 

ميليشيات احلوثي تتهاوى«.
وكانت القوات املوالية للحكومة 
مبســاندة  املاضي  االربعاء  بدأت 
العســكري هجوما  التحالــف 
»النصر  واســعا حتت مســمى 
الذهبي« بهــدف اقتحام مدينة 
احلديــدة علــى ســاحل البحر 

األحمر والسيطرة عليها.
رئيســيا  ميناء  املدينة  وتضــم 
املســاعدات  غالبية  منه  تدخل 
والغذائيــة  التجاريــة  واملــواد 

املوجهــة الى ماليني الســكان 
في البلد الــذي يعاني من أزمة 
ويهدد شــبح  كبيرة  انســانية 
اجملاعة نحو 8 ماليني من سكانه.

لكن التحالف العســكري الذي 
يضم االمارات، يرى فيه منطلقاً 
لعمليــات عســكرية يشــّنها 
احلوثيون على ســفن في البحر 
التي  الصواريخ  ولتهريب  األحمر 
ويتهم  الســعودية.  تطلق على 
التحالف ايران بتهريب االسلحة 
الى املتمردين ودعمهم عسكريا، 

وهو ما تنفيه طهران.
ويدعو التحالف الى تسليم إدارة 
امليناء لألمم املتحدة او للحكومة 
املعترف بها دوليا لوقف الهجوم. 
التي تســاند  وكانــت االمارات، 
القوات اليمنية املهاجمة، أّكدت 

امــس االول االثنــني ان الهجوم 
باجتاه ميناء احلديدة لن يتوقف اال 
اذا انسحب املتمردون من املدينة 

من دون شرط.
وقالــت »وام« ان معــارك امس 
القتلى  عشرات  »خّلفت  الثالثاء 
ميليشيات  في صفوف  واجلرحى 
ميدانية  قيــادات  بينهم  احلوثي 
خــالل عمليــة اقتحــام قوات 
لـــمطار  اليمنيــة  املقاومــة 

احلديدة«.
وأضافــت »املقاومــة اليمنيــة 
من  العشرات  تأســر  املشتركة 
كانوا  ممــن  احلوثــي  مســلحي 
يتحصنــون خلف أســوار مطار 
املباني«، متحدثة  احلديدة وداخل 
عن »سيطرة على أجزاء واسعة« 

من املطار.

إصالح منطقة اليورو، والدفاع وملف الهجرة تبحثها قّمة فرنسية ألمانية 
أكثر من ثالثة آالف مهاجر قضوا في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط

تقـرير

استعدادات لحرب شوارع بعد دخول القوات اليمنية مطار الحديدة



7 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:

وصــل وزراء منظمــة الــدول 
إلى  )اوبــك(  للنفط  املصــدرة 
الثالثاء  ابتداء مــن امس  فيينا 
للمشاركة في اجتماع مع كبار 
اجلمعة  يومي  اآلخرين  املنتجني 
والســبت املقبلــني ويتوقع أن 
إذ تأمل السعودية  يشهد توتراً 
وروســيا اقناع اآلخريــن بزيادة 

انتاجهم.
أجــواء  حتتــدم  أن  ويتوقــع 
االجتماعــات بني الــدول األربع 
والعشــرين من أعضاء »أوبك« 
أكثر  ميثلون  الذين  وشــركائها 
من خمســني باملئة من االنتاج 
العاملي من اخلــام. وبعض هذه 
البلدان غير قادر على استئناف 
اســتخراج النفــط ويعــارض 
مراجعة أهداف احلد من االنتاج 
 2016 نهاية  منذ  عليها  املتفق 

وحتى نهاية 2018.
وليــس امام عمالقــي النفط، 
روســيا غير العضــو في أوبك، 
والسعودية وهي إحدى ركائزها، 
سوى بضعة أيام إلقناع الكارتل 

والبلدان العشرة االخرى.
وتتصدر إيــران حركة املعارضة 
وهي تنظر بعني الريبة إلى طلب 
الســعودية  اإلقليمية  غرميتها 
ميكن  التــي  االنتاج  مراجعــة 
أن تــؤدي إلى انخفاض أســعار 
النفــط، فــي حــني أن طهران 
اخلاضعــة لعقوبــات أميركية 
ال تســتطيع زيــادة عمليــات 

االستخراج.
احملللة في  أمريتا ســني  وقالت 
شــركة »إينرجي آســبكتس« 
لوكالة فرانس برس »ســيكون 
مسّيســاً  االجتمــاع  هــذا 
غمــوض  يســوده  للغايــة«.. 
املوقف السعودي. فحتى شهر 
نيســان، كان وزير الطاقة خالد 
الفالح يقول إن السوق ميكنها 
حتمــل أســعار أكثــر ارتفاعاً 

لبرميل النفــط. لكن اململكة 
دعمت الرئيس األميركي دونالد 
ترامب عندما قرر االنسحاب من 
االتفاق النــووي مع إيران وفرض 

عقوبات جديدة عليها.
وتســببت اخملاوف التــي أثارها 
احتمال أن جتعل هذه العقوبات 
إيران غيــر قادرة علــى تصدير 
نفطها، في ارتفاع أسعار اخلام 

في أوائل 2018.
اقتراب موعــد االنتخابات  ومع 
البرملانية فــي الواليات املتحدة 
وارتفاع أسعار البنزين بالنسبة 
يتردد  ال  األميركي،  للمستهلك 
الرئيــس الغاضــب فــي كيل 

التهم ألوبك عبر تويتر.

وقالت ســني التــي تعتقد أن 
الواليــات املتحدة حصلت على 
التزام من السعودية للتعويض 
النفــط االيراني في  عن نقص 
»بالتأكيد  العامليــة،  الســوق 
أميركيــة«.  ضغــوط  هنــاك 
هذه  ظــل  »في  أنه  وأضافــت 
الظروف، من الصعب جداً على 
إيران قبول« زيادة أهداف اإلنتاج.

وفي روسيا، جتد شركات النفط 
اخلاصــة صعوبــة متزايدة في 
تبريــر عــدم زيادة اســتخراج 
وعدم  مساهميها  أمام  النفط 
االســتفادة من ارتفاع األسعار. 
فأهــداف خفض االنتــاج التي 
ُحــددت في نهايــة 2016، أدت 

إلى ارتفاع سعر الذهب األسود 
إلى أكثر من 70 دوالراً في الربع 
الثاني من 2018 بعد أن انخفض 
لفتــرة وجيزة إلــى أقل من 30 

دوالرا في أوائل عام 2016.
وقال جيوفاني ســتونوفو احمللل 
النفطــي لدى بنك »يو بي اس« 
في  روسيا  في  »االســتثمار  إن 
الشــتاء أمر مســتحيل، وفي 
حال تقررت زيــادة األهداف )في 
االجتمــاع التالي( في تشــرين 
الصعب  من  الثاني.. ســيكون 

زيادة اإلنتاج«.
احمللل  شــيلدروب  بيارن  ويقول 
لــدى مجموعــة »اس اي بي« 
املصرفية ان موقف روسيا املؤيد 

لزيادة االنتــاج يجب أن يُرى من 
منظار جهودهــا لزيادة نفوذها 
الشــرق  فــي  اجليوسياســي 

األوسط.
ولكن لدى إيران حلفاء للتصدي 
لرغبات روســيا والسعودية. إذ 
بالفعل  وفنزويال  العــراق  أعلن 
أهداف  زيــادة  عن معارضتهما 
»هذا  شــيلدروب  وقال  االنتاج. 
بديهي، فهم سيخســرون من 

زيادة األهداف«.
وأفادت وكالــة الطاقة الدولية 
أن عدداً قليل مــن البلدان قادر 
وهي  فعلياً  االنتــاج  زيادة  على 
اإلمارات  وحليفتاها  السعودية 
والكويت،  املتحــدة  العربيــة 

وكذلك روسيا.
لآلخريــن، فمن  بالنســبة  أما 
األفضــل االبقاء علــى أهداف 
االنتاج علــى ما هي عليه لبيع 

إنتاجها احملدود بسعر مرتفع.
وفــي حــني أن منظمــة أوبك 
حتتاج إلى قرار باإلجماع لتغيير 
أهدافهــا لعــام 2018، يعتقد 
احملللون مع ذلك أن أمام الكارتل 

فرصة للتوصل إلى اتفاق.
وقالت ســني إن »احلرب شــيء 
مذكرة  آخر«،  شــيء  واألعمال 
أوبك جنحت في املاضي في  بأن 
اجليوسياســية  اخلالفات  وضع 
جانبا مــن أجــل التوصل إلى 

موقف موحد. 

»أوبك« ومنتجون في فيينا لبحث رفع اإلنتاج النفطي
المنظمة تحتاج إلى قرار باإلجماع لتغيير أهدافها لعام 2018

تتصدر إيران حركة 
المعارضة وهي تنظر 
بعين الريبة إلى طلب 
غريمتها اإلقليمية 
السعودية مراجعة 
االنتاج التي يمكن أن 
تؤدي إلى انخفاض 
أسعار النفط، في حين 
أن طهران الخاضعة 
لعقوبات أميركية ال 
تستطيع زيادة عمليات 
االستخراج

اجتماع سابق لـ«أوبك«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

باتت الصني والواليات املتحدة أقرب 
من أي وقت مضــى من حرب جتارية 
بعــد اتهام بكــني دونالــد ترامب 
الرئيس  بـ«االبتــزاز« غداة تهديــد 
األميركي بفرض رســوم مشــددة 
منتجــات صينية  علــى  جديــدة 

مستوردة.
وأثار هذا التوتر التجاري قلق االسواق 
املاليــة في العالــم وخصوصا في 
الصــني إذ تراجعــت بورصات هونغ 
كونغ وشنغهاي وشينزين بأكثر من 

%3 بحلول منتصف النهار.
وطلب ترامــب االثنني مــن املمثل 
االميركي للتجــارة روبرت اليتهايزر 
200 مليار دوالر  »حتديد ما قيمتــه 
مــن املنتجــات الصينيــة لفرض 
رســوم جمركية اضافية بنســبة 
%10«، وذلــك للرد علــى االجراءات 
اتخذتها بكني  التي  املقبولة«  »غير 
ردا على سلســلة أولى من الرسوم 
اجلمعة  واشنطن  اقرتها  اجلمركية 

املاضي.
وبامكان الرئيــس االميركي املضي 
أبعد من ذلك، إذ يلوح بفرض رسوم 
على ما قيمتــه 200 مليار دوالر من 
»اذا  االضافية  الصينيــة  املنتجات 
زادت الصني رسومها« ردا على قراره. 

وبذلك ميكن أن ترتفع الى 450 مليارا 
قيمة املنتجــات الصينية اخلاضعة 
الغالبيــة الكبرى من  لرســوم اي 

الواردات الصينية.
التجــارة الصينيــة  وزارة  ونــددت 
بـ«فرض ضغوط  الثالثــاء  بيان  في 
قصوى وابتزاز«، مشيرة إلى أن »هذه 
املمارســات.. تتعارض مــع االتفاق 
الذي توصل اليه اجلانبان مرات عدة 
االسابيع  في  مشــاوراتهما«  خالل 

املاضية.
الواليــات  ابتعــدت  »اذا  وحــذرت: 
املتحدة عن املنطق ونشــرت قائمة 
الصني  فان  املســتهدفة(  )بالسلع 
ســتجد نفســها مضطرة التخاذ 
مجموعــة من التدابير الشــاملة 
واتخاذ  ونوعــا،  كمــا  املتناســبة 

اجراءات مضادة قوية«.
رســوم  فرض  اجلمعة  اعالنه  وعند 
بـ%25 على ما قيمته 50 مليارا من 
الواردات الصينيــة للتعويض على 
حد قوله عن حيازة غير مشــروعة 
وتكنولوجيــة  فكريــة  مللكيــة 
بانه  الصني  ترامــب  أميركية، حذر 
سيفرض رســوما جديدة في حال 

قررت الرد.
وكان العمــالق االســيوي جتاهــل 
هــذا التهديــد حتــى االن اذ اعلن 
انه ســيفرض تعرفــات مماثلة على 

منتجات أميركية.

وبرر ترامب موقفه في بيان مســاء 
االثنني بأنــه »يجب أخــذ اجراءات 
اضافيــة حلض الصــني على تغيير 
ممارســاتها غير العادلة وعلى فتح 
اسواقها أمام البضائع االميركية«.

بعيد  الصينــي  الفعــل  رد  واتــى 
اعــالن ترامــب انــه يعتــزم فرض 
رســوم جمركية بنسبة %10 على 
مــا قيمتــه 200 مليــار دوالر من 
الواردات الصينية ردا على االجراءات 

»املرفوضة« التي اتخذتها بكني بعد 
زيادة ضريبية أولى فرضتها الواليات 
املنتجات  واردات من  املتحدة علــى 

الصينية.
اال ان االحتــاد الوطني للبيع باملفرق 

»ناشــيونال ريتيل فدريشون«، وهي 
مجموعة ضغــط أميركية لتوزيع 
املنتجــات، انتقدت فــي بيان »هذا 
التصعيــد اخلطيــر« معتبــرة انه 
تدخل  بضــرورة  االخير  »التذكيــر 
الكونغرس وممارســة نفــوذه حول 

السياسة التجارية«.
وعد االحتاد ان نحو 455 الف وظيفة 
أميركية مهددة باالجراءات العقابية 
االخيرة ضد الصــني، مضيفا انه ال 
بد ايضا من اخذ ارتفاع اسعار املواد 

االساسية في االعتبار.
في العام 2017، بلغ حجم الصادرات 
األميركيــة إلى العمالق اآلســيوي 
اقتصادية  قــوة  ثاني  يعتبــر  الذي 
فــي العالم 130,4 مليــار دوالر من 
املنتجات. واســتوردت فــي الوقت 
دوالر  505,6 مليار  نفسه ما قيمته 
بحســب  الصينية  املنتجــات  من 
احصــاءات وزارة التجارة، ما يعكس 

عجزا يفوق يفوق 375 مليار دوالر.
ويريــد ترامــب ارغــام الصني على 
خفض العجز التجاري الذي تسجله 
بالده حيالها مبقدار 200 مليار دوالر.

خبير  بالدينــغ  كريســتوفر  يقول 
االقتصاد في كليــة التجارة »اتش 
اس بي سي« في شــينزين )جنوب 
الصــني( ان »الصــني ليــس لديها 
خيــارات عدديــة فهي ال تســتورد 
الكثير من املواد من الواليات املتحدة 

وليس هناك منتجات اضافية ميكن 
فرض رسوم عليها«.

ان  »ميكنها  يقــول  بالدينغ  ومضى 
حتقق حول كل الشــركات املرتبطة 
بالواليات املتحدة لكن ذلك سيدعم 
حجج ترامب بشــكل اضافي. على 
عــدة أصعدة، الصــني ليس لديها 

قدرة كبيرة على الرد«.
وشّدد الرئيس االميركي االثنني على 
الواليات  بني  التجارية  »العالقات  ان 
املتحدة والصني يجب ان تكون اكثر 
اذار  اواخر  توازنا«، وكان فرض منــذ 
واردات بالده من  بـ%25 على  رسوما 
الفوالذ واالملنيوم من الصني، متذرعا 

ايضا بالدفاع عن االمن القومي.
نهاية  اجلمعــة  وشــكل موقــف 
للهدنــة التي اعلنت في 19 أيار بني 
القوتــني العظميني بعد مفاوضات 
صينيني  مســؤولني  بــني  شــاقة 
وأميركيــني كبار فــي بكني ثم في 

العاصمة االميركية.
وستنشــر االدارة االميركية كذلك 
بحلول 30 حزيران الئحة قيود تعتزم 
فرضها على االستثمارات الصينية.

وتثيــر السياســة التجارية لالدارة 
أوساط  في  قلقا  احلالية  االميركية 
املزارعني االميركيني الذين قد يكونوا 
االكثر تضررا من اجــراءات صينية. 
كمــا يخشــى قطاعا الســيارات 

والطيران من تبعات هذا اخلالف.

قلق في أسواق المال العالميةتقـرير

الصين والواليات المتحدة.. تصعيد جديد في النزاع التجاري

الرباط ـ رويترز:
قــال بنك املغرب املركزي في بيان أمس الثالثاء إنه 
أبقى على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عند 

2.25 باملئة.
وأضــاف البنك في بيان مبوقعــه على االنترنت أن 
الناجت احمللي اإلجمالي للمملكة سينمو 3.6 باملئة 

في 2018 و3.1 باملئة في 2019.
ولم يتطور الدخل الفردي في املغرب بالوتيرة ذاتها 
مقارنة بتطور النمو االقتصادي خالل الســنوات 
األخيرة، ما أحدث خلــاًل اجتماعياً وتفاوتاً طبقياً 
أدى إلى انزالق الطبقات الوســطى بسبب ارتفاع 

األسعار وجمود األجور.
وأظهرت دراســة أعدتهــا »املندوبية الســامية 
في التخطيــط« أن »القدرة الشــرائية لغالبية 
املواطنــني انخفضت حتت وطــأة ضعف الدخل، 
برغم تواضع ارتفاع معدالت التضخم التي بلغت 
نحو 1.5 في املئة ســنوياً بني عامي 2000 و2017، 
في وقت كان النمو يتــراوح بني 4 و5 في املئة في 

املتوسط، وهو أعلى من املعدل العاملي«.

طوكيو ـ رويترز:
انخفض املؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل 

في بورصة طوكيو لألوراق املالية أمس الثالثاء.
وتراجع نيكي 0.50 في املئة مســجال 22565.92 
نقطة كما هبط املؤشــر توبكس األوسع نطاقا 

0.45 في املئة إلى 1763.46 نقطة.
وتراجع االقتصاد الياباني للمرة االولى منذ عامني 
في مطلع العام احلالي بحســب أرقام رســمية 
نشرت اجلمعة وتؤكد أرقاما أولية صدرت الشهر 

املاضي.
وتراجع االقتصاد الثالث في العالم بنســبة 0,2% 
في الربع االول من العام 2018 باملقارنة مع الفترة 
نفسها من العام السابق، ما يؤكد االرقام األولية 
وذلك بعــد منو بـ%0,1 في نهاية 2017، بحســب 

املكتب االعالمي للحكومة.
وكان خبراء اقتصاد يعولون على أداء أفضل بقليل 
باملقارنة مع االرقام االولية املعلنة في أواسط أيار 
وبالتالي علــى تراجع ب%0,1 باملقارنة مع الفصل 

السابق.
اال انه واذا كانت االستثمارات أقوى مما كان معتقدا 
)%0,3+ بــدال من تراجع ب0و%21( فان اســتهالك 
االســر تراجع بدل من ان يظل علــى حاله، بينما 

بقيت الصادرات قوية )0,65+(.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أثار قرار احلكومة املصرية زيادة أســعار احملروقات، 
الذي أعلنته الســبت املاضي غضــب املواطنني 
وتخوفهــم مــن أن تنعكــس هذه الزيــادة على 
املنتجــات والســلع األساســية، خصوًصا أنها 
طاولت أســعار احملروقات الشــعبية، كزيت الغاز 

والبنزين.
وتســبب رفع أسعار احملروقات وأســطوانات الغاز 
املنزلي مبوجة ارتفاع جديدة في أســعار مختلف 
الســلع واخلدمات، وال ســيما املواصالت العامة، 
وسادت حالة من الســخط والغضب في أوساط 

املصريني.
وبعد أيام قليلة من رفع أســعار الكهرباء، رفعت 
احلكومة املصرية أســعار احملروقات بنسب تتراوح 
ما بــني 17.5 و%66.6 في إطــار برنامج لإلصالح 
االقتصادي مدته ثالث سنوات، يشمل حترير سعر 
الصرف وخفض دعم الطاقة واملياه سنويًا وزيادة 
إيرادات الدولــة وإقرار عدد مــن القوانني اجلديدة 

احملفزة لالستثمار.
وأدى قرار احلكومة إلى حالة من السخط والغضب 
بني املواطنني املصريني، الســيما أنه جاء بعد أيام 
قالئل من رفع أســعار الكهرباء، عقب أســابيع 
من رفع أســعار تذاكــر مترو األنفــاق. وارتفعت 
أسعار بعض الســلع واخلدمات، وال سيما تعرفة 

املواصالت العامة.

المغرب: استقرار سعر 
الفائدة الرئيس

تراجع مؤشر
السوق الياباني

غضب في مصر الرتفاع 
أسعار المحروقات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الفرنســي  االقتصاد  وزير  أعلن 
برونــو لومير، أمــس الثالثاء، أن 
الفرنسية  الشركات  »معظم« 
لن تتمكن مــن البقاء في ايران، 
بعد اعادة فرض الواليات املتحدة 
عقوبات على طهران، على وفق 
ما أعلنت واشــنطن مطلع أيار 

املاضي.
وقال الوزير خــالل برنامج لقناة 
»بــي اف ام - تي فــي« ان هذه 
الشــركات »لــن تتمكــن من 
البقاء، النــه ال بد لها من تلقي 
بدل لقاء املنتجات التي تسلمها 
ايران، ولن يكون  أو تصنعها في 
ممكنا، اذ ليس لدينا هيئة مالية 

أوروبية سيادية ومستقلة«.
بناء  هــي  »أولويتنــا  وأضــاف 
أوروبيــة  ماليــة  مؤسســات 
مســتقلة ســيادية تســمح 
بــني  متويــل  قنــوات  بإقامــة 

وإيطالية  فرنســية  شــركات 
وأملانيــة وإســبانية، وأي بلــد 
آخــر في العالم، ألنــه يعود لنا 
نحــن األوروبيني أن نختار بحرية 

مزاولة  نريــد  وســيادة مع من 
التجارة«.

وجتعل هيمنــة الدوالر املطلقة 
العاملية  التجارية  املبادالت  على 

مــن الصعــب للغايــة علــى 
التهديدات  جتاهل  دولية  شركة 

األميركية بفرض عقوبات.
وعلق لوميــر »ال يعود للواليات 

املتحــدة أن تكــون الشــرطي 
االقتصــادي فــي العالــم، ومبا 
قرر على  األميركــي  الرئيس  أن 
ما يظهــر أن يكون الشــرطي 

االقتصــادي للعالــم، يعود لنا 
نحن أن مننح أنفسنا أدوات حتى 

ال نكون ضحايا هذا اخليار«.
فرنســية  شــركات  وأعلنــت 
عــدة منــذ اآلن أنها تســتعد 
لالنســحاب من إيــران، وبينها 
مجموعة »بي إس آ« لســيارات 
»بيجو« و»سيتروين« و»دي إس«، 
و»أوبل«، بعدما باعت 446 ألف و 
600 آلية العام املاضي في إيران.

وأبلغــت مجموعــة »توتــال« 
النفطية أنها ستنســحب من 
الضخم  الغــازي  مشــروعها 
لتطويــر املرحلــة 11 من حقل 

فارس اجلنوبي في إيران.
وفي املقابل، أعلن رئيس مجلس 
إدارة شــركة »رينــو« كارلوس 
أن  املاضــي  األســبوع  غصــن 
اجملموعة ســتبقى في إيران ولو 
اضطرت إلى احلد من أنشطتها 

هناك.

فرنسا تسحب كبرى شركاتها من إيران

ترامب و شي جني بينغ

برونو لومير
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دراسة نقدية

ترجماتاصدارات

قصة قصيرة

االنقالب الغريــب , الذي طرأ على حياة 
الزوجــن , بعد أن يكتشــف فجأة أن 
زوجتــه حتولــت الــى نباتية,رغم مرور 
, كانت  زواجهما  خمس ســنوات على 
فيه طاهية ماهرة , جتيد إعداد االطباق 
الشــهية من انواع اللحوم اخملزونة في 
البراد , وكان يســتمتع مبذاقها اللذيذ, 
وكان ذلك بســبب حلم غريب رأته في 
املنام ) غابٌة مظلمٌة ,وال احد هناك, أوراق 
االشجار مدببة حادة. وقدمي مشقوقٌة. 
بالكاد تذكرت هــذا املكان,لكني تائهة 
اآلن مرعوبٌة, أحــس بالبرد, وعبر الوادي 
املتجمــد ارى مبناً المعــاً يبدو ككوخ, 
وحصيــرة من القش تنســدل مرتخية 
على الباب, لففتها الى االعلى ودخلت.

فــي الداخــل كانت عصــا طويلة من 
تقطر  بدماءغزيــرة  البامبو,ملطخــة 
منها وتتناثر قطع من اللحم . أحاول أن 
اتراجع الــى الوراء, لكن اللحم ال نهاية 
له وليس هناك مخرج . الدماء متأل فمي 
, وتتشــربها ثيابي حتى تنفذ منها الى 

مسامي .
ال ادري كيف الح مخرج أركض وأركض 
عبر الــوادي, وفجــأة تنفتــح الغابة, 
, ينيرها ضوء  االشــجار كثيفة االوراق 
تتنزه, واطفال  العائالت  الربيع االخضر. 

ميرحون, وتلك الرائحة الشهية .
اللغة تعجز عن وصف املشــهد: خرير 
احلصر  يبســطون  ماءاجلدول,والنــاس 
»الكمبــاب«  ليجلســوا,ويتناولون 
ويشــوون اللحم, بينما تتعالى اصوات 

الغناء والضحكات املبهجة! 
الرغم من ذلك كنت مذعورة,فال  وعلى 
اقبــع   , ثيابــي  الدماءتلــوث  تــزال 
يراني احد,  وراءاالشجار مختبئة كي ال 
ملطخ  بالدم,فمــي  ملطختــان  يداي 
بالــدم, مالذي اكلته فــي ذلك الكوخ؟ 
داخل  النيئة  احلمــراء  الكتلــة  دفعت 
لثتي  بإنســحاقها على  فمي,وشعرت 
,بينما يلمع سقف حلقي بدم قرمزي!(

ص 16 
هذا احللم الذي راود الزوجة , كان سبباً 
في تغيير وجه احلياة الزوجية وإنقالبها 
, وفقدان لغــة التفاهم بينهما , إذ أنه 
يتفاجأ في فجر اليــوم الثاني من هذا 
احللم ,أن زوجته أخرجت كل اخلزين من 
اللحوم واملعلبــات والبيض , ووضعتها 
في اكياس القمامــة ورمتها , ولم يبق 
في الثالجة ســوى حبات الثوم , حاول 
زوجها اقناعها بالعــدول , اال أن قرارها 
ال يقبل اي نقــاش, وعندما حدثها عن 
حاجتــه وحبه لتنــاول اللحم , طلبت 
منه ان يتناول اللحم خارج البيت , وهذا 
التغيير الذي كان الســياق الفني االول 
في ســقف مبنى الســرد ,يدفعنا الى 
التســاؤل مالذي سوف يحدث بعد هذا 
؟ وكيف ســتكون االحداث ؟.فالروائية 
لم تهبط في مســتوى االحــداث دون 
ذروتها, بل أنها ابقتها ملتهبة ساخنة 
شائقة ممتعة , وهذا ما ميزها وجعلها 
اكثر اهمية , كوننا ســوف نستفاد من 
درس كبير ومهم فــي هذا النص , وهو 
أن مهــام الروائي بقــدر وعيه وفهمه 
وادراكه على توظيف االحداث فنياً وبذل 
مزيداً من اجلهد واخلبــرة ,إلخراجه من 
كينونته كمادة خامة طرية , الى حيث 
ما تتطلبــه هذه الصنعــة من مهارة 
الروائي  ان العمل  ووعي ,ونعرف ايضــاً 
ليس نقالً حرفياً الحداث وقعت وينتهي 
االمر, بل أنها ابعد من هذا بكثير ,كون 
اجلهد الفني الذي يقوم به صانع الرواية 
,هو الذي يجعــل منها عمالً فنياً يرقى 
الى املســتوى املطلوب ,فلسنا بحاجة 

الى إمرأة نباتيــة ال تأكل اللحم , أكثر 
من حاجتنا الى معرفــة تفاصيل تلك 
احلكايــة مــن الزاوية التي حتــرك فينا 
االهتمام بها, وهكذا فإننا سوف ننتقل 
الى خطــوة اكثر عمقاً في هذا النص , 
إذ أن الزوج سوف يستسلم لهذه احلالة 

,رغم عدم موافقته لها,
الربيع ومازالت زوجتي على حالها  )اتى 
, لم تتراجع.في كل صباح تتناول وجبة 
الفطور ذاتها,وما عدت ازعجها بالتعبير 

عن عدم رضاي( ص20 
ولم يتوقــف االمر على هــذا , بل أنها 
بدأت تشــعر به انه تناول اللحم خارج 
البيت , من خالل رائحته وكانت تنزعج 
لذلــك , وأصابهــا النحــول , وتغيرت 
مالمــح جســدها , وخفــت جمالها , 
وســاءت اخالقها ,وتتصاعــد االحداث 
في  الروائية  ,وإعتمــاد  ذروتهــا  رغــم 
نقل االحداث على تعــدد االصوات في 
ســرد االحداث, الزوج , الزوجة, السارد 
العليــم, وهكذا فــأن الروائية جتد من 
الضروري أن تزجنا بشــكل اعمق نحو 

االحداث, فبعد ان يرصد حركة زوجته , 
وينقلها لنا بشــكل دقيق , يجد الزوج 
من الضروري إخبــار أهلها قبل أن تتأزم 
حالتهــا, وعند حضورهــم ,االب , االم, 
إخت الزوجــة الصغــرى, ومحاولتهم 
, ومحاولة  اللحم عنوة  لتناول  إجبارها 
االب ان يــدس قطعــة حلــم كبير في 
فمها تتقيأ هــي , بينما تنفعل اختها 
الصغرى , وهي تشــاهد هــذا املنظر , 
وهي نباتية أيضاً , فتمســك السكن 
وتقطع وريــد معصمها االميــن, ويتم 
إســعافها في احلال بنقلهــا الى احد 
املشافي. وجتدر االشارة هنا الى االمانة 
ترك  ,بكونه  للمترجم  الصادقة  االدبية 
مساحة للهوامش للتعريف عن بعض 
التقاليد والعادات واالطعمة واملناسبات 
التي تخص حياة الشــعب  والطقوس 
الكــوري , وشــرحها للمتلقي اكتماال 

للمتعة والفائدة,
وبعد هذا الطواف في دهاليز حياة تلك 
الزوجة النباتية , وما آلت اليها حياتها 
من تأزم وانغالق , وسوداوية قامتة , وصلت 

حد االبتعاد عن ممارسة اجلنس مع الزوج 
, تبــرز لالحداث شــخصية جديدة هي 
اخت الزوجة الصغرى , والتي اتاحت لها 
الروائية مساحة كبيرة ومهمة في دفة 
االحداث ,إذ تنشأ عالقة بينها وبن زوج 
, وتتطــور تلك العالقة  االخت الكبرى 
بشكل مبهر ويتالئم ويتفق مع السياق 
الفني لالحداث , مما يزيد من قوة ايقاعها 
وانســابيتها واحتدام االحداث فيها , إذ 
الزوجة الصغرى  الزوج من اخت  يطلب 
ان تتعرى لكي يرســم على جســدها 
ورود واغصان خضراء في كل جســدها 
من صدرهــا وحتى اخمــص قدميها, 
ويأتــي بصديق له فيرســمه هو اآلخر 
برسوم تكون مكملة لتلك الرسوم , ثم 
يطلب منهمــا ان يتعانقا لكي تكتمل 
اللوحة املرسومة , بعدها يعيش معها 
في ليلة حمــراء , حتى يتفاجأ بحضور 
التي هاتفت مشفى االمراض   , الزوجة 
العقليــة ,الحالتهمــا الــى املصحة 
العقليــة. وتدور االحــداث اكثر واعمق 
فــي اروقة ما حدث لهمــا ,لينتهي دور 
الزوج في عملية سرد االحداث , ويتولى 
السارد العليم البقية الباقية من سير  
االحداث , ومن زخــم االحداث وغزارتها 
, والتي مــررت على  وعمقهــا ودقتها 
اجلزء اليســير منها , يتأكــد لنا اجلهد 
الفنــي املطلوب لصناعــة الرواية من 
اجل اخراجهــا من قالبها اخلــام , الى 
حيث االصول الصحيحة لتوظيفها في 
اطارها الفني , والذي نلمســه بشكل 
الروائية  , فقد عمــدت  جلي وواضــح 
الزوائد  وشذب  وتكثيفها  إختزالها  الى 
منها,لتدعونا الى الدخول لعوالم متتزج 
فيها الواقعية الغرائبية وسحرها , عبر 
خيال خصب وافر العطاء دون حدود , مع 
قدرة فائقة بالتحكم والســيطرة على 
مجريــات العملية الســردية لالحداث 

لوصولها الى الغاية املتوخاة 
رواية )النباتية( للروائية هان كانغ ,رحلة 
عميقــة وموفقــة فــي دروس عملية 
التي تتطلبها   , الرواية احلديثة  صناعة 
املرحلة الراهنة بعد ان قطعت العملية 
الســردية في هذا اجلنس املهم مرحلة 
كبيــرة ومتطورة , وغدى التنافس فيها 
أمر يتطلب من الروائي اســتعدات تام 
ووعي يفوق املعتاد من اجل اخلروج بعمل 

ناضج 
هان كانــغ )27 نوفمبــر 1970( روائية 
كورية جنوبية فازت بجائزة مان بوكر 
الدوليــة في عــام 2016 عــن روايتها 

النباتية.]3[

يوسف عبود جويعد
 

يهمني جداً متابعة حركة تطور الرواية 
في العالم , ومتابعتها بشكل مستمر 
,من اجــل ان تتم عمليــة التواصل في 
حركة الســرد , وإكتشاف ما طرأ عليها 
رافــد احلداثة  من متغيــرات تصب في 
والتجريب , وقد انهيت مطالعتي لرواية 
)النباتية( للروائيــة الكورية هان كانغ , 
ترجمها من الكورية الى العربية محمود 
عبــد الغفار , وهي الروايــة احلائزة على 
اجلائزة العامليــة مان بوكر لعام 2016 , و 
من اصدارات دار التنوير للطباعة والنشر 

–تونس – الطبعة االولى 2018 .
واملغامرة  الواضحة  اجلــرأة  وبالرغم من 
في إختيار بنية العنونــة , والتي جاءت 
بنية  معالم  مباشر,لتكشــف  بشكل 
النــص , اال أن الروائية عمدت الى ذلك , 
لكي تفتح أمام املتلقي االبواب مشرعة 
دون ستار , أو إخفاء , أو متويه , أو غموض 
, حتى ال ينشغل بفك مغاليق طالسم 
العنوان ,والتي وجدتها حالة غير ضرورية 
, وال تســاهم في إضفاء الفائدة املرجوة 
من اجل جعلهــا عتبة نصية نلج منها 
الى النص , بل أنــه باب مفتوح للنص , 
ادواته املستخدمة  يزيح الستار عن كل 
في صناعة الروايــة , فما أن تقع عيناك 
عليه حتى تكتشــف دون عناء او جهد 
او بحث بأنك ســوف ترحل وعبر مســار 
النص , مع أحداث تتعلق بسيدة نباتية 
, ومع هذا الكشــف الواضح والصريح 
واجلريء ملبنى الســرد , من حيث الثيمة 
واالحداث والشخوص ,وهنا تكون مهمة 
الروائية أكثــر اهميــة , ويتعن عليها 
ايضاً أن تبــذل جهداً فنيــاً كبيراً , من 
اجل االرتقاء بالنص الى حالة تخرج عن 
توقعات اآلخر , بأنه ســيكون مع سيدة 
نباتيــة ال حتــب اكل اللحــوم , كما هو 
ظاهر للوهلة االولــى , بل أنها أخرجتنا 
من هــذه التوقعات , لتدخلنا في خضم 
زاخرة  أحداث محتدمة متشعبة كبيرة 
باملفاجآت , أي أن الروائية إختارت أن يبدأ 
تدوين النص من ذروته وتأججه , وتوهجه 
, وزخــم االحداث ,دون احلاجة الى متهيد , 
او إســهاب , او مقدمات ,ال طائل منها , 
سوى أنها زوائد  تضر متاسك وقوة النص 
, وتخــل في ايقاعه وانســيابيته , فقد 
وجدت زاوية النظــر تلك أمر ضروري من 
اجل لفت انتباه املتلقي وجعله يلتصق 
بالنص خطوة بخطــوة , دون ان يتوقف 
عن املتابعة , إلننا ســوف نكتشف هذا 

عن مخيال يقترب من الطفولة اخلابية التي 
تختزنها في جوانبهــا بكل جتلياتها البريئة، 
التعبير،  وتخطها من أعماقها مبفردات لينة 
لتحمــل فــي مضامينها رســائل وجدانية 
مرمزة، وتســاؤالت مطوية بــن دفتي الواقع 
واحللم، تنتظر تفكيكها بغية اإلجابة عليها 

وإسقاطها على تداعيات الراهن.
واملؤلفة داوود حاصلة على شهادة الدكتوراه 
فــي األدب العربــي وعملت فــي الصحافة 
الثقافية في الفترة 1996 وحتى 2000. صدرت 
أبرزها »شــخوص  لها مجموعات قصصية 

الكاتبة«، و«سمه املفتاح إن شئت«.

 
صــدرت حديثــا اجملموعة القصصيــة »جوار 
املاء« للقاصة أماني داوود عن دار أزمة للنشــر 

والتوزيع في عمان.
اشتملت اجملموعة على 54 قصة قصيرة، جاءت 
اللغة وبساطتها، كاشفة  مفعمة بسالسة 

ملصلحة املغتصب.  
وقــال وجدي األهــدل إن »الفصــل األول من 
الروايــة ُكِتب في النــدوة الثانيــة للجائزة 
العاملية للرواية العربية )البوكر( التي أقيمت 
عام 2010 في أبوظبي، حتت إشــراف الروائين 
جبــور الدويهي ومنصورة عز الدين، ثم ُكتبت 
بقية فصولها في الســنوات األخيرة لتصدر 

بصيغتها النهائية قبل أيام في بيروت«.
بينما كتب الناشر في معرض تقدميه للرواية: 
»هل يصّح تصنيف البشــر بن محض أخيار 
ومحض أشــرار؟ هــل اخلير قيمــة مطلقة؟ 
والشــّر مثلٌب يبدأ بزّلــٍة ال رجوع عنها؟ وهل 
نتعاطف مع من يغرق، نشعر برغبته الدفينة 
في االنعتــاق من هذا الفخ، أم نتشــّفى به؟ 
هو صحافي باع روحه للشــيطان، أمعن في 

التــوّرط مع الســلطة في لعبــة ُمحكمة 
النسج ميتهنها أقوياء البالد. في تلك الدّوامة 
ر بكّل  التي سّلم نفســه لرياحها، قام مطهَّ
ما ُطلب منه من أعمــاٍل دنيئة، لكنَّ ملمًحا 
إنسانيًّا طّيًبا ظّل لصيًقا به، يظهر في اخلفاء، 
عنــد مفاصل احلكايــات، في ثنايا املشــهد 
القبيح، حــن ينام جميع احلّراس، وتنقشــع 
قليــاًل متطّلبــات الوظيفة وأوامــر الكبار... 
في بالدٍ ال تــزال العبودية مُتارَس في دهاليزها، 
ثّمة »خادمــات« يتنّقلن بن بيوت األســياد، 
فتيات يشاهدن الرســوم املتحّركة ويشّرعن 
أجســادهّن وأعوامهّن الطرّية لغــزاة الليل 
ر بهم ومجرمون  والطفولة، وثّمة كرماء يُشهَّ
يكاَفأون. في هذه البالد صحافيٌّ فاسد، إنساٌن 
فّوت عليه إنســانّيته، رّوضها ببعض الدموع 

كلما ظهرت، ليموت كمًدا بها«.
يشــار إلى أن للكاتب وجدي األهدل عددًا من 
األعمال املترجمة، منها رواية »قوارب جبلية« 
التي ترجمــت إلى اللغة الفرنســية، ورواية 
»بالد بال ســماء« التي تُرجمــت إلى اللغتن 
بن  »حمار  وروايــة  والروســية،  اإلنكليزيــة 

األغاني« التي تُرجمت إلى اللغة اإليطالية.

 
صــدرت حديثا للروائي اليمنــي وجدي األهدل 
رواية جديدة بعنوان »أرض املؤامرات السعيدة« 
وهــي الرواية اخلامســة له إضافة إلى ســت 
مجموعــات قصصية وكتب في الســيناريو 

واملسرح. 
تــدور أحداث الروايــة )الصــادرة حديًثا عن دار 
نوفل- هاشيت أنطوان في بيروت(، في الساحل 
الغربي لليمــن، وهي عن قضية أثــارت الرأي 
العام حينما أقدم شــيخ قبلي على اغتصاب 
طفلة فــي ربيعهــا الثامن، وبســبب تواطؤ 
الســلطة معه متكن من اإلفالت من العقاب؛ 
حيث يُكلف صحافي شــاب مواٍل للســلطة 
بتغطية أخبار القضية، فيجد نفسه مضطرًا 
لتشــويه احلقائــق والتالعــب بالــرأي العام 

املمّر،  ذاك  فوجلُت  الفضول  الّسيل...سرقني 
كرعُت من ساقية الّصفاء رشفات حقنتني 

قّوة ...تقّدمُت.
وصلُت أمــام بواّبة شــاهقة عليها حّراس 
شــداد، في شــيء من الّذهول تساءلُت لَِم 
أنا هنــا؟ وَمْن هؤالء؟ تراجعــُت خطوة لكّن 
أمــام حديقة غّناء،  ُفتحْت ألجَدني  األبواب 
أن  جّنــة معروشــة،حلٌم تشــتهي احلياة 
يكــون واقعا. عند البّوابة هّلــل املضّيفون، 
ورود منثورة،رايــات رفرافــة واحلديقــة تعّج 
أطفاال في عمــر الّزهور...أقواس قزحّية هنا 

وهناك،عراجن جمال نّســقتها يد ماهرة...
موطن من دنيا العجائب يسّر الّناظربن.

بن الدهشــة والّرهبة تهادى صوت هامس 
...تعالْي أّيتها البهّية، ذا ثوبك ينتظر قدومِك 
منذ بداية الّتكوين، اِخلعي أثواب البؤس بِك 
تليق مننمة الّســهول وزرقة البحر والّسماء. 
اليوم عيدِك وهو فــي ُحضن الّزمان أحجية 
بألف لون ولون، تتّبعي الّســدى تكتشفن 
في كّل خيط مرحلة،عمرا يســرح في ثنايا 

األّيام، أعيادا، نِعما تسّر العيون.
ال تدعــي احلــزن يــأكل وقتك،إليــك بركة 

الّسعادة، تعّمدي ...هنا للعيد حكايا، مزامير 
صادحة، تراتيل من دنيا البدء ال تســتكن...

ي إلى كوكبة الّنجوم، ضِعي الّنور  هّيا انضمِّ
على رأسك تاجا، امرِحي فدنيا العيد بهجة 
أزلّية ال تدركها ســاقية الغثاء وال تؤّثر في 
زهرهــا العواصف...دنيا تســكب الفرح في 

القلوب، تطّهرها من األدران كّل حن.
نبض القلب وهتف العقــل: العيد واحلكايا 
...أّمي جتــّدل ضفائري، ترّتــب ثوبي، تزرعني 
بن يديها زنبقة ترتشــف عطرها وتسقيها 

الوجد قراحا، زادا يسعف ثقل الّسنن.

جميلة بلطي عطوي
في شــرفة احلنن حضنني الّشوق، سّرحُت 
البصر في عالم امللكوت فاهتّزْت مشــاعري 
.علــق الّنظر بــدرب مثير علــى حواّفه متتّد 
...بّلور شّفاف يشّع  أوالهما صافية  ساقيتان 
في قْعره احلصــى...درر لها بريق يبهر الّضياء 
والثانيــة داكنــة ال تقــدر العن علــى تبّن 
فحواها، ضباب يعّشــي الّرؤية ...ال شيء غير 
جعجعة امليــاه جترف األشــياء، غثاء كغثاء 

الكتابة من الذروة في.. 
»النباتية«

جوار الماء .. مجموعة قصصية جديدة ألماني داوود

رواية ) أرض المؤامرات السعيدة( اصدار جديد عن دار نوفل

ليل، سحب، رياح، ونجوم

حكايا العيد

غالف الرواية
بالرغم من الجرأة الواضحة 
والمغامرة في إختيار بنية 

العنونة , والتي جاءت بشكل 
مباشر,لتكشف معالم بنية 

النص , اال أن الروائية عمدت الى 
ذلك , لكي تفتح أمام المتلقي 

االبواب مشرعة دون ستار , أو 
إخفاء , أو تمويه , أو غموض 
, حتى ال ينشغل بفك مغاليق 

طالسم العنوان ,والتي وجدتها 
حالة غير ضرورية , وال تساهم 

في إضفاء الفائدة المرجوة من 
اجل جعلها عتبة نصية نلج منها 

الى النص , بل أنه باب مفتوح 
للنص , يزيح الستار عن كل ادواته 

المستخدمة في صناعة الرواية

ِون آي يي

ترجمة مي عاشور

الليل
جسرعائم يُفضي إلى الغد.

الرياح
تُغير ذاتها مبرور الزمن،  

وتتجاهل تتويجها للسماء.
ولكن حريتِك تَكمن في َضياعِك.   

السحب 
ناعمة

ولكّن بن ثنياها أمطار رعدية.

النجوم 
كأنها شموع،

تُضيء جدوالً غائر األعماق؛
تبدو ضئيلة، ولكنها جبارة.  

الشالالت 
تتفتت  ورغم ذلك،

ما زالت ملتحمة كالتحام اللحم بالعظام.
الُسحب املُنسابة 

أجنحة بال جذور.

الوقت 
كلٌّ من احلاضر، واملاضي، واملستقبل؛

حبيس شبكتَك.

نور الشمس
لغة مشتركة بن البشر. 

البحر
ثمرة الصراع بن،
السماء واألرض. 

رذاذ األمواج 
على الرغم من أنَك سريع التفتت،  

إال أنَك ما زلت زهرة.

الهواء

رغــم أنَك لم تظهر أبــداً على مرمى بصر 
البشر،   

إمنا وجودك كظلهم التابع لهم.  

النظرات
تَبــدو وكأن ثمة شــيئاً لم يحــدث على 

اإلطالق،
ولكنها أمواج هائجة في قلب الهدوء.   

بال عنوان
سحابة رقيقة عذبة،

ولكــن  يَكمن فــي أغوارهــا دَوِي عاصفة 
رعدية.

*****************************************
ِون آي يي: شــاعر صيني معاصر، مترجم 
وكاتب. عضو في احتاد الكتاب الصينيني. 
القــدمي  الصينــي  الشــعر  قــراءة  بــدأ 
والكالســكي بعناية منذ صغره، وشرع 
في الكتابة وهو في  14 من عمره. ولد في 

مقاطعة خو بَي وسط الصني .

من أعمال الراحل احمد الربيعي
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موندياليات
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

موسكو ـ وكاالت:

خاضت إســبانيا مباراتها األولى 
البرتغال،  ضــد  العالــم  بكأس 
كانت  في حني  بأسلوب مدهش، 
تبعات اإلقالــة املفاجئة للمدرب 
جولني لوبيتيجــي، ال تزال تدوي.. 
وسيحتاج اإلسبان للحفاظ على 
يواجهون  عندما  املستوى،  نفس 

إيران، اليوم األربعاء.
3-3 أمام  وخفف التعــادل املثير 
البرتغــال، بطلــة أوروبــا، فــي 
سوتشي، من مخاوف بأن يتسبب 
لوبيتيجي فــي تعطيل  رحيــل 
حملة اإلسبان.. كما تقول تقارير 
إن التفاؤل يعم معسكر الفريق، 
حتت قيادة املدرب املؤقت، فرناندو 
الورق، ســتكون  وعلى  هييــرو.. 
مهمة إســبانيا بطلــة العالم 
الســابقة ســهلة مع إيران، في 
أول مواجهــة بــني املنتخبــني.. 
لكن خسارة أملانيا حاملة اللقب 
األحــد، كانت  املكســيك،  أمام 
إشــارة حتذير لكل الفرق الكبيرة 

بالنهائيات.
وقال هييرو »ما حدث ألملانيا ميكن 
الفرق  أن يحدث ألي فريــق.. كل 
الـ32 هنــا جيدة للغايــة، وأول 
مباراة تكــون دوما صعبة، يلعب 
القلــق دورا كبيــرا، وقد حصلنا 
على نقطة ضد بطل أوروبا، واآلن 

أمامنا إيران«.
مــن جانبــه، يتطلــع املنتخب 
توازنه  اســتعادة  إلى  السعودي 
أوروجواي  منتخب  يلتقي  عندما 
مســاء اليوم األربعاء في اجلولة 
اجملموعة  مباريــات  مــن  الثانية 
العالم  كأس  ببطولــة  األولــى 
2018 لكرة القدم املقامة بروسيا، 
لكنه ســيواجه بالتأكيد مهمة 
أوروجواي  منتخــب  أمام  صعبة 
املنتشي بالفوز في مباراته األولى 

وكذلــك أمــام طمــوح النجم 
لويس سواريز.

وتوجه ســواريز إلى روسيا حتدوه 
آمال التألق في ســماء املونديال 
الروســي بعد أن تعــرض للطرد 
من  و2014   2010 نســختي  في 
البطولة العاملية، لكنه تعثر في 
بداية املشــوار عندما أهدر عددا 
من الفرص خالل املبــاراة األولى 
للفريــق باجملموعة أمام املنتخب 
املصــري يــوم اجلمعــة املاضي، 
والتي حســمت بهدف وحيد في 
الوقــت القاتــل كان من نصيب 

زميله خوسيه خيمينيز.
ولكن آمال سواريز، العب برشلونة 
قدراته  استعراض  في  اإلسباني، 
من  انتعشــت  رمبا  التهديفيــة 
جديد مع اقتــراب املباراة الثانية 
املقررة غدا األربعاء أمام املنتخب 
السعودي الذي سقط بخماسية 
نظيفة أمام نظيره الروســي في 
للمونديال  االفتتاحيــة  املبــاراة 
يوم اخلميــس املاضي بالعاصمة 

موسكو.
املبــاراة  كشــفت  أن  وبعــد 
االفتتاحية عن املشــكالت التي 

الســعودي،  الدفاع  منها  يعاني 
يعلق ســواريز آماال عريضة على 
مباراة اليوم في »فتح حســابه« 
التهديفــي باملونديال الروســي، 
علــى ملعب »روســتوف أرينا«.. 
كتابة  إلــى  ســواريز  ويتطلــع 
صفحة جديدة أكثر إشــراقا في 
سجل مشاركاته املونديالية عبر 
البطولــة احلاليــة، بعد أن كتب 
صفحة مخيبــة لآلمال في كل 

من مشاركتيه السابقتني.
 2010 مونديــال  فــي  طرد  فقد 
بجنوب إفريقيا خــالل مباراة دور 

الـ8 أمــام غانا بســبب تصديه 
للكــرة بيــده وحرمــان الفريق 
الغاني من التقــدم، وبعدها بـ4 
أعوام، أثــار حالة من اجلدل خالل 
مونديــال البرازيــل إثــر عضته 
جورجيو  لإليطالــي  الشــهيرة 
كيليني، وقد أوقف بسببها ملدة 

4 أشهر.
يتطلع  اآلخــر،  اجلانــب  وعلــى 
مداواة  إلى  الســعودي  املنتخب 
جراح الهزمية املفاجئة والصادمة 
في املباراة األولــى أمام املنتخب 

الروسي )5-0( .

وكانت الهزمية قد أثارت حالة من 
حادة  انتقادات  وموجات  االستياء 
في األوساط الرياضية السعودية، 
االحتاد  رئيــس  عــادل عزت  وقال 
الســعودي للعبة »االحتاد يعتزم 
محاســبة عدد من الالعبني بعد 
رأســهم  وعلى  الثقيلة  الهزمية 
املعيوف  عبــداهلل  املرمى  حارس 
واملهاجم  هوساوي  عمر  واملدافع 
محمد السهالوي«.. وأضاف عزت 
مرضية  ليســت  النتيجة  »هذه 
علــى اإلطالق، ألنهــا ال تعكس 

استعداداتنا قبل البطولة«.
من جانب اخــر، يتطلع املنتخب 
الصدمة  أثــار  إلى محو  املغربي 
التــي عاشــتها جماهيــره إثر 
القاتل  الوقت  الهزمية بهدف في 
ببطولة كأس  األولى  مباراته  من 
العالم 2018 لكرة القدم املقامة 
حاليــا بروســيا، لكنــه يواجه 
اختبارا أكثــر صعوبة في املباراة 
بنظيره  يصطــدم  حيث  الثانية 

البرتغالي بطل أوروبا.
ويلتقي املنتخــب املغربي نظيره 
البرتغالــي اليــوم األربعاء على 
بالعاصمة  »لوجنيكــي«  ملعب 
اجلولة  الروســية موســكو في 
اجملموعة  مباريــات  مــن  الثانية 
الثانية، التي افتتحت منافساتها 
يــوم اجلمعة املاضي بفــوز إيران 
على املغرب 1-0 وتعادل البرتغال 

مع إسبانيا 3-3.
وكان املنتخــب املغربي قد أهدر 
أمام  التهديفية  الفرص  عدد من 
نظيــره اإليرانــي وكاد أن ينهي 
لكنه  الســلبي  بالتعادل  املباراة 
تلقى صدمة قوية في اللحظات 
األخيرة من الوقت احملتســب بدال 
مــن الضائــع للمبــاراة، عندما 
حسمت لصالح املنتخب اإليراني 
بهــدف النيــران الصديقة الذي 
بوهدوز  عزيــز  املغربي  ســجله 

باخلطأ في مرمى منتخب بالده.

اليوم.. الماتادور اإلسباني أمام إيران
 وأسود األطلسي يواجهون البرتغال

سواريز يتطلع إلى فتح صفحة جديدة في المونديال

العبو املنتخب االسباني
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ال كبار في روسيا
وضعت مباريات اجلولة األولى من نهائيات كأس 
العالم في روســيا للمدة من 14 حزيران اجلاري 
لغاية 15 متوز املقبل، وضعت املنتخبات الكبيرة 
في موقف ال حتسد عليه، بل راح عمالقة الكرة 
يتهاوون واحًدا تلو األخر، ولم يعد لهم الكالم 

الفصل في نتائج املباريات.
أملانيا حاملة اللقب، ســقطت امــام املتميز 
العلقم  مرارة  جترعت  والبرازيل،  املكســيكي، 
األرجنتني  فيمــا  سويســرا،  امام  بتعادلهــا 
بتشكيلتها املدججة بالنجوم خرجت بنقطة 
واحدة امام إيســلندا، في مباريــات لن تبارح 

الذاكرة.
مباراة إســبانيا والبرتغال، سجل فيها نصف 
دزينة من األهداف بالتســاوي بــني الفريقني، 
فيما كان النجم كريســتيانو رنالــدو، فعاالً 
لدرجــة كبيرة ليســجل »هاتريــك« ملنتخب 
بالده البرتغال مبهارة عاليــة، ليؤكد الدون انه 
كلما تقدم به السن، نراه مدوياً بحضوره فوق 

املستطيل األخضر.
فرنسا وإجنلترا حققا الفوز بصعوبة، مما يؤكد 
ان اجلولة الثانية ملنافسات اجملموعات ستكون 
عالية اإلثارة والندية، حيث يرفع اجلميع شعار 

التعويض والوصول إلى النجاح.
ما يتميز به الدور األول ملونديال روســيا 2018، 
هو غياب احلضــور العربي الفعال، فاملنتخبات 
االربعــة خســرت، وكانــت خســاراتها تبدو 
تشــكل  كانت  القاتلة  فالدقائق  مشــابهة، 

ضربة قاصمة للحلم العربي امام املنافسني.
ايضا، برزت تقنيــة الفيديو، بجدارة، فانصفت 
املشــاركني، وأسهمت في التخفيف عن عبء 
احلكام، فكانت ديوك فرنســا أول املستفيدين 
من تطبيق هذا النظام الذي يســهم في احلد 
من ارتكاب االخطاء املتعمدة، مما يضع اجلميع 
امام مراقبة صارمة.. مونديال روســيا، يحفل 
بالكثيــر، فلنترقــب اجلوالت املقبلــة، واملنا 

مبمثلينا العرب ما يزال كبيراً!! .

مفكرة اليوم/ كأس العالم
البرتغال

أوروجواي

إيران

المغرب

السعودية

إسبانيا

 3:00

 6:00

 9:00

بغداد ـ عدي صبار*
توج منتخبنا الشــبابي لكــرة الصاالت 
بــكأس بطولــة كرواتيا الدوليــة، التي 
انطلقت يوم 12 حزيران احلالي، مبشــاركة 
منتخبات ســلوفانيا ومولدافيا و فنلندا 
وبولندا وصربيا وكرواتيا والعراق ، بوصفها 
أول بطولة أوربية يشــارك بها العراق في 

لعبة كرة الصاالت .
وتوج العراق مجهوداتــه باللقب ، بعد أن 
استهل مشواره بالبطولة بفوز على البلد 
املضيف كرواتيا بخمســة اهداف مقابل 

هدفــني وعلى بولنــدا بنفــس النتيجة 
واختتــم مواجهات دوري اجملموعات بالفوز 
على صربيا بهدفني لهــدف، ليتربع على 
صــدارة اجملموعة األولى، قبــل أن يتمكن 
من هزميــة هنغاريا في دور نصف النهائي 
بســتة أهداف مقابل هــدف واحد ، وفي 
املباراة اخلتامية اســتطاع ليوث الرافدين 
مــن الفوز علــى كرواتيا مجــددآ بثالثة 

أهداف لهدف .
وحصل الالعــب هادي عالء علــى جائزة 
أفضل العب فيما نال احلارس املتألق ليث 

نــوري على جائزة أفضل حــارس ، خاصة 
العديد من  وأنهم ســاهموا في صناعة 
األهداف ويعد االثنان من الالعبني املوهوبني 

في الفريق إلى جانب زمالئهم الالعبون .
وجاءت األهداف الثالثة للعراق بواســطة 
الالعبني هــادي عالء وحســني الرحمن ) 
هدفني (، واحتــل املنتخب الكرواتي املركز 
الثاني، فيما حل منتخــب بولندا باملركز 

الثالث.

* إعالم احتاد الكرة

»ليوث الرافدين« يتوج بكأس كرواتيا الدولية
بغداد ـ الصباح الجديد:

سمت الهيئة اإلدارية لنادي الديوانية، أول 
أمس، ســمير كاظم، مدربا للفريق، خلفا 

للمدير الفني املُقال، أحمد كاظم.
ووضعت اإلدارة ثقتها في ســمير كاظم، 
إلبعــاد الفريق عن شــبح الهبــوط، بعد 
الفتــرة األخيرة..  النتائج الســيئة فــي 
وتتبقــى 8 مباريــات، على نهايــة الدوري 
املمتــاز، وميتلك الديوانيــة 25 نقطة، في 
املركز الثامن عشــر، متقدًما على كربالء 
بنقطتني فقط.. وســيلعب الديوانية في 

اجلولة 33 امام فريــق القوة اجلوية مبلعب 
الشــعب الدولــي عصر الســبت املقبل 

املوافق 23 حزيران اجلاري.
يشــار إلى أن ســمير كاظم، هــو املدرب 
اخلامــس الذي يقــود الفريق، خــالل هذا 
املوســم، الذي تعاقب فيه على الديوانية 
كل مــن املديرين الفنيني، ســامي بحت، 

ونبيل زكي، وحيدر يحيى، وأحمد كاظم.
وسبق لســمير كاظم ان ترأس نادي القوة 
اجلوية وقال الفريق مدرباً في بطولة آسيا 

أبطال الدوري قبل سفره الى االمارات.

سمير كاظم مدرب لكرة الديوانية 

موسكو ـ وكاالت:
تعرض نيمار جونيور، جنم منتخب 
البرازيــل، لســخرية بعــض رواد 
مواقع التواصــل االجتماعي، بعد 
ظهوره بقصة شعر، غير معهودة، 
إطار  خالل مواجهة سويسرا، في 
اجلولــة األولى مــن دور اجملموعات 

بكأس العالم.
بني  أقيمت  التــي  املباراة  وانتهت 

بالتعادل  املاضي،  املنتخبني، األحد 
اإليجابــي 1-1، مما أحبط عشــاق 
الســامبا، الذين كانــوا ينتظرون 
بدايــة قوية للفريــق، في العرس 

العاملي.
وقام بعض رواد موقع تويتر، بعقد 
مقارنة، بني شعر نيمار، واملعكرونة 
اإلسباجيتي، فيما قال البعض إن 
أحد  وكتب  بالقش..  أشبه  شعره 

املتابعــني على تويتر "هل شــعر 
نيمــار مر عبــر احلجــر الصحي 
قبــل دخوله إلى روســيا أم ال؟".. 
وغــرد آخر قائاًل "مارســيلو حتدث 
مع نيمار حــول حب الذات وارتدى 
شــعره احلقيقي"، في إشارة إلى 
جنم ريال مدريــد، واملعروف بقصة 

شعره الغريبة.
امللفتة  الشعر  ولعل تســريحات 

لالعبني، ليســت بالشيء اجلديد، 
إلى بوبي تشــارلتون في  بالعودة 
مونديال 1966، وكارلوس فالديراما 
ورونالدو في   ،1998 في مونديــال 
مونديــال 2002، لكــن هؤالء لم 
يعانوا من السخرية عبر شبكات 
التواصــل االجتماعــي، حيث لم 
تكن هــذه التكنولوجيا، موجودة 

في عهدهم.

ورد نيمــار، علــى منتقديــه عبر 
شــبكة إنســتجرام، حيث نشر 
صورة لــه، وهو يجلس في صالون 
للحالقة، بينما كان يغسل شعره 
أصبع  ويضع  الكاميرا،  إلى  وينظر 
على شفتيه، مع مطالبة اجلميع 

بالسكوت.
ووفقا لصحيفة "ســود دويتشه 
تسيتوجن"، فإن نيمار لديه مصفف 

شــعر خاص، وقد سافر معه إلى 
روستوف، السبت املاضي، من أجل 
تصفيف شــعره.. وتغير شــكل 
نيمــار عبر الســنني، عبــر اتباع 
فترة..  قصات شــعر متغيرة كل 
وقــال أودو والز، مصفف الشــعر 
في برلني "قصة شعره ذكية، إنها 
جاذبة للعني، أي شخص من حقه 

يفعل ما يشاء".

نيمار في مرمى سخرية مواقع التواصل اإلجتماعي

سمير كاظم



فريال حسين

كاتب معــروف له )كومة( قصــص وروايات 
يكتب كلمة مســاواة، فــي صفحته على 

الفيسبوك، هكذا: مساوات!!
وصحفي من الرعيل السابق ال يحسن حتى 
وهــو في آخر العمر قواعــد اإلمالء فيخطئ 
في كتابــة الهمزة، وال مييز بــن الهاء والتاء 

املربوطة. 
ورئيس فرع احتاد كتاب وأدباء إحدى احملافظات 
يرفع املنصوب دون أن يــرف له جفن فيكتب 

سامحه اهلل: كانت النائبتان فاشلتان!!
وقــد أصبح مــن عاداتي كلمــا دخلت هذا 
الفضاء العجيب أســجل مــا أقع عليه من 
أخطاء تستفزني بشناعتها حن تخلط بن 
احلروف الســيما بن حرفي )ض( و)ظ(، حيث 
بالظبط  العبارة املسخ:  يعلق أحدهم بهذه 

فظيحة وانتوا شاهدين يا عربوا!!
ومن أشــنع ما أصادف من أخطاء عدم كتابة 
األلــف بعــد واو اجلماعة املســندة للفعل 
املاضي مثل )كتبو( لكن ما هو أشنع وضعها 
بعد اإلســم املنتهي بواو دون متييز بينه وبن 
الفعل، حتــى بلغ األمر بأحدهــم أن يكتب 

اسم العاصمة الروسية هكذا: موسكوا
وهذه عينات ألخطــاء ال تخفى على القارئ 

اللبيب، كما يقال في مثل هذه األحوال:
ـ اتسأل عن شــخصيتان مرموقتان ولديهم 

حضورهم في ...!!
ـ اال لعنت اهلل على الظاملن!!

ـ جلسه غير اعتياديه لبرملانيون غير عاديون!!
ـ هكذا هي بالدي منذو وعي على هذ احلياة!!
ـ عندما تصتدم مصالح الكرسي مع اجلامع..

ويحــاول أحدهم أن يتفلســف فــي ردوده 
ببيت من الشــعر على طريقة  مستشهداً 
املرحــوم ســليم البصــري في املسلســل 
التلفزيونــي الشــهير "حتت مــوس احلالق" 
فيكتب: ذو العقل يشقاء فى النعيم بعقلة 

.. و اخو اجلهالة فى الشقاوة ينعمو!!! 
ال أحد منا مبنــأى عن الوقوع فــي األخطاء، 
إمالئية كانت أم لغوية، لكنني أشــعر بحزن 
حقيقي حن أرتكب خطأ بحكم السرعة أو 
الغفلة أو اإلجهاد.. فأسارع إلى تصويبه حتى 

ولو بعد فوات األوان..
وال أدري، هل يشــعر غيري مبثل هذا الشعور 
خصوصــاً وأن أدبــاء وإعالميــن ومترجمن 
كثيرين يقعون في أخطاء ال يقع فيها الهواة؟ 
هل يكفي وضع مســؤولية هذا التردي على 
أســلوب وطريقة تعليم اللغــة العربية في 

مناهجنا الدراسية؟
ومباذا نفسر تدني مستوى القراءة بن شبابنا؟

وملاذا ال حتــرص حكوماتنا على إصدار صحف 
ومجالت متخصصة بعلوم اللغة العربية؟ 

أال تســتحق لغتنا الضاد شيئاً من االهتمام 
كمــا هو احلال مــع الرياضة حيــث ال تخلو 
صحيفــة أو مجلــة من صفحــات خاصة 
بالرياضــة، عدا اجملــالت والقنــوات االذاعية 

والتلفزيونية املتخصصة.. وما أكثرها؟

بماذا نفسر هذا التردي؟

اللبنانية  الفنانة  طرحت 
أغنية  بطــرس  جوليــا 
جديدة بعنوان "بكرا شي 
نهار" عبر موقع وتطبيق 
وصفحاتها  "أنغامــي" 
الرســمية علــى مواقع 

التواصل اإلجتماعي.
االغنية حققت إنتشــارًا 
واســًعا منذ الســاعات 
تنزيلها،  علــى  األولــى 
تتلقى  بطــرس  بدأت  اذ 
خــالل  مــن  أصداءهــا 
تعليقات اجلمهور عليها.

ستحيي  اخر  جانب  ومن 
جوليــا بطــرس حفلن 
مدى  علــى  متتاليــن، 
21 و22 متوز/ يومن فــي 
ضمــن  املقبــل  يوليــو 
صور  مهرجان  فعاليــات 

الدولي في جنوب لبنان.

ان  بطرس  بالذكر  اجلدير 
التي  احلــرب  بعد  قامت 
على  إســرائيل  شنتها 
  2006 متــوز،  في  لبنــان 
بإنشاء مشــروع أحبائي 
مــن  مجموعــة  وهــو 
احلفالت التي أحيتها في 
لبنــان، اإلمارات  كل من 
قطر  املتحــدة،  العربية 
وسوريا، وشــدت بأغاني 
حب الوطن واحلبيب وعاد 

ريع هذه احلفالت.

يســرا  الفنانــة  نفــت 
كل مــا ترّدد عــن توّقف 
اجلديد  برنامجها  مشروع 

"املوعد".
تصريح  في  يسرا،  وقالت 
خــاص الى احــد املواقع 
"البرنامــج  الفنيــة": 
يوجد  وال  بالفعــل،  قائم 
أي نيــة لتأجيلــه، فقط 
كنت منشــغلة بتصوير 
أقوال  "لدينا  مسلســل 
أخرى" ومخــرج البرنامج 
منشغال  كان  إمام،  رامي 

"عوالــم  مبسلســل 
ســنبدأ  لكن  خفيــة"، 
تصويــره خــالل األيــام 
املقبلــة، بعــد أخذ مدة 
مــن الراحة مــن تصوير 

كشــفت مصادر خاصة 
شــاكر  فضل  الفنان  أن 
مــازال في مقــر إقامته 
داخــل مخيم عن احللوة 
في جنــوب لبنان، ينتظر 
الذي  العام  العفــو  إقرار 
قبل  عنه  احلديــث  جرى 
النيابيــة  االنتخابــات 
اللبنانيــة، ومت تأجيلــه، 
أن  املصــادر  وأوضحــت 
القانونية  املطرب  ساحة 
بــأي  ملطخــة  غيــر 
اتهامات، وهناك إمكانية 
كبيــرة الن ينــال العفو 

العام نتيجة البراءة التي 
حصل عليهــا قبل مدة 
في  تورطه  عدم  بشــأن 
اللبناني في  قتال اجليش 
معركة عبرا الواقعة في 

مدينة صيدا.

جوليا بطرس

فضل شاكر

يسرى

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

اخلجل شــعور ينتاب كل واحد منا 
بحالة معينة، اخلجــل من الغرباء، 
اخلجــل من ابداء الــرأي، من اجلنس 
الشــارع، وكل واحد منا  االخر، من 
لديه أسبابه اخلاصة التي عززت هذا 
الشعور بداخله، وان لم يتخذ أحدنا 
القرار بان يتخلــص من هذا اخلجل 
"غير املبرر" سيتحول مستقبال الى 

رهاب.
وهنا نؤكد ان ما نتحدث عنه يخص 
اخلجــل غير املبــرر، ألننــا يجب ان 
نخجل عند ارتكابنا خطأ بحق أحد، 
وعند ظلمنا ألحــد، وعندما نرتكب 
حمقا ببعض التصرفات التي ميكن 

ان تؤذي االخرين.
الدكتور احمد عمــارة يقول ان اول 
خطــوة للتخلص مــن اخلجل غير 
املنطقي، اتخاذ قــرار بأن كالم وآراء 
االخريــن غير مؤثــرة.. ابحث فقط 
عن حقيقة املوضوع: يجب ان يكون 
املعيار بشأن أي موضوع هو، هل ما 
أقوم به صح ام خطأ، حرام ام حالل، 
وليــس كالم واراء الناس، الشــيء 
اآلخــر، تدريــب النفــس والتحدث 
اليها بأن، ليس هناك ما يســتدعي 
ان اخجــل منه، الن هنــاك العديد 
من األشــخاص يكون شــكلهم او 
جسمهم هو السبب الذي يدعوهم 
الــى اخلجل من الظهــور باألماكن 
العامة، او املناســبات االجتماعية، 
لكن علينــا ان نفكر ان اهلل خلقنا 

بهذا الشكل.
وأشــار عمارة الى ان كل واحد منا 
لــو تعامل مع العيب في الشــكل 
او اجلســم بــذكاء وتقبلــه بنحو 
جيــد، ســيتحول الى ميــزة مبرور 
الوقت وذكر: مثال على ذلك الفنان 

إسماعيل ياســن اذ كان فمه مادة 
للتندر واالســتخفاف، لكنه بذكاء 
اســتطاع ان يحــول هــذا العيب 
الى تذكــرة دخول الــى عالم الفن 
والشــهرة. واحلال نفسه مع الفنان 

عالء ولي الدين.
الشعور  للتخلص من  قواعد  هناك 
باخلجل الذي يســبب بعض االحراج 
أحيانــا مما يعزز اكثر هذا الشــعور، 
االســرة  بشــؤون  الباحث  يقــول 
واملعالج الســلوكّي د.ماهر العربي: 
ان كان لديــك احتفــال او اجتماع 

عمل وشــعرت بأن يــدك ترجتف، او 
او احلاجب،  بالعــن،  ارجتــاف  هناك 
او الشــفاه، قم بشــد العضو ملدة 
عشر ثوان، وارخه لعشر ثوان أخرى، 
وكــرر العملية ثالث مــرات، الى ان 
تشعر باسترخاء هذا اجلزء. النقطة 
األخرى التي يجــب التركيز عليها، 
التفكيــر اإليجابي فــكل من لديه 
موعد ملناســبة معينة، يبدأ عقله 
بالتفكير الســلبي، "ماذا لو حصل 
كــذا الى اخره"، عليــك ان تردد مع 
نفســك كل اإليجابيات التي ميكن 

ان حتصل، وتردد جمال إيجابية تطرد 
نقيضتها.

اخلجل الذي نعاني منه سببه البيئة 
االجتماعية التي ننشــأ وســطها، 
تتبنــى كلمــة ال، وعيب، وال  والتي 
يجوز، بأول ســنة لنا نكتشــف بها 
العالم واحمليط، لذلك فان اول خطوة 
تسبق كل اخلطوات التي متت اإلشارة 
اليهــا من قبل عمــارة والعربي، هي 
الوعي االســري بكيفية التعامل مع 
الطفل، والطريقــة املثلى ملنعه من 

ارتكاب اخلطأ من دون نهر اوترهيب. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت هيئة النقل العام في فرنســا 
أن طفال ولد على مــن قطار ضواحي 
ســوف مينح بطاقة ركــوب القطارات 
مجانا في العاصمة باريس حتى ســن 

.25
الهواء  علــى  احلــدث  الهيئة  وبثــت 
الرضيع ولد على  إن  مباشــرة، وقالت 
مــن قطار وســط باريس، مــا عرقل 
حركة السير على اخلط "إيه آر إي آر". 

وقــام عمــال إغاثة 
األم  برعايــة 

قبل  وطفلهــا 
نقلهمــا 

أقــرب  إلــى 
مستشفى. 
يعــت  ذ أ و
ء  نبــا أ

"الوالدة 

شاشــات  على  املفاجئة" 
قطــارات  حركــة 
حســب  باريــس. 

أسوتشيدبرس.
اخلط  وأصدر 
إي  آر  "إيه 
بيانا  آر" 
ب  عر أ

فيه 
عــن 

خالــص التهاني للوالــدة، وكتب في 
تغريــدة أن حركة الســير عــادت إلى 

طبيعتها. 
ورحب معظم الباريســين بســعادة 
بــوالدة الطفل عبر وســائل التواصل 
االجتماعي. إال أن آخرين قالوا إن هدية 
هيئة النقل لم تكــن في محلها، ألن 
حركــة القطارات في باريــس عادة ما 
وحوادث  اإلضرابــات  بســبب  تتعرقل 

أخرى.

يولد بقطار فيحصل على مكافأة مجزية

الخجل غير المبرر.. من المسؤول عن الخالص منه؟

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اخلجل غير املبرر

الصباح الجديد - وكاالت:
ألول مرة يجتمع ثنائــي غنائي متمثال بالفنانة 
اللبنانية ليال عبود، والفنان الســوري علي 
الديــك، من خــالل أغنيــة "اجملانن" 
التي كتبتها الشــاعرة حياة اسبر، 
وحّلنها فضل سليمان، أما التوزيع 
املوســيقي فكان لـــ روجيه ابي 
عقــل، ومت تصويــر العمــل على 
طريقة الفيديو كليب حتت إدارة اخملرج 

أحمد املنجد.
وقد استمرت عملية التنفيذ يومن، 
بفكرة مميــزة من املتوقــع أن يكون 
لها إثرها االيجابي على املشاهدين 

خالل االيام القليلة املقبلة.
ليــال أعربت عن ســعادتها بذلك 
التعاون الفني مع علي الديك 
بـ"الصديق"،  وصفتــه  الذي 

وأشــارت إلى أن ثمة خصوصية تكمن في املســار 
العــام لألغنية، التي جمعت بــن العفوية واملرونة 
في آن واحــد، وأوضحت ان الثنائيات الفنية ميكن أن 
جتذبهــا في حال كانت مشــجعة من حيث الكالم 
واللحن، وقادرة على التأســيس حلالة غنائية فريدة 

من نوعها.
ومن املقــرر ان حتيي عبود العديد مــن احلفالت في 
لبنان واخلارج خالل فصل الصيف احلالي، إلى جانب 
سلســلة من املهرجانات الشعبية التي ستشمل 

العديد من املناطق اللبنانية.
باملقابل، عاد التفكير في الدخول إلى مجال التمثيل 
من جديد يطــرق أبواب ليال التــي تلقت قبل مدة 
عرًضا للمشــاركة في بطولة مسلسل اجتماعي 
درامي إلى جانب مجموعة مــن الفنانن العرب، إال 
أنها لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن تلك اخلطوة 
املصيرية، التي ستســلكها مع احلفــاظ على فن 

الغناء الذي تؤكد انه يحتل جزءا كبيرا من كيانها.

ليال عبود وعلي الديك بثنائي المجانين

الصباح الجديد - وكاالت:
تعتزم سلسلة متاجر "جون لويس" البريطانية 
إعادة شراء مالبس من زبائنها، كانوا قد اشتروها 
ولبسوها وسئموا منها، في خطوة تعد األولى 
من نوعهــا، وذلك للتخفيف مــن الضرر الذي 

يسببه قطاع املوضة واألزياء بالبيئة.
ويكون ذلك عن طريق تطبيق للهواتف الذكية 
يردوا  أن  الزبائن  بإمكان  "ستافستر"، سيصبح 
املالبس املشــتراة من "جون لويس" بعد إدخال 
بيانات قطع املالبس. التطبيق يقوم بتســعير 
قيمتها، وعندما تصل إلى 50 جنيًها إسترلينيا 
)نحو 66 دوالرًا(، ترسل سلسلة املتاجر شاحنة 
لتسلم املالبس من منزل الزبون، ومتنحه بطاقة 
إلكترونية بالقيمــة املباعة لصرفها في إحدى 
متاجر السلســلة، أو للتســوق على موقعها 

اإللكتروني.
وقال  مارتن وايت مدير االســتدامة لدى "جون 
لويس" ملوقع مجلة فوغ: إن "الشــركة رأت في 
املبادرة ســبياًل لتثقيف املســتهلك عن قيمة 

وجودة املالبس التي لم يعودوا يرتدونها".
 وأضاف: "وتســهم أيًضــا بتغييــر عاداتهم 
الشرائية، وأن يقوموا بشراء مالبس ومقتنيات 

ذات جــودة أعلــى، ال تهترئ بســرعة في 
املستقبل".

"الغارديــان"  صحيفــة  وأوضحــت 
وعلى  الورقــي،  عددها  فــي  البريطانية 

التي  املالبــس  أن  اإللكترونــي،  موقعهــا 
يســتردها املتجر، إما سيتم بيعها من جديد، 
أو تصليحها ومــن ثم بيعها، أو إعادة تدويرها 
الســتعمال أقمشــتها في تصنيــع مالبس 

جديدة.
تأتــي املبادرة كجــزء من اســتراتيجية "جون 
البيوت لتكون  داخل  لزيادة االستدامة  لويس" 

أكثر رفقا بالبيئة.
 وفــي العام املاضي، اســتطاعت السلســلة 
أن تســترد مــن زبائنها أكثر مــن 27 ألف أداة 
كهربائية، وألفي أريكة و55 ألف فرشــة سرير 

إلعادة تدويرها، على وفق الصحيفة ذاتها.

الصباح الجديد - وكاالت:
أصدرت والية كاليفورنيا في الواليات املتحدة 
األميركية قــرارا يُحّتم علــى جميع البيوت 
املشيدة حديثا، تركيب خاليا طاقة شمسية 
على سطوحها، وبهذا تصبح أّول والية تصدر 

قرارا ِمن هذا النوع.

ويجــب أن حتتــوي كل بناية جديدة )ســواء 
كانت منزال ســكنيا، أم عمارة ســكنية، أو 
حتى مكاتب( مــع مطلع يناير/ كانون الثاني 
2020، على منظومة طاقة شمســية على 

سطحها، إال بعض االستثناءات البسيطة، 
كأن يكــون البيت في منطقــة مظللة 
بنحــو كامل، أو يكون الســقف صغيرا 

جدا ال يتسع ملنظومة طاقة شمسية.
فــي  الطاقــة  وصّرحــت مفوضيــة 
كاليفورنيا بــأّن هذا القانــون اجلديد 
ســيزيد كلفــة املنــازل مبــا يقارب 

الـ10000 دوالر.
ويقول "Herro" نائب الرئيس لشؤون 
 Meritage( شــركة  فــي  البيئــة 
إن  املنازل  ببنــاء  اخملتصــة   )Homes
"إضافة منظومة طاقة شمســية 
ســتزيد تكلفــة بناء املنــزل مبقدار 
14000 إلــى 16000، وهــذا يتضّمن 
إضافة نوافــذ كهربائية أكثر كفاءة، 
وإنارة اقتصاديــة ذات كفاءة، وأجهزة 

أخرى".
وتبــدو تكلفة القانــون اجلديد عالية، 

لكن اخلبراء يؤكــدون أن هذه التكلفة 
ستوفر قيمتها في املستقبل.

الصباح الجديد - وكاالت:
يوصي خبراء التغذية بتناول 
أطعمة صحيــة ومتوازنة، 
والتركيز على تلك التي ثبت 
مساعدتها على تفادي عدد 
من األمراض املزمنة واخلطيرة 
مثل، الســكري، وارتفاع نسبة 
الكوليسترول، واضطرابات القلب، 

والسرطان.
وينصح األطباء بتنــاول حفنة من اجلوز كل 
يوم، بالنظر إلى مــا يحتوي عليه من عناصر 
مضــادة لألكســدة و"األحمــاض الدهنية 
"أوميغا 3"، وهو ما يساعد على جتنب اإلصابة 

باألزمات القلبية.
وأظهرت البحوث أن السبانخ املطهوة على 
البخار تســاعد على حفــظ صحة الكبد، 
بفضل ما حتتوي عليه من بيتاين وكلورين 
وفيتامــن "E"، أمــا الفاصوليــا احلمراء 
فتصلح ملرضى السكري، كما تساعد على 
الوقايــة من نوعه الثاني، من خالل األلياف 

التي تلعب دورا في ضبط سكر الدم.
وإذا كنت ممن يخشــون مــرض "ألزهامير"، 
التــوت، بوصفه  إلــى تناول  فإنك بحاجة 
فاكهة غنية باملكونات املضادة لألكســدة، 
وهو ما يضمن التأثير اإليجابي على طريقة 
تكلس  وتقليل  العصبيــة،  اخلاليــا  تواصل 

بعض البروتينات. 
ولتحقيــق صحة أفضل، ميكن لإلنســان أن 

يحمي نفســه من ارتفاع ضغــط الدم عبر 
 A تناول امللفوف الصينــي الغني بالفيتامن
املســاعد على إنتاج كرات الدم البيضاء، أما 
زيت جوز الهند، فيقي من السمنة بفضل ما 
يحتويه من فيتامينات وزيوت حتســن عملية 

الهضم.
البيض حلماية صحة  بتناول  وينصح األطباء 
العن، فهو يحتوي على بروتينات مفيدة، أما 
الثوم الذي ميكــن أن يضاف إلى أطباق كثيرة 
فيخفض مستوى الكوليسترول في اجلسم.

متاجر بريطانية تقرر 
شراء مالبسها من الزبائن

قرار يفرض تركيب ألواح طاقة 
شمسية في كاليفورنيا

تسعة أغذية "وقائية" بديلة لألدوية
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