
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

19 6
حماية 90 منتجًا من 

االستيراد ورسوم  بنسبة 100 
% على المستورد المماثل

اليوم.. 5 مواجهات 
ابرزها القمة الجماهيرية 

بين الزوراء والطلبة

8 3
النقل البري توقع عقدا لنقل 

الطحين الى وكالء المواد 
الغذائية في جميع المحافظات

التحيز للرجل ضد الرواية 
النسوية العراقية  

ASSABAH ALJADEED

20 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

(4187( Sun. 2 Jun. 2019 issueاألحد 2 حزيران 2019 العدد )4187(

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة النفــط، أمــس 
الصادرات  الســبت، مجمــوع 
آيار   لشهر  املتحققة  وااليرادات 
املاضــي، مؤكــدة تصدير نحو 
111 مليون برميل بـ 7 مليارات 

دوالر بسعر 66 دوالرا للبرميل.
وقــال املتحدث باســم الوزارة، 
عاصم جهاد في بيان صحافي، 
االولية الصادرة  إن "االحصائية 
النفط  تســويق  شــركة  عن 
سومو تشــير الى تصدير اكثر 
من 110 مليون و736 الف و670  
برميــل"، مبينــا أن "االيرادات 
بلغت أكثر من 7 مليارات و384  

مليونا  و 295 ألف دوالر".
وأضــاف أن "مجموع الكميات 
اخلام  النفــط  مــن  املصــدرة 
لشــهر آيار  املاضي من احلقول 
النفطيــة في وســط وجنوب 
العراق  بلغت 106 مليونا و 675 
الفا و881 برميال، أما من حقول 
كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 
مليون   3 املصــدرة  الكميــات 
و166 الفا و261 برميال، في حني 
بلغت الكميــات املصدرة  من 
حقل القيــارة 894 الفا و 528 

برميال".

وأشــار الى أن "املعدل اليومي 
الكلي للصــادرات بلغ 3 ماليني 
و572 الف برميل، إذ كان املعدل 
اليومــي للتصدير مــن موانئ 
البصــرة 3 ماليــني و441 الف 
برميل، ومن جيهان كان املعدل 
في  برميل،  الــف   102 اليومي 
حــني كان املعــدل اليومي من 
حقل القيــارة 29 الف برميل"، 
منوهــا الى أن "معدل ســعر 
 66,683 بلــغ   الواحد  البرميل 

دوالرا".
في الشأن ذاته، قال وزير النفط 
ثامر الغضبان أمس السبت إن 
التي  الطوارئ  رفع حالة  العراق 
كانت معلنة في حقل مجنون 
النفطــي فــي جنــوب البالد 

بسبب السيول.
بيان نشرته  الغضبان في  وقال 
موقعها  علــى  النفــط  وزارة 
اإللكتروني إن "السيول لم تؤثر 
علــى اإلنتاج فــي احلقل الذي 

ينتج 240 ألف برميل يوميا".
وأضــاف أن "حالــة الطــوارئ 
بسبب  احترازي  كتدبير  أعلنت 
السيول التي اجتاحت املنطقة 

خالل الشتاء والربيع".
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النفط ترفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون
و7 مليارات دوالر ايرادات الخام للشهر الماضي 

جانب من حقول النفط
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السليمانية - الصباح الجديد:

هدد االحتاد الوطني الكردســتاني 
بذكرى  السبت  امس  احتفل  الذي 
واألربعــني،   الرابعــة   تأسيســه 
بتقسيم اقليم كردستان والعودة 
الــى نظــام االدارتني، كمــا كان 
في  املاضي  القرن  تســعينات  في 
على منصب  حال عدم حصولــه 
محافــظ كركوك، وحمــل احلزب 
تدهور  مســؤولية  الدميقراطــي 
اوضاع املكــون الكردي في املناطق 

املتنازع عليها.
واضاف عضو فــي اجمللس القيادي 
اسمه،  عن  الكشــف  عدم  طلب 
في تصريح للصبــاح اجلديد، ان " 
اجمللس القيادي ايــد في اجتماعه 
االخير، موقف املكتب السياســي 
الرافض لفصل موضوعة تسمية 

كركوك  ملدينــة  كــردي  محافظ 
عــن اخلطوات املتخذة لتشــكيل 

حكومة اإلقليم".

األســبوع  انســحب  االحتاد  وكان 
املاضي من جلسة التصويت التي 
اختير فيها جنيرفات بارزاني رئيسا 

لإلقليم.
واضــاف، ان " االحتــاد الوطني لن 
يتنــازل عــن حقه فــي احلصول 

علــى محافظ كركــوك كما انه 
لن يســمح للدميقراطــي بالتفرد 
واذا ما  االقليم،  بتشكيل حكومة 
االحتاد ســيعمل  فان  االمر  تطلب 
على تقسيم االقليم وعودة نظام 
االدارتني، كما كان في تســعينات 
احلــزب  وعلــى  املاضــي  القــرن 
الدميقراطي ان يدرك بان استمراره 
حكومة  تشــكيل  خطــوات  في 
االقليم وجتاهــل االوضاع الصعبة 
ســيدفع  كركوك  في  للمواطنني 
اخلطوط  الى جتاوز  الوطني  باالحتاد 
احلمر، في تعامله مع الدميقراطي".
واضــاف ان حزبــه ســيقرر خالل 
اذا  اجتماع يعقده االسبوع اجلاري، 
يتم حســم منصب محافظ  لم 
كركــوك قبل تشــكيل الكابينة 
اجلديــدة حلكومــة االقليم كيف 

سيشارك في الكابينة املقبلة. 
احلــزب  باســم  املتحــدث  وكان 

املكتــب  عضــو  الدميقراطــي 
السياســي محمــود محمد، قال 
في مؤمتــر صحفي عقــده عقب 
السياســي  للمكتــب  اجتمــاع 
للحــزب الدميقراطــي فــي اربيل 
امس الســبت، " ان حســم هذه 
املســألة ال يعتمــد فقــط على 
هو  وامنــا  والدميقراطــي  االحتــاد 
وبقية  العراقية  باحلكومة  مرتبط 
وان  كركوك،  محافظــة  مكونات 
التي  الراهنة  االستثنائية  االوضاع 
تشهدها محافظة كركوك اثبتت 
للحكومة االحتادية، من دون مجال 
للشــك بان اي طرف منفرد ليس 
مبكانه ادارة محافظة كركوك، وان 
توفير االمن واالســتقرار غر ممكن 
من دون وجود قوات البيشــمركة 
بالتعاون مع اجليش العراقي حلماية 

املواطنني في املدينة.
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تقريـر

االتحاد الوطني يهدد بالعودة الى نظام االدارتين
ما لم يحصل على منصب محافظ كركوك

عمل به في تسعينات القرن الماضي

بغداد - الصباح الجديد:
اتهمــت اللجنة املاليــة النيابية 
وزارة املاليــة امــس، بالتلكؤ في 
التصــرف بتخصيصات احلتياطي 
الطواري املقرنة في املوازنة احلالية، 
على الرغم من تعرض اعداد كبيرة 
الــى اضرار خطيرة  املواطنني  من 

وجسيمة خالل العام احلالي.
وعلى الرغم مــن ان اللجنة دعت 
الوزراء الى صرف تعويضات  رئيس 
من  للمتضررين  االحتياطــي  من 

اال  كركوك،  فــي  احملاصيل  حرائق 
انهــا أوردت ان املوازنــة تضمنت 
دينار  مليــار  مئتــي  تخصيــص 

للحاالت الطارئة، قالبلة للزيادة.
وقال عضو اللجنة هوشــيار عبد 
اهلل، في بيان تلقت الصباح اجلديد 
املوازنة  قانون  نســخة منه: "في 
املاليــة توجد إمكانيــة للتصرف 
بتخصيصــات احتياطي الطوارئ 
وفقاً للمادة )ثانيــا/ الفقرة ثالثاً( 
واملادة )خامساً/أ(، وبالتالي يتوجب 

على رئيس الــوزراء اتخاذ خطوات 
ســريعة تتضمن تشــكيل جلنة 
فيها  تعرضت  التي  املناطق  لزيارة 
احملاصيل الزراعية للحرق مبحافظة 
كركوك واللقاء بالفالحني وتقييم 
نســبة الضــرر الذي حلــق بهم 
وتعويضهم من خــالل احتياطي 

الطوارئ".
وأضاف عبــد اهلل أن "املادة )ثانيا/ 
الفقرة ثالثــاً( في املوازنة تتضمن 
دينار  مليــار  مئتــي  تخصيــص 

املادة  وأيضــاً  الطارئة،  للحــاالت 
)خامســاً/أ( تتضمــن نوعــاً من 
اضافية،  أموال  لتخصيص  املرونة 
الوزراء التصويت  وبإمكان مجلس 
تخصيصات  نســبة  زيــادة  على 
احتياطي الطوارئ بحسب احلاجة، 
ولكن مع األسف الشديد لم يتم 
التخصيصات  بهــذه  التصــرف 
في الظــروف الطارئة التي مر بها 

البلد".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
االســتخبارات  مديــر  كشــف 
العســكرية، اللواء الركن سعد 
مزهر العالق امس، الســبت، عن 
االنضمام  إلى  الدول  بعض  رغبة 
الرباعي  املعلومــات  تبادل  ملركز 
إيران،  روسيا،  )العراق،  الذي يضم 

وسوريا(.
وقــال العالق فــي بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، إن 
"بعض الدول تســعى لالنضمام 

املعلومات  تبــادل  مركــز  إلــى 
العراق  يضــم  الــذي  الرباعــي 
وروسيا وإيران وسوريا، إميانا منها 
بدوره الكبير في خدمة الســلم 
بتدمير  وقيامه  العاملي  اجملتمعي 
األساسية  واملنطلقات  القواعد 

لتنظيم داعش االجرامي".
واضاف، ان "وفود دول املركز قامت 
بزيــارة املعــرض الدائــم لوثائق 
وأســلحة ومعــدات عصابــات 
املديرية  اإلرهابية في مقر  داعش 

حيــث اطلعــت الوفــود علــى 
وأبدت  املهمة  املعرض  محتويات 
باألرقام  مستعرضاً  به،  إعجابها 
واإلحصائيــات اإلجنــازات التــي 
حققها املركز منذ تأسيسه عام 

٢٠١٥ ولغاية االن".
املثالية  التعاون  "روح  إلى  واشار، 
للدول املشاركة فيه"، مثنيا على 
"الدعم الذي قدمته روسيا وإيران 
"الظروف  إلى  ولفــت،  للمركز"، 
الصعبــة التي عمــل بها املركز 

وإصرار اجلميــع على النجاح في 
املهمة التي تأسس من أجلها".

وأكــد العــالق أن "مــا قدمــه 
املركــز مــن معلومــات مهمة 
عــن العصابــات اإلرهابيــة في 
العراق وســوريا أسهمت بشكل 
كبير في حتقيــق النصر بالعراق 
العصابات  تلك  نشاط  وتقويض 
العمليات  خالل  من  ســوريا  في 
القوات  نفذتها  التي  العسكرية 

السورية والروسية".

المالية النيابية: الموازنة تضمنت 200 مليار دينار
للطواري والحكومة ال تصرف منها للمتضررين

مركز تبادل المعلومات الرباعي يستقطب
اهتمام دول فتسعى لالنضمام اليه

مكون من العراق وروسيا وسوريا وايراناكدت ان عدم صرفها يقبل " تفسيرات أخرى "

هل باتت المجابهة العسكرية بين الواليات 
9المتحدة وإيران حتمية؟ قمة مّكة اإلسالمية ترفض خطوات ترامب

4 في القدس والجوالن وتدعم السعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال اخلبير القانوني علي التميمي، 
ان للمتقاعدين احلق في رفع دعوى 
قضائية ضد هيئة التقاعد بسبب 
تغييــب راتب شــهر ايــار عنهم 
وتســليمهم راتب شــهر نيسان 
فقط بعــد قــرار احلكومة صرف 
املتقاعدين رواتبهم كل شهر بدال 

من شهرين.
وقــال التميمــي فــي تصريــح 
اطلعت عليه الصبــاح اجلديد، ان 
رواتبهم  يتســلمون  "املتقاعدين 
كل شــهرين، في حني تســلموا 
بناء  واحــد  راتب شــهر  مؤخــراً 
الرواتب  مبنــح  احلكومة  قرار  على 
التقاعديــة كل شــهر بــدال من 
جمعهــا وتســليمها لهــم كل 

شهرين".
وأضاف، ان "هناك مشكلة في منح 
الرواتــب، حيث منحــت احلكومة 
رواتــب التقاعد لشــهر واحد في 
حني ان املتقاعديــن لديهم راتبني 
بذمة احلكومة، وبالتالي فأن هناك 
راتبا واحدا لن يتقاضاه املتقاعدون، 
وهو االمر الذي يحتاج الى مراجعة 
مــن قبل احلكومة مــن اجل منح 

حقوق املتقاعدين كاملة".
ان "املتقاعدين يحق لهم  وأوضح، 
رفع دعوى قضائية حملكمة القضاء 
االداري يطالبون فيها بدفع راتبهم 
املتبقي بذمة احلكومة بعد قرارها 
بتسليم الرواتب كل شهر بدال من 
شــهرين، حيث مت تسليمهم راتب 

نيسان في نهاية أيار".
وأشــار الــى، ان "ثــالث جهــات 
رواتب  لها معاجلــة موضوع  يحق 
املتقاعديــن وهي البرملــان او قرار 
او اقامة دعوى  الوزراء،  من مجلس 
قضائيــة مــن قبــل املتقاعدين 
التقاعــد من اجل حل  ضد هيئة 
املشكلة واحلصول على راتب شهر 

ايار املغيب عنهم".
وكان العديد من املواطنني اتهموا 
بســرقة  للتقاعد  العامة  الهيئة 
راتب كامل منهم، األمر الذي نفته 
الهيئة مدعية بانها كانت تصرف 
راتب شــهر مقدما، األمر الذي لم 
يتســن ألحد تدقيقه علما انه لم 
يعرف عن الدولــة انها تصرف أي 
راتب مقدما سواء في الوظيفة ام 

التقاعد.
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الصباح الجديد - وكاالت:
في  العراقي  الســفير  كشــف 
سعد  طهران  االيرانية  العاصمة 
السبت،  امس  الوهاب جواد،  عبد 
من  رســمي  وجــود طلــب  عن 
بوزير  ممثلة  االيرانية،  الســلطات 
جــواد ظريف،  خارجيتها محمد 
للعراق، للعمل كوسيط لتطبيع 

العالقات بني ايران ودول اخلليج.
وقالــت وكالة ايــران فرونت بيج 
املوقع  ترجمــه  خبــر  بحســب 
االخباري "الغد برس"، ان  "ظريف 
زيارته االخيــرة الى البالد،  وخالل 
طلــب من املســؤولني العراقيني 
العمل كوســطاء بني بالده ودول 
اخلليــج، خصوصا تلــك التي ال 

متلك ايران عالقات مباشرة معها، 
كالسعودية، االمارات، والبحرين".
وتابع "املسؤولني العراقيني رحبوا 
عزمهم  واكدوا  االيراني،  بالطلب 
على ايصاله الى الطرف اخلليجي، 
حيــث اكــد الســفير ان العراق 
الرسمي  الوســيط  دور  سيلعب 
فــي ايصــال الرســائل االيرانية 
الــى كل من الريــاض، ابو ظبي، 

واملنامة".
كما وكشــف الســفير عن "ان 
اولى اخلطوات لهذه الوساطة قد 
متت بالفعل، حيث اوصل الرئيس 
الى  ايــران  برهم صالح رســالة 
الســعودية، خالل جلسة القمة 

ملنظمة التعاون االسالمي".

قانوني: راتب شهر أيار اختفى 
وللمتقاعدين حق المقاضاة او 

تدخل الحكومة

سفير البالد في طهران: ايران طلبت 
تطبيع العالقات مع دول الخليج 

والعراق أوصل رسالة الى السعودية

خطط لزيادة انتاجه حتى 450 الف برميل يوميا في 2021

خاص - الصباح الجديد:
أمس  قانونيــون،  خبــراء  أكــد 
اســتبدال  عملية  أن  الســبت، 
قســم من النواب لــم تغّير في 
حجــوم الكتــل داخــل مجلس 

النــواب، الفتــني إلــى أن قرارات 
العليا بهذا  احملكمــة االحتاديــة 
أن  باتة وملزمة، مبينني  الشــأن 
املصادقة علــى نتائج االنتخابات 
ال تتعارض مــع النظر في صحة 

عضوية قسم من النواب نتيجة 
اعتراضــات يوردهــا مرشــحون 

خاسرون.
وقال اخلبير محمد الشــريف، إن 
"عملية استبدال النواب من قبل 

احملكمة االحتادية العليا ليســت 
باجلديدة، بل هناك العشرات من 
األحكام قد صــدرت في الدورات 
تتعلــق  وجميعهــا  الســابقة 
مقعد  على  متخاصمني  بأحقية 

معني".
"الصباح  إلى  الشــريف  وأضاف 
اجلديــد"، أن "الدســتور وضــع 
االحتادية  للمحكمة  اختصاصني 
بالعمليــة  يتعلقــان  العليــا 

املصادقة  احدهما هو  االنتخابية 
على نتائج االنتخابات، واآلخر هو 
النظر في الطعــون على صحة 

عضوية النواب".
تتمة ص2

المصادقة على نتائج االنتخابات ال تتعارض مع النظر في صحة المقاعد

خبراء: استبدال أربعة نّواب لم يغّير حجوم الكتل في البرلمان

اجتماع سابق للدميقراطي الكردستاني "ارشيف"

الصباح الجديد - وكاالت:
رفعــت طهــران شــكوى 
ملنظمــة الطيــران املدني 
الدوليــة “إيــكاو” بشــأن 
املطارات  بعــض  امتنــاع 
الدولية عن تزويد الطائرات 
اإليرانيــة بالوقود بســبب 

العقوبات األمريكية.
وقال  مديرية املالحة اجلوية 
والشــؤون الدوليــة فــي 
دهقان، في  إيران مرتضــى 
امس،  صحفية  تصريحات 
"مت إبــالغ منظمة الطيران 
املدنــي الدولــي، في وقت 
ســابق بقضية عدم تزويد 
التابعة لشركات  الطائرات 
بالوقود  اإليرانية  الطيــران 
في عــدد مــن املطــارات 

األجنبية".
العقوبات  دهقــان  ووصف 
األمريكية ضــد إيران بأنها 

سبب في قضية عدم تزويد 
بالوقود،  اإليرانية  الطائرات 
“مخالفة”  أنهــا  معتبــرا 

جلميع اللوائح الدولية.
الطيران  شركات  وتخضع  
أمريكية  اإليرانية لعقوبات 
التــي  لتلــك  مصاحبــة 
فرضهــا الرئيس األمريكي 
علــى  ترامــب  دونالــد 
اإليرانية،  النفــط  صادرات 
اخلزانة  وزارة  حــذرت  حيث 
دول  جميــع  األمريكيــة 
العالم وشــركات الطيران 
الدولية مــن خطورة منح 
أو تقــدمي خدمات  تصاريح 

للخطوط اجلوية اإليرانية.
العقوبــات  وتســببت 
األمريكيــة فــي خســائر 
اإليرانية  الطيران  لشركات 
املسافرين  عدد  في  وتراجع 

على متنها.

المطارات تمتنع عن تزويد 
الطائرات المدنية اإليرانية 

بالوقود
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

الكردستاني  الدميقراطي  اكد احلزب 
بزعامة مسعود بارزاني انه لن يؤجل 
االقليم للقسم  رئيس  اداء  خطوات 
القانوني وتشكيل حكومة االقليم، 
بانتظار االحتاد الوطني الكردستاني 
ثاني اكبر االحزاب السياســية في 

االقليم.
احلزب  باســم  املتحــدث  واضــاف 
الدميقراطي عضو املكتب السياسي 
محمود محمد فــي مؤمتر صحفي 
عقــده عقــب اجتمــاع للمكتب 
السياســي للحــزب الدميقراطــي 
اربيل امس الســبت، ان اجمللس  في 
القيــادي ناقش التوتــرات التي قد 
حتــدث اثر موقــف االحتــاد الوطني 
من الية تشــكيل حكومة االقليم، 
وان احلزب التــزم التهدئة االعالمية 
والتحلــي بالصبــر والتحمل وعدم 
مع  اعالمية  مهاتــرات  في  الدخول 
اي طرف كان ضمانا لســير عملية 

تشكيل حكومة االقليم..
واشار الى ان االحتاد الوطني انسحب 
مــن اتفاقه مع احلــزب الدميقراطي 
االقليم  حكومة  بتشــكيل  اخلاص 
وتنظيــم العالقــة حــول االقليم 
والية  بغــداد،  العالقة مع  وطبيعة 
تطبيع االوضاع فــي كركوك والتي 
اكد ان حزبه سيكشف عن مضمون 

االتفاقني خالل االيام املقبلة.
واضاف محمــد، ان حزبه اتفق على 
ان يحسم الرئيس بارزاني وكوسرت 
رسول مسألة كركوك واالتفاق على 
شخص محدد لتسميته كمحافظ 
للمدينــة بعد اتفــاق الطرفني، وان 
حسم هذه املسألة ال يعتمد فقط 
علــى االحتاد والدميقراطــي وامنا هو 
وبقية  العراقية  باحلكومــة  مرتبط 

مكونات محافظة كركوك.
االســتثنائية  االوضاع  ان  واضــاف 
محافظة  تشــهدها  التي  الراهنة 
كركوك اثبتــت للحكومة االحتادية، 
من دون مجال للشــك بان اي طرف 
منفرد ليس مبكانــه ادارة محافظة 
كركوك، وان توفير االمن واالستقرار 
غــر ممكــن مــن دون وجــود قوات 
البيشــمركة بالتعــاون مع اجليش 
العراقي حلماية املواطنني في املدينة.

وتابــع »االحتــاد الوطني انســحب 
من االتفــاق على غفلــة ومن دون 
ســابق انذار لذا فانهــم يتحملون 
املسؤولية، وان التهديدات االعالمية 
التي تطلق من هنــا وهناك لن تؤثر 
وكان يفترض عدم اســتخدام هذه 
الصيغــة، مؤكــدا ان عــدم التزام 
االتفاق سينعكس  بتفاصيل  االحتاد 
سلبا على مجمل االتفاق املوقع بني 

اجلانبني. 
واضــاف محمد، ان حزبه مســتمر 
وفقا للسياقات الزمنية احملددة إلداء 
القســم القانونــي لرئيس االقليم 
وتكليف مرشــح احلزب الدميقراطي 
لتشــكيل حكومــة االقليــم ولن 
ينتظر اي طرف، واذا ما كان لالحتاد اي 
يفترض  كان  العملية  على  اعتراض 
ان يعلن ذلك ســابقا، الن املواطنني 
ملوا االنتظار ولن يســمحوا بتأخير 

االمر اكثر من ذلك.
وحــول مســألة التهديــدات التي 
تواجهــه املنطقة نتيجــة للصراع 

االميركــي االيران، أكــد ان حزبه ال 
يريد ان يكون االقليم جزءا منها وانه 
على جميع االطــراف ان تعمل على 
التهدئة وعدم جر االقليم واملنطقة 
الى اتون حرب سوف تضر املواطنني 

وتهدد مستقبلهم. 
الذي  الكردســتاني  الوطني  االحتاد 
احتفــل امــس الســبت بذكــرى 
تأسيســه الرابعــة واالربعني اعلن 
على لســان اعضاء في مجلســه 
القيــادي انــه لن يتنــازل عن حقه 
في احلصول علــى منصب محافظ 
كركوك، محمــال احلزب الدميقراطي 
املكون  اوضــاع  تدهور  مســؤولية 

الكردي في املناطق املتنازع عليها.
واضاف عضو في اجمللس القيادي في 
تصريح للصبــاح اجلديد، ان اجمللس 
القيــادي ايد في اجتماعــه االخير، 
موقف املكتب السياســي الرافض 
لفصل موضوعة تســمية محافظ 
كردي ملدينة كركــوك عن اخلطوات 

املتخذة لتشكيل حكومة االقليم.

واضــاف، ان االحتــاد الوطنــي لــن 
يتنازل عن حقه فــي احلصول على 
محافظ كركوك كما انه لن يسمح 
للدميقراطــي بالتفــرد بتشــكيل 
حكومة االقليم، واذا ما تطلب االمر 
االحتاد ســيعمل على تقسيم  فان 
االقليم وعودة نظــام االدارتني، كما 
كان في تســعينات القــرن املاضي 
وعلــى احلزب الدميقراطــي ان يدرك 
بان اســتمراره في خطوات تشكيل 
حكومــة االقليم وجتاهــل االوضاع 
الصعبــة للمواطنني فــي كركوك 
جتاوز  الى  الوطني  باالحتاد  ســيدفع 
اخلطــوط احلمــر، فــي تعامله مع 

الدميقراطي.
الذي  ان االحتاد ملتزم باالتفاق  واكد، 
وقعه مــع الدميقراطي لتشــكيل 
ان يلتزم  حكومــة االقليم ويأمــل 
الدميقراطي بدوره مبا يقع على عاتقه 
وان مينــع توجه االقليــم الى وضع 
مجهــول النتائج فيما لو اســتمر 
بخطوات تشكيل احلكومة من دون 

مراعاة استحقاق االحتاد الوطني.  
واضاف ان حزبه سيقرر خالل اجتماع 
يعقده االســبوع اجلاري، اذا لم يتم 
حســم منصب محافــظ كركوك 
قبــل تشــكيل الكابينــة اجلديدة 
حلكومة االقليم كيف سيشارك في 

الكابينة املقبلة. 
وقال انــه »اذا كانت هنــاك ارضية 
مناســبة، يجب ان يجتمــع االحتاد 
الوطني واحلــزب الدميقراطي لبحث 
اقليــم  الرئيســة فــي  املســائل 
كردستان«، وانه »يجب ان يقرر االحتاد 
تشكيل  قبل  والدميقراطي  الوطني 
احلكومــة اجلديدة، بشــأن منصب 

محافظ كركوك واملسائل االخرى.
وفــي معرض رده على ســؤال حول 
موقف االحتاد فيما لو لم يتم حسم 
كركوك  محافظ  منصب  مســألة 
اجلديدة،  احلكومــة  تشــكيل  قبل 
وهل سيشــارك االحتاد الوطني في 
احلكومــة، او التصويت لرئيســها 
اشــار الى ان االحتاد الوطني موقفه 

واضح وهو رفض االستمرار بخطوات 
تشــكيل حكومة االقليــم، ما لم 
تكــون مقرونة بتســمية محافظ 
ملدينة كركوك حتى وان تطلب ذلك 

التفكير بخيار االدارتني في االقليم.
الكردســتاني  الوطني  االحتاد  وكان 
يحظى ومــا زال بنفوذ وله االغلبية 
البرملانية مبحافظة كركوك ومدينة 
خانقــني، اال ان اصــرار زعيم احلزب 
على  بارزاني  مســعود  الدميقراطي 
اجراء االســتفتاء عــام 2017 الذي 
وصف بانه غير مــدروس، وما تبعه 
من انســحاب قوات البيشــمركة 
وعودة قوات اجليش العراقي، ادى الى 
انخفاض دور ونفوذ االحتاد وخصوصا 
اتخذها  التــي  االجــراءات  عقــب 
محافظ املدينة وكالة راكان اجلبوري 
ضد ابنــاء املكــون الكــردي، الذي 
يســعى االحتاد عبــر حصوله على 
منصب احملافظ من اعــادة االوضاع 

الى سابق عهدها. 

االتحاد هدد بتقسيم اإلقليم الى نظام ادارتين

الديمقراطي: مستمرون بخطوات تشكيل
الحكومة حتى إذا لم يشارك االتحاد فيها 

اجتماع سابق للحزب الدميقراطي الكردستاني »ارشيف«

محمود محمد: ان 
المجلس القيادي ناقش 
التوترات التي قد تحدث 
اثر موقف االتحاد 
الوطني من الية تشكيل 
حكومة االقليم، وان 
الحزب التزم التهدئة 
االعالمية والتحلي بالصبر 
والتحمل وعدم الدخول 
في مهاترات اعالمية 
مع اي طرف كان ضمانا 
لسير عملية تشكيل 
حكومة االقليم

قرار احملكمــة االحتادية األخيــر، القاضي 
بعدم دســتورية املادة 3 من األمر رقم 30 
لســنة 2005 والذي تنص على أن رئيس 
وأعضاء احملكمة االحتادية يجري تعيينهم 
من مجلس الرئاسة بناًء على ترشيح من 
مجلس القضاء األعلى، أشــار الى جملة 
من األمور والقضايا القانونية والقضائية 
والتشريعية التي البد من الوقوف عندها، 
ودراســتها، كونهــا تخــص أعلى جهة 
قضائيــة وهــي احملكمة االحتاديــة التي 
تعد الســند املنيع بوجــه محاوالت خرق 

الدستور او القوانني..
احملكمة أصدرت قرارها بعد ادعاء من قبل 
أحد املواطنني، بأن اســتمرار قيام مجلس 
القضاء األعلى بترشــيح رئيس وأعضاء 
احملكمة االحتادية ال سند له في الدستور 
الدائم، حيث ان تلــك الصالحيات كانت 
موجودة في قانــون إدارة الدولة العراقية 

للمرحلة االنتقالية امللغي..
وكان من ضمــن دفوع املدعى عليه رئيس 
مجلس النواب إضافة لوظيفته، أن املدعي 
ال مصلحــة له في إقامة هــذه الدعوى، 
كون إن من شروط إقامة الدعوى على وفق 
قانون املرافعات، وجود مصلحة للمدعي، 
ولكن احملكمة بينــت أن مصلحة املدعي 
تكمن في وجود نص مخالف للدســتور 
وأن العدالة هي هاجس لكل مواطن، لذا 
فإن املصلحة موجودة للمدعي. وبهذا فإن 
احملكمة أرست مبدأ مهما وهو أنه بإمكان 
أي مواطن، يرى أن هنالك نص في قانون أو 
تعليمات يخالف الدستور ميكنه أن يرفع 
للمطالبة  االحتادية  احملكمــة  امام  دعوى 

باحلكم بعدم دستوريته.
وهو معنى كاشف ملفهوم املصلحة التي 
نص عليها قانون املرافعات، ذلك أن وجود 
نص قانوني مخالف للدســتور، يؤثر على 
مصلحة أي مواطن في األمد البعيد.. وقد 
نصت املادة 6 من قانون املرافعات على أن 
الدعوى وجود مصلحة  إقامة  من شروط 
حالــة ومتحققة وممكنــة، وان املصلحة 
احملتملة تكفي إن كان هنالك ما يدعو الى 

التخوف من إحلاق الضرر..
وعليه فإنه ميكــن تلمس وجود مصلحة 
محتملة للمدعــي وألي مواطن، فيما لو 
استمر نفاذ املادة 3 من األمر 30 املطعون 
بدســتوريتها. اجلانب األهم في القرار أنه 
حكم بعدم دســتورية املادة 3 وإشــعار 
مجلس النواب بتشــريع مادة بدلية عن 
املــادة 3 ضمن مشــروع قانــون احملكمة 
االحتاديــة املعروض امــام مجلس النواب 
للتصويــت عليه. وبالعودة الى مشــروع 
القانون، جند أن املشرع نص فعال على آلية 
ترشــيح أعضاء احملكمة االحتادية ســواء 
من القضــاة أو خبراء الفقه االســالمي 
او فقهاء القانون، وقــد بينت املادة 3 من 
املشــروع أن الترشــيح يكون عن طريق 
احملكمــة االحتادية نفســها وعــن طريق 
مجلس القضاء االعلى ومجالس القضاء 
في األقاليــم في اجتماع مشــترك.. أي 
مبعنــى ان املادة املراد لهــا أن تكون بديلة 
للمادة 3 أســندت هي األخرى مسؤولية 
اختيار أعضاء احملكمة االحتادية من رئيس 

ونائب وأعضاء قضاة..
في حني أن الســبب الذي استندت عليه 
احملكمــة االحتاديــة في حكمهــا بعدم 
دســتورية املادة 3 فيما يتعلق بصالحية 
رئيس  بترشــيح  االعلى  القضاء  مجلس 
وأعضــاء احملكمة االحتاديــة العليا وذلك 
خملالفتــه أحــكام املادتــني 91 ثانيا و 92 
من الدســتور. وهذا يعنــي ان املادة املراد 
تشــريعها هي األخرى تخالف الدستور، 
لذا البد مــن تعديلها لتكــون متوافقة 
مع أحكام الدســتور وقــرار االحتادية.. مما 
تقدم، جند أن قرار احملكمة االحتادية أضاف 
مســؤولية كبيرة على مجلــس النواب 
تتمثــل بضرورة االســراع بإقــرار قانون 
احملكمة االحتادية اجلديد نظرا ملا تركه ذلك 

القرار من فراغ تشريعي..

ضرورة تشريع قانون جديد 
للمحكمة االتحادية

النفط ترفع حالة الطوارئ عن 
حقل مجنون و7 مليارات دوالر 
ايرادات اخلام للشهر املاضي 

وتولت شركة نفط البصرة العمليات 
في احلقل بعد انسحاب شركة رويال 

داتش شل العام املاضي.
وأعلن العراق خططــا لزيادة اإلنتاج 
في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل 

يوميا في عام 2021.
عاملياً، هبطت أسعار النفط أكثر من 
%3 وســجلت أكبر خسارة شهرية 
في ستة أشهر بعد أن أجج الرئيس 
التوترات  ترامــب  دونالد  األميركــي 
بفرض  بالتهديد  العامليــة  التجارية 
رسوم جمركية على املسكيك وهي 
ومورد  لواشنطن  رئيس  شريك جتاري 

مهم للخام إلى الواليات املتحدة.
وأنهــت عقود خام القيــاس العاملي 
التــداول  جلســة  برنــت  مزيــج 
منخفضة 2.38 دوالر، أو %3.6، لتبلغ 

عند التسوية 64.49 دوالر للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس األميركي 
غرب تكساس الوسيط 3.09 دوالر، أو 
 53.50 التسوية  %5.5، لتسجل عند 

دوالر للبرميل.
وعند أدنى مستوى لهما في اجللسة 
للبرميل  دوالر   64.37 إلى  برنت  هبط 
وهو أدنى مســتوى منــذ الثامن من 
إلى  األميركي  اخلام  تراجع  بينما  آذار، 
53.41 دوالر للبرميــل وهــو أضعف 
مســتوى له منذ الرابع عشــر من 

شباط.
وتنهــي عقود برنت شــهر أيار على 

%11 في حني هبطت  خسارة قدرها 
عقود اخلام األميركي %16، وهو أكبر 
هبوط شــهري للخامني القياسيني 

منذ تشرين الثاني.
وقــال محللــون فــي )بي فــي إم( 
األميركية تستورد  التكرير  ”مصافي 
نحــو 680 ألــف برميــل يوميا من 
اجلمركية  الرسوم  املكسيكي.  اخلام 
البالغة %5 ســتضيف مليوني دوالر 

إلى تكلفة مشترياتها اليومية“.

خبراء: استبدال أربعة نّواب لم 
يغّير حجوم الكتل في البرملان

وأكــد، أن »املصادقــة تختلــف عن 
نظــر هذه الطعون، كــون املصادقة 
هي عمليــة تدقيق لتوافر شــروط 
في  للفائزين  بالنســبة  الترشــيح 

االنتخابات«.
وأورد الشريف، أن »النظر في الطعون 
تتعلق بالتأكد مــن أي املتخاصمني 
يكــون حصته املقعــد النيابي، هل 
هــو النائــب املعترض علــى صحة 
عضويته، أم الطاعن الذي هو مرشح 

لم يفز في االنتخابات«.
ولفت، إلــى أن »الطاعــن يقع على 
عاتقــه عددا مــن الشــروط لكي 
يحصل على املقعد أولها أن يسجل 

اعتراضا لدى مجلس النواب«.
وذكر الشــريف، أن »االعتراض يجب 
أن يكون على مقعد نائب معني على 
وجه اخلصوص، وعلى مجلس النواب 
يوماً  ثالثني  خالل  االعتراض  حســم 
من تاريخ تســجيله وذلــك بأغلبية 

ثلثي أعضائه، وتكون النتيجة قابلة 
للطعن أمام احملكمة االحتادية العليا 

خالل ثالثني يوماً أيضاً«.
وذكر، أن »العادة قد جرت في مجلس 
النواب بان يتم رفض االعتراضات، وان 
يذهب الطاعن للمحكمة حيث جتري 
حتقيقاتها بني املدعي وهو املرشــح 
اخلاســر، واملدعى عليه وهو مجلس 
النواب بوصفه اجلهــة التي رفضت 

االعتراض«.
ويسترسل الشــريف، أن »املفوضية 
والنائب  العليا املستقلة لالنتخابات 
علــى صحــة عضويته  املعتــرض 
يدخالن فــي الدعوى حتت مســمى 
)األشخاص الثالثة( لسماع أقوالهم 

بغية التوصل إلى احلقيقة«.
من جانبــه، ذكر اخلبير اآلخر ياســر 
اخلفاجي أن »احملكمة وخالل الدعاوى 
املعروضة أمامها خــالل هذه الدورة 
آلية منح  فان االعتراض انصب على 
واملسيحيني،  النســاء  كوتا  مقاعد 
ومدى االلتزام باخلطوات التي وضعها 
وّلدت  والتــي  املقاعد،  توزيــع  نظام 
مرشــحني خاســرين  بني  خصومة 
وآخرين اعتبرتهــم املفوضية فائزين 

وأعطتهم مقاعد نيابية«.
إلى  وأضــاف اخلفاجي، فــي حديث 
»احملكمــة  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
توصلت فــي تلك الطعون على وجه 
التحديد، إلى أن املفوضية قد جتاوزت 
يجب  التي  الفنيــة  اخلطوات  أحدى 
الوقوف عندها عندما يتم توزيع كوتا 
النســاء وبالتالي مت أعطــاء مقاعد 

لغير مستحقيها«.
وأفــاد، بان »ذلك اســتوجب اللجوء 
إلــى خبــراء يتولون أجــالء اجلوانب 
الفنيــة اخلاصــة باخلطــوات وهي 
عملية حســابية ال يعرفهــا إال ذوو 

االختصاص«.
ونوه اخلفاجي، إلى أن »احملكمة وبغية 
الوقــوف على احلقيقــة، لم تكتف 
بخبير واحد لكل دعوى، بل استعانت 
في مرحلــة الحقة بثالثة خبراء وفي 
خبراء  بخمسة  الدعوى  من  قســم 
يتم التوافق على اختيارهم من قبل 

أطراف الدعوى«.
ويواصل أن »قانون اإلثبات يعطي احلق 
للمحكمة بــان تعتمد تقرير اخلبراء 
ســببا للحكــم في حــال اقتنعت 

بتقريرهم«.
وشــدد اخلفاجي، على أن »جميع من 
أقام دعوى على وفــق املادة )٥٢( من 
اآلن قد حســمت  لغاية  الدســتور 
لصاحلــه هم أربعة فقــط كل من : 
خالدة رشــو، ويونــادم كنا، ومحمد 
فرمــان، وســتار جبار، حيــث قررت 
أن يحلــوا محــل نواب مــن نفس 
االنتخابية  وقوائمهم  محافظاتهم 
ولم يحصــل هناك تغيير في حجوم 

تلك القوائم«.
وقال أيضاً، إن »قســماً من هؤالء قد 
أقامــوا في وقت ســابق دعاوى أمام 
احملكمة االحتاديــة العليا لكنها ردت 
عليهم من الناحية الشكلية كونها 
أقيمت على قرارات مجلس املفوضني 
فــي املفوضيــة العليا املســتقلة 

لالنتخابات«.
وأضاف اخلفاجــي، أن »القانون يتيح 
أن  ملــن ردت الدعوى عليه شــكلياً 
ويقيم  الشــكلية  تلــك  يصحــح 
الدعوى مرة أخــرى كون احملكمة لم 

تدخل في موضوع الطعن«.
»الشكلية  أن  إلى  اخلفاجي  وأشــار 
في هــذه الدعاوى كانت االختصاص 
فاحملكمــة االحتاديــة العليــا غيــر 
مختصة بالنظر فــي الطعون على 
التي يكون  املفوضني  قرارات مجلس 
الهيئة  اختصاص  مــن  فيها  النظر 
القضائية لالنتخابات املشــكلة في 

محكمة التمييز االحتادية«.
وذهــب، إلــى أن »الدســتور ذكر أن 
الطعن لكي تنظره احملكمة االحتادية 
أن ينصب علــى قرار  العليا يجــب 
مجلس النواب الــذي رفض اعتراض 
املرشــح اخلاســر باملنازعــة علــى 
مقعد معني، وليــس قرارات مجلس 

املفوضني التي اعتبرته خاسراً«.
ومضــى اخلفاجي، إلــى أن »احلديث 
عن اســتبدال 14 نائبــاً أو أكثر فهو 
تقدم  قد  تكهنات العتراضات  مجرد 
باملســتقبل مستندة إلى نفس أدلة 

إثبات ما مت حسمه«.
وخلص بالقــول، ان »قرارات احملكمة 
االحتادية العليا باتة وفقا للدســتور، 
ملزما  أصبــح  النواب  وان مجلــس 
بان يــؤدي هؤالء الطاعنــون اليمني 
الدســتوري، حيث تعد هذه االحكام 
مبنزلــة املصادقة علــى فوزهم في 

االنتخابات«.

قانوني: راتب شهر أيار اختفى 
وللمتقاعدين حق املقاضاة او 

تدخل احلكومة
آلية  ان اعــالن  الــى  جتدر اإلشــارة 
احتساب الراتب من الهيئة نشر اول 
امس اجلمعة وهو يوم عطلة رسمية.

املالية النيابية: املوازنة تضمنت 
200 مليار دينار للطواري واحلكومة 

ال تصرف منها للمتضررين
وتابع: »في نهاية العام املاضي وبداية 
العــام احلالي لم يتــم التصرف بها 
الفيضانات،  من  املتضررين  لتعويض 
واليــوم لم يتــم صرف جــزء منها 
تعرضت  الذين  الفالحــني  لتعويض 
انه  مبينا  للحــرق«،  محاصيلهــم 
»ســبق وأن طالبنا وزير املالية ألكثر 
من مرة بصرف جزء من هذه األموال 
الفيضانات،  من  املتضررين  لتعويض 
وكانت هنــاك مخاطبات رســمية 
بهذا الصدد، ولكن كان هناك تلكؤاً 
في صرف احتياطي الطوارئ، فإذا لم 
التخصيصات  بهــذه  التصرف  يتم 
في مثل هكذا حاالت مأســاوية فما 

الهدف من تخصيصها؟«.
واشــار الى أنه »في حــال تنصلت 
احلكومــة عن تنفيذ هــذه املادة من 
تعويض  في  وتلــكأت  املوازنة  قانون 
سنحاســب  املتضررين  الفالحــني 
اجلهــات املعنيــة ونســتخدم كل 
وســائلنا في مجلس النواب مبا فيها 
استجواب وزير املالية، سيما وأن عدم 

صرفها قد يقبل تفسيرات اخرى«.

تتمات ص1

الملف األمني

 
بغداد – هجوم مسلح 

أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الســبت بأن مدنيــا قتل بهجوم 
مسلح نفذه مجهولون غربي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر إن »مســلحني مجهولني 
اطلقوا النار، ظهر يوم امس من اسلحة 
كامتة للصــوت باجتاه مدنــي في اثناء 
ابــي غريب غربي  مروره ضمــن قضاء 
بغداد، ما اســفر عن مقتله في احلال« ، 
مضيفا أن »قوة امنية وصلت الى مكان 
احلادث وفرضت طوقا امنيا حوله ونقلت 

جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي«.

ديالى – عملية نوعية 

أعلــن مصــدر امنــي فــي مديريــة 
االستخبارات العسكرية امس السبت، 
عن إلقاء القبض على أربعة »إرهابيني« 
فــي محافظة ديالــى بينهم محكوم 

باإلعدام غيابياً.
وقال املصدر إنه »بعملية نوعية متكنت 
مفارز مديرية االستخبارات العسكرية 
وبالتعاون مع مكافحة إرهاب ديالى من 
إرهابية  القبض علــى مجموعة  القاء 
مكونة من ٤ عناصر تنتمي ملا يســمى 
بوالية ديالــى« ، مضيفا ان أن »أحدهم 
محكوم باإلعــدام غيابيا وذلك لقيامه 
بعدة أعمــال إرهابية توزعت بني القتل 
والتســليب  واالختطــاف  والتهجيــر 

ومقاتلة قواتنا األمنية ». 

كركوك – 40 مصابا 
كشــف مصدر في وزارة الصحة امس 
الســبت عن انتهاء حصيلة تفجيرات 
كركوك عند شهيدين واصابة ٣٨ آخرين 

بجروح متفاوتة .
التفجيرات  إن »حصيلــة  املصدر  وقال 
اثنني  باستشــهاد  انتهت  كركوك  في 
من املواطنني و٣٨ جريحا ، مشــيرا الى 
انه مت اســتنفار جميع املالكات العاملة 
في دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة 
لتقدمي جميع اخلدمات الطبية املطلوبة 
»، مؤكــدا »ما زالت العناية مســتمرة 
لبعض احلاالت التي استوجبت رقودا في 

املستشفيات«. 

صالح الدين – عملية دهم 

امني في شرطة محافظة  ذكر مصدر 
صالح الدين امس السبت ان قوة امنية 
اصابــت »إرهابيا« خــالل عملية دهم 

وتفتيش جنوبي قضاء بلد.
وقــال املصــدر إن »قوة من اللــواء 43 
في احلشــد الشــعبي نفــذت عملية 
دهم وتفتيش ملالحقــة فول داعش في 
منطقة تل الذهب جنوب قضاء بلد، ما 
اسفر عن إصابة إرهابي بجروح فيما فر 
اآلخرون الى منطقــة مجهولة« ، الفتا 
الى أن »العملية انطلقت بناء على ورود 
تفيد  دقيقة  اســتخباراتية  معلومات 
بوجود حتركات لعناصــر إرهابية ضمن 

قاطع املسؤولية«. 

كربالء – اعتقال مطلوبني 

اعلن قائد شــرطة محافظــة كربالء 
اللواء احمد علي الزويني امس السبت، 
اعتقــال عدد مــن املطلوبــني بقضايا 
مختلفــة بينهــم متهم علــى وفق 
أحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة 

االرهاب.
وقال اللواء زويني  ان »مفارز السيطرات 
اخلارجيــة وفي اثنــاء التفتيش الدقيق 
الوافدين إلى  لألشــخاص والعجــالت 
إلقاء القبض على  احملافظة متكنت من 
عدد مــن املطلوبني«، مبينــاً ان متهما 
مطلوبا علــى وفق املــادة 4 من قانون 
مكافحــة اإلرهــاب مت اعتقالــه أيضا 
في محــور بغداد الشــمالي ، مضيفا 
اخلارجية  والطرق  الســيطرات  ان »قوة 
جتري حتديثا مســتمرا لقواعــد بيانات 

املطلوبني للقضاء حلواســيبها األمنية 
املوجودة لديهم خشــية تسللهم إلى 

احملافظة«.

نينوى – انتشال جثة 
أفاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
نينوى امس الســبت بالعثور على جثة 
جديــدة من ضحايا حادثــة العبارة في 

املوصل.
الغواصني  إن »مفــارز  املصــدر  وقــال 
انتشــلت جثة جديدة تعود لرجل كبير 
في العمــر من ضحايا حادثــة العبارة 
فــي منطقة البوســيف ضمن مدينة 
املوصل« ، الفتا الــى أن فرق الغواصني 
تتمكــن بني يوم وآخر مــن العثور على 
جثث من ضحايا عبارة املوصل التي راح 

ضحيتها اكثر 100 شخص في مناطق 
متفرقة من احملافظة. 

البصرة – عملية امنية  
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
البصرة امس الســبت ان قــوة امنية 
اعتقلت شــخصا انتحل صفة ضابط 

في الداخلية .
وقــال املصدر ان »مفارز مركز شــرطة 
املعقــل القت بعمليــة امنية القبض 
على شخص انتحل صفة ضابط برتبة 
مقدم في وزارة الداخلية«، مبينا انه »مت 
ضبط هويات عسكرية مزورة مع بدلة 
عســكرية بحوزته« ، مضيفا ان االوراق 
التحقيقيــة عرضــت علــى القاضي 

اخملتص ».

هجوم باسلحة كاتمة في منطقة ابو غريب غربي بغداد * اعتقال 4 إرهابيين بعملية نوعية في محافظة ديالى
*شهيدان و38 حصيلة تفجيرات كركوك * ضبط شخص انتحل صفة ضابط امني في البصرة
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بغداد _ الصباح الجديد :

للنقل  العامــة  الشــركة  اعلنت 
النقل  وزارة  احدى تشكيالت  البري 
عــن مباشــرتها بنقــل  كميات 
الطحني الــى وكالء املواد الغذائية 

في جميع احملافظات .
واشــار مدير عام  الشــركة عماد 
عبدالرزاق االسدي الى انه مت توقيع 
عقــد مع وزيــر التجــارة الدكتور 
محمد هاشــم عبد احلميد  لنقل 
مادة الطحني من مخازن ومطاحن 
الشــركة العامة لتصنيع احلبوب 
الغذائيــة في  املــواد  الــى وكالء 
العــراق الشــمالية  محافظــات 
واجلنوبية بقيمــة 4 مليارات و200 
مليــون دينار شــهريا وان مدة هذا 
العقد هي 12 شهراً قابلة للتجديد 

باتفاق الطرفني.
واكد املديــر العام الــى ان أهمية 
هذا العقد تكمــن ال لكونه االول 
من نوعــه بني اجلانبني  فحســب 
بــل كونه ال يعتمد علــى املناقلة 
وامنا   ، التــي يقطعهــا الســائق 
تســتغرقها  التي  املســافة  على 
الرحلة من املطحنــة الى الوكيل 
، أضف اليها تفعيل دور أُســطول 
النقــل البري كناقل وطني حصري 
 ، الدولة  لدى مؤسســات  معتمد 
وهــذا بدوره ســيحقق ريعاً مهماً 
ومورداً إقتصادياً لسياسة الشركة 
وارداتها  لتعظيــم  حديثاً  املتبعة 
املاليــة املتحققة مؤخــراً اضافة 
الشركة في تسويق  الى مشاركة 
احلنطــة احمللية الى مخازن التجارة 
بعد وفــرة احملصول جــراء االمطار 
التجارة   وزارة  وتقليــص  الوفيــرة 

كميات احلنطة املستوردة .
عقد  لدينا  العــام  املديــر  واضاف 
للتجهيزات  العامة  الشــركة  مع 
الزراعة  لــوزارة  التابعة  الزراعيــة 
لنقل االســمدة واليوريــا من خور 
الزبير الــى جميــع احملافظات من 
لنقل  مخصصة  شــاحنات  خالل 
تلك املواد وفي مجال ربط شاحنات 
الشــركة مبنظومــة  gbs  لتتبع 
املدير  واكد   . الشــاحنات  مســار 
العام التوصل الى اتفاق مع شركة 
املال ذ املوقــع معها عقد على اجناز 
املشروع باســرع وقت واضافة 100 
جهــاز هدية من الشــركة وحول 

تواجد مكاتب للشركة في املنافذ 
احلدوديــة ، موضحا ان للشــركة 
العامــة للنقل البــري مكاتب في 
تركيا وفــي االردن وفي ايران ولدينا 
ســاحة تبادل جتاري فــي منطقة 
عرعر مع الســعودية ونعمل على 
فتح ساحة تبادل جتاري في منطقة 
ابراهيــم اخلليل مع تركيــا . وفي 
مجــال العالقــات اخلارجية اوضح 
وقعت  الشــركة  ان  العــام  املدير 
مؤخــرا  محضر تفاهــم مع وزارة 
النقل األرمينيــة لفتح أفاق تعاون 
بري إقليمــي بني البلدين ، موضحا 
أن الشــركة تتطلــع لفتح نافذة 
جديدة مع أرمينيا ودخول شاحنات 
الشركة بأعداد كبيرة متهد إلنفتاح 
إقتصادي مع دول إحتاد أوراسيا بعد 
مباحثات إستمرت ليومني متتالني 
بتوقيــع محضر تفاهم مشــترك 
مع الوفد األرميني بحضور ســفير 

والقنصل  العراق  أرمينيا لدى  دولة 
العام ومعــاون مديــر وزارة النقل 
واإلتصــاالت في أرمينيــا مت خالله 
والفنية  القانونية  الضوابط  وضع 
وإمكانية  املشــترك  العمل  إلدارة 
دخول شــاحنات الشركة الى دولة 
أرمينيا من خالل العبور بالترانزيت 
عبر األراضي اإليرانية وكذلك تفويج 
حافالت  عبــر  الســياحية  الوفود 
الشــركة العامة لنقل املسافرين 
والوفود مشيرا الى ان املبادرة  تؤكد 
على مــدى إهتمــام اإلدارة العليا 
للشــركة وســعيها لفتــح أفاق 
النقل  أمام إسطول  الدولي  النقل 
البــري ممــا يســهم بتطوير عمل 
شاحنات الشــركة وزيادة مستوى 
األداء العملي واملهني عبر التعاطي 
ونقل  العاملية  واألسواق  املوانئ  مع 
لصالح  والبضائع  املعدات  شــتى 

البلدين . 

ولفــت املديــر العام الــى ان ذلك 
سيضاعف العوائد املالية للشركة 
وزيــادة اخلبــرات اإلداريــة والفنية 
بعد  إسطولها  وطاقم  ملنسوبيها 
إجنــاز محضر التفاهم املشــترك 
وتوقيــع إتفاقية النقــل البري بني 
األرمينية  العاصمــة  الطرفني في 
يريفــان وبذلــك تكون الشــركة 
البري قــد دخلت  للنقل  العامــة 
أبوابه  أوســع  الدولــي من  النقل 
توطيد  في  الوصل  وأضحت حلقة 
إقامة  وبوابة  اإلقتصادية  العالقات 
عالقات جتارية بني العراق ودول اجلوار 
مما يعد جناحاً غير مسبوق تشهده 
أروقة وزارة النقل وإجناز ينطوي على 
تفعيل أواصر العمل املشــترك في 
ميــدان النقل البــري وزيادة معدل 
مصادرها  وتنويــع  البضائع  دخول 
وحتسني مســتوى قدرات إسطول 
املالية  وارداتهــا  وزيادة  الشــركة 

وتوفيــر الدعم املالي خلزينة الدولة 
وزيادة فرص اإلستثمار اخلارجي . 

وفــي مجــال العالقات مــع احتاد 
الناقلني العــرب اوضح املدير العام 
ان الشــركة عضو فاعل في االحتاد 
ولدينا محاضر تفاهم مع االشقاء 
العــرب ، مؤكدا انه ســيتم ايضا 
حتديــث اســطولها البالــغ 485 
شاحنة حيث مت حتديث 100 شاحنة 
اال ان االمر يتعلــق بالتخصيصات 
املالية وعدم ايفاء الوزارات بتسديد 
ادارة  بــادرت  ، وقد  الديون عليهــا 
الشركة مؤخرا بتكثيف اتصاالتها 
مع الوزارات املعنية ومت تسديد جزء 
من تلــك الديون وهنــاك التزامات 
مالية كبيرة جتــاه املوظفني حيث 
تقدر الرواتب الشــهرية اكثر من 3 

مليارات دينار  .
وأكد األسدي بأن ومع تسارع خطى 
الشــركة العامــة للنقــل البري 

وســعي اإلدارة فيها  الى توســيع 
منافذ عمل شاحناتها وتنويع أبواب 
إســطول  وضع  لتالفي  مقاصدها 
الشــركة في مســار محدد يقلل 
وإمكانياتها  قدرة شــاحناتها  من 
كإســطول عريق في مجال النقل 
البري ولتفعيل نشــاطها الطرقي 
الذي يعد احملور الرئيس لعملها فأن 
توقيع محضر التفاهم يعد منجزاً 
نوعياً يضاف الى سلسلة منجزات 
في  أمكانياتها  ، ســيما  الشركة 
تنفيذ العقــود اخلارجية في مجال 
النقل الدولــي مع دول اجلوار فضالً 
الداخلية في  تنفيذ عقودهــا  عن 
ومفردات  واملعــدات  البضائع  نقل 
واحلنطــة  التموينيــة  البطاقــة 
واحلبــوب كافــة والــى جانبهــا 
مجموعة من الشــركات املؤتلفة 
معها  البالغة 19 شركة التي تعد 

رديفا فاعال  في العمل املشترك .

النقل البري توقع عقدا لنقل الطحين الى وكالء 
المواد الغذائية في جميع المحافظات

بقيمة 4 مليارات و200 مليون دينار شهريا

تكمن أهمية العقد 
ال لكونه االول من 
نوعه بين الجانبين  

فحسب بل كونه ال 
يعتمد على المناقلة 

التي يقطعها 
السائق ، وانما 

على المسافة التي 
تستغرقها الرحلة 

من المطحنة الى 
الوكيل

احدى شاحنات النقل البري لنقل املواد الغذائية
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جامعة ميسان تنظم 
ندوة عن األغذية 
المعدلة وراثيا

العراق يبحث مع 
سويسرا التعاون في 
مجال استيراد االدوية

العادلي يبحث معالجة 
ظاهرة التغلغل الملحي 

في شط العرب

ميسان _ الصباح الجديد :
نظمــت كلية الزراعة في جامعة ميســان ندوة علمية 
عن االغذية املعدلة وراثيا وتأثيرها على صحة املستهلك 
والبيئة مبشــاركة عدد من الباحثــني. وتضمنت الندوة 
التي حاضر فيها القاها التدريسي احمد سعدون حسني 
 Genetically توضيح معنــى االغذية املعدلــة وراثيــاً 
modified food التــي مت إنتاجها مــن الكائنات املعدلة 
وراثًيــا بإدخال بعــض التغييرات إلى حمضهــا النووي 
باســتعمال تقنيات الهندســة الوراثية . وبينت  الندوة 
ان اغلــب التعديالت الوراثية تركز على احملاصيل النقدية 
ذات الطلــب العالي من املزارعني مثل فول الصويا والذرة 
وزيت بذور القطن كما مت تعديل املنتجات احليوانية وراثًيا 
، مؤكدة ان احملاصيل املعدلة وراثيا اسهمت في انخفاض 
استعمال مبيدات اآلفات الزراعية ، والتي  أدت إلى ارتفاع 
احملاصيل وعوائد الربح لكثير من املزارعني بســبب النمو 

السكاني وتناقص املوارد الطبيعية النباتية واحليوانية .

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة الدكتور حازم 
عبد الرزاق اجلميلي مع الســفير السويســري في بغداد 
لوكاس كاسير والوفد املرافق له تعزيز سبل التعاون بني 
البلدين في مجال اســتيراد االدوية واملستلزمات الطبية 
من خالل الشــركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
الطبيــة , مؤكدا على اهمية بناء عالقات متينة وخاصة 
مع الــدول املنتجة لالدوية الرصينة مثل سويســرا ذات 
املواصفات العاملية. من جانبه عرض السفير السويسري 
التعامل املباشر مع الشــركات السويسرية ومكاتبهم 
املعتمدة في بغداد وتسهيل االجراءات وعمليات استيراد 
االدوية واستعداد السفارة لتسهيل توريد االدوية وتأشيرة 
الدخول للمالكات الطبية والصحية العراقية للقطاعني 
العام واخللص وكذلك تنسيق العمل حول آلية الضرائب 

املفروضة على الشركات واالدوية السويسرية.

بغداد _ الصباح الجديد :
رأس وزير املوارد املائية الدكتــور جمال العادلي االجتماع 
الفني املوســع ملناقشة مشــروع دراسة معاجلة ظاهرة 
التغلغــل امللحي في شــط العــرب بحضور اســاتذة 
جامعتي الهندســة في بغداد والبصرة والوكيل الفني 
واخلبــراء اخملتصني بالشــأن املائي في الــوزارة. وتضمن 
االجتماع دراســة ومناقشة موسعة لظاهرة املد امللحي 
في ضوء املستجدات االخيرة جراء السيول واالمطار التي 
تعرضت لها البالد وتأثيرها على انخفاض اللسان امللحي 
املســتقبلية بشــأن  والتوقعات  البصرة  في محافظة 
احتمال حدوث ســنوات جافة مســتقبالً ووضع احللول 
الناجعة واملناســبة لعدم تغلغل املد امللحي مستقبالً 

وتأثيره على بيئة ومياه شط العرب بشكل عام. 
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بغداد _ الصباح الجديد :

الغني سعدون  عبد  الدكتور  بحث 
الســاعدي مدير عــام دائرة صحة 
الرصافة مع عضو مجلس   / بغداد 
محافظة بغــداد علي هجول واقع 
اخلدمــات الطبيــة والصحية في 
منطقــة الفضيليــة والنهــروان 

واملدائن واملناطق الطرفية.
وبني املدير العــام ان الدائرة عملت 
على توسعت اخلدمة من خالل فتح 
البيــوت الصحية كحل مؤقت في 
الوقت احلاضــر لتقدمي اخلدمات في 
هذه املناطــق، فضال عن فتح ردهة 
والقيام  الطــوارئ  الــوالدة وصالة 
الصحية  احلمــالت  مــن  بالعديد 

والتوعوية .
واكد ان الدائرة اســتطاعت خروج 
 347 مستشــفى املعامل من قرار 
والتي اســتطاعت بجهود املضنية 
من قبــل دائــرة صحــة الرصافة 
ووزارة  بغــداد  ومحافظة  ومجلس 
الصحــة مــن إعــادة العمل في 
أكثر  ســيخدم  والذي  املستشفى 
مــن 500 ألف نســمة إضافة الى 
اســتمرار العمل في مستشــفى 
الفضيليــة من خالل جهود العمل 
املشتركة مابني مجلس ومحافظة 
والدائرة فضال عن الســعي  بغداد 
ألنهاء املعوقات في بعض املشاريع 
املهمة ومنها مستشفى النهروان 

واحلسينية وغيرها .
ان اجمللس  من جانبه اشــار هجول 

اخلدمية  املؤسسات  ويساند  يدعم 
من اجل توفير اخلدمــة الى اهالي 

بغداد ،
موضحــا ان الزيارة جــاءت ملتابعة 
واقع اخلدمة املقدمة الى املواطنني 
وتذليل جميع املشكالت واملعوقات 
التــي تعوق عمــل الدوائر اخلدمية 
وأثنى باجلهود التــي تبذل من قبل 
توفير  فــي  الرصافة  دائرة صحــة 

اخلدمات الطبية املتميزة. 
على صعيــد اخر ناقش املدير العام 
مــع مدير معهد الصحــة العالي 
فتح  مراحــل  الفرطوســي  قيس 
ثــان وهو معهــد الصحة  معهد 
العالي في زيونة في العام الدراسي 

املقبل.
وبني املدير العــام ان الدائرة تعمل 

الدراســية  القاعات  تهيئــة  على 
بشــكل يتالءم مع خطــة الدائرة 
االساسية  املستلزمات  كل  وتوفير 
فــي املعهــد، فضــال عــن اعداد 
مناهج تدريســية مكثفة من اجل 
الســريرية بشكل  املهارات  تطوير 
يتالءم مــع منهــاج وزارة التعليم 
واحلاجة  العلمي  والبحــث  العالي 
للمؤسســات  واملهنية  العمليــة 
الصحية ، الفتا الى ان اهمية توفير 
خلق  في  االساســية  املستلزمات 

االجواء الدراسية ،
 وكذلــك اهمية توســعة القبول 
الدراسي  العام  في هذا املعهد في 
املقبل مــن اجل اتاحة الفرصة الى 
الطلبة وان الدائــرة تعمل لالرتقاء 

في املعهد. 

تقرير

مدير صحة الرصافة يبحث واقع الخدمات الطبية والصحية في مناطق االطراف
ناقش مراحل فتح معهد ثان في منطقة زيونة ببغداد

ناقش اقرار الخطة السنوية للبرامج التنموية

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير الزراعة الدكتور صالح 
احلسني مع وفد منظمة اكساد  
آفاق التعاون املشترك بني اجلانبني 

لتطوير اجملال الزراعي .
اللقــاء بحث عدد  وجرى خــالل 
مــن املواضيــع املتعلقــة بآخر 
التي  والتطــورات  املســتجدات 
يشــهدها القطــاع الزراعي في 
الــوزارة  والتعــاون بني  العــراق، 
واملنظمــة علــى صعيــد انتاج 
اصنــاف جديدة من البــذور ذات 
االنتاجيــة العاليــة واملقاومــة 
للجفــاف وامللوحــة، وتوســيع 
التعاون مع دائرة البحوث الزراعية 
فــي هــذا الشــأن، فضــال عن 
الدورات  وتنظيــم  اخلبرات  تبادل 

التدريبية واالرشادية.
واشــاد احلســني باإلمكانيــات 
التــي متتلكها منظمة  واخلبرات 
العلميــة  واملــالكات  اكســاد 
مثمنــا جهود   ، فيها  العاملــة 
مع  املســتمر  وتعاونها  املنظمة 
الوزارة في مجــال تطوير الزراعة 

اجملاالت  جميــع  في  العــراق  في 
النباتية واحليوانية والبحثية .

من جانبــه اكد الوفــد الضيف 
ومالكاتها  املنظمــة  اســتمرار 
التعــاون مع العراق ممثــال بوزارة 
التي  بالتطورات  مشيدا  الزراعة، 
يشــهدها القطــاع الزراعي في 
البلد واخلبــرات واالمكانيات التي 

ميتلكها .
على صعيد متصــل ترأس الوزير 
اجتماع اللجنــة التوجيهية في 
البرامج  بتطوير  املتعلقة  الوزارة 

التنموية الزراعية.
مناقشــة  االجتماع  خالل  وجرى 
بإقرار  املتعلقة  املواضيع  عدد من 
اخلطــة الســنوية اخلاصة بعدد 
مــن البرامــج التنمويــة والتي 
تهدف الى تنمية وتطوير القطاع 
الزراعي فــي العراق منها برنامج 
الرز واكثار ســالالته واســتنباط 
اصنــاف جديدة، وبرنامــج اكثار 
ســالالت وانتاج هجن بذور الذرة 
الصفراء، وبرنامج تطوير اخملتبرات، 
حيث تضمنت حتديد املســاحات 

العام  خــالل  تنفيذهــا  املقــرر 
املتوقعة،  االنتاج  ونســب   ،2019
حتتاجها،  التي  املالية  والتكاليف 
واجلدوى االقتصادية منها، اضافة 
الــى الوقوف على ابــرز املعوقات 
التي واجهــت هذه البرامج خالل 

العام املاضي واحلالي،
واملعدات  االجهــزة  ابــرز  وحتديد 
اخلاصة  اخلطــة  حتتاجها  التــي 
بتطوير اخملتبرات وتنميتها، فضال 
عن مناقشــة بعــض املقترحات 
البرامج  هــذه  بتطوير  املتعلقة 
واالعوام  احلالــي  العــام  خــالل 

املقبلة.
كمــا مت بحــث تقــدمي الدعــم 
الثروة  ومربي  واملزارعني  للفالحني 
البرامج  احليوانية عن طريق هذه 
الضرورية  املســتلزمات  وتوفيــر 

لهم ، 
اللجنة  وقد حصلــت موافقــة 
اخلطة  اقــرار  على  التوجيهيــة 
للبرامج  املوضوعــة  الســنوية 
التنموية الزراعيــة للعام احلالي 

.2019

بغداد _ الصباح الجديد :
واملعادن  الصناعــة  وزير  بحث 
الدكتور صالح عبداهلل اجلبوري 
خالل لقائه ممثلي مجموعة من 
الشــركات التركية الصناعية 
الصناعــي  التعــاون  فــرص 
فــي  الدخــول  وامكانيــة 
اســتثمارات وشراكات ناجحة 
مع نظيراتهــا العراقية تخدم 
الوزير خالل  واكــد  اجلانبــني.  
اللقــاء توجــه وزارة الصناعة 
الشــركات  اســتقطاب  نحو 
الصناعية الرصينة التي تتمتع 
من  واملادية  الفنيــة  بالكفاءة 
اجلارة  ومنها  العالم  دول  شتى 
الفرص  تركيا لالســتفادة من 
االســتثمارية املطروحــة لدى 
شــركات الــوزارة في شــتى 
اجملــاالت الصناعيــة والبالغة 
)190( فرصة بهدف  أكثر مــن 
واضافة  التكنولوجيــا  نقــل 
خطوط انتاجية جديدة وتنويع 
املنتج احمللي وتأسيس مشاريع 
صناعية مهمة وحيوية تسهم 
في تطويــر الصناعة العراقية 

وتوفير فرص العمل .

الوزارة  اســتعداد  الوزير  وابدى 
التســهيالت  كل  لتقــدمي 
املمكنــة للشــركات التركية 
الراغبــة بالعمل مع نظيراتها 
وزارة  العراقيــة من شــركات 
مكاســب  لتحقيق  الصناعة 
تخدم الطرفــني . من جانبهم 
الشــركات  ممثلو  اســتعرض 
وخبرات  امكانيــات  التركيــة 
اجملاالت  شــتى  في  شركاتهم 
رغبتهم  مبديــن   ، الصناعية 
والعمل  الدخــول  فــي  اجلادة 
مــع شــركات وزارة الصناعة 
واملعــادن علــى وفــق امللفات 
والفرص االســتثمارية املتاحة 
لتأســيس مشــاريع صناعية 
تطوير  في  واالســهام  جديدة 
الصناعة العراقية. من جانبها 
تواصل شــركة الزوراء العامة 
احدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعــادن تنفيــذ اعمالها في 
جتهيز وتأهيل وتشغيل احملطات 
الكهربائية علــى وفق العقود 
الكهرباء.  وزارة  مــع  املبرمــة 
الشــركة  عــام  مدير  واكــد 
املهنــدس هادي علــي طه أن 

فــرق العمل تواصــل جهودها 
الجنــاز املالحظــات املثبتة في 
شهادة التســلم االولي حملطة 
ديالى  في محافظة  الوجيهية 
القاسم ومصطفى  ومحطات 
بابل  محافظــة  فــي  راغــب 
ومحطــة حــي اجلامعــة في 
لغرض  الديوانيــة  محافظــة 
التسلم النهائي لهذه احملطات 
وفق  اخلدمــة على  وادخالهــا 
العقــد املبــرم بني الشــركة 
لتوزيــع  العامــة  والشــركة 
كهربــاء الوســط . واضاف أن 
اعمال  اجنزت  الشركة  مالكات 
تأهيــل قاطــع دورة لصالــح 
اجلنوب  توزيــع كهرباء  مديرية 
فــي محافظة البصــرة حيث 
قامت بتصميم وتصنيع وربط 
الرئيس  الدورة  قاطع  وتشغيل 
لكيوســك صحة البصرة ذات 
سعة )1250( كي في أي واجنزت 
العمل على اكمل وجه بحضور 
ممثلني عن صحة وكهرباء توزيع 
البصرة الذين اشــادوا بدورهم 
الشــركة  مــالكات  بجهــود 
وتنفيذهم العمل بدقة عالية.

بغداد _ الصباح الجديد :
مشــاركتها  التجارة  وزارة  اعلنت 
في مؤمتر الــرز العاملي املنعقد في 
الذي  بانكوك  التايلندية  العاصمة 
افتتحــه رئيس الــوزراء التايلندي 
برايوت تشــان أوتشا بحضور عدد 
من الــوزراء و املســؤولني الكبار و 
املنتجة واملصنعة  الدول  من شتى 

واملستوردة للرز .
العامة  الشركة  عام  مدير  واوضح 
لتجارة احلبوب في الوزارة  املهندس 
نعيم محسن جبر ان املشاركة في 
هذا املؤمتر متثل العــراق كونه يعد 
احد اهم الدول املستوردة  للرز فى 
العالم ، اذ ان هــذا املؤمتر يعد من 
بانتاج  املتخصصة  املؤمتــرات  اهم 

الرز والذي تشارك فيه جميع الدول 
للرز  واملصنعة  واملصــدرة  املنتجة 
كما تعــد تايلند من اكبــر الدول 
املنتجــة في العالــم والذي يصل 
انتاجها سنويا الى  )30( مليون طن 
ويصل مجمــوع ما تصدره من الرز 

سنويا نحو )10( ماليني طن .
واوضح املدير العام ان املؤمتر شهد 
اســتعراضا تاريخيــا لتطور انتاج 
وصناعة الــرز واهميته كونه غذاء 
الشعوب بل ومن اساسيات الغذاء 
فــي اكثر بلــدان املعمــورة ، الفتا 
الى انه مت كذلك مناقشــة السبل 
الكفيلة التي توسع انتاجه وتطوره 
االصناف  االطــالع على  الى جانب 
التي ميكن ان تكون منافسة عامليا .

الحسني يبحث مع وفد منظمة
 اكساد تطوير القطاع الزراعي

العراق يستعرض مع شركات تركية مجاالت
 وفرص االستثمار في البالد

العراق يشارك في فعاليات
 مؤتمر الرز العالمي في بانكوك

مدير عام صحة الرصافة
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
حقق اجليش اليمني التابع للحكومة الشرعية، 
امــس االول اجلمعة، تقدما فــي مواجهات مع 
جماعــة أنصار اهلل »احلوثيــن«، في محافظة 

الضالع وسط اليمن.
وأفــاد مصدر عســكري مينــي لـــوكالة انباء 
»سبوتنيك« الروســية بأن اجليش سيطر على 
مواقــع اســتراتيجية في قرية هجار شــمال 
مديرية قعطبة شــمال الضالع، ووصلت قواته 
إلى مشارف قرية شــليل باملديرية ذاتها، عقب 
مواجهات أوقعــت قتلى وجرحى مــن »أنصار 

اهلل«.
وأضاف أن قوات اجليش توغلت في مدينة الفاخر 
شــمال الضالع، وســط مقاومــة عنيفة من 

»أنصار اهلل«.
في سياق آخر، ســقط قتيالن وأصيب 5 آخرون 
بتنفيذه  »أنصــار اهلل«  تتهم  بقصف مدفعي 
على قريتي شخب والقفلة غرب مديرية قعطبة 
شمال الضالع، في حن ُقتلت امرأة وسط قرية 
لكمة الدوكي فــي حجر غرب قعطبة برصاص 

قناص.
وكان اجليش اليمني أعلــن، امس االول اجلمعة، 
اســتكمال الســيطرة على تــالل ومرتفعات 
منطقة شخب غرب مديرية قعطبة، والسيطرة 
علــى مناطق الريبي وحبيل وبــاب غلق والدوير 

وامليدان في منطقة الفاخر بذات املديرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
أعلنت األمم املتحــدة، امس االول اجلمعة، أن 
أكثر من 90 ألف شــخص غادروا العاصمة 
الليبية طرابلس بســبب األعمال القتالية 
املســتمرة على مشــارف املدينة، حسبما 

نشرت وكالة روسيا اليوم لالنباء .
وفــي مؤمتر صحفي، قال فرحــان حق، نائب 
الناطق باســم األمن العام لــأمم املتحدة: 
»أبلغنــا زمالؤنا في اجملال اإلنســاني أن عدد 
األشــخاص الذين فروا من منازلهم بسبب 
القتال فــي العاصمة الليبية طرابلس جتاوز 
90 ألف شــخص، ونزح في هذا األســبوع 
وحده 8 آالف شخص نصفهم من األطفال«. 
وأردف قائــال: »يواصل عمــال اإلغاثة تقدمي 
املســاعدة للمشــردين داخليا وغيرهم من 
املستضعفن الذين تأثروا باألعمال القتالية 
املســتمرة، وتلقى أكثر من 47 ألف شخص 
في طرابلس واملناطق احمليطة بها املساعدة 

حتى اآلن«.
وحتتدم في أطراف العاصمة الليبية معارك 
بعد إطالق قائد »اجليــش الوطني الليبي«، 
املشــير خليفة حفتر، يــوم 4 أبريل، عملية 
عسكرية للسيطرة على العاصمة من أجل 

»حتريرها من اإلرهابين« .
وردا علــى ذلــك، أعلنــت القــوات املوالية 
حلكومــة الوفاق الوطني )املعترف بها دوليا( 
التــي مقرها طرابلس، بــدء عملية »بركان 

الغضب« لصد »عدوان« حفتر.

متابعة ـ الصباح الجديد :
))حــن تقطــع دولة مــا وعدا وال 
حتترمه، فيجب االرتياب منها. حن 
أي وعد،  الدولــة  ال تقطع نفــس 

فيجب احلذر منها فعليا((
دعت الواليات املتحدة امس السبت 
الصن إلــى »التوّقف عن تقويض 
ســيادة الدول األخرى«، معلنًة عن 
اســتثمارات كبيرة خالل السنوات 
اخلمــس املقبلــة للحفــاظ على 
تفّوقها العســكري فــي املنطقة 

واحلفاظ على االستقرار في آسيا.
صراعا  وبكن  واشــنطن  وتخوض 
علــى النفــوذ في املنطقــة التي 
تضم عدة نقاط توتر محتملة مثل 
بحر الصن اجلنوبي وشــبه اجلزيرة 

الكورية ومضيق تايوان.
وطغــت العالقــات بــن البلدين 

على النقاشــات في منتدى »حوار 
الذي يعقد في نهاية  شــانغريال« 
االســبوع في ســنغافورة ويجمع 
املســؤولن  الدفــاع وكبــار  وزراء 
العســكرين من مختلــف انحاء 

العالم.
وقال وزير الدفاع األميركي بالوكالة 
باتريك شــاناهان في ســنغافورة 
أن  عليها  ويجــب  مُيكنها  »الصن 
تُقيم عالقات تعاون مع بقّية )دول( 

املنطقة«.
وأضــاف خــالل منتــدى »حــوار 
الذي  السلوك  »لكّن  شــانغريال«، 
يُقّوض ســيادة الدول األخرى ويزرع 
عدم الثقــة بنوايا الصن، يجب أن 

يتوّقف«.
وتأخــذ الواليات املتحدة بشــكل 
خاص على الصن عسكرتها لعدة 

جزر صغيرة في بحر الصن اجلنوبي 
تطالب بها تايوان وسلطنة بروناي 

وماليزيا والفيليبن وفيتنام.
وجتــري بانتظــام عمليــات يطلق 
عليها اســم »حريــة املالحة« في 
احمليط الهــادىء وتقــوم بطلعات 
جوية فوق اجملال الدولي فيما تبحر 
ســفن حربية قــرب جــزر متنازع 
عليهــا او في مضيــق تايوان التي 
تعتبرها الصن جــزءا ال يتجزأ من 

أراضيها االقليمية.
دولة  تقطع  وقال شــاناهان »حن 
ما وعدا وال حتترمه، فيجب االرتياب 
منها. حن ال تقطــع نفس الدولة 
أي وعد، فيجب احلذر منها فعليا« 
في اشــارة الى الوعد الذي قطعه 
الرئيــس الصيني شــي جينبينغ 
بعدم  اوباما  باراك  السابق  للرئيس 

عسكرة جزر صغيرة باتت اآلن حتت 
سيطرة بكن.

وشــدد شــاناهان في كلمة أمام 
منتــدى »حوار شــانغريال« األمني 
على أّن »الواليات املتحدة ال تسعى 
إلى صراعات، لكننا نعلم أن امتالك 
قــدرات كســب حرب هــو أفضل 
وسيلة لتجنب الصراعات« مشيرا 
التي  املنطقــة  اخملاطــر ألمن  الى 
متثلها دول مثل كوريا الشــمالية 
تــزال تشــكل تهديدا  »التــي ال 

استثنائيا وتتطلب تيقظا دائما«.
وأضــاف »ال ميكن الي دولة وال يحق 
لها الهيمنــة على منطقة احمليط 
الهندي-الهــادىء« قائــال »نريــد 
التاكد من عدم متكن أي خصم من 
بلوغ اهداف  بامكانــه  ان  االعتقاد 

سياسية عبر قوة السالح«.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
أعلــن الرئيس األميركــي دونالد 
اجلمعــة  االول  امــس  ترامــب 
أّنــه ســُيطلق رســمًيا حملته 
ة ثانية،  االنتخابّية لوالية رئاســيّ
في 18 حزيــران في أورالندو بوالية 
التي كان فاز  الرئيســّية  فلوريدا 
بها خالل انتخابات تشرين الثاني 

عام 2016.
وستحضر السّيدة األولى ميالنيا 
ترامب ونائــب الرئيس مايك بنس 
وزوجتــه كاريــن التجّمــع الذي 
»آمواي سنتر  في  سُيعقد مساًء 

آرينا«.
على  اجلمهوري  املليارديــر  وكتب 
تويتر »ســأعلن ترّشــحي لوالية 
رئاســّية ثانية مع السّيدة األولى 
بنس  مايك  الرئيس  ونائب  ميالنيا 

، فــي 18 حزيــران بأورالنــدو في 
التجّمع  هذا  ويكتسب  فلوريدا«. 
رمزّية كبيــرة، فقد أوضح ترامب 
منــذ توّليه الســلطة أنه يعتزم 
الترّشــح مجّددًا في العام 2020 
وقد عقد جتمعات انتخابّية وجمع 
حلملته  الدوالرات  مالين  عشرات 

املرتقبة.
ترامــب ألنصاره،  وحن يتحــّدث 
السّت  ســنواته  إلى  عادًة  يُشير 
إلى  الُسلطة، وليس  املتبقية في 

األشهر الـ18 املتبّقية في واليته.
االنتخابّية  حملته  ترامب  ويُطلق 
علــى خلفّيــة دعــوات متزايدة 
يُطلقهــا دميوقراطّيون لعزله، مبا 
في ذلك من جانب نحو عشــرين 
عضًوا من احلزب املعارض الساعن 

إلى إطاحته.

وراهًنــا، يُرّكز الرئيــس اجلمهوري 
طاقته، وانتقاداتــه الالذعة، على 
املرّشــح الدميوقراطــي البارز جو 

بايدن، نائب الرئيس السابق.
ويتصّدر بايدن الذي شغل منصب 
سيناتور ملّدة ســّت سنوات قبل 
أن يُصبح الرجــل الثاني في إدارة 
الرئيــس الســابق بــاراك أوباما، 
اســتطالعات الــرأي في صفوف 
ترامب  ووصــف  الدميوقراطّيــن. 
النائم«  بـ«جــو  بايــدن  ســابقاً 

و«جون النائم املريب«.
2016، هزم  الثانــي  في تشــرين 
ترامــب الدميوقراطّيــة هيــالري 
كلينتون ووصل إلى سّدة الرئاسة.

ويعّد بايدن نفســه، مثل ترامب، 
الطبقة  عن  متحّمًســا  مدافًعا 

العاملة األميركّية.

وقبــل ثالثة أســابيع، قال ترامب 
إّن االنتخابات الداخلّية في احلزب 
الدميوقراطي ستنتهي بسباق بن 
بيرني  املستقبل  والسناتور  بايدن 
ساندرز الذي خسر ترشيح احلزب 

أمام كلينتون في العام 2016.
وفي خطاب إعالنه الترّشــح في 
االنتخابات الرئاســّية في نيسان 
إّن ترامب »غّير  الفائت، قال بايدن 
بشــكل جذري شــخصّية هذه 

األمة«.
فلوريدا مســرًحا  اختيار  مُيّثل  وال 
مفاجئة،  أّي  ترامب  ترّشح  إلعالن 
فالواليــة تعّد هدفاً رئيســّياً ألّي 
مرشــح رئاســي، وهي ســاحة 
بن  تقليدّية  انتخابــي  تنافــس 
مرّشــحي احلزبــن الدميوقراطي 

واجلمهوري.

الجيش اليمني يسيطر 
على مواقع استراتيجية 

شمال الضالع

أكثر من 90 ألف 
شخص نزحوا من 

طرابلس جراء القتال

تحذير أميركي لبكين من تهديد
 سيادة الدول المجاورة لها

18 من الشهر الجاري..الحملة الرسمية 
لترشح ترامب الى والية رئاسية  ثانية

متابعة ـ الصباح الجديد :

اســتبق قادة الدول اإلسالمّية 
فــي قّمة مبّكــة املكّرمة امس 
األميركّية  اخلّطــة  الســبت، 
بتأكيــد  للّســالم،  املرتقبــة 
رفضهم حلوالً ال تضمن إقامة 
عاصمتها  فلســطينّية  دولة 
فيمــا  الشــرقّية،  القــدس 
حصلت الســعودية على دعم 
الهجمات  عقــب  محدود«  »ال 
األخيــرة، من دون اإلشــارة إلى 

مسؤولّية إيران عنها.
وسعت الســعودّية إلى حشد 
تأييد الدول اإلسالمّية لها، في 
قّمة منظمة التعاون اإلسالمي 
الـ14 والتي غاب عنها الرئيسان 
التركــي رجب طّيــب إردوغان، 
واإليراني حسن روحاني، محّذرًة 
مــن أّن أمن إمدادات النفط في 
املنطقة أصبــح في خطر بعد 

هذه الهجمات.
االعتــراف  مســألة  وطغــت 
األميركي بسيادة إسرائيل على 
مدينة القــدس املتنازع عليها، 
على البيان اخلتامي للقّمة التي 
أّكدت أيًضا رفضها اعتراف إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بسيادة إســرائيل على هضبة 

اجلوالن السورية.
بيانها  فــي  القّمــة  وأدانــت 
اخلتامــي »نقل ســفارتَي ُكّل 
األميركّية  املتحدة  الواليات  من 
وغواتيماال إلى مدينة القدس«، 
وحّضت »جميع الدول األعضاء 
اإلسالمي  التعاون  منّظمة  في 
علــى مقاطعة البلــدان التي 
قامت بالفعــل بافتتاح بعثات 
دبلوماسّية في مدينة القدس«.

أّي  »وقف  علــى  كما حّثتهــا 
نوع مــن العالقــات والتبادالت 
التجارية والزيارات معها، سواء 
كانــت فعالّيات سياســية أو 
ثقافيــة أو رياضيــة أو فنيــة 
تراجعها  حن  إلى  مشــتركة، 

عن ذلك«.
والعالقــات وطيدة بن الواليات 
الــدول  وغالبّيــة  املتحــدة 
اإلسالمية، وهو ما يثير شكوكاً 
حيــال إمكانّيــة تنفيــذ هذه 

الدعوة.
وكان ترامــب أعلــن اعتــراف 
إدارته بالقــدس املتنازع عليها 
ونقــل  إلســرائيل،  عاصمــَة 
الســفارة األميركيــة اليهــا، 
مبئــات  مســاعدات  وأوقــف 

تُقّدم  كانت  الــدوالرات  مالين 
للفلسطينين.

اإلسالمّية  الدول  قادة  وشــّدد 
م من  على أّن »أّي مقتــرح يُقدَّ
أّي طرف كان« ال يتبّنى »احلقوق 
يّتســق  و«ال  الفلســطينية« 
مع املرجعّيــات الدولية املّتفق 
عليهــا والتــي تقــوم عليها 
الشــرق  في  الســالم  عملّية 

األوسط، مرفوض«، 
داعن إســرائيل إلى االنسحاب 
مــن األراضــي التــي احتّلتها 
1967 واالعتــراف  بعــد عــام 
مستقلة  فلســطينية  بدولة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاءت مواقف الدول اإلسالمّية 
قبل الكشــف عن خّطة سالم 
أميركّية توَصف بأنها »صفقة 

القرن«.
الواليــات  ويُتوّقــع أن تطــرح 
املتحــدة اجلوانــب االقتصادّية 
خلطة السالم هذه، خالل مؤمتر 
فــي البحريــن يومــي 25 و26 

حزيران املقبل. 
املســؤولون  وأعلــن 

الفلسطينيون مقاطعة املؤمتر.
السوري،  اجلوالن  إلى  وبالنسبة 
أّكــد اجملتمعــون فــي مّكــة 
رفض وإدانــة »القرار األميركي 
لأراضي  اجلــوالن  اخلاص بضّم 
اإلســرائيلية، واعتبــاره غيــر 
أي  يترّتب عليه  شرعي والغ وال 

أثر قانوني«.
وأعلــن الرئيــس األميركي في 
21 آذار اعتــراف بالده بســيادة 
اجلوالن  هضبة  على  إســرائيل 
التي احتّلتها إسرائيل في العام 
1967، وهــو قــرار يتعارض مع 
املسار الذي انتهجته واشنطن 

منذ عقود في هذا اجملال.

دعم غير محدود 
التعاون  ملنّظمة  الـ14  والقّمة 
اإلســالمي التي تضّم 57 دولة، 
ثالــث اجتماع على مســتوى 
مّكة  اســتضافته  الدول  قادة 
وعربّية  خليجّيــة  قّمَتن  بعد 
املاضية  ليل اخلميــس اجلمعة 
حصدت خاللهما اململكة دعًما 
مع  املفتوحة  مواجهتهــا  في 

جارتها ايران.
إيــران  واشــنطن  وحّملــت 
اعتداء على سفن  مســؤولّية 
قبالة اإلمارات الشــهر املاضي 
نفط  ناقــالت  ثــالث  وبينهــا 
سعودية ونروجية، بينما اّتهمت 
السعودية، أكبر مصّدر للنفط 
في العالم، طهران بإصدار أوامر 
للمتمّرديــن اليمنّين ملهاجمة 
محطتَّــي ضــخ للنفط غرب 

الرياض.
القمة  في  املســؤولون  وأعرب 
اإلســالمّية فــي بيانهم الذي 
نشرته وكالة األنباء السعودية 
الرياض  مــع  »تضامنهم«  عن 
جلميع  »الالمحــدود  ودعمهم 
حلماية  تّتخذها  التي  اإلجراءات 
وإمــدادات  القومــي  أمنهــا 
احلــوادث  مدينــن  النفــط«، 

األخيرة، إّنا من دون ذكر إيران.
وكان قــال العاهل الســعودي 
امللك ســلمان بن عبــد العزيز 
في افتتاح القّمة اإلسالمية إّن 
»األعمــال اإلرهابّية التخريبّية 
ومنطقة  اململكة  ال تستهدف 

تســتهدف  وإّنا  فقط،  اخلليج 
أمن املالحة وإمــدادات الطاقة 
للعالم«، معتبراً أّنها تُشــّكل 
وسالمة  ألمن  خطيراً  »تهديداً 
حركة املالحــة البحرّية واألمن 

اإلقليمي والدولي«.
وانعقــدت القمــم الثالث في 
خضّم توّترات بن إيران والواليات 
املتحــدة. وكانــت واشــنطن 
إلى  عسكرّية  تعزيزات  أرسلت 
»التهديدات  ملواجهــة  اخلليج 

اإليرانية«.

غياب إردوغان 
وغاب عن القّمة التي تلتئم كّل 
ثالث ســنوات، الرئيس التركي 
رجب طّيــب إردوغــان ونظيره 

اإليراني حسن روحاني.
إردوغان  أجراها  زيارة  آخر  وتعود 
للســعودّية إلى العــام 2017. 
التركـــي  الرئيــس  واّتهــم 
مسؤولن سعودّين مرارًا العام 
املاضــي بالتوّرط في مقتـــل 
جمـــال  السعودي  الصحافي 
خاشــقجي في قنصلّية بالده 

في اسطنبول في تشرين األّول 
املاضي.

رئيســي  حليــف  وإردوغــان 
تتعــّرض ملقاطعة  التي  لقطر 
تُقيم  بالده  أّن  ســعودّية. كما 
عالقات مهّمة مع إيران، اخلصم 

اللدود للرياض في املنطقة.
وللمــّرة األولــى منــذ قطــع 
العالقات القطرّية الســعودّية 

في حزيران 2017، 
زار الشــيخ عبــداهلل بن ناصر 
آل ثانــي رئيــس حكومة قطر، 
االجتماعات  وحَضرَ  السعودية 

الثالث.
 من جهة أخرى، نــّددت القّمة 
»اإلســالموفوبيا،  بظاهــرة 
من  معاصراً  باعتبارها شــكالً 
أشــكال العنصريــة والتمييز 
الديني، مــا انفّكت تتنامى في 

أنحاء كثيرة من العالم«.
وشّجع اجملتمعون »األمم املّتحـدة 
ـّة  الدولي املنّظمات  من  وغيرها 
 15 اعتماد  واإلقليمّيــة علــى 
ملناهضـــة  دولًيــا  يوًمــا  آذار 

اإلسالموفوبيا«.

مؤّكدين رفضهم حلواًل ال تضمن إقامة دولة فلسطينّية

قّمة مّكة اإلسالمّية ترفض خطوات ترامب
 في القدس والجوالن وتدعم السعودية

وسعت 
السعوديّة إلى 

حشد تأييد الدول 
اإلسالميّة ضدّ 
إيران في قمّة 
منظمة التعاون 

اإلسالمي 
الـ14((
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الصباح الجديد  وكاالت:
هبطــت األســهم األوروبية وفــي مقدمتها 
أسهم شركات صناعة السيارات، بعد أن وسع 
الرئيس األميركي دونالــد ترامب نطاق حروبه 
بالتهديد بفرض رســوم جمركية  التجاريــة 

جديدة على الواردات من املكسيك.
وعمــد املســتثمرون إلى تقليــص مراكزهم 
العالية اخملاطر في األســهم وحتولوا إلى أدوات 
اســتثمارية أكثر أمانا وهو ما دفع األســهم 
الدفاعية األوروبية للصعود وعوائد الســندات 

األملانية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وأنهى املؤشر ســتوكس 600 األوروبي جلسة 
التــداول منخفضا 0.8 باملئة منهيا الشــهر 
على خســارة قدرها 5.7 باملئة في أسوأ هبوط 

شهري منذ كانون الثاني 2016.
وهبــط املؤشــر داكــس األملانــي احلســاس 
للتجــارة 1.5 باملئة إلى أدنى مســتوى إغالق 
في نحو خمسة أشــهر، بينما أغلق املؤشران 
كاك الفرنســي وفايننشــال تاميز البريطاني 

منخفضني 0.8 باملئة لكل منهما.
وأدى تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على 
الواردات من املكســيك إلى اإلضرار بأســهم 
الشــركات األوروبية املنكشفة على ثاني أكبر 
اقتصاد في أمريكا الالتينية. وهبطت أســهم 
بنوك ســانتاندر وســاباديل وبلباو املســجلة 
فــي بورصة مدريد، وكلها لهــا وجود قوي في 

املكسيك، ما بني 2.4 باملئة و4.1 باملئة.
وأغلــق مؤشــر قطــاع الســيارات األوروبي 
منخفضا 2 باملئة، متأثرا بهبوط أسهم فيات 
4.8 باملئة و2.6 باملئة  كرايسلر وفولكسفاجن 

على الترتيب.

الصباح الجديد  وكاالت:
قفزت أســعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 
سبعة أسابيع وسجلت أول مكسب شهري في 
أربعة أشــهر مع إقبال املســتثمرين على شراء 
أدوات االستثمار اآلمن لتهديدات املكسيك وهو 

ما أجج اخملاوف من تباطؤ عاملي.
وصعد الذهب في املعامــالت الفورية %1.3 إلى 
1305.17 دوالر لألوقيــة )األونصــة( فــي نهاية 
جلسة التداول بالسوق األميركي بعد أن سجل 
أعلى مســتوى منذ احلادي عشر من نيسان عند 

1306.64 دوالر.
وينهي املعدن النفيس األســبوع على مكاسب 
قدرهــا %1.6، في حني صعد نحو %1.7 على مدار 

الشهر.
وقفزت العقود األميركية للذهب %1.9 لتسجل 

عند التسوية 1311.1 دوالر لألوقية.
ولقي الذهب دعما أيضــا من هبوط الدوالر أمام 
ســلة من العمالت الرئيســة في جلســة يوم 
اجلمعة، برغم أنه سجل رابع شهر من املكاسب، 
ومن توقعــات متزايدة بخفض أســعار الفائدة 
األميركية في أعقــاب بيانات اقتصادية ضعيفة 

صدرت مؤخرا.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، سجل البالديوم 
أكبر خسارة يومية منذ اخلامس عشر من أيار مع 
هبوطه %3.3 إلى 1322.50 دوالر لألوقية، ولينهي 

الشهر على انخفاض بأكثر من 4%.
وارتفعت الفضة %0.3 إلــى 14.56 دوالر لألوقية 
لكنها سجلت رابع خسارة شهرية على التوالي.

وتراجــع البالتــني %0.3 إلــى 789 دوالرا لالوقية 
ومنهيا الشــهر على هبوط قدره %10 في أكبر 

خسارة شهرية منذ تشرين الثاني 2015.

تراجع األسهم 
األوروبية

أعلى مستوى للذهب 
في 7 أسابيع 

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كشفت وزارة الصناعة واملعادن، 
أمس السبت، عن سعيها لتعزيز 
االنتاج احمللي واالنتقال التدريجي 
مؤكدة  الذاتي،  االكتفاء  ملرحلة 
االستيراد  90 منتجا من  حماية 
وفرض رســوم جمركية بنسبة 
املســتورد  املنتج  علــى   100%

املماثل.
وقــال الناطق االعالمي باســم 
الــوزارة عبد الواحد الشــمري 
في تصريح صحافــي، إن وزارته 
لالنتقــال  خططــا  »اعــدت 
التدريجي لســد حاجة السوق 
مبحاربة  احمللــي  املنتج  وتعزيــز 
االغراق الذي سيطر على السوق 
احمللية، اذ تعمل على استحصال 
لدعــم  احلكوميــة  القــرارات 
وانعاش  الصناعيــة  العمليــة 
تعزيز  خــالل  من  البالد  اقتصاد 
اخلطوط  مــن  حزمة  واضافــة 

االنتاجية«.
وأضــاف الشــمري، أن »قرارات 
تهدف  احمللــي،  املنتج  حمايــة 
والتي  احمللية  املنتجــات  حلماية 
الصحيح  باالجتــاه  خطوة  تعد 
لبناء صناعة عراقية قادرة على 
بالتنمية  واإلســهام  املنافسة 

االقتصادية«.
ومضى الى القــول، أن »حماية 
رسوم  فرض  تعني  احمللي،  املنتج 
باملئة   100 بنســبة  جمركيــة 
علــى املنتج املســتورد املماثل 
بعد ان تنتجــه الصناعة احمللية 
مبواصفــات عامليــة وبأســعار 
حتصــل  ان  وبعــد  معقولــة، 
دولية  املنتجات على شــهادات 

مبميزاتها«.
»اتبعت نهجا  وزارته  أن  وأوضح، 
نوعيــا باالنتــاج وليــس كميا 

املانية  باالعتماد علــى معامل: 
وفرنســية وبريطانيــة لالرتقاء 
مبستوى االنتاج العام، وعن طريق 
مضاعفة خطــوط االنتاج التي 
دخلت مؤخرا الــى البالد، فضال 
عن جودة املنتج، وتعزيز اخلطوط 
كل  لتنافس  الكفوءة  االنتاجية 

السلع املستوردة«.
ولفت املتحدث الرسمي، إلى أن 
»األشــهر املاضية، شهدت اجناز 
متنوعا من  12 مشروعا خدميا 

بينها ثالثة ملفات اســتثمارية 
مبجال الصناعات احلربية والزيوت 
جدوى  دراســة  واعداد  النباتية، 
القامة صناعات حربية تعزز من 

قدرات البالد االمنية«.
»تضمنــت  أنهــا  وأضــاف، 
اقامة مشــاريع صغيرة  دراسة 
ومتوســطة يقيمهــا القطاع 
اخلــاص، وكذلك قيــام املديرية 
الصناعية  للتنميــة  العامــة 
صناعي  مشروع   700 بتسجيل 

للمــدة من االول مــن اب 2018 
ولغايــة ال 30 من نيســان من 
العــام احلالي، عالوة على اكمال 
مشــروع البناية الثانية اخلاصة 
باملضــادات احلياتية بالشــركة 
االدويــة  لصناعــة  العامــة 

واملستلزمات الطبية«.
واردف: أن »االعمــال تضمنــت 
ايضــا، اجناز املرحلــة االولى من 
تأهيل وبدء التشغيل التجريبي 
للصناعات  العامة  بالشــركة 

تدشني  واملؤمل  البتروكيمياوية، 
االنتاج مطلع متوز املقبل، اضافة 
الــى اجنــاز تأهيل خــط انتاج 
االمام  مبصنع  النباتيــة  الزيوت 
علي الهــادي )ع( في محافظة 
ميســان، واملؤمل املباشرة خالل 

االشهر القليلة املقبلة«.
واملعادن  الصناعــة  وزيــر  وكان 
وعــادل عبداملهدي خالل  ناقش 
اجتماع لرئاسة الوزراء في نهاية 
األسبوع املاضي، بعض الفقرات 

والتي تهــم قطاع  واملواضيــع 
الصناعة، ومن بينها حماية عدد 
واخليارات  احملليــة  املنتجات  من 
املطروحــة بــني منــع بعــض 
املســتورد ملدد زمنية محددة او 

فرض الرسوم.
وأكد الناطق باســم الوزارة، ان 
وزارتــه ماضية في مســاعيها 
القرارات  الســتحصال  الدؤوبة 
احمللــي  للمنتــج  الداعمــة 

والصناعة العراقية.

بغداد  - الصباح الجديد:
بتطوير  التزامها  مــن  انطالقاً 
املعلومات  تكنولوجيــا  قطاع 
والتحــول الرقمــي واالرتقــاء 
العاملية،  املســتويات  الــى  به 
أبرمت شركة زين العراق إحدى 
شــركات مجموعة زين الرائدة 
في خدمات االتصاالت والبيانات 
املتنقلة في الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا مذكرة تعاون 
مــع وزارة العلوم والتكنولوجيا 
كجزء من مشاركتها في توفير 
والتطبيقات  الرقميــة  احللول 
العراقي  للمجتمــع  العصرية 

احلكومي  القطاع  مع  والتعاون 
فــي دعــم جهــود الوطنيــة 
للتحــول نحو تقــدمي اخلدمات 
واحللــول اإللكترونيــة وإحداث 
تغيير إيجابي فــي حياة الناس 

من خالل هذا التعاون.
وتهــدف املذكرة الــى التعاون 
الطرفني  بــني  والفني  العلمي 
من خــالل توظيــف تطبيقات 
تكنولوجيــا املعلومات لتطوير 
واالنظمة  التكنولوجي  العمل 
والتطبيقــات اإللكترونية التي 
تهتم بها شركة زين لالتصاالت 
املعلومات  تكنولوجيــا  دائرة  و 

والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  في 
املؤسســات  تخــدم  والتــي 
متاس  علــى  والتي  احلكوميــة 

مباشر من شرائح اجملتمع.
التنفيــذي  الرئيــس  ويذكــر 
لشركة زين العراق علي الزاهد 
ان »هــذه املذكــرة تعــد بوابة 
إلطالق برامج عديدة في مجال 
والبرامج  املعلومات  تكنولوجيا 
ستســهم  التــي  الرقميــة 
إيجابي  تغيير  بشكل كبير في 
فــي اجملتمع حســب حاجاته«. 
»التعاون  بــان  الزاهد  ويضيف 
احلكومي  القطاع  بني  املشترك 

واخلــاص ضروري إلحــداث ثورة 
في مجال التكنولوجيا واملضي 
في  الرقمــي  التحــول  نحــو 
وخصوصاً  القطاعات  مختلف 

في اجلانب العلمي.« 
الســيد  ذكــر  جانبــه  ومــن 
الوكيــل الفني لــوزارة العلوم 
والتكنولوجيــا د. فــؤاد كاظم 
املذكرة مع  ان »هذه  املوســوي 
زيــن العراق هي بدايــة ملرحلة 
جديدة من مراحل دعم التطور 
والتي  البلد  فــي  التكنولوجي 
لتوفير  الــوزارة  تعمل عليهــا 
والتطبيقات  الرقميــة  احللول 

اإللكترونيــة لتقــدمي اخلدمات 
عملية  دعم  شــأنها  من  التي 
التحــول االلكترونــي وأمتتــة 
الذكية  والتطبيقات  األعمــال 
التي تســهم بشكل أساسي 
اجملتمعية،  اخلدمــات  تقدمي  في 
إذ تعمل كوادر دائرة تكنولوجيا 
املعلومات في الوزارة على تطوير 
التطبيقــات والبرمجيات التي 
تدعم عمليــة التحول الرقمي 

في املؤسسات احلكومية.
التعاون  أن مذكرة  اإلشارة  جتدر 
والدعم  االستشارات  ستشمل 
العلمي والفني والتقني إضافة 

التدريــب والتطوير لكوادر  الى 
الــوزارة مــن قبل شــركة زين 
تكنولوجيا  مجــال  في  العراق 
وتطبيقاتهــا  املعلومــات 
وتشــكيل فرق عمل مشتركة 
و كذلك اقامة الــدورات وورش 
العمــل املشــتركة وصوال الى 
فيما  اســتراتيجية  رؤية  بلورة 
آليات العمل ومتطلبات  يخص 
املشاريع املستقبلية من اللغات 
البرمجية املتطورة والتطبيقات 
اإللكترونيــة واألنظمة الذكية 
الدولة  مؤسسات  تخدم  والتي 

وجميع قطاعات اجملتمع.

مذكرة تعاون بين زين العراق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا لدعم وتطوير الجهود المشتركة
في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات اإللكترونية الذكية 

الصناعة: انجاز 12 مشروعًا من بينها »الصناعات الحربية والزيوت النباتية«

حماية 90 منتجًا من االستيراد ورسوم
 بنسبة 100 % على المستورد المماثل

اعدت خططا لالنتقال 
التدريجي لسد حاجة 
السوق وتعزيز المنتج 
المحلي بمحاربة االغراق 
الذي سيطر على السوق 
المحلية، اذ تعمل على 
استحصال القرارات 
الحكومية لدعم العملية 
الصناعية وانعاش 
اقتصاد البالد من خالل 
تعزيز واضافة حزمة 
من الخطوط االنتاجية

أحد املصانع

الصباح الجديد - وكاالت:
بــدأت الواليات املتحــدة في حتصيل 
رسوم جمركية أعلى تبلغ 25 في املئة 
على ســلع صينية كثيرة وصلت إلى 
املوانئ األميركية صباح أمس السبت 
في تكثيف للحرب التجارية بني أكبر 
اقتصادين في العالم مما أدى إلى فرض 
الصني تعريفــات جمركية انتقامية، 
في وقــت قللت فيه الهند من أهمية 
قــرار ترامب إنهــاء معاملــة جتارية 

تفضيلية شملتها.
وفرض الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الزيادة في الرســوم علــى قائمة من 
الســلع الصينية تبلــغ قيمتها 200 
مليار دوالر في العاشــر من أيار ولكنه 
وافــق على فتــرة ســماح للبضائع 
احملمولة بحــرا والتي غــادرت الصني 
الرسوم  املوعد ليتم تطبيق  قبل هذا 
الســارية قبل ذلك وهي عشــرة في 

املئة.
وفــي 15 أيــار حــدد مكتــب املمثل 
التجــاري األميركــي األول من حزيران 
موعدا نهائيا لهذه السلع التي تصل 
إلى الواليات املتحدة تبدأ بعدها هيئة 
اجلمارك وحماية احلدود األميركية في 
حتصيل الرسوم التي تبلغ 25 في املئة 
في املوانــئ األميركية. وانتهت املهلة 
الساعة 12.01 بتوقيت شرق الواليات 

املتحدة يوم أمس.
اجلمركية  التعريفــة  زيادة  وتشــمل 
الســلع  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
الوسيطة  واملكونات  االســتهالكية 

مــن الصــني مبــا فــي ذلك خــوادم 
الكهربائية  واملكانس  واألثاث  اإلنترنت 

ومنتجات اإلضاءة. 
وبــدأت الصــني في وقت ســابق من 
يوم أمس الســبت في حتصيل رسوم 
انتقامية أعلى على معظم الســلع 
الواردة في قائمة مســتهدفة تشمل 
بضائــع أميركية قيمتهــا 60 مليار 
دوالر. وكانــت هــذه التعريفــات قد 
أعلنت في 13 أيار وبدأ ســريانها عند 
منتصــف الليل في بكــني.. وتفرض 
رسوما إضافية تبلغ 20 في املئة أو 25 

في املئة على أكثــر من نصف 5140 
منتجا أميركيا مستهدفا. 

وكانــت الصني قد فرضــت من قبل 
رســوما إضافيــة تبلغ خمســة في 
املئة أو عشــرة في املئة على السلع 

املستهدفة.
في السياق، أعلنت احلكومة الهندية 
أمس الســبت أنها ستواصل السعي 
لبنــاء عالقــات اقتصاديــة قوية مع 
الواليــات املتحــدة بالرغم مــن قرار 
ترامب إنهاء منح الهند معاملة جتارية 

تفضيلية في اخلامس من حزيران.

وفي رد فعل هادئ نسبيا على اإلعالن 
الصادر عن واشــنطن يــوم اجلمعة، 
إنها ”تأسف“  قالت احلكومة الهندية 
ألن محاوالتها لتلبية طلبات أميركية 

مهمة لم تلق قبوال.
وسبق أن أثار مسؤولون هنود احتمال 
فرض رسوم جمركية أعلى على أكثر 
20 ســلعة أميركية إذا استبعد  من 
ترامب الهند من البرنامج لكن رد فعل 

احلكومة لم يتطرق لذلك.
وقالت احلكومة الهندية في بيان صدر 
عبر وزارة التجارة ”ستتمســك الهند 

دائمــا، مثل الواليــات املتحدة وبقية 
الــدول، مبصاحلها القوميــة في مثل 

هذه األمور“.
والهند أكبر مستفيد في العالم من 
برنامج نظام األفضليات املعمم الذي 
يســمح باســتيراد تفضيلي معفي 
من الرســوم لســلع من الهند تصل 

قيمتها إلى 5.6 مليار دوالر.
وقالــت احلكومة الهنديــة إنها تعد 
األمــر جزءا من عالقتهــا االقتصادية 
الراهنــة مع الواليات املتحــدة، وأنها 
القوية  العالقــات  تعزيز  ”ســتواصل 
مع الواليات املتحدة على املســتويني 

االقتصادي والشعبي“.
واســتكمل البيان ”نحــن واثقون أن 
املكثف  التعاون  البلدين ســيواصالن 
لتعزيــز هــذه العالقــات مبــا يخدم 
وقال مسؤول كبير  اجلانبني“.  مصالح 
باحلكومــة إن الهنــد بذلــت جهودا 
لتجنب اســتبعادها من البرنامج في 
أن  املاضية وأضاف  القليلة  الشــهور 
مفاجئة  كانــت  األميركية  اخلطــوة 
ودون اتصاالت. وأرســل 24 من أعضاء 
الكوجنــرس األميركــي خطابا لإلدارة 
أيار حلثها  الثالث مــن  األميركية في 
برنامج  الهند من  على عدم استبعاد 

نظام األفضليات املعمم.
وقــال متحدث باســم حــزب املؤمتر 
الهنــدي املعارض الــذي ُمني بهزمية 
ثقيلة في االنتخابات العامة إن القرار 
األميركي ”له تبعات جتارية واقتصادية 

خطيرة“ على الهند.

نيويورك  رويترز:
األميركية وسجل  هبطت األسهم 
املؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز500 
القياســي أســوأ أداء لشــهر أيار 
منذ عــام 2010 بعد تهديد الرئيس 
دونالد ترامب املفاجئ لفرض رسوم 
والذي  املكســيك  على  جمركيــة 

أجج مخــاوف من أن حربه التجارية 
املتعددة اجلبهات قد تؤدي إلى ركود.

الصناعي  جونز  داو  املؤشــر  وأنهى 
وول  بورصة  فــي  التداول  جلســة 
ستريت منخفضا 356.74 نقطة، أو 
24813.14 نقطة بينما  إلى   ،1.42%
تراجع املؤشــر ستاندرد آند بورز500 

أو  نقطة،   36.80 نطاقــا  األوســع 
%1.32، إلى 2752.06 نقطة.

اجملمع  ناســداك  املؤشــر  وأغلــق 
منخفضا 113.09 نقطة، أو 1.49%، 

إلى 7454.62 نقطة.
األسبوع  الثالثة  املؤشــرات  وتنهي 
على خســائر، مع هبــوط داو جونز 

%3.01 وســتاندرد آند بــورز 2.62% 
وناسداك 2.41% .

وهبط داو جونز لسادس أسبوع على 
التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر 

أسبوعية في ثمانية أعوام.
وســجل املؤشــران ســتاندرد آند 
رابع أسبوع على  وناسداك  بوزر500 

التوالي من اخلسائر.
وتنهي املؤشــرات الثالثة الشــهر 
علــى خســائر حــادة مــع هبوط 
ناســداك %7.93 وداو جونــز 6.69% 
وســتاندرد آند بورز %6.58، وهى أول 
خسائر شــهرية للمؤشرات الثالثة 

في 2019.

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة

واشنطن: تحصيل رسوم أعلى على السلع الصينية القادمة عن طريق البحر
الهند تقلل من أهمية قرار ترامب إنهاء معاملة تجارية تفضيلية لها
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دراسة

نشأ في التاريخ نفسه للرواية و اضفى على 
بواكير الرواية الرجالية احلمود السياســي 
اللتني  العقائدي و الســذاجة و الطفولية 
ميزتاه ، ظل اليسار العراقي ابا الرواية التي 
يكنبها الرجــل ، واضعا ثالث عقبات قيدت 
مصيــر الرواية ملصيــره ، اوال ربط الظاهرة 
الروائيــة  بوصفها نتاجا سســيومعرفيا  
للحراك اإليديولوجي ، بالظاهرة السياسية 
، و كانت املتبنيات املاركســية واضحة في 
النظرية األدبية اإلنعكاســية مــن الواقع 
الــى عالــم الروايــة ) مدرســة الواقعية 
النقديــة ( )4( و اعتقد اليســار العراقي ان 
الثقافة ترتبط بالسياســة بوجه من اوجه 
التقليــد ، أي يأتي  املذهب الفني  للواقعية  
املستوعب  نظريا  من قبل  النقد  التقدمي  
في اســاس  الواقعية  النقدية  كاجتاه ادبي 
خــالق ، فكانــت الرواية تتبع ظل اليســار 
و ال حتيــد عنــه ، و ملا آمن اليســار بعلمية 
الفلســفة التي وجدها صاحلة الستعراض 

قدراته ، اهتم بالتجريب الشــكلي و الفني 
و هي العقبة الثانية التي فرضها اليســار 
االبوي متاشــيا مع االعتقاد بإن السياســة 
التي يؤمــن بها يجب ان تكــون علمية ، و 
جيل الستينيات شــهد ذلك النشاط بعد 
النقد الشديد الذي وجهه اليسار للواقعية 
الساذجة للجيل األربعيني و اخلمسيني من 
الروائيني ) الواقعية غير العلمية ( و العقبة 
الثالثــة هي دمــغ تاريخ الروايــة العراقية 
احلافــل بالروح االيقاظيــة ،  بالنتاج املقلد 
لآلخر االجنبي و االقليمي و العربي  بالهالة 
الذكورية )7( ليصطدم الروائيون الذكور ) و 
معهم القليالت من الروائيات ( بإشكاليتني 
، إشــكالية حرب الثماني ســنوات )1980-
1988(  و اخلجــل و االضطــراب فــي صبغ 
عالم الرواية بلون من الكتابة  السياســية 
!و الثانية عجز ذلك اليســار في ابويته التي 
طاملا هدد بقدراتها النقدية ) في اخلارج قبل 
الداخــل (ان يفهم ما ســتؤول اليه الرواية 
و الروائيون بعد عــام 2003 بينما حافظت 
الروائيات العراقيات على مستوى التصاعد 
الكمــي و النوعي بعيدا عن ابوية اليســار 
العراقي الذي دفع الرواية العراقية الرجالية 
الى مــأزق اتبعيــة  ، و لو قارنــا ما قدمته 
روائيات عراقيــات كلطفية الدليمي و إرادة 
اجلبوري و ابتسام عبد اهلل في املوجة االولى 
من الرواية النسوية العراقية قبل 2003 مع 
ما اصدره الروائيون الرجال مثل غائب طعمة 
فرمان و  فــؤاد التكرلي و عيســى الصقر 
على سبيل املثال في الستينيات سنلحظ  
االثر الواضح لألبوية اليســارية و هي حتتوي 
نتاجات  الروائيني ، بينما تكاد تخلو كتابات 
الروائيــات من تلك العقبــات بذهابهن الى 
إيجــاد منظومة مــن الــدالالت الرمزية و 
الثيمات املتعلقة باملضامني النسوية ، أي إن 
الفرق كان شاسعا في اشتغالهما ، بسبب 
االنهماك اجملاني بلعبة اليسار لدى  الروائيني           
الذي حينما هوى الى القاع انزل معه الرواية 
، فالتساؤل الذي ينهض  العراقية الرجالية 
العراقية  الرجالية  الروايــة  في وجه تدهور 
يجب ان يؤشر الى فشــل اليسار و خفوت 
جنمه و افــول براديغيمه ، و احملك بعد 2003 
الرجالية  الروايــة العراقية  ملا ضاق منظور 
مقابل اتساع افق  الرواية النسوية العراقية  
، لنجد التصاعــد الكمي  للرواية الرجالية 

، مقابل التزايد النوعي للرواية النســوية  ، 
و هنالك عشــرات االمثلة التي ال يســعها 
بحثنا القصير ، من هنا نلتفت الى املطلب 
االســاس في بحثنا فــي تعريــف االبوية 
في معنى اليســار ، مبعنى ما هو اليسار ؟ 
املطلب من اليسار هنا هو منظومة فكرية 
عقائدية  سياسية حتملها النخبة املثقفة  

التي تؤمن بــأن التطــور االجتماعي ميثله 
الوعي السياســي في حركة التاريخ ، هذا 
التطور التاريخي يتعكس كجدل فلســفي 
مــادي  في اإلنتاج اإلنســاني  و نشــاطاته 
الثقافيــة ،  و هو ليس بالضــرورة مبواجهة 
اليمــني ، إمنا  هو متفصل تاريخي يتجلى في 
الثقافة  و العلــوم الخ و التحيز للرجل في 

اليسار اصله ليس في فلسفته  املاركسية 
او القومية ، بل في اعتقــاده بوجوب إعالء 
هيمنــة الرجل علــى املــرأة و التنظير لها 
، بينمــا  تســتخدم  النســوية  املعاصرة  
اســتراتيجيات  تفكيكيــة  لكــي تزعزع  
استقرار  النظام  الكامن  في ثنائية  املذكر 
– املؤنث )8( متأثرة بفلسفة جاك دريدا التي 
تقــول  ان الهياكل الثنائية ســتظل دائما 
متيز  احد الزوجني  على اآلخر مثل الذكر عن 
املؤنث  و بدال من محاولة  قلب هذا  الوضع 
بحيــث يصبح  املؤنث متميــزا عن الذكر ، 
أبوية اليســار العراقي للتركيبة املنظومية 
املشوشــة تؤمن بقدرة املذكر في الهيمنة 
، و نتطير الثقافة وفــق مدركاته الذكورية 
، و ملا ضعف اليســار ضعفت استيهاماته 
، و بقيت الروايــة العراقية الرجالية تنحدر 
معه الى القاع ، بينما جنت الرواية النسوية 
العراقية ، و صارت تصورات الروائيني تتمحور 

في متاهته.
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عبد الغفار العطوي 
 

ال بأس من ان نســتعير عنوان بحثنا هذا من  
العنــوان العريض لكتاب الناقدة النســوية  
الفرنســية  كيــت مليــت ) السياســات  
املتعلقــة في التحيز للرجــل ( التي وجهت 
نقدها لنظرية  فرويد في التحليل النفسي 
باعتبــار االخير عامال اساســيا  من عوامل 
النظــام االبوي )1(  كي  نشــخص العقبات 
األساســية التي وضعت  في  تاريخ الرواية 
العراقيــة و يتحكــم بها الكاتــب الرجل ، 
و يجعل مــن التفاوت التاريخي في نشــأة  
الرواية العراقية التي يحكمها الرجل ) رواية 
الرجال ( و نشــأة الرواية النسوية العراقية 
) رواية النســاء( ميزة في اتطــور و اختالف 
الروايتني ) دعنا ال ننصت لتلك االصوات التي 
تبذل جهدا ضائعاً  في محاولة ردم الهوة بني 
الروائيــني و الروائيات في العراق ، و التغاضي 
عن الفعل الفاضح في االســتنكار الشديد 
للروائيات   الصامتة املمجوجة  مع السخرية 
و هــن ينجحن فــي مســألة االختالف في 
الكتابــة التي  وضعن حــدوداً و قواعد لها ( 
(2(  لكن املســألة ما  آلت  إليه  الرواية التي 
ما فتأت تنحــاز للرجل من عام 1921 (3( الى 
ان تكون متقهقــرة  من جوانبهــا الريادية 
فالتجريبيــة  ، فالبحــث في االشــتغاالت 
الفنيــة  و انتهــاء باحلداثــة ) اخلالقة ( عام    
2003  ،بينما ظهور تاريخ الرواية النســوية 
العراقية عام 1953 (4( ظل ينوارى  في ظالل 
الرواية العراقيــة و هيمنتها الذكورية ، و إن 
اردنا معرفة االسبقية في وعي االختالف في 
الكتابة التــي اقترحتها الروائيات العراقيات  
و اســتهجنها الروائيون العراقيون  و النقاد 
في استعراض  ازمة الرواية العراقية  )5( فإن 
علينا ان نبحــث  عن االبوية التي جعلت من 
الرواية العراقية الرجالية  تتعثر بأذيال األطر 
اجملتمعية التي قيــدت الثقافة الى حتوالتها  
، و ان تتلــكأ  في الركــود اإليديولوجي  الذي  
شــكل  منطاً مــن التبعية  ،ممــا ادى الى  ان 
تصمت   الرواية العراقية الرجالية  بني عامي 
21-53  اي الفجــوة الزمنيــة  الفاصلة بني 
تاريخي نشــأتي الروايتني ، و تسمية االبوية 
للرواية الرجالية العراقية هو  في املنظومة 
الرمزيــة  التي ميثلها اليســار العراقي الذي 

التحيز للرجل ضد الرواية النسوية العراقية  

روما: موسى الخميسي
    

 جزء من ســكن االمبراطور، او جــزء من البيئات 
املوحية مــن قصر االمبراطور )نيــرون37م68- م( 
على احد الهضبات الســبعة التي بنيت عليها 
روما القدميــة، وهي »البالتينو«  يفتح ابوابه هذه 
االيــام للجمهور بعــد عملية اســتعادته، عبر 
احلفريات ومستلزماتها وثمراتها، التي استغرقت 
اكثر من خمس ســنوات، وبذلك سيكون جزءا ال 
يتجزأ من هضبة »روملو«  ومن الفضاءات القابلة 
للزيارة من احلديقة االثرية )االركيولوجية(  ملبنى 
ملعب الكولوســيوم الشهير. ان رد هذا القسم 
من من قصر نيرون الى اجلمهور يراد منه ان يكون 
مقدمة للمســار النيروني، هذا االمبراطور الذي 
اتصف بالبذخ في كل شــيء مبا فيه االبنية التي 
كانــت فوق هضبة »الباالتينو« وســائر ما تبقى 
من ›الــدار الذهبية‹ على هضبــة »اوّبيو« ليوفر 
هذا املشــهد التاريخي  للزائرين الذين جاءوا من 
كل انحاء العالم ليروا بعيونهم احدا املســارات 

االّخاذة لروما القدمية.
 فلنتخيــل نيــرون واســمه احلقيقي )لوتشــو 
دوميسيو إنوباربو املشــهوربنيرون مبعنى القوي(  
يشــاهد ممتلكاته من اعلى هضبة »روُملو« في 
وسط مدينة روما: تلك االراضي اخلصبة واجلميلة 
هي له ولذلك فان بصره يطال ما يقابل الهضبة، 
ونعني بها بساتني ماشينات )التي ورثها عن خاله 
االمبراطور كاليغوال الذيأنفق أمواله في اخلالعة 
واجملون وامللذات وســادت لديــه رغبة جامحة في 
تعذيــب معارضيه ( . فكل ذلك هــو في حوزته. 
ومن ثمــة فبامكانــه ان يفكر فيمــا هو كبير. 
وهكذا ولدت لديه فكــرة »دار النقلة« او االقامة 
الفخمة التي يراد بها ومنها اجلمع بني الهضبتني 
التاريخي«  املدينة  مبركز  واملفصولتني  املتقابلتني 
الفورو« ومبكان منخفض ،وهو الفضاء الذي بني 

فيه فيمــا بعد مبنى ملعب  »الكولوســيوم« 
الشهير الذي يقع حاليا في قلب مدينة روما.

كان نيرون شخصا حاملا؛ اذ كان يحلم بالسكن 
في مدينة روما كلهــا. فكان يريد ان يجعل من 
املدينة دارا لــه، اي انه كان يرغب في حتويل روما 
الى سكن خاص به. والشهادة التاريخية يوفرها 
لنا عدد كبير من املؤرخني االيطاليني الذين وّثقوا 
لنا الكتابة التي شــوهدت محفورة على اسوار 
املدينة: » ستصبح روما دارا لنيرون« .             وملا 
اصبح نيرون امبراطورا ســنة 54 ميالدية شرع 
في حتويل روما الى سكن شخصي له. وساعده 
في ذلك الدور واالراضــي التي ورثها، على احدى 
هضاب روما الشهيرة« اوّبيو« التي هي جزء من 
هضبة »االسكويلينو«، امام هضبة »البالتينو« 
)حيث القصــر االمبراطــوري( ؛ اي تلك الرقعة 
اخلضــراء مــن االرض، الغنية بدورهــا اجلميلة 

وباملياه، كانت موضعا مثاليا حللمه.
دارا عجيبــة وغريبة غيبتهــا فخامة اختها‹ او 
»الدار الذهبية« النبيلة التــي بنيت بعدها اثر 
امنحاءهــا. ذلك ان »دار النقلة« اندثرت في القرن 
االول في حريق ســنة 64 م الــذي خرب وحطم 
روما؛ وهــي من ابشــع جرائمه علــى اإلطالق 
كان حريق روما الشــهير حيث راوده خياله في 
أن يعيد بنــاء روما، وبدأت النيــران من القاعدة 
اخلشــبية للســيرك الكبير حيث شبت فيها 
النيران وانتشرت بشــدة ملدة أسبوع في أنحاء 
روما، وألتهمت النيران عشــرة أحياء من جملة 
أحياء املدينة األربعة عشر. وبينما كانت النيران 
تتصاعــد واألجســاد حتترق وفي وســط صراخ 
الضحايــا كان نيرون جالســاً في بــرج مرتفع 
يتســلى مبنظر احلريق الذي خلب لبه وبيده آلة 
التي يصف  الطرب يغنى أشــعار هوميــروس 
فيها حريق طروادة . ثم ســاهم الناس والتاريخ 
في اســقاطها في املهواة السحيقة للنسيان. 
اذ حتــى الّكتــاب القدامى جتاهلــوا امرها، اما 

الفالفيــون )الذين حكموا رومــا من بعده( فقد 
بنوا فوقها قصرا وبذلك ميكــن ان نقول بانهم 
قد ختموا عليها لتظل في الغائب املغيب لعدة 

قرون الحقة.
اال ان املؤرخ اســفيتونيو لم ينسها بل قد سلم 
الى الباحثــني اثر البحث عنهــا اذ يقول بانه » 
لم يكن نيرون اكثر شــيئا ضررا في غير البناء: 
لقد بنى دارا، متتد مــن القصر االمبراطوري الى 
هضبة »االســكويلينو« سماها اول االمر بـ«دار 
النقلة« فهذا ما نقراه، فيما تركه لنا ذاك املؤرخ 
فيما يتعلق بذاك السكن االمبراطوري فاصبح 
املصدر االساسي الذي يشــتف منه وجود »دار 

النقلة«.
وانــه لغريب قدر تلك الدار التي ســبقت »الدار 
الذهبية« التي هي مدينة لــدار النقلة اميا دين 
اذ لو لم توجد االولى رمبا لم تكن لتوجد الثانية 
ابدا. بل االمر اكثر من ذلك بكثير اذ ان تلك الدار 
قد اظاهر عليها دافنان : دفنتها االرض  ودفنتها 

الذاكرة ســيما وانها لم تظهــر من جديد في 
دراسة االركيولوجيني اال منذ اقل من ثالثة قرون. 
ففي سنة 1721 كشــفت حفريات الفرنسيني 
عن ›حمامات ليفيا‹ التي ســميت بهذا االسم 
الن اثار البناء عدت خطأُ ناقالت للماء. ثم وجب 
انتظار ســنة 1929 حيث متكــن االركيولوجي 
البريطانــي توماس آشــبي من نســبة بيئات 
وبنايات اخرى اكتشفها جاكومو بوني بني 1910 
و1914 الى السكن االمبراطوري: اي الدار املمتدة 

من القصر امللكي الى »االسكويلينو«.
فموضوعيــا يتعلــق االمر بقطعة من ســكن 
نيرون الفخم الذي يعد اســتلهاما )ونســخة( 
من القصور امللكية لبطاملة اســكندرية مصر، 
للفراعنة، اال ان الرسوم التي ال تزال موجودة في 
االسقف املقوســة، والفسيفساء التي ال تزال 
الصقة ببنيات اجلــدران والتي ال يزال املصلحون 
واملرممون من تقنّيي االثار ينعشــونها وينفخون 
فيها روح االيحاء باحلياة هي عبارة عما تبقى من 

تلك االسّرة الثالث التي كانت حتيط بـ »مائدة« 
االكل من ثالثــة جوانب واملصحوبــة بنافورات 
ومجاري املياه. فعل كل ذلك يســاهم في رد ما 

يوحي به املكان.
انه مــكان يقبل الولــوج فيه عبر ســلم، من 
ثمانية امتار، نازل حتت االرض . يجد الزائر نفسه  
حتــت »دار فالفيا« التي بنيت فــوق »دار النقلة« 
التــي صارت في باطــن االرض دفينة حتت مالط 
التي فوقها مباشــرة اثر احلريق الذي شــب في 
رومــا النيرونية. ويبدو محتمــال ان مركز البيئة 
ووســطها كان جناحا صيفيا باجــزاء خارجية 
ذات ســعة  اال ان اساس الدار التي بنيت فوقها 
تقطع البنية اال ان النافــورات التي كانت تزين 
ثالوث االســّرة ميكــن رؤيتها وعلى االســقف 
املشــاهد  لنا بعض  املقوســة كالدنان تظهر 
اجلميلة االلــوان اخملتلفة من االصفر املشــرب 
بحمرة الى الذهبــي والعاجي. كما جند فتحات 
واســعه في اجلدران تذكران مبجــاري املياه التي 
كانــت كاالودية الصغيرة التي تشــق البنايات 
االمبراطوريــة. اما في الغرفــة الكبيرة فنجد 
عروسا من عرائس امليثولوجيا االغريقية بنافورة 
وبجانبها بيئة اخرى باســقف مزينة. اما البيئة 
الثالثة فكانت مخصصة حلاجات البدن )مبوالت 
عامة( وبامكانها ان تسع خمسني شخصا في 
نفس الوقت وميكــن ان تقص لنا منطا مختلفا، 
وبعيدا منــا وعنا، لعيش حلظــات اخلصوصية. 
كما تروي لنا احلاجة الــى توفير خدمة ضرورية 
الى عدد كبير من االشــخاص في نفس الوقت. 
وميكن ان يكون ذاك املكان قد استخدمة العمال 
والتقنيون الذين كانوا يبنون تلك الدار نفسها. 
وتقول لنا مديرة احلديقة االركيولوجية السيدة 
روّســو » ان هــذه البيئات املوحيــة من القصر 
االمبراطوري، على هضبــة البالتينو حيث جتري 
املياه في كل مكان عبر النافورات والقنى وشبه 
االودية الصغيرة، قد جعلــت ايضا من اجنحة 

خارجية مبســاحات خضراء، غابات ومراع، هذه 
البيئات كانت معروفة باســم »حمامات ليفيا« 
خلطــإ في تاويل املاضي. ســيما وان اكتشــاف 
الرخام الثمني واعمدة الرخام السماقي وتيجان 
االعمدة النحاســية املذهبة والرســومات دفع 
بالفرنســيني ســنة 1721 الــى الطغيان في 
احلفر والى عمليات نهب ؛ اذ نهبت الرســومات 

واقتلعت االعمدة«.
فخامــة نيرون التي اســتلهمت من معماريات 
الفراعنة الشرقيني ومن قصورهم امللكية التي 
حتتل مدنــا بكاملها ادهش كثيرا مكتشــفي 
القرن الثامن عشر مما جعلهم يحملون بطريقة 
عنيفــة ونهائيــة كل ما اســتطاعوا بانتزاعه 
ــُقف واجلدران. في مناســبة فتح »دار  من السُّ
النقلة« للزائرين تعــود اليها من مدينة نابولي 
بعد 300سنة رســومات وجداريات ذات مشاهد 
ملحميــة انتزعــت مــن الســقف النيرونية. 
وستكون هذه االعمال ســلفة ذات مدى زماني 
طويل وثمرة لالتفاق بــني املتحف االركيولوجي 
االركيولوجية كما  واحلديقــة  بنابولي  الوطني 
انها تبدو للزائر جزءا من املســار الذي توفرهذه 
املشاهدة. واملرممون االيطاليون برعوا على انعاش 
الرخام الذي شغف به االمبراطور وذلك من خالل 
ابراز االلوان الرباعية النيرونية او االصفر املشرب 
بعــروق حمراء، االبيــض املتباهي )مــن تركيا(، 
احمر الرخام السماقي من مصر واخضر الرخام 
السماقي ايضا اجمللوب من صخور سبارطة في 

اليونان .
ال ميكن ان تنســى العالئق التــي حتيل من الدار 
االولى الى الــدار الثانية النيرونيتني. وختاما نرى 
لزامــا علينا ان نقول ان سياســة البناء، ككل 
ضرب من ضروب الســلطان السياسي، تخفي 
ايديولوجيا لنموذج احلكم الفردي االســتبدادي 
،  وهو منــوذج ترفضــه املدينة )رومــا( معتبرة 

امبراطورها مجنونا.

ماركوس أورتس
ترجمها عن األلمانية: عارف حمزة

 
أشفَقت احلياُة علّي في حيواتي األربع.

تسع حيوات متلكها قّطة
وأنا؟

في حياتي األولى
في الثالثة من عمري

تأرجحنا على املسند اخللفّي ألريكة املطبخ.
كان يعني السقوط للخلف من خالل النافذة:

ثالثَة أمتار في قاع املوت األكيد.
ارجتَّ الزجاج

اللوح الزجاجّي سقط
ليس مثلي

رأس الشظّية بقي عالقاً في أعلى إطار النافذة
وتوّعَد رأسي.

قفزَْت األّم أعلى من املكواة
أمسَكْت جسدي بيٍد

وباليد األخرى حّطَمْت الشظّية
ثّم جذبَتني نحوها.

رننُي خامتُ زواجها علَى الزجاج
حياة ثانية

في اخلامسة من عمري
مثل كارثة زمجرَ، نابشاً في البطن

ثالث مرات أخذونــي إلى الطبيب في ليلة األلم 
السوداء

ال شيء. ال يوجد أّي شيء. ال شيء. ال شيء
ولكن الطبيب شحَب في املّرة الرابعة

الذهاب إلى املشفى
املصران األعور

اخلُلد األعمى مّد رأَسُه من ثقب السّرة
»عشرون دقيقة« قال اجلّراح

بعد عشرين دقيقة
ال ميكن للمرء فعل أّي شيء

في الغرفة ذات األســّرة اخلمســة كنُت أمارس 
اجلمباز

من أسّرة اآلخرين حصدُت البثور والقمل
احلياة الثالثة

في احلادية عشرة من عمري
الذهاب بالدراجة من املسبح إلى البيت

شعري كان نصف مبتّل

وأنا أقطع موقف السيارات
انفتح باٌب وصدمني
التدهور على الشارع

السقوط
النظرة إلى اخللف

السيارة خلفي
ستدهس رأسي

في اللحظة األخيرة
حّول أحُدهم املقود

وتابع سيره ببساطة
من دون أن يتوّقف.

تراجع املوت
عندمــا دهــَن الصرير خطوَطه الســوداء على 

اإلسفلت
في القطران القاسي

بقي محفوراً عليه إلى األبد
احلياة الرابعة

في األربعني من عمري
انفجر املطُر فوق الطريق

واملطُر انحسر بعدها
واملطُر توّقف

لكّن الطريق ظّل مبتاّل
متايلت السّيارة وضاعت السيطرة عليها

ما عاد من املمكن التحّكم باملقود
التفاف السيارة ببطء

األفكار الفارغة في الرأس
ال سيارة. ال دراجة على اجلانب األمين

ال دعامة للجسر
ً وال حتى حاجزا

فقط منحدر
منحدر احلظ

متتلك فرصة نادرة للنجاة
االنهيار وانقالب السيارة

ينزلق في الرأس
تباطؤ. انزالق. ارتفاع..

من القبر اآلمن
انبعاٌث بال أّي خدش

كانت كلمات ميكانيكي الســّيارات في اليوم 
التالي:

ألم جُترح حتى من هذا احلطام؟
كان ذلك مستحيالً متاماً

اليوم

جتّنبُت املوَت: أربع مّرات.
من اجملرفة هربُت: أربع مرات.

أشفَقت احلياة علّي: أربع مرات.
الضوء األخير يبرُق دائماً:

هل توجد حياة خامسة أيضاً؟
كالتي عند القطط؟

أن يرحمَك املوُت
خالفاً للحياة

يوماً ما
في املستقبل

فقط ملّرة واحدة
يا فالمينكو اهلل، ال تأخذي بعيداً خطايا البشر، 
الذين أخذوكم بعيــداً، وقصقصوا أجنحتكم. 
حتاولون  ومشــّوهني  مبتوريــن  هنــاك  تقفون 
اكتشــاف ما معنى الطيران. ومباذا يفكر حارس 
حديقة احليوان، ذاك الذي يجمُع ِقطع األجنحة 
املقصوصــة لطائر الفالمينكــو ويضعها في 
كيس، ثم يأخــذ الكيس إلى معمل حرق اجلثث 

حلرقها؟
يا حيوانات اهلل، انظروا، اإلنســان، في النهاية، 

ليس طائراً بجناحني.

يا حيوانات اهلل، ال تََهُبوا لنا السالم؛ ألننا كقتلة 
ال نستحقُه.

ماركــوس أورتس: كاتــب أملاني ولــد في عام 
1969، ويعيــش حالياً في مدينة كارلســروه، 
ودرس الفلسفة وفقه اللغة واألدب اإلنكليزي 
في جامعــة فرايبــورغ. عمل مدرّســاً للغة 
اإلنكليزيّة وآدابها، قبل أن يتفّرغ للكتابة. في 
عام 2017 صدرت روايته احلادية عشرة بعنوان 
»ماكــس«، في الوقت الــذي تُرجمت ثالث من 
رواياته إلى ست عشرة لغة. نال أورتس العديد 
من اجلوائز، واملنح، ســواء في أملانيا أو فرنسا، 
عن رواياته وكذلك عن مسرحّياته وكذلك عن 
فيلم مأخوذ من إحدى روايته. ماركوس أورتس 
يكتــب أيضــاً املســرحّيات اإلذاعّية وقصص 
األطفــال، واملقطعان املترجمــان هنا هما من 
ضمن مســاهماته في كتاب »صــالة اجلنازة« 
الذي صــدر مؤخراً، عن دار زيبتيم، مع الكاتبة 
النمساويّة مارلني شاخينجر )1970( والكاتب 
األملانــي )من أصــول تشــيكّية( ميشــائيل 

ستافاريتش )1972(.

اكبر معرض آثاري يفتح ابواب واحد من احالم االمبراطور الدموي
الدار اآلخيرة وحلم نيرون

حمالُن اهلل

التساؤل الذي ينهض في 
وجه تدهور الرواية الرجالية 

العراقية يجب ان يؤشر الى 
فشل اليسار و خفوت نجمه 

و افول براديغيمه ، و المحك 
بعد 2003 لما ضاق منظور 

الرواية العراقية الرجالية 
مقابل اتساع افق  الرواية 

النسوية العراقية  ، لنجد 
التصاعد الكمي  للرواية 
الرجالية ، مقابل التزايد 
النوعي للرواية النسوية

ترجمات

جانب من املعرض



مايكل يونغ
 

قضايا  بشأن  خلبراء  دورية  مطالعة 
تتعلق بسياســات الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا ومسائل األمن.
داليــا داســا كاي | مديــرة مركز 
السياسات العامة للشرق األوسط 

:RAND في مؤسسة
-فاقمت سياســة إدارة ترامب إزاء 
إيران من مخاطر النزاع العسكري. 
املتحدة  الواليات  انسحاب  أدى  وقد 
من االتفاقية النووية مع إيران قبل 
عــام، إلى إطالق سلســلة أحداث 
أســفرت فــي نهاية املطــاف عن 
التصعيد الراهن. والواقع أن الرئيس 
اعتراضات  برغــم  انتهج،  ترامــب 
انضمام  قبل  وحتى  مستشــاريه، 
أكثر املستشارين تشّدداً مثل جون 
بولتون إلى إدارتــه في ذلك الوقت، 
االنســحاب حــّدة من  أكثر صيغ 
االتفاقية. ما أعاد فرض أوســع ما 
ميكن من عقوبات على أيران، وشّدد 
حملة »الضغــط إلى أقصاها«، ما 

دفع إيران إلى زاوية حرجة.
لكــن، حتى ولــو أجبــر التصعيد 
الرئيس إلى التفكيــر ثانية، إال أنه 
غير قادر على التراجع بعد ســنتني 
من اإلجــراءات العدائيــة التي لم 
تتخللها سوى حفنة من التغريدات 
والبيانات التصاحلية. ففي النهاية، 
مثل هــذه املقاربــة القائمة على 
اجملابهــة هــي حجــر الرحــى في 
سياســاته اإلقليميــة وتتطابــق 
بحــرف مع مقاربــات مماثلة  حرفاً 
احلكومة  كرئيــس  نافذين  لقــادة 

اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو.
هــذا ال يعني أن الواليــات املتحدة 
إيران.  على وشــك الهجوم علــى 
لكــن، وكما أن إســرائيل تقصف 
إيرانية  أهدافــاً  منتظم  نحو  على 
في ســورية، يحتمل علــى املنوال 

نفسه أن أي تصعيد، حتى ولو كان 
غير متعمد أو مقصود، بني القوات 
املدعومة  وامليليشــيات  األميركية 
إيرانياً في العراق، على سبيل املثال، 
ميكن أن يقود إلى ضربات انتقامية 
أميركية في البالد. واحلال أن الرئيس 
األميركــي، برغم عــدم رغبته في 
االنغماس في حماة نزاع عســكري 
في الشرق األوســط، إال أنه أظهر 
اســتعداداً الســتعمال القوة عبر 
في  احملدودة  العســكرية  الضربات 
ســورية في ربيع 2018. لذلك، فإن 
نزاع عســكري،  اندالع  احتمــاالت 
حتــى ولــو كان ثمة نيــة إلبقائه 
محدودا، أعلى كثيراً مما كانت عليه 

قبل عام.

إليجاه ج. مانيه | كبير املراسلني 
الدوليني لـ«الرأي«:

-اجلبــل متخــض فَولََد فــأرا. لقد 
سمعنا ضجيجاً صاخباً ينطلق من 
الواليات املتحدة، لكن لم يحدث أي 
تغيير يُذكر. يبدو أن الواليات املتحدة 
تعتقــد أن عقوباتهــا القاســية 
و«حرب التخويــف اإلعالمية« التي 
تشنها على إيران، ستجر مسؤولي 
هــذا البلد من أذنهــم إلى طاولة 
االجتماع  املفاوضات، وســيطلبون 
بالرئيس دونالد ترامب. هذه احلملة 
بــدأت باإلعالن عن حشــد القوات 
العســكرية األميركية في اخلليج 
الفارســي، كما لو أنه ليس هناك 
العســكرية  القواعــد  عشــرات 
األميركية في 11 دولة حتيط بإيران، 
ثم تال ذلك تســريب عــن »اجتماع 
استخباري غير اعتيادي« في وكالة 
األميركية  املركزية  االســتخبارات 
)السي. أي. آي( ملناقشة الوضع في 
إيران. واضــح أن إدارة ترامب تتعّمد 
تضخيم املعلومات بشأن حتركاتها 
في  تفشــل  لكنها  العســكرية، 

تخويف إيران.

مــا تــزال إدارة ترامب غيــر قادرة 
على إدراك احلقيقة بــأن إيران تقرأ 
الوضع على نحو مغاير. فأوالً وقبل 
كل شــيء، ال تثق طهــران باإلدارة 
ما يستبعد منذ سلفاً  االميركية، 
احتمــال املفاوضات. ثانيــا، البيان 

األخيــر للرئيــس اإليراني حســن 
روحاني بأن إيران قد تنسحب جزئياً 
من الصفقة النووية التي متّ إجنازها 
باالتفــاق مع الــدول اخلمس دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي 
زائد أملانيا، جنح في استيعاب دعوات 
الراديكاليــني اإليرانيني للعودة إلى 

التخصيب العسكري.
في األيام الستني املقبلة، يتوّقع أن 
نشهد املزيد من التوتر. لكن ال يبدو 
أن احلرب باتت فــي األفق، ألن أحداً 
من األطــراف املعنية، حتى اآلن في 
األقل، ليس لديــه النية لبدء حرب 

حقيقية.
لقد قال املرشــد األعلــى اإليراني 
آية اهلل خامنئي أنه إذا ما فشــلت 
الوفــاء  فــي  املتحــدة  الواليــات 
إلى  إيران  تعمــد  فقد  بالتزاماتها، 
»متزيق االتفاقية النووية«. لكنه لم 
يقل أبداً أن إيران ستهاجم الواليات 

املتحدة.
جوديث ميلر | زميلة مســاعدة في 
معهد مانهاتن، وحائزة على جائزة 
بوليتزر لصحافة التحقيقات، حيث 
كانت تعمل في هذا اجملال ســابقاً 

في صحيفة نيويورك تاميز:
الضغــوط  »حملــة  -أســفرت 
القصــوى« التــي شــنها الرئيس 
دونالــد ترامــب على طهــران إلى 
زيــادة الضغط االقتصــادي عليها 
ومفاقمــة التوترات فــي منطقة 
اخلليــج، لكنها لن جتعل احلرب أمراً 
ال مفر منه. قد يجــادل املتطرفون 
فــي البيت األبيض بــأن مضاعفة 
إما  ســيؤدي  األميركي  الضغــط 
إلــى تغيير النظام فــي إيران-وهو 
هدفهــم غيــر واضــح املعالم-أو 
إيــران على  لعدوان  ســيضع حداً 
جيرانهــا وعلى الواليــات املتحدة. 
ويجادل املتشّددون األميركيون أيضاً 
أنه كما أن آية اهلل الراحل روح اهلل 
املطاف  نهاية  فــي  رضخ  اخلميني 

إلنهاء  السم«  و«جتّرع  الضغط  إلى 
البربرية  العراقية-اإليرانية  احلــرب 
العراقي صدام  الزعيم  التي شّنها 
حســني، كذلك ســيرضخ سلفه 

أيضاً إلى الضغط األميركي.
بيــد أن هذا تفكيــر رغائبي وليس 

استراتيجية.
اإلدارة األميركيــة لم توضح البتة 
كيف أن االنســحاب من الصفقة 
النوويــة مــع إيران- مهمــا كانت 
نواحــي القصور فيهــا- قد يوقف 
دعــم إيــران لإلرهاب فــي اخلارج، 
الواليات  حللفاء  تهديداتها  ويفرمل 
املتحدة اإلقليميني، أو ينهي قمعها 
الديني فــي الداخل. لكن، لم يكن 
أمراً الزبــاً قط أن يكــون الرد على 
أوجــه القصور فــي االتفاقية هو 
االنسحاب من جانب واحد، بل كان 
يجب ممارسة الضغط الدبلوماسي 
لتحسني  طهران  على  واالقتصادي 

الصفقة.
عالوة على ذلك، أســفر التصعيد 
األخيــر لــإلدارة الذي يســتهدف 
تصفير صــادرات إيــران النفطية، 
إلى املزيد من ابتعاد واشــنطن عن 
حلفائهــا الغربيــني، وإلى تقويض 
ماكان هدفاً رئيساً لكل من أسالف 
والدميقراطيني  اجلمهوريــني  ترامب 
وهو: وقف انتشار األسلحة النووية 
في أبرز منطقة اســتراتيجية في 

العالم.
ال شك أن إيران واإليرانيني سيتضررون 
األخيرة،  األميركية  اإلجــراءات  من 
لكن احلرب ما تــزال »غير ُمحّتمة« 
ترامب  رئيــس واحــد: ال  لســبب 
وال أيــة اهلل علي خامنئــي يريدان 
مجابهة عســكرية. برغم مواقف 
املتشددين في الداخل، إال أن ترامب 
احلروب ُمســيئة لألعمال  أن  يدرك 
االقتصادية-وملؤشــر داو جونز-وهي 
ما تســير كمــا ُخطط لها.  نادراً 
وفي املقابل، قد يفّضل حكام إيران 
الســعي إلى احلصول على فسحة 
تنّفــس اقتصادية من شــركائهم 
اآلخريــن فــي الصفقــة النووية، 
خاصة منهــم البلــدان األوروبية، 
كما يفضلون انتظار انتهاء الوالية 
الرئاســية األولى لترامب واحتمال 

حلول رئيــس دميقراطي أكثر ليونة 
مكانه. هذا، أيضاً، قد يكون تفكيراً 
رغائبيــاً، لكــن إيران تعــرف جيداً 
طبيعــة أكالف احلرب، كما تعي أن 
اللجوء إلى ســالح اإلرهاب قد يثير 
انتقامياً  أميركياً  عسكرياً  فعل  رد 

جتهد هي لتجّنبه.
جاريت بالن | باحث أول في البرنامج 
اجليو-اقتصادي واالســتراتيجي في 
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي:

احلــرب حتمية؟ كال. إن احلقيقة قد 
تبدو مثل مسلسل تلفزيوني، لكن 
لــم تصبح بعد »لعبــة العروش«، 
حيــث تدفعنــا احلبكــة وتطــور 
مخيفة  معركة  إلى  الشــخصية 

وحرجة وال معنى لها.
األكثــر احتمــاالً ومــن الصعــب 
منعها؟ نعم، من ســوء احلظ. قد 
ال يريــد الرئيس ترامب احلرب، لكنه 
أحاط نفســه بأنــاس يريدون ذلك، 
ويبدو أنه يصغي بانتباه بني الفينة 
واألخرى إلى مخططاتهم، ويسمح 
القومي  األمن  ملستشاره لشــؤون 
حتليالت  بحشــد  بولتــون  جــون 
اســتخبارية حول تهديدات إيرانية 
محتملــة، وبشــأن مــا يُذكر عن 
عمليات ُمعّدة ســلفاً لنشر قوات 
اإليراني،  اجلانــب  وعلى  األميركية. 
أيضاً متشّددون قد يفيدون- هناك 
الواليات  مــع  اجملابهة  حرفياً-مــن 
املتحدة، كما هنــاك محترفون قد 
للتمييز بني االستعدادات  يجهدون 

األميركية الدفاعية والهجومية.
هذا الوضع املُتوتــر يعني أن القادة 
منخفضي الرتب، ورمبا أيضا الوكالء 
اإلقليميني املسيطر عليهم جزئياً، 
يســتطيعون-عن قصد أو من دون 
قصد، إشــعال نزاع قــد يكون من 
رتبة  األعلى  القــادة  على  الصعب 

السيطرة عليه.

كارنيغي للشرق االوسط
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هل باتت المجابهة العسكرية بين الواليات المتحدة وإيران حتمية؟

يانيس فاروفاِكس
 

أثينا 

يبــدو أن البلد الذي أصبح اســمه 
مرادفا لإلفــالس بني بلدان منطقة 
اليــورو يثبــت اليوم كونــه كنزا 
دفينا في نظــر بعض الناس. فاآلن، 
أصبح لــدى التجار الذين اشــتروا 
ســنوات  بضع  قبل  يونانية  أصوال 
سبب وجيه لالحتفال، بعد حتصيل 
العوائد التي ما كانت أي سوق أخرى 
ولكن كما  لتتمكن من تقدميهــا. 
هي احلال عادة، فــإن الفرصة التي 
تبدو أعظم مــن أن تكون حقيقية 
هي كذلــك بالفعل. ورمبا تنذر هذه 
من  التالية  املرحلة  بقدوم  الفرصة 

أزمتنا العاملية.
حتى حلظتنا هذه، حصل املستثمر 
الــذي اشــترى ســندات احلكومة 
األملانيــة فــي عــام 2013 علــى 
عائد بنســبة %7، فــي حني أن من 
اليونانية  احلكومة  سندات  اشترى 
الصادرة فــي أوج أزمة الديون التي 
حلت بالبــالد في عــام 2012 كان 
ليحقــق عائدا هائال يبلــغ 231%. 
قبل شهرين، ارتفع سعر أول سند 
منذ عملية  لعشر ســنوات صادر 
إنقاذ اليونان في عام 2010 لسبعة 
أيام متتالية، ليرتفع بنســبة 2.8% 
في أسبوع واحد ــ وهذا أفضل من 
أداء ســندات أي حكومة أخرى في 

العالم. أدى هــذا االرتفاع إلى خلق 
تيار نفســي قوي، والــذي دفع في 
األشهر األخيرة سوق األوراق املالية 
في أثينا إلى االرتفاع بنســبة 26%، 
على خلفية سوق األصول األوروبية 

التي تنزف رأس املال بال هوادة.
مــن املغري بقدر ما قــد يكون من 
اخلطأ، أن نبشر بنهاية أزمة اليونان، 
بناء على قوة هــذه األرقام. ذلك أن 
ارتفاع السندات واألسهم اليونانية 
يحجــب صدعــا عميقــا متزايد 
االتســاع بــني الواقــع االقتصادي 
على  النشــط  املالي  واملناخ  القامت 
نحو غير مســتدام. وبــدال من أن 
تعكس  اليونــان،  تعافــي  تعكس 
هوامش الربح العالية التي حققها 
االنكماشــية  الضغوط  املتداولون 
املستمرة والتفتت في أوروبا ضمن 
القدرة  بتضاؤل  تتسم  عاملية  بيئة 
على حتمل الديون بشكل مستدام. 
املقبلة من  األرقــام  تثبــت  ورمبــا 
أنهــا مثيرة في نظر  اليونان، رغم 
املســتثمرين في كل مكان، كونها 
تثقل كاهل  مبتاعب جديــدة  نذيرا 

اقتصاد أوروبا، ورمبا اقتصاد العالم.
فكيــف ميكن فــي ظــل الفجوة 
الهائلة بني الدخل الوطني االسمي 
اليوناني وديــون اليونان الوطنية أن 
ترتفــع قيمة الســندات اليونانية 
ترتفع  وملــاذا  الســماء؟  عنان  إلى 
ســوق البورصة فــي أثينا في حني 
يظل قطاع األعمال مثقال بضرائب 
تناضل حتت  البنوك  وتظل  عقابية، 

جبل من القروض املتعثرة، بينما ال 
البطالة  انخفاض معــدل  يعكس 
ســوى الهجرة وبعــض الوظائف 
غير املســتقرة، وبرغــم أن صافي 
العام ســلبي، فلماذا  االســتثمار 
كان االســتثمار اخلاص فــي إنتاج 
السلع القابلة للتداول ذات القيمة 

املضافة العالية غائبا؟
يكمن أحد األســباب فــي »قفزة 
القــط امليــت« )االرتفاع الســريع 
ســطحية  ملدى  فنظرا  املؤقــت(. 
سوق األســهم في اليونان ــ يبلغ 
إجمالي رسملة الســوق 52 مليار 
يــورو )58 مليــار دوالر أميركي( ــ 
كان التدفــق املتواضــع لرأس املال 
الذي أتى في أعقاب ارتفاع أســعار 
لدفع مؤشر سوق  السندات كافيا 
بنسبة 26%.  االرتفاع  إلى  األسهم 
ولكن على الرغم من هذه الطفرة، 
بنسبة  أقل  اليونانية  السوق  تظل 
%81 عن مســتواها في عام 2009. 
أما عن ارتفاع الســندات ذاتها، فإن 
املفارقة ســرعان مــا تتبخر مبجرد 
أن نتذكر كيف حتــول الدين العام 
إنقاذ،  عمليتي  أول  بِفعل  اليوناني، 
من القطاع اخلاص إلى كاهل دافعي 

الضرائب في أوروبا.
اليونــان خارج  ألن %85 مــن ديون 
السداد  تأجيل  وبســبب  األسواق، 
إلى ما بعد عــام 2032، فضال عن 
30 مليــار يورو أخــرى من القروض 
للحكومــة  املقدمــة  الرســمية 
اليونانية لتغطية ســدادها جلميع 

املستثمرين  بات بوســع  القادمني، 
أن يركــزوا على شــريحة صغيرة 
من ديون اليونان التــي ما تزال في 
احلكومة  دامــت  وما  أيد خاصــة. 
أوروبا،  لسلطات  خاضعة  اليونانية 
فال ميكن أن يخســر املتداولون املال 
علــى ســندات تصدرها بأســعار 
فائدة تزيد على %3، في وقت حيث 
األملانية حول  السندات  حتوم عوائد 

منطقة قريبة من الِصفر.
في ظــل إصرارهم علــى التفاؤل، 
املراقبني على سبيل  يشــير أغلب 
أن متوســط استحقاق  إلى  املثال 
الديــون اليونانية بلغ 26 عاما، وهو 
ما يتناقــض بنحو حاد مع ســبع 
ســنوات لديون إيطاليا وإســبانيا، 
البرتغال،  لديون  وعشــر ســنوات 
مما يتيح القتصــاد اليونان الفرصة 
للتعافي على النحو الالئق. لكنهم 
التقشــف  شــروط  ذِكر  يهملون 
دائنو  يربطهــا  التي  املســتحيلة 
فائض  التمديــد:  بهــذا  اليونــان 
امليزانية األولية الدائم )مع استثناء 
أقســاط الديون( بنسبة %2.2 إلى 
%3.5 من الناجت احمللي اإلجمالي حتى 
ستضطر  أخرى،  بعبارة   .2060 عام 
االستمرار  إلى  اليونانية  الشركات 
في دفع %75 من أرباحها للحكومة 
الضمان  مســاهمات  ذلك  في  )مبا 
املتوسط، في حني  االجتماعي( في 
ال يتجاوز العبء الضريبي اإلجمالي 

في بلغاريا اجملاورة 22%.
باختصار، حتولت اليونان من كونها 

نقطة انفجــار األزمة في منطقة 
وأفضل مثال على ســوء  اليــورو، 
اإلدارة مــن ِقَبــل ســلطات االحتاد 
األوروبي، إلى مثال منوذجي لكيفية 
امتطــاء الوفــرة املاليــة لظهــر 
األكثر  اجلانب  االقتصــادي.  البؤس 
إثارة للقلق في هــذا التباين هو أن 
املتاجرين الساعني إلى حتقيق الربح 
ليسوا مخطئني في تهافتهم على 
شــراء األصول الورقية لبلد يغرق. 
فهي لعبة ال تقاوم من منظورهم 
القصير األمد ــــ ويؤكد هذا احلد 
األدنى لهامش ربحيتهم. ولكن من 
اخلطأ، أو رمبا حتــى من الطيش، أن 
نستنتج أن الواقع األساسي يتغير 
ألن التجــار يجنون أرباحا هائلة من 

األصول اليونانية.
العالم من  بقية  يســتفيد  سوف 
النظر إلى هــذا االنفصال بوصفه 
يونيو/حزيران  ملأزق عاملي. في  َعرَضا 
األرجنتني  أصــدرت   ،2017 عام  من 
ســندا مدته 100 عام بقيمة 2.75 
مليــار دوالر، والذي بيع بســهولة 
بالغــة نظــرا للتوقعــات القوية، 
بتحسن  إلى حد عظيم،  واخلاطئة 
إدارة  اقتصــاد األرجنتني في ظــل 
إثبات  وبرغم  جديــدة.  نيوليبرالية 
أن هذه املقايضــات كانت متهورة 
تشــير  قوية  أدلة  فهناك  بالفعل، 
اإلجمالية  العوائد  أن متوسط  إلى 
عندما  أعلى  يكون  للمســتثمرين 
تتخلف  التي  البلدان  ديون  يشترون 
عن السداد بنحو أكثر تكرارا. لكن 

ميل املستثمرين إلى االستثمار في 
الديون املنخفضــة اجلودة واحلديث 
لصالح فرص ال وجــود لها يصبح 
أشــد خطورة عنــد تطبيقه على 
الديون  اخلاصة، على عكس  الديون 

العامة.
خالل األشــهر الثالثــة األولى من 
هذا العــام، ذهب نحو %40 من كل 
القروض املقدمة للشركات املثقلة 
إلى  املتحدة  الواليــات  في  بالديون 
قدرة على سداد  األقل  الشــركات 
كل ديونها. ووفقا لبنك االحتياطي 
الفيدرالــي األميركــي، فــإن هذا 
في  اإلفراط  علــى  القائم  اإلقراض 
االســتدانة ازداد بنسبة %20.1 في 
عام 2018، في حــني ذكرت مصادر 
أخرى تدهــورا في معايير االكتتاب. 
إلى  االئتمــان  توجيه  كما يجــري 
التصنيف  املنخفضة  الشــركات 
بالديون، ممــا يلقي بظالل  واملثقلة 
األسهم  الشــك على ســوق  من 
األكثر أمانا واألعلى عائدا بوصفها 
لقســم  وفقا  للتمويل.  مصــدرا 
 S&P Global Market فــي   LCD
القروض  فإن ســوق   ،Intelligence
القائمة على االستدانة جتاوزت آلن 
1.2 تريليــون دوالر، لتتجــاوز بذلك 
سوق السندات املهجورة التقليدية 
األقل  املغطاة  الســندات  وتقوض 

خطورة.
تأتي اليونان في طليعة هذا االجتاه، 
الضحلــة  املضاربــات  فتجتــذب 
السهلة، في حني أصبح االستثمار 

الصبــور في تعافيهــا االقتصادي 
غائبا متاما. بعد عام 2008، أصبحت 
اليونان ترمز إلى فشل الرأسمالية 
العامليــة في إيجــاد التــوازن بني 
التدفقــات االئتمانيــة والتجارية. 
واليــوم، مع تنامي عــدم التطابق 
العاملــي بــني الواقــع االقتصادي 
والعوائــد املاليــة، يتجلى بوضوح 
خطر واضح يتلخص في احتمال أن 
يكون وضع اليونــان ينذر مرة أخرى 
مبرحلة جديدة مــن األزمة العاملية. 
فعندما تتكاثر النســور حول جثة 
فإن همهــا ال يكــون إعادتها إلى 

احلياة.
يانيس فاروفاِكس وزير مالية اليونان 
ســابقا، وأستاذ علوم االقتصاد في 

جامعة أثينا.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

عصفور الكناري اليوناني في منجم الذهب العالمي

يانيس فاروفاِكس

فاقمت سياسة 
إدارة ترامب إزاء 
إيران من مخاطر 
النزاع العسكري. 
وقد أدى انسحاب 

الواليات المتحدة من 
االتفاقية النووية 

مع إيران قبل عام، 
إلى إطالق سلسلة 
أحداث أسفرت في 
نهاية المطاف عن 
التصعيد الراهن. 

والواقع أن الرئيس 
ترامب انتهج، 

برغم اعتراضات 
مستشاريه،

عالوة على ذلك، 
أسفر التصعيد األخير 
لإلدارة الذي يستهدف 

تصفير صادرات 
إيران النفطية، إلى 
المزيد من ابتعاد 

واشنطن عن حلفائها 
الغربيين، وإلى 

تقويض ماكان هدفًا 
رئيسًا لكل من أسالف 
ترامب الجمهوريين 

والديمقراطيين وهو: 
وقف انتشار األسلحة 

النووية في أبرز 
منطقة استراتيجية 

في العالم.
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بغداد- المكتب اإلعالمي:
ســمى االحتاد العراقي املركزي 
لالسكواش وفد منتخب الرواد 
الذي من املقرر ان يشــارك في 
بطولة فرنســا الدولية للعبة 
تقام  ان  املزمــع  مــن  والتــي 
بوردو  فعالياتهــا في مدينــة 
ما بني الســابع والتاســع من 
ومبشاركة  احلالي  حزيران  شهر 
اكثر من عشرة منتخبات ومن 

مختلف قارات العالم.
وقال االمني املالي الحتاد اللعبة 
حسني ابو العيس ان العراق من 
املؤمل ان يشارك بعشرة العبني 
في منافســات بطولة فرنسا 
الدولية الســنوية لفئة الرواد 
لالعمار مــن 35 عاما فما فوق 
مشــيرا الى الالعبني العشرة 
الذيــن ســيمثلون العراق في 
املنافسات العاملية هم حسني 

ابو العيــس وعلي جهاد وعلي 
عطية وخالد احمد واياد عباس 
وعبد الكرمي حســن وجنم علي 
وفخر الدين قاسم وحيدر عبد 

االمير ورائد اسماعيل.

في  املشــاركة  الدول  ان  وتابع 
والعراق  فرنسا  هم  املنافسات 
وانكلترا واملانيا وتركيا والنمسا 
وبلغاريا  وهولنــدا  وبلجيــكا 

واسبانيا واليونان.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقــام اليــوم االحــد 5 مباريات 
ضمــن اجلولــة 11 مــن املرحلة 
الثانيــة لــدوري الكــرة املمتاز، 
القمــة اجلماهيرية بــني فريقي 
ملعب  يضيفها  والطلبة  الزوراء 
الســاعة  في  الدولي  الشــعب 
10 مســاء، فيما تقام في ملعب 
فرانســوا حريــري مبــاراة أربيل 
واحلدود في التقويت ذاته، ويلتقي 
اجلنوب  الفيحاء نفط  في ملعب 
بضيفــه نفــط الوســط فــي 
الساعة 10 مساء ايضا، ويشهد 
الدار  ملعب السماوة مباراة اهل 
وضيوفهــم فريــق النفط، وفي 
ملعبه يضيف أمانة بغداد فريق 
في  املباراتني  وتقام  احلسني،  نادي 
الساعة الرابعة والنصف عصرا.

الكادر  من جانــب اخر.. طالــب 
التدريبي لفريق القوة اجلوية لكرة 
القــدم، بتأجيل مبــاراة إياب دور 
الربع النهائي ملســابقة الكأس، 
أمــام فريق النفط يــوم اجلمعة 
املقبل، وذلك بسبب غياب تسعة 

العبني عن املباراة املهمة.
ويأتي طلب التأجيل بسبب غياب 
تســعة العبني عن الفريق، وهم 
ناطق وســامح  كل من ســعد 
وكرار  قاســم  ومحمد  ســعيد 
نبيــل، لتواجدهــم مــع قائمة 
املنتخب التي ستواجه تونس ودياً 
يوم اجلمعة املقبل، باإلضافة إلى 
التحاق احملترفني الســوريني مؤيد 
مبنتخب  ميداني  وزاهــر  العجان 

بالدهم حتضيراً ملباراة إيران الودية 
يــوم اخلميس، فضــالً عن غياب 
الالعبــني علي حصني بســبب 

اإلصابة، وأحمد عبد الرضا لعدم 
بســبب  راضي  وأمجد  اجلاهزية، 

اإليقاف اآلسيوي.

وستقدم إدارة القوة اجلوية طلباً 
اليوم  الكــرة  احتاد  إلى  رســمياً 
مباراة  تأجيل  بخصــوص  األحد، 

النفط، بســبب الغيابات املؤثرة 
في  الفريق،  بصفــوف  والكبيرة 
املقابــل تلعــب جميــع األندية 

األخرى بصفــوف مكتملة، وفي 
حال عدم موافقة االحتاد العراقي 
على طلــب التأجيل، فأن الفريق 
سيعلن انســحابه من مسابقة 

الكأس.
وذكــر مدرب فريق القــوة اجلوية 
أيــوب أديشــو، بحســب بيــان 
للنادي، أنه »ال ميكن خوض املباراة 
وســط هذه الغيابات املهمة في 
صعبة  مبــاراة  وهي  صفوفنــا، 
وقويــة أمام فريــق النفط الذي 
ســيلعب بصفــوف مكتملــة 
عكس فريقنــا، وبالتالي ال توجد 
متعتها  املباراة  وستفقد  عدالة، 

ومنافستها املعتادة«.
االحتاد  »نطالــب  أديشــو:  وتابع 
العراقي، بعزل مشاكلهم اإلدارية 
مع إدارة القــوة اجلوية، عن فريق 
كرة القــدم، ألننــا تعرضنا قبل 
أيام إلى عقوبة غير مســتحقة 
بايش  إبراهيم  الالعــب  بحرمان 
نعرفها،  واحدة، ألسباب ال  ملباراة 
مجرد أنه قال حلكم املباراة كفى 
مجاملــة، وبالتالــي يجب عدم 

خلط األوراق«.
وأشــار قائالً: »أذا لم يتم تأجيل 
املبــاراة، فاننــا ســوف نحتفظ 
بالعبي املنتخب الوطني األربعة، 
ولن نســمح لهــم بالذهاب مع 
املنتخــب إلــى تونــس، لكوننا 
بحاجة ماســة إلــى خدماتهم 
في هذه املباراة، واال فنحن سوف 

ننسحب من املسابقة«.
يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت 
بالتعادل السلبي في املباراة التي 

أقيمت على ملعب الصناعة.

ضمن الجولة 11 لدوري الكرة الممتاز

اليوم.. 5 مواجهات ابرزها القمة 
الجماهيرية بين الزوراء والطلبة 
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تونس يعلن تشكيلته 
لمالقاة األسود

ترشيح عراقي لجائزة أجمل 
هدف في الدوري البرتغالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الفرنسي، أالن جيريس، املدير الفني ملنتخب 
تونــس، خالل مؤمتر صحفي، أمس، قائمة نســور 
قرطاج ملواجهة العراق الودية، املقررة يوم 7 حزيران 
اجلاري، حتضيرًا للمشــاركة في بطولة أمم إفريقيا 
2019. وبدأ املنتخب التونســي، أمس الســبت ، 
معسكره التحضيري للمنافسات القارية املقررة 
في مصر.وضمت قائمة نســور قرطاج 21 العًبا، 
وهم: فاروق بن مصطفى )الشــباب الســعودي( 
، معز حســن )نيــس الفرنســي( ، محمد دراغن 
)بادربورن األملاني( ، رامي البدوي )الباطن السعودي( 
،ياســني مريــاح )أوملبياكــوس اليونانــي( ، ديالن 
بــراون )جينت البلجيكي( ، علــي معلول )األهلي 
املصري( ، نــادر الغندري )ويســترلو البلجيكي( ، 
إلياس الســخيري )مونبلييه الفرنسي( ، فرجاني 
ساسي )الزمالك املصري( ، بسام الصرارفي )نيس 
البلجيكي(،  )أوبني  املساكني  ، يوسف  الفرنسي( 

وهبي اخلزري )سانت إيتيان الفرنسي(.
فخر الدين بن يوسف )االتفاق السعودي( ، زاكاري 
القرفي )بودن السويدي( ، محمد بن فرج )أوملبيك 
مارسيليا الفرنســي( ، إدريس امليزوني )إبسويتش 
)أياكــس الهولندي(،  ، نــواه عبيــد  اإلجنليــزي( 
أصيــل اجلزيري )نيس الفرنســي( ، معتز الزمزمي 
)ستراســبورج الفرنســي( ، مارك اللمطي )باير 

ليفركوزن األملاني(.
وستلعب تونس ضمن اجملموعة اخلامسة للبطولة 

اإلفريقية، برفقة مالي وموريتانيا وأجنوال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رّشــح املوقع الرســمي للــدوري البرتغالي لكرة 
القدم هــدف العراقي أســامة رشــيد محترف 
ســانتا كالرا البرتغالي، جلائزة أجمل هدف ملوسم 
2018/ 2019.وقــّدم رشــيد قائــد ســانتا كالرا، 
موسماً أكثر من مثالي مع فريقه البرتغالي خالل 
منافســات الدوري البرتغالي املمتاز لكرة القدم، 
بعد مســاهمته الكبيرة بتحقيق املركز العاشر.

ودخل هدف أســامة رشيد ضمن األهداف الستة 
البرتغال. وسجل  املرشــحة جلائزة املوســم في 
رشــيد هدفاً مميزاً في مرمى بوافيستا من ضربة 
حرة مباشــرة، دخل ضمــن األهداف املرشــحة 
للهدف األجمل.وســجل رشيد سبعة أهداف مع 
فريقه خالل املوسم، وصنع خمسة أهداف، وتوج 

في مباراتني كأفضل العب في املباراة.

باكو ـ وكاالت:

أحرز تشيلســي لقب الدوري األوروبي، 
بفوزه الســاحق علــى مواطنه وجاره 
اللندنــي آرســنال 4-1، فــي املبــاراة 
األوملبــي  امللعــب  علــى  النهائيــة 

بالعاصمة األذرية باكو.
وســجل أهــداف تشيلســي كل من 
أوليفيه جيرو )49( وبيدرو رودريجيز )60) 
وإيدين هــازارد )65 من ركلة جزاء و72(، 
آرسنال  أيوبي هدف  أليكس  أحرز  فيما 
الوحيد فــي الدقيقة 69.. وهذا اللقب 
هو األول لتشيلســي في عهد املدرب 
اإليطالي ماوريسيو ســاري، الذي تدور 
تدريب  توليه  إمكانية  حول  شــائعات 
يوفنتوس املوســم املقبل، فيما فشل 
مدرب آرســنال أوناي إميري فــي إحراز 
اللقب للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن 

رفع الكأس 3 مرات مع إشبيلية.

ووفًقا لشبكة »سكواكا« لإلحصائيات، 
فإن آرسنال خســر في آخر 4 نهائيات 
خاضها في البطــوالت األوروبية، حيث 
أنه ســقط عام 1995 في نهائي كأس 
الكؤوس، وعــام 2000 في نهائي كأس 
االحتاد األوروبي، وعــام 2006 في نهائي 
دوري األبطال، و2019 في نهائي الدوري 

األوروبي.
وأشارت الشــبكة إلى أنه مر 25 عاًما 
على اللقــب األول والوحيد آلرســنال 
علــى مســتوى البطــوالت األوروبية 
أهداف  1994(..وسجل  الكؤوس  )كأس 
أوليفيــه جيرو  تشيلســي كل مــن 
)الدقيقة 49( وبيدرو رودريجيز )الدقيقة 
65 من  )الدقيقــة  وإيدين هــازارد   )60
ركلــة جزاء والدقيقــة 72(، فيما أحرز 
أليكس أيوبي هدف آرسنال الوحيد في 

الدقيقة 69.
وكان هــذا اللقب هــو األول في املدرب 
التدريبية،  اإليطالي ماوريسيو ســاري 

علًما بأنه أشــرف على 7 فرق إيطالية 
فيرونا  قيــادة تشيلســي، هــي  قبل 
وأليســاندريا  وجروســيتو  وبيروجيــا 

وسورينتو وإمبولي ونابولي.
ووفًقا ملــا ذكره موقع االحتــاد األوروبي 
أول  )يويفا(، بات ســاري  القــدم  لكرة 
مــدرب إيطالي يفوز بلقب املســابقة، 
منذ أن ظفر مواطنه ألبرتو ماليساني 
به مع فريــق بارما في نســخة العام 

.1999
إلى ذلك، اســتفاد أوملبيك ليون كثيرا 
من تتويج تشيلســي اإلجنليزي بلقب 
اليوروباليج بالفــوز على جاره اللندني 
آرســنال بنتيجة 4-1،وأوضحت مجلة 
»فرانس فوتبول« أن ليون ضمن بتتويج 
البلــوز تأهله مباشــرة إلــى مرحلة 
اجملموعات لدوري أبطال أوروبا املوســم 

املقبل.
وأضافت أن ليون، ثالث الدوري الفرنسي 
في املوســم املنتهي، لن يخوض الدور 

ألن  للتشــامبيونزليج،  التمهيــدي 
تشيلســي تأهل بالفعل لدوري أبطال 
أوروبا بعد احتاللــه أيضا املركز الثالث 

في »البرميييرليج«.
وأشارت اجمللة الفرنســية إلى أن ليون 
اســتفاد أيضا من نفس األمــر العام 
املاضي بعد تتويج أتلتيكو مدريد بلقب 
اليوروباليــج، لتأهله مباشــرة لدوري 

األبطال من خالل الدوري اإلسباني.
تتويج تشيلســي سيصب  أن  وذكرت 
في مصلحة أوملبيك ليون، وســيمنح 
الفرصــة لرئيس النادي جان ميشــيل 
املديــر  جونينيــو  والبرازيلــي  أوالس، 
لالســتعداد  للنادي  اجلديــد  الرياضي 
بشــكل أفضــل للموســم املقبــل 
والتحــرك بتأنــي شــديد في ســوق 
ليون  وسيخوض  الصيفية..  االنتقاالت 
املوســم اجلديد مبدير فنــي جديد بعد 
تعيني البرازيلي ســيلفينيو بعقد ملدة 

عامني ينتهي في صيف 2021.

إنجاز إيطالي مميز لساري في الدوري األوروبي

تشيلسي يدمر آرسنال ويعانق لقب يوروبا ليج

تقرير

تتويج تشيلسي باللقب

جانب من مباريات دوري الكرة املمتاز

األسكواش .. استحقاق دولي

6:30 مساًء
9:30 مساًء

مفكرة اليوم

إيطاليا ـ بولندا 
كولومبيا ـ نيوزلندا

مونديال الشباب دور الـ 16

بغداد ـ منتصر األسدي*
صعــد املنتخــب األول بقيادة 
من  جاسم  أحمد  الفني  املدير 
في  وكثف  وتيــرة حتضيراتــه 
األونه األخيرة جرعاته التدريبية 
إســتعداداً خلوض منافســات 
العربيــة  الشــرطة  بطولــة 
أنطالقها  املؤمل  للمنتخبــات 
فــي )21( خالل شــهر حزيران 
اجلاري فــي العاصمة العراقية 
بغداد مبشاركة أكثر من )120) 

العباً ميثلون )14( منتخب عربي 
موزعني على القارتني اآلسيوية 

واألفريقية .
املرحوم عبد كاظم  على قاعة 
الرياضية  لأللعــاب  املغلقــة 
تدريبيتني  وحدتــني  وبواقــع   ،
صباحيــة ومســائية يجــري 
تدريباته  الوطنــي  املنتخــب 
اليوميــة بهــدف رفع نســق 
اجلاهزية الفنية والبدنية قبيل 
أنطــالق منافســات البطولة 

التي سيشــارك فيهــا نخبة 
مميـــزة من أفضـــل أبطـــال 
مستـــوى  علـــى  اللعبـــة 

العالـم.
للمنتخب  الفنــي  املدير  وأكد 
الوطنــي أحمد جاســم ثقته 
إجناز  بقدرة العبيه على حتقيق 
يليق بســمعة وتاريخ املنتخب 
اجلــودو على  للعبة  العراقــي 
القوية،  املنافســه  من  الرغم 
ســيما مــن قبــل منتخبات 

املغرب العربي.
الكبيــرة  ســعادته  مبديــاً 
باألنضبــاط والتركيــز العالي 
يظهرها  التي  املسؤولية  وروح 
جميع الالعبــني أثناء احلصص 

التدريبية اليومية.
 مشيراً الى أن العبيه سيبذلون 
في ســبيل  لديهم  ما  أقصى 

أعتالء منصات التتويج.

* إعالم نادي الشرطة

الجودو يكثف التحضيرات لنزاالت منتخبات الشرطة العربية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك املدربان العراقيان احملترفان 
في اإلمارات، نعمت عباس مدرب 
حــراس مرمى الفئــات العمرية 
الوصل، وصادق جبر مدرب  بنادي 
حراس مرمى شــباب أهلي دبي، 
في الــدورة التدريبيــة املقرر ان 
ابتداء  اإليطالية  فيرونا  في  تقام 
من يوم أمس وتســتمر الدورة 4 

ايام.
والــدورة الدولية التي تنظم كل 
سنة في بلد، تصنف من الدورات 
متنح  التي  املتقدمــة  التدريبية 
العاملني في تدريب حراس املرمى 
التدريب  فــي  اســاليب جديدة 
والتعامــل مــع شــتى الفئات 
الدورة  واقيمت  والكبار،  العمرية 

السابقة في كرواتيا.

عباس وجبر في ورشة لمدربي 
حراس المرمى بفيرونا 

األسكواش يعلن وفد 
الرواد لبطولة فرنسا
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جمال جصاني

مــن خالل متابعة ما يجري في اقليم كوردســتان من 
تطورات واصطفافــات واحداث تبدو متنافــرة احياناً، 
ميكــن التعرف على الــدور الذي تلعبــه الدميقراطية 
ومــدى نفوذها كممارســة وثقافة، فــي التأثير على 
مســارها ونوع املنحى الذي تنجــرف اليه عند مفترق 
الطرق. بالرغــم من مرور أكثر من ربــع قرن على هذه 
التجربة )منذ العام 1991( ومنهــا 16 عاماً على زوال 
النظام املباد، حيث شــهدت التجربة اجراء عدة دورات 
انتخابية وحزمة من النشــاطات والتحوالت والفرص 
الكبيرة لترســيخ منظومة احليــاة الدميقراطية على 
هذه التضاريس، اال ان املعطيات والتطورات تتحدث عن 
غير ذلك متاماً، وهذا ما ميكن تلمسه ال في املؤسسات 
الرســمية وحســب بل في احليــاة الداخلية لالحزاب 
والكتل السياســية املتنفذة، والتي مــا زالت تعيش 
اجواء ومناخات العمل السري. كما ميكن التعرف على 
ذلك اخللل البنيــوي في اهم االحداث التي شــهدها 
االقليم مؤخراً، بدءا من اجراء االستفتاء على استقالل 
االقليم وما متخضت عنه من عواقب وآثار، انعكســت 
سلبا على حياة ســكانه وتطلعاتهم املشروعة، الى 
ما يحصل اليوم من تشــرذم في املواقف بني الكتلتني 
املتنفذتني )البارتي واليكيتي( والتي تهدد االوضاع فيها 
بالعودة الى صيغة )االدارتني في اربيل والســليمانية( 
وهي تطورات تكشــف عن وجه آخر ملا تعيشه جتربة 
اقليــم، مغاير متاماً ملا تضخه وســائل االعالم التابعة 

للقوى املهيمنة فيه.
ال يتناطح كبشــان على ان ما حتتاجــه هذه التجربة 
الفتيــة، بعيــد كل البعد عما يشــغل بــال القوى 
التقليدية التــي تلقفت مقاليد االمــور في االقليم 
بفضل املشــرط اخلارجي الذي حجم ســطوة النظام 
املبــاد ومن ثــم أجهــز عليــه؛ اال وهو احلاجــة الى 
الدميقراطية واحلريات واملزيد مــن احلريات، ال التضييق 
واالستئثار كما تشير اليه منحى التطورات واالحداث 
التي تشــهدها تلك التضاريس. ان تســخير ما توفر 
لالقليم من امكانات وفرص وثروات اسطورية، لصالح 
تكريس هيمنة اســر وســالالت بعينها وما يدور في 
افالكهم من حاشية وحبربش حزبي وسياسي، ال ميت 
للدميقراطية بصلة، فهذه املنحة االممية )الدميقراطية( 
ال وجود لها من دون التغيير والتغيير املستمر للقيادات 
والزعامات، ولنا في حال تشرشل )بطل احلرب العاملية 
الثانية( اسوة حسنة، عندما طلبت منه الصناديق أن 
يفسح اجملال لزعامات وفريق عمل آخر حتتاجه بريطانيا 

ما بعد احلرب.
ان االصرار على اقتفاء اثــر التجربة اللبنانية )التوريث 
السياســي( لن يفضي لغيــر ما انحــدرت اليه هذه 
التجربة من مازق تاريخي وانســداد لآلفاق االقتصادية 
واالجتماعيــة والسياســية. كما ان ظهــور قيادات 
تاريخية ال يســتدعي التوريث وما يرافقه من مناخات 
وشــروط للركود والتعفن وبالتالي التفريط بتطلعات 
التحررية  التجــارب  وتاريــخ  املشــروعة.  الشــعوب 
للشــعوب واالمم زاخرة باالمثلة والشخصيات الالمعة 
التي نأت بنفسها عن مثل تلك التقاليد البالية، وعلى 
سبيل املثال ال احلصر )املهامتا غاندي ونيلسون مانديال 
وتشرشــل نفســه...(. الدميقراطية مــن دون التغيير 
والديناميكيــة في التعاطي مــع احلاجات والتحوالت 
املضطردة للحياة في شتى حقولها املادية والقيمية، 
تصبح شــاحبة وعاجزة عن اداء مــا وجدت من اجله 
من وظائف حيويــة. وجتربة االقليم بــكل تفاصيلها 
واحداثهــا املتالحقــة تؤكد ذلــك، وتدعــو بقوة الى 
االلتفات لهذا التحدي االســاس والــذي حتاول القوى 
التقليدية تهميشــه واغراقه وســط سيل واسع من 

الهموم والنزاعات واحلروب املفتعلة...

ومضــة

االقليم والتحديات الفعلية

بســمة  الفنانة  هت  وجَّ
الراحل  جدها  إلى  رسالة 
احلقوقي يوســف درويش، 
وكشفت عن رأيها بدخول 
الفنان عالم السياســة. 
وحّلــت بســمة، ضيفة 
علــى برنامج "رســايل" 
وقالــت إن جزءا كبيرا من 
بتأثير  احلياة  في  نضجها 
من جدها الراحل احلقوقي 
يوسف درويش. وعن رأيها 
بدخــول الفنــان معترك 
"ال  قالــت:  السياســة، 
بد من وجــود رأي للفنان 
ومحدد  واضــح  وموقف 
إزاء كل ما يحدث وال ميكن 
اجملتمع،  عــن  ينفصل  ان 
ان ال ميارس  أفضــل  لكن 

ويتركها  فعال  السياسة 
السياسة.  علم  درس  ملن 
رسالة  بســمة  ووجهت 
إلى الفنانــة نيللي كرمي، 
ســعيدة  إنهــا  قائلــة 
فــي جتربتهــا معها في 
مسلسل "اختفاء" العام 
تســتحق  وأنها  املاضي، 
املكانة التي وصلت إليها 

في الدراما والسينما.

أحيت النجمــة اللبنانية 
نانسي عجرم، حفاًل غنائًيا 
السهرات  سلسلة  ضمن 
يُحيها  الــذي  الرمضانية 
جنوم الغناء والطرب، وذلك 
العامة  األماكــن  بأحــد 
في مدينــة مصر اجلديدة. 
نانســي عجرم  وافتتحت 
حفلهــا بأغنية "ماتيجي 
وحرصت  أحبك"،  وأنا  هنا 
اجلمهــور  حتيــة  علــي 
وتهنئتهم بشهر رمضان، 
وحلول عيد الفطر املبارك، 
ثم انطلقــت لتقدم عددًا 
املُميزة  أغانيها  من  كبيرًا 
التــي تألقت بهــا طوال 
منها  الفنــي  شــوطها 

"يا بنــات " ، و"اخاصمك 
آه" ، و"قــول تاني كده" ، 
و"احساس  و"ياســالم"، 
و"معقولــة  جديــد"، 
مصري"،  و"أنــت  الغرام" 
اغنيتهــا  إلــى  إضافــة 
اجلديــدة " بدنا نولع اجلو" 
وغيرهــا ممن تفاعل معها 
اجلمهور في أجواء ساحرة.

أكــد الفنــان إيــاد نصار 
إن حياتــه إذا حتولــت إلى 
فســيكون  مسلســل 
مليئا  اجتماعيا  مسلسال 
الكوميديــة  باملواقــف 
والتراجيدية والرومانسية. 
وأوضح نصــار في برنامج 
أن  شــخصية"  "درامــا 
املؤثرين  الشــرف  ضيوف 
فــي حياته، هــم الكتاب 
وغيروا  لهــم  قــرأ  الذين 
شيئا في وجهة نظره في 
مليئة  حياته  وأن  احليــاة، 
بـ"املاســتر سينز"، لكنه 
في الوقت نفسه ال يرغب 
في إعادة متثيل أي مشهد 
دائما  "أنا  في حياته وقال: 

الندم في  أجتنب  ان  احاول 
أنه  على  مشددًا  حياتي"، 
تعلــم مــن كل األحداث 
التي مر بها ســواء كانت 
ســيئة أو جيــدة، لذلك 
تطورت  شــخصيته  فإن 
على مــدار أحداث حياته، 
وقال: لو حتولت حياتي إلى 
مسلسل سأسميه "أنا".

بسمة

اياد نصار

نانسي عجرم

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

مع حلــول عيد الفطر، بــدأ الناس 
بإرســال التهاني والتبريكات احململة 
باألمنيــات، الغالبيــة منهم فضل 
املتمثلة  اجلاهــزة،  التهاني  ارســال 
معينة،  تهنئة  عليهــا  دونت  بصور 
الى فيديوهــات خفيفة الظل حتمل 

تهنئة بالعيد بطريقة مميزة.
تلــك التهاني يســتقبلها البعض 
بشــكل طبيعي ليرســل هو أيضا 
ارسالها  يعيد  او  تهنئة مشــابهة، 
الى آخرين، والبعض االخر يســتنكر 
هذه الطريقــة بالتهنئة، ويجد انها 
وسيلة العاجز، ألنها خالية من روح 

املرسل. 
بعــض األشــخاص قال رأيــه بهذا 
التغييــر الــذي طــرأ علــى كتابة 

الرسائل:
-انــا احتفــظ باملطلق على ارســال 
او  بواســطة صــورة جاهزة  تهنئة 
فيديــو الن عــددا من هؤالء أرســل 
إليهم الفيديــو او الصورة، وبادر هو 
بإرســالها أيضا، وبالتالي فال اشعر 
انه يعني الكالم املدون عليها، لذلك 
فانا ال احبذ ابدا هذه الطريقة اململة 
هذا ما ذكرته سارة عبد االله، طالبة 

في اجلامعة املستنصرية.
وهنــاك مــن يصف تلك الرســائل 
املبعوثــة بانهــا بــال روح، ألنها ال 
حتمــل حقيقة ما يكنه الشــخص 
من مشــاعر، اذ ان ما مكتوب على 
الصورة ليس له، يقــول عبد العزيز 

محمد مدرس متقاعد:
-ال أدري كيــف يعجــز البعض عن 
تدويــن تهنئة او تبريــكات الحد ما 
يعتز به، ليكتِف بالبحث بواســطة 
الغوغــل عمــن كتب تهنئــة بدال 
ملاليني  املاليني  قبله  وأرســلها  عنه، 
اخرين! لألســف تلك الرسائل تصل 
باردة، ال حتمل معها احملبة والود الذي 

اخلطية،  الرسائل  بعبير  نستنشقه 
او في األقل التي كتبت بعقل وفكر 

املرسل للمرسل اليه.
اجلزئيات  احــدى  اخلطية  الرســائل 
اجلميلــة التــي فقدناها بــكل ما 
حملته مــن جمــال وحميمية مع 
دخــول التكنلوجيا والهاتف النقال، 
اذ كانت تكتب بخط اليد، ويشــعر 
من يتلقى الرســالة بيــد صاحبها 
وقــد مرت علــى كل ســطر منها، 
ويستنشــق عطره معهــا وأحيانا 
يفضــل صاحب الرســالة رشــها 
بعطر معــني، كي تصل حتمل معها 

كل احملبة، مهيمن جبار يدرس علوم 
حاسبات يقول:

بعشــرات  ووالدي  والدتــي  حتتفظ 
يبعثونها  كانــوا  التــي  الرســائل 
لبعضهم أيــام اخلطوبة حيث كان 
ديالى  محافظــة  في  يســكن  ابي 
إضافة  بغداد،  ووالدتي من ســكنة 
الى الرســائل التــي وصلتهما من 
أقارب يعيشــون خارج  او  أصدقــاء 
داخل صندوق،  العراق، كلها وضعت 
وفي احدى املــرات طلبت منهما ان 
اقرأ بعض تلك الرســائل، لم ميانعا 
ابدا، وكأنهم يعرفون تأثيرها اجلميل 

علــّي، لقد عشــت مع رســائلهم 
والقلق  الشــوق  اجلميلة،  حلظاتهم 
واحلــرص واحملبة. عرفــت من خاللها 
قيمة الكلمة التــي نكتبها ونعني 
كل حرف بها، أمتنى ان نستعيد تلك 
العادة اجلميلة، في األقل نســترجع 
بها بعضا من ماضينا اجلميل نسبيا.
ان تكتــب كلمــة فانــت تعنيهــا 
حرفيــا، لكــن ان تســتعير كلمة 
فانت بذا لم تشــعر بحميميتها وال 
تأثيرهــا، وبالتالي فــال ميكن ان تؤثر 
مبن سنرســلها اليه، فما يخرج من 

القلب يدخل القلوب.

الصباح الجديد - وكاالت:
تســبب مقطع فيديو لطلبة املرحلة 
كبيرة،  بضجة  الكويــت،  في  الثانوية 
إلى وســائل  اللجوء  إقرارهــم  بعــد 
التي  االمتحانات  فــي  للغش  متعددة 

انتهت أمس االول.
وعبــر النشــطاء واألكادمييــون فــي 
وطالبوا  اســتيائهم،  عــن  الكويــت 
بعد  الطلبة  االمتحانات لهؤالء  بإعادة 

اعترافهم وتصريحهم بالغش.
وظهــر الطالب في املقطع كاشــفني 
في  للغش  استعمالهم سماعات  عن 

االختبارات.
وانتقد مســؤولون فــي البالد وبينهم 
النواب ما جاء في الفيديو، بسبب جرأة 

الطلبة على مجاهرتهم بالغش.
وقالــت األكادميية الكويتية شــيخة 
الســلبية  الظواهر  اجلاســم: جلنــة 
مبجلس األمــة وأصحاب جملة عاداتنا 
وتقاليدنا وأهل الثوابت الشــرعية لم 
انتشار ظاهرة  على  نســمع صوتكم 
الغش واجملاهــرة باملعصيــة في نهار 
رمضان! ام ان العادات والتقاليد والدين 

تطبق على احلفالت ومالبس املرأة 
فقط!

وتابعــت عبــر حســابها 
الرســمي مبوقع "تويتر"، 
باإلفطــار  أن "اجملاهــرة 
عقوبتهــا  برمضــان 
سجن شــهر وغرامة 

دينار. فما هي   ١٠٠
عقوبــة اجملاهرة 
لغــش  با
؟  ن مضــا بر
ندخل  متى 

الدين بالقوانني؟ ومتى نفصل بينهم؟ 
الفاطر برمضان ال يأخذ حق غيره. لكن 
الغشاش يأخذ نســبة ال يستحقها، 
وبعثــة وقبول ال يســتحقهما. أيهما 

يستحق عقوبة بالقانون؟

طالب كويتيون يعترفون علنًا بالغش

التهاني الجاهزة..استعارة ال روح فيها

التهاني اجلاهزة

الصباح الجديد - وكاالت:
بث الفنان كاظم الساهر مشاهد قليلة من اغنيته 
اجلديدة املصورة عبر صفحته الرســمية على موقع 
"تويتــر" وعلق عليــه "قريباً" من دون ن ينشــر أي 

تفاصيل بشأن األغنية. 
وكان اخملرج فادي حداد، قد أكد في وقت ســابق أنه 
تعــاون مع الفنــان كاظم الســاهر بتصوير أغنية 
جديدة له، كما أشــار إلى أنه بصدد وضع اللمسات 

االخيرة عليها. 
مــن ناحية أخــرى، تبدو أجنــدة كاظم الســاهر 
التي  واملهرجانات،  واحلفالت  بالنشــاطات  مزدحمة 

من املقرر ان يحييهــا خالل الصيف، حيث 
يشــارك بالرحلة البحرية "ســتار أون 

بورد" إضافة إلــى حفالته في تركيا 
واألردن ولبنان، حيث سيشارك في 

إحيائه  عبر  "إهدنيات"  مهرجان 
26 و27 و28  ثالث حفالت فــي 
متوز\يوليــو املقبل، إضافة إلى 
ثالث حفالت أخــرى في إطار 
مهرجان "بيت الدين"، بتاريخ 
والثالث  والثاني  االول  اليوم 

من شهر أغسطس \آب.

كاظم الساهر يبث مقطعًا 
الصباح الجديد - وكاالت:من أغنية جديدة له

مصنــع  علــى  القائمــون  أعلــن 
مؤخرا  افتتح  الذي  "مرســيدس" 
أن املصنع مستعد  روســيا  في 
إلطالق سيارات الفئة E قريبا.
وطبقــا للمعلومــات 
فإنــه  املتوفــرة 
قريبا  ســينتج 
200 و  سيارات 
 4MATIC  200
 d  220 و 
 ،4 M a t i c

جميعهــا 
بعلب  مــزودة 
عة  ســر
تيكيــة  ما تو أ
بتســع مراحل، 
بنزين  ومحركات 
السعة،  متباينة 
بعــزم 194 و197 

حصانا.
القائمون  وأشــار 

على املصنــع إلى أن منــاذج مطابقة 
التي ســتصنع في روسيا  للسيارات 
األمان  الختبــارات  ســابقا  خضعت 

واملتانة في أملانيا.
كمــا أوضحــوا أن خطــط العمــل 
سيارات  إنتاج  تتضمن  املســتقبلية 
"مرســيدس" مــن فئات أخــرى، كـ 
GLE وGLC وGLS الرباعيــة الدفــع، 

واخملصصة للطرق الوعرة.
الروسي  أن مصنع "مرسيدس"  يذكر 
افتتح في أبريل نيسان املاضي، وحضر 
الرئيس الروســي، فالدميير بوتني حفل 
املسؤولني  برفقة عدد من  تدشــينه، 
في "مرسيدس" الذين أكدوا أن طاقة 
املعمل اإلنتاجية ستصل إلى 25 ألف 

سيارة في السنة.

الصباح الجديد - وكاالت:
على الرغم من الكلمات اإليجابية واملوسيقى 
التحفيزية ألغنية   Pump it Up، التي انتشرت 
على "يوتيــوب"، إال أن رواد اإلنترنت لم يحبذوا 

أداء املمثل الشهير شوارزنيجر فيها.
وأصدر املغني النمساوي أندرياس غابال أغنيته 
اجلديدة املكرســة لبطل كمال األجسام وممثل 
كاليفورنيا  واليــة  وحاكم  الشــهير  هوليود 

السابق أرنولد شوارزنيجر.
ويؤدي شــوارزنيجر جزءا فــي هذه األغنية، 
بقراءة فنية على طريقة الراب، فيقول: "أنا 
أرنولد شــوارزنيجر، اســتمع جيدا، وادخل 
لألعماق واســأل نفســك مــن تريد أن 
 I'll تكون". كما يردد جملتــه املعروفة

be back عدة مرات في األغنية.
وتضمن فيديو كليــب األغنية مقاطع 
من أرشيف شــوارزنيجر البالغ من العمر 

71 عاما، فهو أسطورة حية ودائم التجدد.

وحصد فيديو األغنية أكثر من مليون مشــاهدة 
وأكثر مــن ألفي تعليــق فيها عتــب ولوم على 
شــوارزنيجر ألدائه في األغنية، وأنه يجب أال ينزلق 

إلى هذا اجملال.

"مرسيدس" الروسي يستعد 
إلطالق أولى سياراته

أداء "شوارزنيجر " ألغنية يثير 
حفيظة الجمهور 

متابعة - كاظم مرشد سلوم:
اعلــن مهرجــان اجلونة الســينمائي 
للتنميــة  ســاويرس  ومؤسســة 
التقــدمي  بــاب  فتــح  االجتماعيــة، 
ومؤسســات  األهليــة  للجمعيــات 
اجملتمع املدني ملســابقة احلرف اليدوية 

بالشراكة بينهما.
والهــدف من إقامة املســابقة، متكني 
الفنانــني واحلرفيني املصريــني املهرة، 
ودعم ممارســاتهم اإلبداعيــة، وتعزيز 
قيمة املنتجات املصنوعة بأياد مصرية 
خالصــة.  إضافــة إلى تقــدمي مصر 
للعالم من خالل منتج يعكس التاريخ 
والثقافة املصريــة، ويتميز  والهويــة 

بجودة عالية في التصميم والتنفيذ.
وســُتتاح الفرص العادلــة، من خالل 
املســابقة، أمــام جميع مؤسســات 
اجملتمع املدني، التــي تعمل في مجال 
للتقدم  والتراثيــة،  اليدويــة  احلــرف 
وتنفيــذ  لتصميــم  مبقترحاتهــم 
الثالثة  للدورة  دعائية  "حقيبة" هدايا 
ملهرجان اجلونة السينمائي لعام 2019.

ســليم،  نورا  املهندســة  وصرحــت 
املدير التنفيذي ملؤسســة ســاويرس 
االجتماعية: "نحن ســعداء  للتنمية 

مهرجان  مــع  بشــراكتنا 
ونفخر  السينمائي،  اجلونة 
بكوننــا جــزء مــن هذا 
العمل الــذي يهدف إلى 
املصريني  احلرفيني  متكني 
اقتصاديا، وإحياء التراث 
وتعزيــز قطــاع احلرف 
ودعم  املصرية،  اليدوية 
املنتــج املصــري الذي 
يتميــز باجلــودة وروعة 

التصميمات"
كما عقب عمرو منسي، 

التنفيــذي  الرئيــس 
ملهرجــان اجلونــة، قائــاًل: 

احلرف  علــى  احلفاظ  يُعــد 
والعمل  وحمايتها،  اليدويــة، 

علــى اســتدامتها، والتعريف 
املتنامية  التحديــات  مــن  بها، 

في العالم بأســره. وإذا لم نحيي 
الوعي  وننشر  الفنية،  هذه األشكال 

فهذه  العمرانية،  املســاحات  في  بها 
أن نولي  احلرف مهددة باالنقراض. البد 
الكافي،  االهتمــام  اليدوية  املنتجات 
ومننح صناعها مــن احلرفيني االعتراف 

املستحق مبهاراتهم. 

مهرجان الجونة السينمائي 
يطلق مسابقة للحرف اليدوية
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