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بغداد ـ الصباح الجديد:
طالبت عضو جلنة مراقبة تنفيذ 
البرنامــج احلكومي والتخطيط 
االســتراتيجي انعــام اخلزاعــي 
امس األحد مجلس الوزراء بنشر 
كل تقارير العمــل املنجز ضمن 
البرنامج احلكومي بشكل عاجل، 
املوسوي  النائب جواد  وفيما هدد 
حجب  مبناقشــة  االحــد،  امس 
الثقة عــن حكومة رئيس الوزراء 
عادل عبــد املهدي، اذا مت التنصل 
من املواعيد املتفق عليها بشــأن 
انهاء ملف الدرجات اخلاصة التي 
انتخابات  واجــراء  بالوكالة  تدار 
اجملالس البلديــة، أكّد النائب عن 
حتالف سائرون عالء الربيعي امس 
االحــد ، أن أغلــب وزراء حكومة 
عــادل عبــد املهــدي يعملــون 
اســتجواب  وســيتم  مبزاجهم 

اربعة منهم من قبل البرملان.
وقالــت اخلزاعي فــي بيان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
-2018( احلكومي  البرنامج  "جاء 

الوزاري  املنهــاج  ليترجم   )2022
إلى خطــط تفصيلية بتوقيتات 
 زمنيــة ومؤشــرات اداء واضحة، 
الــوزارات  اعداده  وشــاركت في 
عقداً  ليكــون  املعنية،  واجلهات 
وعهــداً  يلتــزم به الــوزراء امام 
املواطنــن فــي اداء مهامهــم 

ومسؤولياتهم".
وأضافــت إن "واحدة مــن ادوات 
مجلس  النــواب والتي ميارس من 
مراقبة  هــي  وظيفته  خاللهــا 
اداء الســلطة التنفيذية، فضالً 
عــن الوظيفة التشــريعية في 
 اصدار قوانن تســهل تنفيذ هذا 
املواطنن  مبا يخــدم  البرنامــج، 
املشــروعة،  احتياجاتهم  ويلبي 
اخلدمــات  مســتوى   ويحســن 

واملعيشة".
وأوضحت اخلزاعــي  إن "البرنامج 
احلكومي اشــتمل على خمسة 
محاور رئيســة هي اســتكمال 
الواحدة  االحتادية  الدولة  أســس 
 ونظامهــا اجلمهــوري النيابــي 
القانون  وســيادة  الدميقراطــي، 
وتعزيز األمــن الداخلي واخلارجي، 
للطاقــة  األمثــل   واالســتثمار 
واملوارد املائيــة وتقوية االقتصاد، 

واخلدمات والتنمية اجملتمعية". 
وأشــارت إلى إن " احملاور اخلمسة 
مؤلفة من 195 فقــرة تنفيذية، 
تتضمن وضــع خطط تفصيلية 
بتوقيتات زمنية،  ومؤشــرات أداء 
باعتماد  للقياس،  وقابلة  واضحة 
اســتمارة أعدت من قبل األمانة 

العامة جمللس  الوزراء .".
يثيــر  مــا  أن  "إال  وأكملــت 
االســتغراب، والقلــق ايضاً، هو 

عــدم نشــر واصــدار التقاريــر 
والشــهرية  املوضحة  الفصلية 
تنفيذه  ومــدى  احلكومي،  لألداء 

للبرنامــج احلكومي، وما مت اجنازه 
التوقيتــات  الزمنية  ضمن  فعالً 

احملددة في البرنامج".

عن  "التخلف  إن  إلــى  ولفتــت 
االفصاح عــن تقارير االجناز ضمن 
املتفــق عليها تعد  التوقيتــات 

نقطــة ضعف، قــد  تعرقل اجناز 
البرنامج احلكومي..
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نواب يتهمون الحكومة بالضعف والمزاجية وترحيل 
االزمات وخرق الدستور والتسويف وخيانة األمانة 

مجلس النواب"ارشيف"

a

الصباح الجديد - سناء علي:

ســمح الرئيس دونالــد ترامب، 
دون إذن الكونغــرس، بإجناز أكثر 
من عشــرين صفقة أســلحة 
مع الــدول العربية، مبا في ذلك 
واحدة، تنص على إنتاج مكونات 
عالية  موجهــة  جوية  قنابــل 

الدقة، في السعودية.
وقالت صحيفة "نيويورك تاميز"، 
بتوقيت  امس  النبأ  التي نشرت 
بغداد، إن احلديث يدور عن قنابل 
Paveway مــن إنتــاج شــركة 

Raytheon األمريكية.     

وذكــرت الصحيفــة، أن البيت 
بتزايد  برر هذه اخلطوة،  األبيض، 
التوتــر مع إيــران فــي الفترة 
األخيرة، ومــن أجل حتقيق ذلك، 
صالحيات  ترامــب،  اســتخدم 

اســتثنائية متنحــه احلــق في 
إجــراء املعامــالت دون موافقة 

الكونغرس.

وأعــد أعضــاء فــي مجلــس 
الشيوخ 22 قرارا مشتركا، ملنع 
إبــرام صفقات بيع األســلحة 

العربية  الــدول  إلى  األمريكية 
دون موافقة الكونغرس عليها.

وفي 24 مايو، أعلن وزير اخلارجية 

قراره  بومبيو،  مايــك  األمريكي 
باســتخدام قانون الطوارئ دون 
 22 موافقة الكونغــرس، إلبرام 
األســلحة  بيع  اتفاقيــة حول 
واإلمارات والسعودية  األردن  إلى 
مليار   8.1 قــدره  إجمالي  مببلغ 
دوالر لردع ما اســماه " العدوان 

اإليراني".
"نيويورك  لصحيفــة  ووفقــا 
تاميــز"، فإن الصفقات تشــمل 
ذلــك توريد 120 قنبلــة عالية 
الدقة مــن إنتاج Raytheon إلى 
باإلضافة  واإلمارات،  السعودية 
إلى توفيــر الصيانــة ملقاتالت 
F-15، وتوريد  سعودية من طراز 
مدافــع "هاوتــزر" ومنظومات 

مضادة للدبابات وبنادق آلية.
أن  الصحيفــة،  وتؤكــد 
لــم يكــن على  الكونغــرس، 
علــم، بالبنــد اخلــاص بإنتاج 

والتوجيه  التحكــم  أنظمــة 
للقنابــل الدقيقة املذكورة في 
السعودية. ومثل هذه الصفقة 
تعنــي نقــل تكنولوجيا هامة 
القومي  لألمن  بالنســبة،  جدا 
األمريكي إلــى دولة أخرى، وهو 
ما يتعــارض مع وعــود ترامب 

االنتخابية.
ومــن اجلديــر بالذكــر، ان دوال 
 – األطلسي  في حلف شــمال 
الناتــو – الذي يضــم الواليات 
املتحــدة أيضــا، ال متتلك مثل 
وكانــت حتى  األســلحة  هذه 
تتفــاوض مــع  وقــت قريــب 
وحتى  بشأنها  املتحدة  الواليات 
في  تفاهــم  وقعــت مذكــرة 
شــباط املاضي لتنفيذ مشروع 
مشــتريات مشــتركة لقنابل 
وصواريخ أمريكية عالية الدقة.
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تقريـر

نيويورك تايمز: ترامب يسلم السعودية واالمارات
120 قنبلة ذكية لـ"ردع إيران"

بعض دول الناتو تفتقر اليها..

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفــادت تقارير بان حــراكاً يجري 
بن العراق وفرنسا حلسم مصير 
االرهابيــن األجانــب املعتقلن 
فــي البالد ويحملون اجلنســية 

الفرنسية.
وقــال وزيــر الدولة الفرنســي 
للشــؤون األمنية، لــوران نونيز، 
الفرنسين  من  أخرى  "أعداداً  أن 
ســُتنقل إلى بغــداد" ، بيد أن 

لبغداد شروطها وحسب مصادر 
متعــددة، فإنها تريــد "مقابالً" 

لقيامها بهذه املهمة.
وتدور منذ أسابيع اتصاالت بينها 
وبــن العواصــم املعنية، وعلى 
وفق معلومــات حصلت عليها 
صحيفة لو فيغارو الفرنســية 
ونُشــرت في عددها ليوم أمس، 
فإن اجلانب العراقي يطلب مبليون 
دوالر عن كل متهم ُحكم عليه 

باإلعــدام ومليوني دوالر عن كل 
ف حكمه  محكوم باإلعدام يخفَّ

إلى السجن مدى احلياة.
وتفيــد التقديرات بــأن هنالك 
مــا يربو علــى ألفي داعشــي 
موجوديــن بأيــدي الســلطات 
العراقيــة ويتعن إضافة َمن قد 
إليها من شمال شرقي  يُنقلون 

سوريا.
في  متداولة  معلومــات  وتفيد 

الفرنســي،  اجلانب  بــأن  باريس 
يدرس خطة مساعدة السلطات 
العراقيــة علــى بناء ســجون 
احلراســة  وتوفير  وآمنة  حديثة 
عليها من خالل شــركات أمنية 
خاصة مقابل جتاوب الســطات 
العراقية مع مطلب استبقائها 
لديها  الفرنســين  "اجلهادين" 

عقب محاكمتهم.
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بغداد - وعد الشمري:
دعــا خبــراء قانونيــون، امس 
االحد، رئاســة مجلس النواب 
إلى االمتثال إلى قرارات احملكمة 
االحتاديــة العليــا بخصــوص 
اســتبدال النــواب، الفتن إلى 
على  حصلوا  منهــم  ثالثة  أن 
لم  لكن  لصاحلهــم  احــكام 
القسم  بتأدية  لهم  يســمح 

الدستوري لغاية االن.
الشــريف،  اخلبير محمد  وقال 
فــي تصريــح إلــى "الصباح 

اجلديــد"، إن "رئاســة مجلس 
النواب ملزمــة بتنفيذ قرارات 
العليــا  االحتاديــة  احملكمــة 

بخصوص استبدال النواب".
واضاف  الشــريف، أن "احكاماً 
سبق أن صدرت باستبدال اربعة 
اعطــت مقاعد  نــواب، حيث 
نيابية لــكل من ســتار جبار 
مــن قائمة احلكمــة، ومحمد 
فرمان مــن قائمــة اجلماهير، 
ويونادم كنا من قائمة الرافدين، 
وخالدة رشــو من قائمة احلزب 

بدالً  الكردستاني،  الدميقراطي 
قوائمهم  من  اخرين  اربعة  عن 

نفسها ".
وأشــار، إلــى أن "نائبــا واحدا 
له  ســمحت  هؤالء  من  فقط 
رئاســة مجلس النواب بترديد 
االشتراك  ويستطيع  القسم، 
في اجللسات املقبلة، وهو ستار 

جبار".
"بقيــة  أن  الشــريف،  وبــن 
املرشــحن لم يســمح لهم 
لغاية االن بترديد القسم، برغم 

أن احــكام احملكمــة االحتادية 
للسلطات  وملزمة  باتة  العليا 
كافة وفقــاً للمــادة )94( من 

الدستور".
ولفــت، أن "ابقاء احلــال على 
هــو عليه مخالف للدســتور 
رئاسة مجلس  والقانون، وعلى 
ترديد  تــدرج عملية  أن  النواب 
القسم خالل اجللسات املقبلة 
وعــدم تعطيل تنفيــذ قرارات 

القضاء".
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صحيفة لو فيغارو: باريس تدرس بناء سجون في العراق 
إلبقاء عناصر داعش من مواطنيها خارج فرنسا

خبراء قانونيون: رئاسة البرلمان ملزمة بقرارات المحكمة 
االتحادية والسماح لثالثة نّواب بترديد القسم

حراك متواصل لحسم مصير االرهابيين االجانب المعتقلين في البالد 

صقر أبو فخر: التراجع إلى خط الدفاع الثاني.. 
7من الشيوعية إلى العلمانية "القسم األخير" نيجيرفان بارزاني يؤدي القسم القانوني

2اليوم االثنين رئيسًا لإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــذر النائب عن حتالــف الفتح 
حنــن القــدو امس االحــد، من 
في  العراقية  احلكومة  ســقوط 
حال اي تنــازل او تراجع عن نتائج 
فــرض القانــون فــي محافظة 
كركوك او انسحاب قوات احلشد 
منها،  االمنية  والقوات  الشعبي 
فيما شدد على ان كركوك عراقية 
البيشمركة  لقوات  والســلطة 

عليها دستوريا.
وقــال القــدو فــي تصريحــات 
الصباح  عليها  اطلعت  صحفية 
اجلديد، إن "اشــتراط الدميقراطي 
القــوات  خــروج  الكردســتاني 
االمنية واحلشــد الشــعبي من 
للتفاوض  اولى  كخطوة  كركوك 
علــى مصير احملافظــة هو خرق 
دســتوري كبير والميكــن القبول 
به"، مبينا ان "كركوك محافظة 
عراقية وال تعتبر جزء من االقليم 
كي يتــم التحكم مبلفها االمني 

من قبل قوات البيشمركة".
ان "البيشــمركة  القدو،  واضاف 

وضمن الدستور هي قوات حماية 
االقليم وال عالقة لها مبلف االمن 
في كركوك او غيرها من املناطق 
الى  االقليــم"، الفتا  خارج حدود 
ان "اي تنــازل او تراجع عن نتائج 
ستكون  باحملافظة  القانون  فرض 
له نتائج تؤدي لسقوط احلكومة 

العراقية".
القوى  ان "اغلــب  القــدو،  واكد 
السياســية الوطنيــة ترفــض 
احلشد  انســحاب  قاطع  بشكل 
الشــعبي والقــوات االمنية من 
كركــوك، كونها محافظة تابعة 
اداريا وامنيــا للحكومة االحتادية 

وليس االقليم".
وكان النائب عن احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني دانه جزع، قال في 
ســحب  ان  صحفية،  تصريحات 
والشــرطة  العراقــي  اجليــش 
مــن محافظة كركوك  االحتادية 
هو شــرطنا للبدء باجراء حوارات 
سياســية مع احلكومة االحتادية 
بغداد  في  السياســية  واالحزاب 

النهاء اخلالفات بشأن احملافظة ".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت وزارة الطاقة اإليرانية، 
%50 من  العراق سدد  ان  األحد، 
املترتبة عليه  الديــون  إجمالي 
من استيراد الكهرباء من ايران، 
مبينة أنها تتسلم مستحقات 
تصديــر الكهرباء مــن العراق 

بالدينار واليورو.
اإليرانية  "فارس"  وكالة  ونقلت 
عن مساعد وزير الطاقة همايون 
حائري أن "ايران تتســلم حاليا 
الكهرباء  تصدير  مســتحقات 
للعراق بعملتي الدينار واليورو"، 
مبيناً أن "بغداد سددت مايصل 
لـ 50 باملئة من اجمالي الديون 
املترتبة عليها بهذا اخلصوص".

وأوضــح حائــري، أن "حجــم 
اجلوار  لدول  الكهربــاء  صادرات 
فــي  ميغــاواط   1200 تبلــغ 
مقابل استيراد 350 ميغاواط"، 
الفتاً إلــى أن "دول اجلــوار تقر 
بجــودة الكهرباء اإليرانية على 
خلفية قوة شــبكة الصناعة 

الكهربائية".
ويســتورد العراق حالياً الطاقة 
الكهربائية من إيران عبر أربعة 
كرمنشــاه  خط  هي:  خطوط 
- ديالى وخط ســربيل زهاب - 
البصرة،   - خانقن وخط عبدان 
وتُغذى  – عمــارة،  وخط كرخة 
هــذه احملافظات عبــر خطوط 

كهرباء الضغط العالي.

القدو: كركوك عراقية 
والحكومة سوف تسقط اذا 

تنازلت عنها للبيشمركة

العراق يسدد نصف الديون 
المترتبة عليه إليران عن 

استيراد الكهرباء

جراء استمرار التلكؤ بحسم ملفات مستعصية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجليل  كتلة  عــن  النائب  توقع 
اجلديد ســركوت شمس الدين 
ان يشهد الفصل  امس االحد، 

التشــريعي الثالث استكمال 
التشكيلة احلكومية.

وقال شــمس الديــن في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 

منه، ان "اخلــالف على الوزارات 
التشــكيلة  مــن  املتبقيــة 
احلكومية مايزال قائما"، مؤكداً 
ان "كل ما يدور في االروقة عن 

من  هو  اتفاق سياســي  وجود 
ضرب اخليال".

ان  الديــن  شــمس  وأضــاف 
التشــكيلة  "اســتكمال 

احلكوميــة يحتاج الــى اتفاق 
مرشحي  حلســم  سياســي 
الــوزارات املتبقيــة، ومثل هذا 
االمــر غير موجود فــي الوقت 

احلالــي، مما يجعلنــا نتوقع ان 
الى  ان يؤجل  االمر ميكــن  هذا 
من  الثالث  التشريعي  الفصل 

عمر مجلس النواب".

نائب يرجح تأجيل استكمال التشكيلة الحكومية الى الفصل التشريعي الثالث للبرلمان 

دونالد ترامب واالمير محمد بن سلمان "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مستشفى ابن الهيثم 
التابع  للعيــون  التعليمــي 
لدائــرة صحــة الرصافة في 
استقبال  االحد،  امس  بغداد 
جــراء  اصابــة  حالــة   55
اســتعمال العــاب االطفال 
ذات  العنــف  احملرضــة على 
البالســتيكية  االطالقــات 
ســجلت  فيما  )الصجــم(، 
شــعبة الطوارئ اســتقبال 
765 مراجعا خــالل ايام عيد 

الفطر املبارك.
املستشــفى  مديــر  وقــال 
الدكتور عمار فؤاد عيســى، 
"الصباح  تلقــت  بيــان  في 
اجلديد" نسخة منه، ان اغلب 
في  كانت  االصابــات  تلــك 
منطقة العــن وحتديدا لدى 
اصابات  االطفــال معظمها 
اثرها  علــى  ادخل  خطيــرة 
العمليات  صــاالت  املصابون 

اجلراحية لتلقي العالج .

على  انــه  عيســى  واوضح 
التحذيــرات  مــن  الرغــم 
الواسعة واملناشدات املتكررة 
صحة  دائرة  اطلقتهــا  التي 
الرصافــة ومستشــفى ابن 
فــي وقت  للعيون  الهيثــم 
ســابق عبر وســائل االعالم 
التــي بينــت من  اخملتلفــة 
االلعاب  هذه  خطورة  خاللها 
ومــا تشــكله مــن تهديد 
حقيقي على صحة وسالمة 
كونهــا  االعــزاء  اطفالنــا 
تسهم في قتل فرحة العيد 
باصابات قد تكون بالغة تؤدي 
الــى نتائــج وخيمة يصعب 
الصعيدين  علــى  معاجلتها 
الصحي والنفســي ، اال انه 
العيد  جاء  الشديد  ولالسف 
مسجال العديد من االصابات 
االلعاب  هذه  استعمال  جراء 
)55( اصابة  والتــي بلغــت  

خالل عطلة العيد.
تتمة ص2

55 إصابة خطيرة في العين تلقاها 
مستشفى ابن الهيثم جراء العاب 

االطالقات البالستيكية خالل العيد 
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

يؤدي نائــب رئيس احلزب الدميقراطي 
نيجيرفــان بارزانــي اليــوم االثنني، 
القســم القانونــي كثانــي رئيس 
ليخلف  العراق،  كردســتان  القليم 
بذلــك عمه مســعود بارزاني الذي 
شغل املنصب لثالث دورات متتالية. 
وانتخب بارزاني في 28 أيار املنصرم ب 
68 صوتا في برملان كردستان رئيساً 
لإلقليم، وســط مقاطعــة كتلتي 
االحتاد الوطنــي واجليل اجلديد، فيما 
اإلســالمية  اجلماعة  أعضاء  امتنع 
التصويت  الوطنــي عــن  واالحتــاد 

لصالح أي مرشح.
الذي  الكردســتاني،  الوطني  االحتاد 
في  بارزاني  لصالح  التصويت  قاطع 
جلســة البرملان قــرر عقب اجتماع 
ملكتبــه السياســي امــس األحد، 
املشــاركة في مراســم أداء بارزاني 
القســم القانونــي، بوفــد رفيــع 

املستوى.
وقال املتحدث باسم االحتاد الوطني، 
لطيــف شــيخ عمر، فــي تصريح 
للصبــاح اجلديــد عقــب انتهــاء 
االجتماع، ان املكتب السياســي قرر 
مشــاركة وفد رفيع في مراسم أداء 

رئيس إقليم كردستان القسم.
وأوضح شــيخ عمــر، أن وفد االحتاد 
الوطني سيضم كال من نائب األمني 
العــام، كوســرت رســول وأعضاء 
املكتــب السياســي، حاكــم قادر 
وعمر فتاح وأرسالن بايز، اضافة الى 
مشــاركة كتلة االحتاد الوطني في 

برملان كردستان في تلك املراسم.
مصــادر مطلعــة قالــت للصباح 
اجلديــد، ان كال من رئيس اجلمهورية 
برهم صالح ونائــب رئيس حكومة 
االقليم قباد طالباني وباقل طالباني 
سيشاركون في مراسم اداء القسم 

القانوني لرئيس االقليم. 
وستشــهد اجللســة، يوم غد، أداء 
رئيــس إقليم كردســتان القســم 
القانوني، وإبقاء اجللســة مفتوحة 
احلــزب  ليقــوم  التالــي  لليــوم 
الدميقراطــي الفائز بانتخابات برملان 
كردســتان بتقدمي مرشحه ملنصب 
رئيــس الوزراء وهو مســرور بارزاني، 
ليتــم تكليفه من قبــل نيجيرفان 
بارزاني بتشــكيل احلكومة مبرسوم 

رئاسي.
برغم  انه  اجلديــد،  الصباح  وعلمت 

تســمية  حول  اخلالفات  اســتمرار 
محافظ ملدينة كركــوك بني االحتاد 
الوطنــي واحلزب الدميقراطيني، اال ان 
االحتاد قرر املشــاركة بوفد رفيع في 
مراسم اداء القسم القانوني لرئيس 

االقليم.
االحتاد  بــني  اجتمــاع مرتقب  وكان 
الوطني واحلزب الدميقراطي حلســم 
مت  قد  كركــوك،  منصب محافــظ 

تأجيله الى اشعار آخر.
الوطنــي قد رشــح  وكان االحتــاد 
مؤخــرا عددا من االســماء ملنصب 
محافظ كركــوك، فيما لم يتوصل 
مع الدميقراطي حلد االن حول حسم 
املشاكل وتشكيل احلكومة اجلديدة.

ومن املقــرر ان تقام املراســيم في 
الساعة 11 اليوم االثنني على قاعة 

سعد عبداهلل في اربيل. 
وعن الســبب في اداء بارزاني اليمني 
خارج مبنــى البرملان، قالت فاال فريد 
رئيــس برملــان كردســتان ان هيئة 
املراسيم  اجراء  قررت  البرملان  رئاسة 
على قاعة ســعد عبــداهلل لعدم 
وجــود مكان مناســب فــي مبنى 

البرملان لهذه املراسيم. 

من جانبه قال محمد ســعد عضو 
اللجنــة القانونية فــي البرملان، ان 
مــن املنتظر حضور عــدد كبير من 
الضيوف ملراسيم اداء بارزاني اليمني 
القانونيــة، لذلك مت نقل مكان عقد 
جلســة اداء اليمني الى قاعة سعد 

عبداهلل. 
القانونية  الناحيــة  من  انه  وأضاف 
ال مشــكلة في ذلك ألنه باكتمال 
النصــاب القانوني بعقد اجللســة 
فإن األمر وكأن اجللسة منعقدة في 

مبنى البرملان. 
وفيمــا يتعلق بتشــكيل احلكومة 
اجلديدة شدد محمد سعد ان رئيس 
االقليــم بعــد اداء اليمني ســيبدأ 
لتكليــف  القانونيــة  باإلجــراءات 
بتشكيل  الدميقراطي  احلزب  مرشح 
احلكومة  ان  الى  احلكومة، مشــيرا 
ستتشــكل خالل شهر واحد ان لم 

تكن هناك اي معوقات.
هذا وتباينــت اراء كتاب وصحفيني 
اســتطلعت الصباح اجلديد آراءهم 
حــول فترة تولي نيجيرفــان بارزاني 

منصب رئاسة االقليم.
وقــال الكاتــب اســماعيل محمد 

حلد  اليوجد  انــه  اجلديــد،  للصباح 
االن ما يدعو الى التفــاؤل بان فترة 
االبن ســتختلف عن  بارزاني  حكم 
حكــم بارزاني العــم، النهما ميثالن 
التوجه واالفكار والرؤى السياســية 
نفسها جتاه قضايا االقليم واحزابه 
السياسية والية معاجلة املشكالت 

العالقة مع بغداد.
وتابع اال اننا نتأمل، ان يقدم نيجيرفان 
بارزانــي مبا انه ميثــل اجلناح املعتدل 
داخــل املكتب السياســي للحزب 
الدميقراطــي اداء مغايــرا عن الذي 
قدمه خالل ترأسه حلكومة االقليم 
احلالية، ومعاجلة االزمات االقتصادية 
والسياسية التي جنمت عن افساح 
اجملــال امام االحــزاب للهيمنة على 

مفاصل احلكم في االقليم.
بدوره اشــار الصحفي كاروان نوري، 
الى ان على احلزب الدميقراطي افساح 
اجملال امام بقية االطراف للمشاركة 
بنحو فاعل في ادارة مفاصل احلكم 
فــي االقليــم الن اســتمرار التفرد 
سيقضي على ما تبقى من ثقة بني 

االحزاب والقوى السياسية.
والقــوى  االحــزاب  ان  واضــاف، 

فشلت  الكردســتانية  السياسية 
خالل 28 عاما من حكمها لالقليم، 
في بناء مؤسســات حقيقية وهي 
مطالبــة بعــد كل هذا الفشــل 
ثروات شــعب  وتبديــد  واالخفــاق 
كردستان، مبعاجلة االخطاء السابقة 
وبنــاء جتربة تســتند الى ســيادة 
والشــفافية  والعدالــة  القانــون 

واملساواة.   
وكان جتديد الواليــة لرئيس االقليم 
بارزانــي خارج  الســابق مســعود 
تســبب  قد  القانونية  الســياقات 
بأزمــة سياســية خانقة مــر بها 
االقليم، وادت الى اغالق مبنى برملان 
كردستان من قبل احلزب الدميقراطي 
ملدة عامني منعا إلصدار قانون تعدل 
مبوجبه صالحيات رئيس االقليم الى 

توصف بانها واسعة.
ويتمتــع منصــب رئيــس االقليم 
وفقا للمادة العاشــرة، مــن قانون 
رئاسة االقليم، باملهام والصالحيات 
التالية: اصدار القوانني التي يسنها 
برملان االقليم، واصدار مراسيم اجراء 

االنتخابات العامة في االقليم.
هــذا اضافة الى اصــدار قرارات لها 

قوة القانون بعد التشــاور واالتفاق 
مع رئيس برملان كردســتان ومجلس 
الوزراء في االقليم، وذلك عند تعرض 
اقليم كردستان ونظامه السياسي 
او االمــن العام فيه او مؤسســاته 
الدســتورية خملاطر هدامــة وتهدد 

كيانه. 
اصدار العفــو اخلاص عن احملكومني، 
واملصادقــة علــى احــكام االعدام 
او تخفيفهــا الى الســجن املؤبد، 
واعالن حالــة الطوارئ مبوجب قانون 
خاص، وعدم الســماح بإدخال قوات 
عند  االقليم  الى  احتادية  مســلحة 

االقتضاء االّ مبوافقة برملان االقليم. 
اخلاصة  الدرجــات  تعيني اصحــاب 
بنــاء على ترشــيح الوزيــر اخملتص 
وموافقــة مجلس الــوزراء، وتعيني 
احلكام ورئيس واعضاء االدعاء العام 
بعد ترشــيحهم مــن قبل مجلس 
قضــاء االقليم، هذه فضال عن منح 
القوات  العســكرية لضباط  الرتب 
االمن  وقــوى  لإلقليــم  املســلحة 
واحالتهم على  الداخلي وطردهــم 
التقاعــد على وفــق القانون، ومنح 

االوسمة واالنواط مبوجب القانون.

االتحاد قرر المشاركة في المراسيم بوفد رفيع المستوى

نيجيرفان بارزاني يؤدي القسم القانوني
اليوم االثنين رئيسًا لإلقليم

نيجيرفان بارزاني

االتحاد الوطني 
الكردستاني، الذي 
قاطع التصويت 
لصالح بارزاني في 
جلسة البرلمان قرر 
عقب اجتماع لمكتبه 
السياسي امس األحد، 
المشاركة في مراسم 
أداء بارزاني القسم 
القانوني، بوفد رفيع 
المستوى

انتظر العرب لســنوات طويلة وهــم يبحثون عن 
العــراق املعافى وقد ضمد جراحه وانتهى من جدل 
الطائفية واحلزبية والقومية واملذهبية وهاهو يعود 
لهم في مكة املكرمة بلســان عراقي فصيح لم 
ينَس فيه الرئيــس برهم صالــح ان يرفع العربية 
الــى مقامها الرفيــع وان يبرع في كســر الرتابة 
العرب  الرؤســاء  اقرانه من  والتقليدية لكلمــات 

وكلمات من سبقوه في الرئاسات العراقية.
 واذا كان هنــاك مــن شــيء جديد فــي القمم 
العربية فإن هذا التذكير الشــجاع باالستقاللية 
وعدم التبعيــة وهذا التوازن بــني القومية والدين 
وهذا االنعتاق مــن احملاور وهذا االنتمــاء لالعتدال 
والعقالنية هو اجلديد الــذي جاء به الرئيس صالح 
في كلمته االخيرة امــام الزعماء العرب في مكة 
املكرمــة حيث افتقدت القمم العربية لســنوات 
طويلة مثل هذا احلضــور البهي للعراق والذي كان 
لســنوات طويلة يشــكل رقما صعبا في املعادلة 
العربية وكانت تديــن له الزعامات العربية بالريادة 
والقيــادة الى جانب جمهورية مصــر العربية ولم 
يكن من املمكن جتاوز مصر والعراق في تقرير املكان 
والزمــان في كل القمم العربيــة التي عقدت في 

العواصم العربية قبل عام 1990 .
وقــد شــكلت افعال النظام الســابق وطيشــه 
وخروجه على املبادئ التي جــاء بها نظام اجلامعة 
العربيــة معاول هدم في العمل العربي املشــترك 
ومنذ احتــالل الكويت ومــا اعقبها مــن احداث 
سياسية واقتصادية بقي الدور العراقي يتراجع في 
املنظومة العربية ونالت العزلة الدولية والعقوبات 
املفروضة على العراق من مكانة العراق وســمعته 
في احملافل الدولية وكان من املنتظر ان يعيد النظام 
السياسي اجلديد الذي تشــكل عام 2003 العراق 
الــى مكانته التي عهدها العــرب على مر التاريخ 
وان يرمم ما مت تخريبه في خارطة العالقات العراقية 
مــع محيطــه االقليمــي والعربــي اال ان جتليات 
التعددية والتركة الكبيرة إلرث النظام الشــمولي 
احلزبية  للتحالفات  السياســي  التعامل  وانحراف 
واالجتهادات الواسعة في التعامل مع الدول اجملاورة 
واذعان مؤسســات الدولة عامــة ووزارة اخلارجية 
خاصــة إلرادات فئويــة وحزبية افقــد العراقيون 
خارطــة الطريق الصحيحة في التعاطي مع ملف 
العالقــات اخلارجية وبقي هذا امللف حتت ســطوة 
التأثيرات االقليمية وبقيت ادواته الداخلية مغلولة 
حتت ســطوة االحزاب وســادت الى حــد بعيد في 
العراق الرؤى واالفكار احلزبية على حســاب االفكار 
الوطنية ولرمبا كانت كلمة الســيد الرئيس برهم 
صالح ايذانــا حقيقيا بعودة العــراق الذي انتظر 
شعبه والشعوب العربية سنوات طويلة كي يرونه 
مثلما حتدثت عنه الشيوخ  ومثلما تتمناه االجيال .

كلمة العراق ..!

نواب يتهمون احلكومة بالضعف 
واملزاجية وترحيل االزمات وخرق 

الدستور والتسويف وخيانة األمانة 
وتسلب مجلس النواب حقه في متابعة 
البرنامــج  احلكومي،  فقــرات  تنفيــذ 
بني  القائمة  االنحرافــات  وتشــخيص 

املنجز واخملطط”.
وتابعــت اخلزاعي “لــذا اطالب مجلس 
الــوزراء باإلفصــاح ونشــر كل تقارير 
البرنامج احلكومي  العمل املنجز ضمن 
وبشكل عاجل، ليتسنى لنواب الشعب، 
البرنامج  وخصوصاً جلنة مراقبة تنفيذ 
احلكومــي والتخطيط االســتراتيجي 
من مطابقة البيان احلكومي مع املنجز 
فعلياً، وفــق ما تعهدت بــه احلكومة 

العراقية في برنامجها احلكومي”.
النائب جواد املوســوي  ومن جانبه قال 
امس االحد، ان مناقشــة حجب الثقة 
عن حكومــة رئيس الــوزراء عادل عبد 
املهدي، ستتم اذا مت التنصل من املواعيد 

املتفق عليها.
وقال املوســوي في بيان تلقت “الصباح 
اجلديد” نســخة منه، “الى رئيس الوزراء 
عادل عبد املهــدي، ان اي عملية تأجيل 
للمواعيــد املتفــق عليه داخــل اروقة 
مجلس النــواب او ما جــاء بتعليمات 
انهاء  للدولة مــن  االحتاديــة  املوازنــة 
تكليــف جميع الدرجــات اخلاصة التي 
تعمل بالوكالة بنهاية هذا الشــهر او 

اجملالس  انتخابات  تأجيل موعد  موضوع 
البلدية الى الســنة املقبلة هو تنصل 

عن الوعود التي قطعتها للشعب”.
وعد ان “ذلك ســيكون تسويفا وخيانة 
لالمانة التي على اساســها مت انتخابك 
كرئيــس للوزراء”، مشــيرا الى ان “ذلك 
ســيدفعنا الى مناقشة عملية حجب 
الثقة عن احلكومة في حال التنصل او 

االخالف بهذه الوعود”.
كما عــد النائــب عن كتلة ســائرون 
جواد املوســوي، اول امس السبت، تأخر 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي بحســم 
املرشــحني للــوزارات الشــاغرة “خرقاً 
دســتورياً”، مؤكداً قدرة مجلس الوزراء 
الكابينــة احلكومية  على اســتكمال 
خالل أســبوع في حال إرســال ٣ إلى ٥ 
مرشحني من قبل رئاســة الوزراء لكل 

وزارة.
وفي الســياق، أكّد النائــب عن حتالف 
ســائرون عالء الربيعي امس االحد ، أن 
أغلب وزراء حكومة عــادل عبد املهدي 
يعملون مبزاجهم وســيتم اســتجواب 

اربعة منهم من قبل البرملان.
تابعته  تصريــح  فــي  الربيعي  وقــال 
الصبــاح اجلديد، أن “الشــعب العراقي 
مير بحالة أمتعــاض ويأس من احلكومة 
احلالية ألنه كان يأمل بحكومة شجاعة 
وقوية واالن مــا يحدث هو مجرد ترحيل 
لالزمات وتدوير للفساد وال وجود لنتائج 

حقيقية على أرض الواقع”.
وأضــاف أن “أغلــب وزراء حكومة عادل 
عبــد املهــدي يعملــون مبزاجهم ومن 
بينهم وزير االعمار واالســكان الذي هو 
مجرد وزير استعراضي ومن هذا املنطلق 
سيتم إســتجواب أربعة وزراء من قبل 

البرملان خالل اجللسات املقبلة”.

صحيفة لو فيغارو: باريس تدرس 
بناء سجون في العراق إلبقاء عناصر 

داعش من مواطنيها خارج فرنسا
لكن باريس التي ترفض بشكل قطعي 
عودة االرهابيني، تبحث عن حلول أخرى 
على رأســها إنشــاء محكمــة دولية 
حملاكمتهــم ليس في ســوريا وإمنا في 
بلد جار قد يكون األردن فيما املرجح هو 

العراق.
ورغم غياب األرقام الدقيقة، فإن املتوافر 
من التقاريــر يفيد بأن 450 شــخصاً، 
بينهم 250 قاصــراً موجودون في أيدي 
قوات ســوريا الدميقراطيــة فيما يقبع 
120 فرنســياً في الســجون العراقية 

بانتظار محاكمتهم. 
إذا كانت أحــكام اإلعدام التي أصدرتها 
احملاكم العراقية في األيام األخيرة بحق 
11 فرنســياً نقلوا من شــمال شرقي 
سوريا إلى العراق قد أثارت جدالً واسعاً 
في فرنسا بســبب االتهامات املسوقة 
جلهة عدالة القضــاء العراقي وكيفية 

املتهمني  واحترام حقوق  احملاكمات  إدارة 
فإن الطــرف األول احملرج هــو احلكومة 

الفرنسية. 
فمن جهة، جتد احلكومة نفســها، كما 
فعل وزيــر اخلارجية جان إيــف لو دريان 
والناطقة باســم احلكومــة، مضطرة 
إلــى الدفــاع عــن احملاكــم العراقية 
املتهمني  بوجه منتقديها مــن عائالت 
ومحاميهــم وجمعيــات الدفــاع عن 
حقوق اإلنســان. ومن جهة ثانية، فإنها 
تؤكد أنها سوف تتدخل لدى السلطات 
العراقية ملنــع تنفيذ أحــكام اإلعدام 
بالســجن مدى  إلــى أحكام  وحتويلها 
التي سُتجرى  احملاكمات  احلياة مبناسبة 
بعد شــهر بعد تقــدمي املدانني طلبات 

استئناف. 
وكانت فرنســا قد ألغت حكم اإلعدام 
في عــام 1981 وهي تندد بــأي أحكام 
باإلعــدام أينما تصدر في العالم وتدعو 

إلى التخلي عنها.

خبراء قانونيون: رئاسة البرملان ملزمة 
بقرارات احملكمة االحتادية والسماح 

لثالثة نّواب بترديد القسم
التي  “االحــكام  أن  الشــريف،  وأوضح 
كانــت موافقــة  صــدرت جميعهــا 
للدســتور والقانــون، واعتمــدت على 
بعدما  للمقاعــد،  الصحيح  التوزيــع 
خالفت ذلك املفوضية العليا املستقلة 

لالنتخابات”.
من جانبــه، ذكــر اخلبير االخر، ياســر 
العليا  االحتادية  “احملكمــة  أن  اخلفاجي، 
الدعــاوى فأنها  تلــك  عندمــا نظرت 
مارست اختصاصاتها املنصوص عليها 

في املادة )52/ ثانياً( من الدستور”.
وتابع اخلفاجي، في حديث إلى “الصباح 
اجلديد”، ان “قســماً من النــواب الذين 
مت اســتبعادهم حتججوا بــأن االحكام 
التي صــدرت بحقهم غيــر صحيحة؛ 
كون احملكمــة االحتادية العليا كانت قد 

صادقت على فوزهم في االنتخابات”.
ويرى، أن “هــذا االدعاء ال ســند له من 
الدســتور والقانون، كون املصادقة على 
نتائج االنتخابات تعني تدقيق اســماء 
الفائزين في االنتخابــات ومعرفة مدى 
توفر شروط الترشــح فيهم التي نص 

عليها الدستور والقانون االنتخابي”.
واســتطرد اخلفاجي، أن “عملية النظر 
في صحــة اعتراضات النــواب امر اخر 
واختصاص ثان مناط باحملكمة االحتادية 
العليا ويجد ســنده في املادة )52/ ثانياً( 
من الدســتور وال عالقة لــه باملصادقة 

على النتائج”.
ويواصل، ان “النظر في صحة العضوية 
يكون من خالل اخلوض فــي الية توزيع 
املقاعد، ومعرفــة االصوات التي حصل 
عليهــا املرشــح املعتــرض والنائــب 

املعترض على صحة عضويته”.

وأفــاد اخلفاجي، بــأن “عملية املصادقة 
تكــون قبل ترديد القســم النيابي، أما 
النظر في صحــة العضوية فتبدأ بعد 

القسم”.
ومضــى، إلى أن “احملكمة ال تســتطيع 
النظــر في صحــة عضويــة اي نائب 
مــن تلقاء نفســها بــل أنهــا تنتظر 
يقدمه مرشــح خاســر على  طعنــاً 
صحة صاحب مقعد مت عــّده فائزاً في 

االنتخابات”.
ويســتغرب اخلفاجي من “عــدم ترديد 
لصاحلهم بشأن  الذين حصلوا احكاماً 
اليمني  النيابي  املقعــد  االعتراض على 
الدســتورية، وهو ما تتحمله رئاســة 
مجلس النواب التي عليها أن تســمح 

لهم بذلك خالل اجللسات املقبلة”.
يشــار إلى أن جلســات مجلس النواب 
سوف تســتأنف غداً الثالثاء، وذلك بعد 

انتهاء عطلة العيد.

نيويورك تاميز: ترامب يسلم 
السعودية واالمارات

120 قنبلة ذكية لـ”ردع إيران”
وذكــر املكتب الصحفي حللف شــمال 
األطلســي أن دول بلجيــكا واليونــان 
والنرويج  وهولندا  واســبانيا  والدامنارك 
والبرتغال وتشيكا وقعت وثيقة لشراء 
مشــترك لذخائر عالية الدقة من نوع 

“جو- أرض” من الواليات املتحدة.

ونوه املكتب الصحفي بأن هذا املشروع 
سيسمح بتوفير املال من خالل الشراء 
والتخزين واالستخدام املشترك للذخائر 

اجلوية.
القنابــل اجلوية  النقص فــي  وظهــر 
واضحا لدى بعض دول الناتو ومن بينها 
القصف  عمليات  خالل  وظهر  بلجيكا، 
اجلوي التي نفذتها دول احللف في ليبيا 

العام 2011.

55 إصابة خطيرة في العني تلقاها 
مستشفى ابن الهيثم جراء العاب 
االطالقات البالستيكية خالل العيد 

واكد عيســى ضرورة تفعيل االجراءات 
القانونية الرادعة التي حتد من انتشــار 
هــذه االلعــاب اخلطيــرة وتداولها في 
االســواق احمللية ملا تتســبب به سنويا 
، ســيما في ايــام االعياد واملناســبات 
بالكثير من حاالت االصابة لدى االطفال 
والتي قد تؤدي الى فقدان العني والعمى 
في اغلب االحيان ، اضافة الى ما  تتركه 
اثار صحية ونفسية جسيمة على  من 

شتى شرائح اجملتمع.
ومــن اجلدير بالذكــر ان االمانة العامة 
جمللــس الوزارء اقــرت في وقت ســابق 
منــع تداول العــاب االطفــال احملرضة 
علــى العنف وطالبــت بادراجها ضمن 
توجيهــات قيــادات عمليــات بغــداد 

واحملافظات.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – حترير مختطفة 
اعلن مصدر امني في الشرطة العراقية 
امــس األحد، عــن إلقــاء القبض على 
عصابة للخطف وحترير مختطفة شمال 

غربي العاصمة.
وذكــر املصــدر إن »مفارز فــوج طوارئ 
بغداد الرابع متكن من القاء القبض على 
عصابة خطف ضمن قاطع املســؤولية 
شــمال غرب العاصمة« ، مشيرا إلى، أن 

»العملية أسفرت عن حترير مختطفة«.

ديالى – ضبط اعتدة 
االستخبارات  مديرية  في  مصدر  كشف 
العسكرية امس االحد، عن ضبط اعتدة 
وعبــوات مبداهمة إلحــدى املضافات في 

محافظة ديالى.
وذكر املصــدر انه »بناًء علــى معلومات 

استخبارية دقيقة متكنت مفارز املديرية 
فــي الفرقة اخلامســة وبالتعــاون مع 
اســتخبارات لواء املشاة ١٩ من مداهمة 
إحدى املضافات فــي قرية احلوم بني زيد 
جنوب بهرز مبحافظــة ديالى« ، مضيفا 
ان »املفــارز ضبطت بداخل املضافة ٩٤٠ 
اطالقة عيار ١٤،٥ معبأة ب٢٠ علبة، و٢٧ 
عبوة ناسفة مختلفة، و٤ سبحة تفجير 

.«

كركوك – عمليات تفتيش 
أعلن مصــدر امني في قيادة الشــرطة 
االحتادية امس االحد عــن إجراء عمليات 
تفتيش في مناطق وقرى احلويجة جنوبي 
محافظــة كركــوك، بحثاً عــن »خاليا 

داعش«.
وذكــر املصــدر ان »قطعات الشــرطة 
االحتادية )الفرقة االليــة( أجرت عمليات 

تفتيش واسعة النطاق في مناطق وقرى 
احلويجة بحثاً عن خاليا داعش« ، مضيفة 
أنه »مت العثور علــى مضافات لالرهابيني 

والقبض على مشتبه بهم«.

بابل – اعتقال متهمني 
اكد مصــدر امنــي في قيادة شــرطة 
محافظة بابل امس األحد، القاء القبض 
ثالثة منهــم بجرائم  24 متهمــاً  على 
السرقة في مناطق متفرقة من احملافظة.

وقــال املصــدر إن »مفارزها مــن دوريات 
مراكز الشرطة ومفارز مكافحة اإلجرام 
24 متهماً بقضايا  القت القبض علــى 
مختلفة، خالل ممارســات أمنية ملتابعة 
تنفيــذ مذكرات اإلعتقــال الصادرة من 
احملاكم اخملتصة بحق مطلوبني للقضاء«، 
موضحــا أن »ثالثــة منهــم متهمــني 
بإرتــكاب جرائم الســرقة ، أُعتقلوا إثر 

عمليات نوعيــة نفذتها مفارز مكافحة 
اإلجرام وسط مدينة احللة ». 

واسط – رفع حظر 
قرر مصدر امني في شــرطة محافظة 
واســط امس االحد، رفع احلظر عن سير 
الدراجات النارية في مدينة الكوت، فيما 

دعت مفارزها الى محاسبة اخملالفني.
وذكر املصدر ان »شــرطة واســط قررت 
رفع احلظر عن سير الدراجات النارية في 
احملافظة  ونواحي  واقضية  الكوت  مدينة 
وبنفس الوقــت اكدنا على مفارزنا كافة 
مبحاسبة اخملالفني«، مضيفا انه »سيتم 
محاسبتهم على وفق القانون واحالتهم 
الى القضاء ممن يسيرون باالجتاه املعاكس، 
والــذي ال ميتثل لإلشــارة املرورية، ومن ال 

يحمل االوراق الثبوتية«. 

صالح الدين – اعتقال ارهابي 
افــاد مصدر امني فــي محافظة صالح 
الدين امس االحد بأن قوة امنية اعتقلت 
ارهابيــا مــن مواليــد 2002 في كمني 

مفاجئ ضمن قضاء سامراء.
وقــال املصــدر إن »قــوة من الشــرطة 
االحتادية القت القبض على شخص من 
سكنة املوصل مطلوب على وفق املادة ٤/

ارهاب من قبل سيطرة مفاجئة للواء ١٣ 
ضمن قاطع سامراء« ، مضيفا أن »القوة 
نقلت املعتقل الى مركز امني للتحقيق 

معه.

االنبار – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في الشــرطة العراقية 
امس االحد بأن شــرطيا اصيب بتفجير 
عبوة الصقة في منزله بناحية البغدادي 

التابعة حملافظة االنبار .

وقــال املصــدر ان »عبــوة الصقة كانت 
مثبتة عند باب منزل منتســب في فوج 
طــواريء ١٨ بشــرطة االنبار فــي قرية 
احملبوبيــة التابعة الى جزيــرة البغدادي 
بناحية البغــدادي )٩٠كم غرب الرمادي(، 
انفجــرت صبــاح يوم امس مــا ادى الى 
اصابة املنتســب في احلال« ، مضيفا ان 
»قوة امنية طوقت مكان احلادث، وفتحت 

حتقيقا ملعرفة مالبساته«.

ميسان – اعتقال مطلوب 
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة 
ميســان امس االحــد اعتقــال متهم 
»مراجــع« اعتــدى على طبيــب مقيم 

مبستشفى قلعة صالح في احملافظة.
األجهــزة  »واجــب  إن  املصــدر  وقــال 
األمنية هو توفيــر احلماية التامة جلميع 
األطباء  شــريحة  ومنها  اجملتمع  شرائح 

الى  كافة«، مشــيرة  الصحية  والكوادر 
أن »هناك تنسيقا مشــتركا مع جميع 

املستشفيات واملراكز الصحية«. 

نينوى – قصف جوي
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
نينوى امس االحــد ان طائرات التحالف 
الدولي شنت ، ضربات جوية على اهداف 
جبال  في  االرهابيــة  داعــش  لعصابات 

مخمور جنوبي احملافظة .
وذكر املصدر انه »وبناًء على ورود معلومات 
مع  وبالتنســيق  دقيقة  اســتخباراتية 
قيادة العمليات املشتركة نفذت القوات 
العراقيــة وطائــرات التحالــف الدولي 
غارات جوية اســتهدفت خاللها أهداف 
أماكــن تواجــد مقاتلني داعــش حيث 
كانوا مختبئــني في جبال مخمور ضمن 

محافظة نينوى«.

تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها شمال غربي بغداد * ضبط اعتدة وعبوات بمداهمة لمضافة ارهابية بديالى 
القاء القبض على 24 متهمًا ثالثة منهم بجرائم السرقة في بابل* ضربات جوية على اهداف ارهابية في جبال مخمور
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بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت شــركة الــزوراء العامة 
احــدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن قدرتها واستعدادها 
العام  القطاعني  لتلبية حاجــة 
واخلاص من شتى الغازات الطبية 
موقع  في  املنتجــة  والصناعية 

املنصور التابع لها. 
واشــار مديــر عــام الشــركة 
املهندس هادي علي طه إلى قيام 
للشــركة  التابع  املنصور  موقع 
وزارة  مستشــفيات  بتجهيــز 
الصحــة باالوكســجني الطبي 
عالية تصل  وبنقــاوة  الســائل 
إلــى %99,7 لتغطية احتياجات 
املرضــى الراقديــن فــي تلــك 
العطل  أيام  خالل  املستشفيات 

واملناسبات .
املوقع  أن  العــام  املديــر  واضاف 
املذكور قام ايضــا بتجهيز وزارة 
الصحــة بكميــات من ســائل 
النتروجني. مفصحا عن ان موقع 
املنصور ميتلك إمكانيات وخبرات 
الطبية  الغازات  إنتاج  في  كبيرة 
اجملهز  يعــد  حيث  والصناعيــة 
األول في العــراق من حيث نقاوة 
التام  االستعداد  لديه  وان  املنتج 
لتجهيــز جميع املستشــفيات 
والشــركات احلكومية والقطاع 
اخلــاص بانواع الغــازات الطبية 
املطلوبة  بالكميات  والصناعية 

واملواعيد احملددة. 
علــى صعيــد متصــل اعلنت 
للصناعات  العامــة  الشــركة 
إحــدى  واالطــارات  املطاطيــة 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن تسويق منتجاتها من إطارات 

ديوانية متعددة األحجام. 
الشركة  وقال مصدر مخول في 
أن مصنع إطارات الديوانية التابع 
اطارات  بتســويق  قام  للشركة 
ديوانيــة باالحجــام ) 20-1200( 
)1200-24( لصالــح مديريــة  و 
لوزارة  التابعــة  املثنى  كهربــاء 
الكهربــاء وبعــدد ) 30 ( اطارا ، 

مؤكدا أن اطــارات الديوانية من 
نــوع )CROSS PLY( الشــبكي 
وخاضعــة فــي جميــع مراحل 
اجلهــاز  لفحوصــات  انتاجهــا 
املركــزي للتقييس والســيطرة 
النوعيــة ومبواصفــات شــركة 
وتصلــح  االيطاليــة   )pirelli(
الوعرة  الطرق  في  لالســتعمال 
واملناخية  اجلوية  الظروف  وشتى 
وتتحمل درجــات احلرارة املرتفعة 
واملنخفضــة ولها طاقة حتملية 
عالية ومضمونة ملدة ثالثة أشهر 

من تاريخ البيع. 
واكد املصدر ان اطــارات ديوانية 
الصينية  االطــارات  تتفوق على 
الهنديــة واالطارات  واالطــارات 

االطار  مــع  وتتنافس  االيرانيــة 
التركي والكوري ، مبديا استعداد 
الفــوري  للتجهيــز  الشــركة 
للمواطنــني ودوائــر الدولة على 
حد ســواء ومــن منافــذ البيع 
في الديوانية والنجف االشــرف 

وباسعار تنافسية. 
من جانبها أكملت شركة ديالى 
العامــة احــدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعادن عقدا اخر من 
عقودهــا مع الشــركة العامة 

لتوزيع كهرباء الوسط. 
وقال مدير عام الشركة املهندس 
أن  عبدالرســول محمد عــارف 
األخيرة  الدفعة  جهزت  الشركة 
كهرباء  مــع  املبرم  العقــد  من 

الوســط والبالغــة 30 محولة 
 )11KVA/400( ســعة  توزيــع 
وبهــذا تكون الشــركة قد أمتت 
التزامهــا مع الشــركة العامة 
الوســط مبوجب  لتوزيع كهرباء 
واملتضمن جتهيزها  العقــد  هذا 
بـــ ) ٥٢٥ ( محولة توزيع متعددة 
السعات شملت ) ٤٠٠ ( محولة 
 )11KVA/400( ســعة  توزيــع 
و)١٢٠( محولــة توزيــع ســعة 
)11KVA/250( مع خمس محوالت 
 )11KVA/630( ســعة  توزيــع 

وضمن املدة احملددة. 
الى ذلك اعلن مدير عام الشركة 
التعدينية  للصناعــات  العامة 
علوان  حســني  علي  املهنــدس 

عــن املوقــف املالي للشــركة 
خالل انعقاد اجللســة االعتيادية 

السابعة جمللس اإلدارة. 
وأشــار املديــر العــام إلــى أن 
نســبة كفاءة األداء خالل شهر 
أيــار املاضــي بلغــت %110 وان 
الشــركة رابحة ، الفتــا إلى أن 
هذا اإلجناز حتقــق وتضافر جهود 
التي  الشــركة  ومنتسبي  ادارة 
تواصل عطاءهــا وجناحها لدعم 
الصناعــة العراقيــة واالقتصاد 
ذاته  الوقت  ، مؤكدا في  الوطني 
احلثيث  الشركة وســعيها  عزم 
للوصول إلى مســتوى شــركة 

رابحة بشكل تام. 
جتدر اإلشــارة إلى أن الشــركة 

التعدينية  للصناعــات  العامة 
من الشركات الصناعية العريقة 
صناعيتني  هويتــني  متتلك  التي 
الصناعات  مجــال  فــي  األولى 
االسفلتية والكيمياوية والثانية 
التعدينية  الصناعات  مجال  في 
أنواع  الشــركة  تنتــج  حيــث 
واملضافات  االسفلتية  املنتجات 
اخلرســانية إضافة إلى منتجات 
قير األكســاء املطــور والصوف 
الصخــري وشــتى الراتنجــات 
الصناعيــة ومنتجــات العــزل 
األحبار  منتجــات  وكذلك  املائي 
واملركزات اللونية واالصباغ وامللح 
الصناعــي واملطبوعات املتنوعة 

وغيرها الكثير من املنتجات. 

»الزوراء » تجهز المؤسسات الصحية بغاز 
االوكسجين الطبي عالي النقاوة

»المطاطية«  تسوق منتجاتها من إطارات ديوانية الى وزارة الكهرباء

جهزت شركة 
الزوراء المؤسسات 

الصحية بكميات 
من سائل النتروجين 

التي تمتلك إمكانيات 
وخبرات كبيرة في 

إنتاج الغازات الطبية 
والصناعية ، اذ يعد 
المجهز األول في 

العراق من حيث 
النقاوة

االنتاج الصناعي يتطور
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الزراعة تجهز مربي 
الدواجن واألسماك 

بالذرة الصفراء

وزير التعليم العالي 
يرأس اجتماع مجلس 

جامعة البصرة

الصحة تنفذ برنامجا 
الكترونيا لتوزيع المالكات 

الطبية والتمريضية

بغداد _ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الزراعة / شركة ما بني النهرين 
العامة للبذور عن املباشرة بتجهيز حبوب 
الذرة الصفراء املســتوردة املدعومة ملربي 

الدواجن واألسماك في احملافظات كافة.
فقد متت املباشــرة بتجهيــز حبوب الذرة 
املدعومة عن طريق  املســتوردة  الصفراء 
معامل إنتــاج الذرة الصفــراء املتواجدة 
في احملافظات كافة وبســعر جتهيز الذرة 
احملليــة نفســه البالغ )280( ألــف دينار 
للطن الواحد وبنســبة جتهيز تبلغ )50%( 

للمحلية و)%50( للمستوردة.
ودعت الوزارة املربني املشــمولني بالصرف 
الــذرة الصفراء  إلــى مراجعة معامــل 
املنتشرة في احملافظات كافة بأسرع وقت 
ممكن لتســلم حصصهم املقــررة، وتأتي 
هذه اخلطوة لغرض تشجيع املربني ودعم 

قطاع الثروة احليوانية في البلد.

البصرة _ الصباح الجديد :
والبحث  العالــي  التعليــم  وزيــر  ترأس 
العلمي الدكتور قصي السهيل اجتماعا 
جمللــس جامعة البصــرة ، مؤكــدا على 
ضرورة تنفيذ البرنامج احلكومي على وفق 

اسقف زمنية محددة.
زيارته  ودعا الدكتور قصي السهيل خالل 
جلامعة البصرة الى اهمية تسريع حركة 
البحث العلمي في االوساط االكادميية في 
اجلامعة ، الى جانــب مراعاة وضع املدينة 
االقتصادية  املنطقــة  باعتبارها  اخلــاص 
االهم بالنســبة للعراق، كم شــدد على 
األداء في مجمل  ضرورة حتســني جــودة 
التعليمية فــي اجلامعة وصوال  العملية 
لتحقيق مستويات ترقى مبستوى اجلامعة  
كي تتبــوأ مراتب عالية فــي التصانيف 

اجلامعية املرموقة محليا ودوليا.

بغداد _ الصباح الجديد:
قدمت دائرة التخطيط وتنمية املوارد في 
وزارة الصحــة عرضا لبرنامــج الكتروني 
لتوزيــع املــالكات الطبيــة والصحيــة 

والتمريضية االختصاص 
ومت العــرض بحضور مدير قســم تطوير 
القــوى العاملة الدكتــور محمود حيدر 
املعلومات  تكنولوجيا  شعبة  ومدير  عزيز 
علي محمد حســني واملعنيني من قسم 
تطوير القوى العاملة وشعبة تكنولوجيا 

املعلومات .
وبني مدير الدائرة الدكتــور زامل العريبي 
التوزيعات  فــي  اليرنامــج  هــذا  اهمية 
وتســهيل االجــراءات علــى مالكاتنــا 
انفكاكهــم  ومتابعــة  املتخصصــة 
ومباشــرتهم لتعزيز ورفــد دوائر الصحة 

كافة ومنها احملافظات الشحيحة .
وعرض املهندس محمد غسان من شعبة 
بشــكل  البرنامج  املعلومات  تكنولوجيا 
تفصيلــي وكيفية اكمال ملء املعلومات 
الــواردة فيه ومتابعتها مــن مركز الوزارة 
ودوائــر الصحة املعنيــة ومتابعة التوزيع 
واالنفكاك  القــرارات  واملصادقــة علــى 
لتكون  التشــجيعي  والسياق  واملباشرة 
قاعــدة معلومــات كاملة عــن املالكات 

التخصصية . 
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 بغداد _ الصباح الجديد:

توعــد محافــظ واســط، الدكتور 
محمــد جميــل املياحــي، بضرب 
واملبتزين  واملفسدين  الفساد  رؤوس 
يعملون  الذين  واملقاولني  للشركات 
داخل احملافظــة، فيما وصف املقاول 

الذي يعطي رشوة بـ » اجلبان »,
وأكــد احملافــظ رفضــه القاطع لـ 
»الواســطة« من أية جهة كانت أو 
تدخل بشــأن املشــاريع واملقاوالت، 
عــاداً ذلك بابــاً من أبواب الفســاد 
وقال  النزاهــة،  وعدم  واحملســوبية 
والنزيه  والكفؤ  الناجــح  إنه يدعم 

بعمله دون أية تأثيرات أخرى.
جــاء ذلك خــالل حديث لــه خالل 
االجتماع املوســع الــذي اقيم على 
قاعــة االدارة احملليــة مبدينة الكوت 
للمقاولــني وأصحــاب الشــركات 
كافة في احملافظة بحضور عدد من 
أعضاء مجلــس احملافظة واملعاونني 
الوحدات  ورؤســاء  واملستشــارين 
االداريــة إضافة الى مــدراء الدوائر 
مشاريع  مناقشــة  خالله  مت  والذي 

احملافظة للعام احلالي 2019.
وقــال املياحي » من املؤســف جداً 
نسمع أحياناً عن وجود حاالت ابتزاز 
أو طلب رشوة من املقاولني وأصحاب 
الشــركات من قبــل البعض لقاء 
متشية أعمالهم ومشاريعهم لكن 
ما يؤســفنا أكثر أن املروجني لهذه 
األقاويــل لم ولن يقدمــوا لنا دليالً 

واحداً على ذلك.«
وأضاف » كم حترينا وســوف استمر 
بالتحري عــن أية أدلــة تثبت ذلك 
وإذا ما ثبــت لي بالدليــل القاطع 
وجود مثل هذه احلاالت ســيكون لي 
موقف بضرب الفاسدين واملفسدين 
واملبتزيــن مهما كانــت عناوينهم 

وانتماءاتهم.«
وأكــد أن » اللجوء الى الواســطة 
أو محاولــة الضغــط علــى إدارة 
واللجان  املهندسني  وعلى  احملافظة 
بعض  من  املشاريع  بتنفيذ  اخملتصة 
االطراف سواء كانت في السلطات 
التشــريعية أم التنفيذية أم ضمن 
ســلطات االحــزاب وحتــى التأثير 
العشائري أمر مرفوض متاماً وال ميكن 
القبول به واالنصياع له، بل سنعمل 

على كشــف مثل هــذه احلاالت إذا 
مــا حصلت وتكــررت مســتقبالً، 
ألننــا نريــد العمــل أن ميضي وفق 
املعايير العملية الصحيحة وضمن 
االســتحقاقات الطبيعيــة وليس 

بالواسطات.«
ووصف محافظ واسط املقاول الذي 
يعطي رشــوة الى أي شخص كان 
بقصد متشــية عمله بـــ » اجلبان » 
وأن مثل هذا الشخص الذي يعطي 
الرشــوة فمن غير املمكن الوثوق به 
وال بعمله ولســنا بحاجة الى مثل 

هذا النوع من املقاولني .«
مؤكــداً دعمه للشــخص الكفء 
والنزيه واخمللص بعمله ســواء كان 
مقاول أم صاحب شركة أو شخص 
املســتويات  تنفيــذي ضمــن كل 
الن  ذلــك  باحملافظــة،  التنفيذيــة 
النزاهة والدقة واالخالص في العمل 
للنجاح  االساســية  املعاييــر  هي 
والتميز وهذا ما نسعى اليه ونريده.«
كذلك أكد علــى أن »إدارة احملافظة 
ستبذل ما بوسعها لدعم املقاولني 
الشــركات ممن تســير  وأصحــاب 
اعمالهــم وفــق ما مخطــط لها 

وضمن املعايير املعتمدة وســتكون 
احملافظة حريصــة كل احلرص على 
صرف مســتحقات املقاول وصاحب 
الشركة تبعاً لنسب االجناز ونوعية 
التنفيــذ وال يكون هنــاك تأخير أو 

عرقله من غير مسوغات قانونية.«
من  جملة  الــى  احملافظ  واســتمع 
املالحظــات واالفكار التي مت طرحها 
قبل  املذكــور من  االجتمــاع  خالل 
قســم مــن املقاولــني وأصحــاب 
الشــركات واخملتصــني ســواء في 
اخلدمية  الدوائر  أم  االدارية  الوحدات 
ومتت مناقشــة ذلك بجدية ووضوح 

خدمة للمصلحة العامة.
وحضــر االجتماع عــدد من أعضاء 
مجلس واســط إضافة الى املعاون 
حيدر  الســيد  للمحافــظ  االداري 
جاســم محمد واملعــاون القانوني 
الســيد جاســم االعرحي والفني 
املهندس رحمن يســر ناهي ومعاون 
علي صبيح  السيد  اخلدمات  شؤون 
الالمي إضافة الى رؤســاء الوحدات 
االدارية كافة ومدراء الدوائر وقسمي 
التخطيــط وإدارة املشــاريع فــي 

احملافظة.

تقرير

محافظ واسط يتوعد بضرب الفاسدين والمبتزين للشركات والمقاولين  

بحثت مع وكالة »كويكا« إعادة تأهيل المركز العراقي الكوري

بغداد _ الصباح الجديد:
وقــع وزير التخطيــط الدكتور نوري 
صباح الدليمي  مذكرة تفاهم ضمن 
إطار عمل للتعاون الفني املشــترك 
مع جلنــة األمم املتحــدة االقتصادية 
)اإلسكوا(،  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
في مقر اللجنة الرئيس في العاصمة 
اللبنانيــة بيروت. وتســعى مذكرة 
التفاهم التــي وقعها الدكتور نوري 
الدليمي عن العراق مع الدكتورة روال 
لإلسكوا،  التنفيذي  األمني  دشــتي 
إلى مساعدة العراق في بناء القدرات 
وتقدمي اخلدمات االستشــارية، وذلك 
علــى وفــق الصالحيــات املمنوحة 
لإلســكوا وأولويات برامــج عملها 
واملــوارد املتاحــة لها خــالل الفترة 
ما بــني 2019 و2020. وســتضطلع 
التفاهم  ملذكرة  اللجنة األممية وفقاً 
بالتعــاون فــي تقييم أثــر التغيير 
الغذائي،  األمــن  وحتســني  املناخي، 
وتقــدمي الدعم الفنــي في مجاالت 
التكنولوجيــا واالحصــاء والنقــل 
واللوجستيات وســالمة املرور، فيما 

لبناء  خدماتها  )اإلســكوا(  ستقدم 
مؤشــر وطني للفقر متعدد االبعاد، 
وتنشيط  املالية  االستدامة  وحتقيق 
ســوق العمل، وبناء مناذج اقتصادية 
سياســية. كما ستسهم جلنة األمم 
املتحــدة االقتصاديــة واالجتماعية 
لغرب آســيا ضمــن اطــار التعاون 
الفني املشــترك في دعــم التنمية 
الريفيــة، وقيــاس اثر التشــريعات 
والقوانــني علــى حتقيــق التنمية، 
ومتكني املرأة واملســاواة بني اجلنسني، 
إعادة  امنوذجــي حول  برنامج  واعداد 
بناء االنسان في املناطق احملررة، ودعم 
التنمية  اهداف  لتوطني  الالمركزية؛ 
احمللي.كما  املستوى  على  املستدامة 
نصت االتفاقية على تنســيق جلنة 
األمم  برامج  مــع  األممية  )اإلســكوا( 
املتحــدة العاملة في العراق لضمان 
وتفادي  التنفيــذ  اتســاق عمليــة 
االزدواجيــة في تقــدمي الدعم، ورفع 
تقارير التنفيذ ونتائــج البرامج الى 
وزارة التخطيــط العراقية بصفتها 

جهة االتصال الوطنية.

بغداد _ الصباح الجديد:
للصحة  الوطني  املركــز  عقد 
وزارة  املهنية فــي  والســالمة 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
اجتماعــاً مشــتركاً مع فريق 
الوكالــة اليابانيــة للتعــاون 
ملناقشــة  )جايــكا(  الدولــي 
باالجتماع  املتعلقة  املوضوعات 
الســنوي اخلاص بتعزيز قدرات 
العاملني في مجال الســالمة 

املهنية . 
الذي  االجتمــاع  خــالل  وجرى 
ترأسه مدير عام املركز الوطني 
املهنية  والســالمة  للصحــة 
الدكتور ناضر الشمري التباحث 
التدريبية  الــدورات  بخصوص 
التي تنظمها الوكالة اليابانية 
لرفــع قــدرات العاملني ضمن 
مجــال الصحــة والســالمة 
املهنية وامكانية متديد مشروع 

التعاون لعــام 2020 فضال عن 
واملعدات  باالجهزة  املركز  جتهيز 

من قبل الوكالة اليابانية . 
يذكر ان وزارة العمل والشــؤون 
تعــاون  لديهــا  االجتماعيــة 
مشــترك مع الوكالة اليابانية 
لدعــم  الدولــي  للتعــاون 
الوطنــي  املركــز  احتياجــات 
املهنية  والســالمة  للصحــة 
ومعــدات  تدريبيــة  بــدورات 
واالســتفادة  حديثة  واجهــزة 
املتقدمة  الــدول  خبــرات  من 
التي  اخلدمات  مبستوى  لالرتقاء 
تقدم لضمان صحة وســالمة 
العاملني في شــتى االنشطة 

االقتصادية.
العمــل  وزيــر  التقــى  كمــا 
الدكتور  االجتماعية  والشؤون 
باســم عبد الزمان سفير دولة 
العراق ووفد  كوريا اجلنوبية في 

للتعاون  الكورية  الوكالــة  من 
تنفيذ  بحث  )كويــكا(  الدولي 
مشــروع إعادة اعمــار وتأهيل 

املركز العراقي الكوري. 
وجــرى خــالل اللقــاء بحــث 
املعوقــات التي حتول دون تنفيذ 
مشــروع اعــادة اعمــار املركز 
الكوري مبوجب مذكرة  العراقي 
التفاهــم املبرمة ســابقا بني 
العمل  ووزارة  وكالــة كويــكا 
ووضع احللول املناسبة لها التي 
وترميم  تأهيل  اعــادة  تتضمن 
املركز مبــا فيه من قاعات وورش 
واملعدات  باألجهــزة  وجتهيزها 
احلديثة للعمل على بناء قدرات 
تدريبية  دورات  واقامة  العاملني 
علــى وفــق اســاليب علمية 

حديثة ومتطورة. 
مــن جانبه اعرب وزيــر العمل 
الزمان  عبــد  باســم  الدكتور 

عــن رغبته فــي اقامة عالقات 
وكالة كويكا  مع  مثمرة  تعاون 
مبــا يخــدم مصلحة الــوزارة 
والعاملــني فيها مؤكدا ضرورة 
تنفيذ املشروع على وفق جدول 
زمني معد ومدروس لتحســني 
مخرجات التدريب املهني ، فيما 
بالتعاون  الكوري  السفير  رحب 
، فيما يتعلق  اجلاد مع الــوزارة 
املركز  تأهيل  مشــروع  بتنفيذ 

العراقي الكوري.
يذكر ان وزارة العمل والشــؤون 
ان  لهــا  االجتماعيــة ســبق 
وقعت مذكــرة تفاهم للتعاون 
كويكا  وكالــة  مع  املشــترك 
الكورية لترميــم واعادة تأهيل 
وتطوير  الكوري  العراقي  املركز 
عملــه لتوفيــر بيئــة مؤهلة 
للتدريب املهني ولتعزيز التعاون 

بني العراق وكوريا. 

العراق يوقع مع »اإلسكوا« مذكرة 
العمل و«جايكا« تناقشان تعزيز قدرات العاملينتعاون لتقديم الخدمات االستشارية

 في مجال السالمة المهنية

اجتماع املقاوليني واصحاب الشركات في واسط
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
طالبت األمم املتحدة بإعالن هدنة إنســانية عاجلة 
على خلفيــة القتال املتواصل بــن قوات »اجليش 
الوطنــي الليبي« بقيــادة املشــير خليفة حفتر 
وحكومــة الوفاق املعترف بهــا دوليا في العاصمة 

طرابلس.
وجاء هذا الطلب على لســان املبعوث األممي اخلاص 
إلى ليبيا غسان سالمة أثناء زيارته التفقدية أمس 
االول الســبت إلى مدرســة أبو ذر الغفاري في حي 
األندلــس بطرابلس والتي تســتقبل النازحن عن 

مناطق القتال في ضواحي العاصمة.
وذكــرت البعثة األمميــة في ليبيا على حســابها 
الرســمي في »تويتــر« أن ســالمة »طالب بهدنة 

إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم املقدم للنازحن«.
وشهدت طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ أبريل 
إثــر بدء قوات حفتــر الزحف نحــو املدينة، معقل 

حكومة الوفاق.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
عبــر آالف الفنزويليــن أمس االول الســبت إلى 
كولومبيا للتزود باملؤن الغذائية واألدوية، غداة قرار 
الرئيس نيكوالس مادورو إعادة فتح جزء من املعابر 

احلدودية مع كولومبيا غربي البالد.
وكان مــادورو قد أمر اجلمعــة املاضية بإعادة فتح 
املعابر احلدوديــة مع كولومبيا في والية تاشــيرا 
الواقعة في غرب البالد، فتقاطر امس االول السبت 
آالف الفنزويلين منذ ساعات الصباح األولى على 

اجلسور احلدودية التي تربط بن البلدين.
وحتى منتصف النهار عبر 18 ألف شخص احلدود 
من فنزويال باجتاه كولومبيا وثمانية آالف آخرين في 
االجتاه املعاكس، حسب ما قال رئيس دائرة الهجرة 

في كولومبيا كريستيان كروجر.
وقبل إغالق احلــدود في فبرايــر كان نحو 30 ألف 
شخص يعبرون جسر سيمون بوليفار الدولي الذي 
يربط مدينة سان أنطونيو ديل تاشيرا الفنزويلية 

مبدينة كوكوتا الكولومبية، وفقا لدوائر الهجرة.
لكن قرار مادورو إعادة فتح املعابر احلدودية اقتصر 
على السماح بعبور األفراد، حيث أن احلاويات التي 
وضعتها السلطات الفنزويلية على املعبر احلدودي 
ملنع دخول الشاحنات احملّملة مبا يسمى مساعدات 
أمريكيــة من كولومبيا إلى األراضــي الفنزويلية 
كانت حتى عصر امس االول  الســبت ال تزال في 
مكانهــا. وعقب إغــالق احلدود غامــر العديد من 
الفنزويلين بعبور املمرات الســرية التي تربط بن 
البلدين، واضعن أنفســهم حتــت رحمة مهّربن 

وجماعات مسّلحة.
وبحســب األمم املتحــدة، غادر أكثر مــن 3 مالين 
فنزويلي بالدهم هربا من األزمة االقتصادية األسوأ 

بتاريخ هذا البلد الغني بالنفط.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكــد وزيــرا خارجيــة األردن واملانيا 
امس األحــد ان بالدهمــا متفقتان 
على إن حل الدولتن هو »الســبيل 
الفلسطيني  النزاع  إلنهاء  الوحيد« 
اإلســرائيلي وذلك قبــل اإلعالن عن 
املرتقبة للســالم  األميركية  اخلطة 

في الشرق األوسط.
وقــال وزيــر خارجيــة األردن أميــن 
الصفدي في مؤمتر صحافي مشترك 
مع نظيره األملانــي هايكو ماس في 
وزارة اخلارجية في عمان إن »القضية 
الفلســطينية كانت فــي مقدمة 

مباحثاتنا«.
وأضاف »نحن واملانيا متفقان أن حل 
إلنهاء  الوحيد  السبيل  هو  الدولتن 

الصراع. نثمــن عاليا املوقف االملاني 
الثابت واجلهود التي تقوم بها املانيا 

من اجل حتقيق هذا احلل«.
وأكد الصفــدي أن اململكــة »تريد 
ســالما شــامال ودائما ومن اجل ان 
يكون السالم شامال ودائما«. وأضاف 
»ال بــد ان ينتهي االحتــالل وال بد ان 
تقوم الدولة الفلسطينية املستقلة 
على حدود الرابع مــن حزيران للعام 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.

سياســي  »الصراع  الصفدي  وتابع 
واحلل سياسي وبالتالي ال حل خارج 
إطار حل سياســي ينهــي االحتالل 
ويحقق حل الدولتن لتعيش الدولة 
الفلسطينية املستقلة على التراب 
الوطني الفلســطيني بأمن وسالم 

الــى جانب إســرائيل وفــق قرارات 
الشرعية الدولية«.

من جهته، قال ماس »ما زلنا متفقن 
علــى إن التوصل الى حــل الدولتن 
عبــر املفاوضات هو احلــل الوحيد« 

لهذا النزاع.
واضاف »نحن نعلم إن االردن يشــعر 
بإنه متأثر بشــكل خاص بأي خطة 
سالم للشرق االوســط بسبب دوره 
اخلــاص فيما يخص حمايــة املواقع 
املقدســة في القدس وفيما يخص 
اســتقبال االردن لهذا العدد الهائل 

من لالجئن الفلسطينين«.
أهمية  علــى  اخلارجية  وزيــرا  وأكد 
وكالة األمم املتحدة لتشــغيل وغوث 
)أونروا(  الفلســطيينين  الالجئــن 

التي دعت الواليات املتحدة في 22 أيار 
إلى حلها بعد أوقفت مســاهمتها 
البالغة نحــو 300 مليون دوالر فيها 

في آب املاضي.
وقــال الصفــدي إن »األردن واملانيــا 
شركاء في دعم االونروا التي يجب ان 
تستمر في القيام بدورها ازاء الالجئن 
الفلسطينين وفق تكليفها األممي«، 
بزيادة  إن »املانيا ستقوم  الى  مشيرا 

الدعم لالونروا«.
لتقدمي   1949 عام  األونروا  وتأسست 
خدمــات التعليــم والصحة لنحو 
خمســة مالين الجئ فلســطيني 
في األردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة 
والضفــة الغربية مبــا فيها القدس 

الشرقية احملتلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
حــذر بوريــس جونســون أبــرز 
احلكومــة  لرئاســة  املرشــحن 
البريطانيــة املقبلــة مــن أنــه 
سيرفض دفع بالده فاتورة خروجها 
مــن االحتاد األوروبــي، حتى توافق 
أفضل  شــروط  على  بروكســل 

لبريكست.
وقال جونسون لصحيفة »صنداي 
تاميز« إنــه »ينبغي على أصدقائنا 
أننــا  يفهمــوا  أن  وشــركائنا 
ســنحتفظ باملال إلى أن نحصل 
على مزيــد من الوضوح بشــأن 

الطريق الذي سنسلكه«.
الســابق  اخلارجية  وزيــر  وأضاف 
في أول تصريح له منذ اســتقالة 

تيريــزا مــاي اجلمعــة املاضية ن 
رئاســة حزب احملافظــن أنه »في 
اتفــاق جيد، املــال محّفــز ممتاز 

ومسّهل جيد جدا«.
أبرمته ماي  الــذي  االتفاق  وينص 
مع االحتاد األوروبي ورفضه البرملان 
البريطانــي على أن تســّدد لندن 
االلتزامات املالية التي تعهدت بها 
لألعوام  احلالية  امليزانيــة  مبوجب 
والتي   ،2020 2014 وحتــى  مــن 
تغطــي أيضا الفتــرة االنتقالية 

التي ينص عليها االتفاق.
وال يحــدد االتفــاق قيمــة هذه 
الفاتورة وطريقة احتسابها، لكن 
مبا  قدرتها  البريطانيــة  احلكومة 
بن 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام 

لم يؤكدها االحتاد األوروبي.
اجلمعة  استقالتها   ماي  وقدمت 
املاضية من رئاسة حزب احملافظن 
لكنهــا ســتبقى فــي مهامها 
رئيســة للوزراء إلى أن يعن احلزب 
خلفا لهــا بحلول أواخــر يوليو، 
حيث في اململكة املتحدة، يتوّلى 
تلقائيا  الــوزراء  رئاســة  منصب 
رئيس احلزب الذي يحظى بأكثرية 

في البرملان.
احلكومة  رئيس  على  وســيترتب 
البريطانية املقبل إعادة بريكست 
إلى مســاره ســواء عبــر إعادة 
التفاوض بشــأن اتفاق جديد مع 
بروكســل، أو عبر اختيــار اخلروج 
من دون اتفاق، وهما ســيناريوهان 

الســباق  مطروحــان في خضم 
خلالفة ماي.

وبــن املرشــحن الـــ11 خلالفة 
ماي، يبدو جونســون األوفر حظا، 
فقد ســبق له وشــغل منصب 
رئيس بلدية لنــدن كما كان وزيرا 
للخارجية ويعتبر قائد معســكر 

مؤّيدي بريكست.
وأســقطت محكمــة بريطانية  
رفعــت ضــّد  دعــوى  املاضيــة 
جونســون بتهمة سوء السلوك 
أثنــاء حملة  وتعّمــده الكــذب 
اســتفتاء بريكست بسبب قوله 
في حينــه إن بريطانيا تدفع 350 
دوالر(  مليون   440( جنيــه  مليون 

أسبوعيا لالحتاد األوروبي.

األمم المتحدة تدعو 
الى هدنة إنسانية 
عاجلة في طرابلس

آالف الفنزويليين يتزودون 
بالمؤن الغذائية من 

كولومبيا بعد فتح الحدود

األردن والمانيا تؤيدان حل الدولتين
 ألنهاء النزاع الفلسطيني االسرائيلي

جونسون: خروجنا من االتحاد األوربي 
لن يتحقق ما لم نحصل على شروط افضل

متابعة ـ الصباح الجديد :

إيــران امــس األحــد  هــددت 
شــركاءها االوربين في االتفاق 
النووي مبواجهــة عواقب، منها 
وقــف االلتزام، اذا لــم يطبعوا 
معها،  االقتصادية  عالقاتهــم 
وفيما قالت إن أوروبا ليست في 
موقف يؤهلهــا النتقاد طهران 
بســبب قدراتها العســكرية، 
دعــت الزعمــاء األوروبين إلى 
تطبيــع العالقــات التجاريــة 
اإلســالمية  اجلمهوريــة  مــع 
رغم العقوبــات األمريكية وإال 

سيواجهون العواقب.
اإليرانية عن  البث  ونقلت هيئة 
محمد  اإليراني  اخلارجيــة  وزير 
جــواد ظريف قولــه »األوربيون 
يؤهلهم  موقــف  في  ليســوا 
النتقــاد إيــران على مســائل 
الشــاملة  العمل  خطة  خارج 
املشــتركة« فــي إشــارة إلى 

االتفاق النووي.
األوروبيــن  »علــى  وأضــاف 
املوقعــة  األخــرى  واألطــراف 
علــى خطة العمل الشــاملة 
العالقات  تطبيــع  املشــتركة 
االقتصادية مع إيران... سنوقف 
التزاماتنــا أو ســنتحرك وفقا 

إلجراءاتها«.
األمريكي  الرئيــس  أعلن  وكان 
املاضي  العــام  ترامب  دونالــد 
انســحاب الواليات املتحدة من 
االتفاق النووي الذي شاركت في 
اقراره خمس دول اوربية مع إيران 

وأعاد فرض العقوبات عليها.
وندد ترامب باالتفاق النووي الذي 
وقعتــه القوى العامليــة، ومن 
بينها ســلفه باراك أوباما، مع 
إيران عــام 2015 بوصفه معيبا 
ألنه غير دائم وال يشمل برنامج 
اإليراني  الباليستية  الصواريخ 
الــدور الذي تلعبــه طهران  أو 
الشــرق  منطقة  صراعات  في 

األوسط.
وتشاطر الدول األوروبية املوقعة 

االتفــاق، وهي فرنســا  علــى 
وبريطانيــا وأملانيــا، الواليــات 
املتحدة مخاوفها حيال برنامج 
إيــران الصاروخي الباليســتي 

وأنشطتها في املنطقة.
لكنها دافعت عن االتفاق النووي 
قائلة إنه السبيل األمثل للحد 
الذي  اليورانيوم  تخصيــب  من 
يعد ســبيال محتمــال المتالك 
أســلحة نووية كما أنه أساس 
ملفاوضات في املستقبل تتناول 
مجموعة أكبر من قضايا األمن 

والنزاعات العالقة األخرى.
املاضي  الشــهر  إيران  وأوقفت 

مبوجــب  التزاماتهــا  بعــض 
أنها  من  وحذرت  النووي  االتفاق 
ستستأنف تخصيب اليورانيوم 
بدرجة أعلى من املســموح بها 
في االتفاق خالل 60 يوما إذا لم 
من  احلماية  األوروبيون  لها  يوفر 

العقوبات األمريكية.
األملاني  اخلارجية  وزير  وســيزور 
إيران هذا األسبوع  هايكو ماس 
خيارات  الزيارة  خالل  وسيبحث 
احلفاظ علــى معاهدة احلد من 

االنتشار النووي.
وانتقــد علــي الريجاني رئيس 
الرئيــس  اإليرانــي  البرملــان 

الفرنســي إميانويــل ماكــرون 
امس األحد بســبب تصريحات 
املاضي خالل  أدلى بها األسبوع 
اجتماع مع ترامــب عندما قال 
إن أهدافــه هي نفــس أهداف 
يتعلق  فيما  املتحــدة  الواليات 

بإيران.
وقــال ماكرون إن فرنســا تريد 
التأكــد من أن إيــران لن متتلك 
أســلحة نوويــة مضيفا »كان 
لدينــا اتفاق حتى عــام 2025 
ونريد أن نعــزز هذا ويكون لدينا 
يقن كامل على املدى الطويل... 
باحلد من النشــاط الباليستي 

واحتواء إيران إقليميا«.
عن  فارس  أنبــاء  وكالة  ونقلت 
»التصريحات  قولــه  الريجاني 
األخيرة التــي أدلى بها الرئيس 
الفرنسي في اجتماع مع ترامب 

كانت مخزية وغير مالئمة«.
ماكرون  »تصريحــات  وأضــاف 
يقوله  مــا  مــع  تتماشــى  ال 
في  روحاني  )حســن(  لرئيسنا 

اجتماعاتهما وعلى الهاتف«.
وتصر إيران على أن أنشــطتها 
ورفضت  بحتة  سلمية  النووية 
مرارا بحث برنامجها الصاروخي. 
وكشــفت إيــران النقاب امس 

األحد عــن منظومة دفاع جوي 
جديدة »محلية الصنع« ولديها 
القدرة على تعقب ستة أهداف، 
مــن بينهــا طائــرات مقاتلة 
وقاذفــات وطائــرات مســيرة، 
فــي نفــس الوقــت وتدميرها 

بالصواريخ.
وقال وزير الدفــاع اإليراني أمير 
حامتــي خــالل مراســم إزاحة 
الســتار عن املنظومة »ستعزز 
إيران قدراتها العسكرية حلماية 
أمنها القومــي ومصاحلها ولن 
تطلــب اإلذن مــن أحــد بهذا 

الشأن«.

قال انها ليست مؤهلة النتقاد طهران بسبب قدراتها العسكرية

ظريف يخير الشركاء االوربيين في االتفاق النووي 
بين تطبيع العالقات مع ايران او مواجهة العواقب

نقلت هيئة البث 
اإليرانية عن وزير 
الخارجية اإليراني 

محمد جواد ظريف 
قوله »األوربيون 

ليسوا في موقف 
يؤهلهم النتقاد إيران 

على مسائل خارج 
خطة العمل الشاملة 

المشتركة« في إشارة 
إلى االتفاق النووي
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الصباح الجديد - وكاالت:
ثروات  إن  أشــار مجلس االحتياطي االحتــادي 
األمريكيني زادت أوائــل العام احلالي مع ارتفاع 
املالية  األوضاع  وانتعاش  أسعار األسهم بقوة 

لألسر، بعد تراجع تاريخي في نهاية 2018.
وأضــاف مجلــس االحتياطي فــي تقرير ربع 
ســنوي، إن صافي ثروات األمريكيــني زاد إلى 
108.6 تريليــون دوالر فــي نهاية مــارس/آذار، 
مرتفعا %4.5، عن مستواه في نهاية ديسمبر/
كانون األول، موضحا أن الزيادة تشمل ارتفاعا 
بنســبة %12 في قيمة أسهم الشركات التي 

في حوزة األسر، كما نقل موقع »قبس«.
وكانت أســواق املال األمريكية تراجعت بشدة 
قــرب نهايــة 2018، مع تخوف املســتثمرين 
التجارة  العاملــي وتوترات  من تباطؤ االقتصاد 
الدولية واحتماالت أن يرفع مجلس االحتياطي 

أسعار الفائدة.
لكن أســعار األســهم انتعشــت هذا العام 
بعــد أن أوضح مجلس االحتياطي أنه لن يرفع 
الفائدة، وإن كانت حركة األسهم أشد تذبذبا 
في الشــهر املاضــي، مع تهديــد إدارة ترامب 
بتصعيــد حربها التجاريــة معالصني وفرض 

رسوم على الواردات من املكسيك.
وأظهــر تقرير مجلــس االحتياطــي الصادر 
اخلميس أن املســتهلكني األمريكيني يواصلون 

زيادة االقتراض.
وزادت ديون األسر األمريكية %2.3 على أساس 
ســنوي إلى 15.7 تريليون دوالر في الربع األول، 
لكن في تباطؤ عن معــدل النمو البالغ 2.8% 

املسجل في األشهر الثالثة األخيرة من 2018

بغداد - الصباح الجديد:
أوردت وزارة الزراعة امس االحد، تخصيص اكثر 
من 433 الف دومن لزراعة محصول الشلب خالل 
املوسم احلالي في اربع محافظات، مشيرة الى 
إعادة زراعته في ذراع دجلــة مبحافظات ديالى 

وواسط وميسان بعد توقفه منذ 20 عاما.
وقال املتحدث باســم الوزارة حيمد النايف في 
تصريح رســمي ان »اخلزين املائــي خالل العام 
اجلاري والبالغ اكثر من 57 مليار مكعب شجع 
وزارة الزراعة على زيادة احملاصيل اإلســتراجتية 

مثل االرز والشعير واحلنطة«.
وأضــاف النايــف، أن »الــوزارة خصصت اكثر 
من 433 الــف دومن لزراعة محصول الشــلب 
خالل املوســم احلالي في اربع محافظات وهي 
واسط والديوانية وديالى وميسان ضمن اخلطة 

الزراعية احلالية«.
وتابع، أن »زراعة الــرز عادت الى ذراع دجلة بعد 
اكثر من 20 عاما على منعها بسبب شح املياه، 
فضال عن سياســيات النظام السابق«، مبينا 
ان »اخلطة ســتزيد من احملاصيل اإلســتراجتية 
العراقيــة وتخفض االعتماد على االســتيراد 

اخلارجي من تلك احملاصيل«.

108.6 تريليون دوالر 
في 2019 ثروات 

االميركيين هذه السنة

433 الف دونم لزراعة 
محصول الشلب خالل 

الموسم الحالي 

بغداد - الصباح الجديد:

محافظة  عــن  النائب  كشــف 
امس  البديــري،  علي  الديوانيــة 
األحــد، عن تقدمي طلب رســمي 
إلــى وزير النفط ثامــر الغضبان 
الستكشاف النفط في احملافظة، 
مشــيرا إلى أنها تضم آبار نفط 
تؤهلهــا لتصبــح ثانــي أكبــر 

محافظة بالتصدير.
وقال البديري في تصريح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد، انه » وجه 
طلبا رسميا الى وزير النفط نائب 
الطاقة  لشــؤون  الــوزراء  رئيس 
ثامــر الغضبان بضــرورة العمل 
على استكشــاف ابار النفط في 
االنتاج  بعمليات  والبدء  احملافظة 

والتصدير«.
وأضــاف، أن »هناك آبــار نفطية 
كبيرة مت اكتشافها منذ االحتالل 
لدى  رســميا  ومثبتة  البريطاني 
أن »هذه  النفــط«، مبينــا  وزارة 
اآلبــار لو مت تشــغيلها الصبحت 
من  محافظة  ثانــي  الديوانيــة 
حيث تصدير النفط بسبب اآلبار 

املوجودة«.
»محافظة  أن  إلى  البديري  ولفت 
الديوانية مهمله على مدى عقود 
من الزمــن واهملت اكثر في ظل 
املتعاقبــة منذ عام  احلكومــات 

٢٠٠٣ ولغاية اآلن«.
وعلــى صعيد ذي صلــة، أعلنت 
وزيــرة الطاقة والثــروة املعدنية 
االردنية هالــة زواتي، امس األحد، 
أن تزويــد األردن بالنفــط اخلــام 
نصف  مبقدار  ســيكون  العراقي 
مليون طن من مصفاة بيجي إلى 

مصفاة بترول الزرقاء.
اوردته  تصريح  فــي  زواتي  وقالت 
صحيفــة البيــان اإلماراتيــة إن 
»تزويد األردن بالنفط اخلام العراقي 
سيكون مبقدار نصف مليون طن 
من مصفاة بيجــي العراقية إلى 

مصفاة بترول الزرقاء«.

وأضافــت، أن » األردن سيشــتري 
لتلبية جزء  العراقي  اخلام  النفط 
ال  ومبا  الســنوية،  احتياجاته  من 
10 آالف برميل يومياً  يزيد علــى 
7 في املئة من احتياجات  تشّكل 
اململكة، على أساس معدل سعر 
خام برنت الشــهري بحسم فرق 

كلــف النقل وفــرق املواصفات، 
للبرميــل  دوالراً   16 ومقدارهــا 

الواحد«.
أنه  األردنية  الوزيــرة  واوضحــت 
»ستشــارك في عمليــة النقل 
صهاريــج عراقيــة بواقــع 50% 
من الكميــة اليومية إلى جانب 

مؤكدًة  األردنيــة”،  الصهاريــج 
اجلهــود إلجناح  تضافر  “أهميــة 

عملية نقل النفط اخلام«.
وتابعــت زواتــي أن »التعاون بني 
الطاقة ال  البلدين فــي مجــال 
يقتصر على هذا اجلانب، إذ يعمل 
األردن والعراق على إمتام اإلجراءات 

الالزمة إلنشــاء أنبوب نفط ميتد 
من البصرة مروراً مبنطقة حديثة 
ومن ثــم إلــى مينــاء العقبة، 
للربط  إقامة شــبكة  وكذلــك 
الكهربائي بني البلدين، إذ سيزّود 
األردن العــراق بالكهربــاء عبــر 

شبكة مشتركة«.

“بيجي” تزود األردن بنصف مليون طن من النفط

نائب: الديوانية تضم آبار نفط تجعل
 منها ثاني أكبر محافظة بتصدير الخام

وجه طلبا رسميا 
الى وزير النفط 
نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الطاقة 
ثامر الغضبان 
بضرورة العمل 
على استكشاف ابار 
النفط في المحافظة 
والبدء بعمليات االنتاج 
والتصدير

أحد املنشآت النفطية

الصباح الجديد - متابعة:
أكد وزراء املاليــة وحكام املصارف 
مجموعــة  دول  فــي  املركزيــة 
بيانهم  فــي  األحــد  العشــرين 
يواجهها  التــي  اخملاطر  اخلتامــي 
منــو االقتصاد العاملــي مع تكثف 
التوترات التجارية، لكن لم يعبروا 
عن حاجة ملحة حلل هذه التوترات.
وحتدث مشــاركون عمــا وصفوه 
»مبناقشــات معقدة خالل صياغة 
نص البيــان بســبب خالفات بني 
الواليــات املتحدة والــدول األخرى 

األعضاء في اجملموعة.
وبعــد مفاوضــات شــاقة كادت 
وزراء  اتفق  البيــان،  إصدار  جتهض 
املركزية  البنــوك  ومحافظو  املال 
)جنوب  اجملتمعــون في فوكــوكا 
اليابان( على الصياغة التي صدرت 
بوينس  اجتماع  في  التجارة  بشأن 
أيرس فــي ديســمبر/كانون األول 

املاضي.
اخلتامي  البيــان  مســودة  وقالت 
»النمو العاملي يستقر في ما يبدو، 
ومن املتوقع بشكل عام أن ينتعش 

بصورة طفيفة في وقت الحق هذا 
العام وفي 2020«.

زال  النمــو ما  أن  »بيــد  وأضافت 
متيل  زالت  مــا  واخملاطر  منخفضا 
إلى االجتــاه النزولي. واألهم هو أن 
واجليوسياسية  التجارية  التوترات 
لتلك  التصدي  اشتدت. سنواصل 
اخملاطر ونقف على أهبة االستعداد 

التخاذ مزيد من اإلجراءات«.
للبيان  النهائية  الصيغة  وحذفت 
فقــرة مقترحــة عــن »االعتراف 
باحلاجــة امللحــة حلــل التوترات 

التجاريــة«، كانــت مدرجــة في 
مسودة ســابقة جرت مناقشتها 

أمس السبت.
ويظهر حــذف الفقرة -الذي قالت 
املصادر إنه جاء بإصرار من الواليات 
املتحدة- رغبة واشنطن في جتنب 
أي عوائق في وقت فيه تزيد الرسوم 

اجلمركية على السلع الصينية.
وخال البيان أيضــا من أي إقرار بأن 
النزاع التجاري اآلخذ في االشتداد 
والصني يضر  املتحدة  الواليات  بني 

النمو االقتصادي العاملي.

وكان صندوق النقــد الدولي حذر 
أن اخلالف  املاضي مــن  األســبوع 
التجاري ســيقلص النمو العاملي 

العام املقبل.
حتذيرات

وحذر وزير املال الياباني تارو أســو 
في  االجتماعات  يتــرأس  -الــذي 
األسواق  ثقة  »تآكل  من  فوكوكا- 
إذا اســتمرت حالــة الغمــوض« 
أكبــر قوتني  املفاوضــات بني  في 

اقتصاديتني في العالم.
برونو  الفرنســي  نظيــره  وقــال 

لوميــر »خطر حتول هــذا التباطؤ 
أزمة  إلــى  العاملــي  االقتصــادي 
التوترات  بسبب  عاملية  اقتصادية 
علينا  ويجب  حقيقــي،  التجارية 

التفكير فيه«.
اقتصاديــة  »حربــا  أن  وأضــاف 
تأثيرا سلبيا مباشرا  لها  سيكون 
علــى حياتنا اليوميــة ووظائفنا، 

نريد جتنبه بالتأكيد«.
فــي املقابــل، تعتقد أميــركا أن 
حملتها ضد الصني إن أفضت إلى 

اتفاق ستنقذ كل العالم.

البيان الختامي لمؤتمر مجموعة العشرين يخلو من حل للحرب التجارية 
جراء الضغط األميركي..



صقر أبو فخر 

23 مايو 2019 
العمل  منظمــة  كتــاب  يشــدد 
أجل حزب  »من  اللبناني  الشيوعي 
يساري دميقراطي علماني.. من أجل 
على  علمانية«  دميقراطيــة  حركة 
أن »من شــروط جتديد دور اليســار 
واستنهاضه الدعوة إلى العلمانية 
وبنــاء قواها احلية« )ص31(، ويرى أن 
»شعار إلغاء الطائفية السياسية 
لم يعد الشــعار الذي يضع البلد 
ترى  لذلك  اإلصــاح.  على طريــق 
منظمة العمل الشيوعي أن قضية 
الَعلمانيــة هي املعركة التي تفتح 
األفق أمــام إمكانية جتــاوز ما هو 

عليه البلد« )ص17(. 

العلمانية املستحيلة 
أعتقد أن الَعلمانية ليســت دعوة، 
بل مشــروع سياســي، وهي، في 
األســاس، مســألة سياســية ال 
مســألة  أو  أيديولوجية  مســألة 
جهدهــا  توجــه  ألنهــا  دينيــة، 
السياسي املباشر إلى الدولة وبناء 
الدولــة ال إلى الناس وحدهم. إنها، 
للدولة  سياســي  نظام  باختصار، 
يتضمــن احليــاد أمــام اجلماعات 
الدينية وعقائدها، واحترام احلريات، 
والتعّدد السياسي، والسلوك الذي 
والعلمانية  املعتقــد.  مع  يتطابق 
الدولة  الدين عــن  ليســت فصل 
العلمانية  الســطر.  على  ونقطة 
ذات مرجعية هي األخاق اإلنسانية 
والعقانية؛ أي أنها ال تســتند إلى 
الدين في مجال األخاق. والعقانية 
تعنــي أْن ال ســلطان على العقل 
إال العقــل، أي أن مرجعية التفكير 
هي العلم ال الدين؛ فا يُستند إلى 
الكتب الدينية في دراســة األكوان 
أو التاريــخ، بل إلى علــوم الفضاء 
واألركيولوجيا. والعلمانية ال ترفض 
الديــن، بل حتــّرره من السياســة. 
اإلســام  ليس  العلمانية  ونقيض 
أو املســيحية بــل األيديولوجيات 
الشــمولية التــي تريــد أن حتّول 
عقائدهــا إلى قوانــن، ففي الدول 
العلمانية يستطيع املسلم مثاً أن 
ميارس إســامه كما يريد، وأن ميتنع 
عن شرب اخلمر، وأن يصوم رمضان، 
وأن يعتمر غطــاء الرأس املائم له. 
ولكن ال يجــوز للدولــة أن تفرض 
على اجلميع قانون منع اخلمر وإلزام 
اجلميع بصوم رمضان وإكراه الناس 
على ارتداء زي محّدد، ألن ذلك يعني 
خلــط األخاق الدينيــة بالقوانن، 
الدينــي  االســتبداد  هــو  وهــذا 
لبنان  في  الَعلمانية  والسياســي. 
مشروعيتها  على  العربي،  والعالم 
دائمة  طريــدة  هــي  التاريخيــة، 
للجماعات الدينية املستبدة، وتبدو 
كأن من احملال حتقيقها في املستقبل 
القريب، فقد قتل االستبداد الديني 
والسياسي َعلمانين أمثال مدحت 
باشــا )خنقوه في  ســنة 1884(، 
واغتال عبد الرحمن الشهبندر في 
دمشــق )1940/7/6(، وأعدم أنطوان 
ســعادة فــي لبنــان )1949/7/8(، 
في  طه  محمــد  محمود  وشــنق 
واغتــال   ،)1985/1/18( الســودان 
فرج فــودة في مصــر )1992/6/8(. 
رأي  لبنــان، على  في  والَعلمانيــة 
ياســن احلافظ، »ليست اتفاقاً بن 
املسلمن واملســيحين ]ويجب أال 
تكون كذلك[، بل هي جتاوز عقاني 
للمســيحية السياسية ولإلسام 
السياســي« )ياســن احلافظ، في 
الدميقراطية،  القوميــة  املســألة 
مصدر سابق(، ومن غير املمكن، في 
املثال اللبناني، وضع غطاء علماني 
املثير  ومن  طائفيــة.  طنجرة  على 
للهزء والضحــك معاً أن تظاهرات 
حاشــدة سارت في شــوارع بعض 
املــدن اللبنانية تأييداً ألردوغان بعد 
فشــل محاولة االنقاب عليه في 
ســنة 2016. وكانــت دوافــع تلك 
فأي  بالتأكيد،  مذهبية  التظاهرات 
التركية  الَعلمانية  حال هي حــال 
التــي تؤجــج املشــاعر املذهبية 
في لبنــان؟ ومن ُحســن حظنا أن 
احلكومات العربية، إال أقلها، أُرغمت 
على األخــذ بجوانب من الَعلمانية 
اجلزئية، مثل قانــون العقوبات؛ فا 
عقوبة إال بنص. وبهذا القانون الذي 
سّنته في سنة 1840، نزعت الدولة 
الشــرعي  القاضي  من  العثمانية 
عقوبة التعزيــر حماية للمواطنن 
وأُلغي  الديــن.  رجال  تســلط  من 
رجــم الزانيــة إال في الســعودية 
وانتهى  إيران،  في  ورمبا  وأفغانستان 
قطع يد السارق، ورُفعت اجلزية عن 
غير املسلمن، وُحّرم الرق، وما عادت 
التســّري وملك  وُمنع  الرّدة جرمية، 
اليمن، وصــار التعطيل في األعياد 

املسيحية أمراً ملزماً. 
ال َعلمانية شــاملة فــي لبنان من 
غير انتصار العلمانية في املشــرق 
العربي، وفي ســورية أوالً. لنختبر، 
كتمرين ذهني، هل ميكن أن تتحّقق 
في لبنــان مقادير مــن العلمانية 
اجلزئية، مثــل قانون موحد لألحوال 
ينتزع من رجال  الذي  الشــخصية 
الديــن ســلطة التحّكــم بحياة 
النــاس؟ وهل ميكن اشــتراط عدم 
األحــزاب  بتأســيس  الســماح 

واجلمعيــات على أســٍس طائفيٍة 
أو عرقيــٍة أو إثنيــة؟ وهــل ميكن 
إلغاء التعليــم الديني في مدارس 
الطوائــف، وإلغاء األوقاف ملصلحة 
القيامة  الراعية؟ ســتقوم  الدولة 
وتُســحب اخلناجر في ما لو حتّولت 
هذه األسئلة إلى مشروع سياسي. 

االقتصاد والعمال السوريون 
من أكثــر فقرات كتــاب منظمة 
العمل الشــيوعي اللبناني ضعفاً 
الكام على االقتصاد اللبناني، فهو 
يحلل االقتصاد ال بأدوات اقتصادية، 
كالتحليــل الكمــي أو الرياضــي 
أو اإلحصائــي مثاً، بــل بالتحليل 
كام  الوصفي  والتحليل  الوصفي. 
يعتّد  وقلمــا  وشــحيح،  عمومي 
لنقرأ  العلمية.  الدراســات  في  به 
ال  االستطراد  »هذا  التالية:  الفقرة 
يرمي إلى تبرئة االقتصاد الذي كان 
املندلعة  األهلية  احلرب  قبل  للبنان 
عام 1975 من االختاالت القطاعية، 
وااللتــواءات البنيوية العميقة، وال 
إلى تنزيه لوحة الوضع االجتماعي 
اللبناني مثلما تبدت عشــية هذه 
احلرب من االختناقات اخلطيرة التي 
كانت تهــدد فعاً بتبديــد إجنازات 
التداخل النامي، والوحدة النسبية 
ضمن النسيج االجتماعي اللبناني 
بطبقاتــه الوســطى والعاملــة، 
الريفية واملدينيــة. وهي اختناقاٌت 
لم يكــن من ســبيٍل لتجاوزها إال 
اجتماعية  تســوية  قاعــدة  على 
مســتنيرة، ذات ســلم متحــّرك، 
تقدمــاً في اجتاه مواكبــة االزدهار 
ركيزتــه  وتصليــب  االقتصــادي 
وتوزيع  األعم،  الشعبية   – الوطنية 
عوائده علــى النحو الذي يضاعف 
من أحزمة األمان للوضع االقتصادي 
العواصــف  أمــام  االجتماعــي   –

األهلية املضطربة« )ص 48 و49(. 
يخالف هذا الــكام رغبة املنظمة 
في إعادة النظر في أدوات التحليل 
املتحــدّرة مــن ماضي  اليســاري 
والسياسية  الفكرية  املمارســات 
والنضاليــة )ص 47(. وال يؤّدي هذا 
أي فهم  إلــى  االنشــائي  الوصف 
جديد أو نتيجة علمية ثاقبة، فهو 
يشبه القول إن »الصحة أفضل من 
املرض«. نعــم، الصحة أفضل من 
املرض، ولكن ماذا يفيد هذا اجلواب 
البدهــي؟ أو أن يقول آخر: »األخاق 
احلميدة خير من األخاق املنحّطة«. 
طبعاً. تُرى َمن يرفض هذا الكام؟ أو 
أن يؤكد غيره أن الصدق أفضل من 
الكتاب يدعو  أن  الكذب. والافــت 
إلى حماية االقتصاد من املنافســة 
و«تشــجيع   ،)65 )ص  والتهريــب 
والزراعــي  الصناعــي  اإلنتــاج 
وحمايتــه« )ص 69(. ومــع أن هذا 
املطلب يــرّدده أي مزارع متضّرر من 
يدل على  والتهريب، فهو  املنافسة 
عدم علميــة من يدعــو إلى ذلك، 
ألن احلماية في عصر حرية التجارة 
فضاً  مستحيلة،  احلّرة  واملنافسة 
عن أنها مضّرة فــي أحياٍن كثيرة. 
وهذا كام يقوله صاحب مصلحة، 
ال صاحب رؤية اقتصادية. وأي باحٍث 
مبتدئ في االقتصاد يعرف أن فرض 
احلماية على مجموعة من الســلع 
فوراً، ومبوجب  اللبنانية يســتدعي 
املعاملــة باملثــل، فــرض احلماية 
علــى الســلع املقابلــة، فمثاً لو 
منع اســتيراد البندورة األردنية في 
اللبنانية، أو  البندورة  موسم نضج 
في  املصرية  البطاطا  استيراد  منع 
موســم محّدد، ألقدم األردن ومصر 
على منع استيراد سلع موازية من 
لبنان. احلمايــة، أَكانت تعني فرض 
رســوم جمركيــة عاليــة، أو منع 
استيراد السلع املنافسة، ولو مؤقتاً، 
تضر بقطاع اإلنتاج املعد للتصدير. 
ومن بدهيــات علم االقتصاد، اليوم 
وأمس، هو املنافســة؛ أي املنافسة 
بالنوعيــة وباألســعار. ومــن غير 
إذا  باألســعار،  املنافســة  املمكن 
كانت تكلفــة العمل عالية، وهذه 
هــي دروس جتربة النمور الســبعة 
في آســيا. وقد أدت اليــد العاملة 
الســورية الرخيصة دوراً مهماً في 
خفض تكلفــة اإلنتــاج اللبناني، 
وجعل التصدير متاحــاً. وهنا يقع 
تــرداد كام  فــي خطيئة  الكتاب 
اجلرائد اللبنانية، بدالً من التفتيش 
عن األرقــام في مظاّنهــا، فيقول 
»قــارب عدد النازحن ]الســورين[ 
إليه ثلث سكان املقيمن« )ص61(، 
أي أقل قلياً من املليونن. واحلقيقة 
الباحثــون اجلديون،  التــي يعرفها 
ال ذوو الغايــات واألهــواء، أن عــدد 
النازحن وصل في الذروة إلى مليون 
ومئــة ألف نــازح، يضــاف إليهم 
نحو 300 ألف ســوري من املقيمن 
الدائمــن أو شــبه الدائمن، أي أن 
اجملموع لم يتجــاوز املليون ونصف 
املليون سوري في أوج عملية النزوح 
التي بدأت في عام 2012. ولكن، ما 
ال تذكره الصحف وُكّتابها أن أكثر 
من 500 ألف الجئ سوري غادروا بن 
2014 و 2018 إلى أوروبا ودول اخلليج 
العربي وتركيا، وعاد إلى سورية منذ 
سنة 2017 أكثر من 180 ألفاً. وعدد 
السورين في لبنان اليوم ال يتخطى 
املليون في أبعد تقدير، بينهم 600 
ألف الجئ فقــط، والباقي، أي نحو 
-300 400 ألــف شــخص، هم من 
لبنان،  فــي  املســتوطنة  العمالة 

والتي مــن دونها ســُتصاب احلياة 
اللبنانية، خصوصاً في  االقتصادية 
بكارثة  والنظافة،  والبنــاء  الزراعة 
حقيقية.  يــورد الكتــاب ما يلي: 
»أّثر النزوح الســوري على قطاعاٍت 
متعّددة مــن الكهرباء إلــى املياه 
إلى البيئة واملواصــات وااليجارات 
)...(، ولعل األثــر األكبر  والســكن 
زيــادة حجــم البطالــة اللبنانية 
بالنظر إلى املنافســة الشديد من 
أجوراً  وارتضائها  السورية  العمالة 
أن  واحلقيقــة   .)61 متدنيــة« )ص 
املؤشرات العلمية ال تربط معدالت 
العاملة  باليد  لبنــان  في  البطالة 
البطالة  ألن  مباشــرة،  الســورية 
فــي لبنان مشــكلة قدميــة جداً، 
فالعمال  متشــعبة،  أسباب  ولها 
لبنــان ال ميكنهم  الســوريون في 
منافســة اليد العاملــة اللبنانية 
ألبتــة في وظائــف الدولة، وال في 
كاملصارف  اخلاص،  القطاع  وظائف 
ومحطات  والتلفــزة  والصحافــة 
اإلذاعة ومكاتب مراسلي الصحف 
األجنبيــة ووكاالت األنبــاء ومراكز 
وإدارة  املالية  واملؤسسات  الصيرفة 
شركات الهندسة، ومكاتب احملاماة 
واألطباء  واملستشــفيات  واملشورة 
على  هو  وما  القانونين،  واحملاسبن 
غرارهــا. يكاد عمل اليــد العاملة 
الســورية ينحصر في قطاع البناء 
وجنــي احملاصيــل الزراعيــة فــي 
الرخيصة  واألعمــال  مواســمها، 
التي ال تقترب منها األيدي العاملة 
اللبناية في العــادة. وهنا، من غير 
الّدقــة أن نغفل العمــال اآلخرين، 
والعراقين  والسودانين  كاملصرين 
والفيليبينين  والهنود  والبنغالين 
العمل  يحتكرون  الذين  واإلثيوبين 
فــي محطــات الوقــود واملطاعم 
واملعامل وشركات تنظيف املكاتب 
والشــوارع، عــاوة على حراســة 
املبانــي وقيادة الســيارات اخلاصة. 
وثمة مائة ألــف عامل مصري في 
لبنــان و75 ألــف ســوداني وأكثر 
من مائة ألــف بنغالــي و50 ألف 
هنــدي و40 ألــف عراقــي، وأعداد 

واإلثيوبيات  الفيليبينيات  من  وافرة 
في  يعملن  اللواتي  والسريانكيات 
اخلدمة املنزلية، وفي احملال التجارية 
بائعات أو عامــات نظافة. ومهما 
يكن األمر، يناهز عدد طالبي العمل 
اللبنانين من املســتويات العلمية 
واملهنية اخملتلفــة 160 ألف طالب 
عمــل. إذاً، لو عمل هــؤالء جميعاً 
سيبقى االقتصاد اللبناني محتاجاً 

العمالة السورية. 
نعم، ثّمة منافسة مع اليد العاملة 
قطاعــات محّددة،  في  اللبنانيــة 
للنزوح  ســلبية  انعكاساٌت  وثّمة 
السوري، وال سيما في البيئة واملياه 
والســكن، وهو كام صحيح، لكن 
املنافســة تــكاد ال تظهــر فعلياً 
إال فــي التجــارة البســيطة )بيع 
البســطات( واحلِرف كالســمكرة 
واحلــدادة والبنــاء وتركيــب باط 
املنازل واألدوات الصحية. ومع ذلك، 
بارتضائهم  الســوريون،  فاحلرفيون 
أقل، يخّفضــون تكلفة بناء  أجوراً 
الشقق الســكنية، وإال لكان على 
املســتثمرين في قطــاع العقارات 
أن يزيدوا على ســعر املنزل العادي 
ما بــن 75 و 100 ألف دوالر. وتظهر 
التي تعلو أصواتها في  املنافســة 
كل يــوم، وتُخفي معها مقادير من 
العنصرية والكراهية، في أوســاط 
واملطاعــم  الدكاكــن  أصحــاب 
احللويــات  ومحــات  الشــعبية 
يتعّرضون  الذين  واألفــران  واملابس 
خارج  ملنافســة حقيقية.  بالفعل 
نطــاق تلــك القطاعــات احملدودة، 
الــكام على املنافســة مســألة 
وليســت  لبنان،  فــي  سياســية 
اقتصادية. وفي هــذا امليدان، قلما 
العالية  األصــوات  أصحاب  يتذّكر 
نــزوح األثرياء الســورين والطبقة 
اإليجابي  واألثر  السورية،  الوسطى 
الكبيــر الذي عكســه هؤالء على 
االقتصــاد اللبنانــي. ولعل الركود 
الكبير الذي يتعــّرض له االقتصاد 
اليــوم راجع، فــي أحد  اللبنانــي 
أســبابه، إلى مغادرة أكثر من 600 
الواسعة،  ديار اهلل  إلى  ألف سوري 

وهــؤالء كانــوا يحّركــون احليــاة 
التجارية اليومية، كاستهاك املواد 
الغذائية واستئجار املنازل واملدارس 

واملقاهي... إلخ. 

األثر اإليجابي للنزوح السوري 
كان مــردود النزوح الســوري على 
لبنان إيجابياً، وســلبياته مقتصرة 
علــى قطاعات محــّددة، فقد أفاد 
الدولي  التمويــل  تقريــر معهــد 
 Institute of International(
Finance( بــأن صافــي تدفقــات 
رؤوس األمــوال على لبنــان بلغت 
4,9 مليارات دوالر في سنة 2013، و 
5,2 مليارات دوالر في 2014، وكانت 
الرســاميل ســورية  تلك  معظم 
)النهــار، 2014/6/9(. وكان معــدل 
النمــو في لبنان %1,5 ســنوياً في 
عــام 2012، فارتفع إلى %3 في عام 
التمويل  معهد  تقرير  )راجع:   2013
الدولي في مايو/ أيار 2013(، ثم إلى 
%4 في ســنة 2014. أما التضخم 
فانخفض من %6,7 في سنة 2013 
إلى 2,4 في سنة 2014. )أنظر تقرير 
صندوق النقد الدولي لسنة 2014(. 
األمم  لبرنامج  تقرير مشترك  ويؤّكد 
املتحدة اإلمنائــي واملفوضية العليا 
رزم  أن   UNHCR الاجئن  لشــؤون 
املســاعدات للســورين بلغت في 
سنة 2014 وحدها 800 مليون دوالر 
)النهار، 2015/6/18(. وســارت هذه 
املســاعدات على الوتيرة نفســها 
وبحسب  الاحقة.  الســنوات  في 
املضاعف االقتصادي، فإن ضخ 800 
مليون دوالر من املســاعدات يعادل 
ضخ 1,3 مليــار دوالر في االقتصاد. 
وقد دفع السوريون 420 مليون دوالر 
لإليجارات في سنة 2013، والقيمة 
نفســها فــي الســنوات التالية 
في  الصادر   UNHCR تقريــر  )راجع 
2014/5/27(. واملعروف أن ما ال يقل 
عن 50 ألف منزل جرى ترميمها، أو 
الســوري  الطلب  لتلبية  تهيئتها، 
على املنازل منذ أواخر ســنة 2012 
إيرادات  زادت  2015. وقد  حتى سنة 
اللبنانية كثيراً من رســوم  الدولة 

اإلقامة ورســوم السفر واملعامات 
أتاح  الذي  األمــر  اإلقامة،  وغرامات 
توظيف أعــداد وافرة من اللبنانين 
في األســاك األمنيــة. أما قطاعا 
الزراعــة والصناعة اللــذان تضّررا 
كثيراً في حــرب 2006، ثم في أثناء 
احلرب فــي ســورية وانقطاع طرق 
التصدير إلــى دول اخلليج العربية، 
فقد متّكنا مــن تعويض جزء كبير 
إلى ســورية  بالتصدير  اإلنتاج  من 
التي وجــدت في البضائع اللبنانية 
التي  بضائعها  عــن  بدياً  الراكدة 
دمرت احلرب وســائل إنتاجها. وفوق 
ذلك، اســتفادت اجلمعيات األهلية 
اللبنانيــة التــي نبتــت كالفطر، 
اخلارجية  املســاعدات  أمــوال  من 
اخملصصة للنازحــن، فنهبت منها 
ما تيســر لها من السلب والنهب. 
وال ريب أن املؤشرات السلبية كثيرة، 
بيد أن الصورة ال تكــون جلية من 
إلى املؤشرات اإليجابية.  النظر  دون 
ومن املؤشرات السلبية زيادة العبء 
واملاء  كالكهربــاء  اخلدمــات  على 
والصــرف الصحي واالستشــفاء، 
غيــر أن قصة الكهربــاء في لبنان 
التغذيــة قدمية،  وتقنن ســاعات 
وموجودة قبل النزوح السوري بنحو 
ربع قــرن )اســتهاك النازحن من 
الكهربــاء تدفعه الــدول املانحة(. 
وعلــى هذا املنوال، فإن الســياحة 
متوقفة منذ حرب متــوز 2006. أما 
املشــكات املتفاقمــة كالنفايات 
الدولة  لــواردات  املنظم  والنهــب 
والفساد  األموال  وتبييض  واخملّدرات 
وعدم  الطوائف  وصــراع  احلكومي 
النظام السياسي فهي  اســتقرار 
وال  اللبناني،  بالنظام  لصيقة  أمور 

عاقة للنازحن بها. 

فصل اخلطاب 
ورد فــي كتــاب منظمــة العمل 
الشيوعي أن »روسيا قوة إمبريالية« 
)ص5(. وال أدري على وجه الدقة كيف 
تكون روســيا دولــة إمبريالية، مع 
أن االحتاد الروســي هو احتاد طوعي، 
نشأ بعد تفكك االحتاد السوفييتي، 
ولم تنضم إليه، بإرادتها احلّرة، دول 
كثيرة ومهمة جــداً من دول االحتاد 
السوفييتي السابق، مثل أذربيجان 
وكازاخســتان وأرمينيــا وأوكرانيا. 
ولو قال إن روســيا دولة كبرى تريد 
أن متارس حضوراً عاملياً يعدل وزنها 
لتفهمنــا ذلك. أمــا أن يقول إنها 
دولــة إمبرياليــة فهــذا كام غير 
علمي وغير صحيح، فأين هي الدول 
التي تهيمن عليها روسيا رغماً عن  
إرادتهــا؟ وفــي هذا الســياق، هل 
الصن قوة إمبريالية كذلك؟ وهذه 
املســألة ال يتطّرق إليهــا الكتاب 
الكتــاب: »تضع  ألبتة. وجــاء في 
أميركا  الكبــرى، خاصــة  الــدول 
وروســيا، في رأس أولوياتها الدفاع 
عن أمــن إســرائيل ومصاحلها في 
الشــعب  حســاب  على  املنطقة 
الفلســطيني وحقوقــه الوطنية 
»أما  ويضيف:  )ص6(.  املشــروعة« 
روســيا فإن الثابت في سياساتها 
هو أمن إسرائيل وحقها في الوجود، 
األمــر الذي يجــد ترجمته في ظل 
تدخلها املباشــر في احلرب الدائرة 
التنســيق  خال  من  ســورية  في 
بــن الدولتن وإطاق يد إســرائيل 
للتدخل في ســورية بذريعة أمنها 
» )ص101(.  أميركا دولة إمبريالية؟ 
نعــم، وليس هذا الوصــف جديداً، 
ألنها تهيمن على دول كثيرة، وحتمي 
مصاحلهــا باألســاطيل والقواعد 
على  شروطها  وتفرض  العسكرية 
من  على  العقوبات  وجتعل  اآلخرين، 
يخالفها وســيلة سياســية. أما 
أخرى  يحتاج طريقًة  فاألمر  روسيا، 
فــي التفكير. وليــس صحيحاً أن 
»في رأس أولوياتها« الدفاع عن أمن 
أولويتها  بل  ومصاحلها،  إســرائيل 
الفعليــة هي الســعي إلى تأمن 
أمن روســيا ومصاحلهــا هي قبل 
غيرهــا، وإال العتبرنا روســيا دولًة 
تابعة إلســرائيل، وهــذا هراء. وقد 
كانت احلــرب في ســورية املدخل 
املائم لروسيا كي ترّسخ تطلعها 
إلى أن تكــون دولة كبــرى )وليس 
املصالح  وأن حتمي  إمبريالية(،  دولة 
تخومها  عنــد  املهّددة  الروســية 
املباشــرة )أوكرانيــا والقــرم(، وأن 
في شــرق  تؤكد حماية مصاحلها 
املتوســط. والقــول إن الثابت في 
اسرائيل  أمن  هو  روســيا  سياسة 
كام تعوزه العلمية. التزام روســيا 
حق إســرائيل في الوجود صحيح. 
وهذا ليس جديداً، بل يعود إلى عام 
1947 في زمن االحتاد الســوفييتي. 
لكن روسيا ال تلتزم »حق« إسرائيل 
في احتال الضفة الغربية واجلوالن. 
وهــل صحيٌح أن روســيا هي التي 
للتدخل في  يــد إســرائيل  تطلق 
ســورية؟ املعروف أن إسرائيل بدأت 
منذ  السورية  الشؤون  في  التدخل 
بدايات األزمة التي حتولت بســرعة 
إلى حرٍب أهلية، وقبل ســنة 2015 

حن وصلت روسيا إلى سورية. 
تنقســم العاقات بــن الدول إلى 
مراتب: حلفاء أو شــركاء أو عماء. 
حلفاء مثل عاقة أميركا بإسرائيل، 
وهي عاقة اســتراتيجية أكثر من 
وثقى، ومثل عاقة أميركا وبريطانيا. 
وأملانيا  أميركا  عاقة  مثل  وشركاء 
وفرنسا واليونان. وعماء مثل عاقة 

أميــركا بدولة بنمــا أو بورتوريكو 
أما عاقة  الســعودية.  اململكة  أو 
سورية بروسيا فهي عاقة شراكة. 
إيران موجــودة بقضها وقضيضها 
في ســورية، وهي تتلقى الضربات 
اجلوية اإلســرائيلية على مواقعها 
وال تفعل شــيئاً. فهل هي متفقة 
بدورها مع إســرائيل، وتطلق يدها 
وعرضها؟  السورية  الباد  طول  في 
املســألة حتتــاج حقاً إلــى تفكير 
مغايــر. وال يتوّرع الكتاب عن القول 
إن حركــة حمــاس مصــّرة »على 
باحملور  الفلسطينية  القضية  ربط 
الســوري«   – اإليرانــي  اإلقليمــي 
)ص103(. رويدكــم. لــو قيل احملور 
لــكان في ذلك  القطري   – التركي 
جانٌب مــن الصحة، لكــن ما بن 
ســورية و«حماس« ما صنع احلداد. 
متأرجحة،  بإيران  »حماس«  وعاقة 
وقد استقرت أخيرا على احلد األدنى 
الذي يائم »حماس« فا يلزمها أي 
موقــف، ويائم إيران في عدم قطع 
قنــاة مهمة مع الفلســطينين، 
األموال،  أي  الربــط،  أداة  أن  علمــاً 

توقفت أو شّحت كثيراً. 
بعد ثماني ســنوات على احلرب في 
ســورية التي وصلت إلى ستاتيكو 
»نصــاب«  إلــى  أي  ثابــت،  غيــر 
الكتاب/  مؤلفو  بــرح  ما  متقلقل، 
التقريــر يتحّدثون عن التقســيم 
فــي ســورية )ص82(، وعن مناطق 
أوجدها  التــي  الطائفي  الصفــاء 
النظــام الســوري متهيــداً لقيام 
دويــات طائفيــة )ص89(. وهــذا 
الــكام بعيد عن الواقع ســنواٍت 
ضوئية، وهو مــن النوع الذي نقرأه 
في الصحافة اللبنانية. والتحوالت 
الدميغرافية في ســورية )التهجير 
نتيجة طبيعية في احلروب األهلية( 
تخالف فكرة »الدويات الطائفية« 
وترتد  الطائفي،  الصفــاء  ومناطق 
علــى صدقية التقرير نفســه في 
النقطة، فاجلماعات املسلحة  هذه 
الصفاء  مناطق  أقامــت  التي  هي 
الطائفــي، وطــردت مــن مناطق 
سيطرتها كل من ال ينتمي طائفياً 
إليها، ففــي الاذقية حيث الوجود 
العلــوي الكثيــف، تدفــق عليها 
أكثــر من مليوني  وعلى طرطوس 
وأقاموا  وجوارها،  حلب  من  ُســني 
فيها، وأسســوا أعمــاالً متنوعة. 
وهذا األمر قلــب امليزان الدميغرافي 
للمحافظــة، وجعلهــا مختلطة 
أكثر فأكثــر. ولم تنجم  طائفيــاً 
إال  عن ذلك مناطق صافية طائفياً 
في املناطق التــي خرجت من أيدي 
النظــام. أما محافظة الســويداء 
التي يشــكل الدروز فيها األغلبية، 
فقد استضافت ما ال يقل عن 200 
ألف شــخص مــن محافظة درعا 
ومن دمشــق وحمص ومن اخمليمات 
جعلــوا  وهــؤالء  الفلســطينية، 
األغلبية الدرزيــة تتعادل عددياً مع 
الُســّنة. طبعاً هــذا األمر مؤقت، 
بالتســوية  واملســتقبل مرهــون 
مناطق  حــال،  أي  وفي  النهائيــة. 
إبــداع خالص  الطائفي  الصفــاء 
مســجل جلبهة النصرة ومنظمة 
داعش، ومعها مخلوقاتها العجيبة 
ومشــتقاتها الغريبــة مــن عيار 
»جيش اإلســام« و »أحرار الشام« 
و«الزنكيون«  الرســول«  و«أحفــاد 
و«أبابيــل حــوران« و«أنفــال بيت 
املقــدس« وغيرهــا. ومهمــا تكن 
احلال، فــإن الكام علــى »مناطق 
دويات  لقيام  صفاء طائفي متهيداً 
طائفية« يثير التنّدر لدى من يعرف 
تفصيــات ما يجري في ســورية، 
فمدينة دمشــق ليســت منطقة 
صفــاء طائفــي، ومثلهــا حمص 
أن يوجد  يريد  وَمــن  وحماه وحلب. 
مثــل هذه املناطق فعليــه أن يبدأ 
من العاصمــة. وهذا محال. وَمن ال 
ال  بدمشق  يحتفظ  أن  يســتطيع 
ميكنه أن يحتفظ بأي دويلة طائفية 
في أي مكان في سورية. وَمن يُهزم 
يُهزم في سورية كلها.  في دمشق 
وفصــل اخلطــاب في هــذا احلقل 
اخلاصــة النهائية لهــذا الكتاب 
)ص 90( »إن وقــف احلرب التدميرية 
وبقاء ســورية موحدة باحلد األدنى 
هو أقل احللول سوءاً، بصرف النظر 
عن اســم احلاكم أو شــركائه في 

السلطة«. 

* نشــرت هذه املقالــة في جريدة 
العربــي اجلديد.. الشــهر املاضي 

ولذا اقتضى التنويه
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القسم الثاني واألخير

صقر أبو فخر

غالف الكتاب

من أكثر فقرات كتاب منظمة العمل الشيوعي اللبناني 
ضعفًا الكالم على االقتصاد اللبناني، فهو يحلل االقتصاد 

ال بأدوات اقتصادية، كالتحليل الكمي أو الرياضي أو 
اإلحصائي مثاًل، بل بالتحليل الوصفي. والتحليل الوصفي 

كالم عمومي وشحيح، وقلما يعتدّ به في الدراسات العلمية
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الشعرية،  السراي  تتميز كتابات عمر 
بكونها تعمل على جانبني مهمني من 
املشاعر اإلنســانية الكبيرة، اال وهما 
احلس الشــبابي التفاؤلي، الذي يقدم 
املســتقبلية  نظرته  من خاللــه  لنا 
الزاهرة بلغة شــعرية شفافة رقراقة 
منســابة بإيقــاع موســيقي حالم 
جميل، نحو غــد أفضل وأجمل يكون 
احلياة  تعــم  التي  للفوضــى  بديــالً 
وتقلباتها وأحزانها وخرابها، وإنحدارها 
نحو ضياع اإلنســان بني إتونها،واآلخر 
التي  النبيلة  اإلنســانية  العالقة  هو 
تنشــأ بني املرأة والرجل، والتي زرعها 
اخلالق في روحيهمــا ليتمتعا بلذتها 
ونشوتها وسكرها  وعبيرها وسحرها 
لغزو  الرافد  وخيالها وحلمها، فتكون 

هذه املتقلبات. 
)ولٌه لها(  وفي مجموعته الشــعرية 
يرســخ الشــاعر عمر الســراي رؤاه 
الشعرية الفلسفية الواعية، ويجسد 
كل هــذا وأكثــر بقصائد تكشــف 
لنــا، عالقة احلب بــني النصف اآلخر، 
وكذلك احلب بكونــه حالة ميكن لها 
أن حتدث تغييراً وتفاعالً مهماً يساهم 
توازنها،  وإعــادة  تنظيــم حياتنا  في 
فعندمــا ينفخ في الروح اإلنســانية 
جمال احلب ورقتــه وعذوبته كضرورة 
ملحة إلدامــة العالقات اإلنســانية، 
تندثر عوالم القبح فــي احلياة وتعود 
النبع  اإلنســانية لتنهــل من هــذا 
الصافي، فينتشــر احلب كالسحر بني 
بني البشــر وتتغير معالم احلياة فيه، 
وإختيــاره لبنية العنونــة التي متثل 
الشعرية  الشــاملة لنصوصه  رؤيته 
التي جعلت من احلب نهر صاف ينهل 
منه علــى ميينه وعلى شــماله ومن 
أمامه وخلفه، وإســتحضر محبوبته 
نصفــه اآلخر الــذي يريــد ويرغب أن 
تكون معه وترافقه رحلته الشــعريه 
في هــذه النصوص، وهو يضع أمامها 
بطبق من ذهب أحالمه املســتقبلية 
التي  إســتجزأت من تلــك العاطفة 
الكبيــرة التي وهبهــا اخلالق خمللوقه، 
وأحياناً يذكرهــا بكل التفاعالت التي 
نشــأت بينها وبينه والتي من خاللها 
منى هذا احلب وترعرع وكبر وصار يسع 
العالم بأســره، وهو مستمر ببث روح 
التفاؤل النبيل في نفس املتلقي، وقد 
أن تكون  عمد الشاعر عمر الســراي 
نصوصه الشــعرية، شبابية عصرية 
تواكــب موجة احليــاة فــي املرحلة 
الراهنة وتدخــل بني متونها التقنيات 
بدون  احلديثــة، وكذلك المســتقبل 
شــباب فأنه يوجه خطابه العاطفي، 
واالدبــي،  واالنســاني،  والروحــي، 
الشــباب  الى  والثقافي  واالجتماعي، 
بكونهم جــزء من رؤيته الشــعرية، 
وألنهم مع احلب وللحب يعيشون،فهو 

عنفوان الشــباب، وكذلك لهذا احلب 
املســتقبلية، وهذا  النظــرة  وتلــك 
نصوصه  يجتاح  الذي  التفاؤلي  احلس 
الشعرية شــؤون اخرى سنمر عليها، 
ونحــن نرحــل ونطوف فــي عواملها 
الشــجية، والشــاعر عمر الســراي 
يكتــب كل أمناط الشــعر، العمودي، 
والنثــر، وقد طغى اجلانب  والتفعيلة 
النثري في هــذه اجملموعة، والذي وجد 
فيه مســاحة واســعة وحرية كبيرة 
لينطلق في رســم معامله الشعرية، 
وليبث هذه التوليفة اجلميلة املنتقاة 

واخملتارة بوعي وثقافة عالية.
فاالهــداء ســيكون اخلطــوة االولى 
لرحلتنــا مــع كتابات عمر الســراي 

الشعرية .
أخيراً أنا وحيٌد رغم وجودِك...

مهمة  مســتهالت  ثالث  ضمنها  ثم 
لكــي يواصــل املتلقــي فــي حتريك 
خطواته نحو العالم الشــعري الذي 

رسم مالمحه في تلك النصوص.
مسهٌل أوَّل...

نحن النكتب الشعر..
نحن نغنيه كي تســتظَل القصيدة 

بالوجع احللو 
واألمنيات..

فمن سوف مينحنا رئٌة حني ننسى..؟ 
ويدفن آخر برعم حزن بجفن الفرات..؟ 

مستهٌل ثان...
الشــبابيك التي تضيء وجه العتمِة 

بعُض تفاصيله..
فهي تشفُّ عن جزء يكوُن أحلى حني 

يستتر غيمة 
في كف إله..

مستهٌل ثالث...
احلادي والعشرون من آذار...
هو اليوم العاملي للشعر...

وألنك لم تهنئيني بعيد املعلم..
مع أن شــفتيك اخللدونيتني تعلمنا ) 

دار، دور( الُقَبِل 
وهكذا فــإن تلك املســتهالت مبثابة 
التمهيــد لدخــول املتلقــي في هذا 
العالم الشــعري، وهي تســاهم في 
إعــداده وتهيئته مــن أجل أن يخوض 
هذه التجربــة ويرحل مع احلب واحلياة 

والعاطفة واحلس التفاؤلي. 
ونود اإلشــارة هنــا الى أن الشــاعر 
إســتخدم اللغة الشعرية البسيطة 
والســهلة والتــي تشــبه الــى حد 
بعيد الســهل املمتنــع، ولم يغرقها 
باإلنزياحــات الثقيلــة املبهمة، التي 

تثقل النص الشعري بااليهام. 
وفي قصيدة )آحاد( يقدم لنا الشــاعر 
مع  التعامل  فــي  طريقــة جديــدة 
الرقم كحالة داللية ورمزية تســاهم 
في إظهار ثيمة النــص، إذ أنه يصف 
يجد  وكذلك  اآلحــاد  بفئة  محبوبته 

نفسه صفر وسط متطلبات احلياة.
وما الــذي ســيعنيه أن ال تكوني في 

حياتي...؟ 

ســوى أن أترك هاتفي مــن دون رقم 
سّري..

وأن أنــام مبكــراً قبل أنتظــر ان آخر 
صفحة تقرئيتها 

من امتحانِك املرعب..
وكما اشرنا سابقاً أن قصائد الشاعر 
عمر السراي تنحى منحاً مستقبلياً، 
وتســتحث اآلخر الى تلك الرؤية، فأنه 
في قصيدة )عكاز( يخاطب محبوبته 

لترى ما يراه في املستقبل. 
حبيبتي...

غداً ستنتهي احلرب.. 
التي  وســأحتدث لك عن الشــواجير 

القمناها 
بدمائنا..

وعن املدافع التي لم تكن تســأل عن 
طوائفنا.. 

وسأكشــف لك عــن وجــوه جميع 
السياسيني 

املصّلني وهم يبنون عروشهم الدائمة 
على إختالط 

جثثنا التي ال تصلِّي بل يُصّلى لها.. 
وساصطحبِك في نزهة للزوراء..

وبني الوله واحلب ومجــيء العيد جند 
في قصيدة )العيــد( صعوبة البحث 

عن هدية تليــق باحملبوبة التي يحبها 
وهي أثمن شــيء لديه، ونكتشف في 
ثنايا هذا النص أن الفرح أنقسم الى 
قســمني االول ألنه العيد، والثاني هو 
عيد رؤية محبوبتــه وتقدميه لهديته 
التي يجب ان تكون مبستوى هذا احلب. 
كم من الكلمات سأحتاج ألفصل لِك 

ثياب العيد...
قميص مورد بقافية ناعمة...

وتنورة...
ال...أحبك بالبنطلون أكثر...

لذلــك ســأخيطه لــِك مــن حروف 
كاملاس...

وألنك حتبني الفساتني كثيراً...
سأزرع جسدِك بها...

وفي قصيدة )مشــاهد حــّرة( نعيش 
مع الشاعر بحريته وماذا يحب؟، وماذا 
يريد؟، وكيــف هي وجه احليــاة التي 

يرغب أن يعيشها. 
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أحــب االفالم التي تنتهــي بقبلة بني 
احلبيبني.. 

كما أحب مشهد فتاة تُنزُّه  كلبها في 
حديقة 

عامة كلَّ مساء

أحُب النظارات.. 
واألحذية األنيقة.. 

وأعشق رائحِة املاكياج.. 
وأعرف طعم كل ألوان أحمر الشفاه.. 

أحُب حفالت الشواء.. 
ورقصة هادئة على أنغام كالسيكية.. 

وأحبُّ )تشارس ثيرون( 
أحب كثيراً 

وألن الوطن اليســتوعب أن يحقق لي 
كل ذلك.. 

سأفتح قلب فيلم هوليودي..
وأعيش في أحشائه النابضة. 

عناصر  اجملموعــة  هــذه  وقد حملت 
التجديد واحلداثة وأســاليب وتقنيات 
حلركة  موفقة  أضافــة  وهي  مبتكرة 
الشعر، وفي جانب الغزل لرقيق يقدم 
لنا الشــاعر قصيدتني عن الغزل حتت 
عنــوان )غزليــات( وذكر فيهــا حالة 
الغزل باحملبوبة بإســلوب رقيق شفاف 

ورومانسية عالية. 
وفي قصيــدة )غزليــات 1( نكون مع 
رائع ملعنى  العمودي وطواف  الشــعر 

الغزل. 
حبيبتي سماء القلب بعدِك ضّيٌق

مداها وأسوارٌ على الروح تهطُل 
فعيناك عصفوران طارا جلدول

يشمان سّر الكون مما يرتُل 
ذلُت وشحَّ املاء منِك فهاجني 
محّياك والذكرى وعوٌد قرنفُل 

اجملموعــة صباحات  وكذلك ضمــت 
مشــرقة، جاء ذلك فــي قصائد ثالث 

حتت عنوان )صباح(. 
وفي قصيــدة )صباح1( نكون مع تلك 
الصباحات اجلميلة الشجية املشرقة 

باحلب والعاطفة. 
صباح يليق بعينيك أحلى صباح...

صباح البنفســج والفــل والذكريات 
املالح..

صباح االغاني..
وقلب يعاني..

على العشق جاء وما عنه راح..
صباح يليق بعينيك احلى صباح..

وهكذا ومن خالل رحلتنا مع بعض من 
النماذج الشــعرية التي ضمتها هذه 
اجملموعة، نكتشــف أن الشاعر يقدم 
العصرية  الشــبابية  القصيــدة  لنا 
اجلديــدة التي تنســجم وواقع حياة 
الشباب في املرحلة الراهنة، ويحثهم 
على مواصلة احلياة باحلب ونشره في 
بقــاع املعمورة حتــى يتفاعل ويتحد 
مــع طقوس احلياة ليجــد له ممر نحو 

التغيير.

* من إصــدارات دار ومكتبــة عدنان 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع لعام 
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إنني ال أشــك أن األصوات التــي تتعالى كل يوم 
مطالبة بحقها في احلصول على اخلدمات وتوفير 
فرص العمل وحتســني ظروف العيش، هي أصوات 
صادقة وأمينة. وأن ســنوات القهر الطويلة التي 
حرمتها مــن حريــة التعبير هي التــي دفعتها 
للخروج إلى الشارع. ومنحتها الشعور أن احلقوق 

أمر ال ميكن التهاون به أو التفريط فيه.
إن الئحــة حقوق اإلنســان التــي اعتمدتها األمم 
املتحدة بشكل رسمي عام 1948 عاجلت كل هذه 
الفرد األساســية، مثل  وأقرت بحاجات  النواحي، 
احلرية والتعليم والصحــة والطاقة والغذاء واملاء 
والعمل واملشــاركة في القرار وغير ذلك. وألزمت 
جميع الدول األعضاء بالعمل بها. لكن هذه احلقوق 
تتطور باســتمرار، ويختلــف مفهومها باختالف 
األزمــان. وإذا مــا عدنا إلى الوراء قليــالً فإن حرية 
التعبير لم تكن متاحــة للجميع، والتعليم كان 
وقفاً على الطبقات امليســورة . أما حق التصويت 
فقد اســتثنيت منه املرأة، وهكذا. وماتزال بعض 
احلقوق في طور التكويــن مثل اإلجهاض. كما أن 
احلقوق الثقافية لألفــراد لم تعرف قبل عقدين أو 

ثالثة. 
كانــت معايير الفقــر والرفاهيــة مختلفة عما 
هــي عليه اآلن، ومتطلبات احليــاة أدنى بكثير. بل 
إن حقوق اإلنســان لم تقر قبل أن يتغير شــكل 
احلياة في أوربــا بعد احلرب العامليــة الثانية. ولم 
يتســن الوصول إلى هذا املستوى إال بعد أن اعتاد 
املواطنون هناك علــى أداء واجباتهم كاملة. فقد 
كان امللــك وقادة اجليش والنبــالء في املاضي هم 
الذين يحددون للعامــة حاجاتهم الضرورية. ولم 

تتعد هذه احلاجات في العادة الطعام واللباس. 
أما في بالدنــا فاألمر مختلف إلى حد كبير، ويكاد 
أن يكون على الضد من ذلك متاماً. فالواجبات بدأت 
تتضاءل، وتتالشى. واحلقوق أخذت تتضخم وتكبر. 
ومثل هذا اخللل الذي طــرأ على املعادلة، انعكس 
علــى احلياة بشــكل ملحوظ. ذلــك أن الطرفني 
محكومان بتوازن دقيق يتيح للمجتمع أن ينهض 

من كبوته، التي سقط فيها منذ قرون.
وال ميكن للحقوق أن تســتلب في مجتمع حتكمه 
قيم العمل واإلنتــاج، ألن العالقة بني الفرد واآللة 
هــي عالقة أخالقيــة بالدرجة األولــى. مثلما أن 
الدخــل الســنوي مرتبــط بالعالقة بــني النمو 
االقتصادي والســلوك االجتماعــي. وإذا ما حدث 
خلل ما في هذه األمور فإن من املستحيل احلصول 

على احلقوق كاملة غير منقوصة. 
إن تقــدم أي مجتمع يعني فــي النهاية أن حقوق 
أفراده مضمونة ومصانــة. أما اجملتمع املتخلف أو 
الفقيــر فال ميكن احلصول إال علــى القليل منها، 
ألن الواجبات لم تؤد بشــكل سليم وكامل، وألن 
التعامل مع اآللة واهــن وضعيف، وألن منظومة 

األفكار لم تتحقق بشكل ناجز.
تبقى مســألة التوازن بني االثنني رهناً بالكثير من 
اجلهد، واملزيد من التفكيــر، حتى تتبدد الظلمة، 
وينبلج الفجر، ويســطع نور احلضارة. وفي ما عدا 
ذلك ســتبقى هذه األرض نهبــاً لألوجاع التي ما 

انفكت تئن منها منذ  قرون طويلة.

الئحة الحقوق !

القصيدة الشبابية في.. ولٌه لها
دراسة

ريموند كارفر

ترجمة: نور محمد يوسف

في وقت مبكر من ذلك اليوم، تغير الطقس 
وبــدأت الثلــوج بالذوبان في امليــاه القذرة. 
كانت خيوطه تهبط مــن النافذة الصغيرة 
العالية التي تطل على الفناء اخللفي. كانت 
السيارات تزدحم بالشارع في اخلارج، والظالم 
بدأ يحّل. ولكن كان الظالم يحل في الداخل 

أيًضا.
كان في غرفة النوم وهو يحشــو املالبس في 
حقيبة عندما جاءت إلى الباب، أنا ســعيدة 
ألنك ترحل! أنا سعيدة ألنك ترحل! قالت هل 
تسمعني؟ تابع وضع األشياء داخل احلقيبة.

يا ابن الكلب! أنا سعيدة للغاية ألنك ترحل! 
ثم بدأت فــي البكاء، ال تســتطيع حتى أن 
تنظر فــي وجهي، أليس كذلك؟ ثم الحظت 

صورة الطفل على السرير والتقطتها.
نظر إليها وهي متسح دموع عينيها وحتدق به 
قبل أن تعود وتذهب إلى غرفة املعيشة، قال 

لها: أعيدي لي تلك الصورة.
أجابته قائلة: فقط خذ األشــياء اخلاصة بك 

واخرج من هنا.
لم يجبها. أقفل احلقيبــة وارتدى معطفه 
ثم، نظر في أرجاء غرفة النوم قبل أن يطفئ 
النور و خرج إلى غرفة املعيشــة، وقفت في 
املمر املــؤدي إلى املطبخ الصغير، ممســكة 

بالطفل.
قال لها: أريد الطفل، أجابته قائلة : هل أنت 

مجنون؟
أريــد الطفل،  ال لســت مجنونــا، لكنني 

سأطلب من شخص أن يأتي ليأخذ أشياءه.
أجابته قائلة: إنك لن تلمس هذا الطفل، بدأ 
الطفل في البكاء فأزاحت البطانية من حول 

رأسه.
قالت وهي تنظر للطفل: أوه، حترك باجتاهها.

قالت له: كرمى هلل، ثــم رجعت خطوة إلى 
الوراء داخل املطبخ، أريد الطفل.

اخرج من هنا!

اســتدارت وحاولت أن تضع الطفل في زاوية 
خلف املوقد، لكنــه تقدم ووصل إلى الزاوية 

خلف املوقد وشد الطفل بيديه بقوة.
قــال لها: أبعدي يديك عنــه، أجابته باكية: 

ابتعد عنه! ابتعد عنه!
بــدأ الطفل الــذي احمّر وجهــه بالصراخ، 
وخالل الشــجار أوقعا أصيص الزهور املعلق 
خلف املوقد، حشــرها علــى احلائط محاوال 
فك قبضتها عن الطفل. ثم أمسك الطفل 

بقبضته وشده بأقصى ما يستطيع.
قال لها: ابتعدي عنه.

أجابته قائلة: ال أنت تؤذي الطفل.
قال لها: أنا ال أؤذي الطفل.

لم يدخل، نافذة املطبخ أي ضوء، وكان وسط 
العتمة يحــاول بيد واحــدة أن يفك يديها 

القابضتني، بينما ميسك الطفل الذي يصرخ 
باليد األخرى حتت ذراعه، شعرت أن أصابعها 
بدأت جُتَْبُر أن تفتح، وشعرت أن الطفل يذهب 

منها.
صرخت وهي ترخي يديها: ال!

قالت إنها ســوف حتصل عليه، على الطفل، 
أمســكت بذراع الطفل األخرى، أمســكت 
الطفل من معصمــه وانحنت متكئة، نحو 
الوراء، لكنه لم يستســلم، شعر أن الطفل 
ينزلق من يديه فســحبه، نحو اخللف بقوة 

شديدة، وحسمت املسألة بهذه الطريقة.

العنوان األصلي للقصة :
 Little Things (Popular Mechanics)  ,

Raymond Carver , 1981

»زوار«شؤون صغيرة )ميكانيكا شعبية(
مجموعة نصوص وخواطر لرؤى المومني

اصدارترجمات

غالف اجملموعة

 
صدرت حديثاً عن »اآلن ناشرون وموزعون« 
مجموعة نصوص وخواطر لرؤى املومني 
»زوار«، تشــتمل على حلظات  بعنــوان 
عابــرة تلتقطها الكاتبــة بعني يقظة، 
الذاكرة  تالفيف  من  تستعيدها  وأحيانا 

التي يوقظها مشهد ما.
واخلواطر هي نوع من حقول األدب الرقيق 
العصر  انتشــاره في  ازداد  والشــفاف، 
الراهن مــع طغيان احليــاة املادية التي 
تسيطر على مشاعر اإلنسان. واخلاطرة 
هي ســيل من العواطف حتتاج إلى دفق 
املشــاعر التي يوفرها االنتباه ملشــاعر 
اإلنســان بإزاء حالة معينــة، قد تكون 
صورة أو موقفاً أو ذكريات، ويتم تصويرها 
بإشباع العواطف اجلياشة، سواء باحلزن 
أو الفرح أو الدهشة، وهي حلظة قصيرة 
ال تنطوي على تطــّور درامي وصراع، بل 
تقف على حــواف الوصــف، وميكن أن 

تتحول الى حوار مع النفس أو األشياء.
وعنوان الكتاب الــذي اختارته الكاتبة، 
»زوار«، ينطــوي على فكرة االســتعادة 
لصور تتراءى لإلنســان فــي حلظة ما، 
فتتدفق املشاعر بالكالم الصامت، ورمبا 
هــي أطياف أو فراشــات أو نافذة نختار 
لها لغــة خلطابها كأننا نقف أمام مرآة 

ونحكي بإمياء مع أنفسنا.
تقع »زوار« في 107 صفحات من القطع 
الفنان بسام  الوســط، وصمم غالفها 
حمدان، وتضــم 75 نصا بعناوين تتناول 
والطبيعة  فــي كل جتلياتهــا  احليــاة 
والزمن واملكان واحلب واالنتظار والهجرة 
والفصول التي تكتب عنها املومني كما 

تصورها أو ترسمها بريشة ملونة.
من مناخات اجملموعة: »كل ليلة أسمع 
أنني الطني، في قلبه حسرة، وفي صوته 
نبــرة املهزوم، يقول لــي: ذاك من نار، إن 
غضب أحــرق، أما أنا فمــن طني، وذاك 

من حديــد إن صرخ أرهــب، أما أنا فمن 
طــني، وذاك من حجر، إن ضرب أوجع، أما 
أنا فمن طني، آن لــك أيها الطني احلزين 
أن تــدرك أنه غدا ســوف يهطل املطر.. 
عندهــا، تنطفئ النار، ويصــدأ احلديد، 
ويتفتت احلجر، ووحــده الطني من يزهر 

حتت املطر«.
تقول املومني على الغالف األخير: »ذلك 
اخليط املربوط في غصن شجرة، كل يوم 
يودع الشمس ويستقبل القمر، كطفل 
هــرم متكئاً خلف زجــاج النافذة، ذلك 
اخليط املربوط في غصن شجرة يتمايل 
مع الريح ثم تغادره وحيدا كفتاة تركت 
بعد رقصة كالســيكية، تتساقط على 
جنباته زخات املطر فيغفو مستســلما 
كمســمار تعب من ضربــات املطرقة.. 
ذلــك اخليط املتعب املربــوط في غصن 
الشــجرة، بات يحلم أن ينام قرير العني 
في بيت صغير، يتمنى أن يعثر يوما ولو 

على خرم إبرة«.

يشار الى أن الكاتبة حصلت على درجة 
البكالوريــوس في اللغــات احلديثة من 
اجلامعة األردنية وعملت فيها مساعدة 
دراســاتها  أكملت  ثم  وتدريــس  بحث 
العليا وحصلت على درجة املاجســتير 
فــي العالقــات الدوليــة والدراســات 
الدبلوماســية ثم على درجة الدكتوراة 
اجلامعة  مــن  السياســية  العلوم  في 
ذاتهــا. عملت في عدد من الســفارات 
النمســاوية  كالســفارة  األردن  فــي 
وسفارة جمهورية أفغانستان والسفارة 
األميركية، وحالياً تعمل باحثة في اجملال 
الالجئني ومنكوبي  اإلنساني في قضايا 
احلروب واألسرى السياسيني ضمن إطار 
املنظمات الدولية غيــر الربحية. لديها 
باللغتني  املنشــورة  األبحــاث  عدد من 
الى كتاب  العربية واإلنكليزيــة إضافة 
باللغــة اإلنكليزيــة بعنــوان »العوملة 
االقتصاديــة وتأثيرها علــى دول العالم 

الثالث« مت نشره في أملانيا عام 2015.

من اعمال الفنان هادي ماهود
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بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف وزيــر الشــباب والرياضة، 
أحمــد ريــاض العبيدي، عــن لقاء 
قريــب يجمعــه مع رئيــس االحتاد 
الدولي لكرة القــدم، فيفا »جياني 
إنفانتينو« بشــأن رفع احلظر الكلي 

عن املالعب العراقية.
تلقت  بيــان  فــي  العبيدي  وقــال 
»الصبــاح اجلديــد« نســخة منه 
املاضية مع  األيــام  »تواصلت خالل 
رئيــس االحتاد الدولي لكــرة القدم 
لقاء  وهنــاك  إنفانتينو«  »جيانــي 
قريــب معه جدا لوضع اللمســات 
األخيــرة لرفــع احلظــر الكلي عن 
العــراق وقد رحــب باملوضوع وأبدى 

استعداده لذلك«.
وأضــاف »لن ينقطــع التواصل بني 
الدولية  واألوملبيــة  الشــباب  وزارة 
منــذ أشــهر وبيننــا الكثيــر من 
الرســائل واملكاملات الهاتفية حول 
أيجــاد صيغــة مشــتركة لقانون 
موحــد لألوملبية العراقية على أن ال 
يتعارض مع قوانني االوملبية الدولية 
هاتفيا من مدينة  أتصلت  وباألمس 
بازل السويســرية بـ »جيروم« مدير 
العالقات املؤسســاتية في اللجنة 
بضرورة  وأبلغته  الدوليــة  االوملبية 
ان تتوضــح صورة ووضــع االوملبية 
العراقيــة لهــم ســابقا وحاليــا 
وإجراءاتهــم املالية ومدى مطابقة 
عملهم للميثاق األوملبي وعلى ضوء 
مكاملتي وصل خطابه املرســل لنا، 
يطلب فيها حضورنــا الى بازل يوم 
28 حزيــران اجلاري من هذا الشــهر 
إجتماع مشــترك معهم  اجل  من 
وبحضور »رئيــس املكتب التنفيذي 
للجنــة االوملبيــة العراقيــة« رعد 

حمودي واجمللس األوملبي االسيوي«.
وتابع العبيــدي »أوضح في خطابه 
املرســل لنا أن نؤكد حضورنا لهذا 
االجتمــاع ليتســنى لهــم إتخاذ 
جميع الترتيبات الالزمة وســيكون 
الغرض الرئيســي لهــذا االجتماع 

مناقشــة ومراجعة قانون الرياضة 
االوملبيــة واحلركة  اللجنة  ووضــع 
االوملبية في العراق وطلبت االوملبية 
الدوليــة في رســالتها أن نرســل 
لها مســودة أولية لقانون الرياضة 
املوحد »النســخة اإلجنليزية« قبل 
االجتماع وختمت رسالتها بالشكر 

على تعاون الوزارة معها«.
وأكد وزير الشباب، أن »كل خطوات 
وزارة الشــباب األخيرة محل ترحاب 
االوملبيــة الدوليــة وال تتعارض مع 
قوانينهــا، وكل إجراءاتنــا هي من 
أجــل مصلحة الرياضــة العراقية 
وتقدمها الى األمام بعد أن تراجعت 

الــى اخللف خالل الســنني املاضية 
وأملنا أن نرى أبطالنا في املستقبل 
تزيــن صدورهم األوســمة االوملبية 
التي حرمنا منها باســتثناء وسام 
برونزي للراحل عبد الواحد عزيز في 
1960 رغم االموال  أوملبياد روما عام 
العراقية  لألوملبيــة  التي خصصت 
التي ســاد عملهــا التخبط وعدم 
التخطيط والفوضى اإلدارية واملالية 
وغيــاب قانــون ثابت لهــا علمآ أن 
أغلب شخوصها يتبؤون مناصبهم 
منــذ ســنوات لكنهم اســتغلوه 
واملنافع  الشــخصية  ألغراضهــم 
رياضتنا تتأخر  املادية وهذا ما جعل 

كثيرا وقررنا التدخل ألجل مصلحة 
الرياضة العراقية ال غير«.

وأختتــم العبيدي بالقــول »أخيرا 
جمهورنــا الرياضي العزيــز قلتها 
يهمني  ال  اليــوم  وأقولها  ســابقا 
مــن يتقلد املناصــب الرياضية في 
العراق بقدر ما يهمني ماذا سيقدم 

للرياضة وجلمهورها الرياضي«.
من جانب اخر، رحب وزير الشــباب 
والرياضــة احمد رياض بتواجد جنوم 
البرازيل الســابقني في بغداد خالل 
املؤمل  الدولي  العراق  استاد  افتتاح 
ايلول املقبل،  افتتاحه خالل شــهر 
مؤكــداً ان تواجدهــم ميثل خطوة 

العاصمة  عــن  احلظر  لرفع  مهمة 
بغداد.

وقــال الوزير في تصريح صحفي، ان 
باســمائهم  البرازيل  جنوم  »تواجد 
الكــروي  وبثقلهــم  الكبيــرة 
املميزة سيكون خطوة  وسمعتهم 
مهمة في ســبيل رفــع احلظر عن 
العاصمة بغــداد«. واضاف، »كانت 
لدى الوزارة فكــرة حضور املنتخب 
التونســي خلوض مبــاراة ودية مع 
هذا  افتتاح  فــي  الوطني  منتخبنا 
امللعــب ، لكن اعتقــد ان في ذلك 
صعوبة كبيرة كون الفيفا لن يوافق 
على مجيء اي منتخــب او ناد الى 

بغداد بســبب احلظر املفروض على 
اقامة املباريات الدولية فيها«.

واشــار إلى أنه »اجد ان فكرة تواجد 
واالنسب  البرازيل هي االفضل  جنوم 
كون االحتاد الدولــي لكرة القدم لن 
تواجدهــم كما حصل في  يعارض 
البصرة بغد حضور اساطير العالم 
هذه  مناقشة  »سيتم  اليها«.وتابع 
الفكرة في وزارة الشــباب والرياضة 
للبدء باجراء املفاوضات الرســمية 
االجراءات  وترتيب  النجوم  مع هؤالء 

حلضورهم الى بغداد«.
واكد قائــالً: »اتوقع ان حضور هؤالء 
النجوم سيعطي رسائل ايجابية عن 
االمن واالمان الذي يشــهده العراق، 
العالم  مشــاهدة  الــى  باالضافة 
افتتاح امللعب اجلديد وهذا ما يعطي 
مؤشرات ودالالت كبيرة بقدرة بغداد 
على استضافة املباريات الدولية مبا 
يســهم برفع احلظــر عليها لتعود 
البطــوالت  الســتضافة  مجــدداً 
منتخباتنــا  ومباريــات  اخملتلقــة 
الوطنية وانديتنا في االستحقاقات 

العربية واالسيوية«.
وجتــرى مفاوضات، حاليــاً بني احد 
الشــخصيات العراقيــة املتواجدة 
في البرازيــل، من اجــل جلب عدد 
مــن النجوم البرازيليــني للعب في 
العاصمة بغداد.االتصاالت مستمرة 
العراقــي مع جنوم  الشــخص  بني 
»الســامبا« من اجــل جلبهم الى 
احلبيبية  ملعــب  افتتاح  في  بغداد 
بالعاصمــة بغداد، حيث ســتكون 
هذه اجلهود ســعياً لرفع احلظر عن 
بغداد، بحســب ما نشره الصحفي 
العراقــي علي نــوري عبر صفحته 

اخلاصة على »فيسبوك«.
ومن املقــرر ان يتم تغيير اســم 
امللعــب مــن احلبيبية الــى الى 
ملعب العراق، إال ان وزارة الشباب 
والرياضة لم تصدر بياناً رســمياً 
الشــباب  وزير  الصدد.وكان  بهذا 
والرياضة احمد رياض، قد اعلن بأن 
افتتاحه  احلبيبية ســيتم  ملعب 

خالل ثالثة اشهر.

حضور نجوم البرازيل في بغداد خطوة مهمة 

وزير الشباب والرياضة يلتقي إنفانتينيو لرفع الحظر الكلي 
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كالسيكو الزوراء 
والجوية في 23 الجاري

أحمد إبراهم في طريقه 
إلى الدوري الكويتي

شتاين مدربا 
للوحدة اإلماراتي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة املسابقات في احتاد الكرة، أمس، 
عن حتديد موعد مباراة الكالســيكو املؤجلة 

بني الزوراء والقوة اجلوية.
وذكر بيان الحتاد الكرة، تلقت »الصباح اجلديد« 
نســخة منه، ان »اللجنة حددت موعد املباراة 
املؤجلة بني الفريقني باطار الدوري املمتاز يوم 
الثالث والعشــرين من حزيران اجلاري«.يشــار 
الى ان كالسيكو الزوراء والقوة اجلوية حلساب 
الدوري املمتاز، كان قد مت تأجيله بســبب نزول 
اجلماهير الى ارضية ملعب الشــعب الدولي 

قبل انطالق املباراة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت تقارير صحيفــة، باقتراب مدافع املنتخب 
العربــي القطري،  القــدم ونادي  الوطني لكرة 
أحمد ابراهيم، من االنتقال الى الدوري الكويتي 

في االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وانتقــل إبراهيم إلى صفــوف العربي القطري 
قادمــاً من صفــوف االتفــاق الســعودي في 
انتهى عقد  املاضية، حيث  االنتقاالت الصيفية 
الالعب مــع فريقه القطري ولم تفتح حتى اآلن 

مفاوضات جتديد عقده.
وذكرت صحيفــة »العرب« القطرية، أن »املدافع 
العراقي أحمد إبراهيم، بــات قريباً من التوقيع 
مــع النادي العربــي الكويتي، بعــد رحيله عن 
فريق العربي مع انتهاء عقده في نهاية املوسم 

املاضي«.
وتابعت أنه »لم جتر أيــة مفاوضات مع إبراهيم 
لتجديد عقــده مع األحالم، بعد موســم جيد 
قّدمه في أول جتربة له في دوري النجوم، وكان من 
بني أفضل 3 مدافعني حسب ترشيحات الرابطة 

القطرية لالعبني«.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلنت شــركة الوحدة اإلماراتيــة لكرة القدم، 
التعاقد رســمًيا مع املــدرب الهولندي موريس 
شــتاين )46 عاًما(، ليتولى مهمة اإلدارة الفنية 
للفريق خلًفا ملواطنــه تني كات، وملدة عام واحد 

قابل للتجديد.
ويبدأ شــتاين مهمة تدريب الفريق مع انطالق 
التجمــع الداخلي فــي نهاية حزيــران احلالي، 
استعدادًا للموسم الرياضي املقبل، الذي ينطلق 
فــي آب املقبل، مبواجهات الدور ثمن النهائي في 
دوري أبطال آســيا لكرة القــدم.. ومتنى مجلس 
إدارة شــركة الوحدة، التوفيق والنجاح للمدرب 

شتاين في مهمته اجلديدة.
جتدر اإلشارة، إلى أن شتاين، وصل إلى العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي منذ ســاعات قليلة، لتوقيع 
العقــد، وغادر اإلمارات علــى أن يعود في املوعد 

احملدد لبدء جتمع الفريق.

العواصم ـ وكاالت:

منافسات  البرازيل،  دولة  تســتضيف 
الصيف،  هــذا  أميركا  كوبــا  بطولة 
في املدة بني 14 حزيــران اجلاري، وحتى 
7 متوز املقبــل.. وتســتهل األرجنتني، 
مشوارها في بطولة كوبا أميركا التي 
تتطلع للفوز بلقبها الـ 15، الســبت 
املقبل أمام كولومبيا ضمن منافسات 
اجملموعــة الثانيــة التي تضــم أيًضا 

باراجواي وقطر.
املنتخــب  أن  الكثيــرون  ويعتقــد 
األرجنتينــي بــال أنيــاب، وأن ليونيل 
ميســي جنم برشلونة، ســُيعاني مع 
منتخب بالده، ويُســلط موقع ، الضوء 

على ذلك، خالل التقرير التالي: 
ويعد ليونيل ميسي، السيف احلاسم 
ملنتخــب التاجنــو، كمــا أنــه يعيش 
ضغوطــات كبيرة منــذ اإلقصاء من 
نهائيــات مونديــال روســيا الصيف 
املاضي ضــد فرنســا، وكاد أن يعتزل 

اللعب الدولي وقتها.
األرجنتينيــة،  اجلماهيــر  وتضــع 
لكي  »البرغــوث«  على  الطموحــات 
يقودهم للتتويج القاري مثلما يحصد 
بل  برشــلونة،  فريقــه  مــع  األلقاب 
ويضعونــه في مرتبة أقــل من دييجو 
أرمانــدو مارادونــا، الذي قــاد التاجنو 

لتحقيق لقب مونديال 1986.

ولم يتــوج املنتخــب األرجنتيني بأي 
لقب منذ 26 عاًمــا، حني حصد لقب 
كوبا أميــركا عــام 1993، ومنذ ذلك 
احلني، خاض التاجنــو 3 نهائيات لكوبا 
و2016،  و2015   2007 فــي  أميــركا 
باإلضافة إلى بلوغ نهائي كأس العالم 
في البرازيل ضد أملانيا واخلسارة بهدف 

ماريو جوتزه.
لعنــة  أن يكســر  ويأمــل ميســي 
النهائيــات مع األرجنتني هــذا العام، 
والتتويج بلقــب كوبا أميركا من أرض 
السيلســاو، حيث صــرح »منذ زمن 
طويل لم تتوج األرجنتني بكوبا أميركا، 

نريد االحتفال باللقب من جديد«. 
بالنظر إلى قائمــة منتخب األرجنتني 
التي أعلنها ليونيل ســكالوني املدير 
الفنــي للتاجنــو، نرى افتقــار الفريق 
لوجــود عدد مــن النجوم مــن العيار 
مستوى  ميسي.وعلى  بجانب  الثقيل 
اخلط الهجومي، عاد ســيرجيو أجويرو 
الذي لم ينضم للقائمة منذ نهائيات 
مونديال روســيا، والذي قدم موســًما 
مميزًا مع مانشستر سيتي وسجل 21 
هدًفا وحصد لقــب البرمييرليج.وأيًضا 
يتواجــد أنخيل دي ماريــا والذي قدم 
موسما جيًدا مع باريس سان جيرمان، 
ويتمتع بتفاهم مميز مع ميســي على 

أرض امللعب.
لكن تظل األزمة للتاجنو، في عدم وجود 
أسماء كبيرة في اخلطوط األخرى مثل 

حراســة املرمى أو خــط الدفاع وخط 
الوسط.

وظهــرت معاناة التاجنو فــي نهائيات 
مونديال روســيا، وخاصة أمام فرنسا 
فــي دور الـ 16 مــن البطولــة، التي 
بأنه على  أقصي منها رفاق ميســي، 
الرغم من الهجوم الفتاك، استقبلت 
شباك األرجنتني 4 أهداف أمام الديوك.

واعترف ميسي بنفسه بأن التاجنو مير 
بقوة  مرشــًحا  وليس  انتقالية  بفترة 
كما كان في السابق، حيث صرح »في 
مبرحلة  مير  األرجنتــني  منتخب  الواقع 
انتقالية، لكننا نبقى من املنافســني 
ولسنا مرشــحني منذ البداية عكس 
املاضي، لكننا ســنحاول الفوز بكوبا 

أميركا«.

أكثر،  القتال  وسيتوجب على ميسي، 
ودفع هذه اجملموعة والتي تضم بعض 
اللقب  لتحقيــق  الشــباب،  الالعبني 
القاري وكســر اللعنــة التي تالحقه 
في النهائيات، برغم صعوبة األمر في 
ظل وجود أســماء مــن العيار الثقيل 
فــي املنتخبات األخرى مثــل البرازيل 

وأوروجواي وتشيلي.

وتــالزم النجــم األرجنتينــي ليونيل 
ميسي عقدة تاريخية طوال مشاركاته 
مع منتخب بالده في البطولة..  أيقونة 
4 نسخ  برشلونة اإلسباني شارك في 
من البطولة الالتينية، لعب خاللها 21 
مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 11هدًفا 

لزمالئه.
وكاد ميســي أن يالمــس اللقب في 
األمتــار األخيرة، إال أنه خســر املباراة 
النهائيــة 3 مرات، بثالثيــة من دون رد 
ضد البرازيل في نســخة 2007 خالل 
املرة األولى.. في حــني، عانى من لعنة 
الترجيح باخلسارة ضد تشيلي  ركالت 
في نهائي آخر نســختني عامي 2015 

و2016.
وهز »ليو« شباك منتخبات املكسيك، 
بيرو، باراجواي، بنمــا، فنزويال وأميركا، 
في حني عجز متاًما عــن التهديف في 
نســخة عام 2011، لكنــه يطمع في 

إجناز من نوع آخر في بالد السامبا.
بالطبع، يبقى احللم األكبر مليسي هو 
التتويج بكأس كوبــا أميركا ألول مرة 
فــي تاريخه، ليزين عامه الذي توج فيه 
بلقب الليجا ونال احلذاء الذهبي لليجا 
وأوروبا وهداف دوري األبطال، بينما فاق 
برباعية ضد  اخلســارة  كابــوس  على 
النهائي  الــدور قبل  إياب  ليفربول في 
للتشامبيونز ليج، وخسارة لقب كأس 
امللك.لكن قائد منتخب األرجنتني يبقى 
أمامه أيًضا اخلروج برقمني تاريخيني إذا 

جنح في تسجيل 10 أهداف بالنسخة 
القادمة لكوبا أميركا.

فاألهــداف العشــرة ســترفع رصيد 
ليونيل إلــى 18 هدًفا لينتــزع صدارة 
الهداف التاريخــي للبطولة الالتينية 
نوربرتو  األرجنتنينــي  مواطنــه  مــن 
قارة  جنمي  زيزينيو  والبرازيلــي  مينديز 
أميــركا اجلنوبية فــي األربعينيات من 
القرن املاضي.. كمــا أن التتويج بلقب 
هداف كوبا أميركا بهــذا الرصيد )10 
أهداف( سيضمن لنجم البارسا، لقب 
أفضل هداف للمســابقة في نسخة 

واحدة منها.
روزا بينتو  دا  البرازيلــي جايــر  ويعــد 
صاحــب املعــدل األفضل فــي تاريخ 
هدافــي كوبــا أميركا بتســجيله 9 
أهداف في نســخة 1949، ثم كرر كل 
ماســكيو  هومبرتو  األرجنتينــي  من 
واألوروجويانــي خافيير آمبرويس نفس 
الهداف في  ليتقاســما جائزة  املعدل 
نسخة 1957.في املقابل، يعتبر املعدل 
التهديفــي مليســي في 4 نســخ من 
كوبا أميركا هزياًل، حيث سجل هدفني 
فقط في نسخة 2007، وغاب متاما في 

نسخة 2011.
ثــم اكتفى قائــد األرجنتــني بهدف 
وحيد في بطولة 2015، في حني حقق 
أفضل معدل له بالنسخة املئوية التي 
اســتضافتها الواليات املتحدة قبل 3 

سنوات بتسجيله 5 أهداف.

الرقم 10 يضع إيقونة برشلونة أمام بوابة التاريخ

ميسي.. السيف الحاسم لألرجنتين في كوبا أميركا

تقرير

ميسي

خطوات متواصلة لرفع احلظر كليا عن مالعب العراق

9:45 مساًء

9:45 مساًء
9:45 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

إسبانيا ـ السويد

بلغاريا ـ كوسوفو
الدنمارك ـ جورجيا

مقدونيا ـ النمسا

تصفيات أمم أوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
 2021 آسيا  كأس  قرعة  أســفرت 
أول  أقيمت  التــي  الســلة،  لكرة 
أمس، في مدينة بينجالور بالهند، 
عــن مواجهــات شرســة وقوية 
املشــاركة  العربية  للمنتخبــات 
منتخبنا  ووضعــت  بالبطولــة.. 
فــي اجملموعة الرابعــة إلى جانب 

البحرين وبنان والهند.
8 منتخبات  البطولة  ويشارك في 

عربيــة تنتظرها مواجهات صعبة 
حيث جــاءت اجملموعة اخلامســة 
والتي  البطولة  كأقوى مجموعات 
تضم كاًل من الســعودية وسوريا 

وقطر وإيران.
3 منتخبات عربية  كما تواجــدت 
في اجملموعة الرابعــة، التي تضم 
منتخبــات: البحرين، لبنان، العراق 

والهند.
التالي:  وجاءت القرعة على النحو 

فــي اجملموعة األولــى: الفيليبني، 
إندونيسيا، تايالند وكوريا اجلنوبية.

وتألفت اجملموعــة الثانية: الصني، 
تايبيه، اليابان، ماليزيا والصني.. اما 
اجملموعة الثالثة فضمت : أستراليا، 
في  نيوزيلنــدا، جوام..  هوجن كوجن، 
حني تكونت اجملموعة اخلامسة من 
: السعودية، ســوريا، قطر وإيران.. 
األردن،  السادســة:  اجملموعة  وفي 

قرغيزستان، سيرالنكا، فلسطني.

زيوريخ ـ وكاالت:
ســيضطر االحتاد الدولي لكرة 
القدم إلى دفــع تعويض مالي 
ضخــم لنــادي باريس ســان 
جيرمان الفرنسي بعد اإلصابة 
التــي تعــرض لهــا املهاجم 
في  داســيلفا  نيمار  البرازيلي 
التــي جمعت  الودية  املبــاراة 
قطر  مبنتخب  البرازيل  منتخب 

املنتخبني  اســتعداد  إطار  في 
أميركا  خلوض غمار كأس كوبا 
املقرر انطالقهــا في منتصف 

شهر حزيران اجلاري.
وكان نيمار قــد تعرض إلصابة 
خطرة في الكاحــل تقرر على 
اثرها اســتبعاده من املشاركة 
مع منتخب بــالده في بطولة 
كوبا اميركا ، حيث ســيغيب 

عــن املالعــب ملدة تصــل إلى 
تسعة اســابيع، مما يحرمه من 
فريقه  تدريبات  فــي  االنخراط 
للموسم  استعداداً  الباريسي 

الرياضي اجلديد  .
وتنص اللوائح ان يتكفل االحتاد 
الدولــي بدفع تعويــض مادي 
لألنديــة في حــال تعرض احد 
تتجاوز  ملدة  العبيها لإلصابــة 

خــالل مشــاركته  يومــاً   28
مــع منتخب بالده فــي احدى 
املباريــات التــي يلعبها ضمن 

أجندته السنوية.
فرنســية  تقاريــر  وبحســب 
إصابة  فــإن خطورة  وبرازيلية، 
نيمار  ســوف جتبره على اخللود 
إلى الراحة ملــدة تتجاوز أربعة 
أســابيع ، خاصة في حال تقرر 

جراحية  لعمليــة  إخضاعــه 
يتطلــب معهــا قضــاء فترة 
نقاهة وإعــادة تأهيل،  وهو ما 
يعني حاجته لفترة طويلة من 
للشفاء في مثل  التماثل  أجل 

هذه اإلصابات .
ووفقـاً ملوقـــع »بـي سوكـر«، 
فــــإن لوائح »الفيفـا« تنـص 
تعويضاً  األنديــة  منــح  على 

ماليـــاً يصل إلى 7.5 مالييـن 
الواحـدة  السنـــة  فـي  يـورو 
التي  املاديـة  األضرار  نتيجـــة 
أحد  بها، جراء إصـــابة  حلقت 
بـالده،  منتخـــب  مع  العبيها 
و هي قيمة تغطـــي كافـــة 
تكاليف العالج التي يحتاجها 
الالعــب املصــاب من اجـــل 

العـودة إلـى املالعـب. 

»الفيفا« يدفع تعويضًا ماليًا ضخمًا لباريس سان جيرمان بسبب نيمار

إعالم الشباب والرياضة
دائرة شــؤون  اكــد مدير عــام 
االقاليــم واحملافظات فــي وزارة 
جابر  طالب  والرياضة  الشــباب 
ان الــوزارة حريصة علــى ادامة 
املنتشــرة  مالعبهــا  وصيانــة 
بهدف  واحملافظــات  بغــداد  في 
احلفاظ على االرضية والعشــب 
الطبيعي، الســيما مــع حلول 
درجات  وارتفــاع  الصيف  فصل 

احلرارة، مــا يتطلب عناية كبيرة 
للحفاظ علــى جمالية مالعبنا 
الدوري  مباريات  تســتقبل  التي 
املمتاز والبطوالت التي يشــارك 
فضال  الوطني،  منتخبنــا  فيها 
عــن اســتحقاقات فرقنــا في 
البطــوالت  فــي  مشــاركتها 

العربية واالسيوية.
وقــال جابر: ان مــالكات الدائرة 
قامت برش املبيدات واالســمدة 

الرضية ملعب الشــعب لغرض 
االدامة والصيانة، غير ان تنظيم 
ملعب  ادمي  على  الكأس  مباريات 
الشعب، اسهم في زيادة الضرر، 
السيما وان اللقاءات تقام عصرا، 
امللعب يعاني من  ان  الى  مشيرا 
زخم املباريات بسبب استخدامه 
مــن قبــل االنديــة اجلماهيرية 
االربعة، حيث يستقبل اكثر من 

مباراة اسبوعيا.

»السلة« يالقي البحرين ولبنان 
والهند في كـأس آسيا 2021

الشباب والرياضة: مباريات بطولة 
الكأس تسهم في ضرر ملعب الشعب
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الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت الســلطات اإلســبانية، أن 28 شــخصا أصيبوا 
بجــروح، بعد أن تعرضت أرجوحة كانــوا على متنها الى 

حادث، في بلدة بالقرب من إشبيلية.
وأفادت وسائل إعالم إســبانية محلية أن األرجوحة بدت 
وكأنها انهــارت، لكن طبيعة احلادث واســبابه لم تكن 

واضحة.
وذكرت أجهــزة الطوارئ في إشــبيلية، إن تســعة من 
املصابني نقلوا إلى مستشــفيات محليــة، الفتا إلى أن 

احلادث لم يسفر عن وقوع قتلى.
وقالت بلديــة ال رينكونادا، في بيــان، إن األرجوحة مرت 
بعمليات تفتيش للسالمة، مضيفة أن السلطات احمللية 

حتقق في السبب احملتمل وراء اخللل.
وكشف موقع "إيه بي سي" اإلسباني، أن طفال ال يتجاوز 
عمره 13 عاما كان من بني املصابني، مشيرة إلى أن حالته 

خطيرة، إذ تلقى إصابة قوية في الرأس.
وتابــع: "يرجح أن يكــون القرص الــذي يُعتمد عليه في 

عملية الدوران قد انهار".

الصباح الجديد - وكاالت:
ظهر حتد جديد في مواقع التواصل االجتماعي في اآلونة 
األخيرة عرف باســم "حتدي أكياس القمامة"، اذ نشــر 
كثيرون تسجيالت مصورة وهم يخوضون التحدي اجلديد.
ويســتند التحدي اجلديد إلى أن يرتدي الشــخص كيس 
قمامة من قدميه حتى رقبته، ومن ثم يتم شفط الهواء 
من داخل الكيس من طــرف الكيس من عند الرقبة، من 

خالل مكنسة كهربائية.
وما أن يتم ســحب الهواء من داخل الكيس بنحو شبه 
كامل، يضطر الشخص إلى السقوط والتدحرج، بسبب 
حالة تشــبه إلى حد كبير الشــلل املؤقت التي تصيب 

أطرافه.
وحــذر خبراء من خطــوة هذا التحدي علــى صحة من 
يقومون به، خاصة أنه يعرض جســم اإلنسان إلى نقص 
في األوكســجني، األمــر الذي قد يصيــب بعض أجزائه 

بالشلل في حال تكراره.
وانتشــرت في اآلونــة األخيرة مجموعة مــن التحديات 
املشــابهة عبر مواقع التواصل االجتماعي، أبرزها حتدي 
"رقصة الكيكي"، الذي تســبب بوقــوع حوادث عدة في 
أكثر من مكان حــول العالم، األمر الذي اســتدعى إلى 
تدخل الشــرطة في كثير من األحيان وتغرمي من يقومون 

بهذا التحدي اخلطير.

تحذير مهم.. أكياس 
القمامة قاتلة

إصابة 28 شخصا 
من ارجوحة

--1
لكلمــة الصدق رنيُنهــا املتمّيز في 
األســماع ، وايحاءتها الثــرة : بقوة 
الشخصية ، وعمق النزعة األخالقية 
، والبعد عن كل مظاهر االزدواجية...

--2
والسؤال اآلن :

هل الصدق مطلوب في الكالم فقط 
أم انه مطلوب في كل اجملاالت ؟

واجلواب :
ان االنسان الرسالّي ال بد ان يكون :

1 – صادقا مع ربه 
2 – صادقا مع نفسه 

3 – صادقا مع أهله وناسه 
--3

الصدق مع اهلل يعني صدق العبودية 
.

على  متلــي  الصادقــة  والعبوديــة 
االنسان ان يدور مدار التنفيذ الدقيق 

لكل ما أمر به اخلالق أو نهى عنه 
مبعنى :

أْن يكــون لــه احلضــور املكّثف في 
ساحة أداء الواجبات، وأن يغيب

عن كل مشــاهد العصيان والتمرد 
واجلحود ...
واملالحظ :

اننا جميعا ندّعي الصدق في عالقتنا 
الصادقني  ولكــّن  ســبحانه،  باهلل 

قليلون.
اجلرائم  تفّســر شــيوع  فبماذا  واالّ 

واملعاصي ؟
واالنفالت  التبذل  ومباذا تفّسر حاالت 

السلوكي ؟
ومباذا تفّسر التذبذب في املواقف ؟

يقول الشاعر :
لَك ألُف معبودٍ مطاٍع أمُره 

دُوَن االلِه وتّدعي التوحيدا
ويأتي شهر الصيام ليوفر لنا فرصة 
الصدق مع اهلل، مــن خالل الصيام، 
تعلمك  التي  الســرية  العبادة  هذه 
على أْن تكــون قــوّى االرادة ، صلب 
العزم ، مقاوماً لكل االغراءات،صادقاً 

في البعد عن كل املفطّرات .
--4

يعنــي   : النفــس  مــع  والصــدق 
االســتقامة وطهارة الضمير ونقاء 

السلوك ...

فال يسوغ ان يكون انتمائي لالسالم 
شــكليا ، ال يحمل منه اال اســمه ، 
بينما تغيب في املسيرة احلياتية كل 

املؤشرات الدالة على الصدق 
تقول اني صــادق القول وانت كذوب 

!!..
تقول انــي أفي بالعهود وأنت تنقض 

العهود واحداً بعد واحد 
تقول الخيــك :اني أحبك وانت تكيد 

له وتعمل لاليقاع به ..!!
تقــول : اني ملتزم بــاالداء لواجباتي 
الوظيفيــة ، وانت ال تــؤدي منها اال 

القليل ..!!
--5

وأما الصــدق االجتماعي فهو يعني 
الصدق مع االهل واالوالد ، ومع األخوة 
في الدين ، وســائر الناس باعتبارهم 

أخوة في اخلَلْق ..
لقد كان الرســول )ص( معروفاً قبل 

البعثة بأنه ) الصادق األمني( ...
برزت  االجتماعي  الصــدق  والهمية 
هاتــان الصفتــان واالّ فاّنه)ص( كان 

مجمعا للفضائل ومكارم االخالق .
وكثيــرا مــا يُطلــب منــك أن متأل 
للتعــرف   ) معّينــة  اســتمارات   (
علــى بعــض املعلومــات املتعلقة 

بشــخصيتك ... فهل تلتزم الصدق 
في اجلــواب ؟ أم أنَّك تكتب مبا تظنه 
يكفي للقبــول مبا تريــد بعيداً عن 

احلقيقة ؟
ويؤسفنا ان نقول :

لقد حّل ) الكــذب(  محّل )الصدق( 
في معظم تعامالتنا االجتماعية 

تدني  علــى  مؤشــر خطير  وهــذا 
املنسوب االخالقي .

قال الشاعر :
واذا أصيب القوم في أخالقهم 

فأقم عليهم مأمتا وعويال 
--6

واذا كان السياســيون فــي العالم 
فاّن   ، الصــدق  مشــهورين بعــدم 
سياسْي الصدفة في )العراق اجلديد( 
قد بلغــوا الغايــة فــي الضبابية، 
وحجــب الصــورة الصادقــة عــن 
املواطنــني ، يحلفــون علــى انهم 
يعملــون بــكل تفــاٍن واخالص من 
اجل الوطــن واملواطنــني ،ولكنهم 
بذواتهــم  مهامهــم  يحصــرون 
وكتلهــم ومصاحلهم ،غير مكترثني 
بالقسم الشــرعي وغير عابئني مبن 
الذي  ، األمر  الى مواقعهم  أوصلهم 
مأل القلوب أملا ، والنفوس أسفا ، وال 
حول وال قوة االّ باهلل العلي العظيم 

.
--7

ومن اجلميــل هنا ان ننقل لكم نادرة 
تاريخية حتث على الصدق وتدل على 

أنَّ الصادق هو الفائز .
جاء في التاريخ :

ان ابن مّيادة – وهو شــاعر معروف – 
دخل على احد أعمام املنصور ) جعفر 
بن ابي سليمان ( فمدحه بأبيات فأمر 
له مبئتي ناقــة ، فأخذ ابن ميادة يده 

َقبَّلَها وقال :
واهلل ما قّبلُت يد قرشي غيرك االّ يد 
هشام بن عبد امللك، فقال له جعفر :

تلك يٌد ما قّبلَتها هلل ، فقال :
ويُدَك واهلِل مــا قّبلُتها هلل، فقال له 

جعفر :
ك الصدق عندي، ادفعوا  واهلل ال ضــرّ

له مائة ناقة أخرى 
وهكذا يجب ان يكــون التعامل مع 

ذوي اللهجة الصادقة.

أين الصدق السياسي؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

املصرية  الفنانة  كشفت 
مها أبو عوف، مستجدات 
الصحيــة  احلالــة 
النجــم  لشــقيقها 
عوف،  أبــو  عزت  اخملضرم 
قائلــة إن "وضعــه حرج 
محبيه  كل  داعية  جدا"، 
بالشــفاء  له  الدعاء  إلى 
زال  ما  مضيفة:  العاجل، 
يرقد داخل العناية املركزة 
في إحدى املستشــفيات 
تقارير  وكشفت  اخلاصة. 
محلية أن النجم املصري 
عوف  أبو  عزت  الشــهير 
يتلقى العالج داخل إحدى 
املهندسني،  مستشفيات 
فيمــا لــم تعــرف بعد 

الصحية،  أزمته  طبيعة 
وعــن زوار أبــو عوف في 
الوسط  من  املستشفى 
الناقد  أوضــح  الفنــي، 
طارق الشــناوي أن نقابة 
زارت  التمثيليــة  املهــن 
الشــهير  املصري  الفنان 
حالته  علــى  لالطمئنان 

الصحية.

كشــف الفنــان املغربي 
حسابه  عبر  جملرد،  ســعد 
تطبيق  علــى  الرســمي 
والفيديوهــات  الصــور 
تأجيله  عن  "انستجرام"، 
التــي  الدويتــو  طــرح 
سيجمعه باملمثل املصري 
جملرد  وقال  رمضان.  محمد 
"إنه ســيعلن عــن تاريخ 
طرح العمــل فور االنتهاء 
دون  مــن  تصويــره"،  من 
تفاصيل  أيــة  عن  اإلعالن 
متعلقة باألغنية، أو املوعد 
اجلديد الذي ستطرح فيه. 
وقال جملرد، "سيجري تأجيل 
وبني  بيني  الدويتــو  طرح 
أخي الفنان املمثل العربي 

رمضان،  محمــد  احملبوب 
وســنعلن عن تاريخ طرح 
من  االنتهاء  فــور  العمل 
هذه  واغتنــم  تصويــره، 
الفرصــة كــي أعلن عن 
اجلديدة  أغنيتــي  طــرح 
"جنيبــك" يوم 16 من هذا 
أمتنــى من كل  الشــهر، 
قلبي أن تنال إعجابكم". 

نشــرت الفنانة رمي البارودي 
الشخصية  صفحتها  على 
علــى موقع "انســتجرام" 
لها  الصور  مــن  مجموعة 
متابعيهــا.  بهــا  أبهــرت 
البــارودي  رمي  وخضعــت 
ما  تصوير جديدة،  جللســة 
أبهر جميــع متابعيها عبر 
الرسمية، وبشأن  صفحتها 
االنيقة.  وإطاللتهــا  رقتها 
وارتدت رمي البارودي فســتان 
مصنوع من التل الشــفاف 
باللون األبيــض، إضافة إلى 
اللمســات  بعض  اختيارها 
البسيطة من املكياج، والتي 
قد برزت جمال عينيها، ولم 
تتكلــف رمي البارودي بانتقاء 
اكتفت  فقد  االكسسورات 

بارتــداء قرط علــى اذنيها 
ليبرز من جمــال إطاللتها. 
في سياق منفصل ما زالت 
البــارودي حديث الصحافة 
واحمد  اخلشاب  سمية  مع 
زوجــا  كان  الــذي  ســعد 
منها  وبعد طالقه  للبارودي 
من  تــزوج  مفاجئ  بنحــو 
اخلشــاب ليطلقهــا أيضا 

بعد مرور ستة أشهر.

عزت أبو عوف

ريم البارودي

سعد لمجرد

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

كل واحد منا لديه طموحات واحالم 
يسعى الى الوصول اليها وحتقيقها، 
ويعيش  يحلم  بــان  يكتفي  البعض 
مع أحــالم يقظته حلظــات النجاح 
املفتــرض، والبعــض اآلخر يســعى 

ويخطط كي يصل غايته.
هناك من وضــع خطة متكاملة عن 
حياته املستقبلية، وهناك من حتجج 
بألف حجة كــي يتقاعس حتى عن 
التفكيــر بالســبيل للوصــول الى 
غايته، لكن، كيف ميكننا ان نرســم 
خطــة نســتطيع بها حتقيــق تلك 

االحالم؟ وكيف نضمن جناحها؟
عبد اخلالق عبــد اجلليل باحث بعلم 
النفس مقيم في مانشستر يقول: ال 
شيء يضمن جناح أي خطة نرسمها 
بشأن أي موضوع، لكن املهم ان نعرف 
ان الفشــل وســيلة ملعرفة الطريق 
الصح الــذي يجب علينا ان نســير 
عليه، التخطيط له أسس ومقومات 
نتيجته  عبثيا  تخطيطــا  يكون  واال 

احلتمية، الفشل.
يبدأ  للمستقبل  أسس  وضع  ويتابع: 
فطبيعة  املتوســطة،  مرحلــة  من 
الدراسة حتدد مالمح اخلطة ومالمح 
املســتقبل، هــل ادرس اإلعدادية ام 
معهد الفنون ام التجارة او الصناعة؟ 
ان اكونــه؟ طبيبا؟  اريــد  الــذي  ما 
مهندســا؟ كهربائيا؟ تاجرا؟ وما هي 
املقومات التي تساعدني على حتقيق 

ذلك؟
ويضيف عبد اجلليل: ان قررت ان أكون 
مهندسا فهذا يعني ادرس اإلعدادية، 
االمتحان  نتيجــة  لتكــون  واجتهد 
النهائي مناسبة لدخول الكلية التي 
اريــد، والتي خططت لهــا من قبل 

املرحلة اإلعدادية.
هناك سؤال يطرح نفسه، هل ميكن 
ألي أحد ان يخطط ليكون مهندسا؟ 
او محاميا؟ ام ان هناك أسســا يبنى 

عليها شكل الطموح او احللم؟
بالتأكيد  اجلليل:  الباحث عبد  يجيب 
وضع اخلطــة يجب ان يكــون مبنيا 
على أســس، أولها القدرات العقلية 
والبدنيــة، هنــاك موهوبــون بعلم 
الرياضيــات والهندســة، وهناك من 

لديه موهبة احلفــظ، هناك موهوب 
بتعلــم اللغــات، وهنــاك مــن هو 
مهووس بفــن احملامــاة والبحث في 
القوانــني وثغراتهــا، وأيضــا الفنان 
الفطري سواء بالتمثيل او الرسم او 
املوســيقى. من هنا يبدأ وضع أسس 

اخلطة املستقبلية.
وتابــع: بعــد التعرف علــى املواهب 
سيبدأ أساس اخلطوة الثاني، وهو نوع 
الدراســة، فتحقيق االحالم ال يحتاج 

إلى العبقريــة، لكن إلى العمل اجلاد 
واجلرأة.  

حتقيق االحــالم يحتاج الى فارس، فال 
مكان لليائســني واحملبطني، ويختتم 
الباحث عبد اجلليــل حديثه: الكثير 
يجــد ان الســعادة ميكــن ان تبنى 
على أســاس االقتصاد اجليد، فان لم 
تنل مرادك بالوقــت اخملطط ضاعف 
وقت العمــل وضاعف اجملهود، فلكل 

مجتهد نصيب.

الصباح الجديد - وكاالت:
عــادة يظهر حب الشــباب فــي مرحلة 
املراهقة اذ حتصل خاللها تغيرات هرمونية. 
ولكن حتى في عمــر متقدم، يزعج ظهور 
حب الشــباب الرجال والنســاء على حد 

سواء.
فما هي أســباب ظهور حب الشباب بعد 

بلوغ الثالثني من العمر.
الهرمونات-بعد بلــوغ الثالثني من العمر، 
حتصــل عــادة اضطرابــات فــي التوازن 
الهرموني وبالدرجة األولى اجلنسية منها. 
وفقا لألطباء هذه مشكلة حيوية في هذا 
العمــر ال تقل أهميتها عمــا في مرحلة 
املراهقــة. يظهر حب الشــباب عادة في 
منطقة على شــكل حــرف V من الذقن 
وإلى اخلديــن. وقد تترك بعــد زوالها ندبا 
عميقة. والســبب الرئيــس لظهورها هو 

تغير مستوى الهرمونات.
الغذائي  النظام  كان  الغذائية-إذا  العادات 
ظهور  فــإن  والســكريات،  بالدهون  غني 
حب الشــباب أمر ال مفــر منه. وقد يكون 
السبب وراثيا، اذ ميكن مالحظتها في سن 
املراهقة-إذا ظهر طفح جلدي بعد اإلفراط 
في تناول الشــوكوالتة، فإنــه عند بلوغ 
الثالثني من العمر يظهر ثانية. لذلك يجب 

االهتمام مبا نأكله دائما.
وهــذا يعني يجب التقليــل من املأكوالت 
واألطعمة  واملعجنات  واحللويات  السريعة 
الدهنيــة واملقلية. كما اتضــح أن تناول 
العمر يســبب  الثالثني من  احلليب بعــد 

ظهور حب الشباب لدى البعض.
تأثيــر الشــمس-تعرض اجللد املســتمر 
ألشعة الشــمس يساعد على ظهور حب 
الشباب بعد ســن الثالثني. ومع أن هناك 

رأي يفيد بأن الشــمس 
علــى  تســاعد 

إال  اختفائه، 
في  أنــه 

الواقــع 
لة  حلا ا

تتفاقم أكثر.
أسباب ظهور  أحد  النفسي-هذا  التوتر 
حب الشــباب بعد سن الثالثني. ألن 
اإلجهاد يؤثر مباشرة في مستوى 
الهرمونــات، وهــذا يعيدنا إلى 
الســبب األول. لذلــك ينصح 
األطباء بتجنب حاالت اإلجهاد 
قدر اإلمــكان ملنع ظهور حب 

الشباب ثانية.
مؤثرات جانبية-هناك عوامل 
خارجية تؤثر في حالة اجللد 
مبا في ذلك ظهــور البثور. 
عادة ميكــن أن تظهر هذه 
البثور )الدهنية( والطفح 
فــي منطقــة معينــة 
أو  نتيجة استخدام كرمي 

زيت غير مالئم.

حب الشباب بعد الثالثين

لكل مجتهد نصيب من الحلم والنجاح

الصباح الجديد - وكاالت:
لم متــر التغريدة التي نشــرتها الفنانة 
العراقية شــذى حســون، تعليقاً على 
نهاية مسلسل "خمســة ونص" مرور 
الكرام، فقد أثارت ضجة واســعة وجدال 
كبيرا، اذ كتبت حســون: شكرا لكاتب 
مسلســل خمســة ونص على النهاية 
املعقولــة، ألن هذا جزاء املــرأة اخلائنة، 
برغم كل ما عاشته من ظروف قاسية، 
كان عليها ان تستعني بعقلها وال تسير 
خلف مشاعرها التي كانت بغير محلها.

وانهالت التعليقات الالذعة على حسون 
بعد التغريدة، اذ شن رواد التواصل حملة 
واســعة ضدها، ودخلت بسجال ضخم 
مع عدد كبير من األشخاص الذين عدوا 
ما جاء بتغريدتها "تشجيعا على القتل، 
احترام  الرجــل، وعدم  وانتصارا لعقلية 

حقوق املرأة".
وبعد كل هذا، كان ال بد حلســون من أن 
تخرج وتوضح، فقالت بتصريح لها، إنها 
ضد مواجهــة العنف بالعنف، وأضافت 
أنهــا "تكــره كل احلمالت التــي تنادي 
مبســاواة املرأة بالرجل من حيث احلقوق 
والواجبات، وبكل هذا الشــر واالسلوب 

العنيف الذي متارسه املرأة".
وكانــت احللقة األخيرة من مسلســل 
"خمسة ونص" قد شهدت نهاية مؤملة 
لبطلــة العمل اللبنانية ندين نســيب 
جنيم، حيث تعرضت حلادث سير مفتعل 

وفقدت حياتها إثره.

حملة ضد شذى 
حسون بسبب نهاية 

"خمسة ونص"
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