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شــهدت الســاحة العراقية للمرة األولى منذ أكثر 
من عقد علــى قيام العهد اجلديد بتولي الســلطة 
في البالد انتقال كتلة سياســية مهمــة وهي تيار 
احلكمة الــى خانة املعارضة السياســية للحكومة 
التي يترأسها السيد عادل عبد املهدي. وسيكون هذا 
األمــر مثار تفكير ومتابعة ومراجعــة لو كنا في بلد 
آخر غير العراق. ففكرة التحول الى معارضة احلكومة 
كانت ستكون حالة متقدمة بكل املقاييس عن وضع 
احملاصصة وتبعاتها التي أوصلت العراق الى احلضيض 
وفرطت بكل املكاسب االقتصادية واالجتماعية التي 
كان من املمكن أن تنتقــل بالعراق الى مصاف الدول 
املتقدمــة واملزدهــرة . لكننا نــرى ان الطريقة التي 

تعاطى بها الفرقاءالسياسيون تنذر بغير ذلك. 
فبعد يومني من إعالن "احلكمة" التي يرأسها السيد 
عمار احلكيم، ظهر بشكل جلي ان املتسببني باألزمة 
السياســية املعيقة لعمل احلكومــة ال يهتمون وال 
يبالــون مبا ميكن ان تعنيه اخلطوة اجلريئة للتيار الفتي 
والشجاع الذي عبر بســلوكه عن نضوج ومسؤولية 
وعقالنية يفتقر اليها التيــار املهيمن على احلكومة 
والتصريحات  الصحفيــة  فاملقابــالت  ومقدراتهــا. 
متنوعــة املصــادر والكتل املتســيدة علــى الوضع 
اســتهانت بالقرار الذي نتحــدث عنه وقالت بصريح 
العبــارة إنها قادرة على مواجهــة الوضع والرد عليه 
واعتبروا أن احلكمة ومعهــا التيارات التي قد تتبعها 
لن تشكل أغلبية برملانية قادرة على إعاقة أي قرارات 
إضافية ضمن املســار احلالــي للحكومة أو مجلس 
النواب بتركيبته املســيطر عليها من كتلتي "فتح" 

و"سائرون". 
ويفهم من هذه التصريحات وغيرها ان هاتني القوتني 
قادرتني على إجهاض أي حتول إيجابي مســتقبلي قد 
ينجم جّراء ســلوك املعارضة احملتمل. وكما تشــير 
توقعــات املراقبني فــإن احتماالت التوســع في قوام 
املعارضــة قد ميتد بعد كتلة النصــر بقيادة العبادي 
الى كتلة الدكتور اياد عالوي ورمبا كتل ســنية أصغر 
منهما. ومن ســوء حظ املعارضة هذه أنها ستكون 
من دون مغزى حقيقي وعملي، بل أنها ستكون كتلة 
صماء ال ميكنهــا أن تقاوم التيــارات احلكومية التي 
تضم كتلتني كبيرتني. ولن يتمكن الســيد عادل عبد 
املهدي من االســتفادة من مواقف املعارضة وبالتالي 
ترجمتها الى برنامج حكومــي يحل معضلة نقص 
اخلدمات التــي قدرت مصادر املعارضة احلالية أنها لم 

تتجاوز الـ %3 مما التزمت بها احلكومة.
كل هذا يكرس الصيغة الكسيحة للحكم ويسلب 
العــراق أفضل فرصة له للتقدم نحو إجناز يتماشــى 
مع رغبــات وتطلعات اجلمهور العريــض للمواطنني 
احملبطني. فضال عــن أن املعارضني كانوا قد شــددوا 
علــى إعطاء عبــد املهدي فرصة تشــكيل حكومة 
خارج احملاصصة. ولكنهم اكتشــفوا أن ما تبرعوا به 
من حصصهــم تلقفته الكتل األخرى واســتحوذت 
عليه من دون أن يرف لها جفن. األمر الذي ســينتهي 
بالعراقيني الى خسارة  فرصة التحول الى نظام حكم 
أفضل وأكثر جدية في التعاطي مع املعضالت الكبرى 

التي تواجه البلد. 
ولن يفيدنــا إلقاء اللوم على إيران ونفوذها أو الواليات 
املتحدة واشــتراطاتها الكثيرة في العراق واملنطقة. 
فاخللل كله يقع على عاتق الكتل احلاكمة وهي كتلة 
الفتــح التي يقودها الســيد هــادي العامري وكتلة 
سائرون بقيادة السيد مقتدى الصدر. ويضاف اليهما 

املوقف الرمادي للكتل الكردية. 
وما لم حتصل تطورات ومفاوضات تســوية قريبة بني 
اجلانبني فالوضع سيزداد تصدعاً واملناكفات لن تتوقف 
سيما واننا ســنواجه كارثة الدرجات اخلاصة واملدراء 
العامني وما يتبعها من احتمــاالت أخرى قد ال تثبت 
مواقع املعارضة كما لن تسمح للمتنفذين مبراجعة 

برنامجهم احلالي. 
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:
اعلن عضــو في جلنــة الطاقة 
مبجلس النواب عن تشكيل ثالث 
جلان للتحقيــق ومتابعة ملفات 
في حكومة  النفط  مبلف  فساد 
االقليم واحلكومة االحتادية، فيما 
أوردت هيئة النزاهة في اإلقليم، 
ان حجم الفســاد فــي االقليم 
الــذي ترصده  اكبر بكثيــر عن 
وتشير اليه في تقاريرها الدورية 

والسنوية.
وقال عضو جلنة النفط والطاقة 
الدكتور  النــواب  مجلــس  في 
مــن كتلة  وهو  غالب محمــد 
التغييــر، في تصريــح للصباح 
النــواب  مجلــس  ان  اجلديــد، 
العراقي قرر تشــكيل ثالث جلان 
ملتابعــة والتحقيق مبلف النفط 
وتصديره وبيعه وتسويقه بنحو 
غيــر قانوني من قبــل حكومة 

اقليم كردستان.
الثــالث  اللجــان  ان  واضــاف، 
املشــكلة تضــم اعضــاء من 
والقانونيــة  "املاليــة  اللجــان 
ســيقومون  والطاقة"،  والنفط 
بالتحقيــق في ملفات فســاد 
للمحكمة  املقدمــة  النفــط 

اقليم  تخــص  التي  االحتاديــة، 
كردســتان، وقضايا فساد اخرى 
مقدمة لــدى احملاكــم الدولية 
وســيعدون تقريــرا يقــدم الى 
املعنية   واجلهات  النواب  مجلس 

قريبا.  
وتابــع، " نحن نعلــم ان هناك 
فسادا كبيرا حصل حلد االن في 
ملــف النفط بكردســتان الذي 
العائالت  بعض  خدمة  في  وضع 
املتنفذة، وتسبب في الوقت ذاته 
باملواطنني  كبيــرة  اضرار  باحلاق 
في االقليم، مشــيرا الى ان تلك 
السياســية ستتســبب بخلق 
مع  لالقليم  جديدة  مشــكالت 
بغــداد االمر الذي ســيؤدي الى 
قطع ميزانية االقليم خالل العام 
املقبــل 2020، ما لــم تتداركه 
احلصة  وتسلم  االقليم  حكومة 
املقررة من النفــط وفقا لقانون 

املوازنة الى احلكومة االحتادية.  
ان على حكومة  واكد محمــد، 
اقليم كردســتان االســراع في 
احلســاس  امللف  هــذا  معاجلة 
دون  االحتاديــة، من  مع احلكومة 

مماطلة وتسويف وتالعب.
تفصيالت أوسع ص2

ثالث لجان نيابية للتحقيق بفساد ملف النفط في 
إقليم كردستان وترجيح بقطع ميزانيته العام المقبل  

مجلس النواب "ارشيف"

a

الصباح الجديد - وكاالت:

امس  الروسي  األمن  أكد مجلس 
الثالثاء، أن قــادة األجهزة األمنية 
الروسية واألمريكية واإلسرائيلية 
سيعقدون اجتماعا في إسرائيل، 
فــي الرابع واخلامس والعشــرين 
من الشهر اجلاري، لبحث "قضايا 
األمــن فــي املنطقــة"، فيمــا 
الروســية  اخلارجية  وزارة  اعلنت 
أن اللقــاء املزمــع فــي القدس، 
األمن  مجلس  سكرتير  سيجمع 
مع  باتروشيف،  نيقوالي  الروسي، 
نظيريــه األمريكي، جون بولتون ، 

واإلسرائيلي، مئير بن شبات.
وفــي تعليــق علــى تقارير حول 
أشــار  اللقاء،  هذا  لعقد  خطط 
والصحافة  اإلعالم  قســم  مدير 
في وزارة اخلارجية، أرتيوم كوجني، 
امــس، إلــى أن من أبــرز أهداف 
اللقــاء املرتقــب "البحــث عن 

ســبل خطوات عملية مشتركة 
وفي  األزمة في سوريا  لتســوية 
منطقة الشرق األوسط بأسرها".
وتابع أن موســكو تعطي أهمية 
كبيــرة لتحقيــق هــذا الهدف 

وأنها تــرى "إمكانا الســتخدام 
صيغ عمل جديدة من شــأنها أن 
تســهم، بعيدا عن أن تســتبدل 
الصيــغ احلالية وصيغة أســتانا 
في املقــام األول، في املضي قدما 

على طريق السالم واالستقرار في 
ســوريا في ظل ضمان سيادتها 
أراضيهــا،  ووحدتهــا وســالمة 
النهائي  القضــاء  فــي  وكذلك 
على اإلرهــاب الدولي على التراب 

الســوري، وعودة الالجئني وإعادة 
واقتصاديا  اجتماعيا  البالد  إعمار 

في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن موســكو تتعامل مع 
قضايــا تنظيــم وإجــراء اللقاء 
املرتقب مبســؤولية بالغة، وتعول 
على وقــف مماثل من قبل زمالئها 
علما  اإلعالم،  ووســائل  األجانب 
بشأن صفقة  التخمينات  أن كل 
مزعومة قيد اإلعــداد أو اتفاقات 
تبادل لن تؤدي ســوى إلى تبعات 

سلبية".
الروســي  األمن  وأكــد مجلس   
أن "من اخملطــط عقد اجتماعني 
بولتون  مع  لباتروشــيف  ثنائيني 
وبن شــبات كل على حدة، وعقد 
أمريكي  روســي  ثالثي  اجتمــاع 

إسرائيلي.
ولــدى إعالنــه، أواخــر مايو، عن 
اللقاء املرتقب، قال البيت األبيض 
الثالثة سيناقشون  املسؤولني  إن 
"قضايا األمن اإلقليمي"، دون ذكر 

موعد محدد للمحادثات.
وبعد أيام من ذلــك، أعرب رئيس 
البعثة الدبلوماســية األمريكية 
أنتوني غودفري، عن  في روســيا، 
يســهم  أن  في  واشــنطن  أمل 
اللقاء األمني بني الواليات املتحدة 
وإســرائيل وروســيا املرتقب في 
القدس في بلورة نهج مشــترك 

"أكثر فعالية" إزاء إيران.
وأضاف الدبلوماسي أن "إسرائيل 
والواليات املتحدة قلقتان جدا إزاء 
دور إيــران في املنطقة"، وأنهما ال 
مع  اتصاالتهما  في  ذلك  تخفيان 

"شركائهما الروس".
من جهته، أعرب نائب ســكرتير 
مجلس األمن الروسي، ألكسندر 
فينيديكتوف، عن أمل موســكو 
في أن يثمر اللقاء الثالثي املرتقب 
"خطوات عملية مشتركة هادفة 
إلى إرساء االســتقرار في سوريا 

والشرق األوسط بأسره".
تتمة ص2

تقريـر

قادة األجهزة األمنية الروسية واألميركية واإلسرائيلية 
يعتزمون بلورة نهج مشترك "أكثر فعالية" إزاء إيران

يجتمعون األسبوع المقبل في القدس..

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد ائتالف النصر امس الثالثاء، ان 
وجود تيار احلكمة في املعارضة مع 
التي  الكتل  النصر ســيهز بعض 

ستضرب مصاحلها.
وقال القيادي في ائتالف النصر علي 
الســنيد في تصريحــات اطلعت 
عليهــا الصباح اجلديد، اننا "نبارك 
وندعــم توجــه تيــار احلكمة الى 
املعارضة السياســية البناءة على 
امل تصحيح املسار، حيث التحقوا 

باخوانهم في النصر، بعد ان اعلنا 
املعارضة التقوميية قبل ايام".

وأضاف الســنيد ان "رئيس الوزراء 
عادل عبد املهــدي ليس هدفنا، بل 
وتقييم  واملســاندة  الدعم  هدفنا 
املرحلــة وتقومي مســار وتصحيح 
بعد تشخيصها  نراها  التي  االمور 
صحية  ظاهــرة  ذاته  بحــد  وهذا 
امضوا  للحكمة  واقول  وايجابية"، 
صحيح  توجه  وهــو  التوجه  بهذا 

ونحن داعمون لكم".

وأشار الى ان متبنيات "تيار احلكمة 
اجل  من  واحــدة  النصر  وائتــالف 
االصالح وخدمة املواطن رغم بعض 

املشككني".
وشدد "نحن ال نهتم للذين تضرب 
مصاحلهــم من بعــض الكتل الن 
هــذا االمر يحرجهــم عندما يرون 
كتلة مــن احلكمة والنصر واالخوة 
املوجودين امللتحقني بااليام القادمة 

وهذا االمر سوف يهزهم".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
رفع العــراق ملكيته مــن أداوت 
 58.04 بنســبة  األميركية  الدين 
 2019 باملائة خالل شــهر نيسان 

على أساس سنوي.
اخلزانــة  وزارة  لبيانــات  ووفقــا 
األميركية، بلغت حيازة العراق من 
 35.4 األميركية  اخلزانة  ســندات 
مليــار دوالر، مقارنة بـ 22.4 مليار 

دوالر في شهر نيسان 2018.
وعلى أســاس شــهري، تراجعت 

ملكيــة العراق مــن أدوات الدين 
األميركيــة 2.2 باملائــة مقارنــة 
بالشهر السابق آذار، والتي بلغت 

خالله 36.2 مليار دوالر.
وجــاء العراق في املرتبــة الرابعة 
علــى مســتوى الــدول العربية 
بالقائمة، بعد الســعودية األولى 
بقيمة 176.6 مليار دوالر، واإلمارات 
بنحو 55.7 مليار دوالر، ثم الكويت 

بـ 40.2 مليار دوالر.
وعامليــا، تصدرت الصــني قائمة 

للســندات  املالكــة  الــدول 
تريليون   1.113 بقيمة  األميركية؛ 
دوالر، يليهــا اليابــان بـــ 1.064 

تريليون دوالر.
الســندات  قيمــة  وارتفعــت 
باملائة   4.1 بنســبة  األميركيــة 
خالل نيســان على أساس سنوي؛ 
إلى 6.433 تريليــون دوالر، مقارنة 
بـ6.181 تريليون دوالر في الشــهر 

املماثل من العام 2018.
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35.4 مليار دوالر.. حيازة البالد من 
السندات األميركية خالل نيسان

النصر: اختيار الحكمة للمعارضة
سيهز بعض الكتل ويضرب مصالحها

واشنطن مستعدة لدعم قطاع 
6الطاقة في العراق اإلدارة االميركية تدرس ضربة تكتيكية ضد 

4ايران وترسل الف جندي إضافي الى الخليج

مجلس األمن الروسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد النائــب عن ديالــى رعد 
ان  الثالثــاء،  امس  الدهلكــي 
احملافظة  التي تشهدها  احلرائق 
اضعاف  تريد  ايادي  وراءها  تقف 
دعا  فيما  احملافظــة،  اقتصــاد 

احلكومة الى التدخل العاجل.
وقال الدهلكــي في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه 
"هنالــك سلســلة حرائق  ان 
تعرضــت لهــا العديــد مــن 
مختلفة  مناطق  في  البساتني 
مــن محافظة ديالــى"، مبينا 
ان "احلرائق شــملت مــزارع ال 
هدلوش والبســاتني اجملاورة لها 
في املقداديــة اضافة الى حرق 
وكذلك  الوجيهية  في  بساتني 
في مناطــق متفرقه من ديالى 

مساء امس".
واضــاف الدهلكــي ان "تلــك 
احلرائــق تقــف خلفهــا ايادي 
تريد اضعــاف اقتصاد احملافظة 

خصوصا والعــراق عموما، في 
ســيناريو تخريبي اليقل خطرا 
ارهاب داعــش في اجندات  عن 
تســتهدف  واضحة  خارجيــة 
والغذائي  االقتصــادي  االمــن 
للعراق"، مشيرا الى ان "االيادي 
اجملرمة التي كانت تقتل االبرياء 
وتطلق  ديالــى  مناطــق  فــي 
القذائف والهاونات على املنازل 
اليوم نراها بدات حترق بســاتني 
املواطنني فــي محاولة لزعزعة 
االمن واالستقرار في احملافظة".

واكد الدهلكي ان "تلك احلرائق 
والثروة  الزراعة  تدميــر  هدفها 
مستهلكا  يبقى  كي  العراقية 
وخاضعا لرغبات واجندات الدول 
االخــرى وصــادرات دول اجلوار"، 
داعيــا احلكومــة االحتادية الى 
"موقف عاجل وســريع يتالئم 
وحجم اخملاطر التي تتعرض لها 

احملافظة قبل فوات".
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الدهلكي: حرق بساتين ديالى 
يزعزع االمن واالستقرار فيها 

وقتلة األبرياء هم الفاعلون

مسلسل الحرائق يتواصل

198 مسؤال متورطا ومتهما بينهم وزراء

بغداد - وعد الشمري:
هاجــم حتالــف البنــاء، أمس 
السياســية  القوى  الثالثــاء، 
امللوحة باتخاذ موقف املعارضة، 
واتهمها بأن قراراها جاء نتيجة 
عدم حصولهــا على املناصب، 

مبيناً ان رئيــس مجلس الوزراء 
ما زال يحظــى بدعم أكثر من 
260 عضواً في مجلس النواب، 
داعياً إلى منحه فرصة مناسبة 

لتنفيذ برنامجه احلكومي.
وقال النائب عن التحالف فالح 

العيساوي، أن "املوقف الرسمي 
لم يتغير، هو دعم رئيس الوزراء 
فــي اتاحــة الفــرص لتنفيذ 
عليه  صــوت  الذي  برنامجــه 

مجلس النواب".
وأضاف العيســاوي، في حديث 

إلى "الصباح اجلديد"، أن "الوقت 
ما زال غير مناسب لتقييم اداء 
عّما  ومحاســبتها  احلكومــة 

اجنزت منذ تشكيلها".
واشار، إلى "وجود نوع من الرضا 
على اداء عبــد املهدي، وأن كان 

اداءه يســير بنحو بطيء، لكن 
ملسنا نوعاً من احلكمة، وهناك 
وفقها  يســير  اســتراتيجية 
الدورة  السياسي خالل  النظام 

االنتخابية احلالية".
أن "الكتل  العيســاوي،  وبــني 

التــي تلوح باملعارضــة وبرغم 
أنهــا حالــة ايجابيــة لكنها 
بالنظر إلــى الواقع احلالي فهو 
نهــج يتخــذه الغاضبون على 

احلكومة".
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البناء: الهدف من اللجوء إلى المعارضة ليس تقويم االداء الحكومي، انما الحصول على المناصب
الحكمة لم يطالب بمنصب وما يسمى االستحقاق االنتخابي



شؤون عراقية
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

ليس من الســهولة مبكان ، ان يصل الواحد منا 
الى بالط صاحبة اجلاللة، )الصحافة( ، اال إذا كان 
من ذوي احلــظ العظيم ، وهذا احلظ ، قطعا لن 
يكون عظيما ، مــا لم تكن لدى صاحبه جهود 
وتطلعات كبيرة تســاعده على تشــييد صرح  
هــذا احلظ  ، فقضية »القســمة والبخت« لن 
تكــون ذات اثر ، للظفر مبقعــد في ذلك البالط 
املهيــب ، وان عملت الظــروف أو الصدفة على 
حتقيق امر من هذا القبيل ، فان املقام لن يطول 
بصاحبه ، اذ سرعان ما يتم ابعاده خارج أسوار  

البالط ..
ولعل قائال يقول ، واين هــذا الكالم من الواقع 
الذي نعيشه اليوم ، اذ تغص اروقة بالط صاحبة 
اجلاللة ،بالكثيرين الذين ال يعرفون من الصحافة 
سوى اسمها ؟ .. وقد يكون مثل هذا الكالم وارداً 
، في ظل الكثير من الظروف التي اكتنفت واقع 
الصحافة العراقية خالل العقود األخيرة ، ولكن 
في املقابل أيضا ، يبــدو جلياً للمتتبع والدارس 
، ان الكثيــر ممن دخلــوا الى البــالط ، غادروه ، 
مطرودين أو خجولني ، النهم ، ليكونوا من ارباب 
املهنة ، وال يحملون من أدواتها شيئاً ، ومثل هذا 
، األمر مســتمر ، مع وجود الكثير من اإلجراءات 
والفعاليات التي فضحت ، املتطفلني والطارئني 
على اجلســد الصحفي في العراق ، ما يجعلنا 
متفائلني مبســتقبل افضل لواقــع الصحافة 
العراقية ، التي نحتفل بذكرى عيدها الـ)١٥٠( 
هذه االيام  ، في ظل ظروف، تبدو افضل مما كان 
عليه واقعنا الصحفي قبل ســنوات ، وحتسن 
الظــروف هنا ، اليعني باي حــال من األحوال ان 
الصحفي العراقي ، بات اميرا ، ميشي ملكا في 
قصور صاحبة اجلاللة ، بل ما زال يواجه الكثير 
مــن  الصعوبات التي تعرقــل عمله في احيان 
كثيرة ، فاحلصول علــى املعلومة ، ليس باألمر 
الهني ، فلدينا بعض مؤسســات الدولة ، تنظر 
الى الصحفي وكأنه جاســوس يعمل حلساب 
جهات معادية ، ومثل هذا السلوك من شأنه ان 
يبعد الصحافة عن اداء دورها احلقيقي ، وبالتالي 
حرمــان الرأي العام من احلصول على املعلومة ، 
مــا يضطره الى البحث عنهــا من مصادر غير 
موثوقة ، وقد يحصل علــى معلومات مظللة 
،ال متــت للواقع بصلة ، ومثل هذا األمر ، ادى الى 
منو ظاهرة التظليــل املعلوماتي التي تضطلع 
بها مواقع التواصل االجتماعي وفي مقدمتها 
)الفيســبوك( ، واملصيبة ان تلك املؤسســات 
التي جلأت الــى حرمان الصحفي من املعلومة ، 
جتد نفســها  مضطرة ، لنفي معلومات وأخبار 
جرى تداولها في مواقــع التواصل االجتماعي ، 
ولكن نفيها لن يكون مؤثرا ، بعد انتشار االخبار 
الكاذبــة ، مع تعطش وتفاعــل كبير من قبل 
الرأي العام مع ما يشاع ، لذلك هي دعوة صادقة 
جلميع مؤسسات الدولة ، الى التعامل اإليجابي 
مع الصحافة واإلعــالم ، وعدم حجب املعلومة 
عن الــرأي العام ، ولكن فــي املقابل ، مطلوب 
أيضا من الصحفيني واإلعالميــني ، ان يقوموا 
بدورهم كما يجب ، بعيدا عن االبتزاز ، فهم في 
نهاية املطاف ،ميثلون واحدة من أقوى السلطات 
، حتى ُســميت الصحافة بـ)السلطة الرابعة( 

بسبب قوتها وتأثيرها الكبير .
نعم ، ان الصحافة العراقية اليوم ، إذا ما قورنت 
بزميالتها فــي البلدان اجملاورة وبلــدان العالم 
الثالث ،تعد افضل حاال، ملا يتمتع به الصحفي 
العراقي من حرية ، رمبا يحسده عليها زمالؤه في 
دول اخــرى ،فقد يكون العراق ، هو البلد الوحيد 
في املنطقة الذي ليس فيه صحفيون معتقلون 
، بســبب آرائهم أو مواقفهم الصحفية ،  ذلك 
لوجود قوانني وتشريعات حتمي الصحفي ، وما 
يعــزز هذا األمر ، وجود نقابــة للصحفيني ذات 
فعل مؤثر في املشــهد العراقي ، وقد امتد الق 
هذا التأثير الــى خارج أســوار الوطن ، عندما 
اتفقت كلمة الزمالء   العرب على اختيار نقيب 

الصحفيني العراقيني  ، رئيسا الحتادهم .
وفي ختام هذا  البوح ، الرحمة واخللود لشهداء 
الصحافة العراقية الذين كانت دماؤهم الزكية 
مدادا ألقالم احلرية ، الم يقل الشــاعر )وللحرية 
احلمــراء بكل يد مضرجــة يُــدق( ، وللجرحى 
واملصابــني الشــفاء العاجل ،متمنيــاً جلميع 
الصحفيــني العراقيني دوام التألــق والنجاح ، 
وهــم يواصلون جهادهم الصــادق في محراب 
الكلمة الصادقة واملعلومة السليمة .. كل عام 

وسلطتنا الرابعة بخير .

في ذكرى صاحبة الجاللة
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:

اعلن عضــو في جلنــة الطاقة 
مبجلس النواب عن تشكيل ثالث 
جلان للتحقيــق ومتابعة ملفات 
حكومة  في  النفط  مبلف  فساد 
االقليم واحلكومة االحتادية، فيما 
أوردت هيئة النزاهة في اإلقليم، 
ان حجم الفســاد فــي االقليم 
الــذي ترصده  اكبر بكثيــر عن 
وتشير اليه في تقاريرها الدورية 

والسنوية.
وقال عضو جلنة النفط والطاقة 
في مجلس النواب الدكتور غالب 
محمد وهو من كتلــة التغيير، 
اجلديد،  للصبــاح  تصريــح  في 
العراقــي  النــواب  ان مجلــس 
ملتابعة  جلان  ثالث  تشــكيل  قرر 
والتحقيق مبلف النفط وتصديره 
وبيعــه وتســويقه بنحــو غير 
قانوني من قبــل حكومة اقليم 

كردستان.
الثــالث  اللجــان  ان  واضــاف، 
املشكلة تضم اعضاء من اللجان 
»املاليــة والقانونيــة والنفــط 
بالتحقيق  والطاقة«، سيقومون 
في ملفات فساد النفط املقدمة 
للمحكمة االحتادية، التي تخص 
اقليم كردســتان، وقضايا فساد 
احملاكم  لــدى  مقدمــة  اخــرى 
الدولية وســيعدون تقريرا يقدم 
واجلهات  النــواب  مجلــس  الى 

املعنية  قريبا.  
وتابــع، » نحن نعلــم ان هناك 
فسادا كبيرا حصل حلد االن في 
ملــف النفط بكردســتان الذي 
وضع فــي خدمة بعض العائالت 
املتنفذة، وتسبب في الوقت ذاته 
باملواطنني  كبيــرة  اضرار  باحلاق 
في االقليم، مشــيرا الى ان تلك 
السياســية ستتســبب بخلق 
مع  لالقليم  جديدة  مشــكالت 
بغــداد االمر الذي ســيؤدي الى 
قطع ميزانية االقليم خالل العام 
املقبــل 2020، ما لــم تتداركه 
احلصة  وتسلم  االقليم  حكومة 
املقررة من النفــط وفقا لقانون 

املوازنة الى احلكومة االحتادية.  
ان على حكومة  واكد محمــد، 
اقليم كردســتان االســراع في 

معاجلــة هــذا امللف احلســاس 
دون  االحتاديــة، من  احلكومة  مع 

مماطلة وتسويف وتالعب.
واوضــح ان النــواب الكــرد في 
اغلب  يقدمون  النــواب  مجلس 
ملفات الفســاد املنتشــرة في 
االقليــم الى احملكمــة االحتادية 
لتحقــق بدورهــا فيــه، واردف 
»لن نغض الطرف عن الفســاد 
املستشري في مفاصل حكومة 
تهديدات  نخشــى  ولن  االقليم 

بعض املسؤولني«.
واضاف محمد ،اننا لن نتوانى عن 
املواطنني في  املطالبة بحقــوق 
كردستان  واقليم  عموما  العراق 
على وجــه التحديد، الفتا الى ان 
السياســية احلالية للمسؤولني 
ميزانية  االقليــم ســتضع  في 
االقليــم في خطر بعــد انتهاء 

عمر املوازنة احلالية.
واضــاف اننــا ســنقدم جميع 
والواردات  النفــط  امللفات مــن 
واالستيالء على االموال واالراضي 
في اقليم كردستان الى احملكمة 

اوامر  تصــدر  لكــي  االحتاديــة 
املســؤولني  بحق  القبض  القاء 
كردستان،  اقليم  في  الفاسدين 
يســتولي  ان  الميكــن   « واردف 
املســؤولون على ثــروات واموال 
احد  واليعلم  كردســتان  شعب 

كيف تصرف والى اين تهرب«.
واكــد، انــه بامــكان احلكومة 
االحتاديــة واالدعاء العــام اصدار 
اوامــر القــاء قبــض بحــق اي 
مســؤول فاســد فــي االقليم 
مطالبا احملكمــة االحتادية بعدم 
تســيس القضيــة، وان تتعامل 
بنحــو قانونــي مــع القضية، 
وتابع« ان هذه احلكومة فاســدة 
وثروات  امــوال  وجتــاوزت علــى 
شعب كردســتان ويجب ان تتم 
املسؤولني  ومعاقبة  محاســبة 
عن تفشي الفساد في االقليم«.
النزاهة في  بدورها اشارت هيئة 
الفســاد  ان حجم  الى  االقليم، 
في االقليم اكبر بكثير عن الذي 
تقاريرها  اليه في  وتشير  ترصده 

الدورية والسنوية.

واضاف رئيــس هيئة النزاهة في 
انــور في تصريح  االقليم احمد 
للصباح اجلديد، ان حجم الفساد 
التخميني في اقليم كردســتان 
لعــام 2018 املنصــرم بلغ 298 
مليار و433 مليــون دينار، ولفت  
الى ان الهيئــة متكنت من اعادة 
االموال  هــذه  فقــط من   1.8%
وان  االقليم،  خزينة حكومة  الى 
االمــوال املتبقية ما زالت عرضة 

للفساد.
وبــني انــور تــورط 198 متهما 
وزيرين  بينهــم  مبلفات فســاد، 
رئيس  وآخر  بلديات  رؤساء  وثالثة 
هيئــة بدرجة وزير، مشــيرا الى 
ان 45 مســؤوال رفيع املســتوى 
التحقيق معهــم في قضايا  متّ 
فســاد، مؤكدا أن الفترة املقبلة 
الفاسدين  محاســبة  ســيتم 

منهم.
وكانت هيئــة النزاهة في اقليم 
كردستان، قد اعلنت، عن تقريها 
السنوي للعام 2018 مشيرة الى 
ان اغلب ملفات الفساد سجلت 

علــى وزارتي املاليــة والداخلية 
مجمــوع  ومــن  والبلديــات، 
198 شخصا  اتهام  ملفاتهم، مت 
ومن هذه النســبة الى القضاء، 
15 منهم من الفرار  بينما متكن 
واعتقال 138 و36 منهم موقوف.
وقال القاضي أحمــد أنور، إنه مت 
رفيع  مسؤوالً   45« مع  التحقيق 
املستوى«، واحيلت ملفاتهم إلى 
احملاكم، إال أنه أكد أن امللفات لم 
تصل إلى مرحلــة متقدمة في 
التطبيق وذلك نظرا حلاجتها إلى 

املزيد من االدلة واإلثباتات.
وأشــار أنور إلى أن امللفات التي 
متّت إحالتها إلى احملاكم تتضمن 
وسوء  والرشوة  »الفســاد  تهم 
والتي  العــام،  املال  اســتخدام 
تبــدأ من الدوائر الرســمية إلى 
اإلقليم.  في  الكبار  املســؤولني 
ولفت إلى انه مت تســجيل »180 
دعــوى قضائيــة« فــي »أربيل 
العام  في  ودهوك«  والسليمانية 
اجلــاري، فضالً عــن »143 دعوى 

مخبر«.

وأكــد رئيس هيئــة النزاهة في 
اإلقليم أن احملاكم وعدت الهيئة 
والعمل  الفساد  ملفات  مبتابعة 
على متابعتهــا بجدية وحيادية 
الفاسدين،  أجل محاســبة  من 
املقبلــة  الفتــرة  أن  مؤكــدا 
بحّق  العقوبات  تنفيذ  ستشهد 

كل متهم بالفساد.
وتابع، إن الهيئــة قامت مبتابعة 
الذيــن  »املوظفــني«  قائمــة 
يتســلمون الرواتب في اإلقليم، 
كما وطالبت من الدوائر الرسمية 
واجلامعات مبســاعدتها من أجل 
الوصول إلــى النتائج احلقيقية، 
ان الهيئة قامت بتوزيع  موضحاً 
استمارة كشــف الذمم واألمالك 
واملمتلكات على املسؤولني، الفتاً 
إلى أن %99 من املسؤولني قاموا 
االســتمارة، كما وستقوم  مبلء 
ضد  القانونية  باملالحقة  الهيئة 
املسؤولني الذين لم يكشفوا عن 
وذممهم  وممتلكاتهم  أمالكهــم 

املالية حلد االن.

198 مسؤال متورطا ومتهما بينهم وزراء

ثالث لجان نيابية للتحقيق بفساد ملف النفط في 
إقليم كردستان وترجيح بقطع ميزانيته العام المقبل 

مؤمتر صحفي لهيئة النزاهة في االقليم

اللجان الثالث المشكلة 
تضم اعضاء من اللجان 
»المالية والقانونية 
والنفط والطاقة«، 
سيقومون بالتحقيق 
في ملفات فساد النفط 
المقدمة للمحكمة 
االتحادية، التي تخص 
اقليم كردستان، وقضايا 
فساد اخرى مقدمة 
لدى المحاكم الدولية 
وسيعدون تقريرا يقدم 
الى مجلس النواب 
والجهات المعنية قريبا

البناء: الهدف من اللجوء 
إلى املعارضة ليس تقومي 

االداء احلكومي، امنا احلصول 
على املناصب

واســتطرد، ان »اللجــوء إلى 
منه  الهدف  ليــس  املعارضة 
وعلــى ما يبــدو تقــومي االداء 
احلكومي، امنــا للحصول على 
املناصب في الدولة العراقية«.

أن  البنــاء،  عن  النائــب  وأورد 
»جميــع القــوى التــي تلوح 
باملعارضــة تنتمي إلى حتالف 
وهــم  واالعمــار،  االصــالح 
غير منســجمة منــذ حلظة 
تشــكيلها التحالــف املبني 
املتعلقة  معروفة  اسس  على 
النيابية  الكتلــة  بتشــكيل 
االكثر عدداً ولكن هذا املسعى 

قد فشل«.
وشــدد، على ان »عبد املهدي 
لديه اغلبيــة عديدة واضحة 
التشريعية،  الســلطة  داخل 
260 نائباً  فهنــاك أكثر مــن 
يدعمونه خــالل هذه املدة في 
اقــل تقدير ومنحــه الفرصة 

لتقدمي االفضل«.
»حتالف  أن  العيســاوي،  وأكد 
البناء بنحو كامل يدعم رئيس 
بالنســبة  احلال  وكذا  الوزراء، 
لألحــزاب الكرديــة وال توجد 
هناك مخاوف بشــأن اقصائه 

من منصبه«.
باللجوء  »تلويح كتل  أن  ويرى، 
منه  الهــدف  املعارضة  إلــى 
مساومة عبد املهدي من اجل 
خاصة  درجات  علــى  احلصول 

في مؤسسات الدولة«.
وأكمل العيســاوي بالقول، إن 
على  تفرض  العراق  »مصلحة 
تبقى  أن  السياســية  الكتل 
موحدة؛ ألننا نعيش في ظروف 
صعبة على املستويني اخلارجي 
والداخلي، ومن ثم االبتعاد عن 
واختالق  التصعيد  سياســة 

االزمات ألسباب مصلحية«.
من جانبه، ذكر النائب اآلخر عن 
أن  البلداوي،  محمد  التحالف 
»العمليات الدميقراطية جلميع 
دول العالم يوجد فيها طرفان 
االول فائز في االنتخابات يتولى 

تشــكيل احلكومــة واالخــر 
خاسر يأخذ دور املعارضة«.

فــي  البلــداوي،  وأضــاف 
اجلديد«،  »الصبــاح  تصريــح 
»املســتغرب هو جلوء قوى  أن 
سياســية إلى خيار املعارضة 
الطريق  منتصــف  في  ونحن 

وبعد تشكيل احلكومة«.
ولفت، إلى أن »املعارضة يجب 
ان تكــون بناءة حتقق اســس 
صحيحــة بغية تقــومي االداء 
عرقلة  عن  واالبتعاد  احلكومي 

عمل الوزارات«.
ويواصل البلــداوي، أن »القوى 
تدرك  أن  يجــب  السياســية 
حقيقية وهي عــدم امكانية 
احلكومة  فــي  قــدم  وضــع 
واالخــرى خارجهــا وهــو ما 
يلمسه البعض من التحركات 

نحو املعارضة«.
ويتخــوف، مــن »تنصل كتل 
فازت في االنتخابات، واسهمت 
عن  احلكومة  تشــكيل  فــي 
اللجوء  بحجة  مســؤوليتها 

إلى املعارضة«.

ان  إلــى  البلــداوي،  ومضــى 
»تكليف عبــد املهدي حصل 
التي  الكتــل  بتوافــق جميع 
عليها أن تتحمل املســؤولية 
إلــى نهاية الطريــق من أجل 

القاء اللوم على طرف معني«.
يشــار إلى أن تيار احلكمة كان 
قد قدم طلباً رســمياً بوصفه 
معارضة سياسية في مجلس 
النواب، مشــدداً على أن عجز 
برنامجها  تنفيذ  احلكومة عن 
دعاها إلــى اتخاذ هذا املوقف، 
كاشــفاً عن نيــة كتل اخرى 

اللحاق بها.
ويذكــر ان احلكمة لم يطالب 
رئيس الــوزراء منذ البداية باي 
مــن مناصب احلكومــة التي 

سيشكلها عند تكليفة.

35.4 مليار دوالر.. حيازة البالد 
من السندات األميركية 

خالل نيسان
الســندات  وانخفضــت 
األميركيــة بنحــو 0.6 باملائة 
خالل نيســان عن شــهر آذار 

 6.473 خاللــه  بلغت  والتــي 
تريليون دوالر.

يشــار إلى أن ما تفصح عنه 
بياناتها  في  األميركية  اخلزانة 
اســتثمارات  هو  الشــهرية 
دول اخلليج في أذون وســندات 
وال  فقط،  األميركيــة  اخلزانة 
االســتثمارات  تلك  تشــمل 
األخرى في الواليــات املتحدة، 
ســواء كانــت حكوميــة أو 

خاصة.

النصر: اختيار احلكمة 
للمعارضة سيهز بعض 
الكتل ويضرب مصاحلها

وتابع ان »تلك الكتل تســعى 
الى ايهام رئيــس الوزراء عادل 
عبد املهدي بــأن هذه الكتلة 
املعارضــة ضــده«، مؤكداً ان 
»االمــر على العكــس، فهذه 
وليس  الكتلــة هي لدعمــه 

عرقلته او اسقاطه«.

قادة األجهزة األمنية 
الروسية واألميركية 

واإلسرائيلية يعتزمون بلورة 
نهج مشترك »أكثر فعالية« 

إزاء إيران
على  األمني  املســؤول  وشدد 
العملية  تراعي هذه  أن  وجوب 
اجلهــات  جميــع  »مصالــح 
الفاعلــة، مبــا فيها إيــران«، 
مضيفا: »كل محاوالت اللجوء 
محكوم  اإلنذارات  تكتيك  إلى 
عليها بالفشــل سابقا... وإذا 
أراد أحــد ما دق إســفني بيننا 
وبني شــركائنا فــي املنطقة 
فإن  األساليب،  هذه  بواسطة 

حسابه خاطئ«.

الدهلكي: حرق بساتني 
ديالى يزعزع االمن 

واالستقرار فيها وقتلة 
األبرياء هم الفاعلون

عادل  الــوزراء  رئيــس  واعتبر 
)11 حزيران  املهدي، فــي  عبد 
2019( وخالل مؤمتره الصحفي 
االســبوعي، ان احلرائــق التي 
الزراعية  احملاصيــل  في  حتدث 

»حالة طبيعية«.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – اعتقال مطلوبني 
ذكــر مصــدر امنــي فــي مديرية 
مكافحة إجــرام بغداد امس الثالثاء، 
إلقاء القبض علــى »مفتعلي حادث 

تسليب« شمال العاصمة بغداد.
»توفرت معلومات  انــه  املصدر  وقال 
إلى مكتب مكافحــة إجرام التاجي 
تســليب شخصني  وجود حادث  عن 
مبلــغ مــن املــال قــدره ) ٣٢ ( ألف 
دوالر أميركي، علــى الفور من تلقي 
املعلومــة مت تشــكيل فريــق عمل 
مختــص« ، مضيفا أنــه »بعد جمع 
املعلومــات والتحري من قبل املصادر 
بحادث  املشــتكني  بأن  تبني  السرية 
التســليب هم من قامــوا بافتعال 

احلادثة .

ديالى – ممارسات امنية 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطه 
محافظــة ديالى امــس الثالثاء عن 
القاء القبض على عدد من املطلوبني 
خالل املمارســات أألمنية في مناطق 

متفرقة من احملافظة .
وبــني املصــدر أن مفارز من قســم 
شرطة الســالم والعبارة ومفارز من 
وفوج  اجرام مندلي  شعبة مكافحة 
طوارئ ديالــى االول متكنت من القاء 
احدهم  )11( مطلوبا  علــى  القبض 
على وفق املــادة 4 ارهاب  في مناطق 
أرســالهم  ومت  احملافظة  متفرقة من 
الى مراكز أألحتجــاز لعرضهم على 

القضاء.

كركوك – عملية دهم 
امنــي في شــرطة  افــاد مصــدر 

محافظة كركوك امــس الثالثاء انه 
مت القاء القبــض على احد اإلرهابيني 
على  للقضــاء  املطلوبني  اخلطريــن 
وفق املادة 4 إرهاب ومت تســليمه الى 
اجلهات اخملتصة الستكمال االجراءات 

القانونية بحقه.
واضاف املصــدر ان العملية متت بناًء 
تواجد  ورود معلومــات مفادها  على 
أحــد اإلرهابيني اخلطريــن املطلوبني 
للقضاء علــى وفق املادة 4 إرهاب في 
الذي  األمر  احملافظــة،  أحد مناطــق 
لتشكيل  السريع  التحرك  استدعى 

فريق عمل مشترك . 

صالح الدين – احباط تسلل 
كشــف مصــدر امني في »ســرايا 
الســالم« امس الثالثاء عــن إحباط 
محاولــة تســلل جملموعــة تابعــة 

لتنظيم »داعش« في منطقة املدرات 
بقضاء سامراء .

»معلومــات  إن  املصــدر  وقــال 
اســتخباراتية افادت بــان مجموعة 
مــن االرهابيني تــروم التســلل الى 
احملاذيــة لعمليات  املــدرات  منطقة 
شرق األنبار لتنفيذ عمليات إرهابية«، 
أن »قيادة عمليات ســامراء  مضيفا 
قام  املطلــوب فقد  باتخــاذ  وجهت 
اللواء الثانــي )التابع ل قيادة عمليات 
سامراء لسرايا السالم( بنصب كمني 
خارج قاطع املســؤولية للمجموعة 
زوارق  واملتكونة من ستة  املتســللة 

حتمل اإلرهابيني«. 

االنبار – عملية نوعية  
أعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
امــس  العســكرية  االســتخبارات 

الثالثــاء ، اختــراق خليــة نائمة في 
األنبــار، مبينًة أن عناصر اخللية كانوا 
يرومون تنفيــذ عملية »إرهابية« في 

احملافظة.
نوعية  »بعمليــة  إنه  املصــدر  وقال 
اســتخبارية متكنت مفــارز مديرية 
الفرقة  العسكرية في  االستخبارات 
العاشــرة وبالتعاون مع استخبارات 
لواء 39 من اختــراق خلية نائمة في 
منطقتــي ألبو فراج وألبو عســاف 
فــي الرمــادي والقــت القبض على 

عناصرها«. 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة الديوانية امس الثالثاء ان 
القت  الوحدة  دوريات مركز شــرطة 
متهمني  شــخصني  علــى  القبض 

مبمارســة اجرامية وذلــك بعد جمع 
املعلومــات عنهم من قبــل املصادر 
التحقيق معهم في  اخلاصة فيما مت 

التهم املسندة اليهم .
إلى ذلك متكنت مفارز قسم شرطة 
األســرة والطفل من إلقــاء القبض 
على ٥ متهمني بقضايا خيانة االمانة 
واالعتداء والتهديد وذلك خالل حملة 
قامت بهــا لتنفيذ مذكــرات إلقاء 
القبــض الصادرة مــن القضاء بحق 

املطلوبني.

البصرة-القبض على ضابط 
مطلوب

اعلنت الشــؤون الداخلية واالمن في 
القبض  القاء  الثالثاء،  اليوم  البصرة، 
على ضابط شــرطة مطلــوب وفق 

احكام املادة ٣٠٧ من ق ع.

وقالت في بيان، إن » معلومات وردت من 
مصادرنا اخلاصة الى شعبة مكافحة 
اجرام قضاء الزبير تفيد بوجود ضابط 
شــرطة مطلوب وفق املادة ٣٠٧ من 
قانون العقوبات العراقي«، مبينة أنه 
»مت على الفور تشكيل فريق عمل من 
الداخلية  الشؤون  ومنتسبي  ضباط 
وبعــد متابعة حثيثــة مت تنفيذ أمر 
القبض الصادر بحق املتهم )ع ص ج( 
و مت تسليمه الى جهة الطلب مبوجب 
أتخاذ  لغرض  أصولي  اســتالم  وصل 

االجراءات القانونية بحقه«.
واوضحت أن العملية نفذت »حسب 
توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية 
واالمــن اللــواء حســني عبدالهادي 
قبل  من  ومتابعة  وبأشراف  محبوبه، 
مدير الشــؤون الداخلية في البصرة 

العميد بشير حسن اسكندر

اعتقال مفتعلي حادث تسليب شمال بغداد * القبض على )11( مطلوبا احدهم على وفق المادة 4 ارهاب في ديالى
اختراق خلية نائمة لتنفيذ عملية ارهابية في االنبار * مقتل 16 »إرهابيًا« بقصف جوي بمحافظة نينوى
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والشــؤون  العمل  وزيــر  تـــرأس 
باســم  الدكتــور  االجتماعيــة 
عبدالزمــان وفــداً حكومياً يضم 
العمــل  وأصحــاب  )احلكومــات 
أعمال  في  للمشــاركة  والعمال( 
الدورة الـ)108( ملؤمتر العمل الدولي 
املقامة في جنيف بسويسرا حاليا 

وتستمر اسبوعا .
وتتضمن الدورة مناقشــة التقرير 
اخلــاص بالقضــاء علــى العنف 
والتحــرش فــي عالــم العمــل، 
وتقرير جلنة اخلبراء بشــأن تطبيق 
فضال  والتوصيــات،  االتفاقيــات 
اخلاص  التقريــر  مناقشــة  عــن 
مبئويــة منظمة العمــل الدولية، 
الذي يندرج فــي الوثيقة اخلتامية 

للمؤمتر. 
ويتزامــن انعقاد هذه الــدورة مع 
الدولية  العمل  احتفالية منظمة 
على  100 ســنة  مــرور  بذكــرى 
تاسيســها ، ومتيزت مبشاركة عدد 

من رؤساء الدول واحلكومات.
والشــؤون  العمل  وزيــر  والقــى 
باســم  الدكتــور  االجتماعيــة 
عبدالزمان في كلمة له في املؤمتر 
الى االهتمــام بالقضايا التي متس 
احلياة االنســانية من خالل التقرير 
الســنوي ملنظمة العمل الدولية، 
مشــيراً الــى ان عالقــات العمل 
ومتطلبات التنمية املستدامة هي 
احملور االســاس لالرتقاء مبستويات 
االداء.  وهنــأ الوزير  فــي كلمته 
شــعوب العالم بذكرى مرور مئة 
العمل  تأسيس منظمة  عام على 
الدوليــة ، وقال ان العــراق يدعم 
بنتائج  االيفاء  اجــل  من  املنظمة 
خططهــا املدروســة التي ألزمت 
نفســها بتنفيذها، مؤكداً ضرورة 
الالئق  العمــل  برنامج  يكــون  ان 
اولوياتها لتأمني  هدفاً في ســلم 

متطلبات العمل وتوفير فرص عمل 
كرمية للعاطلني. واضاف ان العراق 
االجتماعي  لألمــان  برامــج  نفذ 
االمــن  تدعيــم  علــى  عملــت 
واالســتقرار لكنه مــازال يحتاج 
الالئق وتعزيز  الى برنامج العمــل 
سبل التعاون من اجل اعادة تأهيل 
املناطق احملررة من ســيطرة داعش 
الشباب  قابلية  تعزيز  الى  وكذلك 
ودعا  العمل.  فرص  للحصول على 
الى زيادة تعــاون املنظمة الدولية 
مع العراق لألســباب القاهرة التي 

كان ومايــزال يعانيهــا، وكذلــك 
املضي قدماً في تصميم البرنامج 
الوطنــي للعمل الالئــق وتنفيذه 
العمل  لســوق  مســح  واجــراء 
وزير  بحـث  اخر  العراقي.من جانب 
تعانيها  التــي  املعوقات  العمــل 
بغداد  في  ومديرياتها  العمل  دوائر 
مشــكالت  عن  فضالً  واحملافظات 
الفئــات الفقيرة واملســتضعفة 
وقــال عبدالزمان  املواطنــني.  من 
نواب  اجتماعه بعدد مــن  خــالل 
كتــل ان املدة املقبلة ستشــهد 

تعديالت في بعض القوانني تصب 
فــي خدمــة الشــرائح الفقيرة 
املســتفيدون  يعانيه  ممَّا  وتخفف 
من صعوبات ، مضيفــا ان الوزارة 
عمــدت الى تشــجيع املشــاريع 
العاطلني  وتأهيــل  االســتثمارية 
مــن العمل مــن خالل الــدورات 
التي تقيمهــا، مؤكداً على اعطاء 
األولوية في فرص العمل للعراقيني 
العاملة  األيدي  تشغيل  وتشجيع 
الوطنية للقضاء على آفَتي الفقر 
والبطالــة، مبينــاً رغبــة الوزارة 

الدوائر  بــني  العمل  تنســيق  في 
العمل  لتســهيل سير  والهيئات 
والســرعة في تشــكيل هيكلية 

الدوائر التي مت فك ارتباطها.
كمــا ناقش الوزير مــع ممثلني من 
منظمة اليونسكو واالحتاد األوروبي 
بحضور النائــب الفني لهيئة ذوي 
ع املعوقني في  اإلعاقــة ورئيس جتمُّ
العــراق اوضاع العمل فــي البلد 

وكيفية تطويره. 
وبــني عبدالزمان خــالل االجتماع 
واقــع العمل فــي العــراق واهم 

املشــكالت واملعوقات التي تواجه 
التعاون  واهمية  املهم  اجلانب  هذا 
الذاتي  املشترك لتحقيق االكتفاء 
وزيادة التنميــة االقتصادية ، الفتاً 
توحيــد مخرجات  اهميــة  الــى 
التعليــم مع ســوق العمل ، وانه 
يجب ان يكون لذوي اإلعاقة دور بارز 
في هذا اجلانب من حيث تأهيلهم 
وإعطائهــم مكاناً من خالل فرص 
العمــل التي تتوفــر لتمكينهم 
اقتصادياً وتسهيل مهمة دمجهم 

في اجملتمع.

  وزير العمل يترأس وفد العراق المشارك
 في أعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف

العراق يدعم منظمة العمل الدولية لإليفاء بنتائج خططها

بالتنسيق مع الحكومات المحلية والدفاع المدني

 ناقش مؤتمر 
العمل العربي 

التقرير الخاص 
بالقضاء على العنف 
والتحرش في عالم 

العمل،  فضال عن 
مناقشة التقرير 

الخاص بمئوية 
منظمة العمل 

الدولية

مشاركة العراق في اعمال مؤمتر العمل الدولي في جنيف
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كشــف وزير التجارة الدكتور محمد 
هاشــم العانــي، عــن جملــة من 
االجــراءات االحترازيــة حلماية خزين 
الفالحني  احمللية املسوقة من  احلنطة 
جتنبا حلاالت احلرائــق والظروف اجلوية 
اجلهات  وبالتنســيق مــع  احملتملــة 
الساندة في الدفاع املدني واحلكومات 

احمللية.
وقال الوزير العاني في بيان تســلمت 
»الصبــاح اجلديد« نســخة منه بان 
جلميع  صــدرت  محددة  »توجيهــات 
مواقع العمل واخملازن باتخاذ االجراءات 
املشددة حلماية خزين احلنطة املسوقة 
والظروف  احلرائــق  املوســم من  هذا 
اجلوية واعــداد خطط واضحة لتأمني 
احلماية بالتنســيق مع اجهزة الدفاع 

املدني واحلكومات احمللية«. 
واضــاف، ان »ما حتقق مــن خزين هذا 

مضاعفة  مسؤولية  يحملنا  املوسم 
الظروف  لتأمني ســالمته من جميع 
اجلوية احملتملة، كذلــك من تداعيات 
احلرائــق التــي حصلت فــي احلقول 
الزراعية لعدد من احملافظات فضال عن 
اعداد خطط خاصة بالدفاع املدني في 

كل مواقع شركة جتارة احلبوب.
نعيم  اكــد  نفســه  الســياق  وفي 
احلبوب  جتــارة  عام  مدير  املكصوصي 
في وزارة التجارة، بأن« شركته اتخذت 
مجموعــة من االجــراءات االحترازية 
املسوقة  احمللية  احلنطة  خزين  لتأمني 
اعداد  املوســم ومت  الفالحني هذا  من 
اجلهات  مع  بالتنسيق  كفيلة  خطط 
مع اخــذ احليطة واحلذر مــن جميع 

االحتماالت الواردة.
الى ذلك اشار قاسم حمود مدير عام 
الغذائية واملشرف على حملة تسويق 
املوصــل، بأنه »مت االتصــال مبحافظ 
نينوى والطلب منه بإرســال تعزيزات 
الى كل املواقع لغــرض احلفاظ على 
اخلزيــن الغذائي ملــادة احلنطة واوعز 

من جانبــه باتخاذ كل االجراءات التي 
تضمن ســالمة اخلزين واخذ احليطة 
واحلذر جتنبــا حلدوث اي حريق محتمل 
، مبينا ان »موظفي الوزارة جنحوا في 
اخماد حريق اندلع في ساحة مشرفة 
الســورية  احلدود  قــرب  ربيعــة  في 

بشجاعة.
من جانبها اعلنت الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب في وزارة التجارة امس 
الثالثــاء عن ايقاف تســويق احلنطة 
في مواقع بغــداد وعدد مــن مواقع 

احملافظات .
واوضــح مديــر عام الشــركة نعيم 
محســن جبر املكصوصي ان عملية 
ايقاف التسويق شملت مواقع بغداد 
والدهيمي وســايلو  البتيرة  ومطــار 

احللة اجلديد ومجمع املرادية .
واضــاف املديــر العــام ان كميــات 
احلنطة احمللية املســوقة لغاية اعداد 
هــذا التقريــر قاربت الـــ )3( ماليني 
طن توزعــت ما بني حنطــة محلية 
درجة اولى وثانية وثالثــة ، مبينا بان 

اللجنــة املركزية للتســويق اتخذت 
في جلســتها )٢٦( قرارا  منها ايقاف 
التسويق في املراكز التي مت استثنائها 
االسبوع املاضي بقرار ايقاف التسويق 

في 9 محافظات .
فيما اشــار املكصوصي الــى ان قرار 
بناء على مؤشرات اخلط  االيقاف جاء 
البياني للتسويق من قبل ادارات تلك 
املواقع وهي ) مركز تسويق البتيرة في 
ميســان( و ) مركز تسويق الدهيمي 
في الرفاعي ( و ) مركزي تسويق سايلو 
احللة اجلديد و مجمع املرادية في بابل .
واشــار املدير العام بذلــك الى انه مت 
توجيه املشرفني على حملة التسويق 
فــي الفــروع مــن اعضــاء اللجنة 
في  دورهم  بإخذ  للتســويق  املركزية 
متابعة صيانة و ادامة كافة االغطية 
البالستيكية ) اجلوادر ( واعداد كشف 
باملتوفر وحسب حالته والبدء بأعمال 
الصيانة لها و تأشير احلاجة الفعلية 
التي تؤمن احملافظة على سالمة خزين 

احلنطة التي استلمت هذا املوسم.

تقرير

التجارة تكشف عن اجراءات احترازية لحماية خزين الحنطة من الحرائق

ناقشت موضوع سالالت حيوانات المزرعة العراقية في ميسان

مناشدة  

امام انظار امني بغداد احملترم 
بعد التحية :

نحن نخبة من اهالي مدينة الشعب / حي اجلزائر 
محلــة 351 زقــاق 7 يضــم متنزها صغيــرا يعد 
املتنفس الوحيد في املنطقة ، وقد اهمل من قبل 
بلدية الشعب من خالل سحب احلارس الذي يقوم 
بحمايته وعدم ارســال املالك الزراعي املتخصص 
الدامة املتنزه ، ونتيجة لذلك فقد اصبح هذا املتنزه 
مكبا للنفايات وبؤرة للقاذورات تنبعث منها الروائح 
الكريهة وما تســببه من امراض الهالي املنطقة .
لذلك نضع هذه املشــكلة امــام انظار معاليكم 
العــادة املتنــزه الــى ســابق عهــده ليكــون في 
الطبيعي كمتنفــس لالهالــي وخاصة  وضعــه 
واظهــاره  زراعتــه  واعــادة  املنطقــة  اطفــال 
العــام. للصالــح  خدمــة  الالئــق  بالشــكل 

بغداد _ الصباح الجديد :
نظمــت وزارة الزراعة / دائرة 
ورشــة  الزراعية  البحــوث 
عمــل وطنية حــول تقدير 
الغلة في محصول احلنطة 
، الواقع والرؤية املستقبلية. 
الدكتور حسني علي  وألقى 
الوزارة  مستشــار  ســعود 
احليوانية  الثــروة  لنشــاط 
كلمــة أناب فيهــا عن وزير 
الزراعــة أكــد خاللها على 
أهميــة مشــروع البرنامج 
الوطنــي لتنميــة زراعــة 
احلنطــة في العــراق الذي 
يعد منطلقاً لهذه املشاريع 
محصول  ألهميــة  نظــرا 
احلنطــة فــي توفيــر اخلبز 
للمواطــن العراقــي، حيث 
يعد هذا املشروع وما يضمه 
وورش  برامج ســاندة  مــن 
عمل حصيلة تكاتف جهود 
الباحثــني والقائمــني على 
الــوزارة في حتقيــق الزيادة 
رفع  خالل  من  اإلنتاجية  في 
غلة الدومن من اجل الوصول 

الذاتي في  االكتفــاء  إلــى 
األمن  وحتقيق  احلنطة  إنتاج 
العراقي،  للمواطن  الغذائي 
مبينا إن احلنطــة العراقية 
مقارنة  كفاءتهــا  أثبتــت 

بنظيرتها املستوردة.
إلقاء  الورشــة  وجرى خالل 
والبحوث  الكلمات  من  عدد 
العلمية وأوراق العمل لعدد 
املشــاركني  الباحثني  مــن 
التخطيــط،  وزارات  مــن 
التعليــم العالــي، العلوم 
والزراعــة  والتكنولوجيــا، 
الزراعية،  البحــوث  ودائــرة 
مت فيهــا تقــدمي عرض حول 
عدد مــن املواضيع املتعلقة 
منها  احلنطــة  مبحصــول 
اإلدارة  مدخــالت  ضبــط 
الغلة،  وتقدير  للمحصــول 
وتقدير الغلة حاصل احلبوب 
وتقدير  القمــح،  حملصــول 
حنطــة  محصــول  غلــة 
الدومن  غلة  واحتساب  اخلبز، 
حملصول احلنطــة، وفتح باب 
النقاش حولهــا، وفي ختام 

الشهادات  توزيع  مت  الورشة 
التقديريــة علــى الباحثني 
، وقــد خرجت  املشــاركني 
الورشــة بعــدة توصيــات 
تتمحور حول دعم حسابات 
رفع غلة الدومن للمحصول. 

ناقشــت  اخرى  من جهــة 
دائرة الثروة احليوانية / قسم 
بالتعاون  الوراثيــة  املصادر 
مع دائرة اإلرشــاد والتدريب 
الزراعــي فــي وزارة الزراعة 
وخالل ورشــة عمل أقيمت 
على قاعة املركز اإلرشــادي 
فــي  الزراعــي  والتدريبــي 
احملافظة، موضوع ســالالت 

حيوانات املزرعة العراقية
إلقاء  تضمنــت  الورشــة 
محاضرتــني متحورتــا حول 
املصــادر  قســم  مهــام 
والرصد  احليوانية  الوراثيــة 
وخطــة  املبكــر  واإلنــذار 
للموارد  العامليــة  العمــل 
الوراثية، كما تخللتها توزيع 
البوسترات العلمية اخلاصة 

بهذا املوضوع.

بغداد _ الصباح الجديد :
برعاية وحضــور رئيس مجلس 
رياض  الدكتور  بغداد  محافظة 
فعالية  اجمللس  نظم  العضاض 
حوار بغداد االعالمي في صناعة 
واالسس  االفضل  نحو  التغيير 
اتباعهــا  الواجــب  الرئيســة 
حســب اجلديــة واالنضبــاط 

والكفاءة املهنية .
وتضمنــت فعالية احلــوار دور 
املهنــي  احلكومــي  االعــالم 
واملوضوعي في صناعة التغيير 
نحو االفضــل اضافة الى اهم 

املعايير واالســس والقواعـــد 
اتباعهــا  الواجــب  الرئيســة 
واالنضباط  اجلديــة  حســب  
والكفــاءة املهنيــة والفنيــة 
املهنــة  أخالقيــات  وإدراك 
اإلعالميـــة وغاياتها السامية 
فـي العمـل االعالمي احلكومي 
األساســي  لــدوره  أضافـــة 
التــي  املنجــزات  لتقييـــم 
املؤسسـة جلمهورها  تقدمهـا 
التواصل  وكيفية  املستفيـــد 
االعــالم  ان  حيــث  معهــم 
احلكومــي فـــي املؤسســات 

جهة رقابية تقيـم االداء وتبـرز 
بكـــل  اخلاصة  النشاطـــات 

مؤسسـة او وزارة .
إطـار  في  املشاركة  هذه  وتأتي 
حرص رئيس مجلس محافظـة 
العضاض  رياض  الدكتور  بغداد 
بهذه الفعالية التي تعكـــس 
بالعمـل  التزام واهتمام اجمللس 
االعالمــي احلكومي ووجـــوب 
بهـذا  االرتقاء  اجل  تطويره من 
املفصل احليـــوي بـما يواكـب 
مســيرة اإلجنازات واملشاريـــع 

املتواصلـة  .

بغداد _ الصباح الجديد :
واالســكان  االعمار  وزيــر  بحــث 
والبلديات واالشغال العامة بنَكني 
ريكاني  خالل زيارة ميدانية حملافظة 
صــالح الدين عــددا مــن ملفات 
بها  العمل  يتواصل  التي  املشاريع 

فضال عن املشاريع املستقبلية .
اســتكماال  الزيارة  هــذه  وتأتــي 
لسلســلة زيــارات الوزيــر جلميع 
إجتماعاً موسعا  احملافظات، وعقد 
فــي قضاء ســامراء مــع احملافظ  

الدكتور عمار جبر ملناقشــة عدد 
يتواصل  التي  املشاريع  ملفات  من 
العمل بهــا فضال عن املشــاريع 

املستقبلية ...
واكد الوزيــر للحكومة احمللية في 
احملافظة ضرورة وضع خارطة طريق 
و بداية حقيقية للتعاون املشترك 
بني محافظة صالح الدين والوزارة.. 
وحرص الــوزارة على اجنــاز واعادة 
احليــاة لعموم املشــاريع املتوقفة 
واالبتعــاد عن الروتني فــي اجنازها 

وخاصــة املشــاريع التــي تتعلق 
مناقشة  مت  فيما  املواطنني،  بحياة 
عدد من املشــاريع التــي حتتاجها 
املقبلة  الســنوات  خالل  احملافظة 
في قطاعات )الطرق واجلسور، املاء، 

اجملاري(
زيارتــه لقضاء  الوزيــر خالل  وبني 
ســامراء ان كل املشاريع املتوقفة 
احلياة  لهــا  ســتعاد  القضاء  في 
مبيناَ ان املشــروع االهم فيها هو 
مشروع اجملاري الذي سيتم االعالن 

عنه قريبــا بعــد ان مت تخصيص 
املبالغ املطلوبة لــه ضمن موازنة 
العــام احلالــي وكذلك مشــروع 

حتديث تصاميم املدينة القدمية.
للمحافظة  زيارتــه  هامش  وعلى 
اطلع الوزير على حجم الدمار الذي 
اصاب قضاء بيجي وبحث امكانية 
املمكنة،  بالســرعة  اعماره  اعادة 
الــوزارة ســتقدم كل  ان  مبينــا 
الدعم لتلبيــة احتياجات القضاء 
فــي القطاعــات ذات االختصاص 

جراء  املواطنــني  معاناة  لتقليــل 
الذي تعرضوا له  الضرر الشــامل 
على أيدي داعــش االرهابي. وفيما 
يخص موضــوع توزيع االراضي بني 
ريكاني ان الــوزارة تعمل حاليا في 
مرحلة تهيئــة االراضي في عموم 
احملافظات وبعد ذلك ســيكون اما 
توزيعهــا او بناء مناذح من الوحدات 
الســكنية مــن الســكن املالئم 
للمواطن وليس كما يطلق عليها 

تسمية سكن واطئ الكلفة.

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزيــر التخطيط الدكتور نوري 
صبــاح الدليمي في ديوان الوزارة مع 
العراق  لدى  اجلنوبي  الكوري  السفير 
املرافق  والوفد  ووك«  كيونــغ  »جانغ 
له سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين
وثمن الدكتور نــوري الدليمي خالل 
اللقــاء دور كوريا اجلنوبية في تنفيذ 
البرامج احليوية في العراق، داعياً الى 
االســهام في جهود اعادة االستقرار 
وتنفيذ  احملــررة،  للمناطق  والتعافي 
املزيد من املشــاريع االستثمارية في 

عموم العراق، وسبل تطوير العالقات 
في اجملــاالت االقتصاديــة والعلمية 

والتبادل التجاري.
من جانبــه أكد الســفير »كيونغ« 
تقدمي جميع  علــى  حرص حكومته 
ســبل الدعم للعراق واالسهام في 
جهــود إعــادة االســتقرار واالعمار 
للمناطق احملــررة، مشــيداً في ذات 
التخطيــط  وزارة  برؤيــة  الوقــت 
وتقدمي   ،2030 املســتدامة  للتنمية 
وزارة التخطيط جميع التســهيالت 
اجلنوبيــة  الكوريــة  للشــركات 

لالستثمار في العراق. 

الزراعة تنظم ورشة عمل وطنية حول 
تقدير الغلة في محصول الحنطة

مجلس المحافظة ينظم فعالية حوار 
بغداد االعالمي في صناعة التغيير

وزير االعمار يؤكد على اعادة الحياة للمشاريع المتوقفة في صالح الدين

العراق يبحث سبل تعزيز العالقات 
الثنائية مع كوريا الجنوبية

جانب من حرائق في احلقول الزراعية

منى خضير عباس
تأكيداً مــن الهيئة العامــة للميــاه اجلوفية على 
ســد احتياجات املواطنني اآلنية للمياه واالســتفادة 
القصوى منه وبامثل الطرق باشرت مبشروع آبار جدول 
بابــل للمناطق اجملاورة للجدول في ناحية النيل وذلك 
ضمن خطــة عمل مكثفة اعدت مــن قبل املالكات 
اخملتصة فيها . كما أكد املصدر اإلعالمي في الهيئة  
ان اجلهود تكللت باجناز )62( بئرا مائية خالل شهر آيار 
فــي محافظة بابل بجهود فرق احلفــر العاملة )76( 
و)118( و)112( و)111( وباعماق تتراوح مابني )12ـ 24(م 
وبانتاجية )2 ـ 4 ( لتر / ثا اضافة الى فحص )63( بئرا .
وقــد كثفت الهيئــة جهودها للتأكيــد على تعزيز 
احلصص املائية املطلوبــة لناحية النيل في احملافظة 
واســتيعاب طلبات املواطنني املتزايدة في حفر االبار 
واالســتفادة من امليــاه اجلوفية لالغــراض الزراعية 
وتوسيع الرقعة اخلضراء في املنطقة وارواء احليوانات 

اضافة الى االستعماالت اليومية املتعددة .  

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مدير عــام دائرة صحة بغداد الكــرخ الدكتور 
جاســب لطيف احلجامــي ان مركز احلياة لغســيل 
الكلى في مستشفى الكرامة التعليمي قام باجراء 
اكثر من )3500( غســل كلوي لـ )280( مريضا خالل 
شــهر ايار املاضي .  وبني املدير العام ان املركز يعد من 
احد املراكز الكبرى واملهمة في عالج وغســل الكلى 
للمرضى املصابني بالعجز الكلوي حيث تقوم الدائرة 
بتحمــل تكاليف الغســالت والعــالج حيث تكلف 

الغسلة الواحدة اكثر من )75( دوالرا .

المياه الجوفية تحفر 
)62( بئرا مائية في بابل 

اجراء )3500( غسل 
كلوي في مركز الحياة 

بمستشفى الكرامة
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت وكالة األناضول لألنباء امس الثالثاء إن تركيا 
أمرت باعتقال 128 عسكريا لالشتباه في صلتهم 
بشبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط حملاولة االنقالب 

عام 2016.
وأضافت أن الشــرطة تبحث عــن أكثر من نصف 
املشتبه بهم في إقليم إزمير الساحلي بغرب البالد 

وتبحث عن الباقني في 30 إقليما آخر.
ويُعتقد أن املشــتبه بهم من املؤيدين لرجل الدين 
املقيم في الواليات املتحــدة فتح اهلل كولن، الذي 
املدبر  العقــل  بأنه  التركيــة  تتهمه الســلطات 
لالنقالب الفاشل قبل ثالثة أعوام. وينفي كولن أي 

دور له في محاولة االنقالب.
ومت ســجن أكثر من 77 ألف شــخص فــي انتظار 
محاكمتهــم في حني أقيــل نحــو 150 ألفا من 
موظفي الدولة وأفراد اجليش وغيرهم من وظائفهم 
أو مت إيقافهم عــن العمل في إطــار حملة أمنية 

صارمة منذ محاولة االنقالب.
وتقول احلكومة إن اإلجراءات األمنية الزمة بســبب 
فداحــة التهديد الــذي تواجهه تركيــا وتوعدت 

بالقضاء على شبكة كولن في البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال وزير اخلارجية السوري وليد املعلم امس الثالثاء إن 
سوريا ال تريد مواجهة مسلحة مع تركيا وذلك بعد أن 
قالت أنقرة إن أحد مواقعها للمراقبة في إدلب تعرض 
لهجــوم من منطقــة واقعة حتت ســيطرة القوات 

احلكومية السورية.
واشــتركت روســيا، الداعمة للرئيس السوري بشار 
األســد في احلرب األهلية في البالد، وتركيا، الداعمة 
ملعارضني ســوريني منذ فترة طويلة، في رعاية اتفاق 
خلفض التصعيد في املنطقة دخل حيز التنفيذ العام 

املاضي.
لكن االتفاق تعثر في الشهور القليلة املاضية مما أرغم 
مئــات اآلالف من املدنيني على الفــرار. وإدلب هي آخر 
معقل متبق للمعارضة الســورية بعد ثماني سنوات 

من احلرب األهلية.
وقال املعلم للصحفيني فــي بكني وهو يقف بجانب 
وزيــر اخلارجيــة الصيني وانغ يي »نحــن ال نتمنى وال 
نسعى للمواجهة بني قواتنا املسلحة واجليش التركي 

من حيث املبدأ«.
وتابــع في تصريحــات بالعربية جــرت ترجمتها إلى 
الصينيــة »نحن نقاتل اإلرهاب فــي إدلب وإدلب أرض 

سورية وجزء من أراضينا«.
والقــوة املهيمنة في منطقة إدلب هــي هيئة حترير 
الشــام التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة سابقا 
وظلت تابعة لتنظيــم القاعدة حتى عام 2016. كما 

تنشط جماعات أخرى هناك تدعم تركيا بعضها.
وقــال املعلم »والســؤال هنا ماذا يفعــل األتراك في 
ســوريا؟« وأضاف أن »تركيا حتتل أجــزاء من األراضي 

السورية« ولها وجود عسكري في أجزاء من سوريا.
وتســاءل ”ماذا يفعل األتراك في سوريا؟ هل يتواجدون 
وداعــش وحركة  النصرة  حلمايــة تنظيمي جبهــة 
تركستان الشرقية اإلرهابية؟« في إشارة إلى جماعة 
متطرفــة تلقي الصــني باللوم عليهــا في هجمات 

مبنطقة شينجيانغ وعمليات في مناطق أخرى.
وقال إنه يجب أن تُســأل تركيا عــن هدفها احلقيقي 
مضيفا أن ســوريا تقاتــل اجلماعــات والتنظيمات 
اإلرهابية وأن العالم كله يعلم أن من تقاتلهم سوريا 

إرهابيون.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
فــي تغريــدة على »تويتــر« امس 
االول اإلثنــني أن الواليــات املتحدة 
ستبدأ األسبوع املقبل عملية طرد 
وصلوا  الذين  املهاجريــن  »ماليني« 
الى الواليــات املتحدة بطريقة غير 

قانونية.
املقبل  »األســبوع  ترامــب  وكتب 
ستبدأ شرطة الهجرة إبعاد ماليني 
األجانب غير القانونيني الذين دخلوا 
إلــى الواليــات املتحــدة بطريقة 
طردهم  »ســيتم  وأضاف  سرية«. 

بسرعة فور وصولهم«.
غواتيمــاال  أن  ترامــب  وأوضــح 
يلزم  اتفــاق«  لتوقيع  »مســتعدة 
املهاجرين الذيــن يدخلون أراضيها 
أرضها  اللجــوء على  بتقدمي طلب 

بدال من الواليات املتحدة.
تدفقا  املتحــدة  الواليات  وتواجــه 
للمهاجرين القادمني من غواتيماال 
أميركا  أخــرى فــي  ودول فقيــرة 
الوســطى تشــهد أعمــال عنف 

مرتبطة بعصابات.
وحتدث ترامب عن »غزو« للمهاجرين، 
غير  الهجــرة  مســألة  أن  مؤكدا 

القانونية من أولويات إدارته.
وكانت واشنطن أعلنت  امس االول 
اإلثنني أّنها لن تقّدم أي مساعدات 
وغواتيماال  للســلفادور  إضافيــة 
وهنــدوراس مــا لــم تتخــذ دول 
»املثلث الشــمالي« هذه »إجراءات 
السريني  املهاجرين  ملنع  ملموسة« 

من التوّجه إلى الواليات املتحدة.
آذار  فــي  ترامــب  إدارة  وعّلقــت 
الشمالي،  املثلث  لدول  املساعدات 
متهمة إياها بعدم القيام بأي حترك 

في مسألة املهاجرين.
وزارة  باســم  املتحّدثــة  وقالــت 

مورغــان  األميركيــة  اخلارجيــة 
مراجعة«  من  »انتهينــا  أورتيغاس 
برامج املساعدات اخملّصصة للدول، 
مشــيرة إلــى االســتمرار ببعض 
البرامــج ذات األولوية والتي تهدف 
إلى احلّد من الهجرة الســرية. وقد 
خّصص لها 432 مليون دوالر لسنة 

2018 املالية.
لكن اخلارجية قالت إن ال370 مليون 
دوالر التي كانــت مخّصصة للحّد 
2019 ستستخدم  الهجرة في  من 

ألولويات سياسية خارجية أخرى.
وأكدت أورتيغاس أّن كل املساعدات 

اآلن.  باتت مشروطة  املســتقبلية 
وأضافــت »لن نقّدم متويــالً جديداً 
للبرامــج في تلــك البلــدان إلى 
أن نشــعر بــأّن حكومــات املثّلث 
ملموسة  إجراءات  تّتخذ  الشمالي 
لتقليــل عــدد املهاجريــن غيــر 
احلدود  إلــى  القادمني  الشــرعيني 

األميركية«.
دول  اآلالف من  ويهاجــر عشــرات 
أميركا الوسطى عبر املكسيك إلى 
الواليات املتحــدة هربا من العنف 
والفقر في بالدهــم، وبات التصّدي 
لتدفق قوافل املهاجرين هذه أولوية 

بالنسبة إلدارة ترامب.
وفي كانــون األول ، وافقت الواليات 
املتحدة واملكســيك على استثمار 
مبلغ كبير في »املثلث الشــمالي« 
وجنوب املكسيك على أمل احلد من 

موجة الهجرة.
بوب  الدميوقراطي  السناتور  وانتقد 
منينديز قــرار اخلارجية األميركية، 
مسؤولة«  »غير  خطوة  أنه  معتبرا 
من شأنها »احلّد من قدرة أّمتنا على 
املســاعدة في مواجهة التحّديات 
التي جتبــر الناس علــى الفرار إلى 

الواليات املتحدة«

تركيا تعتزم القبض على 
128 عسكريا لالشتباه 

في صلتهم بغولن

وليد المعلم: ال نريد مواجهة 
مسلحة مع تركيا لكننا 
نقاتل اإلرهاب في ادلب

ترامب: سنبدأ طرد ماليين المهاجرين غير القانونيين

متابعة ـ الصباح الجديد :

كشفت مصادر دبلوماسية في األمم 
األمريكي،  الرئيس  إدارة  أن  املتحــدة 
دونالــد ترامب، تدرس خطة لشــن 
ضربة تكتيكية علــى إيران ردا على 
ناقلتي نفط في خليج  اســتهداف 

عمان.
»معاريــف«  صحيفــة  ونقلــت 
اإلســرائيلية امس، عن مســؤولني 
املتحدة  األمم  مقر  في  دبلوماســيني 
بنيويورك قولهــم إن البيت األبيض 
يشــهد منذ يــوم اجلمعــة املاضي 
مناقشــات مكثفة مبشــاركة قادة 
عســكريني رفيعي املستوى وممثلني 
لترامب،  البنتاغون ومستشارين  عن 
حــول »تنفيذ هجوم تكتيكي« على 

إيران.
حســب  املســؤولون،  وأوضــح 
العسكرية،  العملية  أن  الصحيفة، 
التي تدرس، تتمثل بتنفيذ غارة جوية 
إيرانية مرتبطة  تستهدف منشــأة 

ببرنامج إيران النووي.
وقال دبلوماســي غربي للصحيفة: 
لكنها  مكثفــة  ســتكون  »الغارة 

ستقتصر على هدف محدد واحد«.
كما أفاد املســؤولون بــأن الواليات 
املتحدة تخطــط لتعزيز قواتها في 
الشرق األوسط وتنوي إرسال وحدات 

جديدة إلى املنطقة في وقت قريب.
ولفتت املصادر إلى أن ترامب نفسه 
لم يكن متحمســا لشــن عمليات 
عســكرية ضد إيــران، لكنه »فقد 
صبره« ومنح وزير اخلارجية األمريكي، 
أنصار  الذي يعتبر من  مايك بومبيو، 
النهــج املتشــدد ضــد اجلمهورية 
اإلســالمية، حق اتخــاذ القرار حول 

هذا الشأن.
واســتهدف هجوم غامــض ناقلتي 
النرويجية   »Front Altair« النفــط 
اليابانيــة   »Kokuka Courageos»و
في مياه خليج عمــان فجر يوم 13 
يونيــو، مــا أدى نشــوب حريق على 
متنيهمــا، فيما أعلنــت إيران، التي 
إنقاذ  باملشــبوه، عن  وصفت احلادث 
44 شخصا من طاقميهما ونقلتهم 
إلــى ميناء جاســك جنوبــي البالد 

والحقا إلى اإلمارات.
بني  للتوتر  جديــد  تصعيــد  وفــي 
البلديــن، حملت الواليــات املتحدة، 
التي انضمت إليها الحقا السعودية 
إيــران املســؤولية عن  وبريطانيــا، 
الذي  األمر  الســفينتني،  استهداف 

نفته طهران قطعيا.
وكان ســمح امس االول االثنني، وزير 
الدفــاع األمريكــي بالوكالة باتريك 
شاناهان، بإرسال ألف جندي إضافي 
إلى اخلليج العربــي ألغراض دفاعية 
»للتهديدات  التصــدي  أجــل  ومن 
اجلوية والبحرية والبرية« في منطقة 

الشرق األوسط. 
ويأتي القرار األمريكي في الوقت الذي 
أعلنت طهران قرب جتاوز احتياطاتها 
من اليورانيوم اخملصب احلد املنصوص 
عليه في االتفــاق املوقع عام 2015. 
بينمــا يتصاعد التوتر بــني البلدين 
إثر الهجمــات األخيرة اجملهولة على 

ناقالت النفط.
بالوكالة  األمريكي  الدفاع  وزير  وقال 
باتريك شاناهان امس االول االثنني إن 
العسكري  تعزيز وجودها  بالده قررت 
مجددا في الشــرق األوســط . وقال 
ألف  بإرســال  شــاناهان »سمحت 
من  دفاعية  ألهــداف  إضافي  جندي 
اجلوية  للتهديــدات  التصــدي  أجل 
الشــرق  والبريــة فــي  والبحريــة 
األوسط«، مؤكدا أن الواليات املتحدة 
»ســتواصل مراقبــة الوضع بدقة« 
من أجل »تعديــل حجم القوات« إذا 
اقتضــى األمر. وأضاف شــاناهان أن 
تؤّكد  األخيرة  اإليرانيــة  »الهجمات 
صّحة املعلومات االســتخبارية ذات 
املصداقية واملوثوق بها التي تلقّيناها 
للقوات  العدائي  الســلوك  بشــأن 
اإليرانية«. لكن الوزير األمريكي شّدد 
على أّن »الواليات املتحدة ال تســعى 

للدخول في نزاع مع إيران«.

وتأتي التطــورات األخيرة بعد إعالن 
طهران أن احتياطياتها من اليورانيوم 
اخملصب ستتجاوز في 27 حزيران احلد 
املوقع  االتفاق  فــي  عليه  املنصوص 

عام 2015.
وأكد أنــه وافق على إرســال هؤالء 
اجلنود بناء على طلب القيادة املركزية 
األمريكية )ســنتكوم( احلصول على 
تعزيــزات وباالّتفاق مع رئيس األركان 

وبعد التشاور مع البيت األبيض.
وجاء إعالن شاناهان بعيد نشر وزارة 
الدفاع األمريكيــة )البنتاغون( وثائق 
ناقلتي  مبهاجمة  إيران  تتهم  جديدة 
النفــط النروجيــة واليابانيــة في 
خليج عمان. ودعت واشنطن العالم 
إلى »عدم اخلضــوع لالبتزاز النووي« 
اإليراني ونشــرت صورا جديدة قالت 
إنها تدين طهــران في الهجوم على 

ناقلتي نفط في خليج عمان.
اخلميس  النفــط  ناقلتا  وتعرّضــت 
يحــّدد  لــم  لهجومــني  املاضــي 
مصدرهما قــرب مضيق هرمز، املمر 
اإلســتراتيجي الذي يعبر منه يوميا 
العاملية  النفط  إمــدادات  ثلث  نحو 

املنقولة بحراً.
ويظهر في إحدى عشرة صورة جديدة 
التقطتهــا مروحيــة »ســيهوك« 

تابعة للبحرية األميركية ونشــرها 
البنتاغون، جسم معدني دائري يبلغ 
ثمانية ســنتمترات  قطره حوالــي 
النفط  ناقلــة  بجســم  وملتصقا 

اليابانية »كوكوكا كوريجيوس«.
وقالت وزارة الدفاع إّن هذا اجلسم هو 
التي استخدمت  أحد املغناطيسات 
لتثبيــت لغم لــم ينفجــر. وتؤّكد 
هذا  ثّبتوا  اإليرانيــني  أّن  واشــنطن 
اللغم على السفينة ثم سارعوا إلى 

نزعه بعد الهجوم.
وفي صورة أخــرى بدت الفجوة التي 
نفسها  الناقلة  خّلفها على جسم 
للبنتاغون  ووفقــاً  انفجر.  آخر  لغم 

فإّن قطر الفجوة يزيد عن متر.
وقــال البنتاغون في بيــان إّن »إيران 
مسؤولة عن هذا الهجوم كما تثبت 
ذلك أدّلة الفيديــو واملوارد واملهارات 
املطلوبــة للقيــام بســرعة بإزالة 

اللغم الالصق غير املنفجر«.
 وحتــدث شــاناهان عن »الســلوك 
التي  وللجماعــات  إليــران  العدائي 
تدعمهــا، الــذي يهــّدد مواطنــي 
الواليــات املتحــدة ومصاحلهــا في 
جميع أنحاء املنطقــة«، فيما أبدت 
دول االحتاد األوروبي امس االول االثنني، 
حــذرا في حتديــد املســؤوليات عن 

الهجمات على ناقلتي نفط األسبوع 
املاضــي في مياه اخلليــج، ورفضت، 
خالفا للندن، تبني اتهامات واشنطن 

إليران.
ووقع الهجومان على ناقلتي النفط 
في خليــج عمان بعد شــهر على 
تعــّرض ناقلتــي نفط ســعوديتني 
وناقلــة نروجية وســفينة شــحن 
»تخريبيــة«.  لعمليــات  إماراتيــة 
ووجهت واشنطن اصابع االتهام في 
كل هذه الهجمات إلى طهران التي 
ســبق لها وأن هّددت مــراراً بإغالق 
مضيق هرمــز لكّنها نفت أي ضلوع 

لها في هذه الهجمات.
وكان البنتاغون أرســل في منتصف 
أيار إلى مياه اخلليج ســفينة حربية 
محّملة بآليات، وال ســّيما مركبات 
برمائية، وبطاريــة صواريخ باتريوت، 
لتضــاف إلــى مجموعــة بحريــة 
ضاربة، على رأســها حاملة طائرات، 
كانت الواليات املتحدة أرسلتها إلى 
املنطقــة للتصّدي خلطــر هجمات 

إيرانية »وشيكة«.
وفــي نهاية أيــار أعلنــت الواليات 
إضافي  جندي   1500 نشــر  املتحدة 
في الشــرق األوسط، مشــيرة إلى 
»تهديدات مستمرة« من طهران ضّد 

القوات األميركية.
وقبيل إعالن شاناهان، دعت املتحدثة 
باســم وزارة اخلارجيــة األميركيــة 
االثنني  االول  أورتاغوس امس  مورغان 
لالبتزاز  اخلضــوع  »عدم  إلى  العالم 

النووي« اإليراني.
وأضافــت »نواصــل دعــوة النظام 
جتاه  اللتزاماته  لالمتثــال  اإليرانــي 

اجملتمع الدولي«.
وكانــت طهران أعلنــت امس االول 
االثنني أن احتياطياتها من اليورانيوم 
اخملصب ستتجاوز في 27 حزيران احلد 
املوقع  االتفاق  فــي  عليه  املنصوص 

عام 2015.
وقالت أورتاغوس »إنه أمر مؤســف« 
لكنه »ال يفاجئ أحدا. لهذا السبب، 
إنه يجب  الرئيــس  غالبا ما يقــول 

استبداله باتفاق جديد أفضل«.
وردا على سؤال عما إذا كانت الواليات 
املتحــدة تطلــب من إيــران احترام 
االتفاق رغم انسحاب واشنطن منه، 
أجابت »قلنا بوضوح شــديد إننا لن 
نتسامح مع حصول إيران على سالح 

نووي، نقطة على السطر«.
ضغوط  أقصى  »ســنمارس  وأكدت 
على أي خطوة تسمح لهم بامتالك 

سالح نووي«.

فيما تتعقد االزمة اكثر بينهما

اإلدارة االميركية تدرس ضربة تكتيكية 
ضد ايران وترسل الف جندي إضافي الى الخليج

ترامب نفسه لم يكن 
متحمسا لشن عمليات 
عسكرية ضد إيران، 
لكنه »فقد صبره« 

ومنح وزير الخارجية 
األمريكي، مايك 

بومبيو، الذي يعتبر من 
أنصار النهج المتشدد 

ضد الجمهورية 
اإلسالمية، حق اتخاذ 

القرار حول هذا الشأن
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الراحل محمد مرسي رئيس مصر السابق

شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت :

ووري الثــرى امس الثالثــاء جثمان 
الرئيــس املصري الســابق محمد 
أثناء  االثنــني  توفي  الذي  مرســي 
جلســة محاكمتــه فــي قضية 
أجنبيــة. وكان  تخابر مــع جهات 
محمد مرســي، الذي دفن من دون 
أية مراســم تشــييع، قد غاب عن 
الوعي خالل جلسة احملاكمة بعد أن 
حتدث أمــام احملكمة ملدة 20 دقيقة 
وانفعل ثم أغشــي عليه ونقل إلى 
املستشــفى حيث توفي« عن عمر 
ناهز 68 عاما. وقال محامي الرئيس 
الســابق عبد املنعم عبد املقصود 
لوكالة األنباء الفرنسية  إن مرسي 
»مت دفنه بحضور أسرته في مدينة 
نصر في القاهرة بعــد تأدية صالة 
اجلنــازة عقــب صــالة الفجر في 
مستشفى سجن طرة« حيث نقل 
عقــب وفاته أثناء حضــوره إحدى 

جلسات محاكمته.
األنباء  وكالــة  وقال صحفــي من 
الفرنسية إن الشرطة أخرجت كل 
ولم تسمح  املقابر  الصحفيني من 

كشف  فيما  الدفن،  بتغطية  لهم 
اإلسالم  املصري في شؤون  الباحث 
تفاصيل  فاروق،  السياســي، عمرو 
عن املقبــرة التي دفن فيها الرئيس 
األســبق محمد مرسي والتي تقع 
مبدينة نصر، ويطلق عليها »اإلخوان 

املسلمون« »مقبرة املرشدين«.
وقال فــاروق إن »مقبرة املرشــدين 
مخصصــة لدفــن كبــار قيادات 
اإلخوان وصفوتهم، ومت تأسيســها 
لهــذا الغــرض حتديدا كنــوع من 

تكريس القداسة لزعمائهم«.
وأوضح فاروق أن »مقبرة املرشدين«، 
أسســت في عهد مرشد جماعة 
اإلخــوان الثالث عمر التلمســاني 
وكان أول مــن دفن بها، واشــتراها 
كان  عندمــا  مصطفى مشــهور 
عام  اإلرشــاد،  فــي مكتب  عضوا 
 120 1985، وتقــع على مســاحة 
مترا على أطراف القاهرة في مقابر 

»الوفاء واألمل« في مدينة نصر.
وفي بيان بعنــوان »اغتيال الرئيس 
االول  امس  نشرته  مرسي«  محمد 
االثنــني علــى املوقــع اإللكتروني 
حلزب احلرية والعدالة املنبثق عنها، 
اتهمت جماعة اإلخوان املســلمني 

إليها مرســي،  ينتمي  كان  التــي 
السلطات املصرية »بقتله ببطء«.

الســجن  إلى ظروف  وفي إشــارة 
القاســية التي تعرض لها مرسي، 
قــال البيــان »وضعوه فــي زنزانة 

انفرادية طوال مــدة اعتقاله التي 
تخطــت خمس ســنوات، ومنعوا 
عنه الدواء وقدموا له طعاما سيئا 
ومنعوا عنه األطباء واحملامني وحتى 
من  منعوه  األهــل،  مــع  التواصل 

أبسط حقوقه اإلنسانية، فقد كان 
الهدف قتله بالبطيء«.

وكان النائــب العــام املصري نبيل 
صــادق ذكر فــي بيــان أّن »النيابة 
العامة أخطرت بوفاة مرســي أثناء 

حضــوره جلســة« محاكمته في 
القضيــة املتهم فيها بالتخابر مع 
قوى أجنبية. وأوضح أن مرسي الذي 
يعّد أول رئيــس منتخب دميقراطياً 
في مصــر، طلــب الكلمــة أثناء 
اجللسة وحتدث بالفعل »ملدة خمس 
انتهائــه من كلمته  وعقب  دقائق 

رفعت احملكمة اجللسة للمداولة«.
وأضاف البيان أنه أثناء وجود مرسي 
وباقي املتهمني »في القفص سقط 
مغشياً عليه ونقل على الفور إلى 
وفاته«.  تبّينت  حيث  املستشــفى 
وأكد البيان أّن مرسي »وصل متوفياً 
إلى املستشــفى في متام الساعة 

الرابعة وخمسني دقيقة 
بعيد منتصف الليل أكد التلفزيون 
مرسي  أن محمد  الرسمي  املصري 
توفــي نتيجــة »ســكتة قلبية«. 
وعندما توفي، كان مرســي يحضر 
جلسة محاكمة في القضية التي 
يواجــه فيها اّتهامــات بـ«التخابر 
مع قوى أجنبية« من بينها حماس 
وقطــر. وقد صــدر بحّقــه حكم 
األولى  احملاكمة  املؤّبد في  بالسجن 
فــي حزيــران 2015 إال أن محكمة 
باعادة  وأمرت  احلكم  ألغت  النقض 

احملاكمة.
ويعد مرســي، الذي تولى الرئاسة 
في العــام 2012 بعد أكثر من عام 
أطاحت ســلفه  التي  الثــورة  من 
حســني مبارك، أول رئيس انتخب 
دميقراطيــا في مصر. وأطاح اجليش 
فــي الثالث من متوز 2013 مرســي 
عقــب تظاهرات ضخمــة طالبت 
برحيلــه، ومت احتجازه ثم أحيل إلى 

احملاكمة في قضايا عدة.
وألغت محكمة النقض في تشرين 
الثانــي 2016 حكمــا بإعدامه في 
قضية أخرى تعــرف »بالهروب من 

السجن« وقررت إعادة محاكمته.
اإلطاحة مبرســي  وأطلقت عملية 
املنتمي جلماعة اإلخوان املســلمني 
حملة قمع واسعة قتل فيها مئات 
من أنصاره ومثلــت ضربة موجعة 

للجماعة.
ومرسي ليس أول قيادي في جماعة 
اإلخوان املسلمني ميوت في السجن، 
إذ توفي املرشــد السابق للجماعة 
 ،2017 أيلــول  في  مهدي عاكــف 
باجلماعة  القيادي  إسماعيل  وفريد 
القومي  واألمن  الدفاع  ووكيل جلنة 

في البرملان في أيار 2015.

تقرير

الرئيس المصري السابق محمد مرسي يدفن في »مقبرة المرشدين« دون مراسم تشييع
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طوكيو ـ رويترز:
هبط املؤشر نيكي القياسي في بورصة 
طوكيو لألوراق املالية إلى أقل مســتوى 
في أسبوع ونصف أسبوع وسط تعامالت 
متقلبــة أمس الثالثاء، فــي ظل عزوف 
معظم املســتثمرين قبل اجتماع جلنة 
االحتياطي  النقدية مبجلس  السياسات 

االحتادي )البنك املركزي األميركي(.
وتراجع املؤشر نيكي 0.7 في املئة ليغلق 
عند 20972.71 نقطة، وهو أقل مستوى 
إغالق منذ الســابع من حزيــران. وهبط 
املؤشــر توبكس األوســع نطاقا 0.7 في 

املئة إلى 1528.67 نقطة.
وكان حجم التــداوالت ضعيفا، إذ جرى 
تداول مليار ســهم فقــط، مقارنة مع 
متوسط يومي بلغ نحو 1.4 مليار سهم 

في الشهر املاضي.
وســاعدت توقعــات بأن يبــدأ مجلس 
أســعار  خفض  في  االحتادي  االحتياطي 
العاملية  األســواق  تعافي  فــي  الفائدة 
من بيــع مكثف نتيجة تصاعد اخلالفات 

التجارية العاملية.
وقال احملللون إن من املستبعد أن يخفض 
مجلــس االحتياطــي االحتادي أســعار 
الفائدة في اجتماعه الذي يستمر يومني، 
إال أن البيــان اخلتامي ســيجري حتليله 
الستخالص املؤشــرات على أي حتركات 
محتملة لتيسير السياسة النقدية في 

األمد القريب.
وتباين أداء شــركات التصديــر، فارتفع 
سهم نينتندو 0.7 باملئة، في حني خسر 
سهم سوني كورب 0.2 باملئة و طوكيو 

إلكترون واحدا باملئة.

اسطنبول ـ رويترز:
قال معهد اإلحصاء التركي أمس الثالثاء 
إن اإلنتاج الصناعــي في البالد انخفض 
أكثر من املتوقع ليهبط أربعة باملئة على 
أساس سنوي في نيسان، متراجعا بذلك 
للشــهر الثامن على التوالي بعد انزالق 

االقتصاد إلى الركود في العام املاضي.
وكانت التوقعات في اســتطالع لرويترز 
املعدل  الصناعي  الناجت  تراجع  إلى  تشير 
في ضوء التقومي بنســبة 2.5 باملئة على 

أساس سنوي.
وذكر معهد اإلحصاء أن الناجت الصناعي 
انخفض واحدا باملئة على أساس شهري 
في نيسان بعد التعديل في ضوء التقومي 

والعوامل املوسمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت األسهم الســعودية للجلسة 
الثانيــة علــى التوالي أمــس الثالثاء، 
األسبوع  خســائر  إثر  التعافي  مواصلة 

املاضي.
وانحســرت مخاوف املستثمرين إلى حد 
ما بعدما قالت طهران والرياض إنهما ال 
تريدان حربا، لكــن التوترات في املنطقة 
تظل شــديدة، ما قد يؤدي لتقلبات في 

تعامالت األسهم.
باملئة   0.4 السعودية  البورصة  وارتفعت 
فــي التعامالت املبكرة أمــس، في حني 
نزلت بقية أســواق األسهم الكبرى في 

اخلليج.
وارتفع املؤشــر الرئيس مع صعود سهم 
الســعودية  العربية  التعدين  شــركة 
)معــادن( %3.9، بينمــا قفز ســهم دار 

األركان للتطوير العقاري 6.2%.
التجاري وبنك  البنك األهلي  وزاد سهما 
الريــاض %1 و%1.3 على الترتيب، بعدما 
املستهدف  السعر  رفع جيه.بي مورجان 

لهما.

نيكي يهبط وسط 
تعامالت ضعيفة

تراجع الناتج
 الصناعي التركي 

ارتفاع األسهم السعودية.. 
وهبوط القطرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبــدى الســفير األميركي لدى 
الثالثاء،  أمس  تولر،  ماثيو  بغداد، 
قطاع  لدعــم  بالده  اســتعداد 

الطاقة في العراق.
وقالــت وزارة الكهرباء، في بيان 
لؤي  الكهرباء  »وزير  إن  صحافي، 
اخلطيــب، بحــث مبكتبــه مبقر 
الوزارة مع السفير األميركي في 
العراق ماثيو تولر، سبل التعاون 
املشــترك بني البلدين في مجال 

الطاقة«.
وأضافــت الــوزارة، أن »اخلطيب 
اللقــاء وضع  اســتعرض خالل 
الوطنية  الكهربــاء  منظومــة 
قطــاع  ومشــاريع  العراقيــة، 
اإلنتــاج التي قيد اإلجنــاز، وفي 
الســماوة  محطتي  مقدمتها، 
والناصرية املركبتني التي تنفذها 
الكتريك،  جنــرال  شــركة  االن 
 (١٥٠٠( للمنظومة  وستضيفان 

ميغاواط«.
وبينت، أن »اجلانبــني حتاورا حول 
وحتسن  البصرة  محافظة  وضع 
منظومة الطاقــة فيها وارتفاع 
مشــاريع  واجناز  اإلنتاج،  كميات 
والثانوية  التحويليــة  احملطــات 

وخطوط النقل«.
وأوضح الوزيــر، »خارطة الطريق 
التــي وضعتها الــوزارة لتطوير 
منظومة الكهربــاء في العراق، 
عنهــا  ســتتمخض  والتــي 
مجموعــة من التعاقــدات مع 

كبريات الشركات العاملية«.
مــن جانبــه، أبــدى الســفير 
األميركي استعداد بالده لـ »دعم 

قطاع الطاقة في العراق«.
وفي ذي قار، جتــددت التظاهرات 

الليلية على مدى يومي اخلميس 
بتحســني  للمطالبة  واجلمعة 
واقع الكهرباء ومحاســبة كبار 

املسؤولني. 
وقال رئيس اللجنــة الفنية في 
احملافظة حسن األسدي  مجلس 
عقب لقاءه وزيــر الكهرباء لؤي 
اخلطيب في بغداد إن محافظته 
»تعيش وضعاً مأســاوياً بسبب 

والكثيرة  املتكــررة  االنقطاعات 
للتيار الكهربائي، وعدم جتهيزها 
عن  فضــالً  الكافية،  باحلصــة 
في  خصوصاً  الفولتيــة  هبوط 
مناطق جنوب وشمال احملافظة”.

وأكــد إن »الكثير مــن مناطق 
ومدن محافظــة ذي قار ما زالت 
تعاني مــن االنقطــاع املتكررة 
واالطفــاء عــن بُعد وال ســيما 

واملستشــفيات  املاء  ملشــاريع 
واملراكــز الصحيــة، األمر الذي 
يتسبب بحدوث مشكالت أمنية 

واجتماعية”.
“جــرى خالل  االســدي:  وأضاف 
اللقاء مع الوزير بحث زيادة حصة 
محافظة ذي قار مــن الكهرباء 
التي  الكبيرة  للمظلومية  نظراً 
تتعــرض لهــا باعتبارهــا حتتل 

املركز الرابع على مستوى العراق 
الســكاني  التعداد  حيــث  من 
ولم يجــري جتهيزهــا بالطاقة 
الكافية“، داعيا الى “عدم إهمال 
املزمع  املشــاريع  فــي  احملافظة 
مع  املبرم  العقد  تنفيذها ضمن 
شركة سيمنز االملانية والقروض 

األخرى املمولة لوزارة الكهرباء”.
وشــّدد االســدي علــى أهمية 

تنفيــذ احملطــات املقــرة ضمن 
خطــة وزارة الكهرباء واملتمثلة 
ومحطات  )132 ك. ف(  مبحطات 
(33 ك. ف( اخلاصة بخطة خلية 
األزمة مبحافظة ذي قار، واإلسراع 
املواد  وجتهيز  وإحالتها،  بإعالنها 
مشاريع  وصيانة  بإدامة  اخلاصة 
وشبكات مديريات توزيع كهرباء 

الناصرية وشمال الناصرية”.

الكهرباء تجدد التظاهرات الليلية في ذي قار

واشنطن مستعدة لدعم قطاع الطاقة في العراق

الخطيب استعرض 
خالل اللقاء وضع 
منظومة الكهرباء 
الوطنية العراقية، 
ومشاريع قطاع اإلنتاج 
التي قيد اإلنجاز، وفي 
مقدمتها، محطتي 
السماوة والناصرية 
المركبتين التي تنفذها 
االن شركة جنرال 
الكتريك، وستضيفان 
للمنظومة )١٥٠٠( 
ميغاواط

إحدى احملطات الكهربائية في البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلــت وكاالت أنباء روســية عن 
ألكسندر  الروســي  الطاقة  وزير 
نوفــاك قولــه أمــس الثالثاء إن 
موســكو منفتحة على مواعيد 
جديدة الجتماع دول أوبك+ مبا في 
ذلك 12 متــوز، في وقت يزور الوزير 
ايران لبحث جملة من املوضوعات 
بشــأن أســواق النفط واجتماع 

أوبك+ املقبل.
إنه لم  كما نقلــت عنه قولــه 
يناقش بعد مع نظيره السعودي 

تغيير موعد االجتماع.
وتقــرر في األصل عقــد اجتماع 
أوبك+ في 26 حزيران، لكن نوفاك 
حتدث عن تأجيلــه إلى أوائل متوز. 
غير أن وزير النفط اإليراني بيجن 

زنغنه اقترح عقــد االجتماع بني 
10 و12 متوز.

وقال نوفاك أمس الثالثاء إن "من 
الســابق ألوانه اتخــاذ أي قرارات 
بشــأن مســتقبل اتفاق خفض 
إنتــاج النفــط العاملي بســبب 
السوق"،  تكتنف  التي  الضبابية 
حســبما ذكــرت وزارة الطاقــة 
الروســية على حســابها مبوقع 

تويتر.
وأضــاف نوفاك، الذي يــزور إيران، 
إن القرار اخلــاص باالتفاق العاملي 
ينبغــي اتخــاذه بحلــول أواخر 

حزيران أو أوائل متوز.
أســعار  تراجعت  الســياق،  في 
أمس،  الثانية  للجلســة  النفط 
وسط مؤشرات على تضرر النمو 

االقتصــادي العاملي جــراء احلرب 
التجاريــة بني الواليــات املتحدة 
والصني، لكن التوترات في الشرق 
على  عقــب هجــوم  االوســط 
ناقلتني في األسبوع املاضي حدت 

من اخلسائر.
ونزلت العقود اآلجلة خلام القياس 
العاملي برنت 19 ســنتا، ما يوازي 
دوالر   60.75 إلــى  باملئــة،   0.3
للبرميل. وفقد برنت في اجللسة 
نتيجــة  باملئــة   1.7 الســابقة 
مخــاوف بشــان تباطــؤ النمو 

االقتصادي العاملي.
تكســاس  غرب  خــام  وتراجــع 
العقود  في  األميركي  الوســيط 
اآلجلة 17 ســنتا، مــا يعادل 0.3 
باملئة، إلــى 51.76 دوالر للبرميل. 

وهبط اخلام 1.1 باملئة يوم االثنني.
وقال بنك االحتياطي االحتادي في 
نيويورك يوم االثنني إن مقياســه 
نيويورك  بواليــة  األعمــال  لنمو 
سجل هبوطا قياسيا هذا الشهر 
لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد 
عن عامني ونصف العام، مما يشير 
النشــاط  في  النكماش مفاجئ 

احمللي.
نحو  النفط  أســعار  وانخفضت 
باملئة من أعلى مســتوياتها   20
في 2019 التي بلغتها في نيسان، 
إلى  ويرجع ذلــك في جــزء منه 
التجارية  باحلرب  املرتبطة  اخملاوف 
األميركيــة الصينيــة وبيانــات 

اقتصادية محبطة.
ويزيد من الضغــط على النفط 

الطاقة  إدارة معلومــات  إعــالن 
األميركية أن من املتوقع أن يصل 
الصخري ملســتوى  النفط  إنتاج 

قياسي في متوز.
غير أن بعض احملللــني يقولون إن 
من املرجــح أن تظل التوترات في 

الشرق األوسط داعمة لألسعار.
والتوترات التــي جاءت بها حادثة 
تفجيــر الناقلتــني، طالبت لها 
وزارة الطاقة السعودية برد سريع 
وحاسم لتهديد إمدادات الطاقة، 
فــي وقت قالت فيــه الكويت إن 
طبيعي  بشكل  تســير  ناقالتها 
بعد الهجمــات في خليج عمان، 
مبدية استعدادها ألي طارئ فيما 
االحترازية  التدابير  اتخذت جميع 
الالزمة لضمان ســالمة عمليات 

أسطولها.
الطاقة  وزير  الفالــح  وقال خالد 
الســعودي: "ال بد من استجابة 
سريعة وحاسمة لتهديد إمدادات 
الطاقة واستقرار األسواق". وعبر 
عن أمله بتوازن السوق النفطية 
قبل العام املقبــل، بقوله: "نحن 

نعمل على ذلك".
الفالح قال في وقت سابق  وكان 
من الشــهر احلالــي، إن منظمة 
الــدول املصدرة للبتــرول )أوبك( 
على وشــك املوافقة على متديد 
اتفاق خفض امدادات النفط بعد 
حزيــران برغم أنه ال تــزال هناك 
حاجة ملزيد مــن احملادثات مع دول 
خارج أوبك التــي كانت جزءا من 

اتفاق اإلنتاج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االيراني في  العام  القنصل  أكد 
البصرة احمد سیاهبوش، أمس 
اجراء مشــاورات مع  الثالثــاء، 
اجلانب العراقي متمثالً مبحافظة 
البصرة بهدف تسهيل صادرات 

البضائع إلى العراق.
وقال ســياهبوش خــالل لقائه 
مســاعد منطقة أرونــد احلرة 
علي  سید  االســتثمار  لشؤون 
»فــرص  هنــاك  ان  موســوي، 
العراق  في  متاحة  اســتثنائية 
اإليرانيني  واملصدريــن  للتجــار 
خاصة املستثمرين في منطقة 

أروند احلرة«. 
اجلمهورية  »ممثليــة  ان  وأضاف 
محافظــة  فــي  اإلســالمية 

اســتعداد  علــى  البصــرة 
ملتابعــة املشــكالت احملتملــة 
لرجــال األعمال واملســتثمرين 
املتواجدة  اإليرانية  والشــركات 

في العراق«.
وأشــار الــى ان »هنــاك تعاون 
األمنية  الســلطات  بــني  جيد 
والعراقية  االيرانية  واالقتصاديه 
املناطــق احلدودية«، مؤكدا  في 
على ضروره »توسيع التعاون بني 
ايران و العراق في جميع اجملاالت.

يذكر ان صــادرات البضائع عبر 
منطقة أرونــد احلرة إلى العراق 
خالل الشهرين األولني من العام 
احلالي ازدادت بنســبة 30 ٪ من 
حيــث القيمة املاليــة، مقارنة 
بالفتــرة نفســها مــن العام 

املاضي.
وتســعى إيــران لتحقيق هدف 
20 مليــار دوالر للتبادل التجاري 
بني البلدين، بحســب ما أعلنه 
املشــرف على منظمــة تنمية 

التجارة االيرانية مؤخراً.
وفي حديثــه لوكالة انباء فارس 
التوصل  االيرانية، بشأن كيفية 
الى تبادل جتاري بحجم 20 مليار 
دوالر مع العراق، قال محمد رضا 
مودودي، فيمــا يرتبط بالتجارة 
جيدة،  فرصا  أوجدنا  العراق،  مع 
لذلــك عندما يطــرح موضوع 
تبــادل جتاري بحجــم 20 مليار 
املوضوع ال  العراق، فإن  دوالر مع 

ينحصر في تصدير السلع.
وبــني أن من اجــل حتقيق تبادل 

20 مليار دوالر مع  جتاري بحجم 
بنظر  االخذ  مــن  فالبد  العراق، 
االعتبار تصديــر مجموعة من 
السلع واخلدمات، مضيفا: لذلك 
من اجل الوصول الى هذا احلجم 
االهتمام بصادرات  بذل  البد من 
والســياحة  املســال  الغــاز 

والكهرباء ومختلف اخلدمات.
وأوضح ان حجم التبادل التجاري 
احلالــي بني ايران والعــراق يبلغ 
قرابة 13 مليار دوالر، ويرتبط 8.5 
الى 9 مليارات دوالر منه بتصدير 
بتصدير  يرتبط  والباقي  السلع، 
اخلدمات التقنية – الهندســية 
الى  الفتا  والكهرباء،  والسياحة 
زيارة الرئيس االيراني الى العراق، 
وقال: لقد جرى خالل هذه الزيارة 

حتديد هــدف التبــادل التجاري 
بـ20 مليــار دوالر بــني البلدين 

خالل السنتني املقبلتني.
وتابع: ان ايــران تصدير ما قيمته 
2.5 مليار دوالر من الغاز املســال، 
وقرابة مليــار دوالر من الكهرباء 
ســنويا الى العراق، واضافة الى 
العائدات من الســياح العراقيني 
الذين يزورون ايران، ميكن القول ان 
حجم عائدات العالقات التجارية 
مع العراق يبلغ سنويا ما بني 13 
ملوضوع  ونظرا  دوالر،  مليــار  و14 
وموضوع  العــراق،  إعمــار  إعادة 
الســياحة، فإنه ميكــن رفع هذا 

احلجم الى 20 مليار دوالر.
ولفــت الى ان املوازنــة التجارية 
مع العراق هي في مصلحة ايران 

متاما، ففي مقابل 8.5 مليار دوالر 
من الســلع املصدرة الى العراق، 
 50 قيمته  مــا  ايران  اســتوردت 
مليون دوالر من السلع من العراق 
خالل االشــهر الـــ11 االولى من 
في  )ينتهي  احلالي  االيراني  العام 

20 آذار 2019).
وأردف انه يجب ان يحظى العراق 
مع  التجاري  التبادل  من  بحصته 
ايران، وفيمــا اذا متكن العراق من 
حتقيق عائدات بـ3 الى 4 مليارات 
دوالر من الزوار والسياح االيرانيني، 
صادراتنا  حجــم  رفع  من  ومتكنا 
الى العــراق الى ما بــني 16 و17 
مليار دوالر، عندئذ يكون هدف 20 
مليار دوالر من التبادل التجاري قد 

حتقق.

روسيا منفتحة على مواعيد جديدة الجتماع »أوبك+«

مشاورات لتسهيل الصادرات اإليرانية إلى العراق

نوفاك في طهران لبحث السوق النفطية و«أزمة المنطقة«
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الشــيخ  شــرم  مدينة  شــهدت 
املصرية يومي 12 و 13 يونيو 2019، 
فعاليات أول مؤمتر أفريقي ملكافحة 
دولة   50 نحو  الفســاد مبشــاركة 
إفريقية، واربع دول عربية كضيوف، 
هــي الســعودية واألردن والكويت 
واإلمارات، مببــادرة مصرية أطلقها 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، في 
رئاســته وفد مصر في مؤمتر  أثناء 
قمــة رؤســاء الــدول واحلكومات 
لالحتاد اإلفريقي، والذي تأتي أهميته 
كونه املؤمتــر األول من نوعه جملابهة 
الفساد في أفريقيا مما يعزز احلضور 
املصري فــي القارة الســمراء بعد 
أن تراجع دور مصــر الريادي في ظل 
شــهدتها  التي  االضطرابات  حالة 
املنطقة، يضاف لذلك أن هذا املؤمتر 
ينعقــد خالل رئاســة مصر لالحتاد 
املؤمتر  لهــذا  يعطي  ممــا  األفريقي 
أهمية كبــرى فيما يتعلق بأجندته 
وأســاليب  تطبيــق السياســات 
املتعلقة مبواجهة الفساد لتحقيق 
وتنفيذ خطط  الدول،  واستقرار  منو 

التنمية املستدامة.

رؤية مستدامة
   شــهد املؤمتر بلــورة العديد من 
السياســات واملقترحات مبشــاريع 
والتي  الفســاد  ملكافحــة  قوانني 
شــملت العديد من اجلوانب سواء 
املتعلقة مبكافحة الفســاد أو تلك 
املتعلقــة بتحقيــق منــط مقبول 
من التنمية املســتدامة في الدول 
األفريقيــة؛ حيــث أكــدت الوفود 
املشــاركة في ختام أعمال املنتدى 
على ضرورة العمل على بلورة خطط 
اســتراتيجية متكاملــة لتحقيق 
التوازن املطلوب ملكافحة الفســاد 
في القارة وجتفيــف منابعه، ووضع 
خطط التنمية في اجملاالت املتعددة 
العلمي  والبحــث  التعليــم  مثل 
واملكافحــة  والقضــاء  واإلعــالم 
االقتصادية  التنمية  وتعزيز  الفنية 
والبشــرية من خالل تشكيل جلنة 
مشــتركة مــن األجهــزة املعنية 
االســتراتيجيات  ومتابعة  بإعــداد 

الوطنية واخلبراء بالدول األفريقية.

إضافــة الــى ذلك، ناقــش املنتدي 
إمكانية توظيــف اجلهود التنموية 

للدول لوضع مؤشر أفريقي لقياس 
الفســاد، مبا يتناســب مع السياق 
األفريقــي ومعبرًا عــن خصوصية 
داخلها  احليــاة  وطبيعــة  القــارة 
والفــروق الفردية بــني دول القارة، 
كما ناقش مقترح تدشــني منصة 
أفريقيــة للوقــوف حــول متابعة 
تطورات هــذا امللف من خالل نقاط 
متابعة  تتولــي  وطنيــة  اتصــال 
تطــورات الفســاد ونتائــج جهود 
املكافحة ومتابعة التزام دول القارة 
املوقعة على اتفاقيتني األمم املتحدة 
واالحتــاد األفريقي لعــام 2003 من 
حيث قيــام كل دولة باتخاذ ما يلزم 
من تدابيــر وإجراءات وفقا لنظامها 
القانونــي ومبادئهــا الدســتورية 
لضمــان احلد من ظاهرة الفســاد 
على أن جتتمع ســنويا وتعلن نتائج 

عملها وتوصياتها.
وأعلــن املؤمتر تقنني آليــه قانونية 
للمعلومات  الفوري  للتبادل  مؤمنة 
بشــأن جرائم الفســاد، والقضايا 
األموال  بــه من غســيل  املرتبطة 
ومتويــل اإلرهــاب، بحيــث تكــون 
باالتفاقيــة  ملحــق  بروتوكــول 
على  الفســاد  ملكافحة  األفريقية 
أن تكون قرارات هــذه اآللية ملزمة 
لكافة الدول األطراف في االتفاقية 

الفساد، إضافة  اإلفريقية ملكافحة 
وأجهزة  املواطنــني  توعيــة  إلــى 
مكافحة الفســاد وحتفيزهم على 

اإلبالغ الفساد بجميع صوره.
الوفود  أكدت  للجهود  واســتمرارًا 
املشــاركة علــى ضــرورة تقنــني 
الفساد،  مراجعات آلليات مكافحة 
وإيجــاد أفضل الوســائل التي من 
شأنها التماشي مع الصور اجلديدة 
األهداف  على  التأكيد  مع  للفساد، 
في  اإلفريقية  للــدول  املشــتركة 
الشفافية  من  عال  حتقيق مستوى 
على أن يتم ذلك في املؤمتر السنوي 
الفســاد،  الحتاد هيئــات مكافحة 
اجلهات  قــدرات  تطويــر  وضــرورة 
العاملة في مجال مكافحة الفساد 
للتعرف على الطرق املستحدثة في 
مواجهة عائدات جرائم الفساد مع 
للتعرف على  اجراءات جــادة  اتخاذ 
أسباب ضعف اســترداد املوجودات 
األصول  أماكن  لتحديد  أفريقيا  في 
وذلك  واستردادها،  وحجزها  املهربة 
في ظــل ضرورة دراســة وضع آلية 
منتظمــة لعقد املنتــدى وبصفة 
دورية يعرض فيها املوقف التنفيذي 
املنتديات  التي تصد عن  للتوصيات 

الدورية.)1(
وفي اجملمــل جاءت نتائــج املنتدى 

فيما يتعلق باجلهــود املبذولة لرفع 
كفاءة املؤسسات وتعزيز الشفافية 
ومكافحة الفســاد جاءت متسقة 
االســتراتيجية  تنفيذ  وتعــزز  مع 
الوطنية للعديد من الدول ملكافحة 
أن  الفساد وأشــكاله، خاصة بعد 
قام االحتــاد األفريقي باعتماد جدول 
املستدامة،  للتنمية  طموح  أعمال 
األفريقية  الــدول  من  الكثيــر  وأن 
أخذت أشــواًطا طويلة في محاربة 
الفســاد فــي بالدهــا، ممــا يبرهن 
على اســتعدادها لتبني مثل هذه 

السياسات والبرامج.

ريادة مصرية
ناقش املؤمتــر العديد من احملاور التي 
شــملت جلســات بعنوان »آليات 
مكافحة الفســاد على املســتوى 
القاري«، وذلك ملناقشة جهود الدول 
في مكافحة الفساد، فضاًل عن دور 
اجملتمع املدنــي والقطاع اخلاص في 

مواجهة الفساد بأفريقيا،
الــدروس  اســتعراض  بجانــب   
املســتفادة من بعض جتارب الدول، 
بعنوان  الثانيــة  اجللســة  وتأتــى 
»تنمية قدرات املوارد البشــرية في 
مختلــف أوجه مكافحة الفســاد 
بالقــارة األفريقيــة«، وذلك بهدف 

التكنولوجيــا  مــن  االســتفادة 
احلديثــة في محاربة الفســاد في 
الثالثة  الدول األفريقية، واجللســة 
عقدت حتت عنوان »دعم التنســيق 
احلكومــي األفريقــي البينــي في 
وتناقش تعزيز  الفســاد«  مكافحة 
التنسيق والتعاون ملكافحة الفساد 
أفريقيا،  في  وأمنًيــا  وقانونًيا  مالًيا 
األموال،  اســترداد  وجتــارب  وآليات 
ومكافحة الفســاد وصــور اجلرمية 
املنظمــة والتي من بينهــا االجتار 
في البشــر واألعضاء والهجرة غير 
التخطيط  وزيرة  وأعربت  الشرعية. 
الســعيد،  هالة  الدكتورة  املصرية 
فــي ضــوء كلمتها التــي ألقتها 
بجلسة  مشــاركتها  هامش  على 
األفريقية  القارة  »اســتدامة موارد 
خلدمة أهداف التنمية املستدامة«، 
واملنعقدة ضمــن فعاليات املنتدى، 
باملشـاركة  واعتزازها  عن سعادتها 
في املنتدى، مشــيرة إلى كونه يعد 
املنتدى األول مــن نوعه الذي يُعَقد 

في القارة األفريقية، 
الواســعة  باملشــاركة  مشــيدة 
التي يشــهدها املنتدى مبا يعكس 
االهتمــام املتزايــد الــذي توليــه 
الدول األفريقيــة لقضايا مكافحة 
لتعظيم  إطار سعيها  في  الفساد 

االســتفادة من كافة املوارد املتاحة 
وكأحد  اســتخدامها،  ورفع كفاءة 
الركائز األساســية جلهــود حتقيق 
واملســتدامة،  الشــاملة  التنمية 
وتناولت احلديث بشأن أهمية قضايا 
الفساد في جهود حتقيق  مكافحة 
التنميــة املســتدامة، الفتــه إلى 
نتائج التقاريــر العاملية التي تؤكد 
علــى أن جهود مكافحة الفســاد 
تعطــي دفعة هائلــة باجتاه حتقيق 
أن  متابعة  املســتدامة،  التنميــة 
اســتراتيجيات املؤسسات العاملية 
قــد شــهدت حتــوالً نحــو وجوب 
مكافحة الفساد كسبيل لتحقيق 

التنمية املستدامة.)2(
بجانب ذلــك حتدث كل مــن وزيرة 
العــدل واملدعي العــام بدولة غانا 
املكلفة  والوزيرة  اكوفو  أفوا  جلوريا 
بالرقابــة العليا بدولــة الكاميرون 
واألمني العــام للمنظمة اإلفريقية 
لألجهزة العليا للرقابة روزمبا أشــا 
احلفل  أكــدت خالل  التي  فوموندا، 
اخلتامي إلــى أن القــارة األفريقية 
إجــراءات فعالة عن  إلــى  حتتــاج 
ملكافحة  اجلهات  كل  إشراك  طريق 
أنها مسئولية  الفســاد، موضحة 
كل دولة وكل حكومة أن تســاعد 
الفساد،  ملكافحة  البعض  بعضها 

وأضافت أن هدف املنظمة األفريقية 
للمؤسســات العليا »األفرو ساي«، 
هو نشــر الشــفافية واملســاءلة 
والنزاهة في مجال إدارة احلســابات 

العامة.
وتوالــت التأكيدات بشــأن ضرورة 
املنصة  الفساد من خالل  مكافحة 
اجلديدة من جانب املستشــار عادل 
الســعيد رئيــس جهاز الكســب 
أحمد  واملستشــار  املشــروع،  غير 
خليــل رئيس مجلــس أمناء وحدة 
والسفيرة  األموال،  مكافحة غسل 
الوطنية  اللجنة  رئيــس  نائلة جبر 
التنسيقية ملكافحة ومنع الهجرة 
غيــر الشــرعية واالجتار بالبشــر، 
ممثــل هيئة  باشــا  عــادل  وأحمد 
الرقابة اإلدارية مبصر، إلى جانب وزير 
العــدل بدولة تشــاد، ورئيس هيئة 
مكافحة الفســاد بدولــة اجلابون، 
ومدير عام مكتب مكافحة الفساد 
مباالوي، ورئيس جلنــة اجلرائم املالية 
واملراقب  بنيجيريــا،  واالقتصاديــة 

العالم بتنزانيا.)3(
إجمااًل: ميثــل املنتدى األفريقي بادرة 
أولية وحجر األســاس الذي أرسته 
الدول  دربــه  وتســير علــى  مصر 
األفريقية فيما يتعلق بسياســات 
محاربــة الفســاد، وخلــق بيئــة 
إقليمية متســقة في أهدافها في 
حتقيق هذه األهــداف، وما يعزز من 
إمكانية حتقيق ذلك، هو اســتعداد 
الــدول األفريقية لتطبيق مثل هذه 
كبيرة  معدالت  وحتقيق  السياسات 
فــي التنميــة املســتدامة، واألمر 
التنســيق اإلقليمي مع  الثاني هو 
العديــد من املنظمــات اإلقليمية 
في  شراكات  لتشــكيل  األفريقية 

مثل هذه األنواع من السياسات.

املراجع
1(      املنتــدى اإلفريقي األول يؤكد 
متكاملة  خطــة  وضــع  ضــرورة 

ملكافحة الفساد بالقارة.
2( نص كلمة وزيرة التخطيط في 
»املنتــدى األفريقي األول ملكافحة 

الفساد«
3( 10 توصيــات مهمــة في ختام 
ملكافحة  األول  اإلفريقــي  املنتدى 
الفساد..مؤشــر لقياس الفســاد 
.. خطــة للمكافحــة .. منصــة 
قارية للمتابعــة .. آلية إلكترونية 

للمعلومات.
املركز العربي للبحوث والدراسات

طالل عوكل
 

بني  بالضبط تفصل  خمســون عاماً 
نكبتــني، تركتــا آثــاراً عميقة على 
آثارهما،  تزال  وال  الفلسطيني  الوضع 
جتّران املزيد من األزمــات. بعد النكبة 
التي حّلــت بفلســطني وأهلها عام 
1948، وكان من ابــرز مخرجاتها قيام 
الثانية،  النكبة  وقعت  إسرائيل،  دولة 
حني احتلت إســرائيل في اخلامس من 
حزيــران العام 1967، بقيــة األراضي 
إلى  واجلوالن،  وســيناء  الفلسطينية 
النكبــة الثالثة حني وقع االنقســام 
الرابع عشــر من  في  الفلســطيني 

حزيران العام 2007.
ال أفترض أن أحداً من الفلســطينيني 
خاصــة، يجــادل في توصيــف هذه 
النكبــات أو يخفف مــن خطورتها، 
خصوصاً بعد أن قال شمعون بيريس، 
بأن  الكاذب،  اإلسرائيلي  اليسار  زعيم 
االســتراتيجي  اإلجناز  هو  االنقســام 
بعد  الصهيونية  للحركــة  الثالــث 

قيام إســرائيل واحتالل بقية األراضي 
الفلسطينية.

رمبا كان هناك ســبب أو أسباب لكي 
يعتبر العرب هزميــة حزيران على أنها 
نكســة، فمن بني األســباب مثالً، أن 
نظام الرئيــس القومي، الراحل جمال 
عبــد الناصــر، كان يحمــل برنامجاً 
حتريرياً، وأنه كان مصمما على متابعة 
الصراع مع إسرائيل. تابع عبد الناصر 
الصراع، عبــر حرب اســتنزاف قادت 
إلى حــرب أكتوبر العــام 1973، التي 
حالــت دون انتصار العرب الســاحق 
فيهــا جملة مــن العوامــل، ولكن 
الرئيس  الذي وضعه  السقف  أهمها، 
التي  احلرب،  لتلك  والعرب  الســادات، 
جعلتها حرباً حتريكية أدت إلى توقيع 
اتفاقية سالم بني مصر وإسرائيل بعد 
مفاوضات استمرت سبع سنوات من 
توقفهــا. بعد النكبــة الثانية العام 
1967، انطلقت الثورة الفلســطينية 
جزءاً  وكانــت  املعاصــرة  املســلحة 
الفلسطيني  الرد  من  وجوهرياً  مهماً 
والعربــي على الهزميــة. رغم كل ما 

الفلسطينية املسلحة  بالثورة  أحاط 
من مؤامــرات، ومخططــات معادية 
ومــا قدمته مــن تضحيــات كبيرة 
خالل مســيرتها، ولعل أهمها، تخاذل 
األمة  أعــداء  وتواطئهم مع  العــرب 
العربية، إالّ أنها شــقت طريقاً جديداً 
في الصــراع من أجــل حتقيق أهداف 
الشعب الفلسطيني من أبرزها وحدة 
الهوية ووحدة التمثيل، وترسيخ وجود 
الشعب الفلســطيني على اخلارطة 
السياســية. كانــت النكبــة األولى 
حتالف  الذي  االســتعمار  صناعة  من 
مع احلركــة الصهيونية وهيأ لها كل 
أسباب الفوز في حتقيق املرحلة األولى 
من اخملطط االســتعماري الصهيوني، 
وهو قيام دولة إســرائيل، أما النكبة 
أساســية  كحلقة  فجــاءت  الثانية 
في تنفيذ املرحلة الثانية التوســعية 
مــن اخملطــط الصهيوني. لقــد أّدى 
املسلحة  الفلسطينية  الثورة  اندالع 
1967، وقيــام منظمة التحرير  العام 
الفلسطينية، وتبلور الهوية الوطنية 
للشــعب الفلســطيني، إلى عرقلة 

اخملطــط الصهيونــي فــي مرحلته 
االستعمار  متدد  بها  واملقصود  الثانية 
االستيطاني على كل أرض فلسطني 
مرحلة  نحــو  واالنطالق  التاريخيــة، 
التوســع في احمليط العربــي ودون أن 
نتجاهل آثار وتبعات اتفاقية أوســلو 
عــام 1993، التــي افتتحــت مرحلة 
الفلســطيني  الرهان  كان  جديــدة، 
عليهــا، ينطــوي على هــدف عرقلة 
املرحلة الثانية من اخملطط الصهيوني، 
الوطنيــة من خالل  الهويــة  ومتكني 
جتسيدها على اخلارطة اجلغرافية، فإن 
إسرائيل بدعم أميركي سخي وضعف 
عربي، عادت لتجد األسلوب املناسب، 

ملواصلة مخططاتها التوسعية. 
يترتب على الفلسطينيني أن يعترفوا 
بأن مرحلة أوسلو شهدت صراعاً مريراً 
على احلقوق، لكــن اخلالصة الواقعية 
هي ما نشــهده اليوم، كنتيجة تبدو 
إسرائيل كل  أسقطت  حتمية، حيث 
التزاماتها جتاه اتفاقية أوســلو، التي 
الدولتني،  وينهار معها، ســالم  تنهار 
ليعود  الفلســطينيني،  ومراهنــات، 

الصراع إلــى أصله، مبا أنه صراع وجود 
على كل األرض وكل احلقوق.

أمــا النكبــة الثالثة فقــد كان لها 
دور كبيــر، وتأثير ســلبي خطير في 
إســرائيل  انتقال  أمام  العقبات  إزالة 
إزاء  مخططاتهــا  حتقيــق  نحــو 
التوســع علــى كل األرض، ومصادرة 
كل احلقــوق الفلســطينية، ما عدا 
حقهــم في العيش وهو ما يســمى 
الســالم االقتصادي. نكبة االنقسام، 
الفلســطيني،  البعير  ظهر  قصمت 
فهــي جنحــت فــي تشــتيت القوة 
الفلسطينية، وأدخلت الفلسطينيني 
فــي خالفــات وصراعات اســتنزفت 
والسياســة  والثقافــة،  الكرامــة، 
واجملتمع الفلسطيني. شتتت النكبة 
َعبر  املوحدة،  الوطنية  الهوية  الثالثة 
املســاس بالتمثيل املوحــد واحلصري 
الشعب  وَعبر حتويل  التحرير،  ملنظمة 
الفلسطيني إلى جماعات لكل منها 
تتبلور هويــة. فهوية ألهــل القدس 
وأخرى ألهل الضفة، وثالثة ألهل غزة 
ورابعة، ألصحــاب أراضي العام 1948، 

وهويــات أخــرى لالجئني فــي الدول 
العربية، فضالً عن املهاجر.

ذرائع قوية  وّفــرت  الثالثة،  والنكبــة 
للتنكيل بالشعب الفلسطيني، كله 
ومبناضليه وفصائله، إذ ال يســتطيع 
أحد أن يلوم من يطارد الفلســطيني 
قتــالً واعتقــاالً وتعذيباً، فــي الوقت 
الــذي هم فيــه يطــاردون بعضهم 
البعض قتالً واعتقاالً وتعذيباً. وإضافة 
علــى الفلســطينيني أن يعترفوا بأن 
االنقســام وّفر الذرائع واملبّررات للدول 
للتنصل  العربيــة،  وغيــر  العربيــة 
مــن مســؤولياتها جتــاه القضيــة 
فلقــد  وشــعبها،  الفلســطينية 
انقســمت الدول العربية واإلسالمية 
بني مؤيد لهذا ومعاد لذاك، وامتنعت 
عن تقــدمي الدعم، إالّ مــن رحم ربي، 
ذلــك للقدس، بحجــة وجود  مبا في 
وطرفني  فلســطينيني،  مشــروعني 
كل لــه رؤيته، وبرنامجه، وســلطته، 

وأهدافه وأدواته.
أن يفشلوا  للفلســطينيني  لم يكن 
النكبــة األولى والثانيــة، فالنكبتان 

كانتا مــن صناعة دول اســتعمارية 
كبــرى، ووضع عربي مناســب للفوز، 
ولكن الســؤال هو على يد من وقعت 
النكبة الثالثة، وإلى أين ذهبت مآالتها؟ 
لقد صنعتها األيادي الفلســطينية، 
وكّرستها الثني عشــر عاما، وال يزال 
وعلى  املزيــد،  على  مفتوحــاً  الوقت 
املزيد مفتــوح الوقت لتعميق ضعف 
ميهد  مبــا  الفلســطينيني،  وأزمــات 
السبيل أمام إســرائيل للدخول بقوة 
الثانية من اخملطط  في تنفيذ املرحلة 
الصهيونــي، وعنوانها اليوم »صفقة 
القرن«. واألخطر هو أن الفلسطينيني 
هم من صنعوا النكبة الثالثة لكنهم 
لم يعــودوا أصحاب القــرار في إنهاء 
االنقســام. فليدع كل ما شــاء من 
محظور  ولكن  والوعود،  الشــعارات، 
أن يتم تضليل الشــعب، واالدعاء بأن 
الواقــع الفلســطيني القائم مبا هو 
عليه وفيه قادر على إفشــال اخملطط 

األميركي اإلسرائيلي.

جريدة االيام
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حين تكون النكبة صناعة فلسطينية

المنتدى األفريقي لمكافحة الفساد .. الريادة المصرية واستعادة الحضور

شاشي ثارور
 

نيودلهــي - في عــام 2014، وصل 
ناريندرا  الهنــدي  الــوزراء  رئيــس 
مــودي إلى الســلطة علــى رأس 
حــزب بهاراتيا جاناتــا )BJP( بعد 
عرض اســتراتيجيته إلحياء الهند، 
التصنيع  في مجــال  تضمن حتوال 
مع قــدرات تقنية عاليــة ميكنها 
تلبية التطلعــات املتزايدة للعديد 
الناخبني  من الشــباب. وعد مودي 
األوقات  إدارته ســتكون حقبة  بأن 
اجليدة »آتشي دين«، والتي تتميز بـ 
»احلد األدنى مــن احلكومة، وأقصى 
قدر من احلكم الرشــيد«، والتنمية 
الشــاملة، وارتفاع معدل العمالة، 
والنمو االقتصادي املتزايد واالزدهار. 
ولقيت وعوده ترحيــب العديد من 

الناخبني.
لكــن في االنتخابــات التي انتهت 
للتو فــي الهند، لــم يذكر مودي 
شــيًئا من هذا. كان يعلم متاما أن 
وعــوده اجلوفاء )وفشــله املريع في 
الوفاء بأي منها( ســتعود لتطارده 

إذا قام بتنفيذها.
بدالً من ذلــك، نفذ مــودي حملة 

الهند،  كانــت  متاًمــا.  مختلفــة 
على حــد قوله، تعاني مــن أعداء 
الداخــل واخلــارج. ميكن ملودي  في 
-القومــي القــوي -وفرقته القوية 
أن يبقــي البــالد فــي مأمــن من 
اإلرهابيني واملتسللني و »املناهضني 
املضرة«  و«احلشــرات  للمواطنني« 
الساعية إلى تفكيك البنية القوية 
وهي  راشترا،  الهندوسية  لألغلبية 
دولة هندوســية، كان يبنيها. لقد 
جنح في حتقيق ذلــك. فقد منحته 
حملة مودي »اخلاكي« فوزًا انتخابًيا 
أكبر من عــام 2014: 303 من أصل 
543 مقعًدا في مجلس النواب، و50 

مقعًدا آخر في أيدي حلفائه.
الهنديــة  االنتخابــات  ســتكون 
2019 مبثابة دراســة حالة لكيفية 
التقليدي  االفتراض  مســتوى  رفع 
والــدي  االنتخابيــة،  للسياســة 
مبوجبــه يتم احلكم على شــاغل 
املنصــب وفًقا لســجله في األداء 
مقابل وعــوده. لقد فشــل مودي 
بنحو مذهل فــي مواجهة املعايير 
التي حددها لنفســه، وغير قواعد 
اللعبــة، وحقق أهداًفــا كبيرة في 
مجــاالت مختلفة متاًمــا عن تلك 

التي حددها قبل خمس سنوات.

 ومــع ذلك، فقــد حظــي بدعم 
الناخبني. ملاذا؟

املعقول  الوحيد  التفســير  يتمثل 
األكثر  الشخصية  عبادة  تعزيز  في 
الهندي  التاريــخ  في  اســتثنائية 
احلديث. ان عبــادة مودي اليوم التي 
يتــم تعزيزها من خــالل صور غير 
عاديــة، ومئات اآلالف مــن احملاربني 
في شــبكات التواصل االجتماعي، 
اخمليفة،  »السائدة«  اإلعالم  ووسائل 
والعديد من املصورين، وآلية الدعاية 
البشــعة التي مت تشــغيلها على 
مدار الســاعة طوال أيام األسبوع، 
مببلغ 5600 كرور روبية )750 مليون 
الضرائب،  دافعي  أمــوال  دوالر( من 
تعــزز جميع خطواتــه. لقد حقق 
رئيس الوزراء مودي تغييرا ملحوظا، 
لكن ليــس بالطريقــة ذاتها التي 
ينطوي عليها الشعار، لذلك أصبح 
أول رئيس وزراء للهند يلقي بظالله 

الواسعة أكثر بكثير من جوهره.
بطبيعة احلال، متت مساعدة وحتفيز 
هذا التمرين من قبل تنظيم حزبي 
هائــل: ماليــني األعضــاء الذين مت 
لم  »مكاملات  خــالل  من  جتنيدهم 
املتلقون  )عندما يتصل  يرد عليها« 
مرة أخــرى، يقوم موظف في  حزب 

بهاراتيــا جاناتــا باإلجابــة علــى 
اتصاالتهم(، وجلان كشــك االقتراع 
بوقت  االنتخابــات  قبــل  الفعالة 
طويل، مبــا في ذلك مئــات اآلالف 
مــن »البانا برامــوخ« )عمال حزب 
بهاراتيا جاناتا، كل منهم مسؤول 
عن تســجيل الناخبني في صفحة 
االنتخابي(؛  الســجل  مــن  واحدة 
وجنود املشاة من RSS الهندوسية، 
أو راشتريا سوايامسيفاك سانغ أو 
فيلق املتطوعني الوطنيني، املفوضة 
مــن كل فرع في الواليــة للتفاعل 
وفريق  احلساســة؛  الدوائــر  مــع 
احلمــالت الــدي يعمل علــى زيارة 
منازل الناخبني باســتمرار ونشــر 
املنشورات واملواضيع؛ وهيكل قيادة 
ينقل التعليمات أسفل التسلسل 
الهرمي بســلطة كبيــرة يصعب 

حتديها.
ونتيجــة لذلك، تعــرض النتقادات 
عديدة من قبل الدعاية والرســائل 
الفعالــة آللة احلــزب، 37.4 ٪ من 
الناخبــني في الهنــد يعتقدون أن 
مودي كان بالفعل ميثل أمتهم، وأنه 
كان مــن واجبهم تقريبا التصويت 
لصاحله -وليــس بالضرورة لصالح 
واالنتهازيني،  الضعفاء  املرشــحني 

الهوية  يكونوا مجهولي  ما  وغالًبا 
الذيــن مت تقدميهــم مدرجــني في 
لوتس  رمز  بجانب  االقتراع  بطاقات 
حلزب بهاراتيا جاناتا، ولكن من أجل 
مودي نفسه. لقد اكتمل مسلسل 
تأثير الرئاسة على النظام البرملاني 

الهندي.
هل هذا يعني أن القضايا واألداء غير 
مهمان، وأنه مت خداع الناخبني بهذه 
الشخصية؟ هذا يبدو صحيحا في 
تلك الدول التــي حتولت نحو حزب 
بهاراتيا جاناتا. ومما ال شــك فيه أن 
والية  تعليمــًا في  األكثر  الناخبني 
كيراال وتاميل نادو والبنجاب )حيث 
ال ميثل الهندوس أغلبية ســاحقة( 
الســهولة  يتم قبولهم بهذه  لم 
من خــالل إثارة اخلطــب والغالبية 
أن  إلى  العسكرية. وجتدر اإلشــارة 
37 ٪ من األصوات الشعبية منحت 
مودي 56 ٪ مــن املقاعد في نظام 
الهند املاضــي واحلالي. على الرغم 
مــن ذلك، ينبغي الفــوز بالقواعد. 

وهذا هو الفوز احلقيقي.
ومــع ذلــك، فمن غير املســتغرب 
جاناتا  بهاراتيــا  حــزب  يتمكن  أن 
على  بالتصويت  النــاس  إقناع  من 
مــن مصاحلهم  بــدالً  حتيزاتهــم 

االقتصاديــة. بعد كل شــيء، ملاذا 
يتوقع الشــاب الذي صوت لصالح 
مودي فــي عام 2014، احلصول على 
ويصوت لصاحله  يحتاجها،  وظيفة 
مرة أخرى في عام 2019 رغم أنه ال 
يزال عاطاًل عن العمل؟ يقوم بذلك 
على األرجح بدافع اخلوف. غالًبا ما 
يرجع ســبب هذا اخلوف إلى كونه 
مســلما -وكذلك بوصفــه جنرااًل 
باكســتانًيا أو إرهابًيــا - يجب أن 

يواجهه حاكم قوي.
إن مــا يثيــر قلــق العديــد مــن 
الليبراليــني الهنود هــو أن فكرتنا 
العزيزة على بلدنــا كدولة حميدة 
وشــاملة -مزدهــرة فــي تنوعها 
املذهــل لألديان واألعــراق واللغات 

والطوائف - تتعرض لالنهيار. 
في مكانها بــدأت تظهر هند أقل 
تعددية وأقــل قبواًل لالختالف وأقل 
شمولية وتســامًحا من تلك التي 
احتفلنــا بها لفتــرة طويلة. لقد 
إلى  الطريق  الوحــدة  مهد مثــال 
التوحد. ومتت إعادة تعريف الوطنية 
كنوع مــن الشــوفينية، وتخضع 
حلكومة  املســتقلة  املؤسســات 
مهيمنــة؛ ويتــم إعادة تشــكيل 

الدميقراطية إلى حكم رجل واحد.

هذا مــا يصفه مــودي ب »الهند 
اجلديدة«. إنهــا رؤية جعلت الكثير 
من الهنــود اخلائفــني يتوقون إلى 

عودة الهند القدمية.
شاشــي ثارور: وكيــل األمني العام 
الســابق لألمم املتحدة ووزير الدولة 
اخلارجية  للشؤون  السابق  الهندي 
ووزير الدولة لتنمية املوارد البشرية، 
رئيس  منصــب  حالًيــا  ويشــغل 
للشؤون  البرملانية  الدائمة  اللجنة 
الوطني  للكوجنرس  ونائًبا  اخلارجية 

الهندي.

بروجيكت سنديكيت
 www.project-syndicate.org

أنصار مودي في الهند

شاشي ثارور
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دراسة

حتى سفره خارج البلد الى ايران ليفتح له 
حياة واسعة وجديدة في مجتمع بتطلعات 
غريبــة ومن بــدء تعرفــه بالصدفة على 
»جيهان« التي ولدت فيه ذلك االهتمام لها 
كأمرأة حتمل الكثير من اجلاذبية الذي ميكن 
وصفه باجلمال املنظم املرتب على منظرها 
واسلوب حواراته التي تنم عن صفاء روحها 
الطيبــة احملبــة لالخرين وخاصــة لؤالءك 
احليارى التعبني ومنهم من يحملوا مالمح 
»احمد  كشخص  واملنكسرين  عنه  الغربة 
ابراهيــم« ،وهي بنــت الدكتور »حســني 
نحوي جناد« مــن عرب االهواز الذي انشــأ 
مشــفى ملعاجلة املصابني باملراض العقلية 
والنفسية بعد وفاة زوجته املريضة نفسيا 
التــي تتعرض لنوبات هلوســة واضطراب 
اعصــاب كما في وصــف الرواية ،وميكن ان 
تشــمل حالة تياه وضياع العاشق الطيب 
اخلسران الغريب »احمد ابراهيم«، وقد دعته 
للتعــرف على اباها الذي رحــب به، ليكون 
بعدها صديق للعائلة بعد ان نال ثقتهم به 
وهو يقدم استعداده خلدمتهم للعمل في 
املشــفى ملا فيه من مهمة انسانية كبيرة 
ازاء هذا النوع مــن االهتمام في هذا النوع 

من االمراض.
لقد ولــد تعــرف »احمــد« املفاجئ على 
»جيهــان« وملا فيهــا من نضــارة وانفتاح 
عليه، ذلك االنشداد واالجنذاب لها واعجابه 
بتعاملها النشــيط والشجاع مع خاصية 
هؤالء املرضى، )ليكتشف انه وقع حتت تأثير 
ســحرها و جاذبيتها وقوة شــخصيتها.(

ص57 حتى اخذته في مرة معها ملسيرة في 
املنطقة مما زاد  في تقرب روحه لها وتفكيره 
بهــا ليحدثها عن اصله الســومري حيث 

مــدن اور ولكش جنوب العــراق، ما يفضى 
علــى »احمــد ابراهيم« تأصلــه بإنحداره 

التاريخي واعتزازه بسومريته.
 ومن استقراءنا ملضمون مجريات وطقوس 
البناءات السردية تتضح مواصفات »احمد 
ابراهيم« ودواخله احلاملة للصدق والطيبة 
مــع جتــذره القــروي املوصــوف باالصالة 
وكما في منوذج ســلوك ومواقف »حســن 
الصكبان« املتزن بشخصيته احلريصة على 
انصــاف احلالة والواقعة كمــا في اعتناءه 
بقبر اجلندي الشهيد اجملهول الذي اخذ منه 
التفكير الكثيــر ومطالبته ببناء قبر يليق 
به كمواطــن قدم ورحــه مقاوماً للجيش 

املتقدم الجتياح ارضه.
ابراهيــم« في   ومع استرســال »احمــد 
حنينه وتذكره الدائميــني الى »وداد« وهي 
تنشــد فتنتها ومعانيها التي تالحقه كما 
في الذكر )احس بانــه يعيش حياة جديدة 
في هذا البلد وما فيه مــن حضارة وتطور 
و حركــة، عــاد بأفكاره الى تلــك النقطة 
املوغلة في اعماقه فاذا بوداد حتضر بفتنتها 
و ضحكتها و وجههــا وما في عينيها من 
اسرار ومحطات عشــق ال تنتهي حاول ان 
يبعد خيالهــا فأحس برائحتها تغزوه بقوة 

وجتعله( ص56. 
وهناك حيث »حســن الصكبــان »وما ألمِّ 
به من انكســار وحزن في مقتل ولديه ثائر 
وعقيل فــي جرمية ســبايكر، وثقل احلدث 
علــى امهم »وداد »التي تــوال عليها احلزن 
ومن يوم فقدانها ألمــل زواجها من احمد 
ابنتها »مــرمي »وتكرارها  ابراهيم« ومــوت 
للبكاء وذرفها للدموع الثقال كما وصفته 
)...نحن اجلنوبيات تربينا على اآلالم واملذابح 
جنتر احزاننا وندفع ضريبة احلياة من اعمارنا، 
اجُد في البــكاء لذة واتذوق طعم امللح، وال 
ارتاح إال بعد ان اغتســل بذلك التيار العارم 
من الدموع، عندها احــس ان هماً ازيح عن 

صدري(ص138.
وفي هذا اخلضم من االحــداث، كان هناك 
»احمــد ابراهيم« فــي الغربة وهــو يدير 
الكتــب لعائلة  لبيــع  إيران  مكتبة فــي 
الدكتورة »جيهــان« ليتعرف على »ناهيد« 
التي صارت من أكثر زبائني املكتبة واالكثر 
شــراء للكتب ليكون احمــد قريب منها 
في حواراتــه ومحاوالته لالنفتــاح عليها 
امالً ان تكون مشــروع لالقتــران بها لكنه 
وبعد فراقها تبعث له رســالة من امريكا 
وهــي مبعية زوجها وطفليهــا، هذه احلالة 
تشــير وتثير الى ما يصطدم فيه احمد في 
ومنه  القلب معجباً  مشــاريعه حني مييل 

بشيء من االنفتاح للزواج.
لقد صيــرت الروائية »رســمية محيبس« 
وباســلوب ســردي درامي لنمــوذج »وداد« 
تلك احلالة املعبرة عن املأســاة ومن الفقد 
الكبير املتوالي عليها ،ومن موت ابنتها مرمي 
وابنيها ،هذا الفقد املؤلم كثيرا ايضا لالب 
»حسن الصكبان« الذي انفلت مسافر الى 
منطقة تكريت حيث فقد ولديه في واقعة 
ســبايكر، الم تصاعد فيــه ليلقيه ارضا 
جثة هامدة، ليكون عند »وداد« فقدان آلخر 

دعائم و وجودها احلياتي لتكون اخيراً كيان 
من احلــزن متلؤه اآلهات والبــكاءات واحلزن، 
حتى تفارق حياتها هــي االخرى، تلك املرأة 
املنكوبة من جميع اجلهــات، ليقلوها اهل 
القرية ملثواها االخير وكان »احمد ابراهيم« 

في مقدمة القوم..
والبناءات احملكية املشــكلة  الســردية  ان 
للرواية اتسمت بحرصها على توفير الكثير 
مــن عوامل القبــول املتلقــي ومن حرص 
الروائية »رســمية محيبــس« على إنضاج 
احلدث ومن عدم قطعه عن الســيرة املروية 
لتواليات الســرد، فلم ينقطع شعور احلب 
عند »احمــد ابراهيم« كمــا بقيت »وداد« 
باســتذكاراتها له وباشــتياق حصلت لها 
الذي  زوجها »حســن صكبان«  امام  هنات 
أحس بها وهو العارف بحبها السابق لكنه 
يســامحها لوعي خاص بــه للحالة التي 

ابقت فيها شيء من التذكر.
للرواية دعوة وتبشــير  االدبي  كان اخلطاب 
على ضــرورات القيم االخالقيــة، وهذا ما 
اتســم بها شــخوص الروايــة بتعددهم، 
فنالحظ صــدق احلب العابر مــن احلبيبني 
احمد ووداد. حتى الزوج » حسن الصكبان« 

باخالقه وطيبتــه والذي صنــع ومنا تقدير 
ومحبة واداد له رغم بقاء شــوقها الحمد، 
وكذلك ما هم عليه الشخوص الذي تعرف 
عليهــم »احمد ابراهيم« فــي الغربة، من 
جيهان وابيها الطبيب املعروف وزوج جيهان 
» وتعاملــه الصادق مع وردها مبحبة وتقدير 
لها الحمد ورغبته في االقتران بها وغيرها 
من محاوالته للخروج من القدر الذي رماها 
فيه احلب واستشرى به تذكرا يحزنه ويؤمله.

لشــخوصه  تصويــره  فــي  اخلطــاب  ان 
وباملواصفــات ذات اللبوس االخالقي واملتزن 
يحمل باألخير بالكثير من التفكر املؤنسن 
والدعــوة له كما تبــان اهميتــه في بناء 
االنســان وضرورته في ذلك، وميكن للقارئ 
ان يحــس ان الروايــة كحــوارات ووقائــع 
وسلوكيات لم يحصل فيها ذلك التوحش 
ومن الكذب والكراهية، بقدر حملها لتلك 
احلاالت التي تعكــس الطيبة والصدق في 
التعامل ومبا صنعت ذلك الطقس السردي 
املنضج لضرورات بناء حياة االنسان واالقناع 

بها.
ومــن املالحظ حــرص الكاتبة »رســمية 
محيبس« فــي عملها الســردي هذا على 

االبعاد عــن اللغة الواخزة واخلادشــة في 
التعبير العام والغيــر مالئمة ملناخ الرواية 
املتسم باخلطاب الهاديء البعيد عن اللغة 
املعنفة لآلخر والنابذة لــه، خاصة وهناك 
شــيوع طارد للعــداء والكراهية في احلوار 

والكالم البيني العام حلوارية السرد.
فمــع احاين »احمــد ابراهيــم« املتوجهة 
بطلب الزواج ومن نســاء غريبــات عنه، ال 
تظهــر الــردود العنيفة املوبخــه له، كما 
حصل مع »ناهيد« املرأة الزبونة في شــراء 
الكتب من املكتبة التي كان يديرها، وكذلك 
الرد الهــاديء احلنون ملياســة التي حتولت 
المرأة شــابة مشــرقة حني دعها للزواج 
ايضاً، وصحبته الشهية ل«نهاد« سكرتيرة 
الدكتــورة »جيهان« وما فتحــت فيه من 
اكتشــافات جديدة ازاء املرأة املتحررة ليثب 
عنده الرغبة في طلب الزواج التي يؤجلها 
وكانــت تبادلــه الصداقة وحــني خبرتها 
»جيهــان« بالــزواج منه اعتــذرت كونها 
مخطوبــة وهي علــى ابــواب زواج...وبعد 
ذهابهــا تكلمت الدكتــورة معه وختمها 
احمد في قول دال بسمته املازحة )ألم اقل 
لــك يا امي ان ابنك شــاخ ولم يعد يصلح 

للزواج(ص129.
وفي الفصل الســادس من الرواية املعنون 
)اخليانــات أما تقتلنا او تصنــع منا ابطاالً( 
حيث اخلطأ الكبير الذي وقعت به »مياسة 
بت الشــيخ هذال« في الفاحشة وخيانة 
شــريكها لها وحصول حالــة احلمل منه 
بالزواج  امام حالة صعبة، دفعها  لتضعها 
من شــخص مريض ومصاب بالتياه وغياب 
االنتباه منــه حلالة احلمل الغير شــرعية 
لها، وهذه احلســابات ومن عتبة تسميتها 
ميكــن فهمهــا كقطــب صــراع محتدم 
وعالــي الوقع من خطأها كحالة ســلبية 
كبيــرة للخيانات مقارنــة ومتصارعة مع 
املعادل االيجابي  نزوع »مياســة« لصناعة 
الذي يضعها مبوضع البطل املشــار له في 
العنونة، خاصــة وقد اغرقت وليدها النهر، 
التــي تعد جرمية ال يببــر خطأها الفاحش 
بقتلــه، واحالتها للتكفير عــن اخطائها 
ببناء مدرســة لألطفال علــى ارض ابيها 
وهــي الوارث الوحيد لها، وطلبها بإنشــاء 
مستوصف واخيرا اسكان عائلة فقيرة في 
بيتها، وتقدمي مقتنياتها ألفراد هذه العائلة 

الفقيرة الفاقدة لالب.
وقد تطبع اخلطــاب االدبي للرواية بخطاب 
الروائي االمريكي »وليام فوكنر« في حرصه 
علــى تبيان القيــم االخالقية والتبشــير 
الروائيــة وتطبيع كتاباته  بها في كتاباته 
باملذهب األنسني، وهو التوجه السليم الذي 

يبني احلياة العادلة لإلنسان ومتعلقاتها.
وتبقى الرواية ذات ســعة امتدت باألحداث 
الذين حملتهم  الشخوص  وتعدد  والوقائع 
وحملتهم  »رســمية محيبــس«  الروائية 
ذلك احلــوار ومن مداخل تعــددت وتوزعت 
وفق اخلارطة الســردية اخلاصة من الروائية، 
وقد اتســمت بهدوء احلوار ونفسه الطيب، 
ليالئم مهمته في التبشير والدعوة للقيم 

االخالقية االصيلة بإتسامتها املتحضرة.

خليل مزهر الغالبي
 

»احمد ابراهيم« ذلك العاشــق الذي محور 
الســرد ثم امتدت ذاته لتلك األســماء من 
الشــخوص التي كونت الفعل السردي وفق 
سبك حكائي متوازي ومتزن باحداثه املمتدة 
على زمكانية الروي املتعددة واملتنوعة والتي 
جتسدت بالرحيل املتنقل حتى مدن إيران وما 
فيها من تعدد التالقي والتعارف بشــخوص 
اخرين.لذا فاملكان لم يعد حســب الســرد 
مجرد فضــاء يتحرك فيه احمــد وامنا هي 
معلمة مهمة لكينونة سردية الرواية ومبثل 
مسرح شهد ادوار شخوص الرواية وبتماهي 

منضج لثيمتها.
متجانس  محــور  االحــداث،  محــور  وكان 
ومتالئــم، مع التصاعد املضطــرد واملتوازي 
لألحداث مبــا فيها من مفاجــآت، وتنقالت 
مؤثــرة، وقد بــدا أكثر احملكي أكثر إشــراقاً 

وشاعرية. 
ونــرى اهمية البــدء  بســماعنا لقول تلك 
العاشــقة »وداد«)نحن الســومريات الجنهر 
بكلمة احلب لكنهم يجدونها مكتوبة على 
وجوهنا منذ االزل كوشــم قدمي(ص19،وهي 
بنت احد قبائل لكش وقد صرحت بذلك امام 
العالم ،وهذا االيحاء ما تؤكده مضافة دالة 
عنونة الروايــة الواصفة ألرض لكش)العودة 
الى لكش أرض االساطير وحكايات  العشق 
الســاخنة( وما لدالة كلمة )الساخنة( من 
ايحائية على صدق العشق وقوة الهيام فيه، 
وهذا ما نقلته الرواية لنا وفق اعتناء بتوالية 
وبلغة  وتصوراتــه،  التعبيــر  ودقة  الســرد 
اقتربت في احاينها لتعميق الكالم املتداول 
وهو يغور ليالمس الــروح ،واخرى للملفوظ 
الشــعبي مبا ينضج القول ويقــرب املعنى 
وايصاليتــه للمتلقي كما فــي قول »وداد« 
)احمد ســأذهب يكفي اننــي رأيتك، خفت 
ان تذهــب دون ان اراك غيابك طويل، كل مرة 
خبرني قبل ما تروح، اريد اشوفك حتى لو من 
بعيد(ص86 واخرى في قول مياسة)ما اخذت 
كالم الرجل وبقيت آكل بروحي من ذاك اليوم 

لليوم(ص98.
»احمد ابراهيــم« الذي منعوه مــن الزواج 
بحبيبته الســومرية، مــا كان منه غير ان 
يرحل بعيدا عن ارض عذاباته التي عبر عنها 
)حني َخرجْت من حياتي أحسست انه ما من 
شــيء يشــدني الى االرض، كنت مثل طائر 
فقد القــدرة على الطيــران( ص9 ومن بدء 
احلكاية صرح العاشق االبدي احمد ابراهيم 
عن عذاباته لفقد حبيبتــه »وداد« لزواجها 
من ابن عمها »حســن املطلك« وفق قانون 
العشــيرة الصعــب بل املهلــك احيانا في 

عبوره.
ومــن هذه اإلعتمادات ابتــدأت احلكاية ومن 
رحيــل وإبتعاد »احمد ابراهيــم« عن قريته 
حيث املدن واملــدن البعيدة وبعدها الى مدن 
فــارس وتعارفه على شــخوص ليصيروا له 
حاضنــة حملت له املــودة واحملبــة وتقدمي 

املساعدة له.
فمن اشــتغال »احمد ابراهيــم« في فندق 

»رسمية محيبس«.. الحب وأنسنة الخطاب االدبي
لرواية )العودة الى لكش...( 

عرض كتاب

شعر

ماجد سوره ميري
 

دار  ضمن سلســلة الكتب الصــادرة عن 
الثقافة والنشــر الكورديــة في منهاجها 
للعــام احلالــي 2019 صدر للناقــد علوان 
السلمان كتاب بعنوان »حني يتكلم النص« 
وهو عبــارة عن مجموعة مقــاالت نقدية 

حتليلية في الشعر والسرد الكوردي.
يحتــوي الكتاب علــى 30 مقالــة تتناول 
بالنقد والتحليل نتاجات عدد من الشعراء 
والكتاب الكورد، ويقع في 176 صفحة من 

القطع املتوسط.
وعلوان السلمان شــق لنفسه طريقا في 
الساحة الثقافية واالدبية العراقية، وقرض 
الشــعر وتعرض ملوضوع خطيــر في هذه 
الساحة وهو النقد االدبي في فنيه البارزين 

الشعر والسرد قصة ورواية..
ولد علوان الســلمان في بغداد عام 1963 
وتخرج فــي كليــة اآلداب جامعة البصرة 
ويحمل الدبلوم العالي في الشعر املسرحي 
وبدأ بالكتابة في الصحف واجملالت العراقية 
والعربيــة منذ عــام 1972شــاعرا وقاصا 
ومسرحيا وكاتب مقالة والف 38 كتابا في 

اجملاالت املشــار اليها وشارك في 22 مؤلفا 
آخر ومازال في جعبته الكثير.

ويتنــاول الســلمان فــي كتابــه اجلديد 
»حني يتكلم النــص« والذي نحن بصدده 
بالتحليل والنقد النتاج الشعري والسردي 
الكــوردي في عصره احلديــث اي منذ بروز 
القصيدة احلديثــة ورائدها عبداهلل گوران 
والقصة القصيرة الى ما جتود به القريحة 
وكتاب  الروائيني  اقالم  وتبدعه  الشــعرية 

القصة القصيرة في حاضرها.
وعــن النقد االدبــي يقول الســلمان في 
كلمــة زينت ظهر غالف الكتاب انه »علم 
بالفلسفة  ارتبط  االنســانية  العلوم  من 
االدب  فموضوعه  اجلمــال..  وعلم  تاريخيا 
فيما له من خصائص تتمثل في الكشف 
عن دوره واالنسان في محيطه االجتماعي. 
ويقول السلمان في معرض التقدمي للشعر 
بصورة عامة والشــعر الكــوردي بصورة 
خاصة انه »ابداع لسفر طويل في اجملهود 
الواقع  التحــركات في  للمرئي من  ورصد 
احلياتــي خليــال مترامي االطــراف وفكرة 
عائمــة تنتهي بهرم هائل يحــاور العقل 
ويدغدغ القلب بصوره واشــكاله وابعاده 
.. وهو جهد تعبيري يحتشــد  واهدافــه 

اخلزانة  الرمزية وهذا يعني نبش  بالدالالت 
الفكرية من اجل املعرفة والكشــف عن 
ووجدانه«..  نفسه  ومخبآت  الكاتب  عالم 
وعلى هذا االســاس اختار مناذج ونصوص 
شعرية لنيف وعشرة شعراء كورد من رواد 
الشعر الكوردي احلديث واملعاصر ليسلط 
الضوء عليها بالنقد والتحليل، من بينهم 
رائد الشــعر الكــوردي احلديث الشــاعر 
فــي نصــني مختلفني  عبداهلل گــوران 
والشاعر شيركو بيكه س والشاعر لطيف 
هلمت والشــاعر بلند احليدري والشــاعر 
ئاوات حسن امني في نصني والشاعر فوزي 
االتروشــي والشــاعرة كزال ابراهيم خدر 
والشاعرة خالدة خليل في نصني والشاعر 
شــينوار ابراهيم والشــاعر طيــب جبار 
والشاعر قدري جان والشاعر جاسم غريب 

هوليري والشاعر يوسف شواني. 
اما في مجال الســرد الكوردي وخصوصا 
في فن الرواية فقــد كتب املؤلف يقول ان 
فن الرواية ميثل ارقى شــكل من اشــكال 
الوعــي واحداثه كونه يبحــث عن حرية.. 
وحريته هذه ال تستقيم اال مبعرفة قوانني 
الطبيعة واجملتمع فتســجل موقفا فكريا 
ازاء التحديات والقهر والتخلف.. لذا فهي 

ال تتنفــس بحرية اال عندما جتد لها جذورا 
في اجملتمع كما يقوا اس. بي. سفو..

امــا القصــص القصيرة فيقــول عنها 
انهــا اختصار للمســافة بني الســردية 
والتكثيفيــة خللق تشــكيل جمالي عبر 
حدثيــة تتخطى املعايير وتتجــاوز الواقع 
املوضوعي، مركزة على اجلوانب االنسانية 
واالجتماعية والفكرية.. وقد اختار الكاتب 
مناذج لكل من الروائي محمد سليم سواري 
والقــاص مصطفى صالح كــرمي والقاص 
حتســني گرمياني والقاص فؤاد الشــايب 
والقاص كفاح االمني والقاص انور محمد 
طاهر والقاص والشــاعر حسن سليفاني 
في نصني والروائي طه الزرباطي في روايتني 
والقــاص زهدي الــداوودي والقاص صالح 

زنگنة والقاص محمد حسني شريف.
ونزعــم ان الكتاب يعد رحلــة في ادب ما 
زال العديد من جوانبه مغيبة عند القارئ 
العربــي وقدم منــاذج قد تكــون مفاتيح 
اساســية للولوج في عالــم ظل حبيس 
لغتــه لشــطر طويل مــن الزمــن، وهو 
اســهامة في التعريف به ودعوة للخوض 

فيه.

الى / من علمني حرفا وأطلقني حّرا..
 الى العالمة د. محمد حســن االعرجي 

وفاًء ومغفرًة ورحمة 
حسن القاصد 

شأناً، أقول لصاحبي أبتاُه 
فأنا الوحيد صديقه موالُه 

من أيتَم املِعنى الكبير وقال لي 
اذهب يتيما لم ميت أبواُه 

و اآلَن يا لآلن لــي.. وتظل بعد اآلن لي .. أنا 
خلف نعشك آُه

تهواه ؟.. ال إن قلت أهوى سوف اظلمه ألني 
ربـما أنساُه 

تبكيه؟ ال، قسما بدمعي إنني
ســـأذل من تدبيرهم آذاُه 

أنا ســوف افضح من تراقص فوق هيبته 
وأمنع كافريِه سماُه 

هل مات؟ ال، بل طاردوا ملعانَُه 
ليغيَب عنهم صائنا مـــعناُه 

بل كان قوال مسرعا حد السكوت وكل من 
عرف السكوت تالُه 

سرطانُه هم، ليس حتت لسانه 
فلســانُه من لــؤمـهم آذاُه 

يا شيخهم علماً وهم شاخت بهم 
أعمارهم إذ لم يزرهم جـــاُه 

فأتيتهم جاهاً وكانوا ملًة 
كفـرْت كثيرا حني أنت الــُه 
يا هيبة املعنى وشيبَة رأسِه 

إعذر صغارَ القوم لو قد تاهــوا
حتى متى واملوت يسكن جملتي 

ماذا يريد املوت .. يااهلُل ؟؟؟؟؟؟

من بعد كسرِ الظهرِ هام بفكرتي 
فاغتال من طلب النهار سنــاُه 

املوت)للزينني( أسخُف حكمٍة 
فاألرذلون تفاقـــــموا ..رّباُه 

املــوت من صنِع العراِق وما  لرِب الكوِن من 
أمٍر بِه حاشاُه 

املوت طفُل الهور كان آلدٍم 
مشــحوُفُه حتــى يرى حواُه 

اهلل يخلق للعراق طفولــًة
واملـــوت يرفــض ما يريُد اهلُل 
فإلى سماء األعرجي قصيدتي 
مطــراً نبيــاً فالوصــال مياُه

هو في عيوني ..في احلكايا .. في كتاباتي .. 
وفي خمر الكالم شذاُه 

هو إلُف أسئلتي فيا من قد أخذتـم إلَفها 
)ولفي وريد ويــــاُه(

»حين يتكلم النص«.. كتاب جديد لدار الثقافة والنشر الكوردي

يا هيبة المعنى

غالف الرواية

»احمد ابراهيم« الذي منعوه من 
الزواج بحبيبته السومرية، ما كان 

منه غير ان يرحل بعيدا عن ارض 
عذاباته التي عبر عنها )حين خَرجتْ 

من حياتي أحسست انه ما من شيء 
يشدني الى االرض، كنت مثل طائر 

فقد القدرة على الطيران( ص9 ومن 
بدء الحكاية صرح العاشق االبدي 
احمد ابراهيم عن عذاباته لفقد 

حبيبته »وداد« لزواجها من ابن عمها 
»حسن المطلك« وفق قانون العشيرة 

الصعب بل المهلك احيانا في عبوره.

غالف الكتاب
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إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
قــام مستشــار وزيــر الشــباب 
والرياضــة الدكتــور فاضل كردي 
برفقة ممثــل مكتب الوزير الدكتور 
بالل علي بجولة تفقدية لقســم 
املوهبة  لرعايــة  الوطنــي  املركز 
دائرة شــؤون  الى  التابع  الرياضية 
االقاليــم واحملافظات لالطالع على 

سير العمل هناك.
 الزيارة شــملت املراكــز الوطنية 
والكرة  اليــد  وكــرة  للمالكمــة 
الطائرة وكرة القدم والعاب القوى 
تلك  مديــري  املستشــار  والتقى 
املراكز وعدد من املدربني ، واكد في 
تصريح إلعالم شؤون االقاليم على 
ان اجلولــة التفقدية كانت مثمرة 
، وقد جرى التشــديد خاللها على 
ضرورة بــذل اجلهود احلثيثة لتقدمي 

االفضل لالعبني، مشيراً الى انه قد 
أســتمع الى طروحات ورؤى مديري 
املراكــز الوطنيــة لتطوير العمل 
الفنــي واالداري فيهــا ، فضال عن 
املعوقات التي قد تعرقل سبيل ذلك 
، واعداً بالسعي حلل االشكاليات و 

تذليل الصعوبات السيما امدادات 
تواجه  التي  الكهربائيــة  الطاقة 
انقطاعــا مســتمرا خــالل فترة 
التدريب ملا لذلك من تأثير ســلبي 
علــى ســير واســتمرار الوحدات 

التدريبية بشكل منتظم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى اليوم االربعاء 4 لقاءات ضمن 
اجلولــة 13 من املرحلــة الثانية 
ملعب  ففي  املمتاز،  الكرة  لدوري 
الكــرخ وضيفه  يلتقي  الكــرخ 
اجلوية، وفــي ملعب التاجي جترى 
مبــاراة الصناعــات الكهربائية 
والــزوراء وفــي ملعــب النجف 
يضيف أهل الدار فريق الديوانية، 
مبحافظة  الفيحــاء  ملعب  وفي 
وفريق  امليناء  مباراة  البصرة جترى 
احلســني، وتقام يوم غٍد اخلميس 

مباريــات،  فــي 3 
ملعــب 

عة  لصنا ا

يتواجه النفط ونفط اجلنوب وفي 
ملعب التاجي تقام مباراة احلدود 
الفيحاء  والشــرطة وفي ملعب 

يلعب البحري ونفط ميسان.
مباريات  اجلمعــة  يــوم  وتختتم 
الســماوة  باجراء مباراتي  اجلولة 
األول،  ملعــب  فــي  والطلبــة 
والكهربــاء ونفط الوســط في 
جميع  وتقــام  التاجي..  ملعــب 
اخلامسة  الســاعة  في  املباريات 
مساًء، باستثناء مباريات النجف 
واحلســني  واملينــاء  والديوانيــة 
ونفط ميسان فستقام  والبحري 
والربع  الســابعة  الســاعة  في 
مســاء.وبدأ اجلولــة اول امــس 

وانتهت  واربيل  أمانة بغداد  بلقاء 
بفــوز األول بهدفني ســجلهما 

مصطفى كرمي.
يشــار إلى ان الشرطة يقف في 
صــدارة الترتيب ولــه 76 نقطة 
66 نقطة فالكرخ  ثم اجلوية وله 
بـــ 54 نقطة ثم الــزوراء وله 53 
نقطــة، وفي مقدمــة الهدافني 
عالء عبــد الزهرة من الشــرطة 
برصيد 26 هدفا ثم مروان حسني 
مــن الطلبة بـــ 20 ومهند علي 
من الشرطة وله 18 ومحمد داود 
العب النفط برصيد 16 هدفا ثم 
الزوراء الذي ميلك  عالء عباس من 

15 هدفا.

بغداد ـ فالح الناصر: 

يــرى اخلبير الكــروي األكادميي 
ان  الربيعي  الدكتــور كاظــم 

التي  أميركا  كوبا  بطولة 
قارة  احتــاد  ينظمهــا 

أميــركا اجلنوبيــة، 
لها  بطولــة  هي 
وسمعة  شعبية 
ومت  كبيــرة.. 
ســيع  تو
الفرق  رقعــة 
كة  ر ملشــا ا
فيها لتشمل 
قــارات  مــن 
وفي  اخــرى، 

لنســخة  ا
اجلارية  احلاليــة 

فــي  احداثهــا 
مت  فقــد  البرازيــل، 
اليابان وقطر  اشــراك 
احلائز  العربي  املنتخب 
على لقب قارة آســيا 
فــي املــدة االخيــرة 
وليكــون أول منتخب 
في  يشــترك  عربــي 
أميركا  كوبــا  بطولة 

منذ تأسيسها.
املنتخــب  ان   : وقــال 
القطري قدم مســتوى 
رائــع مــع البارجــواي 
التعــادل  واســتحق 

اظهاره  بعــد  ملثلهما  بهدفني 
ملستويات فنية عالية وكان نداً 
اجلنوبي  األميركــي  للمنتخب 
اللقاء  فان  وبالتأكيــد  القوي.. 
املقبــل لقطر امــام كولومبيا 

ســيكون على درجة عالية من 
األهميــة، فيه يتطلــع املمثل 
العربــي إلى تســجيل نتيجة 
الدور  نحــو  والعبور  ايجابيــة 
الالحق، في حني يسعى املنتخب 

الكولومبي الى تســجيل فوزه 
الدور  ليعبر صوب  تواليا  الثاني 

الالحق.
واضاف الربيعي: من الفرق التي 
تقدم مســتوى رائــع حلد االن 

كولومبيــا واألرورجــواي برغم 
ان البرازيل هــي البلد املضيف  
لكنها لم تقدم املستوى برغم 
أول لقاء  بالثالثة في  انها فازت 
امــام بوليفيا ، رمبــا يعود هذا 
وكذلك  نيمــار،  النجم  لغياب 
خسارة األرجنتني بوجود ميسي. 
مؤخراً  انهــى  الذي  الربيعــي، 
القاء محاضرات نظرية وعملية 
فــي اجلزائر بصفتــه محاضراً 
اآلســيوي  االحتاد  لدى  معتمداً 
املشاركة  عن  قال  القدم،  لكرة 
تدريبية  دورة  هــي  اخلارجيــة: 
دولية تنشيطية باجلزائر اقامها 
باتنة.  الفرعي ملدينــة  االحتــاد 
شــارك فيها 60  مــن مدربي 
اجلزائر وقســم من تونس ودول 

عربية أخرى. 
ايام،  خمسة  اســتمرت  الدورة 
والنظرية  العمليــة  احملاضرات 
كانت تبدا من الساعة الثامنة 
صباحا حتى الساعة السادسة 
 DVD مســاًء، مت عمــل قــرص
ويحتوي  املشــاركني  ووزع علي 
ومحتوى  نظريــة  14محاضرة 
تدريبية  وحــدات  لثالثة  كامل 
االشــراف  تطبيقية،  عمليــة 
االداري والفنــي كان رائعــا من 
قبل خلية نحل ادارية ومتابعات 
اعالميــة وتفاعــل كبيــر مع 
مســتمرة  ومتابعة  احملاضرات 
من املدير الفني لالحتاد اجلزائري 

ورئيس االحتاد اجلزائري.

يعود من الجزائر بعد إلقاء محاضرات لـ 60 مدربًا

كاظم الربيعي: كولومبيا واألوروجواي 
يملكان القوة في كوبا أميركا
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شباب الصاالت 
يودع بطولة آسيا

5 تموز بدء الدوري 
المؤهل للممتاز

تعادالن للناشئة في 
معسكر السلطنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
غــادر منتخب شــباب العــراق لكــرة الصاالت، 
اجلارية، منافســاتها مبدينة  بطولة كأس آســيا 
تبريز اإليرانية، من الدور ربع النهائي، بعد اخلسارة 
أمام اليابــان )0-2( ظهر أمس.. لم يظهر املنتخب 
العراقــي بالشــكل املطلوب في الشــوط األول 
ليتأخر )0-1(، وفي الشــوط الثاني ضغط شباب 
العراق بقوة، وأهدر فرًصا كثيرة ليلجأ املدرب علي 
طالب في الدقائــق الثالث األخير للضغط بإخراج 
احلارس إلضافة العب من أجل الضغط على مرمى 

اليابان.
وأهدر العبو املنتخــب العراقي، فرصتني في غاية 
اخلطــورة قبل أن يتلقــى هدًفا ثانــي قبل نهاية 
املباراة بدقيقتني ليخرج من املباراة بخســارة ودَّع 
على إثرها البطولــة، فيما تأهل املنتخب الياباني 

إلى نصف نهائي آسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت جلنة املســابقات في االحتــاد العراقي لكرة 
القــدم، موعد منافســات دوري الدرجــة األولى 
العراقي املؤهل للــدوري املمتاز.. وقررت اللجنة أن 
يكون اخلامس من شــهر متوز املقبل، موعداً لبدء 
منافســات دوري الدرجة األولى العراقي التأهيلي 
لدوري املمتاز، حيث ســتقام املباريــات كل ثالثة 
أیام وتختتم منافســات الدور في 17 من الشهر 
ذاته وتكون هنــاك أيضاً مبــاراة نهائية حتدد في 
موعــد الحق. وأقيمت قرعة الــدور املؤهل للدوري 
املمتاز، االحد، حيــث ضمن اجملموعة األولى ضمت 
فرق كربالء وســامراء والقاســم ووغاز الشــمال 
الثانية،  وميسان واجلنسية، فيما ضمت اجملموعة 
فــرق الصناعة والرمادي والكوفة وبرايتي وســوق 
الشيوخ وزاخو.. وسيتأهل متصدرا اجملموعينت الى 

الدوري املمتاز ملوسم 2019/ 2020.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعادل منتخب الناشــئني مجدداً امام مضيفه 
العمانــي 1-1 فــي املبــاراة التــي اقيمت في 
العاصمة العمانية مسقط ضمن استعدادات 
الفريقــني لبطولــة غربي آســيا والتصفيات 

املؤهلة للنهائيات االسيوية.
ناشــئو عمان افتتحوا التسجيل اوالً عن طريق 
الالعب عمار بن ياسر في الدقيقة 36، لكن ليوث 
الرافدين استطاعوا تعديل الكفة في الدقيقة 
91 عن طريق محمــد جميل، لتنتهي املواجهة 
بالتعــادل االيجابــي بهدفي ملثلــه.. منتخب 
الناشئني قدم اداًء جيداً خالل املباراة، حيث متكن 
اخطر املرمى العماني بعشرة تسديدات مقابل 
ثالثة فقط ل ُعمان، وكانت مواجهة الذهاب، يوم 
اجلمعة املاضي، قد انتهت بالتعادل السلبي من 

دون اهداف.

االرجنتيني نيكوال اوتامندي يعترض الكولومبي كوادرادو

مستشار وزير الشباب والرياضة يتوسط مواهب كرة القدم

A المجموعة

اليابان

B المجموعة C المجموعة
البرازيل

فنزويال
بوليفيا

بيرو

األرجنتين

الباراجواي
كولومبيا

قطر تشيلي

األوروجواي

اإلكوادور

قطر تبدأ االعداد لمالقاة كولومبيا 

تشيلي تستهل حملة الدفاع عن اللقب باكتساح اليابان
ريودي جانيرو ـ وكاالت:

التشــيلي حملة  منتخب  اســتهل 
الدفاع عن اللقب باكتســاحه نظيره 
الياباني برباعية نظيفة في ساو باولو 
فجر أمــس ضمن اجلولــة األولى من 
منافسات اجملموعة الثالثة في بطولة 

كوبا أميركا 2019.
وجاءت األهداف عن طريق كل من اريك 
و83)   54( وادواردو فارغاس   )41( بولغار 
واليكســيس سانشــيز )82(.. وبهذا 
تشــيلي  تشــاركت  العريض،  الفوز 
التي توجت بالنســختني السابقتني، 
صدارة اجملموعــة الثالثة مع أوروغواي 
التي كانت فازت بنفس النتيجة على 
اإلكوادور يوم أمس. وفي اجلولة املقبلة 
تواجه تشيلي اإلكوادور فجر السبت، 
أمام اليابان ضيفة البطولة إلى جانب 
قطــر، فتلعــب أمام أوروغــواي فجر 

اجلمعة املقبل.
إلى ذلك، وصلت إلى مدينة ساو باولو 
القطري  املنتخــب  بعثة  البرازيليــة 
لكرة القــدم، وذلك للتجهيز للمباراة 
والتي  أمام منتخب كولومبيا  الثانية 
ستقام في الســاعات األولى من يوم 

فجر غد اخلميس، فــي اجلولة الثانية 
من اجملموعــة الثانيــة ببطولة كوبا 

أميركا.
وأدى املنتخــب القطري تدريًبا خفيًفا 
استشــفائًيا عقب الوصول إلى ساو 
باولــو من أجــل إعادة االستشــفاء 
بالنســبة لالعبــني الســيما الذين 
شاركوا في لقاء باراجواي األول والذي 
انتهت بالتعــادل اإليجابي )2 / 2( في 

ريو دي جانيرو.
وســوف يــؤدي املنتخــب القطــري 
التدريب األخير له مســاء أمس على 
ملعــب املورميبــي الشــهير والذي 
لبطولة  االفتتاحية  املبــاراة  احتضن 
كأس العالــم 2014 فــي البرازيــل.. 
الفني ملنتخب قطر  ويســعى اجلهاز 
بقيادة اإلســباني فيليكس سانشيز 
بأفضــل صورة  الالعبني  إلى جتهيــز 
للقاء كولومبيا املهم جًدا في بطولة 

كوبا أميركا.
كمــا وصل منتخــب كولومبيا فجر 
باولــو، من أجل  اإلثنني ملدينة ســاو 
التحضيــر لثانــي مواجهاتــه فــي 
اجملموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 

2019 بالبرازيل، أمــام قطر، بحثا عن 
تأكيــد التأهل لــدور الثمانية، عقب 
الفوز الثمني في بداية املشــوار على 

األرجنتني بثنائية نظيفة.
والتحقــت كتيبــة املــدرب كارلوس 
كيــروش بفندق اإلقامة مبدينة ســاو 
باولــو، حيــث كان في اســتقبالها 
العشــرات من اجلماهير الكولومبية 
التي هتفت لهم بحــرارة كبيرة بعد 
األداء الكبير الذي قدمه املنتخب أمام 

»األلبيسيليستي«.
وتتصدر كولوميبيــا اجملموعة الثانية 
بثــالث نقاط، بعــد تعــادل باراجواي 
وقطر مســاء األحد بهدفني ملثلهما، 
وســتبحث عن بطاقــة التأهل لدور 
القطري  »العنابــي«  أمــام  الثمانية 
فجر يوم غــد اخلميس علــى ملعب 
اجملموعــة  وأجــرت  )مورومبــي(.. 
األرجنتني  مبــاراة  فــي  األساســية 
تدريبــات استشــفائية على ملعب 
)بيتواكــو( مبدينــة ســلفادور، فــي 
حني خاضــت اجملموعــة االحتياطية 
تدريبات خفيفة.. وســيخوض »لوس 
كافيتيروس« مرانهم األول مبدينة ساو 

باولــو داخل مركز تدريبــات بامليراس، 
وسيكون خلف األبواب املغلقة.

من جانــب اخر ســتكمل األوروغواي 
مشــوارها في كوبا أميــركا املقامة 
فــي البرازيل من دون العب وســطها 
ماتياس فيتشينو، وذلك بسبب إصابة 
تعرض لهــا في مبــاراة األحد ضمن 
اجلولة األولى مــن دور اجملموعات أمام 
اإلكــوادور )4-0(.. وأصيــب العب إنتر 
ميــالن اإليطالي في العضلة اخللفية 
للفخــذ قبيل نهاية املبــاراة، وخضع 
اإلثنني للفحوص التي أظهرت أن ليس 
مع  املشــوار  مواصلة  باســتطاعته 

منتخب بالده في البطولة القارية.
وقــال االحتــاد األوروغويانــي في بيان 
»كشــفت نتائج التصوير إصابة في 
العضلة اخللفية للفخذ، ما سيبعده 
عــن املشــاركة فــي ما تبقــى من 

البطولة«.
وأقر مدرب املنتخب أوسكار تاباريز في 
املؤمتر الصحافي الذي تلى الفوز على 
اإلكــوادور بأنه يشــعر بالقلق حيال 
حجــم خطورة اإلصابــة التي تعرض 

لها العب الوسط البالغ 27 عاماً.

األرجنتين ـ بارجواي   3:30 فجرًاكولومبيا ـ قطر   1:30 فجرًاكأس كوبا أميركا مفكرة اليوم

»كردي« يتفقد مراكز الموهبة الرياضية  اليوم.. 4 مباريات 
في الجولة 13 لدوري الكرة 

صراع على الكرة في مباراة تشيلي واليابان
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--1
ما أكثــر األمنيات التي متــأ األذهان ، 

ويحارُ بها االنس واجّلان ..!!
ولكن االمنيات لن جتدي نفعاً ..

انها مجرد تطلعات ملا تشتهيه النفس 
وتُريــده، ولكن كيــف تُترجم الى واقع 

ميشي على االرض بقدمني ؟
تلك هي املسالة ..!!

--2
وَيََبُس األماني يعني توقفها عن التكاثر 
واالنشــطار ، وانحصارها دون امتدادات 

مستمرة ..!!
وأمــا األماني الرطبة فهــي كناية عن 
االستمرار في عالم األحالم دون انقطاع 

.
--3

والسؤال األن :
هل للشيخوخة فعل مضاد الصطناع 

األماني ؟
ومبعنى آخر :

الرجل الكبيــر الطاعن في  هل يكف 
السن عن االمنيات 

أم تبقى أمنياته رطبه طرية ال جتف ..؟
انها في الغالب تبقى رطبة دون جفاف 

..
حّدثني صديق عزيز قال :

كان يستمع الى شيخ طاعن في السن 
يكثر التأســف ، ويلوم نفسه ، ألنه لم 
يكن قد اشــترى العقارات قبل ارتفاع 

أسعارها ..
يتأســف وكأنه فــي ريعان الشــباب 
وسيمتد به العمر الى عقود من الزمن 

في حني أنه وشيك الرحيل ..
ولأمــال واالمانــي دور ايجابي في دفع 
االيجابي فــي مختلف مناحي  احلراك 

احلياة ..
--4

وقد اعتبر بعضهــم )االماني الرطبة( 
عند الشيوخ مثلبة يعاب عليها ..

قــال )محمد بن خلف( فــي احلارث بن 
محمد – احلافظ الشهير املتوفى سنة 

282 هجرية - :
أبلــغ احلارث املتحدث قوالً عن أٍخ صادق 

شديد احملبة :

وَيَْك قد كنَت تعتزي سالَف الدهرِ
قدمياً الى قبائل َضّبه

وكتبَت احلديث عن سائر الناس 
وحاذيَت في اللقاء ابن َشّبه

عن يزيٍد والواقدّي وروٍْح
وابن سعٍد والقعنبّي وُهْدبَْه

ثم صّنْفَت من أحاديث سفيان 
وعن مالٍك ومسند ُشْعبْه
وعن ابن املدائنيِّ فما زلَت

قدمياً تبث في الناس كتبه 
أفعنهم أخذت بيَعَك للعلم 

وايثار َمْن يزيُدَك حّبه 
سوءة سوءة لشيخ قدمي 

ملَك احلرُص والضراعة قلبه 
فهو كالقفر في املعيشة يبسا 

وأمانيه بعد تسعني رطبه 
فلما وصلت األبيات الى احلارث 

قال :
أدخلوه 

فضحني قاتله اهلل 
أقول :

كانــت أصغر بنات احلارث بنت ســتني 
سنة ..!!

واملالحــظ فــي االبيات ذكــُر عدد من 
احلفــاظ ورواة احلديــث كابــن شــّبه 
وهدبه  والقعنبي  سعد  وابن  والواقدي 

...
وكان احلــارث يأخذ أجــراً على الرواية ، 

ومن هنا استهدف بالهجاء ..!!

األماني الرطبة..

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تكريم "الصباح الجديد "
كرم رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض 
الرواد الذين  العضاض مجموعة من الصحفيني 
الثر وفــاء لبلدهم  مازالوا يواصلــون عطاءهم 
العراق، وقد تســلم الزميل سامي حسن هدية 
جريدة " الصباح اجلديــد" كأحد الرواد العاملني 

فيها.
وقــال الدكتور العضــاض في كلمــة له خالل 
انعقاد " حوار بغداد االعالمي الثاني " ان التكرمي 
والتقدير صفة من صفــات اجملتمعات املتقدمة، 
والتكرمي يدفع اإلنســان الى املزيد من املثابرة في 
العمل للوصول الى الكمــال، ومن حق املبدعني 
الذين يثــرون مجتمعاتهم باإلبداع بشــيء من 
التقدير والتكرمي في مجال عمله حتى يستطيع 

زيادة عطائه في املستقبل.
واضــاف الدكتــور العضــاض ان" مــا يجمعنا 
باألســرة الصحفيــة هو البعــد الرقابي لعمل 
منظومــة الدولة والذي يشــكل بعــدا ايجابيا 
واضافة دقيقة إلمكانياتها"، وقد عبرمت بإرادتكم 
عن الصعوبات واخملاطر التــي واجهتموها خالل 
الســنوات املاضية وقدمتم امنوذجا فريدا نفخر 
به ويفتخر به الشــعب العراقي بــكل اطيافه 

ونسيجه املتجانس. 

التونســية  الفنانة  رّدت 
درة عبر "إنستغرام"، على 
حتاصرها  التــي  األقاويل 
لعملية  خضوعها  بشأن 
جتميل في وجهها، خاصًة 
وحســمت  األنف.  فــي 
التونســية،  الفنانــة 
عمليات  مــن  موقفهــا 
التجميل، ففي ردِّها على 
أحــد متابعيها ســألها 
على منشــور شــاركته 
عبارة عــن مجموعة من 
تواجدها  أثناء  في  الصور 
للترويج  صحفــي،  مبؤمتر 
إلحدى شركات العدسات 
حســابها  عبر  الالصقة 
في "إنستغرام". وسألها 
أحد املتابعني عن ســبب 

لعمليــة  خضوعهــا 
بانها  ووصفهــا  جتميل 
طبيعتها،  علــى  أجمل 
فــردت بالنفــي قائلــة 
انها لم تخضــع الى أي 
ليس  جتميــل،  عمليــة 
العمليات  ضــد  النهــا 
هذه لكن بسبب خوفها 
العملية  تتسبب  ان  من 

بتشويه وليس جتميال.

أكدت النجمــة األردنية 
وصلت  أنها  عــوض  زين 
األخيرة  اللمســات  إلى 
أغنية  مشــروع  علــى 
باللهجــة  جديــدة 
اخلليجية، كاشــفة عن 
أردني  تعاون ميني مصري 
وقالت  فيهــا.  إماراتــي 
اجلديــدة  األغنيــة  إن 
يشــترك فيها زمالء من 
عديدة،  عربية  جنسيات 
ميني،  شــاعر  كلمــات 
وأحلان موسيقي مصري، 
وتوزيع أردني. وكشــفت 
تعاونها مع سفير اللحن 
فايــز الســعيد، وعبرت 
لغنائها  ســعادتها  عن 

اخلليجيــة  باللهجــة 
متمنيــة الوصــول إلى 
أكبــر عدد مــن محبي 
اللون احملبــب، ومت  هــذا 
تنفيذ مشــروع األغنية 
في القاهرة بإشراف عبد 
العظيم خــالف، وإنتاج 
سنتشري  شــركة  من 

ميوزك.

ســعد  عمرو  الفنان  اكد 
إن فيلــم "حملة فرعون" 
مكثفة  تدريبــات  تطّلب 
وأخــذ وقتــا طويــال في 
اإلعداد له، إال أن التخطيط 
املهمة  من  سّهل  املنظم 
بنحو كبيــر، وكان العمل 
في الفيلم أشبه بالتدريب 
العسكري املكثف، اذ كان 
من  مجموعــة  يــد  على 
املدربــني األجانــب املهرة، 
وأضــاف أن الفيلم يحمل 
طابعــا عامليــا ألكثر من 
مســتوى  منها  ســبب، 
األكشن واحلركة، والتدريب 
االحترافــي لنجوم العمل 

أكشن  مشاهد  ليقدموا 
قوية، ووجــود جنوم أجانب 
لهــم قاعــدة جماهيرية 
كبيــرة فــي العالم مثل 
تايسون،  العاملي  املالكم 
 Game" مسلسل  وجنم 
هافثــور   "of thrones

يوليوس.

درة

عمرو سعد

زين عوض

أخبــارهــــــــــم
لندن - ابتسام يوسف الطاهر:

للمرة الثانيــة يحل د.خزعل املاجدي 
ضيفا محاضرا على جمهور املقهى 
الثقافــي العراقــي في لنــدن في 
أمسية مميزة، ليشــرح ما توصل له 
في بحثه التاريخ الســومري، كيف 
حتول عشــرة ملوك ســومريني الى 

أنبياء توراتيني؟
للباحــث د. خزعــل املاجــدي عدة 
واســاطير  وحضارة  تاريخ  عن  كتب 
الســومريني منهــا كتابــه "انبياء 
ســومريني  ملوك  عن  ســومريون" 
لتجعل  التــوراة  اســتولت عليهم 
منهــم انبيــاء وحتــول االســاطير 

السومرية الى اسفار وايات دينية.
 ادار األمســية التــي حملت عنوان 
سومريني  ملوك  عشرة  حتوّل  "كيف 
الى أنبياء توراتيني؟ الصحفي عدنان 
حســني أحمد، مســتهال األمسية 
ثقافيتني  شــخصيتني  باســتذكار 
عراقيتــني رحال عن عاملنا، األســتاذ 
الشــخصية  الصافي  الــرزاق  عبد 
السياســية والثقافيــة املعروفــة 
السياســي"،  "القاموس  صاحــب 
وكتاب "من ذاكرة الزمن" و"شــهادة 
من زمــن عاصف". كذلك الشــاعر 
املكتبة  رفــد  الــذي  كــرمي  فــوزي 
العربية بأكثر مــن أربعني كتابا في 
الشــعر والنقد األدبي واملوســيقي 

والتشكيلي".
أستاذ  املاجدي:  الى محطات  وتطرق 
أكادميي حاصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة بغداد في التاريخ واألديان 
واألساطير القدمية وهو أحد الشعراء 
الســبعينيني.. ولعله أكثرهم إجنازا، 
فقد أصدر عشــرات الكتب )خمس 
وأربعني( منها تتعلق بالتاريخ والفكر 
واألديــان واألســاطير. إضافــة الى 

منجزات أخرى عديدة.
وأعــرب الضيف احملاضر عن ســروره 
املقهى  للمشــاركة في أمســيات 
الثقافــي، فقد قــدم محاضرة قبل 
األدب  بعنوان عــن  خمس ســنوات 
تدور في  ومحاضرته هذه  السومري. 
الفضاء السومري ايضا. وقال: كتابه 
أثار عنــد صدوره  انبياء ســومريون 

جدال واســعا في األوساط الثقافية 
العربية، وهناك من أستقبله بشغف 
واهتمــام معدا إياه أنه كشــف عن 
حقيقة كانت مخبأة، وإعترض على 
النزعة  أصحــاب  من  بعض  الكتاب 
الدينية" وهناك من كتب عن سرقة 
اليهود ألســاطير احلضارة العراقية، 
الســومرية والبابلية، منهم ســيد 
القمني في كتابه االسطورة والتراث.

د.املاجــدي يبحــث في تاريــخ وادي 
الرافدين منذ أربعني سنة، ومحاضرته 
اربعة اقسام، األول:  تلك جعلها في 
مقارنة بــني فترة الســومريني قبل 
الطوفــان وبــني العبرانيني للحقبة 
نفسها، والقسم الثاني قارن فيه بني 
امللوك العشرة وبني األنبياء العشرة، 
او اآلباء، وكيف حتولت اسماؤهم عبر 
التاريخ، وركز على ثالثة من بني هؤالء 

هم آدم وإدريس ونوح.

وأشار في القسم الثالث من احملاضرة 
الى تناول الطوفان لدى الســومريني، 
والطوفانات عند األقوام األخرى. وختم 
اردفها بصور  احملاضرة باســتنتاجاته، 
وتخطيطات لشرح وجهة نظره تلك.

من بــني ماجاء في شــرح د.املاجدي. 
ان اوبار –توتو امللــك – احلكيم الثامن 
من بني العشــرة ملوك، اما التاســع 
فكان )شــوكور الم( والذي كان يطلق 
عليه اسم )شروباك( أيضا وهو اسم 
املدينة نفســه التي كانــوا يعدونها 
أرض الشــفاء، وقــد عرف عــن هذا 
امللك احلكيــم وصاياه العظيمة التي 
ابنه )زيوســودار(. تلك  أســداها الى 
النصائح صارت مصدر وصايا موسى 
العبــري، كما جاء في كتــب التوراة. 
واالبــن )زيــوس ودار( امللك–احلكيــم 
العاشــر الذي "حقــق معجزة خلود 

االنسان.

 

وختــم البحــث عنها بنجــاح حني 
أصبحــت فــي ظــل اتبــاع اآللهة 
وخصوصــا )انليــل(، وكانــت مدينة 
)شــروباك( حتكمها زوجة اإلله إنليل 
)ننليــل ســود( وبذلك تكــون رحلة 

البحث عن اخللود إنتهت.
وفي ختــام محاضرته قــرأ ملخص 
كتابــه  فــي  وماثبتــه  ماذكــره 
"املتفحص  األخيــرة  واســتنتاجاته 
جيــدا في مجمل قصة آبــاء ما قبل 
يدرك  العبرية،  بصياغتهــا  الطوفان 
بوضوح ان اسطورة البحث عن اخللود 
التي مثلتها مدونة امللوك السومرية، 
قد حتولت مــن اســطورة بحث عن 
اخللود، الى اسطورة للصراع بني اخلير 
والشر واملالئكة والشياطني واالنسان 
الهوتيا  طريقــا  ودخلت  واخلطيئــة، 
مقفــال، بــدال مــن إذكاء طموحات 

النجاح والبحث عن اخللود".

الصباح الجديد - وكاالت:
قال أستاذ الطب النفسي املصري، 
أحمد عكاشــة، إنــه ال يوجد في 
الطب النفســي اضطراب أو مرض 
إلى أن كل  يسمى باجلنون، مشيرا 
الناس ميرون بأوقــات محددة خالل 
اليــوم، جتعلنا نطلــق عليهم في 

تلك اللحظات "مرضى نفسيون".
اليوم"  "أخبار  ذلك صحيفة  ذكرت 
املصرية، مشــيرة إلى أن عكاشة، 

ذكر ذلك فــي تصريحات صحفية 
علــى هامــش إطــالق "احلملــة 
الوطنيـــة إلزالة وصمـــة املـرض 

النفسانـي".
وقال عكاشة: كلنا مرضى عقليون 
ملدة ســاعتني يوميــا، ألن األحالم 
عبارة عن هالوس وخياالت"، مضيفا 
"90 دقيقــة مــن النــوم واألحالم 
تتناوب مع ســاعتني من النوم من 
دون أحــالم، فاملرض النفســي ما 

هو إال زحف األحــالم واخلياالت إلى 
اليقظة.

خاطئة  اعتقــادات  هنــاك  وتابع: 
مــن بينها أن املريض النفســي ال 
يشفى، مشــيرا إلى أن "الفصام" 
أشــد األمراض، ويعني اضطرابات 
التفكير من ناحية الشكل واحملتوى 
والتحكــم والتأثيــر والعواطــف 
واإلدراك واحلــواس، وعدم العالج قد 
الشــخصية،  إلى تدهور في  يؤدى 

فهناك نســبة كبيرة تشــفى مع 
العالج.

وأوضــح أحمد عكاشــة: "نصف 
املائة فقــط من املرضى  واحد من 
النفســيني، يحتاجون الدخول إلى 
العالج، في  املستشــفيات لتلقي 
حني 99.5 % ميكن عالجهم بصورة 
أســهل، فيما ال يذهب من املرضى 
النفســيني إلى الطبيب النفسي 

سوى 3 % فقط".

 كلنا مرضى عقليون لساعتين

"انبياء سومريون"في المقهى الثقافي العراقي بلندن

جانب من االمسية

الصباح الجديد - وكاالت:
تسببت قبلة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مع 
خطيبها بوفاتها، جراء نقص حاد في تدفق األكسجني 

إلى املخ.
قبل فترة وجيــزة من املوعد الغرامي مع حبيبته، أكل 
شاب شطيرة حتتوي على زبدة الفول السوداني، ويبدو 
أنه لم يكن يعرف شيئا عن مرضها الذي كانت تعاني 

منه: احلساسية الشديدة جتاه الفول السوداني.
وألن الفتاة تعاني من حساســية شديدة جتاه الفول 
السوداني، فقد جعلت هذه القبلة سببا في إصابتها 
بنوبة ربو حادة، لم يجد معها جهاز استنشــاق الربو 
نفعا. واتصل خطيبها باإلســعاف، التي وصلت بعد 
ثماني دقائق، لكن األطباء، في الطريق إلى املشــفى، 
فشــلوا في إنقاذ الفتاة، إذ توقف جهازها التنفسي 
وقلبهــا، ولقيت حتفها عقب وصولها إلى املشــفى 

بدقائق.
وكشــف تشــريح اجلثة أن الفتاة كانــت تعاني من 
انكماش شديد للدماغ، جراء نقص األكسجني، حيث 

توقف متاما عن التدفق إلى املخ.

قبلة الموت حقيقة 
وليست خياال

الصباح الجديد - وكاالت:
أنهــا أكثر  الرغــم من  على 
ثالث شــخص حــول العالم 
علــى  بشــعبية  يحظــى 
أن  إال  "انســتغرام"،  موقــع 
األميركية  واملمثلــة  املطربة 
الشــابة، ســيلينا غوميــز، 
أفصحت مؤخــرا عن حذفها 
الصور  مبوقع  اخلاص  التطبيق 
والفيديوهــات الشــهير من 

هاتفها الذكي.
وقالــت "غوميــز" )26 عاما( 
لبرنامج  تصريحاتهــا  فــي 
 Live with Kelly and"

Ryan"، إنهــا كانت حريصة 
في السابق على التواصل مع 
على  حسابها  عبر  متابعيها 
"انســتغرام"، البالغ عددهم 
152 مليــون متابــع، ولكنها 
توقفــت عــن هذا، بســبب 
الثقة في  شــعورها بفقدان 
التعليقات  بســبب  نفسها، 
السلبية التي تتلقاها، والتي 
تغير  الســاخرين من  تشمل 

جسمها.
بعدما  أنــه  إلــى  وأشــارت 
الحظت تأثير مواقع التواصل 
على  الســلبي  االجتماعــي 

صحتها العقلية، اتخذت قرارا 
بإزالة تطبيق "إنستغرام" من 

هاتفها الذكي.
ولفتــت "غوميــز" إلــى أنه 
في حال رغبتهــا في متابعة 
حســابها على "إنستغرام"، 
فإنهــا تفعل هــذا من خالل 
هاتف شــخص آخر، مشددة 
علــى أنهــا ال تدخــل إلــى 
حســابها إال في حالة واحدة 
فقط، رغبتها في مشــاركة 

أمر ما مع معجبيها.
يشار إلى أنه سبق أن هاجمت 
وســائل  غوميــز  ســيلينا 

االجتماعــي،  التواصــل 
علــى  الســلبي  وتأثيرهــا 

الشــباب، إذ قالت في أثناء 
مهرجان  في  مشــاركتها 

الســينمائي  "كان" 
الدولــي، بشــهر مايو/
أيــار، إنها قد تســهم 
من  عالــم  وجــود  في 

التضليل والتنمر.
مؤمتر  في  غوميز  وقالت 
صحفي فــي املهرجان: 
التواصــل  وســائل 

كانــت  االجتماعــي 
مريعة حقا جليلي.

سيلينا غوميز تحذف انستغرام من هاتفها

الصباح الجديد - وكاالت:
نشــر مواطن صينــي اختراعا 
مبتكرا لغســالة أوتوماتيكية 
أدوات  تتطلب  الشعر،  لغسيل 

وإجراءات خاصة ومضحكة.
مبشــبك،  املواطن  واســتعان 
وخرطــوم للحفاظ على قدرته 
على التنفس، ولوح لالستلقاء، 
"الغســالة  قامــت  بينمــا 
األوتوماتيكية" بغســل شعره 
واملبدأ  وجتفيفه.  شــطفه  ثم 
الذي ســار عليه يشــبه حالة 
غوص مبياه نظيفــة، لكن هل 

الناس؟  ينفع هذا االمر مع كل 
وهــل غســل الشــعر صعب 
بغسالة  نســتعني  ان  لدرجة 

اوتوماتيك لغسله بدال عنا؟ 
يذكر ان العديد من األشخاص 
بدأوا بنشر أفالم فيديو يجد 
الغاية من منها  ان  البعض 
نشــر مشــاهد مضحكة 
وزيادة عدد  جلذب اجلمهــور 
باتت  التــي  املشــاهدات 
العديد  أصــاب  هوســا 

خاصة  األشخاص  من 
املراهقني.

مهووس يغسل شعره آليا

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفل شاب أردني بطالقه في 
محافظة مأدبا عمان، بحضور 
أحد  أمام  وأصدقائــه  مقربيه 

احملال التجارية.
على  الكنافــة  األردنــي  ووزع 
املكـــان،  فــي  املتواجديــن 
ليتلقـى التهانـي والتبريكـات 

منهـم.
وأثــارت الواقعــة حالــة من 

اجلــدل على مواقــع التواصل 
االجتماعــي، اذ أكد الكثيرون 
مناسبة  بالطالق  االحتفال  أن 
جديــدة وغيــر متداولــة في 
تلك  األردنــي، موعزين  اجملتمع 
الضغوطات  الى  املمارســات 
واألعباء التي يقع فيها الشاب 
بعد الزواج بسبب سوء أحواله 
املادية، ومــا ينتج عن ذلك من 

مشكالت بني الزوجني.

يذكــر ان التعامل او التعاطي 
مــع موضــوع الطــالق تغير 
كثيرا في اآلونــة األخيرة، وقد 
يكون الســبب في ذلك كثرة 
االجتماعيــة  الضغوطــات 
واالقتصاديــة وبالتالــي كثرة 
حاالت الطــالق، لذلك لم تعد 
سببا بتأزم املطلق او املطلقة، 
فال ندري هل هي حالة صحية 

ام نذير خلطر مقبل؟

أردني يوزع الكنافة لمناسبة طالقه!
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