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بغداد - وعد الشمري:
مرة  السياسية  القوى  فشــلت 
أخرى في االتفاق على مرشــحي 
الوزارات الشــاغرة بعــد اجتماع 
القاعــة  فــي  أمــس  عقدتــه 
وبرغم  النواب،  جمللس  الدستورية 
احلديــث عــن إمكانية حســم 
لكن  اجلاري،  األسبوع  امللف خالل 
ثّمة مخاوف من اســتمرار اخلالف 
بالتزامن مع امتناع رئيس مجلس 
الــوزراء عــادل عبــد املهدي عن 
الداخلية  األسماء حلقائب  إرسال 
لغاية  والعدل  والتربيــة  والدفاع 

اآلن.
وقــال النائب محمد البلداوي في 
إلــى "الصبــاح اجلديد"،  حديث 
بــأن "مجلس النــواب عازم على 
اســتكمال الكابينــة الوزاريــة 
ورود  املقبلة مبجــرد  للجلســات 
األسماء من رئيس مجلس الوزراء 

والتوافق عليها".
وأضاف البلداوي، أن "تأخير حسم 
الوزارات الشــاغرة اخذ بعداً أكبر 
مما كنــا نتوقعه، ووقتاً يفوق ما مت 

االتفاق عليه".
ولفت، إلــى أن "خطبة املرجعية 
الدينية في األسبوع املاضي يجب 

أن حتفز الكتل السياســية على 
التسريع في حسم امللف بأسرع 

وقت".
وأورد البلــداوي، أن "هنــاك عددا 
من املرشــحني لكل وزارة شاغرة، 
الســيما احلقائــب األمنية منها 
الغني  عبــد  مثل  بارزة  أســماء 
االسدي للداخلية وصالح احلريري 

للدفاع".
ويواصــل البلــداوي، أن "اجتماع 
في مجلس  الدســتورية  القاعة 
الكتل  قادة  بحضور  أمس  النواب 
السياســية أفضى إلــى تأجيل 
التصويــت إلى وقــت الحق كون 

املناقشات ما زالت مستمرة".
وذهــب، إلى أن "رئاســة مجلس 
النــواب تقف مع حســم الكتل 
خليارتها قبل املضي في جلســة 
التصويــت لكــي متر األســماء 

بسهولة ومن دون اعتراضات".
وأكمل البلداوي القول، إن "جميع 
املرشــحني جيدين وليــس لدينا 
ألن  نطمح  لكننا  عليها  اعتراض 
تختار الكتل مــن بينها األفضل 
حصول  وعــدم  بينها  وبتوافــق 

عرقلة في جلسة منح الثقة".
تتمة ص2

نواب: ازمات الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة 
تتفاقم وال بوادر في األفق لحلها 

مجلس النواب "ارشيف"

a

بيتر ادموند *
ترجمة ـ سناء علي: 

ال ميكــن غض النظر عــن ان اي 
اســتفزاز جديد من قبل ترامب 
سيؤدي  العربي  اخلليج  مياه  في 
الى كارثة اقليميــة , خاصة ان 
اميركا وايــران في الوقت احلالي 
يسيران في اجتاه حرب تصادمية، 
علــى الرغم من رغبــة اجلميع 
اخلروج من  بحوار سالم من اجل 

االزمة . 
ومما ال شــك فيه أن االنفجارات 
التي هــزت ناقلتــي النفط في 
خليج عمان، يــوم اخلميس قبل 
املاضي، تستحق الشجب، حيث 
اســتهدفت  الهجمات  تلك  إن 
أهدافاً مدنية، كما ان الكثير من 
االطراف وجهــت اصابع االتهام 
للحــرس الثــوري االيرانــي في 

تنفيذ تلك العملية . 
هناك العديد من األســئلة التي 

لــم تتــم اإلجابة عنهــا حول 
احلادث، ليــس فقط ما جرى يوم 
ولكن  املاضــي،  قبــل  اخلميس 
أيضاً احلادثة التي وقعت الشهر 
ألقى مسؤولون  السابق، عندما 
إيران  على  بالتهمــة  أميركيون 
بالوقــوف وراء الهجمــات التي 

اســتهدفت أربع ناقــالت نفط 
على املمــر املائي نفســه الذي 
ومير منه  العربــي،  اخلليج  يربط 

نحو ثلث النفط العاملي.
مــا جرى اخلميس قبــل املاضي، 
واحلادثة التي سبقته، يؤكدان أن 
الواليات املتحدة وإيران يســيران 

في طريــق تصادمي، في وقت ال 
يهتم املتشددون من كال اجلانبني 

بأي دور دبلوماسي . 
اتفاقية  مــن  االنســحاب  بعد 
عــام 2015 التي قيدت البرنامج 
في ســعي  اإليرانــي؛  النــووي 
إلى صفقة أفضل، شرع  خيالي 

في حملة  ترامب  دونالد  الرئيس 
جديدة للضغط على إيران؛ حيث 
فرضت الواليات املتحدة عقوبات 
من  ملزيد  خطط  وهناك  صارمة، 
ذلك؛ بهدف وقف صادرات النفط 
اإليرانيــة التــي تعتبــر املصدر 

الرئيسي إليرادات البالد.
يقول مسؤولو اإلدارة االميركية، 
إن هــذه االســتراتيجية تعمل 
بشــكل جيــد؛ فالتمويل الذي 
تقدمــه طهــران لوكالئها في 
املنطقة، مثل حزب اهلل اللبناني، 
انخفــض، ولكن مــع ذلك فإن 
يستسلموا  لم  اإليرانيني  القادة 
واشــنطن،  ملطالــب  أبــداً 
ومســتمرون بالعمــل من أجل 
إحباط األهــداف االميركية في 
كل من ســوريا والعراق وأماكن 

أخرى من املنطقة. 
العقوبــات  علــى  -رداً  إيــران 
لتجاوز  االميركية-تتجــه حالياً 
االتفاق  فرضهــا  التــي  القيود 
النــووي , كما إن إيــران أعلنت 
من  مخزونها  لزيــادة  خططــاً 

الوقــود النووي املســتخدم في 
احلرس  يكــون  ورمبا  املفاعــالت، 
النفوذ  صاحب  اإليرانــي  الثوري 
على  والعســكري  االقتصــادي 
خــالف مع القيادة السياســية 
في البالد، ومن ثم فإنه بدأ يهدد 
الدولية مــن خالل مثل  املالحة 

هذه العمليات الهجومية. 
يدرك اإليرانيون مدى إحلاق الضرر 
املتحدة،  الواليــات  مع  بالصراع 
-لفترة  أشــاروا  املسؤولني  لكن 
طويلة-إلى أنــه إذا لم يتمكنوا 
مــن تصدير نفطهــم واحلفاظ 
على اقتصادهم، فلن يُسمح ألي 

دولة خليجية بذلك. 
كما أن افتقــار إدارة ترامب إلى 
متماسكة  اســتراتيجية  وجود 
إلى  قــاد  إيــران  مع  للتعامــل 
سلسلة من الرسائل املتضاربة، 
التي تسهم جميعها في شعور 
متزايد بالنبذ وعدم القدرة على 

التنبؤ.
* عن صحيفة النيويورك تاميز

تتمة ص2

تقريـر

نيويورك تايمز: أي استفزاز جديد بالخليج
يسبب كارثة إقليمية والحكمة في الحوار ال الصدام

بغداد ـ الصباح الجديد:
أن  الســاري  فالح  النائب  قال 
كتلة احلكمة التي يترأســها 
النواب، أشــرت  في مجلــس 
"مالحظات كثيــرة" على أداء 
احلكومــة احلاليــة، الفتاً إلى 
عزم كتلته اســتجواب الوزراء 

"املتلكئني والفاسدين".

واضــاف الســاري فــي مؤمتر 
صحفي عقده امس الســبت 
فــي مجلس النــواب بحضور 
إن "كتلــة  الكتلـــة،  نــواب 
احلكمــة النيابيــة إذ تبــارك 
انبثــاق  العراقــي  للشــعب 
رســمية،  معارضــة  أول 
بنهجها  اســتمرارها  تؤكــد 

الوطنــي واصطفافهــا مــع 
الشــعب للمطالبة بحقوقه 
صوته  وتكــون  املشروعـــة، 
املعبـر والصـــادح داخـل قبة 

مجلـس النـواب".
وأضاف الســاري: "كنا نبحث 
فــي خيار املعارضــة منذ عام 
تقريباً، وأعددنا مشروعاً كامالً 

فيها، ولم نرغب الذهاب اليها 
عشية تشكيل احلكومة ألننا 
الالزمة  الفرصــة  أردنا منــح 
حلكومــة عادل عبــد املهدي، 
وحتــى ال يقال إن احلكمة تريد 
التكنوقراط  خنــق حكومــة 

حتى قبل والدتها".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت تقارير صحافية عن أن 
اخملــاوف األمنية التــي زادت بعد 
على  كاتيوشــا  إطالق صــاروخ 
مقار شركات نفطية في البصرة 
عرقلة مشــروع  في  أســهمت 
بقيمــة 35 مليــار دوالر كانــت 
تعتزم شــركة إكســون موبيل 
األميركية تنفيذه لتطوير االنتاج 

النفطي في العراق.
عــن  رويتــرز  وكالــة  ونقلــت 
علــى  مطلعــني  مســؤولني 
احملادثــات بــني إكســون موبيل 
إن  البــالد قولهم  واحلكومة في 
تتعلق  العقد  في  خالفية  "بنوداً 
بتقاســم الشــركة األميركية 
للنفــط املنتج مــن حقلني في 
البصرة ســاهمت أيضاً بعرقلة 

الصفقــة، إلى جانــب التوترات 
األمنيــة األخيرة التــي أدت إلى 
إجالء إكســون موبيل ملوظفيها 
في البصــرة على خلفية هجوم 
شــركات  مقار  على  صاروخــي 

نفطية في احملافظة".
املركزي  اجلهاز  أعلن  السياق،  في 
عن  الســبت،  أمس  لإلحصــاء، 
النفطــي  االنتــاج  مؤشــرات 

العراقــي للربــع األول من العام 
احلالــي 2019، مبينــاً أن االنتاج 
في هذه الفتــرة بلغ 408 مليون 

برميل.
وقال اجلهــاز في إحصائية له، إن 
"كمية النفط اخلام املنتج للربع 
األول من عــام 2019 بلغت 408 

مليون و585 ألف برميل".
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كتلة الحكمة تعتزم تنفيذ برنامجها المعارض 
باستجواب الوزراء المتلكئين والفاسدين

اشرت ضعف األداء الحكومي في مواطن خلل كثيرة..

التوترات األمنية وبنود خالفية تعرقل صفقة
بـ 35 مليار دوالر مع إكسون موبيل 

المركزي لالحصاء: 408 مليون برميل انتاج النفط للربع األول من العام الحالي

قادة »آسيان« يلقون بثقلهم خلف اتفاق
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3المالكات العراقية الشابة

حاملة طائرات أميركية في اخلليج "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
النواب  رئيــس مجلــس  قدم 
امــس  احللبوســي  محمــد 
النواب  توضيحا حول  السبت، 
الذين مت اســتبدالهم، مشيرا 
الى انه ال النــواب احلاليني وال 
أي  لهم  الســابقني  النــواب 

امتياز بحقوق التقاعد.
وقال احللبوسي في بيان تلقت 
نســخة  اجلديد"  "الصبــاح 
منه انه "وفــق حكم احملكمة 
}57/ ت.  املرقم  العليا  االحتادية 
ق/ 2018{ املؤرخ }19/ 8/ 2018{ 
الــذي صادقــت مبوجبه على 
نتائج انتخابات مجلس النواب 
وفقــاً للمادة 93/ ســابعاً من 
الدســتور، فقد أصبح جميع 
الذين مت املصادقة عليهم نواباً، 
مما يعنــي أن كل الفائزين في 
أدوا اليمني  الذيــن  االنتخابات 
احملكمة  وفق حكم  الدستوري 

االحتادية العليا املشار إليه أنفاً 
على  املصادقة  مبوجبه  مت  الذي 
نتائــج االنتخابــات هم نواب 
مجلـــس  من  خروجهم  حلني 

النواب".
واضاف ان "الذين استبدلتهم 
العليــا،  االحتاديــة  احملكمــة 
بأيــة  يتمتعــون  ال  فأنهــم 
النواب  حقوق ألعضاء مجلس 
اســتبدالهم  قرار  صدور  بعد 
ومنهــا احلقوق املاليــة، لكن 
حلظة  مــن  عملهــم  فتــرة 
الدســتورية  اليمني  تأديتهم 
حلني حلظــة خروجهــم وفقاً 
واالستبدال  االعتراض  ألحكام 
املنصوص عليها في املادة 52/ 
أوالً وثانيــاً من الدســتور، هم 
نواب ويتمتعون بحقوق النواب 
وعليهم واجباتهم سواء على 

صعيد التشريع أو الرقابة".
تتمة ص2

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نفى مســؤول عسكري أمريكي 
تقاريــر صحفيــة أفــادت بــأن 
البنتاغون يســتعد إلجالء مئات 
املتعاقديــن مــن قاعــدة "بلد" 

اجلوية في العراق.
وذكــر الكولونيــل كيفني ووكر 
مدير حمايــة القوات في القيادة 
املركزية للقوات اجلوية األمريكية 
في سلسلة تغريدات على موقع 
التواصل تويتر، أن "العمليات في 
القاعدة الواقعة شــمالي بغداد 
وليس  تســير بشــكل طبيعي 
أفراد  إلجــالء  خطط  أي  هنــاك 
إجراءات  باتخــاذ  متعهدا  منها، 
أمنية إضافيــة حلماية املواطنني 
حال  في  القاعدة  في  األمريكيني 

تزايد التهديدات".
لـــ  الصحفــي  املكتــب  وكان 
"مجموعــة املهام املشــتركة - 
التابعة  الصلب"،  العزم  لعملية 

للتحالــف الدولــي، اورد عــدم 
امتالكــه معلومــات متعلقــة 
األمريكية  القــوات  باســتعداد 
إلجالء مئــات املوظفني العاملني 
وســاليبورت  مارتن  لوكهيد  في 
غلوبال من قاعدة عســكرية في 

البالد.
ونقلــت وكالــة ســبوتنك عن 
املكتب قوله: "نحن على معرفة 
املصادر  الواردة من  التقارير  بهذه 
املفتوحة، لكن في الوقت احلالي، 
ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل 

هذه االدعاءات".
وكانــت وكالة رويتــرز نقلت عن 
"مصادر عراقية قولها أمس االول 
اجلمعــة، إن القــوات األمريكية 
املوظفني  مئات  إلجالء  تســتعد 
مارتن  لوكهيــد  فــي  العاملني 
قاعدة  من  جلوبال  وســاليبورت 

عسكرية عراقية يعملون بها".
تتمة ص2

الحلبوسي: ال امتيازات للنواب 
الحاليين والسابقين في حقوق 

التقاعد

القيادة المركزية األميركية 
تتعهد حماية مواطنيها في قاعد 

بلد وتنفي اجالء بعضهم منها

بغداد - الصباح الجديد:
بحــث وزير النقــل عبد اهلل 
له  املرافق  والوفــد  لعيبــي 
داخــل مصانع شــركة  من 
امكانية  الفرنســية   Airbus

اجلوية  اخلطوط  اسطول  رفد 
العراقيــة بطائــرات حديثة 
الوزارة  تطلعات  مع  تتناسب 

ومواكبة التطورات العاملية.
ونقــل بيــان للــوزارة تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة 
ان  قولــه،  لعيبي  منه عــن 
تطوير  الى  تســعى  "الوزارة 
اخلدمــات التي تســهم في 
الوطني  الناقل  مستوى  رفع 
من  بسمعته  وتليق  العراقي 
خالل استيراد طائرات حديثة 
مــن شــركات عامليــة ذات 

معايير رصينة".
لنــا  "كان  لعيبــي  وتابــع 
الشــركات  اهم  حول  جولة 
في  املتخصصة  الفرنســية 
والرادارات  الطائــرات  مجال 
 boeing واملطــارات واهمهــا

 ،Airbus ،ADpi ، THALES
التطورات  اهم  على  لالطالع 
العامليــة التي نســعى الى 
الوطنــي  الناقــل  وصــول 

العراقي الى مصافها.
وأضاف وزير النقل، ان "الوزارة 
أبــدت اســتعدادها بافتتاح 
وعربية  عاملية  جديد  وجهات 
لالنفتاح  املقبلة  االيام  خالل 
علــى العالم، ولذا نســعى 
الــى رفــد اخلطــوط اجلوية 
العراقية بطائرات حديثه من 
العاملية ذات  كبرى الشركات 
واملتطورة  الرصينــة  املعايير 
مــن حيث مــا تقدمــه من 
تقنيــات متطــورة تقدمها 
للمســافر ومبا يليق وسمعه 

الناقل الوطني العراقي".
يذكــر ان وزيــر النقل وصل 
يــوم اول امــس العاصمــة 
باريس للمشاركة  الفرنسية 
الثالث  الدولــي  املعرض  في 
والفضاء  للطيران  واخلمسني 

.)siAe(

وزارة النقل تدرس شراء 
طائرات "إيرباص" حديثة 

بعد فشل اجتماع "القاعة الدستورية" وامتناع عبد المهدي عن ارسال أسماء المرشحين

السليمانيةـ  عباس كاريزي:
إقليم  رئيس  بارزاني  ربط جنيرفان 
كردســتان حــل ملــف النفط 
بشأنها  املتفق  الكمية  وتسليم 
وزارة  الى  مع احلكومة االحتاديــة 
اقامتها  التي  بالدعــوى  النفط، 

حيدر  برئاسة  السابقة  احلكومة 
العبــادي فــي احملاكــم الدولية 
وتطالــب فيها احلكومة التركية 
مببلــغ 26 مليــار دوالر كتعويض 
عن تصدير نفط االقليم من دون 

موافقة احلكومة االحتادية.

اقليــم  رئيــس  وضــع  وفيمــا 
ثالثة  بارزاني  نيجيرفان  كردستان 
خيارات اما احلكومة االحتادية في 
العالقة  اخلالفــات  معاجلة  اطار 
والتي يأتي فــي مقدمتها ملف 
النفط والغــاز وامليزانية، علمت 

مصادر  مــن  اجلديــد  الصبــاح 
توجه  الذي  بارزانــي  ان  مطلعة، 
الى تركيا بعد زيارة بغداد، والتقى 
الرئيس التركي رجب طيب  فيها 
اردوغان، وافق على تســليم 250 
الف برميل يوميا من النفط الى 

بغــداد، وايجاد حــل جذري مللف 
احلكومة  وافقت  لو  فيما  النفط 
االحتاديــة على ســحب الدعوى 
التــي اقامتهــا ضــد احلكومة 
التركيــة في زمن رئيــس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.

وأضافت املصادر ان "بارزاني طالب 
بغداد لقاء تسليمها النفط وفقا 
للحصة املقررة في قانون املوازنة 
الغاء الدعوى املقامة في احملاكم 

الدولة ضد تركيا.
تفصيالت أوسع ص2

أربيل تطلب الغاء دعوى الحكومة السابقة ضد تركيا لحل ملف النفط وتسليم الكمية المتفق عليها
الصباح الجديد تكشف تفاصيل جولة بارزاني األولى الى بغداد وتركيا 



شؤون عراقية

اثبتــت التجــارب السياســية في العــراق ان معاجلة 
االزمات وحســم امللفــات التي تقع علــى عاتق رئيس 
الوزراء وحكومته تتطلب اداًء احترافيا يتجاوز مســتوى 
االقتراحــات ووضع اخلطــط والتعهد امــام اجلمهور 
بتنفيذها فطبيعة التحالفات السياســية والتعقيد 
في آليات اختيار الوزراء وتشكيل احلكومة وتوزيع املهام 
يحتم على اي رئيس وزراء ان يكون حتت منظومة التأثير 

احلزبي وحتت ضغط اطراف متعددة.
 ومن بني اهم االسباب التي قادت الى توجيه االنتقادات 
الى الســيد عادل عبد املهدي في هذا الشأن هو تأخره 
في حســم كابينته الوزارية وتأخره في حســم ملف 
الدرجات اخلاصــة في الوزارات وفي احلقيقة يبدو ظاهرا 
ان هذا التأخير مرتبط برئيس الوزراء ومكتبه لكنه في 
واقع احلال يتعلــق باآلليات التي تــؤدي الى تنفيذ هذا 
االســتحقاق فالســيد رئيس الوزراء كان قد تعهد في 
خطاب اســتيزاره بتنفيذ وحســم هذه املهمة لكنه 
اغفــل التحدي الكبيــر املتمثل فــي التفاصيل وهذا 
مايعاب على السيد عبد املهدي في منهجه وادائه خالل 
الشــهور املاضية فعامل الزمن يضغط باجتاه مترير هذا 
االســتحقاق وتخفيف حدة املطالبات بحصول افعال 
حقيقية متيز حقبة السيد عبد املهدي فيما واقع احلال 
يشير الى ان احلكومة لم تقدم طوال فترة توليها زمام 
ادارة الوزارات سوى اخلطط والوعود ومقترحات املشاريع 

واملزيد من التصريحات الدعائية.
 وبــات الرأي العــام العراقي غير مقتنــع بهذه احلزمة 
اجلديــدة مــن الوعود وهــذا التكرار) لســيناريوهات ( 
السلطة التنفيذية في معاجلة االزمات واالخفاقات في 
اوجه متعددة من حياة العراقيني ومواصلة السير على 
نهج احملاصصة احلزبية  وبالعودة الى البرنامج احلكومي 
الذي سبق ان اطلقه السيد عادل عبد املهدي في خطاب 
اســتيزاره يبدو واضحــا االخفاق والفشــل في اختيار 
آليات تنفيذ هذا البرنامج واعتماده اطرا كالســيكية 
ال تتناغم مع احلاجات امللحة واالزمات التي تطبق على 
حيــاة العراقيني ومن بني اهم االخطــاء التي وقع فيها 
رئيس الوزراء في ملف حسم الكابينة الوزارية وحسم 
ملف الدرجات اخلاصة هو تخليــه عن هذا امللف وترك  
عهدته بأيــدي التحالفات احلزبيــة داخل قبة مجلس 
النواب مــن دون ان يكون له صوت قــوي في هذا امللف 
احلســاس وعدم ادراكه للصعوبات التي تكتنف تنفيذ 
هذه املهمة واتباعه ســياقات منقوصة لم تفِض حلد 
االن باخلروج بحلول ســريعة ومرضية فيما يقترب عمر 
احلكومة احلالية مــن عام كامل واصبحت فرص اخلروج 
من هذا املأزق بانتظار صــوت قوي يطلقه رئيس الوزراء 
يضع فيه اجلميع امام احلقيقــة يخير فيه االحزاب بني 
حلوله هو او التخلي عن املســؤولية بعد ان طال الزمن 
وطفح الكيل و)تكالبــت االحزاب( على املناصب مثلما 

وصفت املرجعية احلال  في خطابها االخير.  

آليات متعثرة !
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

اقليم كردســتان  رئيــس  وضع 
بارزانــي ثالثة خيارات  نيجيرفان 
اما احلكومــة االحتادية في اطار 
معاجلة اخلالفــات العالقة والتي 
النفط  يأتي في مقدمتها ملف 

والغاز وامليزانية.
وعلمــت الصبــاح اجلديــد من 
بارزانــي  ان  مصــادر مطلعــة، 
الذي توجه الــى تركيا بعد زيارة 
فيها  والتقى  بغــداد،  العاصمة 
رجب طيب  التركــي  بالرئيــس 
اردوغان، وافق على تســليم 250 
الف برميل يوميا من النفط الى 
مللف  جذري  حــل  وايجاد  بغداد، 
النفط فيما لو وافقت احلكومة 
االحتاديــة على ســحب الدعوى 
التــي اقامتهــا ضــد احلكومة 
الوزراء  رئيــس  زمن  في  التركية 

السابق حيدر العبادي.
االقليــم  رئيــس  ان  واضافــت، 
نيجيرفان بارزاني اســتهل فترة 
واليتــه بالتطــرق الــى ملفات 
والغاز  النفط  وهي ملف  صعبة 
وامليزانية واملناطق املتنازع عليها.

بارزاني يسعى التباع  وتابعت، ان 
تختلف  جديــدة  دبلوماســية 
عــن التي اتبعها ســابقه عمه 
مسعود بارزاني، الذي ادى اصراره 
على اجراء االستفتاء عام 2017، 
الى وضع االقليم في شبه عزلة 
دوليــة واقليمية يحــاول رئيس 
منها  اخلــروج  احلالي،  اإلقليــم 
واثارها  تبعاتهــا  من  والتخلص 
التي مــا زالت شــاخصة حتى 

اللحظة. 
واضافــت ان بارزاني طالب بغداد 
وفقا  النفــط  تســليمها  لقاء 
للحصة املقررة في قانون املوازنة 
الغاء الدعوى املقامة في احملاكم 
تطالب  والتي  تركيا،  الدولة ضد 
انقرة  العراقية  احلكومــة  فيها 
26 مليــار دوالر كتعويض  مببلغ 
عن تصدير نفط االقليم من دون 

موافقة احلكومة االحتادية.
واشارت الى ان بارزاني يأمل وبعد 

حتريك الدعوى مــن قبل اعضاء 
في اللجنة املالية مبجلس النواب 
احلكومة  اقنــاع  الــى  العراقي 
واغالق  الدعوى  االحتادية بسحب 
امللف بني احلكومة االحتادية  هذا 
وتركيــا، مشــيرا الــى ان انقرة 
تستخدم ملف النفط وتصديره 
عبر تركيا للضغط على حكومة 
والتعاون  تنازالت  لتقدم  االقليم 
فــي محاربــة حــزب العمــال 
الكردســتاني، الــذي يتخذ من 
االقليم مالذا  فــي  قنديل  جبال 
عبرها هجمات ضد  ويشــن  له 
اهداف عســكرية داخل االراضي 

التركية.
االقليم  رئيس  ان  املصدر  واضاف 
وضع خــالل لقائه برئيس الوزراء 
عادل عبد املهــدي ثالثة خيارات 
امام احلكومــة االحتادية ملعاجلة 
ملــف النفــط، االول يدعو الى 
موافقة بغداد على ابقاء الوضع 

الراهن حلني ايفــاء االقليم بجزء 
من ديونــه اخلارجية لشــركات 
في  العاملة  العامليــة  النفــط 
يســلم  ان  والثانــي  االقليــم، 
250 الــف برميل يوميا  االقليم 
الى بغــداد باملقابل متنح االخيرة 
االقليــم حصتــه مــن املوازنة 
كاملة دون اســتقطاع، والثالث، 
ان ترسل احلكومة االحتادية وفدا 
رفيعا عقب االنتهاء من تشكيل 
االقليم،  الــى  اجلديدة  احلكومة 
ليتم التوصل الى اتفاق شــامل 
وواردات  وامليزانيــة  النفط  حول 
االقليم من الكمارك والرســوم 

واملنافذ احلدودية.  
ويقول الكاتب واحمللل السياسي 
اســو حاجي في حديث للصباح 
اجلديد، ان من اهــم اهداف زيارة 
نيجيرفــان بارزاني الى بغداد هو 
الوزراء عادل  تقوية موقف رئيس 
عبد املهدي الذي يواجه انتقادات 

خصومه  من  شــديدا  وهجوما 
مع  بالتســاهل  يتهمونه  الذين 
االقليم والتغاضي عن تهربه من 
تســليم النفط الى بغداد لقاء 

حصوله على رواتب املوظفني.
يحــاول  بارزانــي  ان  ويضيــف، 
ان يظهــر رئيــس الــوزراء عادل 
عبداملهدي امــام خصومه، بانه 
العالقة  اخلالفــات  رجل معاجلة 
مع االقليم وليس العكس، كما 
حدث في رئاستي حيدر العبادي 

ونوري املالكي جمللس الوزراء.  
وتابع حاجي، ان الرئاسات الثالث 
فــي العراق تســعى لكســب 
نيجيرفــان بارزاني الــى جانبها 
معاجلة  الية  الرؤى حول  وتوحيد 
املشــكالت واالزمــات الداخلية 
االختالف  واإلقليمية، نظــرا الن 
في الرؤى في السابق بني االقليم 
وخصوصا  االحتاديــة،  واحلكومة 
حول املسائل االقليمية اثر سلبا 

على موقــف العــراق ودوره في 
املنطقة. 

وقالت فيان صبــري رئيس كتلة 
مجلس  في  الدميقراطــي  احلزب 
النواب، ان »زيــارة رئيس االقليم 
حول  والتباحــث  بغــداد  الــى 
العالقــات بني االقليــم وبغداد، 
فضال عن مســائل اخــرى مثل 

املوازنة والنفط كانت ايجابية«.
واشــارت صبري الى انــه »تقرر 
بغداد  الــى  بارزاني  زيــارة  خالل 
تشــكيل جلنة من قبل حكومة 
اقليم كردستان  املركز وحكومة 
حلل املســائل اخلاصــة مبوضوع 

النفط والغاز«.
في غضون ذلك عبر الرئيس رجب 
اســتقباله  خالل  اردوغان  طيب 
رئيــس  اجلمعــة،  االول  امــس 
االقليــم الذي وصــل تركيا في 
اول زيارة خارجية له، عن ترحيبه 
بالتطورات االيجابية في العالقة 

بني بغداد واربيل.
وكشــف بيان لرئاســة االقليم 
نسخة  اجلديد  الصباح  تسلمت 
منه، ان »اردوغان أكد على رغبة 
تركيا باملضي قدمــا نحو تعزيز 

العالقات مع اقليم كردستان«.
على  بارزاني  نيجيرفــان  وأكــد 
العالقــات  بتعزيــز  رغبتــه 
وزيادة  تركيــا  مع  االقتصاديــة 
التجــاري بني  التبــادل  حجــم 

االقليم والعراق مع تركيا.
اللقاء  اثناء  اجلانبان فــي  وتناول 
وفقا للبيان، األوضاع السياسية 
واالمنيــة في املنطقــة وخطر 
عودة ظهــور تنظيم داعش مرة 
واملناطق  النازحني  وأوضاع  اخرى 
اعمارها  اعــادة  وضــرورة  احملررة 
والعمل على تثبيت االســتقرار 

فيها.

ملف النفط وسحب الدعوى المقامة من قبل بغداد ضد تركيا كانت المطلب االبرز فيها

»الصباح الجديد« تكشف تفصيالت
جولة بارزاني األولى الى بغداد وتركيا 

نيجيرفان بارزاني

بارزاني يسعى التباع 
دبلوماسية جديدة تختلف 
عن التي اتبعها سابقه 
عمه مسعود بارزاني، 
الذي ادى اصراره على 
اجراء االستفتاء عام 
2017، الى وضع االقليم 
في شبه عزلة دولية 
واقليمية يحاول رئيس 
اإلقليم الحالي، الخروج 
منها والتخلص من 
تبعاتها واثارها التي 
ما زالت شاخصة حتى 
اللحظة

نواب: ازمات الوزارات الشاغرة 
والدرجات اخلاصة تتفاقم وال بوادر 

في األفق حللها 
من جانبه، ذكر النائب اآلخر حســني 
قد  السياســية  »األزمة  أن  العقابي، 
مع اســتمرار  أخذت طابعــاً خطيراً 

االنقسام بني الكتل السياسية«.
إلى  العقابــي في حديــث  وأضــاف 
»الصباح اجلديد«، أن »املشــكلة التي 
نواجههــا ال تتعلق فقط بتســمية 
نتيجة  جاءت  إمنا  الشــاغرة،  الوزارات 
آليــة عمل مت اعتمادها في تشــكيل 

احلكومة«.
وأشــار، إلى أن »تلك اآللية يبدو أنها 
ثم  ومن  للدســتور  مخالفــة  كانت 
وصلنا إلى األزمة احلالية وعدم حصول 
توافق علــى اغلب امللفــات العالقة 
ومنهــا احلقائب الشــاغرة والدرجات 

اخلاصة«.
وبني العقابي، أن »اخلالف السياســي 
في تشــعب واخللل يــزداد، وال توجد 
هناك بوادر حلل األزمات بني القوى على 

املستوى القريب«.
وأكــد، أن »مجلس النــواب لم يتلق 
لغايــة اآلن كتابــاً رســمياً بشــأن 
املرشــحني للوزارات الشــاغرة برغم 
ما نســمعه في وســائل اإلعالم عن 

أسماء«.
ومضى العقابي إلى أن »أزمة الوزارات 

في تفاقم مستمر والدليل أن اجتماع 
وال  بالفشل،  مني  الدستورية  القاعة 

بد من تدارك ذلك بأسرع وقت ممكن«.
يشــار إلى أن رئيس مجلــس الوزراء 
عــادل عبد املهدي كان قــد أعلن في 
مؤمتــره الصحفي األســبوعي عزمه 
الشاغرة  للوزارات  األســماء  إرســال 
خالل األيام القليلة املقبلة، وهو ما مت 
االتفاق عليه أيضاً في اجتماع رئاسة 
بالتزامن  املنعقد مؤخــراً،  اجلمهورية 
مع خطبة املرجعيــة وحتذيرات زعيم 
التيار الصــدري مقتــدى الصدر من 

استمرار ازمة تلك احلقائب.

احللبوسي: ال امتيازات للنواب 
احلاليني والسابقني في حقوق 

التقاعد
وتابع »انــه »ال بد التأكيد أن ال النواب 
احلاليــني وال النواب الســابقني لهم 
أي امتيــاز بحقــوق التقاعــد وأن ما 
يســري على أي موظف فــي الدولة 
العراقية يســري على أعضاء مجلس 
النواب فاجلميع يخضع ألحكام قانون 
التقاعد املوحد، تطبيقاً للمادة 14 من 
الدســتور التي تتحدث عن املســاواة 
احملكمة  حكم  وكذلك  العراقيني،  بني 
االحتادية العليا املرقم 140 وموحدتها 
141/ 2018 مبناســبة دعــوى الطعن 
بعدم دستورية مواد في قانون مجلس 

النواب وتشــكيالته رقم 13 لســنة 
2018 في 23/ 12/ 2018 وهذا ما وجب 

توضيحه للشعب«.
واكــد ان »املقصود بحقوقهم النواب 
املســتبدلني هو حقوقهم كنواب من 
حلظــة تأديتهم اليمني الدســتورية 
إلى حلظة خروجهــم فقط وال يعني 
لذا  تقاعدية  اســتحقاقات  منحهم 
مع  األمر،  لهــذا  التوضيح  اقتضــى 
اإلشارة إلى أن احملكمة االحتادية العليا 
قضــت في وقت ســابق في حكمها 
بالرقم 28/ 2018 بأنها أحكامها باتة 
وملزمة للســلطات كافة اســتنادا 
إلــى مادة 94 من الدســتور من تاريخ 
صدورها ما لم ينص احلكم على تاريخ 

اخر للنفاذ«.

القيادة املركزية األميركية تتعهد 
حماية مواطنيها في قاعد بلد 

وتنفي اجالء بعضهم منها
وبحســب الوكالة، »أوضحت املصادر 
أن نحو 400 من قوام 800 متعاقد من 
الشركتني يســتعدون ملغادرة قاعدة 
بلد العسكرية التي تستضيف قوات 
أمريكية علــى بعد نحو 80 كيلومترا 
إلى الشــمال من بغداد وذلك بسبب 

›تهديدات أمنية محتملة‹.
وكانت قاعدة بلد قد تعرضت االسبوع 
املاضي الى إطالق ثالث قذائف عليها 

دون وقوع إصابات.

التوترات األمنية وبنود خالفية 
تعرقل صفقة بـ 35 مليار دوالر مع 

إكسون موبيل 
وأضــاف، أن »كميــة الصــادرات من 
النفط اخلام بلغــت 357 مليون و800 
الف برميل«، مبيناً أن »معدل ســعر 

البرميل بلغ 60.4 دوالراً«.
وكانــت وزارة النفــط أعلنــت فــي 
إحصائيــة لهــا أن قيمــة اإليرادات 
للربع  النفطية  الصادرات  من  املتأتية 

األول بلغ 18 ملياراً و330 مليون دوالر.
علــى صعيد ذي صلة، نفت شــركة 
تســويق النفط »ســومو«، أن تكون 
إحــدى شــحنات النفــط العراقية 
املصــدرة إلــى األســواق العاملية قد 

تعرضت للرفض لكونها إيرانية.
وقالت »ســومو« في بيــان صحفي: 
»نؤكــد عدم تعرض أي من شــحنات 
النفط اخلــام العراقــي املصدرة إلى 
وإلى شركة  العاملية عموما،  األسواق 
»إينــي« على وجه اخلصــوص لرفض 
استالمها في أي من املوانيء العاملية«.

وأضافت، أن »األخبار املتداولة ال تخص 
الصادرات النفطية العراقية من قريب 

أو بعيد«.
وجاءت هذه التصريحات بعدما نشرت 
وســائل إعالم أنباء مفادها أن شركة 

»إيني« اإليطالية رفضت شحنة نفط 
بنفط  عراقية ألنه جرى اســتبدالها 

إيراني.
ووفقا لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
»إيني« رفضت تسلم  فإن  األميركية، 
شــحنة من النفط كانت مخصصة 
ملصفــاة »ميالتســو« فــي صقلية، 
مواصفات  بكــون  رفضها  وفســرت 
الشــحنة ال تتطابق مــع مواصفات 

النفط العراقي.

كتلة احلكمة تعتزم تنفيذ 
برنامجها املعارض باستجواب 

الوزراء املتلكئني والفاسدين
أن »كتلة احلكمة  إلى  ولفت الساري، 
النيابية أشــرت كثير من املالحظات 
احلالية، وشخصنا  احلكومة  أداء  على 
فــي قضايا  احلكومي  األداء  ضعــف 
اخلدمات، مكافحة الفســاد، التراجع 

األمني، العالقة مع االقليم وغيرها«.
وتابع: »ســنقوم باســتجواب الوزراء 
املتلكئني وممن عليهم ملفات فســاد 
ومخالفــات،  شــبهات  عليهــم  أو 
وشــرع نوابنا بجمع احلقائق من أجل 
إجــراء االســتجوابات للمســؤولني 

التنفيذيني«.
وكانت تلقــت »الصباح اجلديد« امس 
أيضا نســخة من بيان للكتلة يفيد 
بانها ماضية فــي برنامجها املعارض 

وانها تتطلــع » الى تفاعــل اجلميع 
مع املعارضة السياســية واملساهمة 
واملتلكئني  الفاســدين  تقــدمي  فــي 
لالســتجواب وســحب الثقة عنهم 

خدمة للصالح العام«.
يشــار إلــى أن تيــار احلكمــة أعلن، 
األحد املاضي تبنيــه خيار »املعارضة 
السياســية« وما يســتلزمه من دور 

وحراك واداء.  

نيويورك تاميز: أي استفزاز جديد 
باخلليج يسبب كارثة إقليمية 

واحلكمة في احلوار ال الصدام
فبينمــا قال الرئيس ترامــب إنه يريد 
إخــراج أميركا من احلــروب اخلارجية، 
فإنه أمر أيضاً بإرسال قوات عسكرية 
إلى اخلليج العربي، الشهر املاضي؛ ما 
أثار اخملاوف مجدداً من إمكانية حصول 

عمل عسكري.
فضالً عــن ذلك، فــإن الرئيس ترامب 
يواصــل االعتماد على صقــور إدارته 
في احلصــول على املشــورة، وحتديداً 
األمــن  مستشــار  بولتــون،  جــون 
القومي، ومايك بومبيو وزير اخلارجية، 
وجميعهم أعلنــوا صراحة أن حوادث 
الناقــالت تقف وراءها إيــران، من دون 

تقدمي دليل على كالمهم.
كما إن ترامب فــي مقابل ذلك ما زال 
يعّول على إمكانية إجراء محادثات مع 

اإليرانيني، على الرغم من عدم وجود أي 
جتــاوب حيال هذا الطرح ال في طهران 
وال في واشــنطن، لكنه يبقى أفضل 
من خيار التصعيد الذي يفّضله بعض 

مستشاريه.
التوصل  السابق ألوانه  وقد يكون من 
إلى صفقة، ولكن ليس من الســابق 
ألوانه رســم مســار للخروج من هذا 

االضطراب.
قد يكــون مــن الضروري بالنســبة 
للواليــات املتحدة وشــركائها إعادة 
حتميــل ومرافقة ناقــالت النفط في 
اخلليج العربــي، كما حدث في عامي 
1987 و1988، في أثناء احلرب العراقية 

اإليرانية.
وترى أيضاً أن »احلــوار بني إدارة ترامب 
واحلكومة اإليرانية ســيكون حكيماً، 
برغم أن إيران قــد تثبت عدم رغبتها 
فــي التحدث مــا لم يتــم تخفيف 
العقوبات وانضمــام الواليات املتحدة 

إلى الصفقة النووية.«
تتوقف  أن  الوقت نفســه يجب  وفي 
الهجمات على املالحة املدنية في أحد 
أكثــر املمرات املائيــة الدولية حيوية 
فــي العالم، التــي أدت إلــى ارتفاع 
أسعار النفط اخلام بأكثر من %3، يوم 
املاضي؛ فكل استفزاز جديد  اخلميس 
ســيجعل من الصعب جتنــب كارثة 

إقليمية جديدة.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
افــاد مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقية امس السبت، بأن مدنيا قتل 
بهجوم مســلح في مدينة الشعلة 

شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن »مسلحني مجهولني 
النار من اســلحتهم الكامتة  فتحوا 
الشــعلة  مدينة  ضمن  مدني  باجتاه 
شــمالي بغداد، ما اسفر عن مقتله 
في احلــال« ، مضيفــا أن »قوة امنية 
الــى مكان احلــادث ونقلت  توجهت 
اجلثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت 

حتقيقا باحلادث«. 

ديالى – قصف جوي 
افاد مصدر فــي خلية اإلعالم االمني 

اثنني،  ارهابيني  الســبت مبقتل  امس 
وتدمير وكر لهمــا بقصف جوي في 

محافظة ديالى.
وذكــر املصــدر االمنــي ان »االبطال 
فــي طيران اجليش وخالل اســنادهم 
لقطعات قيادة عمليات ديالى، متكنوا 
من قتل إرهابيني إثنني يستقالن عجلة 
في قرية اخمليســة ضمــن محافظة 
ديالى« ، مضيفا ان » القصف اســفر 

ايضاً عن تدمير وكر لالرهابيني«.

كركوك – اعتقال ارهابي 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة كركوك امس الســبت ان 
قوة أمنية القت القبض على ارهابي 
في عصابات داعــش داخل مخيمات 

النازحني .

وذكــر املصــدر ان »قوة مــن وكالة 
على  القبض  ألقــت  االســتخبارات 
احد االرهابيني في محافظة كركوك 
 /4 واملطلوب على وفق احــكام املادة 
ارهــاب والذي يعمل على نقل عائالت 
عصابــات داعــش داخــل مخيمات 
النازحني وهو مــن املطلوبني للقوات 
عمليات  بعــدة  ألشــتراكه  االمنية 
ارهابيــة« ، مضيفــا ان عملية القاء 
الرصد  القبــض متــت مــن خــالل 
واملتابعة ملديرية استخبارات الشرطة 

االحتادية«.

بابل – جثة مجهولة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
جثة  بانتشــال  الســبت  امس  بابل 
مجهولة الهوية من »بزل« في قضاء 

الهاشمية .
إن »مفــرزة من مركز  وقال املصــدر 
دفــاع مدني الهاشــمية متكنت من 
انتشال جثة مجهولة الهوية من بزل 
اخلميسية القريبة من السريع الدولي 
بقضاء الهاشــمية في بابل« ، الفتا 
الى ان القوات االمنية تعلن بني فترة 
وأخرى عن انتشــال جثــث مجهولة 
الهوية من االنهر في مناطق متفرقة 

من البالد. 

صالح الدين – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
بانفجار  الســبت  امس  الدين  صالح 
استشهاد  عن  اسفرت  ناسفة  عبوة 
وأصابة أربعة عناصر من قوات احلشد 
الشــعبي خالل عملية استطالع بني 

طوزخورماتو وتكريت .
وذكــر املصدر ان »قوة مــن اللواء 52 
باحلشــد الشــعبي نفــذت عملية 
استطالع للطريق الرابطة بني قضاء 
اســفرت عن  بتكريت،  طوزخرماتــو 
العثور على مضافات لداعش والعثور 
على اســلحة خفيفة ومتوسطة«، 
مضيفا ان »عبوة ناسفة انفجرت في 
اثناء العملية اســتهدف عجلة كان 
الشعبي  احلشد  مقاتلو  يســتقلها 
اربعة  اسفرت عن استشهاد واصابة 

من املقاتلني .

االنبار – ضبط اعتدة 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
امــس  العســكرية  االســتخبارات 
الســبت االســتيالء علــى كــدس 

لالعتدة واألسلحة في جزيرة اخلالدية 
مبحافظة االنبار.

وقــال املصــدر ان »مفــارز مديريــة 
الفرقة  في  العسكرية  االستخبارات 
استخبارات  مع  وبالتعاون  العاشــرة 
الفوج الثالــث لواء املشــاة ٣٩ وأثر 
متكنت  دقيقة  استخبارية  معلومات 
من االســتيالء على كدس للعتاد في 
صحراء اجلريحة باخلالدية – االنبار«  ، 
مضيفا أن »القوة ضبطت فيه هاون 
٨١ ملــم عــدد / ١٣ ،وركيزة هاون ٨١ 
ملم عدد / ١١، وصفيحة قاعدة هاون 
عدد / ١٥، وســبطانة هــاون ٦٠ ملم 
عــدد / ٢ ، وقنبرة هــاون ٨١ ملم عدد 

.»١٠ /

نينوى – عملية امنية 

اكد مصد في مديرية االســتخبارات 
العســكرية في قيادة عمليات نينوى 
امس الســبت ان مفرزة امنية القت 
في عصابات  على مســؤول  القبض 

داعش االرهابية.
»اثــر معلومات  انــه  املصدر  وذكــر 
القبض  القاء  مت  دقيقة  اســتخبارية 
اإلرهابيني  احــد  على  امنية  بعملية 
فــي حي التنــك باجلانــب األمين من 
املوصل«، مبينــا ان »هذا اإلرهابي قد 
بـ«ديوان  مايسمى  عن  مسؤوالً  عمل 
الغنائم« فــي القيــروان ولديه أحد 
اوالده من الدواعش كان قد قتل على 
يد قواتنــا األمنية في إثنــاء معارك 
التحرير وهو مــن املطلوبني للقضاء 
مبوجب مذكرة قبض على وفق إحكام 

املادة 4 إرهاب«.

هجوم مسلح في مدينة الشعلة شمالي العاصمة بغداد * مقتل ارهابيين وتدمير وكر لهم بقصف جوي بديالى
انفجار عبوة خالل عملية استطالع في صالح الدين * اعتقال مسؤول في عصابات داعش ايمن الموصل

د. علي شمخي 
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3محليات

البصرة _ سعدي السند :

برعاية وزير النفط ثامر الغضبان 
وأعضــاء جلنة  رئيس  وبحضــور 
النواب  فــي مجلــس  الطاقــة 
احتفلت شــركة نفــط البصرة 

باليوبيل الذهبي لتأسيسها . 
الشركة افتتحت بهذه املناسبة 
عددا مــن املشــاريع احليوية في 
وتكرمي  القرنــة/1  حقــل غــرب 
ملنتســبي  البطولية  الوقفــات 
شــركة نفط البصرة لتصديهم 
اجلارفة  للســيول  وإصرار  بعزمية 
النفطية في  احلقول  التي هددت 

مجنون وغرب القرنة.
لشــركة  العام  املديــر  والقــى 
إحســان  املهندس  البصرة  نفط 
كلمــة  إســماعيل  عبداجلبــار 
باملناســبة شــكر فيها كل من 
حضــر  ومن اســهم ويســهم 
في إزدهار الشــركة كونها املورد 
األهم القتصــاد البلد، كما أثنى 
على اجلهود التــي قدمتها قيادة 
احلشــد  وهيئة  البصرة  عمليات 
الشــعبي ووزارة املوارد املائية في 
التصدي للســيول التي واجهت 
حقول الشركة للمدة من الثاني 
عشر من شــباط ولغاية الثالث 

من آيار املاضي.
وتخلل احلفل عرض فيلم وثائقي 
قامت  التــي  األعمال  أهــم  عن 
بها الشــركة من خالل إنشــاء 
اجلسور  وتشييد  الترابية  السداد 
األنبوبية لتحويل مجرى املياه إلى 
األهوار القريبة لإلســتفادة منها 

مستقبالً. 
ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية 
في البصرة أوبريتــا بعنوان ) نبع 
اخليــر( . من كلمــات داود الغنام 
وأحلان يوســف نصار وإنتاج إعالم 

نفط البصرة ..
وفي ختام احلفل كرمت شــركة 
جاســم  الفريق  البصــرة  نفط 
قاسم نزال قائد عمليات البصرة 
ونائــب رئيــس هيئــة احلشــد 
أبو مهــدي املهندس  الشــعبي 
ونائبه أبو علي الكوفي وعدداً من 
الذين  واملنتسبني  الشــخصيات 

اسهموا بالتصدي للسيول.

مشاريع حيوية 
الشركة  بيوم  األحتفال  وســبق 
إفتتاح عدة مشــاريع حيوية في 
حقل غرب القرنة/1 من قبل رئيس 
وأعضاء جلنة الطاقــة النيابية ، 
اذ مت إفتتاح مشــروع ضفة العزل 
األولية في احملطة الثامنة بطاقة 
100 ألف برميل في اليوم ومشروع 
ضفة النفط الرطب ) ضفة عزل 
 50-40 بطاقة  ومتنقلــة  كاملة 

ألف برميل باليوم( ، 
املصاحب  املاء  مشــروع  وكذلك 
ملعاجلــة امليــاه املصاحبــة بعد 
جتميعهــا مــن ضفــاف النفط 
العزل  فــي محطــات  الرطــب 
الثــالث لتصبــح مياهــا نقية 

صاحلة للحقــن وبطاقة 90 ألف 
برميل ماء باليوم ومشروع إنشاء 
اخلزانــات املرحلــة الثانيــة وهو 
اخلزنية  الطاقة  لتوسيع  مشروع 
للمحطــة الثامنة بعــد إدخال 
األولية.  العــزل  ضفة  مشــروع 

DS-8 IOT للعمل.
الطاقة  جلنة  رئيــس  وأعرب  هذا 
النيابيــة هيبت احللبوســي عن 
سعادته مبا شــاهد من منجزات 
اســهمت وستسهم في إنعاش 
إقتصــاد البلــد، ومــا يقدمــه 
املنتســبون من نكران للذات وما 
وصلت اليــه الصناعة النفطية 

في شركة نفط البصرة 
الزائــر املهندس  ورافــق الوفــد 
اجلبار إســماعيل  إحســان عبد 

املدير العام لشركة نفط البصرة 
واملهندسني  املسؤولني  من  وعدد 

والفنيني في الشركة.
وواصلت جلنة الطاقة في مجلس 
النفطية  للمواقع  زيارتها  النواب 
حيث  البصرة  نفط  شــركة  في 
موقــع محطة  الزيارة  شــملت 
عــزل حمــار مشــرف ومت اللقاء 
باملنتســبني واالســتماع لشرح 
التي  االجنــازات  أهم  مفصل عن 
حتققت فيها بصفتها واحدة من 
أحدث احملطات وأكثرها تطوراً في 

العراق والشرق األوسط .
كما زار الوفد النيابي شركة احلفر 
العراقية وشركة غاز اجلنوب وغاز 
البصرة للوقوف على االحتياجات 
واملعوقــات التــي تعانــي منها 

هذه الشــركات وسبل معاجلتها 
واملشاريع التي نفذتها.

وانتخــب موظفو شــركة نفط 
انتخابياً  12 مركــزاً  البصرة عبر 
موزعة على مواقع الشركة ثالثة 
ليمثلهم  بينهم  من  أشــخاص 
مجلس  في  منهــم  اثنان  فعلياً 
الثالث  يبقى  فيما  الشركة  إدارة 

كبديل احتياط.
وفــي خــالل جولتــه التفقدية 
لعدد من املراكــز االنتخابية قال 
عضــو اللجنة العليا املشــرفة 
علــى االنتخابات، معــاون املدير 
العام لشــؤون اخلطط واملوازنات 
أحمد فاضل إدهيم ان االنتخابات 
مضت بشــكل جيــد وبحضور 
جهات رقابية عدة ممثلة بالقسم 

املنشآت  وقسم حماية  القانوني 
إضافة  الشركة  وإعالم  النفطية 
إلى ممثلني عن املرشحني أنفسهم، 
ولم تؤشر اية مشكالت في أثناء 
ذلك من شأنها أن تؤثر على سير 
رافق  وقد   ، االنتخابيــة  العملية 
املعــاون في هــذه اجلولــة  عبد 
اجلبار عباس محمــد مدير هيئة 
تشــغيل حقل غرب القرنة /1، و 
مبدر ضيدان وكيل مدير قســم 

العالقات العامة.
واســفرت النتائج األولية عن فوز  
مبــارك صاهــود محمــد كامل 
في املركــز األول بـــ6775 صوتاً، 
ووسام رحمن مطر ظاهر بـ 6610 
أصــوات، وعلي عبــد علوان عبد 

اهلل بـ 5754 صوتاً.

شركة نفط البصرة تفتتح عددا 
من المشاريع المهمة في حقل غرب القرنة / 1

خالل احتفالها باليوبيل الذهبي لتأسيسها وبحضور لجنة الطاقة النيابية

افتتحت شركة نفط 
البصرة مشروع 

ضفة العزل األولية 
في المحطة 

الثامنة بطاقة 100 
ألف برميل / يوم 
وكذلك مشروع 

الماء المصاحب في 
محطات العزل الثالث 
بطاقة 90 ألف برميل 

ماء باليوم

جانب من زيارة جلنة الطاقة النيابية الى شركة نفط البصرة
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وزير النقل يبحث افتتاح 
خط طيران مباشر بين 

بغداد وباريس

مجلس الصدر يعقد 
جلسته المعتادة 
الثالثاء المقبل 

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزيــر النقل املهنــدس عبــداهلل لعيبي مع 
نظيرته الفرنسية اليزابيث بورن في مقر وزارة النقل 
الفرنســية  افاق التعاون املشــترك بني البلدين في 

مجال النقل .
واوضح الوزير خالل اللقاء الى سعي الوزارة بتطوير 
واقع النقل العراقي اجلوي من خالل املباشرة بافتتاح 
خط طيران مباشر  )بغداد - باريس( )باريس - بغداد( 
وذلك لتأمني خدمات النقل اجلوي املباشــر للجالية 

العراقية في فرنسا .
واضاف الوزير ان مــن اولويات اهتمــام وزارة النقل 
العراقية تقدمي الدعم الفني واللوجســتي ملساندة 
اخلطــوط اجلوية العراقية وســلطة الطيران املدني 
لرفع احلظر اجلــوي االوروبي املفــروض على طائرات 
الناقل الوطني ، من خالل ارســال فرق متخصصة 
واستشارية مشتركة من اخلطوط اجلوية والطيران 

املدني لدعم بلوغ املعايير الدولية .
من جانبهــا اكدت بورن على مســاندة العراق عبر 
الشــركة العامة للخطوط اجلوية العراقية وتوافق 
الرؤى حــول افتتاح اخلط اجلوي املباشــر بني العراق 

وفرنسا .
وفي نهاية اللقاء قدم وزير النقل لنظيرته الفرنسية 
درعا يجسد صرح ميناء الفاو الكبير الذي يعد بوابة 
العراق نحو العالم، ولنقل صورة ايجابية مشــرقة 
عن العراق واهــم االجنازات التي تقدمها وزارة النقل 

خالل الفترة احلالية .
يذكر ان زيارة وزير النقل الى فرنســا جاءت بناًء على 
دعوة موجهة من نظيرتة الفرنسية للمشاركة في 
املعرض الدولي الثالث واخلمسني للطيران والفضاء 
)SIAE( وزيــارة مقر الشــركات العامليــة للطيران 
.Boeing ،   THALES ، Airbus ، ADPi واهمها شركة

بغداد _ الصباح الجديد :
الثقافة واآلداب  يتشــرف مجلس الصدر منتدى 
بدعوتكم حلضور جلســته املعتــادة في الثالثاء 
االخير من كل شــهر، فأهال بكــم ولكم في كل 

خطوة ألف مرحب .
اّن مجلــس الصدر اضافــة نوعّيــة للمجالس 
املتميزة بالنكهة الوطنيــة ، والرؤية املوضوعية، 
ومالمســة قضايانا الراهنة بــكّل ما حتمله من 
تطلعات وتضاريس ، وبحضوركم – ومن ترغبون أْن 
يصاحبكم - يــزدان اجمللس،  ومبداخالتكم القيمة 

تعظم االفادة .
وستكون اجللســة في الساعة الثامنة والنصف 
من مساء يوم الثالثاء املقبل في مكتب سماحة 
الســيد الصدر بالقرب من ســاحة عبد احملسن 

الكاظمي
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بغداد _ الصباح الجديد :

الى  الكتريك  تسعى شــركة جنرال 
دعــم الشــباب العراقي وتســليط 
الضوء علــى ابداعاته فــي محاولة 
للكشــف عن اجلوانب االبداعية في 

هذا البلد.
وقد اصبح العمل مع الشــباب على 
أساس تخصصي وواحداً من االجتاهات 
الرئيســة التي بدأت تشــق طريقها 
واجملتمعات،  البلــدان  غالبيــة  فــي 
الشخصية  تســتهدف صقل  والتي 
الشبابية، وإكسابها املهارات، واخلبرات 
العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل 
املطلوب لضمان تكيفها السليم مع 
املســتجدات، وتدريب القادة الشباب 
في شتى امليادين اجملتمعية ، مما جعل 
عبر  تســعى  ان  الكبرى  الشــركات 
ارجــاء املنطقة الى تنمية الرأس املال 
البشري كأولوية قصوى لدفع عجلة 
التنميــة االقتصاديــة، إضافــة إلى 
السعي لتعزيز ريادة األعمال وتوسيع 

الصناعات املعرفية

وقالــت املهندســة رميا طبــرة مدير 
الطاقة  داخل قطاع  فعلي  مشــروع 
انها تعمل مع شركة جنرال الكتريك 
منذ عــام 2017 في مجــال الطاقه 
وحاليــا ضمــن فريق ادارة مشــاريع 
توليد الطاقة الكهربائية في برنامج 
املالكات  بتدريــب  يختــص  تطويري 
في مشــروعي  الشــابة  العراقيــة 
محطتي كهرباء السماوة والناصرية 

املركبتني.
واضافت انها تعمــل ايضا على دعم 
فــي محطــة كهرباء  املوقــع  إدارة 
الســماوة املركبة جنبا إلى جنب مع 
فريــق العمل لتنفيذ املشــروع وتعد 
فرصــة كبيــرة للتعلم، واكتســاب 
اخللفية التقنية املطلوبة وبناء أساس 
متواصل  بشــكل  العمل  لبدء  متني 
، الفتــة الــى وجــود برامــج خاصة 
الستقطاب الشباب اضافة الى وجود 
البرنامج لتطوير  اخر ضمن هذا  عدد 
مهاراتهم وقابلياتهم الفنية واالدارية 
مفاصــل  ادارة  فــي  واللوجســتية 

الشركة .
واوضحت املهندســة رميا انها تشعر 

بالفخر بقدرات الشباب التي تسمح 
لهم باالبداع من خالل التعلم واملثابرة 
توفير  في  املطلوبة  االهداف  لتحقيق 
مكامن  ومعاجلة  الكهربائية  الطاقة 
اخللــل التــي يعاني منها الشــعب 
العراقــي منذ ســنوات طويلة ، من 
تعمل  كمهندســة  التحــدي  خالل 
مــع زمالئها الشــباب مــن الفنيني 
واملهندســني الذين تدربــوا من خالل 
التــي تنظمها  املتواصلة  الــدورات  
شركة جنرال الكتريك من اجل توفير 
الطاقــة الكهربائية مبــا يكفي الى 

جميع العراقيني على مدار اليوم .
واشارت املهندسة رميا الى ان وجودها 
في موقع العمل اصبح جتربة ملهمة 
علــى جميع االصعــدة وخاصة بعد 
توفيــر الدعم من جميــع االجتاهات 
ســواء من العاملني في شــركة جي 
اي او زمالئــي من شــركة انكا او من 
، معربة في  الكهربــاء  وزارة  مالكات 
ختام حديثها عن الفخر في اســهام 
املهندسني الشباب في حل مشكلة 
ازمة الطاقــة الكهربائية التي عانى 
منهــا العــراق ومــا زال يعاني منها 

لســنوات طويلة ، الفتا الى سعيها 
الدائم والــدؤوب للعمل على صيانة 
وتأهيــل الوحــدات واضافة محطات 
التيار  ايصــال  اجــل  مــن  جديــدة 
 ، العراقيني  الى جميــع  الكهربائــي 
مؤكــدة انها بعملهاهــذا تكون قد 
املواطنني  العبء عــن كاهل  خففت 
من اجل توفير الراحــة لهم وخاصة 
بعد رفع معاناتهم في فصل الصيف 

القائظ . 
ويتمثل دور جنرال الكتريك كشــريك 
للعراق في مواصلة تقدمي أحدث احللول 
والتقنيات ومشــاركة أفضل اخلبرات 
مع عمالئنــا احملليني لنعمل معاً على 
تعزيز البنــى التحتية في العراق- ومبا 
يشمل أهم القطاعات احليوية: توليد 
املياه،  معاجلة  والغاز،  النفط  الطاقة، 
الطيران والرعاية الصحية ، والشركة 
فخورة للغايــة مبا حققته »للطاقة« 
خالل األشــهر الـــ 12 املاضية، حيث 
قدم العديد من اخلدمات والتحديثات 
التــي ســاعدت وزارة الكهرباء على 
حتقيق أعلى مســتويات إنتاجية في 

قطاع الطاقة بالعراق منذ 15 عاماً. 

تقرير

جنرال اليكتريك تعد برامج تطويرية لتدريب المالكات العراقية الشابة

التقى وزير التجارة الخارجية والتعاون اإلنمائي الهولندية

تسعى لتعزيز ريادة األعمال وتوسيع الطاقات المعرفية

بغداد _ الصباح الجديد :
دعــا وزير الزراعة الدكتور صالح احلســني 
للدخول  الهولنديــة  الشــركات  كبريات 
بشــراكة مع القطاع اخلاص العراقي نظرا 
لتطوره الكبير باإلنتاج الزراعي ، حيث اكد 
احلسني حرص احلكومة العراقية على منح 
التسهيالت املطلوبة للشركات الهولندية 
لالستثمار في العراق، وضمان العمل على 

اجناح مهامها ، واالستفادة من خبراتها.
وجــاءت دعــوة وزيــر الزراعة للشــركات 
القطاع  مبنتدى  املشاركة  الهولندية خالل 
اخلاص العراقي - الهولندي الذي اقيم حتت 
الذي  والزراعة«  امليــاه  »الترابط بني  عنوان 
استضافته مؤسستا Deltares الهولندية، 
، وحضــره   World Horti Center ومركــز 
عدد من شــركات القطاع اخلاص العراقية، 
الهولندية اخملتصة في  وكبريات الشركات 
ادارة املياه والزراعــة، مت خالله عرض احدث 
في  املســتعملة  والتكنولوجيا  التقنيات 
البذور،  الزراعة وتنميتها، سيما في مجال 
واســتعمال طرق الري احلديثة حيث أقيم 

املنتدى مبناســبة مشــاركة وزارة الزراعة 
الزراعــة واملياه الذي  العراقية فــي مؤمتر 
أقيم في جامعة wageningen الهولندية 
حيث شدد  احلســني  على دعوة القطاع 
اخلاص والشــركات الهولندية املتخصصة 
الزراعية اإلنتاجية واخلدمية  بالنشــاطات 
العراقي إلقامة  اخلاص  القطاع  ملشــاركة 
مشــاريع وصناعات زراعية حتويلية تسهم 
في تطوير اقتصاد البلدين الصديقني وتعزز 

حالة االمن الغذائي.
واشــار الوزير الى اهمية التعــاون الدولي 
من اجل نقل وتوطني التكنولوجيا احلديثة 
في شــتى مجاالت القطاع الزراعي وذلك 
لدعم العملية اإلنتاجية والتنموية بهدف  
ضمان تنمية زراعية مستدامة وحتقيق امن 
غذائي يســتند إلى قواعد علمية رصينة 
وآفاق مســتقبلية واعدة ، وتعزيز التعاون 
مع اجلامعة املذكورة من خالل توقيع اتفاق 
) نوايا ( والذي سيســهم بشكل فاعل في 
تطوير قدرات الباحثني والعاملني بالقطاع 
الزراعــي علميا بغية حتســني حالة االمن 

الغذائي في البالد .
وعلى هامــش املؤمتر  قام الوفــد العراقي 
بزيــارة  لعدد من مصانــع االلبان املتطورة 
في اململكة الهولندية برئاسة وزير الزراعة 
وعضوية عدد من شــركات القطاع اخلاص 
اخملتصــة بالبذور والدواجــن وأبقار احلليب 
والصناعات الزراعية التحويلية في خطوة 
إيجابية مهمة متمثلة باشــراك القطاع 
اخلاص املســؤول عن العمليــة اإلنتاجية 
بالعــراق في اعمال مؤمتــر الوضع الزراعي 
واملائــي في العــراق الذي عقــد في مقر 
جامعة    wageningen الهولندية لغرض 
تنظيــم تعاون مســتقبلي بــني البلدين 
الزراعة وإدارة املياه  الصديقني في مجاالت 
فضال صناعة األلبان ومشتقاتها واألسس 

العلمية احلديثة في االنتاج .
على صعيــد متصل التقى وزيــر الزراعة 
وزيــرة التجارة اخلارجية والتعــاون اإلمنائي 
الهولنديــة ســيرخيد كاخ بحضور الوفد 
العراقي املشــارك في مؤمتر الزراعة واملياه 
الــذي عقد فــي هولندا بهــدف النهوض 

بواقع التبادل التجاري ومستوى الصناعات 
التحويلة .

ولفــت الوزير الــى وضع أطــر جديدة في 
مجال التبادل التجاري الزراعي بني البلدين 
االقتصاد  دور  تعضيــد  بغيــة  الصديقني 

الوطني ورفع كفاءة املنتج الزراعي احمللي.
وبني احلســني رغبــة احلكومــة العراقية 
االستفادة من اخلبرات الهولندية في انتاج 
وصناعة االلبان وتربية املاشية سيما طرق 
التســويق املتطورة واملتبعة فــي العالم 
املتقدم زراعيــا مبا فيها إشــراك القطاع 
اخلاص فــي مجال االنتــاج الزراعي وتقدمي 
التسهيالت الالزمة له للنجاح ، فيما ابدت 
وزيــرة التجارة اخلارجية والتعــاون اإلمنائي 
الهولندية رغبة بالدها في فتح افاق تعاون 
التجاري  التبادل  وتطوير مســتوى  جديدة 
مبا يخدم املصالح املشــتركة ، مشيرة إلى 
املميزات والقدرات الكبيــرة التي ميتلكها 
العــراق واملــواد الطبيعية ورغبــة بالدها 
لالســتثمار وتبــادل اخلبــرات معربة عن 

سعادتها بلقاء الوفد العراقي . 

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير الصناعة واملعادن الدكتور 
صالــح عبــداهلل اجلبــوري مبكتبه 
الرســمي مع الســفيرة االسترالية 
عالقات  لونديــز  جــوان  العراق  لدى 
التعاون الصناعي بني اجلانبني وسبل 
تعزيزها. واكــد الوزير خالل اللقاء ان 
العراق بحاجــة الى اخلبرات االجنبية 
وتنويع  الصناعي  بالقطاع  للنهوض 
املنتج احمللي ، مشيرا الى توجه وزارة 
الصناعة واملعادن نحو االنفتاح على 
واســتقطابها  العاملية  الشــركات 
للدخــول فــي شــراكات ناجحــة 
الوزارة  مع نظيراتهــا من شــركات 
لتأسيس مشــاريع صناعية جديدة 
تعــود باملنفعة لــكال البلدين على 
االســتثمارية  والفرص  امللفات  وفق 
املطروحــة واملعلنــة ومبوجب االطر 
القانونيــة املوضوعة بهــذا اجلانب ، 
ســيما وان الســوق العراقية سوق 
واعدة وجاذبة لالســتثمار في شتى 
اجملاالت والقطاعات ، الفتا الى سعي 
وحرص الوزارة لالستعانة واالستفادة 

من التجارب الناجحة في شــتى دول 
جديدة  صناعــات  لتوطني  العالــم 
ومتطلبات  احتياجــات  يغطــي  مبا 
الســوق العراقية.  من جانبها ابدت 
السفيرة االسترالية رغبة حكومتها 
والشركات ورجال اإلعمال االستراليني 
الى  والدخول  العــراق  فــي  بالعمل 
السوق احمللية للمشاركة في تطوير 
الصناعة فيهــا واعادة االعمار . على 
صعيد اخر جهزت الشــركة العامة 
للصناعات التعدينية احدى شركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن القطاعني 
العــام واخلاص مبنتجاتهــا املتنوعة.  
وافاد مصدر مخول في الشــركة ان 
املالكات الفنية في مصنع مضافات 
كهرباء  بتجهيز محطة  قامت  املياه 
ديزالت حديثة التابعة الى الشــركة 
الكهربائية  الطاقــة  النتاج  العامة 
االولى  بالوجبة  الوسطى  للمنطقة 
من مضافــات املياه بكمية )12( طنا 
من اصل )24( طنا والتي تشمل ماص 
االوكسجني للمراجل البخارية ومانع 
تآكل وتكلس املراجل البخارية ومزيل 

تكلس املعادن وجتهيز الوجبة الثانية 
خالل االيام املقبلة .

واضاف املصــدر أن معمل املضافات 
اخلرســانية  جهز شــركة اجملموعة 
للكونكريــت اجلاهز فــي محافظة 
خرســانية  مبضافات  الســليمانية 
وعلى وجبتــني بكمية )18( حاوية أي 
ما يعادل )20( طنا لكل وجبة ، مشيرا 
ان معمل املضافات اخلرســانية  الى 
ينتج تسعة انواع من املضافات منها 
ما يســتعمل كمادة ملدنة ومؤخرة 
لزمن التصلب االبتدائي للخرســانة 
ومنها مايســاعد علــى تقليل زمن 
التحقــق وزيادة مقاومتها للكســر 
وغيرها. في السياق ذاته اشار املصدر 
الى ان معمــل االلياف الزجاجية في 
مصنع التعدين التابع للشركة جهز 
 )500( البناء بكميــة  مركز بحــوث 
الزجاجية  كغم من مــادة االليــاف 
املقطعة وفق املواصفات القياســية 
العامليــة وبجهــود اســتثنائية من 
مــالكات املعمل على مدار اســبوع 

كامل.   

وزير الزراعة يدعو كبريات الشركات الهولندية 
للدخول بشراكة مع القطاع الخاص العراقي

العراق يبحث اسهام الشركات االسترالية
 في تطوير القطاع الصناعي
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفــادت وزارة الصحة في قطــاع غزة بإصابة 79 شــخصا 
باإلضافــة إلى مســعف، جراء قمــع القوات اإلســرائيلية 
فعاليات امس االول اجلمعة الـ63 ملســيرة العودة وكســر 
احلصار شــرق القطاع. وقد بدأت اجلموع الفلســطينية في 
وقت ســابق من امس االول اجلمعــة، بالتوافد إلى مخيمات 
العودة على طول احلدود الشــرقية لقطاع غزة، للمشاركة 
في جمعة مسيرات العودة وكسر احلصار حتت عنوان »األرض 
مش للبيع«. وأعلنت وزارة الصحة منذ الصباح أن طواقمها 
الصحية في النقاط الطبية واملشــافي وسيارات السعاف 
أنهت اســتعداداتها جملــاراة انطالق فعاليات يــوم اجلمعة، 
التي قتــل خاللها منذ انطالقها فــي 30 مارس 2018، 306 
فلســطينيا وأصيب 17581 مدنيا. وصرح املتحدث باســم 
حركة »حمــاس« عبد اللطيف القانوع بأن املشــاركني في 
جمعة »األرض مش للبيع«، يؤكدون قبل انعقاد ورشة املنامة 
أن »فلسطني ليست قضية اقتصادية وإمنا قضية حترير األرض 
من االحتالل وعودة الشــعب الفلســطيني للديار«. ودعت 
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلســطني، مــن جانبها كافة 
الدول العربية لالمتناع عن حضور ورشة البحرين واملشاركة 
فيها »احتراما لوحدة املوقف الوطني الفلســطيني وإرادة 
شــعبنا وحرصا على مصاحله وحقوقــه الوطنية«. وقالت 
إن »مسيرة العودة مســتمرة بأدواتها الشعبية حتى حتقق 
أهدافها، وال ميكن مقايضتها بأي ثمن كان، باعتبارها أسلوب 
نضالي جماهيري يجب أن يتطور ليشمل كافة أماكن تواجد 
الشعب الفلسطيني حتى رحيل االحتالل عن كافة أراضينا 

الفلسطينية وضمان حق العودة وفق القرار األممي 194«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلت وكالة رويتــرز عن دبلوماســيني أن الواليات املتحدة 
طلبت مــن مجلس األمــن الدولي عقد جلســة مغلقة 
بشــأن إيران، يوم االثنني املقبل. وفي مذكــرة وزعتها بعثة 
واشــنطن لدى األمم املتحدة امــس االول اجلمعة، واطلعت 
عليها الوكالة، أكد الدبلوماسيون األمريكيون أنهم ينوون 
»إحاطة اجمللس بشــأن آخر املســتجدات بخصــوص إيران 
وتقدمي مزيد من املعلومــات عن التحقيق في الهجوم على 
ناقالت النفط في اخلليج«. وكانت واشنطن الليلة املاضية 
بصدد شــن ضربات مركزة على اجلمهورية اإلســالمية ردا 
على إســقاطها طائرة مســيرة للجيــش األمريكي فوق 
اخلليج، لكن الرئيــس األمريكي دونالد ترامــب تراجع قبل 
دقائق معــدودة من بدء الهجوم. وصــرح الرئيس األميركي 
دونالد ترامب أن اجليش األميركي أوشك على تنفيذ ضربات 
عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط طهران طائرة استطالع 
أمريكيــة مســيرة، ولكنه تراجــع عن القــرار حرصا على 
اخلسائر في األرواح التي ســتقدر بنحو 150 شخصا وأملح 
إلى أنه ما زال منفتحا على إجراء محادثات مع طهران. ودمر 
صاروخ إيراني ســطح-جو الطائرة األمريكية املسيرة وهي 
مــن طراز جلوبال هوك اخلميس. وقالــت طهران إن الطائرة 
املسيرة أسقطت فوق أراضيها بينما قالت واشنطن إن ذلك 
حدث فــوق املياه الدولية في مضيق هرمز. وأججت الواقعة 
اخملاوف الدولية من مواجهة عسكرية مباشرة بني اخلصمني 
وارتفعت أســعار النفط بأكثر من واحد باملئة لتتخطى 65 
دوالرا للبرميل امس االول اجلمعة بسبب اخملاوف من احتمال 

تعطل صادرات النفط من اخلليج.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
التقى امس السبت ممثلون عن 
حركة االحتجاج في الســودان 
ملناقشــة  االثيوبي  الوســيط 
اخلطــوط  لتحديــد  وثيقــة 
االنتقال  لعمليــة  العريضــة 
بيــان  السياســية، بحســب 

لـ«قوى إعالن احلرية والتغيير«.
وأعلن حتالف »قوى إعالن احلرية 
والتغييــر« فــي وقــٍت متأخر 
امس االول اجلمعة أنه تســلم 
الوثيقــة التي متّثــل »مقترحاً 
لوثيقة اتفاق إعالن مبادئ حول 

الترتيبات االنتقالية«.
وبعد أشــهر من تظاهرات أدت 
إلــى إطاحة اجليــش بالرئيس 
عمر البشــير في 11 نيســان 

، يبقــى الســودان فــي حالة 
نــزاع بــني اجمللس العســكري 
وبني  البالد  يدير  الذي  االنتقالي 
للحركة  األساســية  القــوى 

االحتجاجية.
احلرية  إعــالن  قــوى  وأكــدت 
والتغييــر في البيان أن الوثيقة 
التــي تلقتهــا من الوســيط 
االثيوبــي قائمة على »حصيلة 
مشــاوراته معنا ومــع اجمللس 
البيان  وأضــاف  العســكري«. 
أن هذه الوثيقــة »تخضع اآلن 
للنقاش داخل أجهزة قوى إعالن 
احلرية والتغيير التي ســتلتقي 
محمود  اإلثيوبــي  الوســيط 
دريــر يوم غد الســبت لعكس 

موقفها من املقترح«.
بــني  املفاوضــات  وانهــارت 
احلكــم  فــي  العســكريني 
إلى  الهادفــة  واملتظاهريــن،  
 20 حتديد مستقبل البالد، منذ 
أيار. وال يــزال قادة االحتجاجات 
متشــددين مبوقفهــم حــول 
نقــاط كانــوا اتفقــوا عليها 
مع العســكريني قبــل تعليق 
بني شروطهم  ومن  املفاوضات. 
أن يكــون ثلثــي عــدد أعضاء 
االنتقالي مــن »قوى  البرملــان 
إعالن احلريــة والتغيير«.  واتفق 
أيضاً  واحملتجون  العســكريون 
علــى ان تكــون مــدة املرحلة 
االنتقالية 3 سنوات يليها نقل 

احلكم إلى سلطة مدنية.
وتصاعــد التوتر فــي 3 حزيران 
بلباس  مســلحني  تفريق  عند 
مقر  أمام  العتصام  عســكري 

اجليش في اخلرطوم.
وكان احملتجون يعتصمون هناك 
للضغــط على  أســابيع  منذ 
بنقل  واملطالبة  العســكريني 

السلطة إلى املدنيني.
وقتل 128 شــخصاً على األقل 
وتواصل  العمليــة،  هــذه  في 
القمــع في االيام التــي تلتها، 
من  مقربني  أطبــاء  بحســب 
بينما  االحتجاجيــة،  احلركــة 
تتحدث الســلطات عن مقتل 

61 شخصاً.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن البيــت األبيض امس 
الرئيــس  أّن  اجلمعــة  االول 
األميركــي دونالد ترامب عنّي 
مارك إســبر وزيراً للدفاع وهو 
منصب كان الضابط السابق 

يتواله بالوكالة منذ الثالثاء.
ويأتي تثبيت إســبر على رأس 
من  ســاعات  بعد  البنتاغون 
إعــالن ترامب أّنه أمر بشــّن 
إيران  على  عســكرية  ضربة 
ألغاهــا قبــل دقائق من  ثم 
إسقاط  بعد  وذلك  تنفيذها، 
إيران اخلميس لطائرة مسيرة 
أميركية. ويخلف إســبر )55 
عاما(، باتريك شــاناهان الذي 
حّل محّل الوزير جيم ماتيس 
إثر استقالة األخير في كانون 
األول على خلفية قرار ترامب 

املفاجــئ ســحب القــوات 
األميركية من سوريا.

ميلــك  لشــاناهان،  وخالفــا 
إســبر الذي خدم في اجليش 
األميركــي خالل حرب اخلليج 
فــي 1991 في وحــدة »101 
ولســبع  خبــرة.  ايربــورن«، 
ســنوات، كان مســؤوالً في 
اإلدارة التنفيذية في شــركة 

الدفاعية  للصناعات  رايثيون 
قبــل أن يعينه ترامــب وزيراً 

لسالح البر.
ووقــع اختيــار ترامــب على 
إســبر بعد أن قّرر وزير الدفاع 
بالوكالــة باتريك شــاناهان، 
املصادقة  آليــة  عن  التخّلي 
علــى تعيينــه وزيــراً أصيالً 
للدفــاع بســبب تســاؤالت 

الشــخصي  مباضيه  حتيــط 
بعنف  متعلقة  ومعلومــات 
إســبر  تعيني  وأتى  منزلــي. 
قبيل  للدفــاع  أصيــالً  وزيراً 
رحلته املقّررة إلى بروكســل 
حلضــور اجتمــاع وزراء دفاع 
 26 يومي  األطلســي  احللف 
و27 حزيــران اجلاري. وهو يأتي 
أيضاً فيما التوتر يتصاعد بني 

الواليات املتحدة وإيران.
وإســبر هــو ثالث شــخص 
يشــغل هــذا املنصــب في 
غضون ســتة أشــهر فقط، 
إلى  يحتاج  تعيينــه  يزال  وال 
وال  الشيوخ.  موافقة مجلس 
ينظر احللفاء األوروبيون بارتياح 
دونالد  الرئيس  سياسات  إزاء 
ترامب االنعزاليــة وانتقاداته 

املتواصلة للتحالفات.

إصابة 80 فلسطينيا في 
غزة خالل فعاليات »األرض 

مش للبيع«

واشنطن تطلب عقد 
اجتماع مغلق في مجلس 

االمن بشأن إيران

الحركة االحتجاجية في السودان تدرس
 وثيقة اتفاق لنقل السلطة

مارك إسبر وزيرًا اصيال للدفاع االميركية

متابعة ـ الصباح الجديد :

جنوب  دول  رابطة  زعماء  افتتح 
امس  )آســيان(  آســيا  شــرق 
السبت قمة تستمر يومني على 
الرغم من عــدم وضوح التقدم 
الذي ميكن للرابطة حتقيقه في 
الصني  ببحر  املتعلقة  النزاعات 
الروهينجا  ومعانــاة  اجلنوبــي 

الفارين من ميامنار.
ويتوقع أن تناقــش قمة رابطة 
دول جنوب شــرق آسيا )آسيان( 
التــي تنعقد برئاســة تايالند، 
اخلالفات في بحر الصني اجلنوبي 
واضطهــاد بورما للمســلمني 
البحــار  وتلــوث  الروهينغــا 

بالبالستيك.
غيــر أن التجــارة احتلت احليز 
األكبر إذ يحرص قادة »آســيان« 
على تســريع توقيع اتفاق جتاري 
قرابة  يشــمل  الصني،  صاغته 

نصف سكان العالم.
باســم  املعــروف  واالتفــاق 
االقتصاديــة  »الشــراكة 
يشمل  الشــاملة«  االقليمية 
رابطة  في  العشر  الدول  جميع 
آسيان إضافة إلى الهند واليابان 
وكوريــا اجلنوبيــة واســتراليا 

ونيوزيلندا.
للصني  آليــة  االتفاق  ويعتبــر 
في  التجــارة  قواعــد  لوضــع 
الهادئ،  آســيا-احمليط  منطقة 
الواليات  انســحاب  أعقاب  في 

املتحدة من املنطقة.
فبعد وقت قصير على انتخابه، 
األميركي  الرئيــس  انســحب 
دونالــد ترامــب مــن »اتفــاق 
الهادئ«  احمليط  عبر  الشــراكة 
-- الــذي كان ليصبــح أكبــر 
اتفاق جتاري فــي العالم -- بعد 
الوظائف«  ب«قاتــل  وصفه  أن 

األميركية.
وفيمــا أدى تبادل فرض رســوم 
اقتصادين  أكبــر  بني  جمركية 
فــي العالم إلى فــرار عدد من 
املصنعني من الصني إلى مالذات 
الرابطة،  أمانــا فــي دول  أكثر 
يقول خبراء االقتصاد إن الصورة 

الكبيرة للنمو العاملي قامتة.
املتحدث  السياق، قال  وفي هذا 
ويراشــون  التايالندي  احلكومي 

ســوكونداباتيباك للصحافيني 
االقتصادية  »الشراكة  اتفاق  إن 
أساسي  الشــاملة  االقليمية 

لزيادة حجم التجارة«
من جهته قــال وزير االتصاالت 
الفيليبنــي للصحافيني مارتن 
إم. أندنــار، »كلمــا مت تســريع 
أفضل«.  ذلــك  كان  تطبيقــه 
هي  احلرة  »التجــارة  أن  وأضاف 
حتما مــا نريده هنــا في هذه 
املنطقــة« الفتا إلــى أن النزاع 
الصيني  االميركــي  التجــاري 
تسبب في جعل »العالم بأسره 

يواجه صعوبات«.
والتقــدم بشــأن االتفــاق في 
األشــهر القليلة املاضية يراوح 
مكانه مــع تخوف الهند من أن 
تُغرق السلع الصينية الرخيصة 

سوق االستهالك الضخم فيها.
كما أثارت اســتراليا ونيوزيلندا 
تدابير  نقــص  بشــأن  مخاوف 
احلماية اخلاصة بالعمل والبيئة.

نقاش حول الروهينغا 
انتقادات  توجــه  مــا  وكثيــرا 
لرابطــة آســيان بأنهــا منبر 
فيه  تتغلب  مــا  غالبا  ضعيف 
على  الدبلوماســية  اللياقــة 
التحرك الفعال حيال مشكالت 

ملحة.
وأثــار الرئيس املاليــزي مهاتير 
محمــد اجلمعة احتمــال بروز 
بخصوص  بورما  مــع  مواجهة 
الروهينغــا، األقلية املســلمة 
التــي اضطــر أفرادهــا للفرار 
بأعداد كبيــرة إلى بنغالدش إثر 
أعمال  مــن  متتالية  موجــات 

العنف. وقال »نأمل أن يتم فعل 
شيء لوقف االضطهاد«.

والزعيمــة الفعلية لبورما اونغ 
سان ســو تشــي موجودة في 
القمة  في  للمشاركة  بانكوك 

التي تعقد في نهاية األسبوع.
وناقش وزراء خارجية دول آسيان 
إعــادة أكثر مــن 740 ألفا من 
الالجئــني الروهينغا فــروا إلى 
بنغــالدش، وفق وزيــر اخلارجية 

التايالندي دون برامودويناي.
وتعرض هــذا التكتل النتقادات 
إلى  الالجئون  يعود  أن  القتراحه 
بورما في غضون ســنتني، وفق 
تقرير مســرب اطلعــت عليه 
وكالة فرانس برس -- رغم أن أيا 
منهم لم يطلــب العودة حتى 
اآلن مشيرين إلى مخاوف أمنية.

وقال دون للصحافيني إن عملية 
ســريعة  »ســتكون  اإلعــادة 
وبورما تعــرف أن هذه العملية 

سيراقبها اجلميع«.
وبحســب مسودة نص اطلعت 
عليها وكالــة فرانس برس فإن 
للموافقة  مســتعدة  الرابطة 
علــى إعــالن »ملنــع وخفض« 
النفايــات البحريــة »بدرجــة 
البالســتيك في  بينها  كبيرة« 

أنحاء املنطقة.
ورغــم أن البيان هــو األول من 
نوعه للمنطقة املســؤولة عن 
ماليــني األطنان مــن النفايات 
البالســتيكية فــي احمليط كل 
عام، يخشــى النشطاء من أن 
النص ال يفعل ما يكفي لوقف 
ملرة  البالستيك  اســتخدامات 

واحدة .
ملناقشة  أيضا  القادة  ويستعد 
مســألة بحر الصــني اجلنوبي 
الشــائكة فــي اجتماعهــم، 
على  اتفاق  مســودة  ومراجعة 
أن  رغــم  ســلوك«،  »مدونــة 
إحراز  في  يشــككون  املراقبني 

تقدم يذكر نحو إجناز االتفاق.
وخيمت على النقاشــات حول 
البحــر الغنــي باملــوارد والذي 
تطالب بكني مبعظم مساحته، 
حادثة اصطدام سفينة صينية 
مبركــب صيــد فيليبينــي ما 

تسبب بغرقه.
وأعلنــت مانيال إطــالق حتقيق 
قالت  التي  احلادثة  في  مشترك 
إنها لن تؤثر على سير محادثات 

»مدونة السلوك«.

يشمل جميع الدول العشر في الرابطة ودول اخرى

اثناء المطالبة باستقالة رئيسة وزراء هونغ كونغ

قادة »آسيان« يلقون بثقلهم خلف اتفاق
 » الشراكة الشاملة« الذي تقوده الصين

االتفاق المعروف 
باسم »الشراكة 

االقتصادية االقليمية 
الشاملة« يشمل 

جميع الدول العشر 
في رابطة آسيان 
إضافة إلى الهند 

واليابان وكوريا 
الجنوبية واستراليا 

ونيوزيلندا
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قادة رابطة دول جنوب شرق اسيا

الشرطة تصف غلق مقرها بغير القانوني

شؤون عربية ودولية

متابعة ــ الصباح الجديد :

أعلنت شــرطة هونــغ كونغ امس 
الســبت أنها فتحــت حتقيقا ضد 
منذ  يغلقــون  الذين  املتظاهريــن 
امــس االول اجلمعة مقــر قيادتها 
رئيســة  باســتقالة  للمطالبــة 
املوالية لبكني  التنفيذية  السلطة 
كاري الم، معتبــرة أن عملهم »غير 

قانوني وغير عقالني«.
وقالــت الشــرطة في بيــان إنها 
»أبدت أكبر قدر من التســامح مع 
املتظاهرين الذين جتمعوا أمام املقّر، 
لكــّن طريقتهم فــي التعبير عن 
قانونية  غيــر  أصبحت  مطالبهم 

وغير عقالنية وغير معقولة«.
أّن »الشرطة ستحّقق  البيان  وأّكد 
بكل حزم في هذه األنشــطة غير 
القانونيــة«، موضحــة أنهــا لم 
تتمكن من االســتجابة نحو ستني 
تطويق  بســبب  مســاعدة  طلب 
مقرهــا. وأضافــت أن 13 من أفراد 
مستشفيات  إلى  »نقلوا  الشرطة 
للعالج«، بدون أن تكشــف أسباب 

ذلك.
من  صغيــرة  مجموعات  وقامــت 
الناشــطني بتقــدمي ورود إلى رجال 
الشرطة. وقال تسوي هاك هني )52 
عامــا( لوكالة فرانــس برس »نحن 
غاضبون جدا ونعتقد أن هونغ كونغ 
مكان ســلمي جدا وعلينا أن نعبر 

عن أفكارنا بطريقة سلمية«.
وكان آالف املتظاهريــن احتشــدوا 
العامة للشرطة  القيادة  أمام مقر 
في هونــغ كونغ امس االول اجلمعة 
رئيســة  باســتقالة  للمطالبــة 
السلطة التنفيذية وبإطالق سراح 
زمالئهم وبإجــراء حتقيق في تدخل 
الشرطة بعنف ضد جتمعات، خالل 
املستعمرة  أزمة تشــهدها  أخطر 
البريطانية الســابقة منذ عشرات 

السنني.
وتشهد املنطقة التي تتمتع بشبه 
حكم ذاتي حركة احتجاج تاريخية 
نزل خاللها في التاســع من حزيران 
حوالى مليون شــخص إلى الشارع 
وفي 16 من الشــهر نفســه نحو 
مليونــني، للتعبير عن معارضتهم 
بتسليم  قانون يســمح  ملشــروع 

مطلوبني إلى الصني القارية.
الم  أعلنت  الضغــط،  هــذا  وأمام 
تعليق مناقشة النص لكن احملتجني 
باتوا يطالبون باستقالتها وبسحب 

النص نهائيا.
الشــباب  املتظاهــرون  وقــام 
والســلميون الذيــن ال قيادة لهم، 

بتحركات عصيان مدني في املدينة 
اجلمعة في إطار ســعيهم ملباغتة 

احلكومة على ما يبدو.
وجتمع احملتجون الذين اختاروا اللباس 
األسود، في وقت مبكر من الصباح 
أمام البرملان احمللي، ثم أغلقوا لفترة 
»هاركورت  السريع  الطريق  قصيرة 

رود« بالقرب منــه ودخلوا إلى عدد 
من اإلدارات.

وبعــد ذلــك، توجهوا فــي أجواء 
من احلر الشــديد إلى مقــر قيادة 
باإلفــراج عن  الشــرطة مطالبني 
املتظاهريــن الذين أوقفوا في األيام 
األخيرة وهم يرددون »عار على رجال 

الشــرطة الفاســدين« و«أطلقوا 
ســراح الصاحلني«، في إشــارة إلى 
املتظاهرين الذي مت توقيفهم خالل 
املاضي بني  أعمال عنف األســبوع 

املتظاهرين والشرطة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها 
تأكــدت من عدة حاالت ملمارســة 
الشرطة العنف، انتهكت القوانني 

واملعايير الدولية الستخدام القوة.
»وسائل عديدة« 

قام بعض املتظاهرين بإزالة حواجز 
األمن لنصــب حواجزهم أمام مقر 
قيادة الشــرطة بينما عمل آخرون 
على تعطيل كاميرات املراقبة، فيما 
أغلق مســؤولو الشــرطة البوابة 

املؤدية إلى املمّر الرئيسي للمقر.
أطلق الدعوة لتظاهرة اجلمعة احتاد 
الطــالب ومنظمون على وســائل 
التواصــل االجتماعــي وتطبيقات 

رسائل نصية مثل تلغرام.
وجاء في بيان انتشــر على تطبيق 
تلغرام اخلميس »انتشــروا في كل 

مكان«.
وأضــاف »هنــاك وســائل عديدة 
للمشــاركة. فكــروا مليــا فــي 

للتعبير عن  الشخصية  وسائلكم 
حبكــم لهونغ كونــغ. 21 حزيران 
ليس نهاية النضال، سيكون هناك 

املزيد في األيام القادمة«.
ورغم إعادة هونغ كونغ من بريطانيا 
إلــى احلكم الصيني فــي 1997، ال 
تزال تخضع إلدارة منفصلة مبوجب 

اتفاقية »بلد ونظامان«.
وتتمتع املدينة بحريات غير موجودة 
في البر الصيني لكن املواطنني في 
الســنوات األخيرة يشعرون بالقلق 
متزايدا  تدخــال  يعتبرونه  مــا  إزاء 

للصني في شؤونهم الداخلية.
ويخشى املتظاهرون من أن يتسبب 
املطلوبني  تســليم  قانون  مشروع 
بوقوع أهالي هونغ كونغ في شرك 
غير  السياســي  القضائي  النظام 
الشــفاف فــي الصــني، وأن مينح 
أداة الستهداف منتقدين في  بكني 
املنطقة التي تتمتع بحكم شــبه 

ذاتي.
وأيدت احلكومة الصينية مشــروع 
منظمــي  واتهمــت  القانــون، 
حكومات  مع  بالتواطؤ  التظاهرات 

غربية.

تقرير

متظاهرون ضد تسليم المطلوبين يغلقون مقر قيادة للشرطة في تطور خطير لالحداث
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتاوزت عملة “البيتكوين” الرقمية حاجز الـ10 
آالف دوالر الليلة املاضية محققة رقما قياسيا 

لم تعرفه منذ أيار 2018.
وبــدأ ســعر “البيتكوين” االرتفــاع منذ أوائل 
نيســان املاضي بعد أشهر من الهبوط، ليبلغ 

أعلى مستوى له ليلة أمس.
وتأتي هــذ الزيادة بعد إعالن “فيســبوك” عن 
إطالقه عملته الرقمية اخلاصة “ليبرا” بحلول 

سنة 2020.
وســتقدم “ليبرا” بعد إطالقهــا طريقة دفع 
التقليدية،  املصرفية  املســارات  خارج  جديدة 
إذ تسعى “فيسبوك” ألن تشكل هذه العملة 
حجــر الزاوية لنظــام مالي جديــد وأن يجري 

تداولها على نطاق واسع مثل الدوالر.
و”بيتكوين” هــي عملة رقميــة تعتمد على 
التشــفير، وتتميز بأنها عملة ال مركزية، أي ال 
يتحكم بها غير مستخدميها، وال تخضع إلى 
رقيب مثل حكومــة أو مصرف مركزي كبقية 
العمالت، كما ال متلك رقما متسلســال ويجري 
التعامل بها فقط عبر شبكة اإلنترنت من دون 

وجود فيزيائي لها.

نيويورك ـ رويترز:
هبط الدوالر إلــى أدنى مســتوياته في ثالثة 
أشــهر أمام ســلة من العمالت متضررا من 
االحتادي  االحتياطــي  مجلــس  بــأن  توقعات 
سيبدأ تخفيض أســعار الفائدة، بينما صعد 
الني الياباني إلى أعلى مســتوى في خمســة 
أشهر في مقابل العملة األميركية مع تنامي 

التوترات بني الواليات املتحدة وإيران.
ودفع ضعف العملة اخلضــراء اليورو للصعود 
إلى أعلى مســتوى في ثالثة أشــهر. ولقيت 
العملة األوروبية دعما أيضــا من بيانات أقوى 
من املتوقع بشأن نشاط الشركات في فرنسا 

وأملانيا.
وواصل الدوالر خســائره لثالث جلســة على 
التوالي منذ أن أشــار البنك املركزي األميركي 
إلى أنه مســتعد خلفض أســعار الفائدة في 

وقت الحق هذا العام.
األوروبي  واملركــزي  األميركــي  املركــزي  وملح 
هذا األســبوع إلى أنهما مســتعدان لتيسير 
السياسة النقدية للتصدي لتباطؤ اقتصادي 

عاملي وتفاقم التوترات التجارية العاملية.
وصعــد اليورو 0.69 باملئة إلى 1.1368 دوالر في 
أواخر جلســة التداول وهو أعلى مســتوى له 

منذ الثاني والعشرين من آذار.
وتراجع مؤشــر الــدوالر، الذي يقيــس قيمة 
العملة األميركية أمام سلة من ست عمالت 
منافســة، 0.44 باملئة إلــى 96.205 وهو أدنى 

مستوى له منذ احلادي والعشرين من آذار.
وقفــزت العملــة اليابانيــة فــي التعامالت 
اآلســيوية إلى 107.045 ين في مقابل الدوالر 
وهو أعلى مســتوى لها منذ الثالث من كانون 
الثانــي قبل أن تتخلى عن مكاســبها وتنهي 

اجللسة بال تغير يذكر عند 107.30 دوالر.

البيتكوين تتجاوز 
حاجز الـ 10 آالف دوالر

أدنى مستوى للدوالر 
في 3 أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعتمادها  الزراعة  وزارة  أعلنــت 
مهمة  ســتراتيجية  خططــا 
الزراعي  بالقطــاع  للنهــوض 
اثمرت عن زيادة كبيرة باملساحات 
املزروعة باحلنطة والشعير ومنع 
استيراد 16 مادة زراعية لوفرتها 

في االسواق احمللية.
وقال وزير الزراعة الدكتور صالح 
احلســني ان وزارتــه »ســترفد 
من  كبيــر  بعــدد  احملافظــات 
للظروف  املقاومــة  الشــتالت 
رياح  كمصدات  ولتعمل  اجلوية 
تصل الى 200 ألف شتلة بغية 
مكافحة التصحر وايقاف زحف 
الرمــال جتاه االراضــي الزراعية 
والسكنية وايجاد بيئة سليمة 
الطبيعيــة  احليــاة  ملمارســة 
الغبارية  العواصــف  بعيدا عن 
بواسطة مبادرة متكني املدعومة 

من البنك املركزي العراقي.
وأضاف، ان »الوزارة تتبع اساليب 
التصحر من  جديدة ملكافحــة 
النائية  املناطــق  زراعــة  خالل 
مبحاصيل االعــالف وبذور الرتب 
العليا املهمة إذ تتحقق الفائدة 
مــن عــدة اجتاهات مــن خالل 
تثبيت الترب واستثمارها زراعيا 

ورفع كفاءتها االنتاجية«.
ومضى الــى القــول، ان وزارته 
مداخــل  »تشــجير  تعتــزم 
احملافظــات واجلامعات واملدارس 

ومرافق أخرى«. 
االعالم  وسائل  احلسني  وطالب 
اجلوانب  على  الضوء  تســليط 
املشــرقة الكثيــرة التي تقوم 
املنتجات  لتوفيــر  الــوزارة  بها 
احمللية في االســواق كون الوزارة 
تشــهد انتقالــه نوعيــة في 
النباتي  بشقيه  الزراعي  العمل 

واحليواني.

وتابع ان الوزارة »قامت بتسويق 
احلبوب  من  مضاعفــة  كميات 
الــى ســايلوات وزارة التجــارة 
لرفد البطاقــة التموينية مبادة 

الطحني«.
»االساليب  وزارته  متابعة  وأكد 
والطرق العلمية في انتاج بيض 
املائدة واالســماك ومســاعدة 
وارشــاد املربني الى طرق التربية 
العالجات  وايصال  والصحيحة 
البيطريــة ملكافحــة االمراض 

الوبائية«.   

في الســياق، وعلى خلفية قرار 
احلكومــة اســتثناءها شــراء 
محصول احلنطة من محافظات 
كبير  بضرر  تســبب  كردستان 
لفالحي اإلقليم، في حني قالت 
وزارة الزراعــة، إنهــا خصصت 
كميــة وقدرهــا 340 ألف طن 
القمح لشــرائه من  فقط من 
اإلقليم  الذي »لم يقدم خطته 

الزراعية للوزارة«.
وقــال حميــد نايــف املتحدث 
باســم الوزارة، إن وزارته »جهة 

داعمــة للمزارعــني والفالحني 
كي ينتجــوا، ومن ثــم يبيعوا 
منتجاتهم لوزارة التجارة وليس 
لنا، فلــم نســتلم احلبوب من 

الفالحني«.
وأضــاف أن »وزارة الزراعة أعدت 
خطة حســب اخلطط الزراعية 
الورادة من احملافظات، إال أن إقليم 
أي خطة،  يقدم  لم  كردســتان 
ولكن مبا أن مواطني كردســتان 
جزء من العــراق، فقد خصصنا 
340 ألف طن للفالحني من دون 

خطة زراعية، ألننــا ال نعلم ما 
حجم املساحات املزروعة هناك، 
التجارة معنية  وزارة  وعليه فإن 
باستالم 340 ألف طن من إقليم 
اســتالم  ميكن  وال  كردســتان، 

حصة أكبر من هذه«.
وأشــار إلى أن »حكومة إقليم 
كردستان مطالبة بإرسال خطة 
ســنوية إلــى وزارة الزراعة من 
خطة  ضمن  اإلقليم  إدراج  أجل 
الــوزارة، ومن ثم فــإن صوامع 
احلبوب العراقية ملزمة باستالم 

كردستان  من  املذكورة  الكمية 
أن  التجارة، ومبجرد  وزارة  لصالح 
يســلم الفالحون محاصيلهم 
لصوامــع وزارة التجارة، فإنهم 
مســتحقاتهم  سيســتلمون 
خالل مدة ال تتجــاوز يومني من 

املكان نفسه«.
وأردف نايــف قائالً: »مبــا أنه ال 
والفالحون  زراعية،  خطة  توجد 
قد زرعــوا محاصيلهم، فإن ما 
الوزارة ليست  الكمية  يزيد عن 

مسؤولة عنه«.

الزراعة: اإلقليم لم يكشف عن خطته للموسم

خطط ستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي ومكافحة التصحر

سترفد المحافظات 
بعدد كبير من 
الشتالت المقاومة 
للظروف الجوية 
ولتعمل كمصدات 
رياح تصل الى 200 
ألف شتلة بغية 
مكافحة التصحر 
وايقاف زحف الرمال 
تجاه االراضي 
الزراعية والسكنية

أحد احلقول الزراعية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد عام علــى خالفهما خالل 
مجموعة الســبع في كيبيك، 
دونالد  األميركي  الرئيــس  أكد 
ترمــب ورئيس الــوزراء الكندي 
جاســن تــرودو اتفاقهما على 
التجاري  باالتفــاق  قدما  الدفع 
الثالثي مع املكسيك الذي يتردد 
في  األميركيون  الدميوقراطيون 

املصادقة عليه.

وبعــد غداء عمل مــع الرئيس 
األميركي، التقى ترودو رؤســاء 
كتــل احلزبني فــي الكونغرس، 
نص  إقرار  على  لتشــجيعهم 
اقتصادي أساسي للدول الثالث 

املوقعة.
اللقــاء،  بعــد  تــرودو  وقــال 
الكونغرس  فــي  لصحافيــني 
دوالر  مليارا  حجمهــا  »بتجارة 
ال ميكننا  البلديــن،  بني  )يوميا( 

جتاهل مدى أهمية التجارة احلرة 
والواليات  كنــدا  بني  للعالقات 

املتحدة«.
الكثيـر   وأضاف »هذا يعنـــي 
مـن الوظائـــف لبلدنـا وثـروة 

كبيـرة للـدول الثـالث«.
الكندي  الــوزراء  رئيــس  وتابع 
أن »هــذا يجعلنا فــي موقع ال 
نتنافس فيه مــع بعضنا، نحن 
ننافــس العالــم«، مؤكــدا أن 

واألعمال  األشــخاص  »ماليني 
اقتصادية  شراكة  على  تعتمد 

متينة بني بلدينا«.
أصدر  االجتمــاع،  ختــام  وفي 
البيت األبيض بيانا يشــير إلى 
دعمهما  »أكدا  وترودو  ترمب  أن 
القوي لتطبيق ســريع لالتفاق 

بني بلديهما«.
وكان برملــان املكســيك صادق 
الذي جرى  االتفاق  على  األربعاء 

املاضي.  العــام  إليه  التوصــل 
مماثلة  وســتقوم كندا بخطوة 
لكن الســؤال يتعلــق مبوقف 

الكونغرس األميركي.
التقــى  الــذي  تــرودو  وأكــد 
ترودو رئيســة مجلــس النواب 
بيلوســي،  نانســي  األميركي 
احترامــه لإلجراءات املتبعـــة 
فـي الواليـات املتحـدة، مشيرا 
إلـــى أنـــه سيـــرد علـى أي 

ســـؤال يطرحـــه املشرعـون 
األميركيـون.

الدميوقراطيون  يتحفظ  وحاليا 
في  أغلبية  يشــكلون  الذيــن 
النص  علــى  النــواب  مجلس 

ويطالبون بتعديالت.
الرئيس  منح  في  مترددون  وهم 
انتصارا سياســيا خالل احلملة 
التي  الرئاســية  لالنتخابــات 

ستجرى في 2020.

ترمب وترودو: تواصل االتفاق التجاري ألميركا الشمالية 



من يفوز في أزمة اخلليج؟ لم 
يتقرر بعد من هو الفائز النهائي 

في هذه اجلولة، لكّن طهران 
هي الفائزة حتى اآلن في بعض 

النقاط.

مــن الواضح، وفقــاً إلدارة ترامب - 
ولكن رمبا ال خالف على ذلك، في رأي 
اآلخرين - هو أن إيران نّفذت هجماٍت 
على ناقلتْي فــي خليج عمان يوم 
اخلميس املاضي، فضالً عن تنفيذها 
هجمــات على أربع ناقــالت قبالة 
ميناء الفجيرة اإلماراتي في 12 أيار/
مايــو. إضافة إلى ذلــك، فإن قوات 
احلوثيي في اليمن، التي يُنظر إليها 
على نطاق واســع على أنها وكيلة 
إليران، اســتعملت طائرات من دون 
على  ضخ  محطتي  ملهاجمة  طيار 
خط أنابيب رئيســي فــي اململكة 
العربية السعودية في 14 أيار/مايو.

إن أمن صادرات النفط من املنطقة، 
التــي كانت على مــدى عقود من 
الزمن ضرورة حتمية لألمن القومي 
للواليات املتحــدة، معرَّض للخطر. 
لكّن عمليات الرد األميركية ما زالت 
حتى اآلن معدومــة، في األقل من 
العسكرية.  القوة  استعمال  حيث 
وكانــت صور الناقلــة احملترقة في 
األســبوع املاضــي دليــالً على أن 
الطائرات  وصول مجموعة حامالت 
»أبراهــام  الضاربــة  األميركيــة 
من  األمريكية  والقاذفات  لنكولن« 
طراز »بــي 52« في وقت مبكر قبل 
املوعد اخملطــط لها وبصورة علنية 
لم يكن له أي تأثير على الســلوك 

اإليراني.
واجلديــر باملالحظة هــو أن حاملة 
الطائــرات »لينكولــن« لم متر عبر 
العربي  اخلليج  إلى  هرمز«  »مضيق 
نفســه منذ وصولها إلى املنطقة، 
فتخّلت فعلّياً عن تلك املياه إليران. 

األغنية  كلمات  اقتباس  أُسيء  وإذا 
التقليديــة »أحكمي يــا بريتانيا«، 
حتكــم  ال  »أميــركا  أن  يّتضــح 
األمواج«، وأن القواعد التي تسللت 
منها قوارب الهجوم اإليرانية لشّن 
هجماتهــا ما تزال علــى ما كانت 
عليه، مــن دون أن يََطلها أي عمل 

انتقامي أميركي.
إن امتنــاع الرئيــس ترامــب عــن 
للقــوة  الفعلــي  االســتخدام 
العســكرية األمريكية هو فضيلة 
قابلة للنقاش. إال أن غياب رد حازم – 
دبلوماسي، أو عسكري أو كليهما - 
ليس كذلك، على الرغم من أن وزير 
بومبيو  مايك  األميركــي  اخلارجية 

يِعد باتخاذ خطوة حاسمة.

هناك مجموعة من اخليارات، وال 
بّد من تقدمي بعضها أو جميعها 

بسرعة:

أوالً، على الواليات املتحدة أن تشّجع 
حلفاءها الرئيسي، اململكة العربية 
العربيــة  واإلمــارات  الســعودية 
املتحدة، فــي اخلليج على أن يزيدوا 
بوضوح مــن مســتوى مكانتهم 
كانت  النهاية،  ففي  العســكرية. 
ُســفنهم و/أو بضائعهم هي التي 

تعّرضت للهجوم.
ال بّد أيضــاً من تشــجيع احللفاء 
اآلخريــن للواليــات املتحــدة على 
القيام مبســاهمة واضحــة. فقد 
اللندنية  »تاميز«  الـ  ذكرت صحيفة 

أّنــه يتم إرســال 100 مــن قوات 
إلى  البريطانية  البحريــة  مشــاة 
القاعدة البريطانيــة في البحرين، 
حيث تتمركز بنحــو دائم فرقاطة 
ألغام. و«سيتولون  وعدة كاسحات 
حراسة« السفن التي تعبر »مضيق 
الفرنســية  البحرية  ولدى  هرمز«. 
قاعــدة في أبــو ظبــي ولكن قد 
إقرار  تكون مقّيدة بســبب عــدم 
وراء  بوقــوف طهران  اإلمارات  دولة 

الهجمات.
ورمبا األهــم من ذلك هو أن الواليات 
املتحــدة بحاجــة إلى اســتعادة 
الســيطرة على األحداث من خالل 
اإلفصاح عن املزيــد من املعلومات 
في  تسببت  التي  االســتخباراتية 

التوتــر األخير في املقــام األول. فال 
بد من تفصيــل التقارير الغامضة 
حول الصواريخ املوضوعة على منت 
الســفن املدنية اإليرانيــة في أيار/
مايو. ويبــدو أن التلميح األولي جاء 
من إســرائيل. وتقــول مصادر في 
إن الصواريخ كانت موضوعة  لندن 
على حاويات شــحن، ومت تكييفها 
لإلطالق السريع، في نسخة حديثة 
من سفن »Q« - التي استخدمتها 
البريطانيــة  البحريــة  القــوات 
واألميركيــة فــي احلــرب العاملية 

الثانية.
يجب أن تتمثل النيــة التكتيكية 
الثــوري  »احلــرس  مفاجــأة  فــي 
اإلســالمي« اإليراني مبا ال يتوقعه. 

فعلى الصعيد االستراتيجي، يجب 
اإلجماع  املتحدة  الواليات  تصيغ  أن 
الدولــي. وضمن هذا اجلهــد، تبرز 
اليابــان كثمرة ســهلة املنال في 
أعقــاب الزيارة احملرجة التي قام بها 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى 
طهران، التــي تزامنت مع الهجوم 
علــى ناقلة نفــط يابانيــة. ومن 
املأمول أال تكون الصي غير مبالية 
بالتوتــرات اخلليجيــة ألنها حتصل 
على الكثير مــن وارداتها النفطية 
من املنطقة. أمــا أوروبا فقد كانت 
حتى اآلن حذرة ولكن ميكن إقناعها 
باألدلة القاطعة واملعروضة بشكل 
جيد. وروسيا؟ رمبا يكون من الصعب 
إحــراج فالدميير بوتــي، لكن يقال 

إن صــاروخ »Q« يعتمد على نظام 
روسي.

وحّتى اآلن كان االســتثناء الوحيد 
على إجماع عرب اخلليج غير املشّرف 
علــى توّخي احلذر هــو ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان. 
»الشرق  ففي مقابلة مع صحيفة 
األوسط« يوم األحد املنصرم، وصف 
الهجمات  عن  بأنها مسؤولًة  إيران 
»اتخاذ  الدولي  اجملتمــع  من  وطلب 
موقــف حازم أمام نظام توســعي 
يدعم اإلرهاب وينشر القتل والدمار 
على مر العقــود املاضية، ليس في 
املنطقة فحســب بل فــي العالم 

أجمع«.
ونظراً إلى ســمعة التســّرع التي 
تالحــق األمير محمد بن ســلمان، 
رمبا يجــب الترحيب بحذر بتعليقه 
على التطورات. ولكن واقع اختياره 
وســيلة إعالمية عربية يشير إلى 
أنه بدأ ميهد الطريق التخاذ إجراءات 
حاسمة مع ســكان بالده ومع دول 

اخلليج اجملاورة على حد سواء.
وليــس هناك بُعد نــووي حتى اآلن 
لهذه األزمة. فيبــدو أن تصريحات 
برنامجها  حــول  األخيرة  طهــران 
تشّكل استراتيجّيًة منفصلًة، رغم 
أنها قد تكون موازية. وعلى الصعيد 
النووي يتركز القلق على عدة أشهر 
قادمة - على الرغم من إعالن إيران 
حزيران/يونيو  من  السابع عشر  في 
أنها قد تتجاوز احلدود املتفق عليها 
خملزوناتها مــن اليورانيوم منخفض 
أيام.  عشرة  عضون  في  التخصيب 
التوتر في اخلليج  وفي املقابل، يدور 
حول ما يحصل اليوم -واالســبوع 

املقبل أو نحو ذلك.

 ســاميون هندرسون زميل »بيكر« 
لشؤون  برنستاين  »برنامج  ومدير 
اخلليــج وسياســة الطاقة« في 

معهد واشنطن

عمرو حمزاوي
         

ملّخص: يفرض القمع على احلاكم 
بارانويا اخلوف من مؤامرات متوهمة 
ومتآمريــن مزعومــي، واخلوف من 
غضــب شــعبي ظاهــر أو كامن، 
واخلــوف من التداعيــات اجملتمعية 

للمظالم واالنتهاكات.
من بــي مرتكزات العــدل كقيمة 
وســيادة  معاش،  وواقع  أخالقيــة 
القانــون كإطــار إلدارة ترابطــات 
املواطن واجملتمع والدولة، والتشريع 
مضامينها  تتجدد  عامة  كوظيفة 
باســتمرار لتحقيق صالح املواطن 
واالســتجابة  والدولــة  واجملتمــع 
واألزمات  واالختــالالت  للنواقــص 
احلاضــرة والتطلع إلى مســتقبل 
أفضل، يأتي في موقع أســاس احلق 
أن يفهم  األصيــل للمواطن فــي 
بوضــوح القوانــي والتشــريعات 
التــي تنظم حياته فــي مجاليها 
مســاحات  وتعي  والعــام  اخلاص 
وأمنــاط وتفاصيل الفعــل املقبول 
ومضاده املرفوض إن جلهة العالقات 
أو جلهة  واملواطني  املواطنــات  بي 
تعامالتهــم إزاء ســلطات اجملتمع 
العامة ومؤسسات وأجهزة الدولة. 
تعرف أيضــا اإلجــراءات العقابية 
حــال تــورط املواطــن فــي فعل 
مرفوض يتحــول مبقتضى القواني 
والتشريعات إلى فعل مجرم وطرق 
الدفاع  وأدوات  الناجــز  التقاضــي 

املوضوعي.
بعبارة بديلة، يغيب العدل وتتراجع 

ســيادة القانون وتنحرف الوظيفة 
التشــريعية عــن جوهرهــا ما أن 
يعجــز املواطن عن فهم مواد وبنود 
القواني والتشــريعات احمليطة به، 
ومــا أن تنتفي قدرتــه على اإلدراك 
املباشــر لطبيعة الفعــل املقبول 
اجملرم   – املرفــوض  وملضــاده  قانونا 
ولضمانات  احملتملــة  وللعقوبــات 
التقاضي والدفاع. واملواطن املشــار 
إليه هنا هو املواطن الذي يستطيع 
إعمــال العقــل لفهــم القواني 
أيضا  ويســتطيع  والتشــريعات، 
التعويل  واإلدراك  الفهــم  ألغراض 
علــى املســاعدة املتخصصة من 
قبل املرافق القضائية واملســاعدة 
االحترافية )مدفوعــة األجر أو غير 
مدفوعة األجر( مــن قبل القائمي 

على مهن احملاماة.
في  اليــوم  يواجه  املواطــن  هــذا 
مصر النزوع املســتمر للسلطوية 
احلاكمة لتمرير قواني وتشــريعات 
تستند في صياغة موادها وبنودها 
وعبارات  فضفاضــة  مفاهيم  إلى 
مطاطيــة وإحاالت بالغة الغموض 
وملضاده  املقبــول  الفعل  لطبيعة 
املرفوض، وتستدعي سياقات بالغة 
االختالط ملساحات وأمناط وتفاصيل 
الفعلي، وتلغي بذلك قدرة املواطن 
على الفهم واإلدراك الرشيد وجترده 
بالتبعيــة مــن ضمانــات احلقوق 
واسع  طيف  عبر  وتعرضه  واحلريات 
للقيود  العقابيــة  اإلجــراءات  من 
الدائم إلنزالهما  وللقمع وللتهديد 
بــه حــال عــدم امتثاله لــإلرادة 

الرسمية.

املواطــن املصــري، وبــدون متكينه 
وصــون كرامته وحقوقــه وحرياته 
ال عدل وال ســيادة قانون وال سلم 
أهلي وال تنمية مســتدامة وال بناء 
دميقراطــي وال دولــة وطنية قوية، 
يســتيقظ يوميا على مــواد وبنود 
قوانــي جديدة مليئــة باملفاهيم 
املطاطية  والعبــارات  الفضفاضة 

وقد أقرت،
وأضيفــت إلــى قائمــة ليســت 
تعصف  لتشــريعات  بالقصيــرة 
بحقه األصيــل في الفهم واإلدراك 
الرشــيد وجترده من حقوق وحريات 
أصيلــة أخــرى وتزج بــه وباجملتمع 
تقــن  غياهــب  إلــى  والدولــة 

االســتثناء وتنتفي صلتها بالعدل 
الوظيفة  القانون وجوهر  وســيادة 
التشــريعية، من قوانــي التظاهر 
واجلمعيات األهلية وتعديالت قانون 
العقوبــات إلى قوانــي الصحافة 

واإلعالم والنشر اإللكتروني.
بل أن الســلطوية احلاكمة تسعى 
إلى أن تفــرض على املواطن القراءة 
الرسمية لألوضاع املصرية كالقراءة 
الوحيدة املتســقة مــع املصلحة 
وأهداف  العام  والصالــح  الوطنية 
إخراج اجملتمــع من أزماته املتراكمة 
واحلفــاظ علــى الدولة ومتاســك 
تقني  وأجهزتها. فمع  مؤسساتها 
االستثناء على نحو يعصف بحقوق 

وحريــات املواطن ومع التعويل على 
خليط مــن املمارســات القمعية 
الناس  إلبعاد  التقييدية  واإلجراءات 
الرأي وإسكات  التعبير احلر عن  عن 
املدافعة عن  واجملموعــات  األصوات 
الدميقراطيــة ومعاقبتها حال عدم 
االمتثــال للصمت املفــروض »من 
احلقوق  انتهــاكات  بشــأن  أعلى« 
الســلطوية  توظــف  واحلريــات، 
هيمنتها على وسائل اإلعالم لتبرير 

الواقع الرديء.
وما أن تنتج املقوالت التبريرية حتى 
تشرع السلطوية احلاكمة والنخب 
واإلعالمية  واملاليــة  االقتصاديــة 
توظيف  فــي  معهــا  املتحالفــة 
طيف من األدوات واالســتراتيجيات 
الالحقة إلقناع قطاعات شــعبية 
الرسمية  القراءة  بصدق  واســعة 
التي  البديلة  القــراءات  وبفســاد 
واجملموعــات  األصــوات  تتبناهــا 

املدافعة عن الدميقراطية.
ومن بي تلك األدوات واالستراتيجيات 
توظيفها،  يتكــرر  التــي  الالحقة 
اإلنكار  أداة  الواجهــة  فــي  تظهر 
العلني حلــدوث انتهاكات للحقوق 
وللحريات وتظهر أيضا استراتيجية 
تبرير الســلطوية واالســتثناء في 
بر مصــر باإلحالة إلى االســتثناء 
احمليــط بهــا إقليميا )االســتبداد 
العربي( وبالصعــود العاملي ألعداء 
وبوتي  ترامــب  )من  الدميقراطيــة 
واحلكم الشــيوعي في الصي إلى 
التي تهدد  املتطرف  اليمي  حركات 

حكومات أوروبا الدميقراطية(.
ومن بي تلك األدوات أيضا، يتصاعد 

توظيف استراتيجية نزع املصداقية 
األخالقيــة والوطنية عن املدافعي 
بالترويج لنظريات  عن الدميقراطية 
املؤامــرة وبالتشــكيك الدائم في 
رفضهم لإلرهــاب ونبذهم للعنف 
على الرغم مــن التضامن الصريح 
املواجهة  مــع  دميقراطــي  لــكل 
اإلرهاب.  عصابات  ضد  املشــروعة 
علــى  التعويــل  يتكــرر  كذلــك 
اســتراتيجية الصناعــة املتجددة 
لقوائم األعــداء في الداخل واخلارج 
وخلانــات الذيــن يصنفــون زيفــا 
الوطنية  للمصلحــة  كمناهضي 
لطلبهم الدميقراطية أو ملطالبتهم 
بإيقاف انتهــاكات احلقوق واحلريات 
أو  فيهــا  املتورطــي  ومحاســبة 
وتشــريعات  قوانــي  لرفضهــم 

االستثناء.
وقبل ذلك ومن بعــده يأتي القمع 
الذي متارسه الســلطوية احلاكمة 
لنشر مشــاعر اخلوف بي األغلبية 
البعيــدة عن دوائر الثــروة والنفوذ 
وتدفعهــا إمــا إلى اختيــار طاعة 
أو إلى العزوف عن الشــأن  احلاكم 
العــام. غيــر أن القمــع مآله في 
األغلبية  القريب جتريد  املســتقبل 
من اخلــوف ذاته مــا أن تعتاد على 
ســلب احلرية والتعقــب والتهديد 
وتــدرك أن ســبيل التغيير الوحيد 
هو املطالبة السلمية بإقرار احلقوق 
واحلريــات والتحــول الدميقراطــي 

التدريجي.
على  القمع  يفــرض  املقابــل،  في 
بارانويا  احلكــم  ونخبــة  احلاكــم 
اخلوف، اخلوف من مؤامرات متوهمة 

من  واخلوف  مزعومــي  ومتآمريــن 
غضــب شــعبي ظاهــر أو كامن 
واخلــوف من التداعيــات اجملتمعية 

للمظالم واالنتهاكات.
الســلطوية  أروقة  فــي  يتوطــن 
اخلــوف مــن احتمالية  احلاكمــة 
إفالت املواطن مــن قبضتها، بينما 
تتحــرر أغلبية املواطنــي تدريجيا 
املطالبة  إلــى  وتعود  من خوفهــا 

بحقوقها وحرياتها.
عمرو حمزاوي

الديناميكيــات  أبحاثــه  تشــمل 
املتغّيرة للمشــاركة السياســية 
فــي العالم العربــي، ودور احلركات 

اإلسالمية في السياسة العربية.

مركز كارنيغي للشرق االوسط
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إيران تفوز.. لكن أمام الواليات المتحدة خيارات في أزمة الخليج

الملكي  بقلم صاحب السمّو 
األمير الحسن بن طالل

 
عّمان - فــي عام 1859، وصل هنري 
دونانــت، وهو مواطن سويســري، 
معركٍة  بعــد  ســولفيرينو  إلــى 
حاســمٍة ومروعٍة نشبت أبان حرب 
االستقالل اإليطالية الثانية. أصيب 
دونانت بالذهــول من هول املذبحة 
التي شهدها إذْ رأى حوالي 23,000 
جنديٍّ بــي قتيل وجريــح، لدرجة 
ملســاعدة  مدنيًة  مبادرًة  نّظم  أنه 
املرضى واجلرحى مــن كال اجلانبي. 
واليوم، بعــد 160 عاًما، ينبغي لنا 
أن نعيد التأكيــد على هذه املبادرة 
التي يحتذى بها والقواعد واملعايير 
واملؤسســات التــي تطــّورت من 

خاللها.
التي أصبح شعارها  دونانت  مبادرة 
 Siamo فراتيللي«  توتي  »ســيامو 
  tutti fratelli )جميعنا أخوة( زرعت 
بــذور احلركــة الدوليــة للصليب 

األحمر، التي ألهمت اتفاقية جنيف 
1864، وشــكلت  عام  فــي  األولى 
اتفاقيــات جنيف األربــع الالحقة 
اإلنساني،  الدولي  للقانون  األساس 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  وأصبحت 
التي مت تأسيســها فــي عام 2002 
وقبلتهــا كل دول العالــم تقريًبا 

املؤسسة الرئيسة إلنفاذه.
ومــع ذلك، يتم تقويــض اتفاقيات 
الدولية  اجلنائية  واحملكمــة  جنيف 
باستمرار بطرق جديدة في كثير من 
املثال، في كل  األحيان. على سبيل 
من ســوريا واليمن تنتهك اجلهات 
احلكومية  وغير  احلكومية  الفاعلة 
اإلنساني  القانون  على حدٍّ ســواء 
الدولي، ليس فقــط بانتظاٍم مثيٍر 
أيًضــا بإفالت واضٍح  للقلق، ولكن 

من العقاب. 
فلقــد الحظ فينســنت بيرنهارد، 
محــرر اجمللــة الدوليــة للصليب 
األحمر، ذلــك قائاًل: هذه حروب ضد 
األطفال، ضد املستشــفيات، ضد 
اإلغاثة  منظمــات  فــي  العاملي 
اإلنسانية، ضد  واملنظمات  الدولية 

الذاكرة، ضد العدالة.
لقد اختفــى عــدد ال يحصى من 
فــي صدمٍة  مما تســبب  النــاس، 
للعائــالت واجملتمعات. هناك أجيال 
من األطفال التي لم تعرف ســوى 
الصــراع العنيف. فــي حي متتلئ 
مخيمــات بأكملهــا في ســوريا 
مبقاتلي تنظيم الدولة اإلســالمية 
»داعش« وأســرهم، الذين غالباً ما 
القانونية  اإلجــراءات  من  يُحرمون 
الواجبة. إن جتاهل احلقوق القانونية 
يُزَعم  الذي  ألي فرد حتى الشخص 
أنه ارتكب جرائم خطيرة ما هو إاّل 
تنصٌل مــن القيمة األصيلة جلميع 
البشــر. إن حرمــان األطفــال من 
املستقبل بسبب تصرفات والديهم 
املزعومــة ال يحقق ســوى ميراث 
الكراهية التي سُتحدق باجملتمعات 

لعقود من الزمن.
خالل القــرن املاضــي، واجه بلدي، 
األردن، عواقــب حــرب واحــدة في 
األقــل كل عقد. وعلــى الرغم من 
فإننا  النسبي،  والفقر  املياه  ُشــحِّ 
نســتضيف ماليــي الالجئي من 

صراعــات متعددة. ومــع ذلك، في 
احلكومات  تبــرر  األحيان،  من  كثير 
إخفاقها في احترام القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق اإلنسان من حيث 
احلاجة إلى ضمان األمن األساسي. 

هذا هو االنقسام اخلاطئ. 
وعلى حدِّ قول مفّوض األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان زيد رعد احلسي قبل 
تنحيه العام املاضي: عندما يقّوض 
القادة حقوق اإلنسان وقانون حقوق 

اإلنسان، 
فإنهــم يضعفون الهيــاكل التي 
ميكن أن تضمن ســالمة شعبهم 
مجتمعاتهــم  بذلــك  دافعــي 
إلــى الــوراء نحو العنــف والدمار 

واالستغالل والكوارث ».
أمرًا  اتفاقيات جنيــف  يعد دعــم 
ليس فقــط ملعرفة كيفية  حيويًا 
خوض احلروب، ولكــن أيًضا ملعرفة 
كيفيــة إنهائها. وفــي الصراعات 
التــي طــال أمدها اليــوم، أصبح 
اإلنسانية  املساعدة  إيصال  ضمان 
أكثر  القــادة  ومســاءلة  واحلماية 

أهمّيًة من أي وقت مضى.

يجــب  الغايــة،  لهــذه  حتقيًقــا 
وضع مبــدأ جديد لإلنســانية في 
الوطنية  السياســات  صنع  مركز 
والدولية. يجب تعزيز »املســؤولية 
عن احلمايــة« املعترف بها دولًيا من 
خالل »املســؤولية عــن االحترام«، 
والتي ســُتلزِم احلكومات بالّسعي 
العدالــة االجتماعية، مبا  لتحقيق 

يتجاوز نطاق النزاع املباشر.
لكن تطبيق مبدأ اإلنسانية يتطلب 
مقاربــًة تضــم كالً مــن اجلهات 
الفاعلة العامة وغير احلكومية، من 
إلى  النزاعات  حل  في  املتخصصي 
املعنّيي.  واملواطني  األعمــال  قادة 
وهذا يعني أن الالمباالة ليس خيارًا، 
بل يجــب علينا جميًعــا املطالبة 

بالعدالة.
 ال ميكننــا التغاضــي ضمنيًّا عن 
الفظائع، جملرد أنهــا تبدو في منأًى 

عن حياتنا اليومية.
أفضــل ما قالــه املهامتــا غاندي: 
اإلنسانية جمعاء أسرٌة واحدٌة غيُر 
مجزأٍة وغير قابلــٍة للتجزئة، وكل 
واحٍد مّنا مسؤوٌل عن أعمال القتل 

التي ارتكبها جميع اآلخرين. 
يجب علينا االعتــراف بأن الهجوم 
على فرد بحّد ذاته، ما هو إاّل هجوٌم 
إنهاء  إن  على البشــرية جمعــاء. 
دورة العنــف التي ترســخت فيها 
بلدان كثيرة يتطلب وضع األســس 
لعالم يّتسم باحترام احلياة والبيئة 

واألجيال القادمة.
وبينما نحتفل بالذكرى الســنوية 
ملعاهدة فرســاي واإلعــالن العاملي 
واتفاقيات جنيف  اإلنســان  حلقوق 
هذا العام، يجــب أن ندرك أن هذه 
األحداث ليست غاية في حدِّ ذاتها. 
ليس  الذكرى  بإحيــاء  االحتفال  إن 
إعالنًا للنصــر، إمّنا هو فرصٌة إلعادة 
التمّســك باحلقوق واحترام كرامة 

جميع الناس.
مــا زال أمامنا طريــٌق طويٌل. ففي 
العديد مــن األماكــن، كان القرن 
احلادي والعشــرون حتــى اآلن ميثل 
للبشــرية.  املظلمة«  الروح  »ليلة 
واألمــر متروك لنــا جميًعا إلضاءة 
األنــوار مــن خــالل إدراك احلقيقة 
القدمية والبسيطة -«سيامو توتي 

 Siamo tutti fratelli   »فراتيللــي
)نحن جميًعا إخوة وأخوات(.

صاحــب الســمو امللكــي األمير 
احلســن بن طالل مؤســس ورئيس 
العربي ومعهد غرب  الِفكر  منتدى 
آسيا وشــمال أفريقيا، وعضو في 
املســتوى  الرفيع  العاملي  الفريــق 

املعني باملياه والسالم.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

المسؤولية عن االحترام من خالل ادراك حقيقة »نحن جميعنا اخوة واخوات«

ساميون هندرسون

الحسن ابن طالل

عمرو حمزاوي
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محمد زكي ابراهيم

عبد علي حسن

االبداعي  النص  أن  املعــروف  بات من 
يتجاوز مرحلة اإلنفعال ازاء ما يجري 
التفكير  ليجعل  الواقع  تفاصيل  في 
ومــن ثــم التعبير عن تلــك اجملريات 
وفق رؤى معرفيــة وجمالية ما تضع 
ذلــك النص في منطقــة التأثير في 
بدفق معرفي  ذائقيتــه  املتلقي ومد 
وجمالــي يجعله يــدرك ما يحصل 
امامه بعــن معرفية وجمالية تؤكد 
الــدور الفاعل للنــص اإلبداعي في 
التي  احلقيقة  املبدع إلدراك  مشاركة 
هــي الهــدف النهائي لــكل منجز 
 ، اليها  الوصــول  باختالف وســائط 
وهنا تتبدى قدرة املبدع في محاولته 
واجلمالية  الفكريــة  الرؤيــة  إلدماج 
املتجاوزة ملا هــو موضوعي للوصول 
، ولعل استبطان  املعرفي  الغنى  الى 
الواقع ومجرياتــه يحصن النص من 
التي حترص  التســجيلي  في  الوقوع 
وســائل اعالمية كالتقرير الصحفي 
والتحقيقات وبرامج التلفاز اإلخبارية 
على نقل اخلبر والتوقف عند مرحلة 
آنفا  ووفــق ماذكرت   ، االول  االنفعال 
احلياة(  ) كتاب  فإن قصص مجموعة 
الثمان للقاص عبد األمير اجملر الصادرة 
عن احتاد االدبــاء والكتاب في العراق/ 
2018 ،اذ حاولــت محايثة  ط اولــى 
العراقي ومجريات  الواقــع  مخرجات 
االجتماسياسية  البنية  في  التحول 
صوب تخليق نصوص متخيلة موازية 
لنص الواقع متجاوزة مرحلة االنفعال 
باحلدث الواقعــي الى مرحلة التعبير 
عنه عبر الترميز الــى مامياثل احلدث 
الواقعي وفق خاصية التخييل ، اال أن 
تلك النصوص املتخيلة اعتمدت بناء 
رموز بسيطة جاهزة ومشاعة وقريبة 
من ممكنات الوصول الى فك رمزيتها 
وكذلك الى ما حتيــل عليه ، فالدوال 
بسبطة مدركة وكذا مدلوالتها دون 
اإلجتهاد في تخليق رموز جديدة متلك 
من الدوال ماهو بعيــد عن مدركات 
املتلقــي اال ان لها القدرة على ادماج 
عناصرها مع وعي املتلقي ليســهم 
فــي انتاج تلــك املدلــوالت لتبتعد 
النصوص عــن واحدية القصدية في 
الترميز واإلحالة التي خلقها الكاتب 
، ولتوكيــد هذه اخلاصية في نصوص 
اجملموعــة فإننا ســنعمد الى حتليل 
ثالثة نصوص مــن نصوص اجملموعة 

الثمانية.
ففــي قصة ) العــراة( يحايث النص 
الواقع من زاوية مألوفة وهي ما آل اليه 
الوضع السياســي في العراق وإيغال 
املتنفذين في ســرقة املال العام عبر 
املركزية  الشخصية  تخليقه حلكاية 
القصة حــن يســتيقظ من  فــي 
نومه في أحد الفنادق ليجد نفســه 
وكذلك  واحلاجيات  املالبس  مســروق 

بقية نــزالء الفنــدق والعاملن فيه 
ويتعدى األمر الى خارج الفندق حيث 
يســير الناس وهم عراة لعدم وجود 
به اجســادهم لسرقتها  مايسترون 
يتبن  مجهولن  اشــخاص  قبل  من 
فيمــا بعد واثناء احتشــاد اجلماهير 
في الســاحة العامة احتجاجا على 
ماجرى لهــم أن الســارق هو رئيس 
التعرف  املدينــة وحاشــيته ويتــم 
علــى املالبس التــي يرتديها الرئيس 
واملســروقة مــن النــاس فضال عن 
معرفة تطابق اشــكالهم مع الصور 
التي رسمها الرسامون لوجوه غريبة 
قدمت الى املدينة من ابواب متفرقة 
، لينتهي النص عند مسيرة حاشدة 
يتقدمهــا رئيس املدينة وحاشــيته 
عــراة يتبعهــم ســكان املدينة في 
موكب ســخرية واســتهزاء منهم ، 
من دون أن نعرف كيفية التعرف على 
املالبس املســروقة ، اذ ان ارتدائها من 
قبــل الرئيس ومعرفتهــا جملرد الرؤية 
من قبل الناس لــم يكن مقنعا كما 
أنه يشــير الى سذاجة وغباء الرئيس 
امام  املســروقة  املالبس  ارتــداء  في 
الناس املسروقن الذين سوف اليجدوا 
صعوبة في التعــرف  عليها. كما أن 
النص قد تضمن عالمات مكشــوفة 
الداللــة مــن قبيل ) لكــن البعض 
قالوا انهم رأوا اشــخاصا لهم وجوه 
غريبة التشــبه وجوه أهل املدينة ....
النص ص 12( ليشــير الــى من جاء 
من خلف حدود الوطن ليسرق اموال 
الناس وحاجاتهم ، اضافة الى أن واقع 
احلال يشــير الى ان فصل الســرقة 
اليزال ســاري املفعول والقصاص من 
الســارقن لــم ينفذ بعــد ، كما أن 
الكشف  الى  تشــير  )العري(  مفردة 
والتجرد عما يستر اإلنسان وفضحه ، 

وهي داللة مكشوفة وواضحة .
  وفي قصــة ) دعوة حلفــل اجملانن ( 
الترميزي  يبث خطابــه  النــص  فإن 
عبــر حكاية متخيلة فيهــا العديد 
التي  الغرائبية  احلكايــة  عناصر  من 
الميكــن وقوعها في الواقــع اال انها 
ناجتة عنه متلبسة لبوسها الغرائبي 
وفق بناء مجموعــة من الرموز بل أن 
القصة برمتها تعد رمزا حلالة الواقع 
القائم وانعكاســا لها ، وفي الوقت 
الذي جتــاوزت فيه مرحلــة االنفعال 
بالواقــع اال انها لــم تتوقف مبا فيه 
الكفاية في مرحلــة التفكير لتنتج 
تسهم  جديدة  رموز  وتخليق  ثيمتها 
في ظهــور اكبر عدد مــن التأويالت 
وصــوال الى مغــزى أكثــر غنى من 
الوجهتن املعرفيــة واجلمالية ، اذ ان 
القصة تتهيكل حول مبنى ســرديا 
يفترض حدثــا غرائبيا يتم فيه اقامة 
حفل من قبل ) رابطة اجملانن األحرار( 
احملررين  مــن  اليــه مجموعة  يدعى 
احمللية  الصحــف  في  السياســين 
الذيــن يفاجئهــم منظمــو احلفل 

بإلقــاء كلمــات هي ذاتهــا مقاالت 
كتبهــا احملررون الذين متــت دعوتهم 
للحفل ، ثــم دعوتهم لالنظمام الى 
التي  افكارهم  ألن  اجلديــدة  األحزاب 
تضمنتها مقاالتهم تتطابق وأهداف 
، وتنتهي القصة بتناثر  هذه األحزاب 
على  السياســية  واملقــاالت  األوراق 
ارضية القاعة وانخراط الشــخصية 

املركزية )عادل الشبسي(
وبقية احلضور بالبكاء بعد سماعهم 
ملوال عراقي حزيــن من ضمن فقرات 

احلفل الغنائية .
ففي النص اآلنف الذكر البدللمتلقي 
من وضع املعادالت السسيولوجية بن 
النص وخارجــه ،اذ ان اإلكتفاء بحياة 
النــص الداخلية عبر املــن املتخيل 
غيــر كاف للوصول الــى بنية داللية 
قائمة بذاتها ، فالشخصيات واحلدث 
املركــزي وكل مجريات الســرد حتيل 
الى خارج النــص وحتديدا اإلحالة الى 
مايجري في البنيةاالجتماسياســية 
مبا في ذلك املوقف االزدواجي لإلعالم 
عبرممثلــي الصحف احملليــة التي مت 
احلفل  لها حلضــور  الدعــوة  توجيه 
، ان معاجلــة الظاهــرة االجتماعية 

التــي حاول النص ســبر اغوارها لم 
تكن بعيدة والخارج املن احلكائي بل 
وأحــال عليها بطريق  املن  تضمنها 
مباشر وســطحي واشهاري لم يجد 
الى  الوصــول  في  املتلقــي صعوبة 
اطراف املعادلة السســيولوجية بن 
املن وخارجــه ، كمــا أن رؤية النص 
كانت تتحرك فــي منطقة مرتبكة 
في  الالمعقوليــة  بنيــة  كرســت 
مايجري على كافة األصعدة والركون 
الــى حل عاطفي تبــدى في األغنية 

العراقية املثيرة للشجن والبكاء .
 وفي قصــة )اإلرث( يدخل النص الى 
، يــراد منها  منطقةغرائبيــة أيضا 
الكشــف عن محــاوالت اإلنســان 
للبحــث عــن إرث ضاع عبــر تقادم 
العصــور ، فمن خــالل تكليف األب 
واجلــد للحفيــد بضــرورة احلصول 
علــى اإلرث املضيع في زمن يشــهد 
تشــتت اجملموعــة األم بــن اصقاع 
لهذه  متعددة  لغــات  وظهور  األرض 
عديدة  اجيــال  وتوالــي  اجلماعــات 
احتفظــت مبخيالها الذي كرســته 
عوامــل العداء واالختــالف والفرقة 
التي امتدت عبر عصور عديدة وصوال 

التي اتخذت من  الى األجيال اجلديدة 
األجداد  اقترفــه  وما  العوامــل  تلك 
األوائــل من اخطــاء لتبرير محاوالت 
الهيمنة على سائر اجلماعات األخرى 
، اتخذت تلك العوامل لتبرير عداوات 
وصراعات جديدة تؤكد جهل األجداد 
واألحفاد معا ومادامت عملية البحث 
عن هــذا اإلرث في احملاكم واحملافل قد 
حسم منذ زمن مضى شهد الشتات 
وانتقال االدعــاءات بأحقية امتالك   ،
االرث لهذه اجملموعة او تلك، أقول فما 
الداعي اذن لعمليــة البحث وظهور 
حفيد جديد يتأبط اوراقا صفر كتلك 
التي تأبطها املنافســون الثالثة على 
ارث االجداد ليطالب بحق عودة االرث 
له ؟ ان نهاية النص تشــير الى وهم 
آثرت  جملموعــة  الالمجدي  االنتمــاء 
التشتت والفرقة على الوحدة ، وكما 
في النصن الســالفن وكذلك بقية 
نصوص اجملموعة فإن جاهزية التدليل 
خلارج النص كان واضحا ومكشــوفا 
دون بــذل عناء فكــري للتوصل الى 

دالالته.
 ان املشكلة الفنية التي عانت منها 
نصــوص مجموعة ) كتــاب احلياة ( 
للقاص عبــد األمير اجملــر كانت في 
وراء  يلهــث  نصي  تخليق مجتمــع 
فواعــل الواقع ليكون صــدى لتلك 
الفواعل ومعادال له بشــكل مباشر 
ومكتشــف ، دون االنتباه الى ضرورة 
اســتبطان فواعــل الواقع بشــكل 
جمالي اخفقت فيه اللغة الســردية 
للنصــوص فــي اســتكناه الطاقة 
التعبيريــة للغة واالكتفــاء بدورها 
التوصيلــي املســتهلك املعبــر عن 
توصيل  في  والنصــوص  القاص  هم 
املضامن ، وحسبي أن هذه األساليب 
في السرد قد عفا عليها الدهر وشرب 
، اذ ان رصد ظواهر الواقع يتطلب الغور 
فــي بواطن تلك الظواهــر وتقدميها 
بشــكل يبدو بعيدا عــن التفاصيل 
املتلقي  قبل  واملكتشفة من  املدركة 
وفي ذات الوقت حتيل اليها النصوص 
بطريق غير مباشر ومكتنز بجماليات 

السرد وبناء احلكاية .
لقد حــاول القاص عبــد األمير اجملر 
في مجموعته اجلديــدة هذه )كتاب 
احليــاة ( أن يقــدم احليــاة العراقية 
بكل تشــكالتها السياســية منها 
نصوص  عبر  واالجتماعيةوالتأريخية 
ذائقة  الــى  ســهال  طريقها  وجدت 
املتلقي لتكشــف عن حرص املؤلف 
العراقــي  الواقــع  علــى محايثــة 
ومايعتمــل فــي بنيته مــن عوامل 
االحباط والنكوص من جانب وتكريس 
بنية الهم الفردي واجلمعي وان اتخذ 

وضعا مأساويا وباعثا على اليأس.

ال أشك أبداً أن جميع الناس يؤمنون باملاضي 
إمياناً مطلقاً، ويحنون إلى أيامه حنيناً جارفاً. 
ليــس ألنه مرحلــة منقرضة كمــا يتصوره 
البعض، بل ألنه جزء من احلاضر الذي نعيشه، 
وبعض مــن الثقافة التي نحياهــا. وأنا مثل 
غيري ال أنفك أســتعيد حلظاتي تلك، وأتأمل 
تأريخي ذاك، فمثل هذا الشــعور اإلنســاني  
ســمة عامة يشــترك فيها اجلميع، من كل 

جنس وطائفة ولون، وفي كل زمان ومكان! 
 وهذا ال يعنــي بالطبع أننــي راض عن تلك 
احلقبــة متام الرضا، أو أنني ســعيد بها غاية 
الســعادة، فقد كانت مثل ســواها حافلة 
بالبهجة، عامرة باملســرات. لكــن فيها من 

اآلالم ما ال يعد، ومن املساوئ ما ال يحصى.
وال غرابــة أن أجــد فــي شــعر اجلاهليــن 
واإلســالمين، ما ال أجده عند سواهم،  وأرى 
فــي تراث األقدمن ما ال أراه في غيرهم.  فقد 
اكتسبوا في نفسي درجة عالية من الوثوق، 
وحازوا على حظ وافر من التبجيل. رغم أن في 
النصوص التي تركوهــا الكثير من العثرات 

والعديد من الكبوات .
وفي رأي البعض أن النــاس في املاضي كانوا 
أشد تصاحلاً مع الذات، وأقل إيغاالً في الغربة، 
وأكثر افتتاناً باحلق.  وســبب ذلك هو  اليقن 
الذي كانوا ميتلكونه، واالطمئنان الذي اعتادوا 
عليه. فكانوا يستهلكون عقولهم لكنهم ال 
يسألون عن ماهية العقل، ويعتنقون دينهم 
لكنهــم ال يبحثون في أســراره، ويتعاملون 
مع تاريخهم لكنهــم ال يحاكمونه، وهكذا. 
أي أنهم لم يشــعروا يوماً باحلاجة ملمارسة 
النقــد. ولم يحاولوا الولوج إلــى عامله امللئ 
باألشــواك، أو االقتراب من شــاطئه املغمور 

باألمواج. 
غير أنهم تعرفوا إلى هذه امللكة في العصور 
احلديثة، وباتوا كثيري التعويل عليها. فوضعوا 
كل شــئ على طاولة التشــريح، وآمنوا أن 
كل فكرة تقبل النقــاش. فلم يطمئنوا إلى 
حقيقــة دون برهان، وال إلــى كالم دون قرينة. 
وابتكــروا من أجل ذلك مناهــج، جعلت من 
الشــك قيمة عليــا، ومن املراجعــة تقليداً 
دائماً. ثم جتاوزوا ذلك  إلى الثوابت التي يؤمن 
بها اجلميع، مثــل الدين واإلله، واحلياة واملوت، 
والكون واألخالق، واحلســن والقبيح، وســوى 
ذلك من أمــور. وامتدت أيديهم إلى كل فروع 
املعرفة، حتى بات لهم في مكان سهم، وفي 

كل واقعة نصيب! 
غير أن كل ما استطاعت االجتاهات النقدية أن 
تفعله هو العودة إلى األصل. فقد اكتشفت 
أن الشــك الذي طبع احلاضــر هو مبعث كل 
شــقاء، وأدركــت أن اجلدل هو ســر كل داء. 
فالتناقضات الكامنــة في النصوص جعلت 
الفوضى سمة الزمة للعصر، ومن النزاع عادة 
مســتحكمة لدى الناس. وما فعلته احلداثة 
أنها بعد قرون من التفكير واملراجعة والنقاش 
آمنت أن الهنــاء الذي عرفته البشــرية في 
املاضي انتهى منذ زمن طويل، وليس باإلمكان  
العــودة إليه من جديد، وال حتى تصور حدوثه 

في هذا العالم مرة أخرى. 

الماضي ال يعود !

جاهزية الرمز واإلحالة في مجموعة
)كتاب الحياة( للقاص عبد االمير المجر

دراسة

علوان السلمان
   

الكتابة الشــعرية.. فعل يعلــن عن موقف 
فيســجل حضوره املتجاوز للمألوف بتعبيره 
عن حالــة مجتمعيــة ونفســية انفعالية 
مشحونة بشحنة ابداعية واعية بتساؤالتها 
عبر خيــال ولغة تقرر االنتماء الى مســاحة 
االبداع الذي هو شــرط الكتابة التي يتحقق 
طيفهــا بفضــاءات جاذبة والفــاظ ايحائية 
منفتحــة على آفاق داللية مشــبعة بذاكرة 
شعرية فيها تتشــابك املفردات بنهج خالق 
جلمله احلاملة..املتجاوزة لواقعها )بانزياح معيار 
اللغة( على حــد تعبير جــان كوهن..كونها 
تعكس فوضى احلــواس واعتمادها على لغة 
مفجرة لطاقتها التوليدية العاجة بااليقاعات 
)الداخلية واخلارجية( بســردية شعرية تسمو 
باللغة من حيزها الواقعي املتداول الى حيزها 
التخييلي اخلالــق لنص غايتــه قائمة بذاته 
عبر مغامرة يخــوض غمارها الضبابية منتج 
قلق ليشكل جتربة تسهم في عطائه وتوهج 
منجزه االبداعي املتكىء على جزئيات الصور...

وباســتنطاق اجملموعــة الشــعرية)ولٌه لها( 
بنصوصهــا املفتوحة التي يطلق عليها )نص 
العصــر( بحكم تالشــي احلــدود الفنية بن 
يأتي  التي  املركزيات  االدبية وسقوط  االجناس 

في مقدمتها االيقاع.. 
سأحتضن الفراق االخير وأنام..

فليس ثمة مكان لسيجارة أخيرة تشتعل..
وليس ثمة متسع لقبلة عنيفة حلبيب ينتظر

مالكه التي غابت في زحمة بحر مع عجوز..
أو قبلــة أخيــرة خلف بــاب خزانــة املالبس 

املسافرة.. /ص134
  فالنص فعالية انتاجية تسعى الى االنفتاح 
على الســرديات احلكائية والتشكيل والسير 
والتاريخ....) انه نص محدد املصدر واملستقبل 

واملعنى..لكن حتديد املعنى ال يوقف مجموعة 
التفســيرات التي تالحقه..( علــى حد تعبير 
امبرتو ايكو..ولذا قيل عنه النص املفتوح..اما 
روالن بارت فيرى انه )يســاوي عالقة جنسية 
منتجة(.. اضافة الى النص العمودي..)حبيبي 

سماء اهلل بعدك ضيق 
                                       مداها واســوار على 

الروح تهطل( / ص76
والعمود احلداثي املتجاوز بنثر التفعيالت..

صباح يليق بعينيك احلى صباح
صباح االغاني

وقلب يعاني
على العشق جاء

وما عنه راح..(ص66.. 
والتي نســجت عواملها انامل الشــاعر عمر 
الســراي واســهمت دار عدنان في نشــرها 
تعددية  وانتشــارها/2018.. كونها نصوصــا 
قابلة للتأويل واالنفتاح على مجمل االجناس 
الثقافية االبداعية مع اعتمادها لغة الســرد 
كمحرك اشتغال فاعل ومتفاعل في بنائها..

فضال عــن اكتظاظهــا مبضامن انســانية 
واعتمادها عنصر احلداثة في ايصال رسالتها 
التي حتاكــي وتضفــي عليه ابعــادا تأملية 

وجمالية..
قليل من صباحك.. واشتياقي

ونرجس غفوتن مع العناق..
وعطرك لو تهجى بوح عطري..

وفاحا..واستفاقا..
في اتفاق..

لرمشك وهو يغزل رمش صدري..
كمنجات تفوح من التالقي..
لصوتك لو يؤذن حتت صوتي..

سماوات تذوب من الطباق  /  ص29 ـ 30
  فالشــاعر يدخــل ســايكولوجية التواصل 
الشــعري بوصفهــا )خطابا غنيــا بالداللة( 
لتحقيق االمتــاع واالقناع فــي نصه اجلامع 

بــن املوقف الشــعري واالجتاه النفســي من 
خالل توظيفه املفردة الشــعرية ذات الداللة 
اجلماليــة.. التــي تالمس ذاكرته املشــحونة 
مخزون  ببوح  صورا  التأملي..فيقدم  بفضائها 
فــي دواخله تعكس مــدى ارتباطه مبوضوعه 
الشــعري.. فهو ميــزج في صــوره التخييلي 
لينتج موقفــا فكريا مســتعينا  واحلســي 
املتصلة  الشــعرية  ورؤيته  اللغويــة  بقدرته 
والروحي..لذا فهو  الذهنــي  تكوينه  بطبيعة 
يتفاعل مع واقعه بكل موجوداته عبرتوظيف 
ضمير الغائب ليجعل من املســتهلك حاضرا 
بوجــده ووجدانه..متأمــال ومنقبا فــي ثنايا 
النص للكشف عن كوامنه وحل رموزه..كونه 
يشتغل على آليات ابداعية متزج ما بن الذاتي 

واملوضوعي وفق اشتراطات فنية..
أفكــر أن اســرق النهر املنســدل على وجنة 

املدينة..

أنفض منــه ما التصق من ضــوء عتيق ملبان 
خربة..

وأخبئه في صحراء من دم وخراب..
أفكر أن أســرق النهر املنســدل كضفيرتك.. 

ألشده بها..
فقلبك كبالد الرافدين..

ال يكتمل اال بنهرين من ورد وحضارة..
فكوني نهري الثالث..

الطازجــة كاندالع  القبلــة  ايتها  واعلمــي 
الصباح.

أنك أنى حملتك الريج..
سيكون هطولك في شفتي..

أحبك..  ص37 ـ ص38
  فالنص يحاول االنفتاح على عوالم متنافذة 
)الشاعر(  املنتج  مبستويات متفاوتة يعتمدها 
فــي بناء نصه الشــعري ابتداء مــن الفكرة 
..مرورا باللغــة والصورة..من خالل تعبيره عن 
ذاته والذات اجلمعي اآلخر وتصويره لالشــياء 
واالحداث بطريقة تستفز املستهلك)املتلقي( 
وتســهم في نبش خزانتــه الفكرية للتأمل 
والتأويل.. من خالل قدرتــه الفكرية احملافظة 
على نسقية شعريته ابتدا من البنية املتمثلة 
بااليحاء واالستعارة والتعبير الصوري املستفز 
توظيــف بعض  املســتهلكة مع  للذاكــرة 
التقانات الفنية واالساليب االبداعية كاضافة 
)النص  النصــي.. كالتناص  املبنى  خالقة في 
الغائب( على حد تعبيــر محمد عزام.. والذي 
يعــده عبداهلل الغذامي )نص يتســرب داخل 
آخر ليجســد املدلوالت ســواء وعى الكاتب 
بذلك أم لم يع(..اضافة الى التكرارالدال على 
التوكيد واملضفي على النص نبرة موسيقية 
مضافة..وهنــاك التنقيــط )النص الصامت( 
الذي يســتدعي املستهلك )املتلقي( النطاقه 
مبــلء فراغاته. فضال عن التمــرد عل القوانن 
الشعرية واالشكال التقليدية وجتاوزها بقلب 
املوازنة النفســية بن)االنــا( ضمير املتكلم 

و)الهو( ضمير الغائب)الــذات والذات اجلمعي 
اآلخر( برحلة وجدانية ما زجة بينهما..

لو اني كنت يديك..
حتملني نرجسة تتوضأ باملطر التشريني ألزهر

عطرا في شفتيك
لو أني لوحة عشــق تتجول بن عواصم هذا 

الكون..
أو أغنية تطرق باب الســهرانن ومتســح عن 

خديك
بكاء اللون...

لو أني أنبخر كي أمطر كالظل عليك..
أترك قلبي..وأعيش دموعا في عينيك..

لو أني كنت يديك..  /ص91 ـ ص92
   فالنــص يحتضن فكــرة ثنائية الوجود عبر 
حدثــه املكثــف لتحقيــق االثــر الكلي مع 
االحتفاظ بوحدة موضوعية تتناسب واملوقف 
الوجدانية....لذا ففضاء  وانعكاساته  الفكري 
النص يكشف عن املعنى احلدثي الذي مينحه 
دميومة توليد املعاني والدالالت من املشــاهد 
التي يؤسســها املنتج عبر)لــو( اداة التمني..
مع  الدراميــة..  والكثافة  الرؤيــوي  واخليــال 
ســيطرة املؤثرات اخلارجية التي اسهمت في 
بلورة الفكرة واالستغراق في عوامله واالندماج 
بلغة  بوجدانه وحضورها في صــوره ودالالته 
التوصيلية  وقدراتها  اجلمالية  متتلك مؤثراتها 
املانحة للصورة الشعرية املكتنزة مبضامينها 
تتفاعــل  التــي  واالجتماعيــة  النفســية 

ومنظومة القيم اجلمالية..
  وبذلك قدم الشــاعر نصوصا تتسم بالوعي 
الفكري من خــالل موقف واع ملعطيات الزمن 
السابحة داخل اطر داللية..مع توظيف الفنون 
االبداعية واجلمالية الفاعلة واملتفاعلة والبناء 
النصي املتســم باجلدية وعمــق االيقاع مع 
تتابع الصور وتداخلهــا برؤية متناغمة الرؤى 
في انســاق مكتظة باحليوية من خالل سياق 

حسي متواصل واحلياة بكل موجوداتها..

حواريات مع قراءة في )ولٌه لها( واالنفتاح على االجناس الثقافية

المتنبي.. كتاب 

جديد للدكتور 

عدنان الظاهر

اصدارعرض كتاب

غالف الكتاب

عدنــان الظاهر عــن دار الفــرات للثقافة 
واإلعالم في احللة – العراق، صدر لألســتاذ 
الدكتور املغترب عدنان عبد الكرمي الظاهر 
السريراتي )ابن احللة البار( كتاب )حواريات 

مع املتنبي(.
يقع الكتــاب في )282( صفحة من احلجم 
الوزيري ، ويتضمن رحلة وحوار مع شــاعر 
العرب األكبر ابو الطيب املتنبي من ضفاف 

دجلة والفرات الى أوربا...
قدم للكتاب األستاذ الشاعر جبار الكواز، 
وقد تضّمن: اجلزء االول: جدل على ضفاف 
دجلة والفــرات، اجلزء الثانــي: املتنبي في 
ميونــخ، املتنبي ودولة اخلروف األســود في 
بريطانيا، والكتاب جدير بالقراءة والتمعن. 
نبارك ألستاذنا القدير )الظاهر( هذا املنجز.

غالف الكتاب
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منوعات10

ما سر الحزن في عيون الكالب ؟
كشــف العلماء عن السبب الكامن وراء نظرات الكالب “احلزينة” 
القادرة على استمالة مشاعر البشــر واستعطافهم للحصول 

على الطعام أو الرعاية.
ووجد الباحثون من جامعة بورتسموث، أن الكالب طورت عضالت 

جديدة حول العينني لتحسني التواصل مع البشر.
وقارن الباحثون بني ترشيح وســلوك الكالب والذئاب، ونظروا في 

كيفية تغيرها على مدى آالف السنني.
وكشــف حتليلهم أن بنيــة الوجه لــكال النوعني متشــابهة، 
باســتثناء العينني، حيث أن الكالب متلك عضلة صغيرة تسمح 
لها برفع حاجبها الداخلي بشــكل مكثف، لكن الذئاب ال متلك 

هذه العضالت.
ويشــير الباحثون إلــى أن حركة احلاجبــني الداخلية جتعل عيون 
الكالب تبدو أكبر وأكثر شــبها بالرضع، ما يؤدي إلى اســتجابة 

البشر لتلك النظرات.
وقالت الدكتورة جوليان كامينســكي، من جامعة بورتســموث، 
والتي قادت الدراســة: “إن األدلة مقنعة بأن الكالب طورت عضلة 

لرفع احلاجب الداخلي بعد أن أصبحت أليفة”.
وأوضحت أنه عندمــا مت عرض الكالب والذئاب على البشــر ملدة 
دقيقتني، قامــت الكالب برفع حواجبها الداخلية أكثر من الذئاب 
“وعندما تقوم الكالب بهذه احلركة، يبدو أنها تثير رغبة قوية لدى 

البشر لرعايتها”.

اول طائرة كهربائية لنقل الركاب
شــهد معرض باريس اجلوي الظهور األول لطائرة كهربائية قادرة 

على التحليق ملا يصل إلى 650 ميال وعلى متنها تسعة ركاب.
وبحســب املواقع االخبارية فأن “الشــركة املصنعة تســتهدف 
تسيير رحالت على مســارات إقليمية مثل العاصمة الفرنسية 

إلى مدينة تولوز بجنوب فرنسا”.
وقالت شــركة ايفيشــن ايركرافت املصنعــة أن ” الطائرة التي 
تدعى ” أليس” هي نتاج إعادة تفكير جذرية في الكلفة والتجربة 
واألثر البيئي للســفر اإلقليمي”، في حني  قال الرئيس التنفيذي 
للشــركة بار يوهاي إن “طائرتنا أليس، إذ تعمل بجزء بسيط من 
تكاليف الطائرات التقليدية، ســتعيد تعريف كيف ميكن للناس 
السفر إقليمياً وســتؤذن بعصر جديد من الطيران أهدأ وأنظف 

وأقل كلفة”.
وفي أعقاب رحــالت جتريبية هذا العام واعتمادها قالت شــركة 
إيفييشــن إنهــا تعتزم البدء في شــحن الطائرة لالســتعمال 

التجاري في 2022.

مجرم يسلم نفسه مقابل اإلعجابات على فيس بوك
أبرم أحد الهاربني فــي والية كونيتيكت األميركية في الشــهر 
املاضي، صفقة مع إدارة شــرطة تورينجتون، ووعد بأنه سُيسلم 
نفسه إذا حصلت صورته على أكثر من 15000 إعجاب على فيس 
بوك. وعلى الرغم من أن األمر اســتغرق وقتاً أطول من املتوقع إال 
أنه أوفى بوعده. كان خوســيه ســيمز البالغ من العمر 29 عاماً، 
مطلوباً للعدالة في سبع تهم مختلفة، وتوارى عن األنظار لفترة 
طويلة خشية إلقاء القبض عليه لتنشر الشرطة صورة املطلوب 
على صفحتها على فيس بوك، وفوجئــت بتعليقه عليها، قائالً 
بأنه سيسلم نفسه إذا حصل املنشور على 20 ألف إعجاب. غير 
أن الشرطة قدمت له عرضاً مضاداً وعرضت عليه أن يخفض عدد 
اإلعجابات إلى 10000 إعجاب. وبعد التفاوض معه، اتفق الطرفان 
في نهاية املطــاف علــى 15000 إعجاب. وبعد شــهر من إبرام 
الصفقة مع الســلطات وصل عدد معجبي املنشــور على فيس 
بوك إلى 15000، واتصل سيمز بقسم شرطة إينفيلد في التاسع 
عشر من حزيران لتسليم نفسه للسلطات التي وجهت له سبع 

تهم مختلفة لم يُعرف ماهيتها.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد: 

لطاملا استقطب موضوع األمانة 
لــدى البشــر اهتمــام العلماء 
النفســي  التحليل  مجاالت  في 
واالقتصــاد، لكن نــادرًا ما طاول 
إال  الواقعية،  احليــاة  املنحى  هذا 
أن فريقاً من الباحثني أجرى جتربة 
املدني  احلــس  على  اجتماعيــة 
لدى آالف األشــخاص في 40 بلًدا 
جرى إعطاؤهــم محفظات نقود 
»ضائعــة« لرصــد تفاعلهم في 

مواقف مماثلة.
التي نشرتها  النتائج  وتكشــف 
مجلة »ســاينس« فروقات كبيرة 
بني البلدان، إذ تصّدرت سويســرا 
االســكندينافية  والبلــدان 
فيما  أمانة  البلــدان  أكثر  قائمة 
تذّيلــت الصني واملغــرب والبيرو 

وكازاخستان الترتيب.
بدرجــة كبيرة  ورُصــدت ظاهرة 
فــي كل البلــدان تقريبــاً، وهي 
املبلغ في داخل  أنه »كلمــا كان 
احملفظــة »الضائعــة« أكبر كان 
مييل األشخاص أكثر إلى االتصال 

بأصحابها إلبالغهم بذلك«.
من   40% اعيــد  املعــدل،  وفــي 
احملفظــات اخلالية مــن املال إلى 
 51% مقابــل  فــي  أصحابهــا، 

بالنسبة لتلك التي حتوي أمواال. 
ويبدو بحســب هــذه النتائج أن 
قلة األمانــة ال تزيد مــع ارتفاع 
قيمة املبالغ املتاحة »للســرقة«، 
ما ال يتناســب مع صورة اإلنسان 
املادي.  باجلشــع  املدفــوع حصراً 
وبحســب فريــق الباحثــني من 
جامعات زيوريخ وميشيغن ويوتا، 
الرأي  واستطالعات  البحوث  هذه 

املكملــة لهــا تظهــر مكونني 
رئيسني للســلوك اإلنساني هما 
اإليثار وأيضاً صورة الشخص عن 
نفسه وخوفه من أن يشعر كأنه 

لص.
وكتــب معدو الدراســة »عندما 
ميكن لألشــخاص اإلفادة بصورة 
كبيرة من سلوك قائم على إساءة 
األمانة، تزيــد لديهم الرغبة في 
الغش غير أن الكلفة النفســية 
املترتبة عن نظرة الشخص لذاته 

وتكون  على أنه لص تزيــد أيضاً 
الشعور  أحياناً  وتتخطى  باهظة 

األول«.
وقــد كلفت هــذه التجربة 600 
ألــف دوالر، وهي غير مســبوقة 
بحجمهــا. وقد ألقى أشــخاص 
متعاونون مــع الباحثني أكثر من 
17 ألــف محفظــة متطابقــة 
استقبال  ومنصات  طاوالت  على 
مؤسســات مختلفــة )فنــادق 
ومصارف ومراكز شرطة…(، بواقع 

نحو400 مرة في كل بلد.
وكان هؤالء يبلغون موظفاً بأنهم 
وجــدوا احملفظــة املصنوعة من 
األرض  على  الشفاف  البالستيك 
ويطلبون منه أن يهتم بأمرها ثم 

يغادرون املكان.
وكانــت كل محفظة حتوي ثالث 
)عليها عنوان  بطاقات شخصية 
بريــد إلكترونــي( وقائمة تبضع 

ومفتاحاً. 
احملفظــات  هــذه  بعــض  وكان 

خالياً من النقــود ، فيما البعض 
اآلخر كان يضم مــا يوازي 13,45 
وبالقدرة  احملليــة  بالعملة  دوالراً 

الشرائية للبلد.
املعادة  احملفظات  نسبة  وتخطت 
%70 فــي النروج وسويســرا. أما 
في الصني فقد أعاد أقل من 10% 
من املوظفــني احملافظ اخلالية من 
األمــوال، وأكثر مــن %20 أعادوا 

احملافظ التي حتوي مبالغ مالية.
وفي الواليات املتحــدة وبريطانيا 

التجربة  الباحثون  أجرى  وبولندا، 
عينهــا مــع 94,15 دوالرا، ما زاد 
 .72% نسبة احملفظات املعادة إلى 
كمــا أن احملفظــات اخلاليــة من 

املفاتيح كانت تعاد بنسب أقل.
وقال طالب الدكتوراه في جامعة 
زوريخ كريســتيان زونــد »عندما 
يكون في احملفظة نقود، يشــعر 
النــاس فجأة بأنهم يســرقون ، 
كما أن هذا االنطباع يصبح أقوى 

كلما زادت قيمة املبلغ«.
وال يكفي معــدل الثراء أو الفقر 
بني  الفروق  لتفســير  النســبي 
البلــدان، علــى وفــق آالن كون 

األستاذ في جامعة ميشيغن.
ويبدو أن للقيــم الثقافية احمللية 
أثــراً في  والنظــام السياســي 
هــذا اجملال، فعلى ســبيل املثال، 
العائلية  الروابــط  كلما كانــت 
أقــوى تاريخياً في بلــد ما، كلما 
احملفظات  إعادة  نســبة  تراجعت 
إلــى أصحابها. وقــد يكون مرد 
ذلــك إلــى أن النــاس معتادون 
االهتمام  علــى  البلدان  هذه  في 
مبجموعاتهــم الضيقة أكثر من 
الغرباء، على وفق كريستيان زوند.
عالم   279 مــن  الفريق  وطلــب 
كانت  إذا  مــا  التكهن  اقتصــاد 
احملفظــات املليئة باألمــوال تعاد 
بنســب أقل من سواها. وقد جنح 
أقل من ثلث هؤالء بتوقع النتيجة 

بنحو صحيح.
وهذا ما دفع آالن كون للقول بأنه 
بصورة  ينظــرون  اخلبــراء  »حتى 
التي حترك  الدوافع  إلى  تشاؤمية 

سلوك البشر«.
وقــال »الناس أكثــر أخالقية مما 
نعتقــد ويجب على الســلطات 

العامة أن تتعلم أكثر منهم«.

تجربة فريدة للكشف عن مستوياتها بين البلدان

لألمانة قيمتها الكبيرة عند ذوي االخالق الرفيعة

متابعة الصباح الجديد: 
طور فريق بحثي دولي روبوت على 
صغيرة  آلية  كبســولة  شكل 
جداً، بحيث ميكن توجيهها إلى 
داخــل القولون اللتقــاط صور 
فوق  املوجــات  بتقنية  دقيقــة 

الصوتية. 

وعلى وفق الدراسة، التي نشرت 
 ،»Science Robotics« في دورية
وتضمنت جتارب الستعمالها مع 
القائمني عليها  فــإّن  حيوانات، 
يســتهدفون أن حتل الكبسولة 
يوماً ما محل احلاجة إلى خضوع 
وهو  باملنظار،  لفحــص  املرضى 

إجراء جراحي مؤلــم، حيث مُيّرر 
نطاق شــبه صلب في األمعاء، 
فضالً عن أّنها تعطي نتائج أكثر 
دقة مــن املنظار، ال ســيما في 
بعض  تغير  عن  املبّكر  الكشف 
أنواع اخلاليا املرتبطة بالسرطان.

أظهرت  سابقة  دراسات  وكانت 

الصوتيــة  فــوق  املوجــات  أّن 
على  القــدرة  لهــا  الدقيقــة 
التقــاط صــور عاليــة الّدقة، 
في  الصغيرة  اآلفــات  وترصــد 
الّطبقات الّسطحية من القناة 
معلومات  وتوّفــر  الهضميــة، 
املبكرة  العالمــات  عــن  قّيمة 

للمــرض، وهو ما دفــع بالفريق 
البحثي الــذي يضّم باحثني من 
للعمل  وكندا  وأميركا  بريطانيا 
معاً لســنوات، بحثــاً عن آلية 
لتوظيفها في تشخيص بعض 

أمراض القولون.
ُسّميت  التي  اآللية  تلك  تعتمد 

علــى   »Sonopill« باســم 
املغناطيســي  التالعب  تقنية 
الذكــي، وهــي تقنيــة فعالة 
لتوجيه كبســولة املوجات فوق 
الصوتية الدقيقة إلجراء تصوير 
مســتهدف عميق داخل جسم 

اإلنسان.

روبوت صغير للبحث عن عالمات سرطان مبكرة في القولون
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القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

معلومة 

متابعة الصباح الجديد: 

أديــداس من  أوروبيــة  جــردت محكمــة 
خطوطها الثالثة )ثري ســترايب( املضمنة 
ضمن شــعارها ، عــدت ان التصميم ليس 
مميزاً مبا فيــه الكفاية ليســتحق احلماية 

القانونية.
األوروبي  العامة لالحتــاد  وقضت احملكمــة 
بأن اخلطــوط الثالثة املتوازيــة التي توضع 
على كل منتجات الشركة، من أحذية إلى 
رمزية  رياضية، هــي »عالمة  وأزياء  حقائب 

أعتيادية«.
وأيــدت احملكمة، وهي ثانــي أعلى محكمة 
في االحتاد األوروبي، احلكم الصادر في العام 
2016 مــن جانــب اجلهــة املنظمة حلقوق 
امللكية الفكرية في االحتاد، والقاضي بإلغاء 
تسجيل هذا التصميم كعالمة جتارية بعد 

الطعن من شركة أحذية بلجيكية.
وقالت احملكمة إن أديداس لم تستطع تقدمي 
أي دليل علــى أن تصميمهــا يحمل ميزة 

تؤهله احلصول علــى احلماية القانونية في 
الدول الـ28  األعضاء في االحتاد األوروبي.

ورفضت احملكمة حجة الشركة بأن الشعار 
اكتسب ســمة مميزة من خالل استعماله 
في شتى أنحاء االحتاد األوروبي، مشيرة إلى 
أن الشــركة قدمت فقط أدلــة ذات صلة 

بخمس من الدول األعضاء الـ 28 .
وتوصــل قضــاة احملكمة التــي تتخذ من 

لوكســمبرغ مقراً لها إلــى أن الكثير من 
األمثلة التي قدمتها شــركة »أديداس« ال 
ميكن قبولها نظراً النها استعملت مخطط 

ألوان مختلفاً.
واحلكم الصادر هو األحدث في هذه املعركة 
القانونية املســتمرة منــذ وقت طويل بني 
أديــداس ومنافســتها البلجيكية »شــو 
براندينغ يوروب« التي فازت منذ العام 2009 
بحقها بوضع عالمــة جتارية لتصميم من 
خطني علــى منتجاتها، ما دفع الشــركة 

األملانية إلى إقامة دعوى.
واكدت متحدثة باسم الشركة ،ان »القرار 
يقتصــر علــى نســخة محــددة لعالمة 
ثالثة  تتكون من  التجارية  الثالثة  الشرائط 
شرائط ســود متوازية على خلفية بيضاء 
وليــس لــه أي تأثير على حمايــة العالمة 
التجارية الواسعة التي ما زالت لدى أديداس 

في أشكال مختلفة في أوروبا«.
ولم تقرر الشــركة ما إذا كانت ستستأنف 
احلكم أمام محكمة العدل األوروبية، وهي 

أعلى محكمة في االحتاد األوروبي.

تجريد أديداس من ›خطوطها الثالثة‹

بغداد صباحًا »عدسة: زياد متي«لقطة



إعالم الشباب والرياضة:
افتتح مســاء أول أمس حفل تونس 
عاصمة للشباب العربي للعام 2019 
مبدينة الثقافة بحضور وزيرة الشباب 
والرياضة التونسية سنية بن الشيخ 
وكاتب الدولة التونســية للشــباب 
والوزير  الســعداوي  القــدوس  عبد 
املفوض لشؤون الشباب في اجلامعة 
العربية عبد املنعم الشاعري وحضور 
والرياضة  الشــباب  وزراء  مــن  بهي 
احمد  الدكتــور  يتقدمهم  العــرب 
رياض وزير الشباب والرياضة العراقي.
وشــهد االفتتاح كرنفاال بهيجا في 
وســط  للمدينة  اخلارجية  الباحــة 
تفاعــل كبير من احلضــور، ومن ثم 
الى مســرح مدينة  اجلميــع  انتقل 

الثقافة لتكملة مراسم احلفل .
الشباب  املفوض لشؤون  الوزير  واكد 
املنعم  عبــد  العربية  اجلامعــة  في 
الشاعري في كلمة له ان الهدف من 

العاصمة العربية للشباب هو تقوية 
التعاون واالنسجام بني شباب  اواصر 
الشــعوب العربيــة وابعادهــم عن 
مظاهر االرهاب السيما وانهم صناع 
املســتقبل مشــيرا الى ان جامعة 
الدول العربية حريصة على استمرار 
مثل هــذه الفعاليــات لنبذ العنف 
رائعة عن الشــباب  وارســال صورة 

العربي للدول االخرى .

واعلنت وزيرة الشباب والرياضة سنية 
بن الشــيخ بكلمة لها عن االفتتاح 
للشباب  عاصمة  لتونس  الرســمي 
العربي معبرة عن سعادتها وشكرها 
جلامعة الــدول العربية ملنحهم هذه 
الفرصة الكبيرة التي ستعطي فرص 
عمل للشــباب التونســي وتزيد من 
اواصر التالحم والتقارب مع اقرانهم 

من الدول العربية االخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدولي »نخبة آسيا«  يقود طاقمنا 
املؤلف مــن علي صباح للوســط 
وأمير داود وحيدر عبد احلســن وزيد 
فريقي  مبــاراة  رابعاً  حكمــا  ثامر 
وكاشيما  هيروشــيما  سانفريس 
أنتلرز اليابانيني التي ســتجرى في 
الســاعة 1 من ظهر يــوم الثالثاء 
املقبل املوافق 25 من شــهر حزيران 
اجلاري ضمن إياب دور الـ 16 لبطولة 

دوري أبطال آسيا.
وقال احلكم الدولي املســاعد حيدر 
عبد احلسن، ان املباراة فرصة جديدة 
الثبات كفــاءة الطاقم العراقي في 
إدارة ابرز مباريات البطولة اآلسيوية، 
مؤكــداً ان الطاقــم التحكيمــي 
ميلك االهليــة إلدارة املباراة بالنحو 
االيجابــي وايصــال املبــاراة إلى بر 
األمــان، مبينا ان اللقاء سيشــهد 
اثارة وندية كمــا يتوقع لكون فريق 

هيروشــيما هو املضيــف للمباراة 
وسبق ان خسر لقاء الذهاب بهدف 

من دون رد.
وتابع: مباريات األدوار املتقدمة لدوري 

منافسة  تشهد  دائما  آسيا  أبطال 
قوية بــني الفرق التــي تتاهل إلى 
تلك األدوار بحثا عــن تعزيز التفوق 
وصولواً إلى التتويج باللقب القاري.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
التشــيلي، حامل  املنتخــب  بلغ 
اللقــب، ربع نهائــي بطولة كوبا 
أميركا، بعــد الفوز على اإلكوادور 
)2-1(، صبــاح أمس، فــي اجلولة 
الثانيــة مــن مباريــات اجملموعة 

الثالثة بالدور األول.
ل هدفي منتخب تشــيلي  ســجَّ
وأليكسيس  فونزاليدا،  خوســيه 
 ،)51  ،8( بالدقيقتــني  سانشــيز 
اإلكــوادور  هــدف  ل  ســجَّ فيما 
إينير فالنســيا من ركلة جزاء في 

الدقيقة )26(.
ورفع املنتخب التشــيلي رصيده 
لـــ6 نقاط في صــدارة اجملموعة 
األوروجواي  على  متقدًما  الثالثة 
فــي املركــز الثاني بـــ4 نقاط، 

الثالث بنقطة،  املركز  واليابان في 
واإلكوادور في ذيــل الترتيب بدون 

رصيد.
وأبدى مــدرب منتخب تشــيلي، 
رينالدو رويدا، سعادته بالفوز على 
اإلكوادور )2-1( وضمان التأهل لربع 
نهائــي بطولة كوبــا أميركا، عن 

اجملموعة الثالثة.
وصرح رويدا عقب اللقاء "سجلنا 
في األوقات املناسبة، املباراة كانت 
بنقاطها"  لكننا ظفرنــا  صعبة، 
بعض  افتقد  الفريــق  بــأن  مقرا 
الذهنــي"  لـ"الثبــات  األوقــات 
للسيطرة على املباراة بعد التقدم 
بهدف عبر خوسيه فوينزاليدا بعد 
مرور 8 دقائق.وقــال "املباراة كانت 
تكتيكيــة للغاية، رمبــا لم نقدم 

مباراة كبيرة نظرا ألداء اإلكوادور".
املقبلة  أوروجــواي  مواجهة  وعن 
والتي ستحسم متصدر اجملموعة، 
قال "علينا أن نعي أننا ســنواجه 
أفضــل منتخــب فــي أميــركا 
اجلنوبية" في مباراة سيحتضنها 

ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
أليكسيس  باملهاجم  رويدا  وأشاد 
سانشــيز صاحــب هــدف الفوز 
قائال "يقدم مســتويات كبيرة مع 
املنتخب رغم موسمه السيئ مع 

مانشستر يونايتد".
في حني، حتامــل مهاجم منتخب 
تشــيلي، أليكســيس سانشيز، 
على نفسه واستكمل مباراة بالده 
أمام اإلكــوادور والتي انتهت بفوز 
"الروخــا" بهدفني لواحــد، برغم 
تعرضه اللتــواء في الكاحل خالل 

شوط اللقاء األول.
مهاجــم  سانشــيز،  وصــرح 
سجل  الذي  يونايتد،  مانشســتر 
هدف الفوز للتشــيليني رغم آالم 
لربع  التأهل  ليضمنــوا  الكاحل، 
نهائي كوبا أميركا "كاحلي التوى 
بعد تنفيــذي لعرضيــة، تناولت 
مسكنات، وعدت إلى امللعب، آمل 

أال تكون إصابة قوية".
الكولومبي  املنتخب،  مدرب  وكان 
رينالــدو رويدا، قد أقر عقب املباراة 
أن سانشــيز تعرض اللتــواء في 
الكاحل، خالل الشوط األول، ليلجأ 
االســتراحة  خالل  الثلج  ألكياس 
بعد حصوله  امللعب  في  ويستمر 

على إذن اجلهاز الطبي.
وأضــاف "ســنحدد موقفه بعد 
املباراة، أمتنى أال تكون إصابة قوية 

وأن يتمكن مــن اللعب في املباراة 
القادمة" أمام أوروجواي.

من جانبه، أجــرى مدرب منتخب 
اإلكــوادور، إرنان جوميــز "بوليو"، 
مؤمتــرا صحفيــا مقتضبــا بعد 
لم   ،2-1 تشــيلي  أمام  السقوط 
يقبــل فيه توجيه أي أســئلة له، 
وقال إنه يفضل عدم التحدث ألنه 

ليس لديه الكثير ليقوله.
الكولومبــي  املــدرب  وقــال 
املؤمتر  بــدء  قبــل  للصحفيــني 
بأســئلة  يقبل  لن  إنه  الصحفي 
بشــكل  بالتعليــق  واكتفــى 
التي  املبــاراة،  علــى  مقتضــب 
من  اإلكــوادور  بآمــال  أطاحــت 
املركز  احتلــت  بعدما  البطولــة 
األخير في اجملموعة بدون رصيد من 
النقاط.وأبــدى املدرب إحباطه من 
في  العبوه  ارتكبها  التي  األخطاء 
الكرات التي ســجلت من خاللها 

تشيلي الهدفني.
فينــا هدفني،  وقــال: "ســجلوا 
واحد من ركنيــة واآلخر من رمية 
متاس ليــس لها أهميــة، لنمنى 
أمام  السقوط  بعد  أخرى"  بهزمية 
األولى.واعتبر  اجلولة  في  أوروجواي 
أن املباراة كانت "متســاوية" بني 
هناك  تكــن  لم  وأنه  الفريقــني، 
فرص كثيرة من كال اجلانبني، رغم 
لكن  لالستحواذ  اإلكوادور  امتالك 
مع تفوق تشــيلي في "املواجهات 
الفردية".وأضــاف "اعذروني ألنني 
ال أفضل احلديث أكثر وأنا في هذه 

احلالة".

أربيل ـ أمجاد ناصر الهجول:

اكد السفير اإلسباني في العراق 
ادارة  بأن  خوان خوسيه اسكوبار 
ستســتقبل  مدريد  ريــال  نادي 
االطفــال الناجــني مــن حادثة 
مباراة قضاء بلــد االرهابية التي 
ذهــب ضحيتها العشــرات من 
محبي لعبة كــرة القدم مجانا 
لزيــارة النادي و مدينــة مدريد و 
إسبانيا الن مهمتنا  التجول في 
ليست فقط استحصال االموال 
الكروية  املدارس  في  للمشاركة 
انســانية  لدينا مشــاريع  بــل 
عديــدة الن الرياضــة تعــد من 
اهم الوســائل الرساء لغة احملبة 

والسالم بني الشعوب .
الصحفي  املؤمتر  مضيفا خــالل 
التجاري  الذي عقــده القســم 
مدريــد  ريــال  نــادي  لفريــق 
اإلسباني في فندق اربيل الدولي 
زيارته  عن  لالعالن  )الشــيراتون( 
للعاصمة بغــداد : هذه اول زيارة 
رســمية الدارة فريق ريال مدريد 
املؤسســات  اهم  من  يعد  الذي 
بهدف  اســبانيا  الرياضيــة في 
مشــاركة االطفال  مــن اعمار 
9 الى 15 ســنة , مــن املوهوبني 
ومجبــي لعبة كــرة القدم في 
املــدارس الكرويــة لفريــق ريال 

مدريد لزيارة النادي و التجوال في 
املدن االسبانية.

تشــرفت  كســفير  انا  وقــال: 

للحضــور و االعــالن عــن هذا 
العراق  الكبير في  الكروي  احلدث 
, واجلميــع يعلــم بــان الرياضة 

اصبحت  القــدم  كــرة  وخاصة 
ضمن السياسية في العالم و ان 
الدور اإلسباني من اهم الدوريات 

املتابعــة بجميع انحــاء العالم  
وهذا ما يســمى بدبلوماســية 
كرة القدم , ورمبا هناك من ينزعج 

فاليوم اقدم فريــق ريال مدريد و 
غــدا اقدم فريق برشــلونة او اي 
فريق اخر الن مهمتي العدل بني 
اجلميع وهذا ما نتمنها للجمهور 
الرياضــي يكــون بهــذه الروح 

الرياضية .
كما اكد الســفير اإلسباني في 
العراق خوان خوســيه اسكوبار 
: وجودي هنا هــو تأكيد بأن هذا 
الوفد رســمي الدارة نــادي ريال 
في  اشــيع  وليــس كما  مدريد 
االجتماعي   التواصــل  وســائل 
بانه غير رســمي وال ميثل النادي 
, ومهمتنــا احلالية تثبيت األلية 
و اخلطة لزيــارة العاصمة بغداد 
و بقيــة احملافظــات العراقيــة 
لتســهيل مهمة الوفــد االخر 
والعمل  الذي سيكمل مسيرتنا 
على مشــاركة اطفــال العراق 
العالم في اســباني  مع اطفال 
لتبادل اخلبــرات وزرع الثقة كما 
العراقيني  املدربــني  سيســاعد 
على كشف املواهب الكروية في 

املستقبل .
كمــا اقــدم الشــكر الكبيــر 
و االمتنــان للعــازف العراقــي 
العاملي نصير شمة  املوســيقار 
على احلفل املوسيقي الذي قدمه 
الذي ســيذكره  اربيل  قلعة  في 
التاريخ و يخلده هــذا املكان مبا 

قدمه من روعة وابداع .

السفير اإلسباني خوان أسكوبار لـ  »الصباح الجديد«:

مواهب العراق لديهم فرصة لأللتحاق بمدارس نادي ريال مدريد  
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اليوم.. كالسيكو 
الزوراء والجوية المؤجل

نفط الوسط اواًل 
في ملفات الرخصة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف أمني ســر نادي الزوراء، شاكر اجلبوري، آلية 
توزيــع تذاكر الدخول ملباراة الــزوراء والقوة اجلوية 
املقــررة ان تقام في الســاعة الثامنــة والنصف 
من مســاء اليوم األحد.. يذكــر ان املباراة مؤجلة 
من االسبوع الـ16 ملنافســات الدوري املمتاز بكرة 
القدم.وقال اجلبوري ان »التذاكر ســتوزع مجانية 
للكالسيكو وستقاسم %50 على جمهور الزوراء 

واجلوية«.
وأضاف، ان »حصة التذاكر ســتوزع للناديني بواقع 
12500 تذكرة لكل نادٍ«.وأكد اجلبوري، انه »ال ميكن 
دخول اي شــخص من دون تذكرة وسيتم االشراف 
عليها«.وكان احلكم الدولي علي صباح، قرر في 15 
من آذار املاضي تأجيل مباراة الكالسيكو بني الزوراء 
والقوة اجلوية ألســباب تنظيمية بعد اســتقبال 
ملعب الشــعب الدولــي جلماهير تفــوق طاقته 

االستيعابية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مديــر جلنة التراخيص فــي احتاد الكرة، 
ســيف عادل القصاب، ان نادي نفط الوسط، 
هو اول نادي عراقي يكمل امللفات التي تخص 
طلب الرخصــة احمللية.وقال القصاب ان »نادي 
نفط الوسط، اول نادي يكمل رفع امللفات التي 
تخص طلب الرخصة احمللية للموسم 2019-

2020 في نظام كالس«. 
واوضح ان »ادارة نادي نفط الوســط، اكملت 
رفع امللفات قبل انتهاء املدة احملددة في النظام 
يوم 30 حزيران اجلاري من خالل التعاون الكبير 

معي في فترة العمل املاضية«.

جانب من املؤمتر الصحفي للسفير اإلسباني في العراق

سانشيز يتقدم باجتاه مرمى اإلكوادور

وزير الشباب والرياضة بني احلضور

علي صباح

A المجموعة

اليابان

B المجموعة C المجموعة
البرازيل

فنزويال
بوليفيا

بيرو

األرجنتين

الباراجواي
كولومبيا

قطر تشيلي

األوروجواي

اإلكوادور

10:00 مساًء

5:30 مساًء

8:30 مساًء

10:00 مساًء

8:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

قطر ـ األرجنتين

المغرب ـ ناميبيا

الزوراء ـ الجوية

كولومبيا ـ باراجواي

السنغال ـ تنزانيا
الجزائر  ـ كينيا

كأس كوبا أميركا 

الدوري الممتاز

كأس أمم أفريقيا

تشيلي تهزم اإلكوادور وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا
رويدا يعاني فقدان الثبات الذهني .. وبوليو محبط

رياض يحضر فعاليات مهرجان 
تونس عاصمة الشباب العربي

طاقم عراقي يقود مواجهة
 يابانية في دوري أبطال آسيا
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الصباح الجديد - وكاالت:
ما تزال أزمة صــورة عارضة األزياء 
مســتمرة،  حديد،  بيال  األميركية 
بعد إعــالن مركز تســوق إماراتي 
إلغاء احلــدث الذي كان من املقرر أن 

تشارك فيه.
العامليــة  الشــركة  وســحبت 
تظهر  التي  اإلعالنيــة  ملصقاتهــا 
فيها العارضة بكل مراكز التســوق. 
في  مبيعاتها  تراجــع  مــن  وتتخوف 
اإلمارات بسبب بيال حديد، ما قد يؤدي 
بالشركة إلى إنهاء تعاقدها مع حديد.

وبرغــم اعتــذار بيال حديد عــن صورة 
نشرتها عبر حسابها الرسمي، وتظهرها 
وهــي تضع حذاءها أعلــى طائرات حتمل 
أعالم الســعودية واإلمارات وذلك في أثناء 
انتظارهــا باملطار، إال أن األمر لم ينته حتى 

اآلن.
هاشــتاغ  الســعوديون  ودشــن 
بيال  على  للهجوم   ،"BellaHadidIsRacist#"
حديد وإعالن مقاطعة املنتجات الداعمة لها.

بيال حديد من جانبها حذفت الصورة، وكتبت على 
حسابها الشــخصي بيانا، قالت فيه إن صورتها 
ال عالقة لها بالسياســة، وأنها لم تالحظ وجود 
الســعودية واإلمارات في خلفية الصورة، وأنها ال 
ميكن أن تقلل يوما من احترام هذه اخلطوط اجلوية 

وال البلدان التي تتبع لها. 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

بالرغم من مناخــات الغيبوبة واالغتراب عما يحيط 
بهم مــن مخاطر وحتديــات، يدرك غيــر القليل من 
العراقيــن مغزى ما ألــم بهم من كــوارث واهوال 
عندما مت ســوقهم الى محارق قادســيات ذلك الذي 
انتشــل مذعوراً مــن جحره االخير. واليوم ووســط 
تصاعد وتيرة النزاع بن واشنطن وطهران، تطفح الى 
مسرح االحداث مواقف وخطابات تدعو لتوريط هذا 
الوطن املنكوب وحتويله الى ســاحة ورأس رمح لهذه 
احملرقــة املقبلة. ومن دون ادنى وجــع من عقل وحس 
ومســؤولية جتاه الوطن والناس، تصدر تصريحات ال 
من قبل جهات شــعبية وعقائدية وحســب بل من 
شخصيات تســتلقي على اعلى سنام املسؤوليات 
االمنية والسياســية والدبلوماسية، فوزير خارجيتنا 
على ســبيل املثال ال احلصــر يقول:"نحن بالضد من 
العقوبات االميركية ونقف مع ايران" وقد سبقه في 
أكثر من ذلك مستشــار االمــن الوطني، ولم يفوت 
محافظ البصرة مثل هذه املناخات احلماسية ليذكر 
العراقين بواجب الوقــوف الى جانب من حارب معنا 

ضد داعش... 
جميع املعطيات تشــير الى ان العراق بوضعه احلالي، 
املواجهة  املناســب النطالق تكتيــكات  يعد املكان 
االيرانية في نزاعها احلالي مع اميركا، واالخيرة تدرك 
جيداً ان ذلك لن يكون مناســباً لها، ملا متتلكه ايران 
مــن اوراق نفوذ هي االهم واالكثــر اقليمياً، وهذا ما 
عبرت عنه رسائل الهجمات الصاروخية التي طالت 
املنطقة اخلضراء ومقر السفارة االميركية، وما اعقب 
ذلك من اطالق الكاتيوشا على حقول النفط واماكن 
تواجــد القوات االميركية في مدينــة بلد وغير ذلك 
من املواقع احلساســة. صحيح ان احلكومة العراقية 
احلالية وعلى لسان رئيسها السيد عادل عبد املهدي؛ 
قد ادانــت مثل تلك االعمال ودعــت الى الضرب بيد 
من حديد وغير ذلك مــن اخلطابات التي تنطلق عادة 
فــي مثل هذه املواقف، اال ان جتســيد ذلك على أرض 
الواقــع لن يختلف كثيراً عما ســبقه من "صوالت" 
لفرض ســلطة دولة وقانون يقبعان في قعر اهتمام 

من تلقف مقاليدهما.
ان التطــورات االخيرة في اخلليــج وبنحو خاص بعد 
اسقاط الطائرة االميركية املسيرة من طراز )غلوبال 
هوك( بصاروخ اطلقته قــوات احلرس الثوري االيراني، 
يؤشــر بوضوح الى املســتوى اخلطر الــذي انحدرت 
اليه االزمــة والى مدى االلم الــذي تتجرعه طهران 
نتيجة تعاظم العقوبات. وهذا ما عكســته تغريدة 
الرئيس ترامب "ايران ارتكبــت خطأ كبيراً" وهي لن 
متر من دون عواقب وفواتير، ومن ســوء حظ ســكان 
هذا الوطن انهم ســيجدون انفســهم في طليعة 
املتطوعــن لتســديدها، رغم انف قبضــات احلديد 
احلكومية املتوعدة. وكما اشــرنا فالعراق يعد اليوم 
مبثابة اخلاصرة الرخوة، والســاحة املفضلة لتصفية 
احلســابات االقليمية والدولية، وقــد لعبت الطبقة 
السياســية املهيمنة على مقاليد اموره، دوراً كبيرا 
في متــدد وبقاء هذه الرخاوة والهــوان، لذلك ال ميكن 
ان نلــوم الدول االخرى عندما تبعد عن تضاريســها 
ومصاحلها الوطنيــة اخملاطر واالضرار. وكل من يعرف 
قليال عما يشــغل عقل وفكر ســكان بــالد فارس 
)افــرادا وجماعات( ال ميكن ان يختلــف على طبيعة 
احلس القومي املتشــدد الذي يوحدهــم في املوقف 
من وطنهــم االم، وهم لن يبدلــوا قرية صغيرة من 
قراهم ال بالعراق وحســب بل بــدول اجلوار جميعها، 
وهذا ما لن يتجرأ على فــك ابجدياته املنحدرون من 
رحم القادسيات والرســائل اخلالدة وعنترياتها التي 

عصفت بكل ماهو جميل في هذا الوطن القدمي...

ومضــة

آخر ما نحتاجه.. القادسيات

تعّرضت الفّنانة الســورية 
دميــا بياعة ملوقــف محرج 
أثناء  فــي  الهــواء  علــى 
ببرنامــج  اســتضافتها 
"أكلناهــا" تقــدمي الفّنان 
وبحضور  ياخــور،  باســم 
جالًســا  كان  الذي  زوجها 
بن اجلمهــور. ووّجه ياخور 
ســؤاال لدميا عّما إذا كانت 
تغــار علــى زوجهــا أم ال، 
فكانــت إجابتها "ال أغار"، 
زوجها  إلى  باســم  لينظر 
ليتأّكد مــن إجابة الفّنانة 
الّســورّية، إال أّنــه أشــار 
إلى عكــس حديثها، وأّكد 
غيرتهــا الّشــديدة عليه. 
وجاء رّد زوج دميا صادًما لها 

بيدها  باإلشــارة  لتتوّعده 
اصبــر"،  "واهلل..  قائلــة: 
ثم ســألها ان كانت تقوم 
بالتفتيــش فــي هاتــف 
زوجها الّشخصّي، فأجابت 
بالنفي ليعيد باسم الّنظر 
إلــى زوجها، الــذي كّرر ما 
الّسابق،  الّسؤال  فعله في 

وأحرجها مجّددًا.

أنوشكا  الفنانة  كشفت 
عودتهــا إلــى الغناء من 
كلمات  مــن  أغنية  خالل 
محمــد جشــم وتلحن 
ســامر أبوطالــب وجــارٍ 
أنوشكا،  وقالت  توزيعها. 
خالل تصريح خاص لها إلى 
اإلخبارية  الوكاالت  احدى 
إلى  املصريــة "اشــتقت 
الغناء كثيرا، والتمثيل في 
احلقيقة أخذني من الغناء، 
أغنية  طــرح  قــررت  لذا 
مفــردة قريبــا، وأمتنى أن 
تنــال إعجابكم". وحتّدثت 
عن تكرميهــا في مهرجان 
إذ  فاشون"  إيست  "ميدل 
متّ إهداؤهــا درع املهرجان، 
تكرميها  عقــب  وقالــت 

يحــب  جميــل  "اهلل  إن 
الشكر  ُموّجهة  اجلمال"، 
املهرجــان  صّنــاع  إلــى 
بهذا  للجمال  لدعمهــم 
املهرجان ألن هذا باســم 
مصر. يُذكر أن آخر أعمال 
الدرامية  أنوشكا  الفنانة 
الدنيا"  "حالوة  مسلسل 
صبري  هند  الفنانــة  مع 

والفنان ظافر العابدين.

عضو  شوقي،  جمال  قال 
لتنظيم  األعلــى  اجمللس 
اإلعــالم ورئيــس جلنــة 
اجمللــس  إن  الشــكاوى، 
تلقى شكوى من املطرب 
عمــرو ديــاب ضــد اربع 
قنوات فضائية من بينها 
قناة تســمى "الهضبة" 
على  التعــدي  بتهمــة 
حقــوق امللكية الفكرية 
وأوضح  وأفالمه.  ألغانيه 
شوقي، أن دياب طالب في 
شكواه اجمللس بوقف هذه 
القنــوات ومحاســبتها 
األدبية  اخلســائر  علــى 
التي  الضخمة  واملاديــة 
أملت به نتيجة استيالئها 

علــى منتجاتــه الفنية 
وحوارات  وأفالم  أغاٍن  من 
أن عمرو  يوحي  بشــكل 
هو املالك لقناة الهضبة، 
وقال إنه عجز عن التوصل 
إلى صاحب القناة التخاذ 
القانونيــة  إجراءاتــه 
التخاذ  للمجلــس  فلجأ 

اإلجراءات املطلوبة.

ديما بياعة

عمرو دياب

انوشكا

أخبــارهــــــــــم
السماوة - سمير خليل:

مهرجــان ايــام اوروك الثقافية، صار 
حقيقة بعــد ان عاش الســماويون 
)دورة  لــه  األولى  الــدورة  فعاليــات 
ناجي  الكبيــر  الراحــل  املســرحي 
كاشي( في مدينة السماوة اخلميس 
ثقافي  وبحضور  املاضيــن  واجلمعة 

واعالمي وفني.
 مهنــدس ومبتكر فكــرة املهرجان 
جمال  املعــروف  املوســيقي  الفنان 
الســماوي قال عن املهرجان: تولدت 
فكــرة اقامــة املهرجان منــذ اكثر 
من شــهرين، صادف ان زرت مدينتي 
الســماوة من اجــل تخصيص مقر 
لنقابــة الفنانــن فــرع الســماوة 
كونــي عضــو اجمللس املركــزي في 
لتحريك  وكذلــك  الفنانن،  نقابــة 
قــرار تخصيص قطــع اراٍض لفناني 

احملافظة. 
محافظ  الســيد  التقيــت  وتابــع: 
السماوة االستاذ احمد منفي جودة، 
الــذي امر بتخصيص مــكان جميل 
لنقابة الفنانــن في املدينة، وكذلك 
احلصول  معامــالت  بترويج  االيعــاز 
مناسبة  بانتظار  االراضي  على قطع 
احتفاليــة كبيــرة لتوزيعهــا على 

مستحقيها.
حتقيق  فــي  االنســيابية  وأضــاف: 
بطلب  ألطمــع  حفزتني  املطالــب، 
الذي يختمر في  اقامة هذا املهرجان 
بالي واحلم بإقامته منذ مدة طويلة، 
وعلى الفور وافق وقدم دعمه اضافة 
الى مجلــس احملافظة مشــكورين، 
متمثال مببلغ من املال، ثم اردفه مببلغ 
كبير إضافي، ولــم يكتف بذلك، بل 
طلب دعــوة فنان كبيــر للمهرجان، 
وتكفل احملافظ مشكورا بدفع اجوره 
لذلك وجهنــا الدعوة للفنان الكبير 

حسن نعمة للمشاركة.
يقــول الســماوي: فنانــو احملافظة 
ومثقفوها حتركــوا بغبطة من اجل 
اجناح هذا املهرجــان، ويضيف: والبد 

ان نذكــر التعاون اجلميل من جمعية 
العراقين  التشــكيلين  الفنانــن 
قاسم  الفنان  رئيســها  بشــخص 
ســبتي الــذي زودنا بثالثــن لوحة 
تشــكيلية لعرضها فــي املهرجان، 
والكتاب  لألدباء  العام  االحتاد  وكذلك 
الشــاعر  العام  وامينه  العــراق  في 
ابراهيــم اخليــاط، الذي شــارك في 
حفــل االفتتاح في وقت انســحبت 
ارادت  ألنها  العراقين  الفنانن  نقابة 
ورفضنا  باســمها،  املهرجان  جتير  ان 
ذلك ألنــه يعد اجحافا بحق من دعم 
واســند املهرجان. نطمــح ان يكون 
هذا املهرجان ســنويا وان شــاء اهلل 

سيتحقق ذلك".

الشــاعر يحيى السماوي الذي القى 
قصيدة فــي حفل االفتتــاح يقول: 
مهرجان حقيقي، ألول مرة تشــهد 
املهرجان وســط  املدينة مثــل هذا 
ســعادة واندفــاع فنانــي احملافظة 
إلجناحه. املدينة بائسة تكاد تخلو من 
وبالتأكيد سيكون  اإلبداعية،  احلركة 
له تأثيــر ايجابي على مجمل احلركة 
االبداعيــة في الســماوة، ســعيد 
فارقتها سنوات وعدت  التي  مبدينتي 
اليها، انــا ابن هذه املدينة، اعشــق 
الســماوة ولو كانت امرأة لتزوجتها 

على الفور.
عبد  جمانة  التشــكيلية  الفنانــة 
الكرمي شــاركت في حفــل االفتتاح 

للفنان  تخطيطيــة  لوحة  برســم 
يحيى السماوي امام اجلمهور. كانت 
ســعيدة خالل املعرض التشــكيلي 
املهرجان  اقيــم على هامــش  الذي 
وقالت: ســعيدة جدا الن محافظتنا 
بالطاقات  زاخــرة  املثنــى  العزيــزة 
نذكر  ان  ويكفي  اإلبداعية،  والقامات 
اسماء عمالقة مثل يحيى السماوي 
وناظم الســماوي، واعتــذر عن ذكر 
االســماء الكثيرة خوفا من ان اغفل 
بعــض االســماء، املهرجــان فرصة 
لتالقي الفنانن مــن كل احملافظات، 
وفرصة لتالقح االفكار والرؤى، وللمرأة 
املبدعة في الســماوة لإلفصاح عن 

امكانياتها.

الصباح الجديد - وكاالت:
انضم امللياردير الفرنســي بيرنار أرنو، 
الذي يعد أغنى شخص في أوروبا، إلى 
غيتس  وبيل  بيزوس  جيف  األميركين 
العالم  ثالــث ملياردير فــي  ليصبح 
ميتلك ثــروة تفــوق 100 مليــار دوالر 

بعدهما.
وقد التحق أرنو البالــغ من العمر 70 
عامــا، باالثنــن، بحســب بلومبيرغ، 
بعدما زادت ثروته الشخصية نحو 32 

مليارا هذا العام.
وتبلغ ثروة امللياردير الفرنسي )صاحب 
شــركة "إل في إم إتش" ، ونحو 97 % 

من كريستيان ديور( حاليا 100.4 مليار 
دوالر، مــا يعادل نحــو 3 % من حجم 

اقتصاد فرنسا.
وكان والــده رجل أعمــال أيًضا، وبعد 
االنتهاء مــن املدرســة الثانوية ارتاد 

 prestigious Ecole Polytechnique
وحصــل علــى شــهادة في 

تخرجه  وبعد  الهندسة، 
انضــم إلــى أعمال 

فــي  والــده 
ســة  لهند ا

نيــة  ملد ا

والتخطيط  التفكير  وبدأ  كمهندس، 
لنمو وتطور الشركة.

أقنــع والــده بتغييــر وجهــة عمل 
قطاع  علــى  والتركيــز  شــركتهم 
املزدهر وقد  العقــارات 
القى جناحا كبيرا 
هــذا  فــي 

اجملال.
وأخيرا 
أ  بد

بضم شــركات أخرى وأصبح صاحب 
 Christian املرموقة  التجارية  العالمة 
 ،Le Bon Marchéو   Dior brand
كنتيجة   LVHM إنشــاء  مت  وعندمــا 
لالحتــاد بن شــركتن، اســتثمر أرنو 
مالين الدوالرات في أســهم الشركة 
اجلديــدة وأصبح املســاهم األول في 

.LVHM شركة
ومت اختياره في نهاية املطاف رئيًســا 
جمللس اإلدارة، ومــن خالل هذا املنصب 
بــدأ بخطــة توســع كبيــرة حولت 
الشركة إلى واحدة من أكبر اجملموعات 

التجارية الفاخرة في العالم.

ملياردير فرنسي ينضم إلى نادي المئة مليار دوالر

السماوة ترتدي حلة الجمال في أيام أوروك الثقافية

جانب من املهرجان

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانة كارمن  تعرضــت 
ســليمان لهجوم قاِس 
مع  صورتها  بســبب 
تعّمدت  اذ  ابنهــا، 
عــدم  كالعــادة 
إظهار مالمحه، 
األمــر  أن  إال 
هــذه املــرة 

تســبب 
ز  ا ستفز با

اجلمهور. 
ت  نشــر و
مــن  ر كا
ن  سليما
مع  صورة 

بطريقة  أن حتمله  ابنها، وحرصت 
ليجر التقاط الصورة له من اخللف 
كــي ال تظهر مالمحــه، فجاءت 
التعليقات عكس ما كانت تتوقع، 
اذ انهال عليهــا الكالم اجلارح من 

بعض متابعيها. 
قاسية  تعليقات  بعضهم  وكتب 
لها، بســبب تعمدها الدائم نشر 
صور البنها من اخللف، ليطالبوها 
بالتوقف عن نشــر صــوره طاملا 
تخشى عليه من احلسد وال ترغب 

في إظهار مالمحه. 
كارمن  أن  األمــر،  فــي  الغريــب 
سليمان انضمت إلى النجوم الذي 
يدشنون حســابات ألبنائهم على 
صور  عدة  ونشــرت  "انستغرام"، 

لطفلها زين على حسابه، إال أنها 
حترص دائما بــان ال تظهر صورته. 
الصور  العديد من  أن نشــرها  إال 
بالطريقة نفسها، استفز البعض 
الــذي لم يجــد مبررًا لنشــرها 
للصــورة من األســاس وانشــاء 
حساب لطفلها طاملا ال ترغب في 

الكشف عن وجهه. 
ســليمان  كارمــن  وجتاهلــت 
التعليقات الالذعــة التي انهالت 
عليها بسبب صورة ابنها، ونشرت 
فيديــو عفوي مــع زوجها امللحن 
مصطفــى جــاد مبناســبة عيد 
األب، وهما يستمعان معا ألغنية 
شيرين  للفنانة  سنيني"  "حبيب 

عبد الوهاب.

كارمن سليمان تتعرض 
النتقادات بسبب صورة ابنها

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت دراســة حديثــة أجريت في 
أســتراليا، نتائج "غريبة" توضح كيف 
تؤثــر الهواتف احملمولــة على اجلماجم 

البشرية.
فإن  العلمية،  "نيتشــر"  فوفقا جمللــة 
األطفــال والشــباب هم األكثــر تأثرا 
كثــرة  بســبب  الذكيــة  بالهواتــف 
اســتعمالها، األمــر الــذي يعرضهم 

لظهور طفرات على جماجمهم.

الباحثــن بجامعــة فــي  وبحســب 
كوينزالند األسترالية، فإن عددا متزايدا 
من الشــباب يصاب بـ"منو عظمي" في 

قاع جماجمهم.
وجرى في الدراسة فحص أكثر من 200 
شخص من شــتى األعمار باستعمال 

األشعة السينية )إكس راي(.
ووجد الباحثــون أن ما يقرب من نصف 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بــن 18 و30 
ســنة قد شــهدوا "منوا عظميا" في 

جماجمهــم، يتراوح حجمه 
ما بن 10 و30 ملم.

يكون  أن  اخلبــراء  واســتبعد 
"ظهــور الطفرات لــه عالقة 
بالوراثــة أو نتيجة مرض معن، 
مشــيرين إلــى أن األمر متعلق 
للهواتف  املفرط  باالســتعمال 

الذكية".
وقال كبير الباحثن في الدراسة، 
الدكتور ديفيد شاهار، إن السبب 
الــذي جعــل هــذه "الطفــرة" 
العظمية منتشــرة، املقدار الذي 
يقضيه الناس وخاصة الشــباب 
في النظر إلى األسفل )أي باجتاه 

هواتفهم(.
يتــم اإلفــراط فــي  وأضــاف: 
تربط  التي  العضالت  استخدام 
الرقبــة مع اجلــزء اخللفي من 
الــرأس ألنها حتاول اإلمســاك 
باجلمجمة. واســتجابة لذلك 
الهيــكل  فــإن  الضغــط، 
طبقات  ينمــي  العظمــي 
جديدة من العظام لتدعيم 

وتوسيع املنطقة".

االدمان على الهاتف يسبب 
طفرة في الجمجمة

الصباح الجديد - وكاالت:
دونالد  األميركــي،  الرئيس  تعرض 
ترامــب، لفيــض مــن االنتقادات 
بســبب خطأ إمالئي فــي تغريدة 

بشأن إيران.
وفي سلسلة تغريدات صباح اليوم 
شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة 
عسكرية كان من املزمع توجيهها 
طهران  إســقاط  على  ردا  إليــران 

طائرة أميركية مسيرة.
وقال: "كنا مســتعدون للرد الليلة 
املاضيــة )بضــرب( ثالثــة مواقع، 
وعندما ســألت عن عــدد القتلى 
الذين سيســقطون. )فــكان الرد( 
150... وجاء هذا على لســان أحد 

اجلنراالت".
وأوضــح ترامــب أنــه رأى أن عدد 

للعملية  املقــدر  القتلى 
غير  ردا  ســيكون 

متناسب.
وحــدث اخلطــأ 
فــي  اإلمالئــي 
اخلاصة  العبارة 
د  ا ســتعد ال با
فبدال  للضــرب، 

يقــول  أن  مــن 
لودد( مبعنى  آند  )لوكد 
"جاهــزون للــرد" قال 
)كوكد  التغريــدة  في 
آنــد لــودد( مبعنــى أن 
دفع  مما  جاهز"  "الطعام 

البعض للسخرية بالقول 
إن تغريــدة ترامب لم تكن 

ناضجة مبا يكفي.

ترامب يرد على إيران: الطعام جاهز!

ازمة بيال حديد
 ما تزال مستمرة 
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