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بغداد - وعد الشمري:
بزعامــة عمار  تيار احلكمة  شــن 
احلكيــم، أمــس االثنــن، هجوماً 
رئيس مجلس  غير مســبوق على 
الوزراء عادل عبــد املهدي، وأتهمه 
رهينة  اصبــح  وأنــه  بالضعــف 
قائمتي  بــن  الســرّية  االتفاقات 

سائرون والفتح، فيما حتدث عن مترد 
كبير تقوده كتل مؤثرة في حتالفي 
االصالح والبنــاء نتيجة التفرد في 

اتخاذ القرارات.
وقــال النائب عن احلكمة أســعد 
املرشــدي في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "االصــالح احلقيقي، 

من وجهــة نظرنا، يجــب أن يتم 
وليس  واضح،  وبنحــو  املنهاج  في 
شــعارات يتم االعــالن عنها في 

وسائل االعالم فقط".
من  "الكثير  أن  املرشــدي،  وأضاف 
التــي تنضوي في  النيابية  الكتل 
حتالف االصالح متردت على الثوابت 

التــي مت االتفاق عليهــا عندما مت 
تشكيل هذا الكيان".

وأشار، إلى ان "ذلك التمرد وّلد حالة 
امتعاض لــدى قيادات تيار احلكمة 
الوطني من هذه االساليب، وجعلنا 

نتخذ قرارات مفصلية".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتقق  عن  النفط  وزارة  كشــفت 
إيــرادات إضافية بلغــت 43.806 
مليــار دوالر عن بيع الشــحنات 
املــزاد  طريــق  عــن  النفطيــة 

اإللكتروني.
النفط  تســويق  وقالت شــركة 

)سومو(، في بيان لها، ان اإليرادات 
اإلضافيــة املتحققــة جاءت من 
الشــحنات عن طريق  بيع بعض 
املزاد اإللكترونــي في بورصة دبي 
فورية  وشحنات  وبالتس  للطاقة، 

بعالوات سعرية.
إجمالــي  أن  الــوزارة،  وأضافــت 

املتحققة  اإلضافيــة  اإليــرادات 
للفتــرة من حزيــران 2017 حتى 
شهر نيسان /2019 بلغت 43.806 

مليار دوالر.
وصدرت وزارة النفط ما يقارب 111 
مليون برميل نفط خالل شهر أيار 
املاضي، بإيرادات تخطت 7 مليارات 

دوالر أميركي.
وأكدت الوزارة ان كمية الصادرات 
من النفط اخلــام بلغت أكثر من 
110 مليون و736 ألفا و670 برميل، 
بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات 

و384 مليونا و295 ألف دوالر. 
تتمة ص2

الحكمة: عبد المهـدي رهن نفسه باتفاقات
سائرون والفتح بورقـة موقعة لهما منه 

43.8 مليار دوالر إيرادات البالد اإلضافية
من النفط في السنتين األخيرتين 

تحدث عن تمرد كبير تقوده قوائم مؤثرة في تحالفي االصالح والبناء

بفضل شحنات فورية بعالوات سعرية 

الديمقراطي يعتزم تقديم اسماء وزراء حكومة 
اإلقليم قبيل العطلة التشريعية لبرلمان كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
ادى وزراء الدفــاع جنــاح حســن 
علي الشــمري والداخلية ياسن 
الياســري والعــدل فــاروق امن 
الشواني اليمن الدستورية امس 
بعد  النواب  مجلس  امام  االثنن، 
رفض  فيما  عليهــم،  التصويت 
اجمللس التصويت على املرشــحة 
ســفانة حســن احلمداني وزيرا 

للتربية.
وعلــى الرغم مــن ان التصويت 
على الــوزراء الذيــن ادوا اليمن 
الدســتورية لم يتعد زمن سوى 
جلســة واحــدة جمللــس النواب 
التوافق  ان  اال  امــس،  انعقــدت 
السياســية  الكتل  بن  عليهم 
اســتغرق ثمانية اشــهر ، جراء 
التجاذبات بن هذه الكتل، والتي 
بــدأت مع تقــدمي عبــد املهدي 
تشــكيلته احلكومية، ففي مثل 
يوم امس من تشرين األول املاضي، 
قدم عبد املهدي أسماء مرشحي 
18 وزارة مــن اصــل 22، وارجــأ 
تقــدمي اربــع وزارات بينها الدفاع 
والداخلية، للتصويت عليها "في 
االتفاق  وقت الحق"، بسبب عدم 

على األسماء املرشحة لها.
ومنــذ ذلــك الوقــت اتهمــت 
السياســية  والكتل  التحالفات 
عبد املهدي بأنه املتســبب األول 
فــي تأخير اســتكمال الكابينة 
الى  عرضه  الــذي  األمر  الوزارية، 

ضغــوط ليــس من اقلهــا نقد 
عبد  واقر  احلكومــي،  برنامجــه 
املهدي في رســالة بعث بها الى 
النــواب محمد  رئيــس مجلس 

احللبوســي مبشــكالت عويصة 
واجهته فــي اختيار الوزراء الذين 
صــوت مجلس النــواب عليهم 

امس، ونورد هنا نص الرسالة:

شرحت برســائلي السابقة الى 
مجلــس النــواب املوقــر ظروف 
والقــوى  احلكومــة  تشــكيل 
الســاندة لها واالليــات التي مت 

االتفــاق عليهــا التي تســعى 
الســتيزار االكفاء والتخلص قدر 
االمــكان من احملاصصة من جهة 
القوى  تأييــد  على  وللحصــول 

السياســية مــن جهــة اخرى 
ســتوافق  التي  القوى  بصفتها 
فــي النهايــة علــى االســماء 
املرشــحة. حققنا تقدما مهما 
التشكيلة  في  االساس  اجناز  في 
احلكومية، وبالتالي لم تســمح 
القوى السياســية بقيــام فراغ 
سياســي كان ســيعرض البالد 
خملاطــر جمة. باملقابــل واجهتنا 
مشكالت عويصة في استكمال 
التشكيلة. لهذا حررت في 31 ايار 
2019 رســالة موجهة الصحاب 
في  سياســين  وقادة  العالقــة 
محاولة لتحريك امللف. وقد قرأت 
باســتكمال  واملتعلق  جزء منها 
التشكيلة في اجتماع الرئاسات 
فــي 9 حزيــران 2019. انقل ادناه 
باســتكمال  املتعلــق  النــص 
التشــكيلة في اطار مسؤوليتنا 
العام  الــراي  وامــام  امامكــم 

وشعبنا الكرمي. 
رســالته  في  عبداملهدي  ويقول 
ميــة  احلكــو  "التشــكيلة 
والــوكاالت: مت االتفاق بن الكتل 
السياســية الكبيرة على رئيس 
مجلس الوزراء واتفقوا معه على 
الية تشــكيل احلكومة. التزمنا 
املتفق  باخلارطــة  االمــكان  قدر 
عليها والتزمنا بترشيحات الكتل 
بترشيحاتنا  الكتل  التزمت  كما 

االساسية.
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وزراء الدفاع والداخلية والعدل يؤدون اليمين 
الدستورية والبرلمان يرفض المرشحة للتربية

الوزراء اجلدد يؤديون اليمني الدستورية

بعد تجاذبات طويلة معقدة بين الكتل السياسية..عبد المهدي يقر بمشكالت عويصة

بغداد ـ الصباح الجديد:
سائرون  بتحالف  القيادي  كشــف 
النائــب رائــد فهمــي، االثنن، عن 
اجتماع مرتقــب لتحالف اإلصالح 
من اجــل حتديد مصيــر التحالف 
عقــب انســحاب الســيد عمــار 
التحالف، مبينا  رئاسة  احلكيم من 
ان قادة اإلصالح ســيبحثون مصير 

التحالف.
وقــال فهمي فــي تصريح اطلعت 
ان "مشــروع  عليه الصباح اجلديد 
والسياسي  النيابي  اإلصالح  حتالف 
مــازال قائمــا إال انــه بحاجة الى 

مراجعة شاملة".
االصــالح  "قــادة  ان  وأضــاف 
سيجتمعون خالل الساعات املقبلة 
انســحاب  تداعيات  اجل بحث  من 
عمار  الســيد  التحالــف  رئيــس 
احلكيم وتيــار احلكمة من االصالح 

وكيفية التعامل مع املوقف".
واوضــح ان "االجتمــاع ســيحدد 
مصيــر حتالف اإلصــالح وفي حال 
التوافــق على ابقــاء التحالف فان 
القادة ســيتفقون علــى فتح باب 

التشريح لرئيس جديد له..
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يستنكر رئيس التحرير إسماعيل زاير واسرة 
التحرير في الصباح الجديد، االعتداء الذي 
تعرضت له مؤسسة الجورنال الصحفية 

والمتمثل باقتحام مقرها واالستيالء عليه.
 وإذ تعلن اسرة الجريدة ورئيسها رفضها هذا 
التصرف غير المسؤول من حماية البرلماني 

حمد الموسوي، تطالب رئاسة البرلمان، 
بالتحقيق مع النائب الموسوي ومعرفة 

مالبسات الموضوع واتخاذ اإلجراءات الالزمة، 
سيما وان البرلمان معني بتشريع ما يحمي 
المواطنين والصباح الجديد اذ تقر بأن هذا 

االعتداء سلوك فردي ، انما تتوخى عدم تكرار 
مثله مستقبال ومن هنا تطالب بالوقوف على 

مالبسات الحادث.

تحالف اإلصالح يبحث مصيره في 
اجتماع قريب بعد انسحاب الحكيم منه

a

الصباح الجديد ـ متابعة:
حــذر وزيــر الدولة للشــؤون 
اخلارجيــة الســعودية عــادل 
اجلبيــر، إيــران من زيــادة في 
االقتصاديــة  العقوبــات 
املفروضــة عليهــا فــي حال 
بـ"سياســتها  االســتمرار 
العدوانية"، فيما قللت األخيرة 
للعقوبات  احملتملــة  اآلثار  من 
اجلديدة  االقتصادية  األميركية 
التــي عناها اجلبير وتســتعّد 
عليها،  لفرضهــا  واشــنطن 
دونالد  الرئيس  إدارة  أن  معتبرة 
ترامب استنفدت كل الوسائل 

ملعاقبتها.
وقــال اجلبير فــي مقابلة مع 
الفرنسية،  صحيفة "لوموند" 
اليوم  "إيــران  إن  االثنن،  امس 
اقتصادية  عقوبــات  حتت  تقع 

شديدة. هذه العقوبات ستزيد 
في حال استمرت بسياساتها 
تدفع  أن  ويجــب  العدوانيــة، 
الثمن"، مضيفــا أن"اإليرانين 
طريــق  اختــاروا  مــن  هــم 

التصعيــد. ولدينا حق الرد في 
حال مت االعتداء علينا".

زيارة  مع  اجلبير  تصريح  وتزامن 
وزير اخلارجيــة األمريكي مايك 
لبحث  السعودية،  إلى  بومبيو 

سبل تشــكيل "حتالف دولي" 
ملواجهة إيران.

وكان بومبيــو قال قبيل الزيارة 
واإلمــارات  "الســعودية  إن 
حليفان عظيمان في مواجهة 
وســنتحدث  اإليراني،  التحدي 
تأكيد  كيفيــة  عــن  معهما 
كوننا في حتالف اســتراتيجي، 
وكيفية تشكيل حتالف دولي".

وبعد يومن من إســقاط إيران 
طائــرة مســّيرة أميركية في 
توّعد  احليوية،  اخلليج  منطقة 
ترامب السبت بإجراءات جديدة 
للــرد علــى طهران تشــمل 
مشــددة"،  إضافية  "عقوبات 
بعدمــا زعــم أّنــه ألغى في 
اللحظة األخيــرة ضربات ضد 

أهداف إيرانية.
تفصيالت أوسع ص4

تقريـر
اثناء زيارته السعودية واالمارات

بومبيو يبحث تشكيل تحالف ستراتيجي دولي 
لمواجهة ايران والجبير يتهمها بالتصعيد

بومبيو
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شؤون عراقية
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

بالرغم من التقدم الكبير في مجال الطب 
إال أن تعلق اإلنســان بالطب الشعبي مازال 
موجودا ومنتشــرا مع أن األعشــاب ال متثل 

بديال عن األدوية الصناعية.
واألعشاب الطبية هي دواء نباتي يتكون من 
مواد طبيعية تســتخلص بواسطة اجلمع 
والتجفيف وحيث ان احلق في سالمة االنسان 
وسالمة جسده من األخطاء الطبية شغل 
اهتمام القانونيني إال ان املســؤولية اجلزائية 
عن األخطــاء التي يقع بها مــن يعمل في 
طب األعشــاب لم تنل الدراسة الوافية من 
الفقه القانوني، وتتجسد هذه املشكلة بان 
من يقــوم مبهنة العطار يجمع بني مهمتني 
األولى في تشــخيص املــرض وهو من يقوم 

بتركيب الدواء للمريض.
 وألجل ضمان سالمة االنسان فالبد من وضع 
ضوابط قانونية من خالل مراقبة متواصلة 
ملهنة العاملــني في مجال األعشــاب عن 
األعمــال املهنية التي يقــوم بها من خالل 
بيعه األعشاب والنباتات الطبية حيث يجب 
أن يكون له إملام بأصول ممارسة املهنة إذ قد 

يؤدي إلى تعريض حياة الناس للخطر.
 ويــرى أنصــار الطــب احلديــث ان التداوي 
باإلعشاب ال يعد حال ملشــكلة املرض عند 
االنسان بســبب افتقار هذه األساليب إلى 
التشخيص الدقيق لشــتى احلاالت وهو ما 
يعتمد عليه الطــب احلديث نتيجة التقدم 
واألدوات  الطبية  األجهزة  واكتشــاف  اآللي 
احلديثة التي تيسر سبل املعاجلة مما يعطي 
الطبيــب احلديث فكرة دقيقــة عن املرض، 
أمــا العطــار فانه يعتمد في تشــخيصه 
علــى خبرته الشــخصية ومهارته اخلاصة 

فاحتماالت اخلطأ لدى العطار أكبر.
 وللمسؤولية اجلزائية للعاملني في العطارة 
او ما يســمى بالعطار أو الطب الشــعبي 
عدة صور منها ممارســة مهنة العطارة من 
دون احلصول على إجازة من اجلهات الرسمية 
اخملتصــة فيجــب ان تتوافر فــي من ميارس 
مهنة طب األعشاب شروط وقد نص املشرع 
العراقي في قانون ممارسة مهنة الطب رقم 
503 لســنة 1925 في الفقــرة )1( من املادة 
)11( منه على )كل شــخص ميارس الطب أو 
أي نوع من فروعه أو يحاول ممارســة ذلك أو 
ينتحل أي تســميه أو لقب أو عالمة  كانت 
تدل على انه مرخص له ممارسة الطب أو أي 
نوع آخر من فروعه من غير سابق تسجيل  أو 
ترخيص مبوجب هذا القانون يعاقب باحلبس 
أيضا قانــون مزاولة مهنة  والغرامة( ونص 
الصيدلة رقم )40( لســنة 1970 املعدل في 
الفقرتــني )3،1( من املــادة 51 منه على ان ) 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات 

أو بغرامة أو يهما معا كل من:
 1. زاول مهنــة الصيدلة مــن دون إجازة أو 
حصــل على إجــازة بفتح محــل بطريقة 
التحايــل مع احلكــم ببطالن اإلجــازة  2 . 
شــخص غير مجاز مبزاولة املهنة  يعلن عن 
نفسه بإحدى وسائل النشر اذا كان من شأن 
ذلك ان يحمل اجلمهور على االعتقاد بان له 

احلق في مزاولتها.
 ومن األمــور العالجية هو العــالج بالوخز 
باإلبر الصينيــة ونرى أن يصار عدم ترك تلك 
املســألة من دون تنظيم من قبل املشــرع 
العراقي ويجب ان يحصل من يقوم مبمارسة 
الطبية علــى إجازة  بيع األعشــاب  مهنة 
من وزارة الصحة بعد إجــراء االختبارات له 
سيما وان من ميارس هذا العمل يكون عرضه 
للمســؤولية القانونية عــن األخطاء التي 
يرتكبها في أثناء عمله في طب األعشــاب 
حفاظا على صحة اجملتمع  وكذلك موضوع 
العــالج بالقــرآن الكــرمي والرقــى واألحراز 
حيث ان هناك العديــد من ضعاف النفوس 
البســطاء  الناس  يســتغلون جهل  الذين 
وسذاجتهم من اجل حتقيق ربح مادي باسم 
العالج بالقرآن وهذا األمر يسيء إلى سمعة 
اإلســالم ولم يعالج املشــرع العراقي هذه 

احلاالت برغم خطورتها على اجملتمع .

المسؤولية الجزائية عن 
األخطاء في طب األعشاب

2

السليمانيةـ  عباس كاريزي:
 

احلــزب  مرشــح  اعلــن  بينمــا 
حكومة  لرئاســة  الدميقراطــي 
بارزاني  مســرور  كردستان  اقليم 
مرشــحي  اســماء  تقدمي  عزمه 
الذاتية الى  االحــزاب وســيرهم 
برملان كردستان قبيل بدء العطلة 
الوطني  االحتاد  عّد  التشــريعية، 
مشــاركته مــع الدميقراطي في 
الكابينة اجلديدة حلكومة االقليم 
صعبــة في ظل سياســة ونهج 

االخير جتاه كركوك.
مصدر مطلع اكد للصباح اجلديد، 
ان االحتاد والدميقراطي عقدا امس 
اجتماعــا في مدينة  االحد  االول 
اربيــل اوضح خاللــه االحتاد وجه 
الية مشــاركته في  نظره جتــاه 

حكومة االقليم.
واضاف املصدر، ان ثالثة ممثلني عن 
االحتــاد الوطني عقــدوا اجتماعا 
مع رئيس الوزراء املكلف مســرور 
بارزاني بعيدا عن وســائل االعالم، 
وقدمــوا لــه وجهة نظــر االحتاد 
الرافضة للمشاركة في احلكومة 
املقبلــة مــن دون حســم ملف 

محافظ كركوك.
ولفت الى ان بارزاني وعد مبناقشة 
املوضوع مع والده مسعود بارزاني 
ملعرفة موقــف احلزب الدميقراطي 

والرد على رسالة االحتاد.
وتابع املصدر، ان االحتاد ابلغ مسرور 
بارزانــي صراحة بانه لن يشــارك 
في حكومــة االقليم املقبلة دون 
تطبيع االوضاع وتسمية محافظ 
جديدة لكركوك من حصة االحتاد.

بدوره قال عضو املكتب السياسي 
لالحتاد الوطني ســعدي بيرة في 
اجلديد،  الصبــاح  تابعته  تصريح 
ان عالقة االحتاد مــع الدميقراطي 
ال تخلــو مــن املشــكالت فــي 
الراهنــة، وان املكتــب  املرحلــة 
السياسي لالحتاد يعد عدم جتاوب 
الدميقراطــي مع مطلــب االحتاد 
حلل ملف كركوك اضعاف ملوقف 
االحتاد ودوره فــي املدينة، لذا »من 
الصعوبة ان نكون مع الدميقراطي 
في حكومــة اذا مــا كانت هذه 

سياسته ونهجه جتاه كركوك«. 

واضــاف بيرة، ان االحتــاد الوطني 
احلزب  ميارسها  التي  اللعبة  يدرك 
الدميقراطي ومحاولة طرح زعيمه 
على انه مرجــع قومي للكرد، وان 
هــذه اللعبــة مكشــوفة وغير 

مقبولة من قبلنا. 
واوضح على الرغم من ان اجحافا 
كبيــرا حصــل خالل مراســيم 
اجلديد  االقليــم  رئيس  تنصيــب 
الرئيس مام جالل وكوسرت  بحق 
رسول وغيره من القيادات الكردية 
الفاعلة، اال انه اذا كان مســعود 
بارزاني يريد تقدمي نفسه كمرجع 
فان باستطاعته لعب دور ايجابي 
السياســية  االوضاع  تطبيع  في 

على صعيد االقليم. 
مع  االحتــاد  عمــل  »ان  واضــاف 
الدميقراطــي من جديــد مرهون 
مبدى استعداد الدميقراطي ملعاجلة 
ملف كركوك »، واردف نعم ازعجنا 
ذكر اسم مسعود بارزاني 11 مرة 
بارزاني خالل  من قبل نيجيرفــان 

مراسم اداء القسم القانونية له 
كرئيس لالقليم، من دون االشــارة 

الى دور الرئيس مام جالل. 
واشــار بيــرة الــى انــه علــى 
الدميقراطــي ان يعتــرف بأحقية 
االحتاد في احلصــول على منصب 
محافظ كركــوك، خصوصا وانه 
يشــكل االكثرية بحصوله على 
ســتة مقاعد من اصل 12 تتألف 
منهــا مقاعــد احملافظة مبجلس 
النواب العراقي، وتابع »ان تسمية 
اي شــخص ملنصــب احملافظ من 
غير االحتاد غير شــرعي ومرفوض 
رفضا قاطعا من قبلنا، وان احملافظ 
ينبغي ان يكون من االحتاد وال احد 

غيره«. 
واســتبعد بيرة ان يتم تشــكيل 
حكومــة االقليم قبــل االول من 
شــهر متــوز املقبل نظــرا لعدم 
اجلانبني  بني  كركوك  ملف  حسم 

حلد االن.
وتعد مســالة كركوك وحســم 

العقبــة  محافظهــا  منصــب 
االبرز االن امام تشــكيل حكومة 
االقليــم، نظرا لتمســك االحتاد 
احملافظة  مجلس  جلســة  بعقد 
وحصولــه على منصــب احملافظ 
بينمــا يرفــض الدميقراطي ذلك 
16 من اكتوبر  بداعي احــداث ال 
اجراء االستفتاء في  اعقبت  التي 

25 من أيلول عام 2017. 
االحتــاد  مشــاركة  زالــت  ومــا 
غير  االقليم  الوطني في حكومة 
محســومة حلد االن، وان امتناعه 
واردا  زال احتماال  من املشاركة ما 
في ظل رفــض الدميقراطي البدء 
في  لالوضاع  تطبيــع  بإجــراءات 
بالتزامن مــع خطوات  كركــوك 
الذي  االقليم  حكومة  تشــكيل 
كلف مسرور بارزاني بتشكيلها. 

عضــو اجمللــس القيــادي لالحتاد 
الوطني فريد اسســرد اعلن ، ان 
االحتاد بانتظار موافقة الدميقراطي 
على احد اسماء مرشحيه لشغل 

بعدها  كركوك،  محافظ  منصب 
ب 48 ساعة بامكاننا ان نقدم له 
اسماء مرشحينا لشغل املناصب 

الوزارية في حكومة االقليم. 
النهائــي  املوقــف  ان  واضــاف، 
لالحتــاد  القيــادي  للمجلــس 
االقليم،  حكومة  في  املشــاركة 
شــريطة ان يوافــق الدميقراطي 
االحتاد  ان يشــغل مرشــح  على 
منصب محافظ كركوك اوال ، وان 
كركوك  محافظة  مجلس  يعقد 
االعتياديــة للتصويت  جلســته 
علــى منصب احملافــظ، حتى وان 
اجل ذلك الى ما بعد اســتكمال 
حكومة  فــي  الوزارية  املناصــب 
 « اسسرد  اردف  وبخالفه  االقليم، 
الداعي لعقد اي لقــاء بني االحتاد 
حــل  اليتضمــن  والدميقراطــي 

مشكلة كركوك«.  
وكان رئيس الوزراء املكلف مسرور 
بارزانــي قد حدد عقــب اجتماع 
عقده مــع املكونــني التركماني 

واملســيحي في االقليــم 27 من 
شهر حزيران اجلاري كموعد نهائي 
السياسية،  والقوى  االحزاب  امام 
لتقدمي اســماء والســير الذاتية 
برملان  الى  لتقدميها  ملرشــحيها، 
قبيل  عليها  ليصادق  كردســتان 

بدء عطلته التشريعية.    
برملان  رئيــس  نائــب  قــال  بدوره 
كردســتان القيــادي فــي احلزب 
الدميقراطــي هيمــن هورامي، ان 
االحزاب  فــي صالح  ليس  الوقت 
العطلة  لبدء  نظرا  السياســية، 
كردســتان  لبرملان  التشــريعية 
في االول من متــوز املقبل، ومبا انه 
ينبغي ان يتم منح الثقة حلكومة 
الفصل  املقبلة خــالل  االقليــم 
التشــريعي، لذا فانه على رئيس 
الــوزراء امللــف ان يقدم اســماء 
مرشــحي االحــزاب قبيــل هذا 
املوعد ليتم ادراجها وفقا للنظام 
الداخلي في برنامج وجدول اعمال 

جلسة برملان كردستان. 

االتحاد الوطني عّد مشاركته صعبة وربطها بالحصول على منصب محافظ كركوك

الديمقراطي يعتزم تقديم اسماء وزراء حكومة 
اإلقليم قبيل العطلة التشريعية لبرلمان كردستان

مسرور بارزاني

ان ثالثة ممثلين عن 
االتحاد الوطني عقدوا 
اجتماعا مع رئيس 
الوزراء المكلف 
مسرور بارزاني بعيدا 
عن وسائل االعالم، 
وقدموا له وجهة 
نظر االتحاد الرافضة 
للمشاركة في 
الحكومة المقبلة 
من دون حسم ملف 
محافظ كركوك

وزراء الدفاع والداخلية والعدل 
يؤدون اليمني الدستورية والبرملان 

يرفض املرشحة للتربية
وصوت مجلس النواب املوقر على 18 
وزارة وما زالت 4 وزارات معلقة تنتظر 

احلل. 
البعــض علــى نقص  يلومنــي   1-
التشــكيلة وقــد يكونــون محقني 
ظاهريا.. امــا حقيقة االمر فان ضررا 
ســيقع على احلكومة واملرشــحني 
عند تقدمي اســماء دون ضمان متريرها 
في مجلس النــواب. وبالفعل قدمت 
بعض االســماء لكنهم لم ميرروا اما 
بتعطيل النصاب او بالتصويت سلبأ. 
-2 وبرغــم ان جميع الوزارات تدار االن 
بشــكل اصولــي، وأن ادارة الوزارات 
االربع املتبقية وكالة ليســت باالمر 
االســتثنائي. فكثير مــن احلكومات 
العراقيــة ومنذ الفترة امللكية كانت 
تدار عمدا او اضطرارا او بسبب غياب 
الوزير االصيل بالوكالة. رغم ذلك من 
اخلطا ترك هــذا االمر مفتوحا الى ما 
ال نهايــة. البد من حتديد مو عد زمني 
لتقدمي اســماء نهائية متفق عليها 
لغلق هــذا امللف. فامامنــا ملفات 
أخــرى ال تقــل اهمية كالــوكاالت 
والتشــريعات وغيرها. وامتنى ان حتل 
السنوية  التشــريعية  العطلة  قبل 
جمللــس النــواب املوقر في متــوز، واال 
سنصبح جميعا مالمني امام شعبنا.
-3 ســانتظر الى 20 حزيران الستالم 

االربعة الستكمال  املرشحني  اسماء 
االسماء  بخالفه ساقدم  التشكيلة، 
حســب افضــل تقدير مــن كفاءة 
وتوافق. فان وافق مجلس النواب املوقر 
على االســماء فنكون قد حســمنا 
املوضوع حتى مع عدم رضى البعض، 
وأذا رفــض مجلــس النــواب املوقر 
االســماء بعضها أو كلها فساقدم 
اسماء اخرى بعد 3 ايام كحد افصى، 
وذلك كله بعد مشــاورة املرشــحني 
باحتمال عدم متريرهم، وهكدا الى ان 

نستكمل التشكيلة.«
الســيد الرئيس.. ال اقول ان الرسالة 
حركــت مبفردها امللف، فانا كلي ثقة 
ايضــا بقوانا الوطنية واحساســها 
بدورها  وانهــا  باملســؤولية،  العالي 
تواجه ضغوطات شــتى، لهدا تنادى 
وقدمت  امللــف  اجلميع النهــاء هذا 
لرئيس  وترك  اســماء عديدة مؤهلة 
الــوزراء حريــة االختيار مع  مجلس 
وعد ان غالبية القوى ستصوت على 
مــا يختــاره رئيس مجلس الــوزراء. 
وعليه اســتطيع اليوم تقدمي اسماء 
املرشحني للوزارات االربع املتبقية أمال 
من مجلسكم املوقر املو افقة عليها. 
وجتدون مرفق كتابنا الســير الذاتية 
وكتب النزاهة واملساءلة ولكم جزيل 

الشكر واالحترام. 

حتالف اإلصالح يبحث مصيره 
في اجتماع قريب بعد انسحاب 

احلكيم منه
ووضع اليــات جديــدة إلدارة العمل 
السياســية  الكتل  بــني  النيابــي 

املنضوية حتته«.
وكان الســيد عمــار احلكيم طالب 
امــس االول، املنضويــن فــي حتالف 
اإلصــالح واالعمار الــى اختيار بديل 

عنه لرئاسة التحالف.
يذكــر ان تيار احلكمة الذي يترأســه 
السيد عمار احلكيم جلأ الى املعارضة 
بعــد ان تنتظر طويــال إصالحات لم 

تتحقق. 

احلكمة: عبد املهـدي رهن نفسه 
باتفاقات سائرون والفتح بورقـة 

موقعة لهما منه 
وبنّي املرشدي، أن »الشارع كان ينتظر 
من كتل االصــالح تنفيذ ما مت الوعد 
به خالل احلمالت االنتخابية وأن تطبق 

الشعارات التي مت رفعها«.
ويجد، أن »بوادر تفكك حتالف االصالح 
ليســت وليدة اللحظة بل عندما مت 
تشكيل احلكومة حني انفردت قائمتا 

الفتح وسائرون بتوزيع الوزارات«.
وأوضح املرشــدي، أن »االنشقاق لم 
يشــمل قوى االصالح واالعمار فقط 
بل هناك حالة عــدم رضا في حتالف 
البنــاء ايضاً، فائتالف دولــة القانون 
شــكا تعرضــه للتهميــش ويلوح 

بالذهاب إلى املعارضة السياسية«.
ويــرى، أن »الطابع الذي كان ســائداً 

بعد  السياســية  العمليــة  علــى 
االخيرة هو تغليب  االنتخابات  انتهاء 
املكاسب الشخصية على املصلحة 

العامة«.
النائب عن احلكمة، أن »عملية  وأكد 
تشــكيل احلكومة حصلت بناًء على 
اجتماعات سرّية بني قائمتي سائرون 
والفتح مع رئيس مجلس الوزراء عادل 

عبد املهدي ومبعزل عن االخرين«.
ويسترسل املرشــدي، أن »لقاء سبق 
أن جمعنا مع عبد املهدي وســألناه 
املقبلة، فأجاب  رؤيته للمرحلــة  عن 
والفتح  ورقة لسائرون  بأنه وقع على 

وادى ذلك إلى خالف معه«.
واســتطرد، أن »رئيس مجلس الوزراء 
كانت لديه مســاحة في فرض رؤيته 
علــى الكتل السياســية، لكنه لم 
يســتثمر ذلك وبقي رهيناً لتوافقات 

قائمتني فقط«.
كبير  »ضعف  عن  املرشــدي،  وحتّدث 
يعاني منه عبد املهدي، وفوجئنا بدور 
مختلف له عّمــا كان عليه في وزارة 
النفــط وكذلك رئاســة اجلمهورية، 
وأنــه دخل اليــوم في نفــق الكتل 
السياسية واستسلم بشكل كامل 

لها«.
وأفاد ، بأن »قائمتي الفتح وســائرون 
ومت  الــوزارات،  اســتولتا على جميع 
منحهم ما يريدانه من مناصب خالفاً 
ملا مت االتفــاق عليه بأن تكــون لدينا 

حكومة تكنوقراط«.

وأكمل املرشــدي بالقول، إن »املكتب 
السياســي لتيار احلكمة اتخذ قراراً 
بعد  كلّياً  واالعمــار  االصالح  مبغادرة 
أن حتــول إلى املعارضــة وهي ضمن 
مسار  لتصحيح  اجراءات  سلســلة 

العملية السياسية«.
مــن جانبه، ذكــر النائــب االخر عن 
الكتلــة ســتار اجلابــري أن »الكتل 
تعمل  احلكومــة  علــى  املهمينــة 
بالضغط علــى عبد املهدي من أجل 
توجيــه العملية السياســية بنحو 

معني«.
ان »اجتماعات سرية  واضاف اجلابري، 
تعقد من أجــل وضع خارطة للعمل 

احلكومي بعيداً عن االخرين«.
ولفــت، إلى أن »عملنا ســيكون في 
املعارضة السياســية هو لتصحيح 
اداء احلكومــة والرقابــة عليها على 

وفق االليات الدستورية«.
ومضى اجلابري، إلى ان »كتلة احلكمة 
السياسية  العملية  اسقاط  ترفض 
أنها مــع اخليــارات الدميقراطية  بل 
تسمح  التي  الدســتورية  والوسائل 
بتقدمي افضل اخلدمــات إلى املواطن 

العراقي«.
يشــار إلى ان كتلــة احلكمة كانت 
قد اعلنــت انتقالها إلــى املعارضة 
اجلاري،  االســبوع  مطلع  السياسية 
التيار عمار احلكيم  أعلن زعيم  فيما 
ليلة أمس االول التخلي عن رئاســة 
حتالف االصالح واالعمار داعياً الختيار 

شخص بديل عنه.

43.8 مليار دوالر إيرادات البالد 
اإلضافية من النفط في السنتني 

األخيرتني 
النفط،  وزارة  باســم  الناطــق  وقال 
عاصم جهــاد، إن مجموع الكميات 
املصدرة من النفط اخلام لشــهر أيار 
في  النفطية  احلقــول  مــن  املاضي 
 106 بلغت  العــراق  وجنوب  وســط 
مليونــا و675 ألفــا و881 برميال، أما 
من حقول كركوك عبر ميناء جيهان 
بلغــت الكميات املصــدرة 3 مليون 
و166 ألفــا و261 برميال، فيما بلغت 
الكميات املصدرة مــن حقل القيارة 

894 ألفا و528 برميال«.
اليومي  »املعــدل  البيــان:  وأضــاف 
الكلي للصــادرات بلغ 3 ماليني و572 
ألــف برميل، إذ كان املعــدل اليومي 
للتصدير من موانئ البصرة 3 ماليني 
و441 ألف برميــل، ومن جيهان 102 
ألف برميل، فيما كان املعدل اليومي 

من حقل القيارة 29 ألف برميل«.
وبحســب البيان فإن »معدل ســعر 

البرميل الواحد بلغ 66.683 دوالرا«.
أنهــا صدرت ما  الــوزارة  كما قالت 
يقــارب 104 ماليني برميل نفط خالل 
نيســان املاضي، بإيــرادات تخطت 7 
مليارات دوالر أميركي، بارتفاع طفيف 
عــن آذار املاضــي، مبعدل ســعر بلغ 

67.514 دوالر للبرميل الواحد.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – اعتقال مطلوب 
أفاد مصدر امني في الشــرطة العراقية 
امــس االثنني، باعتقال شــخص ينتحل 
صفة ضابط برتبة عقيد وسط العاصمة 

بغداد.
إن »دوريات جنــدة بغداد  وقــال املصــدر 
وبالتعاون مع مفارز عمليات بغداد القت 
القبــض على شــخص ينتحــل صفة 
ضابط برتبة عقيد على جســر اجلادرية« 
، الفتا الــى ان القوات االمنية تتمكن بني 
فترة واخرى من اعتقال متهمني بانتحال 
شــخصيات وضباط وقادة فــي القوات 
االمنية واحلشــد الشــعبي بهدف ابتزاز 
املواطنني، حيث يعاقب من ينتحل صفة 
ضابط باحلبس مدة عشــر سنوات وتعد 

جرمية مخلة بالشرف.

ديالى – عملية امنية 

أعلَن قائد شــرطة ديالــى اللواء فيصل 
كاظــم العبادي امــس االثنني عن مقتل 
انتحــاري وتدميــر عــدد مــن املضافات 
لعصابات داعــش االرهابية خالل عملية 
امنيــة نوعية في اطــراف ناحية مندلي 

شرق احملافظة.
وقال اللواء العبادي ان قوة امنية مشتركة 
متكنت من تدمير عدد من املضافات وقتل 
انتحاري حاول التعــرض للقوات االمنية 
التي  القــوات  بتفجير نفســه وســط 
له  التصدي  بتدمير املضافات ومت  شرعت 
وقتله في احلال وتفكيك حزامه الناسف 
وضبط والسالح ومخازن العتاد والرمانات 
اليدويــة التي بحوزته في قرية شــجاع 
النايف مبنطقــة الندا« ، مبينا ان »تنفيذ 
مثل هكذا عمليــات نوعية نتيجة االخذ 
باملعلومة االســتخبارية والتعاون الكبير 

بني االجهزة االمنية واملواطنني .

كركوك – عملية نوعية 
أعلن مصدر في خلية اإلعالم األمني امس 
االثنني عن مقتــل 14 عنصراً من تنظيم 

»داعش« بعملية نوعية جنوبي كركوك.
وقال املصدر انه »بعملية نوعية استباقية 
لتعقــب فلول عصابــات داعش االرهابي 
وبالتنســيق مع طيران التحالف الدولي، 
قتلــت قوات جهــاز مكافحــة االرهاب 
١٤ إرهابيــا جنوبي محافظــة كركوك« 
، الفتــا الى أن القــوات األمنية تعلن بني 
فترة وأخــرى عن قتل واعتقــال عدد من 
عناصر تنظيم »داعش« في بعض مناطق 

 كركوك.

صالح الدين – تفكيك عبوات 
اعلن مصــدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة صالح الديــن امس االثنني عن 

تفكيك ثالث عبوات ناسفة في سامراء.
وقال املصدر إنه »في عملية إســتباقية 

لتفتيــش جزيرة مكيشــيفة في مدينة 
ســامراء ضمن قاطع اللواء الثالث عشر 
الفرقة الرابعة شــرطة احتادية مت العثور 
على ثالث عبوات قمعيــة« ، مضيفا أنه 
»مت تفكيكها من قبل اجلهد الهندســي 

للفرقة«.

االنبار – عملية استباقية 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبــار امــس االثنــني ان فرقة املشــاة 
الســابعة نفذت عملية اســتباقية في 
وادي حــوران في الصحراء لتامني عدد من 

القرى.
وذكر املصدر ان »هــذه العملية انطلقت 
من عــدة محاور اشــترك فــي محورها 
الشرقي لواء املشــاة التاسع والعشرين 
املشــاة  لواء  الغربــي  محورهــا  وفــي 
الثامن العشــرين واحملور الوســطي مقر 
الفرقة وفوج املغاوير ومشــاركة احلشد 

العشــائري« ، مضيفــا انــه »مت خــالل 
العملية تأمني عدد مــن القرى واملناطق 
الصحراويــة ومنهــا منطقة الســحل 
ومناطق  املوالى  بيوت  ومنطقة  والعكلة 
اخرى، وانتهت هذه العملية عند الطريق 

االستراتيجي في عكاشات ».

نينوى – ضربة جوية 
اعلن مصدر في خلية االعالم احلربي امس 
االثنني عن قتل ارهابيني وتدمير 10 انفاق 

لداعش خالل عملية امنية في نينوى.
وقال املصدر ان »أبطــال جهاز مكافحة 
االرهــاب في قيــادة العمليــات اخلاصة 
الثانية وبإسناد من طيران اجليش العراقي 
وطيــران التحالف الدولي، نفذوا عمليات 
نوعيــة ، لتعقب فلــول عصابات داعش 
اإلرهابية “جنوبــي منطقة احلضر وصوال 
الى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة 

املوصل«.

اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط وسط بغداد * مقتل انتحاري وتدمير مضافات ارهابية شرقي ديالى  
مقتل 14 ارهابيا بعملية نوعية جنوبي كركوك * تدمير 10 انفاق لداعش خالل عملية امنية في نينوى
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يقدم برلمان عشائر العراق 
األمانة العامة شكره 

وتقديره للجهود المبذولة 
من قبل الدكتور فاضل 

انور مبارك الربيعي لخدمة 
العراق أرضًا وشعبًا متمنين 
له دوام الموفقية والنجاح.



3محليات

بغداد _ الصباح الجديد:

تــرأس وزيــر الزراعــة الدكتور 
صالح احلســني الوفد العراقي 
الى اجتماعــات الدورة 41 ملؤمتر 
والزراعــة  االغذيــة  منظمــة 
لــأمم املتحدة املنعقــدة حاليا 
روما  اإليطالية  العاصمــة  في 

وتستمر اسبوعا .
ومت خالل اعمــال املؤمتر انتخاب 
أفرزت  املنظمــة  عــام  مديــر 
النتائــج فــوز مرشــح الصني 
الدكتور تشــوي دونــغ يوي من 
، حيــث دعمت  اجلولــة االولى 
وزير  العراق مــن خالل  حكومة 
الزراعة مرشــح الصــني والذي 
تعهد بدعم نشــاطات القطاع 
اولوية  إعطاء  الزراعي من خالل 
في  التكنولوجيا  وتوطني  لنقل 

العراق .
ومــن اجلدير بالذكــر ان العراق 
زراعيــة  بعالقــات  يرتبــط 
مــع  واســعة  واقتصاديــة 
الشــعبية  الصني  جمهوريــة 
وفي شــتى اجملاالت سيما زراعة 
اخلبرات  من  واالستفادة  الشلب 
اجملال فضال  الصينية في هــذا 
عن التنسيق عالي املستوى في 
واالتفاق  الداب  اســمدة  مجال 
الري  بتقانات  العراق  تزويد  على 

املتطورة .
ويعــد العــراق مــن الداعمني 
الرئيســني ملنظمــة االغذيــة 
والزراعة والتي تعد من املنظمات 
العاملية الداعمة للزراعة وتوفير 
الغــذاء وتضم فــي عضويتها 
عددا كبيرا من اخلبراء في انتاج 

احملاصيل اخملتلفة .
علــى صعيــد اخــر اطلقــت 
وزارة الزراعــة / دائــرة البيطرة 
اخلطة االســتراتيجية الوطنية 
مقاومــة  علــى  للســيطرة 
امليكروبــات ضمن اطار الصحة 
الوكيــل  بحضــور  الواحــدة، 
الدكتور مهدي  للــوزارة  االداري 

الفني  والوكيل  اجلبوري  ســهر 
لــوزارة الصحــة الدكتور حازم 
عبد الــرزاق اجلميلي ومدير عام 
دائــرة البيطــرة الدكتور صالح 
العامني  املدراء  من  وعدد  فاضل 
عــن  وممثلــني  واملتخصصــني 

منظمة الصحة العاملية. 
وشهد احلفل توقيع البروتوكول 
الوطنية  باالستراتيجية  اخلاص 
بني الوكيل االداري لوزارة الزراعة 
والوكيل الفنــي لوزارة الصحة 
والبيئة، فضال عن القاء عدد من 
الكلمات وعــرض فيلم وثائقي 
الوطنية  االســتراتيجية  حول 

والتعليمــات اخلاصة ملنع تداول 
املضادات احليوية البيطرية، وفي 
ختام االحتفالية مت تكرمي اجلهات 
املشــاركة فــي اعــداد اخلطة 
الوطنيــة.  يذكر ان هذه اخلطة 
متت بالتنسيق مع وزارة الصحة 
والبيئــة وبالتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية.  
من جانب اخــر اكد وزير الزراعة 
خططــا  وضعــت  الــوزارة  ان 
للنهوض  مهمة  اســتراتيجية 
بالقطــاع الزراعــي اثمرت عن 
املزروعة  باملساحات  كبيرة  زيادة 
باحلنطة والشعير ومنع 16 مادة 

زراعيــة لوفرتها في االســواق 
احمللية.

ولفت احلســني الــى ان الوزارة 
كبير  بعدد  احملافظات  ســترفد 
للظروف  املقاومة  الشتالت  من 
رياح  كمصدات  ولتعمل  اجلوية 
تصل الى 200 الف 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 البنــك املركــزي العراقي ، 

اتباع اساليب جديدة  فضال عن 
ملكافحــة التصحــر من خالل 
النائية مبحاصيل  املناطق  زراعة 
االعــالف وبــذور الرتــب العليا 
املهمة حيث تتحقق الفائدة من 
تثبيت  اجتاهات مــن خالل  عدة 
الترب واســتثمارها زراعيا ورفع 
كفاءتها االنتاجية ، كما سيتم 
تشــجير مداخــل احملافظــات 

واجلامعات واملدارس. 
االعالم  وسائل  احلسني  وطالب 
اجلوانب  على  الضوء  تســليط 
املشــرقة الكثيــرة التي تقوم 
املنتجات  لتوفيــر  الــوزارة  بها 

احمللية في االســواق كون الوزارة 
تشــهد انتقالــة نوعيــة في 
النباتي  بشقيه  الزراعي  العمل 
واحليوانــي وقامــت بتســويق 
احلبوب  من  مضاعفــة  كميات 
الــى ســايلوات وزارة التجــارة 
لرفد البطاقــة التموينية مبادة 
الطحني ، فضال عن االســاليب 
والطرق العلمية في انتاج بيض 
املائدة واالســماك ومســاعدة 
وارشــاد املربني الى طرق التربية 
العالجات  وايصال  والصحيحة 
البيطريــة ملكافحــة االمراض 

الوبائية.

الحسني يترأس وفد العراق الجتماعات 
مؤتمر االغذية والزراعة الدولية في روما

اطالق الخطة االستراتيجية الوطنية للسيطرة على مقاومة مضادات الميكروبات

انتخب المؤتمرون 
مديرا عاما لمنظمة 

االغذية والزراعة 
الدولية مرشح الصين 
الدكتور تشوي دونغ 

يوي من الجولة االولى 
بدعم من العراق ممثال 
بوزير الزارعة الدكتور 

صالح الحسني

جانب من مؤمتر االغذية والزراعة 
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استراتيجية لتسهيل اصدار 
البطاقة الذكية للمستفيدين 

من راتب المعين المتفرغ

النجف تدشن 11 الف 
خط لخدمة الكيبل 

FTTH الضوئي

الزوراء تواصل اعمالها 
لتشغيل محطة كهرباء 

الرازي في ديالى

بغداد _ الصباح الجديد:
وضعت هيئة رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة 
في وزارة العمل والشــؤون االجتماعية اســتراتيجية 
لتسهيل إجراءات إصدار البطاقة الذكية املاستر كارد 
للمشــمولني براتب املعني املتفرغ وحتديدا املتسلمني 

للدفعة األولى لأشهر الثالثة األولى من هذا العام. 
وقــال النائــب االداري للهيئــة علي جعفــر احللو  ان 
الهيئة حددت ثــالث محطات الصدار البطاقة الذكية 
اخلاصة مبصــرف الرافدين توزعت في مقر الهيئة ومقر 
دائــرة التقاعد والضمان وهيئــة احلماية االجتماعية، 
فضال عن ٢٢ منفذا منتشــرا في بغداد بجانبي الكرخ 
والرصافة، مشيرا الى ان مصرف الرشيد أنشأ محطة 
إصدار فوري في مقر الهيئة متثل جانب الرصافة حتديدا 
ومحطــة اخرى في الكــرخ فضال عن فــروع املصرف 

املنتشرة في احملافظات. 
واوضح النائــب االداري ان توزيع رواتــب املعني املتفرغ 
ســتكون جميعها عبر البطاقة الذكية )املاستر كارد( 
لرفع العبء عن كواهل املواطنني املستفيدين من هذا 

االمتياز. 

بغداد _ الصباح الجديد:
افتتح وزير االتصاالت الدكتــور نعيم ثجيل الربيعي  
ثالثة مشــاريع للكابل الضوئــي مبحافظة النجف 
األشرف  بسعة 11 الف خط كمرحلة أولية  بسابقة 
هــي االولى  بعــد  العاصمة بغداد ومــن املؤمل ان 
تســهم هذه املشــاريع في حتســني  جــودة خدمة 

اإلنترنت باحملافظة .
واكد الوزير  ان عمل املشــاريع  هــذه مت بجهود ذاتية  
لغرض تعزيز  هذه التجربة بالبالد والتقليل من األبراج 
التي  تضر بالبيئة ، وقســمت املشاريع الثالثة على 
ثالث مناطــق باحملافظة  توزعت  مبراحل  االولى كانت 
تشمل 11 الف خط موزعة باحياء  العدالة والسالم 
والوفــاء ، فيما ضمت املرحلــة الثانية  10 االف خط 
جاءت تكملة ملشــروع  فــي احياءاملنطقة القدمية 
والنفــط ، اما املرحلة الثالثة فقــد تضمنت افتتاح 
محطــة) bts( بدالة وايرلس  تغطي قرية الغدير  مع 
األحياء اجملاورة وكذلك مشروع )FTTH( يغطي 4 االف 

منزل  بجهود ذاتية واستثمارية .

بغداد _ الصباح الجديد:
تواصل شــركة الــزوراء العامة احدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعادن تنفيذ اعمالها لتشــغيل محطة 

كهرباء الرازي في محافظة ديالى.
وافاد مدير عام الشــركة املهندس هــادي علي طه ان 
فــرق العمل في محطة كهرباء الــرازي في محافظة 
ديالى  تواصل جهودها الجناز جميع املالحظات واكمال 
االعمال كافة متهيدا للتسلم النهائي للمحطة على 
وفق العقد املبرم بني الشركة والشركة العامة لتوزيع 

كهرباء الوسط .
واكد املدير العام ان الشركة متتلك اخلبرات الهندسية 
احملطات  لتشــغيل  الكافية  واالمكانيــات  والفنيــة 
الكهربائيــة وادخالهــا اخلدمة ، مضيفــا بأن العمل 
مستمر ايضا في موقع التحدي التابع للشركة لتأهيل 
رأس توليــد بقدرة )6250( كي فــي أي في ورش مصنع 
محــركات اجلهد العالــي في املوقع املذكــور لصالح 
شــقيقتها الشــركة العامة للصناعات الكهربائية 
وااللكترونية حيث متتلــك االمكانية واخلبرة املطلوبة 

لتنفيذ هذه االعمال.
في ســياق اخر اشــار املديــر العام الى ان الشــركة 
استقبلت في وقت ســابق وفدا من مجلس محافظة 
البصرة ضم كل من رئيسي جلنة الصناعة والكهرباء 
انوار مدلل ومجيب عزيز وعضو اجمللس بشــرى حميد 
لالطالع على مصانع الشــركة وطبيعة سيرالعملية 
االنتاجية فيها فيما اســتقبل موقــع التحدي التابع 
للشــركة وفدا من مصفى الدورة التابع لوزارة النفط 
للتعــرف علــى االمكانيات التــي يتمتع بهــا املوقع 

وانشطته اخملتلفة وبحث التعاون املشترك.
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بغداد _ الصباح الجديد:

وقع احتــاد الغرف التجاريــة العراقية 
التركية  التجارية  الغــرف  اتفاقية مع 
للتعاون في مجــاالت التبادل التجاري 
والشــراكات االقتصاديــة بــني رجال 

االعمال في البلدين.
ومت توقيع االتفاقية برعاية وزير التجارة 
الدكتــور محمد هاشــم العاني على 
هامش منتدى االعمال العراقي التركي 
الذي عقد في العاصمة بغداد وبحضور 
وزيرة التجارة التركية روهصار بكيجان.

ودعا الوزيــر العاني خالل املنتدى، رجال 
التركية  الشــركات  واصحاب  االعمال 
الــى عقد شــراكات اســتثمارية مع 
اجلمهورية  العراقيني الن  االعمال  رجال 
التركيــة تعد مــن البلــدان املتقدمة 
فــي القطاعات الصناعيــة والزراعية 

واالسكان والطرق واجلسور.
املنتدى يعد  ان«هــذا  الوزير على  واكد 
مرحلــة تاريخية مهمة ملــا له من دور 
كبيــر في تعميــق وتنميــة املصالح 
بني  املشــتركة  واالقتصادية  التجارية 

البلدين في اجملاالت كافة«.

واشــار الى«ضرورة ازالة جميع العوائق 
التجاريــة من اجــل النهــوض بواقع 
بعد  خاصــة  االقتصاديــة  التنميــة 
انتصار قواتنا املسلحة على اجملموعات 
املقبلة  املرحلة  االرهابية حيث تتطلب 
القيام بعمليات اعادة اعمار املدن احملررة 
مما يفسح اجملال امام الشركات التركية 
ورجال االعمال االتراك كون الشــركات 
الواســعة في  اخلبرة  التركية متتلــك 

شتى اجملاالت«.
واضاف العانــي، ان«احلكومة العراقية 
اجلديدة وضمــن توجهاتها تعمل على 
دعم القطاع اخلاص واشــراكه بعملية 
التنميــة االقتصاديــة خصوصــا وان 
املنهاج الــوزاري للحكومــة العراقية 
لعــام 2018-2022 اعطــى االولويــة 
لالنفتاح االقتصادي والتجاري على دول 
اجلــوار مع الرغبة الشــديدة في ايجاد 
شــراكات اقتصادية في جميع اجملاالت 
القامة مشــاريع اســتراتيجية كبيرة 

تخدم البلدين«.
من جانبها اكدت وزيرة التجارة التركية 
بالدها في  بكيجان على«رغبة  روهصار 
ايجاد فرص استثمارية في العراق كونه 
لالستثمار خصوصاً  ارضا خصبة  ميثل 
بعد أســتقرار وضعه األمني في اآلونة 

األخيرة«.
مــن جانبه قــال رئيس غــرف التجارة 
الزهيــري،  عبدالــرزاق  العراقيــة 
اللقاء الى  أننا«نســعى من خالل هذا 
زيادة حجم التبادل التجاري واالقتصادي 
بني العراق وتركيا ملديات اوسع وحتقيق 
شــراكات على مستوى القطاع اخلاص 
في بلدينا، وهذا اللقاء يشــكل دعامة 
مهمة لتفعيل العالقــات االقتصادية 
بني العراق وتركيا وحتقيق الفائدة االكبر 
خاصة لالقتصاد العراقي من خالل دعم 
حركة التجارة االقتصادية بني البلدين«.
واضــاف الزهيــري، اننا«نعمل في احتاد 
غرف التجارة الــى بناء صناعة محلية 
مهمــة تأخذ بنظر االعتبــار امكانات 
بلدنا وما ميتلكه من مصانع كبيرة، البد 
من تفعيلها االن وان يشــارك القطاع 
اخلاص العراقي في مشــاريع صناعية 
وجتارية تســهم في تطويــر قطاعات 
الصناعة والتجارة العراقية في شــتى 
اجملاالت، وال ميكن ان يتم تطوير االقتصاد 
مالم يكــن هناك تطويــر للصناعات 
العراقية التي لها تاريخ جيد، وبالتالي 
اليوم الى اخلبرات التركية  نحن نحتاج 
وبناء  العراقيــة  الصناعات  دعــم  في 
مصانع عراقية في شتى التخصصات 

وقطاعــات  والنســيجية  الغذائيــة 
الصناعة املتنوعة كإنتاج املالبس، والبد 
أيضــا ان يعود العراق مركــزا صناعيا 
مهما من خالل تفعيل معامله او بناء 

معامل جديدة.
على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة 
لتصنيع احلبوب فــي وزارة التجارة عن 
الوكالء  قوائم جتهيز  بقطع  مباشرتها 
باحلصة اخلامســة ملادة الطحني ضمن 

مفردات البطاقة التموينية.
وقال مدير عام الشركة حسني سامي 
ان اعماما صدر عن قسم التسويق في 
الشركة يتضمن جدوال مبواعيد القطع 
ومراجعة الوكالء حسب اجلدول الزمني 
التســويقية  للخطة  اســتنادا  احملدد 
املركزيــة ، داعيا الــوكالء الى مراجعة 
مراكــز القطع في بغــداد واحملافظات 
لتســلم قوائم التجهيز، مشددا على 
توجيــه اللجــان الرقابيــة واملواطنني 
مبتابعة ختم املطحنــة وتاريخ االنتاج 
قبل تسلم احلصص اخملصصة لضمان 
عــدم حصول تالعــب فــي الكميات 
املوزعــة واالبالغ عن احلاالت الســلبية 
واالمتناع عن تسلم املادة غير املطابقة 
للمواصفــات التخاذ االجراء املناســب 

بحق اخملالفني.

تقرير

اتفاقية للتعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين الغرف التجارية العراقية والتركية
المباشرة بقطع وتجهيز الطحين للحصة الخامسة

دعت الوزارات الى تزويدها باحتياجاتهم الدقيقة لمرشحيهم خارج العراق

بغداد _ الصباح الجديد:
العاملية  كرمت شركة ماستر كارت 
بدائرة  العراقــي ممثال  املركزي  البنك 
املدفوعــات في هــذا البنــك بدرع 
التميز خالل املؤمتر السنوي للشركة 

املنعقد في اسبانيا.
للسياســات  التكــرمي  وجــاء 
البنك  يتبعها  التي  واالستراتيجيات 
الدفع  أنظمة  العراقي فــي  املركزي 
والدور الهام الــذي يلعبه في قيادة 
السوق من خالل بناء نظام مدفوعات 
متكامــل يعتمــد علــى التبادلية 
باستخدام أفضل املمارسات الدولية 
من خــالل تنظيم عمل املشــاركني 

وفتح باب املنافسة املهنية والقضاء 
على االحتكارية.

من جانب اخر ابدت شــركة ماستر 
كارت دعمها للمســاهمة في دعم 
البنــك املركزي العراقــي واملصارف 
والشــركات املرخصــة العاملة في 
وأحدث  أفضــل  خــالل  مــن  البالد 
التقنيات التي تنعكس إيجابيا على 

واقع االقتصاد العراقي.
وكانت قد اولى البنك املركزي اهتمام 
املدفوعات  تطويــر  مبفصــل  خاص 
واالنتقال من التعامالت النقدية الى 
االلكترونية، وحث على اعتماد افضل 

األنظمة التي تسهل الية الدفع. 

بغداد _ الصباح الجديد:
العالي  التعليم  وزارة  أعلنــت 
والبحث العلمي، مشاركة اكثر 
30 الف متقــدم في االمتحان 
التنافســي للدراســات العليا 

للسنة الدراسية 2019/2020.
وقال املدير العام لدائرة البحث 
غســان  الدكتــور  والتطويــر 
حميد عبد اجمليــد إن اجلامعات 
من  اكثر  اســتقبلت  العراقية 
للدراســات  متقدم  الــف   30
العليا فــي امتحان القبول ممن 
االلكتروني  التقدمي  استكملوا 
بشــكل صحيح، مبينا ان عدد 
املقاعــد الدراســية على وفق 
املصــادق عليها  القبول  خطة 
بلغــت 11500 مقعًد دراســًي  
شــهادات  علــى  للحصــول 
والدبلوم  واملاجستير  الدكتوراه 

العالي.

ان  العــام  املديــر  واضــاف 
واجلامعات  الوزارة  الستعدادات 
العراقيــة االثر الطيب في جناح 
شهد  الذي  االمتحانات  ســير 
تنافساً كبيراً بني الطلبة ، وقد 
باشرت اغلب اجلامعات بعملية 
االمتحانية  الدفاتــر  تصحيح 
ليتــم ادخــال الدرجــات على 
واعالن  االلكترونية  املنظومــة 

النتائج فيما بعد .
على صعيــد متصل دعت وزارة 
التعليم الوزارات كافة واجلهات 
واحملافظات  بوزارة  املرتبطة  غير 
الدقيقة  باحتياجاتهم  تزويدها 
ملرشــحيهم للدراسات العليا 
الدراسية  للسنة  العراق  خارج 

.2019/2020
وقال املدير العام للدائرة الدكتور 
الســواد  النبي  عبــد  أمجــد 
إن ضوابــط نظــام األجــازات 

للسنة  العراق  خارج  الدراسية 
نصت   2019/2020 الدراســية 
كافة  الوزارات  ترســل  إن  على 
واجلهــات غير املرتبطــة بوزارة 
ومكاتب احملافظني احتياجاتهم 
الدقيقة  التخصصــات  مــن 
بإكمال  الراغبني  ملرشــحيهم 
دراســاتهم العليا )املاجستير، 
الدكتــوراه( خــارج العراق بعد 
عليها  واملصادقــة  تدقيقهــا 
من قبل اللجنة املشــكلة بني 
وزارة التعليــم العالــي ووزارة 

التخطيط.
إن الضوابــط  وبــني الســواد 
أيضــا نصــت علــى إن تكون 
أولوية الترشــيح من قبل دائرة 
الثقافية  والعالقــات  البعثات 
للذيــن يحصلون علــى قبول 
قبل  مــن  التكاليف  مدفــوع 
اجلامعــات التي يرومون التقدمي 

فيها على إن يكونوا مستوفني 
بنظام  اخلاصــة  للتعليمــات 
رقم)165(  الدراســية  اإلجازات 

لسنة2011.
أن  العــام  املديــر  وأضــاف 
املســتحقات املالية للمجازين 
وزاراتهم،  من  لهم  ســتصرف 
واخملصصات  الرواتــب  إن  مبينا 
مع  أيضا  ســتصرف  الثابتــة 
حســب  البعثة  لطالب  الفرق 
كل بلد مع حتملها أجور تذاكر 
السفر ونفقات طبع الرسالة أو 

األطروحة.
داعيا املرشحني إلى جلب تأييد 
مذكور  املالــي  بالتخصيــص 
بيان  املالية مــع  الســنة  فيه 
خدمة املرشح بعد أخر شهادة 
الستكمال فتح امللف الدراسي 
املنظومة  إطــالق  بعــد  وذلك 

اإللكترونية اخلاصة بالتقدمي.

ماستر كارت تكرم البنك 
المركزي العراقي التعليم:  اكثر من 30 الف متقدم لالمتحان

 التنافسي على الدراسات العليا

اجتماع للغرف التجارية العراقية
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن التحالف الذي تقوده الســعودية في اليمن امس 
اإلثنني أن عدد املصابني في الهجوم الذي شــنه احلوثيون 
على مطار أبها الســعودي بلــغ 21 مدنيا، باإلضافة إلى 

سقوط قتيل يحمل اجلنسية السورية.
وقال املتحدث باســم »حتالف دعم الشرعية في اليمن« 
العقيــد تركي املالكي في بيان نشــرته وكالــة األنباء 
السعودية أن »الهجوم اإلرهابي« أدى إلى مقتل شخص 
واحد يحمل اجلنســية الســورية وإصابة 21 شــخصا 
من املدنيني. وبحســب التحالف فــإن املصابني هم من 
الســعودية ومصــر والهند وبنغالدش وبينهم 3 نســاء 

وطفالن، ومت نقلهم إلى املستشفى لتلقي العالج.
من جهتهم، أعلن احلوثيون عبر قناة »املسيرة« الناطقة 
باسمهم تنفيذ »عمليات واسعة بطائرات قاصف ، على 

مطاري جيزان وأبها اإلقليميني«.
واستهدف احلوثيون مطار أبها في وقت سابق هذا الشهر 

بـ«مقذوف«، ما أّدى إلى إصابة 26 شخصاً بجروح.
وتّتهم الســعودية إيران بدعم احلوثيني عســكريا، لكن 
طهــران تنفي االتهــام وتؤكــد ان دعمهــا للمتمردين 

سياسي.
ويشــهد اليمن منــذ 2014 نزاعاً بني احلوثيــني والقّوات 
املوالية للحكومة اليمنية املعترف بها دولياً. وتصاعدت 
حــّدة النزاع مــع تدّخــل التحالف العســكري بقيادة 

السعودية في آذار 2015 دعماً للحكومة.
وتســّبب النزاع مبقتل عشــرات اآلالف، بينهم عدد كبير 
من املدنيني، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. وال يزال 
هناك 3,3 ماليني نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شــخص 
أي أكثر من ثلثي الســكان إلى مســاعدة، بحسب األمم 
املتحدة التي تصف األزمة اإلنســانية فــي اليمن بأنها 

األسوأ في العالم حالياً.
واعتبرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« األسبوع املاضي 
أن قصف احلوثيني مطار أبهــا ميكن أن يرقى إلى مصاف 
»جرمية حرب«، ودعــت احلوثيني إلــى أن يوقفوا فورا كل 

الهجمات على »البنى التحتية املدنية في السعودية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
رفضت الهند بشــّدة امــس األول األحد تقريــراً أميركياً 
يتحدث عن تنامــي التعّصب الديني فــي ظل حكومتها 
اليمينية، ما أّدى إلى إثارة خالف جديد بني البلدين قبل زيارة 

مقّررة لوزير اخلارجية األميركي مايك بومبو إلى نيودلهي.
وذكر تقرير ســنوي حول احلريات الدينية في العالم أصدره 
بومبيو أّن اجلماعات الهندوســية اســتخدمت عام 2017 
»العنــف والتخويف واملضايقة« ضد املســلمني وجماعة 
الداليت الذين يعتبرونهم أدنى طبقياً، وذلك من أجل فرض 

هوية قومية في البالد تستند على الدين.
لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي شــّددت على أّنه 
ال يحــّق ألّي حكومــة أجنبية أن تنتقد ســجّلها في هذا 
املضمــار. ويصل بومبيــو إلى نيودلهي الثالثــاء في رحلة 
تهدف إلى تعزيز العالقات بني البلدين، وسط خالفات حول 
الرسوم اجلمركية وقواعد حماية البيانات ومنح التأشيرات 
األميركية للهنود إضافة إلى شــراء الهند لألســلحة من 

روسيا.
وأورد التقرير األميركــي أن اجلماعات التي تقول إنها حتمي 
األبقار، التي يعتبرها الهندوس مقّدسة، هاجمت املسلمني 
والداليت، كما مت استهداف مبّشرين مسيحيني منذ تولي 

مودي السلطة عام 2014.
وأضاف »على الّرغــم من إحصاءات احلكومة الهندية التي 
تشــير إلى أّن العنف الطائفي قد ازداد بشــكل حاد خالل 

العامني املاضيني، فإن إدارة مودي لم تعالج املشكلة«.
ورفضــت اخلارجيــة الهنديــة التقرير وقالت إّنــه ال يحّق 
»لكيان أو حكومــة أجنبية تناول حالــة حقوق مواطنينا 
احملمّية دســتورياً«. وقال املتحدث باســم اخلارجية رافيش 
كومار في بيــان »الهند فخــورة بعلمانّيتهــا ومكانتها 
كأكبر دميوقراطية ومجتمــع تعّددي مع التزام طويل األمد 
بالتســامح واالندماج«. وأضاف »يضمن الدستور الهندي 
احلقوق األساســية جلميع املواطنني، مبا في ذلك مجتمعات 
األقليات«. وسعت الواليات املتحدة إلى تعزيز العالقات مع 
الهند كقوة موازنة للصني، وأبرز كّل من الرئيس األميركي 

دونالد ترامب ومودي العالقة اجلّيدة التي جتمعهما.
ومع ذلك رفعت الهند األســبوع املاضي الرسوم اجلمركية 
على 28 ســلعة أميركية رّداً على إلغاء واشنطن امتيازات 

جتارية كانت ممنوحة لنيودلهي.
ويهدف بومبيو من خالل زيارته إلى نيودلهي للتمهيد لعقد 
اجتماع بني ترامب ومودي خالل قمة مجموعة العشرين في 

أوساكا هذا الشهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
يــزور الرئيس األمريكــي دونالد ترامب 
كوريا اجلنوبية األســبوع املقبل بعدما 
عزز تبادل خطابــات بينه وبني الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جوجن أون اآلمال 
في إجــراء محادثــات تهــدف إلنهاء 

برنامج بيوجنياجن النووي.
وقالــت متحدثة باســم الرئيس مون 
جيه-إن امــس االول األحــد إن ترامب 
ســيصل إلى كوريا اجلنوبية الســبت 
املقبل في زيــارة ملدة يومني عقب قمة 

مجموعة العشرين في اليابان.

جاء اإلعــالن عن الزيارة بعد ســاعات 
من قــول وزير اخلارجية األمريكي مايك 
بومبيو إنه يأمل أن ميهد اخلطاب الذي 
أرسله ترامب إلى كيم الطريق إلحياء 

احملادثات النووية املتوقفة.
وقالــت املتحدثة في افــادة صحفية 
يوم االثنني إن ترامب ومون ســيجريان 
”مناقشات عميقة بشأن سبل العمل 
معا إلرساء سالم دائم عبر نزع السالح 
النــووي بالكامــل من شــبه اجلزيرة 

الكورية مع تقوية الدولتني“.
الذي حتــدث عن خطاب  وقال بومبيو، 

ترامب إلى كيم قبل مغادرة واشنطن 
متوجهــا نحو الشــرق األوســط، إن 
الواليات املتحدة مســتعدة الستئناف 
على  الشــمالية  مــع كوريا  احملادثات 

الفور.
وقــال بومبيــو للصحفيــني ”آمل أن 
يتيح هذا أساســا جيدا لنــا لنبدأ .. 
هذه مناقشــات هامة مــع الكوريني 

اجلنوبيني“.
وقال مســؤول كوري جنوبي إن ترامب 
يبحث زيارة املنطقة منزوعة الســالح 
الفاصلــة بني الكوريتــني. وأراد ترامب 

الذهاب هنــاك أثناء زيــارة إلى كوريا 
اجلنوبيــة فــي 2017 لكــن الضباب 

الكثيف حال دون ذلك.
وعقد ترامب ومــون أول قمة تاريخية 
بينهما في املنطقة منزوعة الســالح 
العــام املاضي لــذا فإن زيــارة ترامب 
املقبل  األسبوع  الكوريتني  بني  للحدود 
قد تثيــر تكهنات بشــأن اجتماع مع 

كيم هناك.
وقالــت مســؤولة أخرى فــي املكتب 
الرئاســي الكوري اجلنوبي إنها ليست 
على علــم بأي خطط للقاء ترامب مع 

كيم.
وعقد ترامب وكيــم أول قمة بينهما 
في سنغافورة شهر يونيو حزيران العام 
تأســيس عالقات  واتفقا على  املاضي 
جديدة والعمل نحو نزع السالح النووي 

لشبه اجلزيرة الكورية.
لكن قمة ثانية فــي فيتنام في فبراير 
انهارت عندما لم يســتطع  شــباط 
اجلانبان ســد الفجوة بــني متطلبات 
الواليات املتحدة لنزع الســالح النووي 
لتخفيف  الشمالية  كوريا  ومتطلبات 

العقوبات عنها.

قتيل و 21 جريحا في هجوم 
جديد للحوثيين على مطار 

أبها السعودي

الهند ترفض تقريرًا أميركيًا 
ينتقد تعاملها الديني منذ 

تولي مودي السلطة

ترامب سيزور كوريا الجنوبية مع تلميح  بومبيو بمحادثات جديدة مع بيونجيانج

متابعة ـ الصباح الجديد :

اخلارجية  الدولة للشؤون  وزير  حذر 
إيران من  الســعودية عادل اجلبير، 
زيادة فــي العقوبــات االقتصادية 
املفروضة عليها في حال االستمرار 
بـ«سياســتها العدوانيــة«، فيما 
قللــت األخيرة من اآلثــار احملتملة 
للعقوبــات األميركية االقتصادية 
اجلديدة التي عناها اجلبير وتستعّد 
لفرضها عليها، معتبرة  واشنطن 
أن إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب 
استنفدت كل الوسائل ملعاقبتها.

وقــال اجلبيــر فــي مقابلــة مع 
صحيفــة »لوموند« الفرنســية، 
امس االثنني، إن »إيــران اليوم تقع 
اقتصادية شــديدة.  حتت عقوبات 
هــذه العقوبات ســتزيد في حال 
استمرت بسياســاتها العدوانية، 
مضيفا  الثمــن«،  تدفع  أن  ويجب 
أن«اإليرانيني هم من اختاروا طريق 
التصعيد. ولدينا حق الرد في حال 

مت االعتداء علينا«.
وتزامن تصريح اجلبير مع زيارة وزير 
اخلارجية األمريكــي مايك بومبيو 
إلــى الســعودية، لبحث ســبل 
ملواجهة  دولي«  »حتالف  تشــكيل 

إيران.
وكان بومبيو قــال قبيل الزيارة إن 
حليفان  واإلمــارات  »الســعودية 
عظيمــان في مواجهــة التحدي 
عن  معهما  وســنتحدث  اإليراني، 
كيفيــة تأكيد كوننــا في حتالف 
تشــكيل  وكيفية  اســتراتيجي، 

حتالف دولي«.
وبعد يومني من إسقاط إيران طائرة 
مســّيرة أميركيــة فــي منطقة 
ترامب  توّعــد  احليويــة،  اخلليــج 
السبت بإجراءات جديدة للرد على 
طهران تشــمل »عقوبات إضافية 
مشــددة«، بعدما زعــم أّنه ألغى 
في اللحظــة األخيرة ضربات ضد 

أهداف إيرانية
األميركي  اخلارجيــة  وزيــر  وأجرى 
الكشــف عن  بومبيو، قبل  مايك 
العقوبــات اجلديــدة علــى إيران، 
الســعودي  العاهل  مع  محادثات 
العزيز في جدة  امللك سلمان عبد 
صباح امس االثنني، قبل أن يتوّجه 

إلى أبوظبي.
لدى  الســعودي  العاهــل  وقــال 
األميركــي  الوزيــر  مصافحتــه 
»أنت صديق عزيــز«. وأوردت وكالة 
األنبــاء الســعودية أنــه مت خالل 
العالقــات  »اســتعراض  اللقــاء 
البلديــن  بــني  االســتراتيجية 
الصديقني، إضافة إلى مستجدات 
األحداث على الساحتني اإلقليمية 

والدولية واجلهود املبذولة جتاهها«.
وغــّرد بومبيــو قائــال انــه عقد 
»اجتماعا مثمرا« مع امللك سلمان، 
للتأكيد على  »احلاجــة  فيه  بحثا 
أمــن املالحة في مضيــق هرمز«، 
مضيفــا »أمــن املالحة مســألة 

هامة«.
وفــي أول رد فعــل إيرانــي حيال 
ترامب،  اعلن عنها  التي  العقوبات 
اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث  قال 
خالل  موســوي  عباس  اإليرانيــة 
امس  طهران  فــي  صحافي  مؤمتر 
يزال هناك فعــاًل عقوبات  »هل ال 
لم تفرضها الواليات املتحدة على 
بالدنا وأّمتنا مؤخراً أو خالل األربعني 

سنة األخيرة؟«.
وأضاف »ال نعتبر أنه ســيكون لها 

أي تأثير«.
وتابع موسوي »ال نعرف فعالً ما هي 
)هذه العقوبات اجلديــدة( وال ماذا 
يريدون اســتهداف بعد«، مضيفا 
»نأخذ بجديــة أي عقوبة )جديدة( 
ونعتبرهــا مبثابة خطــوة معادية 
تتطابــق مع اإلرهــاب االقتصادي 
واحلرب االقتصادية التي تُشّن ضد 

أّمتنا«.
وتنفي طهران على الدوام سعيها 
ترامب،  النووي لكن  السالح  حليازة 
يؤّكد أنه يريــد منعها من امتالك 
هــذا الســالح بشــكل ســري، 
ويّتهمهــا بأنهــا تريــد »تقويض 

االستقرار« في املنطقة.
وانســحبت واشــنطن فــي أيار/

الدولي  االتفــاق  مــن   2018 مايو 
اإليراني  النــووي  البرنامــج  حول 
الــذي مت التوصل إليــه عام 2015. 
عقوبات  فرض  واشــنطن  وأعادت 
مشــّددة على إيران، خصوصا في 
النفط، لتحــرم اجلمهورية  قطاع 
اإلسالمية من مكاسب اقتصادية 
انتظرت احلصول عليها من االتفاق.

األولى  األميركية  العقوبات  وتعود 
ضد إيران إلى عــام 1979 رداً على 
عملية احتجاز رهائن في ســفارة 
بعد  لدى طهران،  املتحدة  الواليات 
عشرة أشــهر على انتصار الثورة 

اإلسالمية.
ولدى إعالنــه عزمه فرض عقوبات 
جديدة، كتب ترامب على تويتر »ال 
ميكن إليران أن متلك أسلحة نووية«. 

وعاد وكرر امــس االثنني القول بأن 
على إيــران »الكف عن الســعي 
حليازة السالح النووي« وعن »رعاية 

اإلرهاب«.
أن  إيران،  حليف  موســكو،  وعدت 
تســتعّد  التي  اجلديدة  العقوبات 

واشنطن لفرضها »غير قانونية«.
وقــال املتحدث باســم الكرملني 
للصحافيني  بيســكوف  دميتــري 
»نعتبــر أن هــذه العقوبــات غير 
قانونية. هذا كّل ما ميكننا قوله«، 
في وقــت تتصاعــد التوترات بني 

الواليات املتحدة وإيران.
التوتر بني طهران والواليات  وتأّجج 
املتحدة مــع هجمات لــم يعرف 
مصدرهــا واســتهدفت ناقــالت 
النفط في اخلليــج في 12 من أيار 
املاضي و13 من هذا الشهر، وألقت 
التي  باللوم على طهران  واشنطن 

نفت تورطها.
وتكّرر طهران وواشــنطن التأكيد 
على أنهما ال تريــدان احلرب، إال أن 
املتبادلة  العدائيــة  التصريحــات 
واحلــوادث فــي منطقــة اخلليج 
االعتداءات  غــرار  على  تتضاعف، 

اجملهولة املصدر على ناقالت النفط 
وإســقاط إيران طائرة االستطالع 

األميركية.
وقال قائد البحرية اإليرانية حسني 
أرســل  »العدو  أن  االثنني  خانزادي 
األكثــر  االســتطالعية  طائرتــه 
تقدمــا، والعالم شــاهد كيف مت 
بكل  »أقول  اســقاطها«، مضيفا 
ثقة ان هذا الرد قد يتكّرر«، حسبما 
»تســنيم«  وكالة  عنــه  نقلــت 

االيرانية.
وزيــر االتصاالت  من جهتــه، قال 
آذري جهرمي  اإليراني محمد جواد 
في تغريدة االثنني »تتساءل وسائل 
الهجمات  اإلعــالم عــن صحــة 
إيران. ال  اإللكترونية املزعومة على 
بد لي مــن القول أننا نتعرض منذ 
زمن طويــل لإلرهــاب اإللكتروني 
الواليات  والنهج األحادي« من قبل 
املتحدة. وتابع »لــم ينجح أي من 
هجماتهم فــي حني أنهم يبذلون 
الصدد«.  بهــذا  كثيــرة  جهــودا 
وكشــف أن »العــام املاضــي لم 
 33 بــل  واحدا  نحبــط هجومــا 
مليون هجوم« بفضل نظام جديد 

للحماية اإللكترونية.
ووفقا لوســائل إعــالم أميركية، 
ســرا  املتحدة  الواليــات  نفــذت 
منظومة  ضّد  إلكترونية  هجمات 
جتسس  وشــبكة  صواريخ  إطالق 
الطائرة  اســقاط  على  ردا  إيرانية 
املســيرة. وذكر اإلعــالم األميركي 
اجهزة كمبيوتر  الهجوم عطل  أن 
مبنصات  التحكم  في  تســتخدم 
ومجموعــة  الصواريــخ  اطــالق 

جتسس ترصد السفن في اخلليج.
وتؤكد »واشنطن بوست« أن قيادة 
اجليش اقترحــت تنفيذ الهجمات 
االلكترونيــة أساســاً كــرد على 
اعتــداءات 13 حزيران/يونيــو حني 
في  النفط  ناقلتــي  اســُتهدفت 

مضيق هرمز.
املتحــدة منذ  الواليــات  وعــززت 
العســكري  حضورها  أيار/مايــو 
األوســط، مشــيرًة  الشــرق  في 
إلــى »تهديدات إيرانيــة« ألهداف 
أميركيــة. وقد طلبت واشــنطن 
عقد جلســة مغلقة جمللس األمن 
الدولي االثنني لبحــث الوضع مع 

إيران، بحسب مصادر دبلوماسية.

غداة تصريح بفرض عقوبات أميركية جديدة

وبومبيو يبحث في السعودية تشكيل
 تحالف ستراتيجي لمواجهة ايران

صرح بومبيو قبيل 
الزيارة إن السعودية 

واإلمارات حليفان 
عظيمان في مواجهة 

التحدي اإليراني، 
وسنتحدث معهما عن 

كيفية تأكيد كوننا 
في تحالف استراتيجي، 
وكيفية تشكيل تحالف 

دولي
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بومبيو  في السعودية

ابناء من عناصر داعش في اجملهول

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

املتحــدة  األمم  مفوضــة  حّضــت 
الســامية حلقوق اإلنسان ميشيل 
باشــليه امس اإلثنــني الدول على 
املقاتلني  عائــالت  أفراد  اســتعادة 
األجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في 
سوريا والعراق، مبا في ذلك 29 ألًفا 
أبناء عناصر أجانب في تنظيم  من 

الدولة اإلسالمية.
األجانب  املقاتلــني  وضــع  وتصّدر 
وأفراد عائالتهــم قائمة طويلة من 
املســائل التي عددتها باشليه في 
خطابها لدى افتتــاح الدورة الـ41 
في جنيف  اإلنســان  جمللس حقوق 
الذي تطرقت فيه كذلك إلى التوتر 

الذي يشهده السودان.
وفي أعقاب هزميــة تنظيم الدولة 
اإلســالمية، اعتقل أجانب يشتبه 
بانهم قاتلوا إلــى جانب التنظيم 
وينتمون لنحو 50 بلداً في ســوريا 
والعــراق، بينما يتــم احتجاز أكثر 
مــن 11 ألًفا من أفراد عائالتهم في 
مخيــم الهول الســوري وحده في 

»أوضاع مزرية«، بحسب باشليه.

وحتــاول عدة حكومــات إيجاد حل 
مع  التعامــل  كيفيــة  ملعضلــة 
يحملون  الذين  املعتقلني  اجلهاديني 
وزوجاتهــم  بلدانهــا  جنســيات 

وأطفالهم.
التساؤالت  باشليه على هذه  وردت 
بالقول إنه »يجب أن تتم إعادة أفراد 
العائــالت األجانب )إلــى بلدانهم 
األصليــة( إال إذا متــت مقاضاتهم 
الدوليــة بتهم  وفًقــا للمعاييــر 

ارتكاب جرائم«.
وجه  األطفال على  »عانى  وأضافت 
اخلصوص من انتهاكات جســيمة 
حلقوقهم، مبا في ذلك أولئك الذين 
مت تلقينهــم أو جتنيدهــم من قبل 
تنظيم الدولة اإلســالمية لتنفيذ 

أعمال عنف«.
وأشــارت إلــى تقديــرات منظمة 
األمم املتحدة للطفولة )يونيســف( 
التي تتحــدث عن وجــود نحو 29 
ألًفا مــن أبناء املقاتلني األجانب في 
ســوريا ، 20 ألًفا منهم من العراق 

ومعظمهم حتت سن 12 عاًما.
»قسوة غير مسؤولة« 

تعقيدات  »رغم  إنه  باشليه  وقالت 
هذه التحديات، فإن ترك الناس بدون 

على  مقبوالً  ليس خياراً  جنســية 
اإلطالق«.

وأضافت »ولد آالف األطفال لعائالت 
أجنبية خالل ســنوات النزاع وعلى 
الــدول أن متنح األطفــال املولودين 
ملواطنيهــا فــي مناطــق النــزاع 
إمكانيــة احلصول على اجلنســية 

كما يتم ذلك في حاالت أخرى«.
وأصّرت على أن »التســبب بحرمان 
األطفال من اجلنســية بعد كل ما 
عانوه يعكس قسوة غير مسؤولة«.

الدول  أن  باشــليه على  وشــددت 
تتحمل مسؤولية مواطنيها الذين 
مقاتلني  كونهم  القضاء  يواجهون 
أجانب في ســوريا والعراق، حيت مت 
احلكم على أكثر من 150 شــخًصا 
مكافحة  قوانني  مبوجــب  باإلعدام 
اإلرهاب. وأضافت »إذا مت االشــتباه 
بارتكاب املواطنني جرائم جدية في 
بلد آخر او اعتقلوا على أي أســاس، 
فعلــى دولتهــم أن تبــذل جميع 
اجلهود لضمــان أن تتم معاملتهم 

مبوجب القانون الدولي«.

»انتهاكات جديّة« في السودان 
وأعربت باشــليه كذلك عن قلقها 

العميق حيال األوضاع في السودان 
بني  التوتر  عليهــا  يخّيــم  التــي 
قادة احلركــة االحتجاجية واجمللس 
العســكري الذي توّلى الســلطة 
بعدما أطاح اجليــش بالرئيس عمر 

البشير في نيسان.
وأشارت باشــليه إلى تقارير أفادت 
100 شــخص قتلوا  أن أكثر مــن 
وأصيب عدد كبير آخر بجروح خالل 
فض االعتصام السلمي خارج مقر 
الثالث  العامة للجيش في  القيادة 

من حزيران.
وقالــت »تلقينا معلومــات تتعلق 
باتهامات عن تعرض رجال ونســاء 
لعمليــات اغتصــاب واعتــداءات 
جنســية أثنــاء القمــع، وكذلك 
مئــات  بــأن  تفيــد  معلومــات 

املتظاهرين ُفقدوا«.
وأضافت »يؤسفني أن احلكومة لم 
)إلى السودان(  زيارة  ترّد على طلبنا 
للتحقيق مبزاعم انتهاكات خطيرة 
حلقوق اإلنســان ارتُكبت من جانب 

قوات األمن«.
الســودانية  الســلطات  وحضت 
كذلك على إعــادة خدمة اإلنترنت 

إلى كافة أنحاء البالد.

تقرير

المفوضة السامية لحقوق اإلنسان تطالب الدول باستعادة عائالت أبنائها من عناصر داعش
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعد ســعر صرف الليرة التركيــة أمس في 
مقابل الــدوالر، بعد انتهــاء انتخابات اإلعادة 
في اســطنبول، بفوز املعارضة في أكبر املدن 

التركية.
وجرى تــداول العملة التركيــة، صباح االثنني 
عند 5.7390 ليرة للدوالر، وبذلك تكون العملة 
األميركية قد تراجعت بنسبة %1.35 عن سعر 

اإلغالق السابق، وفقا ملوقع »بلومبرغ«.
كذلك ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول التركية 
(BIST( بنسبة %1.81 إلى 95728 نقطة، بعد 
إغالقه اجلمعة املاضية على انخفاض نسبته 

.0.14%
وجــاء االرتفــاع بعد فــوز مرشــح املعارضة 
أكرم إمام أوغلو على منافســه مرشح حزب 
»العدالة والتنمية« احلاكم بن علي يلدرمي، في 

انتخابات اإلعادة في بلدية اسطنبول.
وبذلــك تكون تركيا مقبلة على 4.5 ســنوات 
تخلو مــن االنتخابــات، وتخطــط احلكومة 
االقتصادية  املشــكالت  على  للتركيز  خاللها 

ودفع عجلة اإلصالحات الهيكلية.

لندن ـ رويترز:
تراجع الدوالر         أمام عمالت منافسة أمس االثنني 
بعد أن مني بأكبر خســارة أسبوعية في أربعة 
أشهر في األسبوع املاضي، في الوقت الذي فتح 
فيه البنك املركزي األميركي الباب أمام احتمال 

خفض أسعار الفائدة في الشهر املقبل.        
ونزل مؤشــر الدوالر، الذي يقيــس أداء العملة 
األميركية أمام ســلة من العمالت املنافســة، 
أمس بنسبة 0.2 باملئة إلى 96.028. وكان املؤشر 
قد هبط 1.4 باملئة األســبوع املاضي مســجال 

أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف شباط.
ويركز املســتثمرون على ما إذا كانت واشنطن 
التجارية  احلرب  وبكني ستستطيعان تســوية 
بينهمــا في قمــة اليابان في وقــت الحق من 

األسبوع اجلاري.
وقال نائــب وزير التجارة الصيني وانع شــو ون 
أمس إنه ينبغــي على الصني والواليات املتحدة 
تقــدمي تنازالت فــي محادثــات التجارة.وواصل 
اليورو مكاسبه التي سجلها األسبوع املاضي، 
حــني صعد 1.4 باملئة، وارتفــع اليوم نحو 0.15 
باملئة إلى 1.1386 دوالر، وهو أعلى مستوى منذ 
22 آذار. وسجل في أحدث تعامالت 1.1381 دوالر.

واســتقر اجلنيه االسترليني في مقابل الدوالر 
إلى حد كبيــر عنــد 1.2751 دوالر، ونزل قليال 
أمام العملة األوروبية املوحدة إلى 89.31 بنس 

لليورو.

انتعاش الليرة 
والبورصة التركية 

الدوالر يتراجع أمام 
سلة عمالت

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك أمس االثنني إن من الســابق 
ألوانه احلديث عما إذا كان سيجري 
متديــد االتفــاق بني أوبــك وبعض 
خفض  على  املســتقلني  املنتجني 
إنتاج النفط إلى النصف الثاني من 

العام احلالي.
وأبلــغ نوفــاك الصحافيــني على 
هامش منتــدى للطاقة في مدينة 
سان بطرسبرج الروسية أن الطلب 
علــى النفط في الربعــني الثالث 
والرابع من العام احلالي ال يزال غير 

واضح.
وذكــر أن وزارته تناقش مســتقبل 
اتفاق النفط مع شــركات الطاقة 

الروسية.
وقال نوفاك حني ســئل عن متديد 
االتفــاق: ”من املبكر جــدا احلديث 
عن ذلــك“. وأضاف ”يجب أن ننتظر 
اجتمــاع رؤســاء دول مجموعــة 

العشرين وغيره“.
وتابع: ”دعونا نرى ما هي املســائل 
التي يناقشــونها هناك، وتطورات 

االقتصاد والوضع في السوق“.

وارتفعــت أســعار النفــط أمس 
االثنني لتواصل املكاســب الكبيرة 
التــي حققتها األســبوع املاضي 
والواليات  إيران  التوترات بني  نتيجة 
املتحــدة، إذ من املنتظــر أن تعلن 
واشــنطن عقوبات جديــدة على 

إيران.
وارتفع خام القيــاس العاملي برنت 
9 ســنتات أو0.14 باملئة إلى 65.29 

دوالر للبرميل.
وزاد خام غرب تكســاس الوسيط 
األميركي 50 ســنتا أو 0.87 باملئة 

إلى 57.93 دوالر للبرميل.
وقــال الرئيــس األميركــي دونالد 
إنه ألغى  ترامب األســبوع املاضي 
للرد على إسقاط  ضربة عسكرية 
إيران لطائرة أميركية مسيرة. وقال 
يوم األحد إنه ال يســعى إلى احلرب 

مع إيران.
األسبوع  النفط  أســعار  وصعدت 
املاضــي بعــد أن أســقطت إيران 
الواليات  قال  التي  املسيرة  الطائرة 
إنها كانت في اجملال اجلوي  املتحدة 
الدولــي بينما قالت طهــران إنها 

كانت فوق أراضيها.
وبلغت مكاســب برنت األســبوع 
املاضــي نحو خمســة باملئة، وهو 

أول مكسب أسبوعي في خمسة 
أســابيع، وقفز اخلام األميركي نحو 

عشــرة باملئة في أكبر مكســب 
املئوية منذ  بالنســبة  أســبوعي 

ديسمبر كانون األول 2016.
بومبيو  مايك  اخلارجيــة  وزير  لكن 

إنه سيعلـــن عقوبـات  أيضا  قال 
بهـدف  إيـــران  ”كبـــرى“ علـــى 
التـي  املـــوارد  تقليـــص  زيـــادة 
تستخدمهـــا طهـــران لتمويـل 

أنشطتهـا فـي املنطقـة.
علــى صعيد متصل، قــال كانات 
في  الطاقــة  وزيــر  بوزومباييــف 
قازاخســتان إن احملادثات املقررة بني 
املقبل  الشــهر  وحلفائها  أوبــك 
اتفاقهم على  بخصــوص متديــد 
خفض إمــدادات النفط ”لن تكون 
الذي  الوضع  يعقدها  وقد  سهلة“، 

تواجهه إيران وفنزويال.
ومن املقرر أن جتتمع منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وبعض كبار 
منتجي النفط خارجها من بينهم 
روسيا وقازاخستان في فيينا يومي 
األول والثاني من متوز ملناقشــة ما 
إذا كانوا ســيمددون العمل باتفاق 
خفض إنتاج النفــط الذي ينتهي 

سريانه بعد 30 حزيران.
للصحافيني  بوزومباييــف  وقــال 
عن احملادثات في تصريحات ُســمح 
بنشــرها أمــس ”أعتقــد أنها لن 
تكون سهلة“، مشيرا إلى ”مواقف 
املشــاركة  األطراف  بني  مختلفة“ 

في االتفاق.

وأضاف أن إيــران وفنزويال تواجهان 
”هل  قائــال  أميركيــة،  عقوبــات 
ســيريدون )التمديد( أم ال؟ هذا أمر 

يصعب )حتديده(“.
وأضاف الوزير أن قازاخســتان تريد 
متديــد اتفــاق خفض اإلمــدادات 
للنصف  وحلفائها  أوبك  بني  املبرم 
الثاني مــن العــام، ووصف نطاق 
سعر النفط بني 60 و70 دوالرا بأنه 

”مناسب“.
ويجري تداول مزيج برنت اخلام حاليا 

عند نحو 65 دوالرا للبرميل.
وقــال ”ليس هناك مــن يحتاجها 
اإلنتــاج  ألن  األعلــى(،  )األســعار 
وهذه  دولة كبــرى.  ســيرتفع في 
)الدولة( ال تشارك في أي اتفاقات“، 
في إشــارة للواليــات املتحدة غير 

املشاركة في اتفاق خفض اإلنتاج.
نحو  حاليا  املتحدة  الواليات  وتنتج 

12 مليون برميل يوميا.
إن  الشــهر  هذا  بوزومباييف  وقال 
بالده، أكبر مصدر للنفط في آسيا 
الوسطى، خفضت اإلنتاج بأكثر مما 
هو مطلوب منها منذ بداية العام 
ليبلــغ 1.76 مليــون برميل يوميا، 
مبا يقل عــن حصتها البالغة 1.86 

مليون برميل مبوجب االتفاق.

تقـرير

روسيا: من السابق ألوانه الحديث عن تمديد تخفيضات الخام
إيران وفنزويال تسعيان لمحادثات اتفاق نفط عالمي

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلــن العراق البدء فــي اعتماد 
بقطاع  للنهوض  ســتراتيجية 
الزراعة مع منع احلكومة استيراد 
حزمة مــن املنتجــات الزراعية 

لوفرتها في السوق احمللية.
وتهــّون بغــداد من شــأن أزمة 
انتشــار احلرائــق، التــي ضربت 
محافظــات ديالــى وكركــوك 
ونينــوى وصالح الدين منذ بداية 
موســم احلصــاد في نيســان 

املاضي.
ويقول املسؤولون إن احلرائق التي 
مت إشــعالها عمــدا قليلة جدا، 
التي شبت فيها  وإن املســاحة 
الزراعية  األراضــي  احلرائق مــن 

ضئيلة للغاية.
وقال وزير الزراعة صالح احلسني 
إن الوزارة: »ســتدعم احملافظات 
بنحو 200 ألف شــتلة ملكافحة 
التصحر وإيقاف زحف الرمال جتاه 

األراضي الزراعية والسكنية«.
وتسعى الوزارة إلى زراعة املناطق 
النائية مبحاصيل األعالف والبذور 
وتوســيع رقعة االســتثمار في 
تلك األماكن مــع رفع كفاءتها 
اإلنتاجية، مبا يحقق عوائد مالية 

أكبر خلزينة الدولة.
وميكن أن تتحول البادية الغربية 
املمتدة من محافظة األنبار مرورا 
والقادســية  كربالء  مبحافظات 
واملثنــى وذي قــار وصــوال إلى 
البصرة، إلى ســلة غذاء عاملية 
أراضيهــا  خصوبــة  بســبب 
اجلوفيــة  امليــاه  ومســتويات 

املرتفعة.
املناطــق عــددا مــن  وتضــم 
احلبانية  مثل  الكبيرة  البحيرات 
والرزارة، إضافة إلــى خزان املياه 

الســتراتيجي في ســد حديثة 
غرب محافظــة األنبار، وينطبق 
ذلك على بادية اجلزيرة التي تتوزع 
فــي محافظات األنبــار وصالح 

الدين ونينوى.
وقامــت وزارة الزراعة بتســويق 
كميات مضاعفة من احلبوب إلى 
صوامــع احلبوب التابعــة لوزارة 
التجارة لرفد البطاقة التموينية 

مبادة الطحني.

وكانــت احلكومــة قــد منعت 
نوعا   16 املاضي استيراد  الشهر 
مــن احملاصيــل نظرا إلــى وفرة 
في  احمللية،  األسواق  في  إنتاجها 
خطوة تدعم املزارعني وفق ما هو 

مخطط ملوسم هذا العام.
على  الرقابة  السلطات  وشددت 
فيها  مبا  احلدودية  املعابــر  كافة 
املنافذ التابعة إلقليم كردستان 
احملاصيــل  تتســلل  ال  حتــى 

املمنوعة حملافظات البالد.
األغذيــة  منظمــة  وتقــول 
)فاو(  والزراعة فــي األمم املتحدة 
العراق على  النزاع فــي  تأثير  إن 
أضرارا  وأحلق  مدمرا  كان  الزراعة 
سالسل  وعّطل  املياه،  بشبكات 
خســائر  في  وتســّبب  القيمة 
فــي املمتلكات وفــي احملاصيل 

واملاشية.
األمن  وقضايــا  احلرائق  وبرغــم 

واجلفــاف، تتوقــع وزارة الزراعة 
حتقيــق االكتفــاء الذاتــي من 

القمح والشعير هذا العام.
ففي حــني أدت احلرائق واجلفاف 
إلى تباطؤ اإلنتــاج، ال تزال البالد 

تتوقع حتقيق االكتفاء الذاتي.
الــى تدمير آالف  احلرائــق  وأدت 
الدومنات زرعت بالقمح والشعير 

هذا العام.
لكــن وزارة الزراعــة تقــول إن 

للقمــح  الفعلــي  »اإلنتــاج 
والشــعير ال يزال نحو 5 ماليني 

طن«.
وتدفع احلكومة ســعراً مدعوماً 
للقمــح: فاملــزارع يحصل على 
250 ألف دينــار )نحو 436 دوالر( 
األولى،  الدرجة  من  القمح  لطن 
في حني يتراوح متوســط سعر 
دينار  ألف  و420   350 السوق بني 

)ما بني نحو 293 و 352 دوالر(.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صدرت الصني 392 ألف مركبة خالل 
األشــهر اخلمســة األولى من العام 
اجلاري، بانخفاض %4.9 على أســاس 
سنوي، وفقاً لبيانات صناعية، طبقاً 

ملا ذكرته وكالة أنباء الصني اجلديدة 
»شينخوا«.

الركاب  وتراجعت صادرات ســيارات 
%14.5 على أســاس سنوي إلى 259 
ألف وحدة خالل تلــك الفترة، فيما 

التجارية  السيارات  صادرات  ارتفعت 
بواقع %21.7 على أساس سنوي إلى 
اجلمعية  بحســب  وحدة،  ألف   133

الصينية ملصنعي السيارات.
وأظهــرت بيانات اجلمعيــة أنه في 

شــهر أيار وحده، صــدرت البالد 78 
ألــف مركبــة، بانخفــاض 16.4%، 
مقارنــة مع ذات الشــهر من العام 
أن كبرى  وأوضحت اجلمعية  املاضي. 
شــركات صناعة السيارات شهدت 

تراجعاً في عائدات أعمالها بنســبة 
%9.2 مســجلة 1.26 تريليــون يوان 
خالل الفترة من كانون الثاني وحتى 
أكبر سوق  الصني،  نيسان. وشهدت 
للســيارات في العالــم، تراجعاً في 

مبيعات السيارات للمرة األولى خالل 
أكثر من عقدين في عام 2018. وفي 
وقت ســابق من هذا الشهر أعلنت 
احلكومة عــن تدابير لتعزيز مبيعات 

السيارات.

تراجع صادرات السيارات الصينية

نينوى تحقق االكتفاء الذاتي من القمح والشعير 

العراق يعتمد ستراتيجية زراعية مدعومة بحظر استيراد محاصيل 

تسعى الوزارة إلى 
زراعة المناطق 
النائية بمحاصيل 
األعالف والبذور 
وتوسيع رقعة 
االستثمار في تلك 
األماكن مع رفع 
كفاءتها اإلنتاجية، 
بما يحقق عوائد 
مالية أكبر لخزينة 
الدولة

أحد احلقول الزراعية

الصباح الجديد ـ وكاالت:  
الثالثــاء فعاليات  اليــوم  تنطلــق 
املعــرض الدولــي الثالــث عشــر 
للبناء  الثانــي  الدولــي  وامللتقــى 
الهندسية،  والصناعات  واإلنشاءات 
حتت عنوان "االردن والعراق شــراكة 
وبناء" بتنظيم مــن نقابة مقاولي 
مع  وبالتعاون  االردنيني  االنشــاءات 

املقاولني  العرب واحتاد  املقاولني  احتاد 
العراقيني وغرفة صناعة االردن. 

وقالــت نقابة مقاولي االنشــاءات 
االردنيــني ان امللتقى الذي تســتمر 
فعاليات حتى 27 من الشهر احلالي 
وعقد  اتفاقيــات  توقيــع  يشــهد 
شــراكات وائتالفــات متهد لتمكني 
املقاول االردني من االسهام في إعادة 

إعمار العراق. 
واضافت في بيان ان امللتقى سيشهد 
مشاركة عراقية غير املسبوقة على 
مستوى وزراء ومحافظني ومسؤولني 
عراقيني ورجــال أعمال ورئيس هيئة 

االستثمار العراقية.
وقالت النقابة انها ستعرض جتاربها 
علــى اجلانب العراقــي فيما يتعلق 

بعقود املقاولة والتحكيم واألنظمة 
لقطــاع  الناظمــة  والتشــريعات 

املقاوالت.
واوضحــت ان اجلانــب العراقي زود 
نقابــة املقاولني قائمة مبشــروعات 
مليار   46 بقيمة  واستثمارات  إعمار 
دوالر جــرى عرضهــا علــى املوقع 

اإللكتروني للنقابة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن القائم باالعمــال االقتصادي 
االيراني فــي محافظة النجف عارف 
عباســي ان اصدار تاشيرات الدخول 
من النجف الى ايران ســيرتفع الى 5 

آالف يوميا.
وقــال عباســي: يجري فــي الوقت 
احلاضر اصدار 2500 تاشيرة دخول من 
العراق للسفر  النجف في  محافظة 

الى ايران وســيتضاعف هــذا العدد 
خالل الشهر املقبل.

ان »في ضوء قرب املســافة  واضاف، 
واالمن عالي املســتوى في ايران فان 
بالدنا  الى  السفر  العراقيني يفضلون 
من اجل السياحة والتبضع والعالج«.
وتابع ان »حضور الســياح العراقيني 
في محافظة ايالم من شــأنه تعزيز 
صناعة الســياحة وحتســني ظروف 

ان  فيهــا«، مضيفا  والتجارة  العمل 
»العراقيــني يرغبون باملشــاركة في 
مجال االســتثمارات فــي محافظة 
ايالم، لــذا فمن الضــروري التعريف 
للمســتثمرين العراقيــني باملصانع 
وســائر  االنتاجيــة  والوحــدات 
االمكانيــات االقتصادية املتوفرة في 

احملافظة«.
يذكر ان 6 االف زائــر ايراني يتوجهون 

عبر معبر مهــران في محافظة ايالم 
لزيــارة العتبات الدينيــة في العراق 

يومياً.
وفي آذار املاضي، اتفــق العراق وايران 
على الغاء رسوم تأشــيرات الدخول 

بني البلدين ابتداًء من نيسان املقبل.
ونقلت وكالة »ارنا« االيرانية أن اتفاقاً 
جرى بني ايــران والعراق علــى الغاء 

رسوم تأشيرات الزيارة بني البلدين.

األردن والعراق بملتقى للبناء واإلنشاءات في عمان

5 آالف تأشيرة الدخول الى إيران من النجف يوميًا
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كاثرين ناظمي
ألكسندر دسينا

 
إلــى االعتبــارات الفردية  اســتناداً 
واالقتصاديــة  األمنيــة  والظــروف 
االستثمار  إعادة  السائدة، ســتكون 
في ســوريا محدودة وقد تترتب عنها 

تأثيرات متفاوتة.
األعمال  وســيدات  رجــال  اضُطــّر 
الســوريون، فــي مواجهــة العنف 
والدمــار منذ بدء النــزاع، إلى إغالق 
أنشــطتهم أو خفضها – وقد غادر 
عدٌد منهــم البالد وأخــذ معه قدراً 
كبيــراً من الرســاميل. اليوم، وعلى 
الرغم من أن النظام الســوري متّكَن 
من الصمــود وتخّطي النــزاع، ومن 
أنه رمبا تلوح نهاية للحرب في األفق، 
االقتصادي  ســوريا  مستقبل  يبقى 
وهكذا  املعالم.  واضح  وغير  ملتبساً 
فإن قــدرة البالد علــى حتقيق »وضع 
اقتصادي ســوّي« جديد يكون واسع 
لشــرائح  ومتاحاً  وشــامالً  النطاق 
كبيرة من الســكان، ســوف تتوقف 
في جزء كبير منها على اســتئناف 
األعمال الصغيرة واملتوسطة احلجم 
– 95 في املئة من االقتصاد الســوري 
قبــل احلــرب – أنشــطتها وإعــادة 

استثمار الرساميل في سوريا.
لقد أعربت دمشــق من جهتها عن 
االستثمارات  استقطاب  في  رغبتها 
واســتئناف النشــاط االقتصــادي، 
وأطلقت بوادر عدة جتاه مســتثمرين 
بلدان  في  املســتوى  رفيعي  سوريني 
وفوداً  النظام  أرســل  فقد  االغتراب. 
رســمية إلــى مصــر في شــباط/
العربية  اإلمــارات  وإلى   2017 فبراير 
املتحدة في كانون الثاني/يناير 2019، 
واســتقبل وفوداً من رجال وسيدات 
األعمــال الســوريني فــي االغتراب، 
وشــّجع علــى تنظيم جــوالت في 
ولكن  البالد.  داخــل  صناعية  مواقع 
هذه املبادرات غير كافية على األرجح 
إلقنــاع غالبيــة مجتمــع األعمال 
الســوري – داخل البــالد وخارجها – 

باالستثمار من جديد.
بدالً مــن ذلك، تــؤّدي مجموعة من 
الفردي،  املســتوى  االعتبــارات على 
وحتديــداً توزيع األصــول وحركيتها، 
وتكاليف إعادة االستثمار ومخاطرها 
االقتصادية  األوضــاع  جانــب  إلى   –
واألمنية األوســع في سوريا – األدوار 
األساســية فــي حتديد مــا إذا كان 
رجال وسيدات األعمال سُيبادرون من 
جديد إلى االستثمار في البالد وكيف 
املقابالت  يتضح من  ذلك.  ســيكون 
مع رجال وســيدات أعمال ســوريني 
ومعاونــني لهم، أن هــذه االعتبارات 
على  اخملاوف  إلى  إضافة  البراغماتية، 
الشبكات  ومكانة  الشخصي  األمن 
العوامــل  واجملتمعيــة،  العائليــة 
األساســية التــي حتّفــز قراراتهم. 
فاآلفاق ال تُبّشــر بعودة الرســاميل 
علــى نطاق واســع في املســتقبل 
القريب، لكن الطريقة التي ستتطور 
إعادة  العوامل سوف تطبع  بها هذه 

انخراط مجتمع األعمال.

املغتربون والالجئون
 يسجلون ستة 

االف شركة جديدة في تركيا
لت حركة هرب  خالل النــزاع، ُســجِّ
كثيفة للرساميل مع قيام السوريني 
إلى  ومقتنياتهم  أصولهــم  بنقــل 
خارج البالد، ســيما إلى تركيا ومصر 
ولبنان واإلمارات واألردن. وبني العاَمني 
املغتربــون  ســّجل  و2017،   2011
والالجئون الســوريون مــا يزيد على 
ستة آالف شــركة جديدة في تركيا، 
جتارية  شركات  عن  عبارة  ومعظمها 
وصناعية صغيرة ومتوسطة احلجم 

في غازي عنتاب واســطنبول وِكلِس 
وهاتــاي. وتســتضيف مصــر أيضاً 
شركات متوســطة وصغيرة احلجم 
في معظمها، وعدٌد كبير منها نقَل 
التي  الصناعية  املنطقة  أعماله من 
مّزقتهــا احلرب في حلــب. وقد متّكن 
قسٌم صغير من األعمال التي انتقلت 
بأنشــطة  االحتفاظ  من  اخلارج  إلى 
داخل ســوريا، ولو تقّلــَص حجمها. 
فعلى ســبيل املثال، أظهر مســٌح 
أُجــري في العام 2017 وشــمل 230 
شركة سورية في تركيا أن عشرة في 
املئة من الشركات التي متتلك أعماالً 
وأنشطة في سورية، حافظت عليها 

وواصلت تشغيلها.
َمــن ميتلكون  ثمار في ســوريا، فإن 
بينهــم حضــوراً فــي بلــدان عدة 
لديهــم مجاٌل أكبر الختيــار البيئة 
األكثــر مؤاتاة لتركيز اســتثماراتها 
وتوســيعها. إذا كانــت الظروف في 
سوريا مناســبة، فسوف يستثمرون 
هناك، وإال سيعطون األولوية ألماكن 
بديلة. وَمن هم على استعداد لتحّمل 
مخاطر أعلى قــد يكونون أكثر ميالً 
الختبار األرضية بواسطة استثمارات 
صغيــرة، حتــى لــو كانــت األرباح 
ستقتصر على احلد األدنى أو حتى لو 
اضطروا إلى تكبُّد خسائر، وذلك أمالً 
منهم بــأن يتمكنوا من تأمني وصول 
على  والتفــوق  الســوق  إلى  أفضل 
إلى  يعــودون الحقاً  الذين قد  أولئك 

البالد، من خالل املبادرة باكراً إلى حجز 
مكان لهــم واالطالع على التحديات 
القائمة. أما َمن ميتلكون استثمارات 
في ســوريا وال يريدون خســارتها –
سيما إذا كانت لديهم أصول ثابتة أو 
بدائل محدودة – فسوف يكونون أكثر 
الصعبة،  الظروف  ل  لتحمُّ استعداداً 
لكنهم لــن يعمدوا بالضــرورة إلى 
توســيع أعمالهم أو حتى االستمرار 

في املدى الطويل. 
األرض تطرح  الظروف علــى  تزال  ما 
القصير  املــدى  عوائق خطيــرة في 
والطويل. ولعل التأثير األوضح يتمثل 
فيما أحدثه الدمار في شــتى أنحاء 
البنى  البالد من أضــرار كبيرة فــي 
وتعطيلها.  األرزاق  وخسارة  التحتية 
وتتســبب أزمــة احملروقــات الراهنة 
بتقويض إضافي للنشاط االقتصادي، 
ما يــؤّدي إلى كبح احلركــة وارتفاع 
أســعار السلع األساســية. ويواجه 
املصنِّعون أيضاً صعوبات في احلصول 
على املــواد اخلــام واآلالت الضرورية 
ب  إلعادة إطالق عجلة اإلنتاج. وتُســبّ
العقوبــات الواســعة الكثيــر من 
التأخير أو تدفع بهؤالء املصّنعني إلى 
االعتماد على قنوات السوق السوداء 
البضائع  الشــرعية الســتيراد  غير 

واملعدات بأسعار أعلى بكثير.
وكذلــك يــؤّدي غيــاب الطلب في 
الرساميل والفقر  السوق، جراء هرب 
املدقع وتراجع القدرة الشــرائية، إلى 

تقويض األعمال والشركات السورية. 
ونظراً إلــى النقص في اليد العاملة 
النزوح، فضالً عن مالزمة  – بســبب 
بعض  فــي  منازلهــم  األشــخاص 
واحلجز  االعتقال  مــن  خوفاً  املناطق 
والتجنيد اإللزامي – جتد الشــركات 
عّمــال  اســتعمال  فــي  صعوبــة 
واالحتفاظ بهــم حتى بعد قيامهم 

بـ«تسوية أوضاعهم«.
عــالوًة على ذلك، تواجه الشــركات 
في  احلجم  واملتوســطة  الصغيــرة 
سورية مجموعة من املفترسني اجلدد 
والقدامى الذين منحهم النزاع نفوذاً. 
العسكرية  والفصائل  فامليليشيات 
على  يفرضون  االستخبارات  وعناصر 
رجال وسيدات األعمال دفع أموال عند 
تترّكز  ثابتة ومتحركة  نقاط تفتيش 
التجارية األساســية  على الطرقات 
وفي املناطق الصناعية. وعلى الرغم 
مــن أن التنقــل بات ســهالً بعض 
املاضية،  القليلة  األعوام  في  الشيء 
مع إعادة بســط النظام ســيطرته 
على األراضي، ال تزال نقاط التفتيش 
ما  التنقالت،  بعرقلة  تتســبب  هذه 
يثير غضب املســتثمرين داخل البالد 

وخارجها على السواء.

شراء شركات وعقارات 
لتبييض االرباح

خاصة  وجهات  امليليشيات  واتُِّهمت 
أيضاً بالسيطرة على اخلدمات احمللية 

واحلكوميــة وتعطيلهــا بغية إرغام 
مقابل  األموال  دفع  على  الســوريني 
حصولهم علــى اخلدمات من أولئك 
األفرقاء، إمــا بطريقة نظامية أو من 
وقد عمدت  الســوداء.  السوق  خالل 
امليليشــيات إلى خطــف أبناء رجال 
وســيدات األعمــال، وطالبت بفدية 
لإلفــراج عنهــم، وحتى إنهــا بدأت 
بشــراء شــركات وعقارات لتبييض 
أرباحها، ما يتســبب بعرقلة وصول 
املســتثمرين احملتملني إلى الســوق. 
املناِفســة  اجلهــات  فــإن  وهكــذا 
والشــبكات اجلديــدة والقواعد غير 
االقتصادي  النشــاط  في  النظامية 
احمللي توّلد قــدراً كبيراً من االلتباس 
وسيدات  لرجال  شــديدة  ومنافسة 
األعمال الراغبني في االســتثمار من 

جديد.
التحديات، ستبقى  من هذه  انطالقاً 
محدودة،  االســتثمار  إعــادة  حركة 
والســياق  البيئة  ســتطبع  لكنها 
للمستثمرين احملتملني في املستقبل. 
وقد مارســت األعمال العائدة بعض 
التأثير اإليجابي احملدود في اجملتمعات 
نوعية  حتسني  في  فساهمت  احمللية، 
احلياة حتسيناً طفيفاً، والتخفيف من 

وطأة الظروف االقتصادية الصعبة.
تُقــّدم الروايــات املتناَقلــة بعــض 
املؤشــرات فــي هذا الصــدد. فمنذ 
استعادة النظام السيطرة على حلب، 
مثــالً، متّكن مالك إحدى الشــركات 

– التي انتقلت إلى الســعودية عند 
اندالع النزاع – من العودة وإعادة بناء 
مطعمه حيــث يُقّدم اآلن الطعام ملا 
يزيد على مئة شــخص ليلياً. كذلك 
متّكن مالك إحدى الشركات لصغيرة 
من فتح املقهى الذي ميلكه من جديد، 
وهو يوّظف فريقاً صغيراً بدوام جزئي، 
مع العلم بأنه يدير املقهى اآلن ضمن 
إمكانات محــدودة، أي أقل بكثير مما 
كان عليه الوضع قبل احلرب، ويواجه 
صعوبــات جمة في احلصــول على 
الديــزل وغيره من املــوارد الضرورية. 
واســتطاع مالك أحــد املصانع ممّن 
نقلــوا عملياتهم إلــى تركيا خالل 
احلرب، من إعادة إطالق مصنعه جزئياً 
في حلب مع 20 في املئة من املوظفني 
الذين كانوا يعملون لديه سابقاً، مع 
اإلشارة إلى أن أرباحه شبه معدومة 

في الوقت احلالي.
 هو يأمل بأن يُوّسع أعماله ويتمّكن 
مــن إعادة أســرته إلى ســورية في 
املســتقبل، لكنه ال يتوّقع أن يحدث 
ذلك في وقت قريب. بغض النظر عن 
التحديات، ميكن أن تكون الستثمارات 
صغيــرة من هــذا القبيــل تأثيرات 
إيجابية، ولو متواضعة للغاية، بحيث 
تساهم في اســتحداث بعض فرص 
التوظيف احملــدودة، وتأمني اخلدمات، 
وتوفير فضــاءات للحياة االجتماعية 

واجملتمعية.

تداعيات سلبية
 لعودة الرساميل

وفي الوقت نفســه، تترتب عن عودة 
الرســاميل تداعيات ســلبية، فهي 
األموال  مــن  تدفقــات جديدة  توّلد 
املسّلحون  األفرقاء  سيســعى  التي 
إلى االســتحواذ عليها. ومع تواُصل 
هذه النزعة، قد يصبــح هؤالء أكثر 
جتذراً ويحققون اكتفاء ذاتياً أكبر، ما 
يعني أن دمشــق وروسيا ستواجهان 
صعوبة فائقة في جهودهما الهادفة 
إلى كبحهم. عــالوًة على ذلك، يجد 
مضطرين  أنفســهم  األعمال  رجال 
إلى االستمرار في شراء احملروقات من 
البضائع،  وتهريب  الســوداء،  السوق 
ودفع الرشــاوى إلى املسؤولني بغية 
التعامل مع الظروف السيئة جداً، ما 
يؤّدي إلى تعزيز هذه املمارسات. وفي 
هذا اإلطار، عّلق تاجر دمشقي: »نعم، 
أنا جزء من اقتصــاد احلرب. فأّي خيارٍ 
أملك؟« وهذا ســيؤّدي إلى اشــتداد 
احلواجــز حتى أمام دخول النشــاط 
بحصر  ويُهّدد  األساسي،  االقتصادي 
بالشبكات الضيقة لألفرقاء  الفرص 

النافذين أو األثرياء.
في شــتى األحوال، ســوف تستمر 
إلى  باكراً  العائدة  الرساميل  جناحات 
البالد وإخفاقاتها، في ممارسة مفعول 
دوري، عبر التأثير بصورة مباشرة أو غير 
مباشــرة في قرارات املستثمرين في 
اخلارج، فهؤالء يعّولون على روابطهم 
داخل ســورية لدراســة اإلمكانيات 
التي تتيحها العودة والتحديات التي 
تطرحها. إذاً، من شــأن الرســاميل 
أن  النجــاح  التــي حتصد  العائــدة 
تســاهم فــي تعزيز االســتثمارات، 
غير أن التجارب الســلبية تتســبب 
بثني املترددين عن االســتثمار. سوف 
ينظر رجال وســيدات األعمال الذين 
يريدون أن يحســموا قرارهم بشــأن 
إعادة االستثمار في سورية، في هذه 
اإلمكانات والقيود، ويتخذون اخلطوات 
التــي يعتبرونهــا األكثــر منطقية 
حلياتهم وأرزاقهم. وفي اجململ، سوف 
التي  الفردية  القرارات  تشــّكل هذه 
تُتَّخذ على ضوء الظروف االقتصادية 
السواد األعظم  الســائدة،  واألمنية 
من النشــاط االقتصادي في سورية 
بعد احلرب )أو قد تكــون أيضاً عامالً 
أساســياً في غياب هذا النشــاط(. 
وانطالقاً من التحديات الراهنة، على 
األرجح أن عودة االستثمارات ستكون 
محــدودة، وأن النجاحــات األولى لن 
تقود إلــى إعادة انخــراط منهجية 

ومنّظمة، 
إال أنه من املهم أال يُنَظر إلى االقتصاد 
الســوري بأنــه يقف بــني نقيَضني 
من خالل القول بأنه إما يســير نحو 
نشاط  واســتعادة  الكاملة  املعافاة 
ما قبل احلرب وإما يتجه نحو االنهيار 
والركود بطريقــة ال عودة عنها. لقد 
بــدأ اقتصاد ما بعد احلــرب بالتبلور 
في ســورية؛ وفي املستقبل املنظور، 
ومفّككاً وشديد  سيكون ملتبســاً 
التقلــب وغيــر متماســك. كاثرين 
ناظمي باحثــة ومحللة مقيمة في 
العاصمــة األردنية عمــان، ترّكز في 
أبحاثها على املؤسســات واالقتصاد 

السياسي بعد النزاعات. 
ألكســندر دســيما زميــل زائر في 
معهد غرب آســيا وشــمال أفريقيا 
)WANA( في عمــان يركز في أبحاثه 
وحتديات  الفصائل  بني  النزاعات  على 
بناء الدولة.  يســتند هذا املقال إلى 
رجال  مع  الكاتبــان  أجراها  مقابالت 
ومعاونني  ســوريني  أعمال  وسيدات 
الثاني/يناير إلى متوز/ لهم من كانون 

يوليــو 2019 في العاصمــة األردنية 
عمان والعاصمة اللبنانية بيروت وفي 

اسطنبول في تركيا.

كارنيغي للشرق االوسط
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لن تسير األعمال كالمعتاد في سوريا

اضُطرّ رجال وسيدات األعمال السوريون، في مواجهة العنف والدمار منذ بدء النزاع، 
إلى إغالق أنشطتهم أو خفضها – وقد غادر عددٌ منهم البالد وأخذ معه قدرًا كبيرًا 
من الرساميل. اليوم، وعلى الرغم من أن النظام السوري تمّكنَ من الصمود وتخّطي 
النزاع، ومن أنه ربما تلوح نهاية للحرب في األفق، يبقى مستقبل سوريا االقتصادي 

ملتبسًا وغير واضح المعالم.

حسن البطل
 

على وشك أن »أدبك« في »اليوبيل 
الذهبي« لعمري )أدّق خشب طاولة 

كتابتي هذه(. 
كان إميــل حبيب ينــوح: »جيلي.. 

جيلي«. 
النكبة  قبل  الســاحل  ولدت على 
وشعبي  »جحفل«  من  بســنوات. 
البالغ 12 مليونا، بقي حياً من جيلي 
حوالى %3 )%5 هم فوق الســتني( 
حسب إحصائية في »اليوم العاملي 
لالجئني« أصدرهــا »اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني«.

حجر ساخن !
كانت الســنوات اخلمس األولى في 
اللجــوء بعد النكبة، ســنوات قّر 

شديد و«عام الثلجة الكبرى«. 
في شــتوية تلك األعوام كّنا نروح 
على املدرســة، وبــني كّفينا حجر 
مدور ســاخن جداً، ملفوف بخرقة 
قماش مبلولــة، تزّودنا بها أمهاتنا 
العنب  داليات  من صوبية حطــب 
دومــا، قرب  الوفيــرة في حقــول 

دمشق.

طيلــة حّصــة الصبــاح األولــى 
كّنا ننفخ بأنفاســنا علــى أكّفنا 
املضمومــة مع »وحوحــة« قرصة 
الصقيع. مع نهاية احلصة األولى ال 
نخرج للعب إلى باحة املدرسة، بل 
نتكّوم حول صوبية حطب مركونة 
قرب معّلم الصــف وطاولته. أكان 
ذلك لسنوات قّر قارصة، أم لركاكة 
كســوة نرتديها، أم بســبب سوء 
التغذية. ال سترة دافئة فوق مراويل 

مدرسية سوداء!
حســب جهــاز اإلحصــاء، فعديد 
13 مليونا،  شعب الفلســطينيني 
نصفهم في أرض البالد، واآلخر في 
الشــتات، و%39 منهــم أعمارهم 
أقل من 15 ســنة، والذين من جيل 
الساحل، وعاشوا  نكبة ولدوا على 
سنوات الشــتات ال يتعدون الـ 3% 

حالياً.
حســناً، ماذا عن حّصة الشــعب 
الباقــي فــي البــالد األصلية بعد 
النكبة؟ حوالى ثلث املليون ونصف 
املليــون نزحوا من بلــدة إلى أخرى، 
ولهم حق العــودة املطموس، كما 
العودة،  الشــتات حق  لالجئني في 
الذي تذكــره جهــاز اإلحصاء في 
يومــه العاملي املوافق لـ 20 حزيران، 

وسهت عن حشــودات اجلمعة 62 
و63 من »مسيرات العودة الكبرى«، 
الغزية. ناس شعبنا وغيره مشغول 
)كان  املنامة  مبضيق هرمز، ومنتدى 
مؤمتــراً، صــار ورشــة، انتهى إلى 

منتدى(.

شفط »النيع« والبطن !
كان لوكالة الغوث اجمليدة هذه ثالثة 
مراكز لالجئي فلســطني في قرية 
دومــا. مركز توزيــع احلليب، وعيادة 
الطبابة، ومطعم وجبة الظهر في 
في مكان  الوكالة  ومدرسة  مكان، 
واإلعاشــة في مــكان: كرت  آخر، 
لإلعاشــة، كرت للطبابــة، وكرت 
لصحــن الظهيــرة ألوالد الالجئني 

البؤساء!
وقياس  للــوزن  امليزان  علــى  نقف 
الطول. أطفال هزال وقصار، وآخرون 
ناصحــون لهــم حيــل األطفال: 
وعضــالت  نيعهــم  يشــفطون 
بطنهم، ليســتحقوا صحن غداء 

بقطم اللحم!
قبــل وزن احملظوظني بكــرت وجبة 
الغداء، كّنا نقف طابوراً أمام مقلى 
زيت سمك ســاخن وكريه الطعم 
مبلعقة، يليهــا حفنة حتلية نرّمها 

من الزبيــب الصغير. بعدين صارت 
ملعقة الزيت الساخن، حبة مدورة، 
زبيــب، ويلفظها بعض  رّمــة  دون 

األوالد متظاهرين ببلعها!

لطع البقر
مــّرات متقطعــة تزودنــا أمهاتنا 
إلــى ظاهر  بســطل قذر، ونذهب 
القرية جلمع روث اجملتــرات من بعر 
احلميــر، وخاصة لطــع روث البقر. 
لتجف  أقراصاً  أمهاتنــا  »تخبزها« 
على السطح حتت الشمس، وتغدو 
مبنزلــة حطــب، ألفران مــن صنع 
أيدي أمهاتنــا، تخبز عليها طحني 

الوكالة. كان خبز أمهاتنا زكياً!
لم نكــن أطفاالً نعــي أن لطعات 
روث البقــر محقونة بغــاز امليثان 
الذي يشتعل في فرن طني األمهات 

أحسن من احلطب.

قطرات حنفية احلليب!
قــال امــرؤ القيس: »وقــد أغتدي 
والطيــر في وكناتهــا...« كان هذا 
زمن ناس كانوا ينامون مع الدجاج، 
ويصحون مــع صياح الديك.. لكنه 
زمن عاشــه أطفال جلوء السنوات 

األولى.

في الشتوات الباردات كنا مجبورين 
على »الغدو صباحاً باكراً إلى مركز 
توزيــع احلليب بني خيــط الغنمة 
وخيــط الثور، نحمل ســطالً كان 
من تنك وعاء ســابق لدبس التمر، 
ونترنح حتت زخات املطر من أقصى 
طرف القرية إلى أقصاه حيث مركز 

توزيع احلليب.
كان حليــب الوكالة »بودرة« تصير 
اخللطة  ساخن.  مباء  بخلطه  سائالً 
الصحيحــة يراقبها موظف خاص 
مــن الوكالة. حليــب للكبار، وآخر 

دسم لألطفال. 
أكلة اإلفطار هي ثريد خبز وحليب. 
أحياناً تصنــع أمهاتنا منه »لبنة« 
و«لــن« و«جبنــة« زاكيــة يحبها 
القرويون من أصحاب البلد، ونبادلها 
بصحن طافح مليء مبكسرات اجلوز 

واللوز والزبيب.
كيلة، كيلتان ونصف، حسب أعداد 
العائلة في كرت احلليب، من برميل 

معدني له حنفية. 
ثمة قصة واقعيــة عن الجئة ذات 
أوالد كثيرين، كانت تضع »جلناً« بني 

احلنفية والكيلة.. 
ومجمــوع النقــاط تأخذهــا بدل 
الهدر إلى صنع مشــتقات احلليب. 

يقال إنها من شــطارتها بنت بيتاً 
وزوجت بنــات لها. تقــول أمي إن 
»اخلوجاية« التي ترددت عليها، قبل 
تذكرني  ظلت  االبتدائي،  مدرســة 
حتــى تخرجي مــن اجلامعة كانت 
حتب صحون اللــن واللبنة واجلبنة 
من صنع أمــي الالجئة، وتعطيني 

مقابلها صحن مكسرات شهية.
لم تكن اجلبنة الصفــراء معروفة 
لدى أهل القريــة، وكانوا يحبونها 
مــن زاد توزيــع الوكالــة، وخاصة 
مثلثات اجلبنــة الصفراء، التي كنا 
نبيعهــا أحياناً لدكاكــني القرية، 
كمصروف  قليلــة  فرنــكات  لقاء 

شخصي!

حديث كرت اإلعاشة الشهري ال 
يتسع له اجملال. 

أّمــا مدرســة الوكالة، فــال تزال 
مدارســها فــي مقدمــة املدارس 
األقل،  على  ســورية  في  الرسمية 
حيث يسعى نافذون وضباط جيش 
سورية لوضع أوالدهم فيها، نتيجة 

زواج مختلط.
الالجئني لهم  أتخّيــل أن شــباب 
ســيقان غير معوجــة، ألنهم في 
طفولتهــم نالــوا حاجتهــم من 

وبناء  لنمو  الضروري  الكالســيوم 
العظام.

من دون تخّيل، صــار أوالد الالجئني 
هم عماد الشــعب فــي مجاالت 

احلياة كلها. 
الثانيــة،  أّمنــا  الوكالــة كانــت 
واملنظمة صــارت أبونــا الثاني. ال 
مثيــل للجوء الفلســطيني.. فال 

مثيل لـ »األونروا«.

جريدة االيام

هوامش شخصية لـ »اليوم العالمي لالجئين« !

حسن البطل
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دراسة

شعر

إنها طواف وسط ركام هائل من اخلراب: 
َعبروا اجلسرَ دَوَْن لهاث 

وإنقطعوا عن حبل الكالُم
- ما َعَبروا...

- َعبروا.. وخلفونا بَْعَدهم 
جنمُع اخلطى 

من ميراث الريح 
ونبيع أنفاسهم 

للمتسولني...
على قارعة الطريق 

فإنتزع يا أبي من ساقك العرجاء 
رصاصة ُفسدْت 

وامنحها جلامعي شظايا احلروب 
وفي موطن آخر من هذا النص النثري الشعري 
املطول، نتعمق أكثر عبــر إنثياالت وتداعيات 
املتزن  وااليقاع  باالنســيابية  غارقة  شــعرية 
واملوسيقى، التي تشكل خطاً مسانداً للنص، 

لنستكشف مضمون هذا التدفق: 
ملاذا ُكنتم تهرولون خلفنا 

ونحن نسيُر حفاًة 
على غير هدًى 

في الشوارع والصحارى؟ 
وملاذا ترسلون لنا حمائمكم 

كي نغتسل بدمائنا 
وتّدَل السماء احلزينة على قوس اخلراب 

بََعَد أْن أصبحْت طرق املوت حافلٌة 
ببقايا احتراق مآذننا 

وبريق القلق األميركي املُهذب؟ 

لم ميسْح التاريخ صفحاته 
من عبث الدماء 

ولم ميسْح آثار نقص اخلبز 
باشتهاء البرتقال 

فمن ميسح غبار الوقت عن جبني السؤال؟ 
وفــي قصيدة )أغنيــة للبالد التي إتســعْت( 
رؤيــة الشــاعر أكثر، ونكتشــف  تتوضــح 
هــول الفاجعة ونتحســس علــى جراحاتنا، 
وإنكســاراتنا، فنعيش مع مالمح نص يقدم 
لنا احلياة بصورة موت، واملوت بصورة حياة، عبر 
تراكيب داللية موحية وعميقة وحس شعري 

ينبع من النص متدفق كشالل هادر: 
من أجل ماذا 

يتساقط الوردُ األبيض على جسدي 
وتزورني الطيور 

ويدعوني القمر إليه؟ 
أهَي نبؤُة موت 

أم إشارة إنبعاث جديد؟ 
الورد االبيض يعني كيس ابيض

في مقبرة مدفونة 
وتغريد الطيور 

دوي إنفجارات هائلة 
ودعوة القمر 

إختناق السماء بالدخان 
وفي مكان آخر من هــذا النص تتأكد لنا تلك 
الرؤيــا أكثر، وتبرز أمامنا حقيقة آثار ما خلفه 

هذا الغزو:
وما ُعدنا بحاجة إلى قنابل الدموع 

أيها األميركي 
فال تّرش ملَح أيامَك 

في مآقينا 
إنتظرناكم أيها الغزاة 

وكنا على أطراف ُمدن الرمِل 
واملاء 

نُغني........
البالد شاسعة 

ونحُن أضيق ما نكون 
سقطت جنمة 
جنمتنا البهية 

وفــي محاولة واعية وفلســفية يقــدم لنا 
الشــاعر قصيدة )إكتمال( مــن أجل الوصول 
الــى معالم احليــاة التي نريدهــا، وصراع من 
أجل اخلروج من شــرنقة الضيق التي طوقت 
أعناقنا، الى الضياء، إلى الشروق، الى الشمس 

املضيئة: 
لكني بَْعَد كل موت استفيق 

اقرأ دروبِك 
وأعطر بابِك باحلناء 

وأغني لِك 
ال تهمني هالة الدمار 

على أرضي 
وال أختناقات النهار 

أمضي الى املدن التي تَفهم إنتشاري 
في املدى البعيد 
أغنياتي يابسة 

وسيفي مكسور 
وظلي منكسر على الطرقات 

وتشــكل قصيدة ) حفنــُة دوالرات ُملطخة 
الشــاعر  إلنطالقة  الرئيســية  البؤرة  بالدم( 
من أجل رســم مالمح رؤياه، وإعداد النصوص 
الشــعرية التــي تنحى هذا املنحــى، ففيها 
الرئيسية في عملية  إشارة واضحة للنقطة 
اخلراب الذي عم البلد واإلنســان فيه، وسبب 
هذا االنكســار الكبير الذي حلق بنا، واالســى 
والندم ،بل حتى البكاء ألن هذه االرض دنست 
بأقدام همجيــة غريبة كانت ســبباً بإحالة 

واقعنا الى نار مشتعلة داخلنا: 
ُكلُّ عام وانَت بخيبة 
أّيها الوطُن املتفائل 

مبا يهرق من دم 
وينثر من جثث 

في الطرقات 

نصحو .. فتنام 
وتناُم...فنصحوا 
وبيننا هذا الليل 

الذي ال يؤول إلى نهار 
نهفو إليَك بوجع قدمي 

وتُرجعنا ِمنَك نشرة االخبار 
- في بغداد 

بكت السماُء دماً 
واالرض كّفنت أشالء أبنائنا 

بالسخام 
وفــي صــورة رؤيويــة ثانية ومهمــة يضعنا 
الشاعر وسط احلروب التي عصفت بهذا البلد 
ومازالت، وآثارهــا، ومخلفاتها، وما أحدثت في 
نفوســنا من شــروخ ال ميكن إصالحها، جاء 
ذلك في قصيدتــه )حرٌب أخــرى( التي تقدم 
لنا صورة مكثفة بإنزياحــات عميقة ودالالت 
ورموز تساهم في جعلها واحدة من النصوص 

املهمة التي ضمتها هذه اجملموعة: 
مْن شرفِة الغربِة 
واملواقيِت احلزينة 

يَُطُل رجٌل غامٌض غريب 
يلوح منكسراً 

حلشود املنتظرين 
بيد مبتورة الكفِّ 

كانت قد إقتطعتها احلروب 
ُمنُذ حزن طويل 

َهمهمْت أصواٌت بني احلشود 
بسؤال حائر جاَل في رؤوسهم 

- ماذا تقوُل هذه الكفُّ املبتورُة؟ 
وإلى أية َحرب تشير ؟

مجموعــة خطوط كبيــرة وعريضة ومهمة، 
شكلت رؤية الشاعر وتكوينه الشعري، فلقد 
حل اخلــراب في مفاصل حياة هذا البلد، وكما 
كان غزو االميــركان ســبباً للتدمير واحلروب 
ســبباً آخر، فإن حالة االنفجارات املســتمرة 
التي عصفت بالبــالد وراح ضحيتها آالف من 
االبريــاء حالة يجب أن نقف على بشــاعتها 
ودمويتها، وفي قصيدة )خبر عاجل...إنفجار!!( 
نكون وســط هذا الضجيج، وهذا االلم، ألنه 
يرى ماحدث وما ســوف يحدث عندما يحدث 

اإلنفجار، حال سماعه للخبر: 
سوف تتناثُر حقائُب التالميذ الصغار 

وستختنق الزوجُة 
في السوِق بعبرتها 

وقد تركْت زوجها 
ميوُت وحيداً 

على الرصيف 
وسوف تتطايُر 

أشالء العاطل عن العمل 
في املقهى الكئيب 

لترث عائلته ُعلبَة سجائر فارغة 
ومسبحة دون بسمالت 

سوف متوت االماني 
وهكذا نكــون قد إنهينــا جولتنا لبعض من 
النصــوص النثرية الشــعرية، مــن اجملموعة 
خــة بالدم(  الشــعرية )حفنــُة دوالرات ُملطَّ
للشــاعر رضا احملمداوي، والتي ضمت العديد 
من النصوص، التي تقدم رؤية الشــاعر لوطن 
خسر الكثير، وحمل جراحات كبيرة ينوء بها، 
والزال اخلراب يغطي وجه ارضه، وال زلنا نعيش 
تلك االنكســارات اال أن الشــاعر قدمها لنا 
بلغة شعرية ناضجة حتمل النسق الفني لفن 
صناعــة القصيدة النثرية مــن حيث االيقاع 
واالنسيابية واملوسيقى، أضافة الى ذلك هناك 

صوت يأن ويذكرنا بحياة أفضل. 
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يوسف عبود جويعد 
 

ما مييز اجملموعة النثرية الشعرية )حفنُة دوالرات 
ُملطخة بالدم( للشاعر رضا احملمداوي، أنها لم 
تثقل كاهلها، وتشوه مالمحها، وتربك حركتها 
اإليقاعية االنسيابية، أو موسيقاها، أية دواخل 
مؤثرة، مثــل: اإلهداْ، التمهيــد، املقدمة، وهي 
خطوة صحيحة، لنولج النصوص الشعرية دون 
عائق، ونعيش فضاءاتها دون عراقيل، وتشير لنا 
بنية العنونة الى النسيج امللون  الذي يضم كل 
النصوص الشعرية التي ضمتها هذه اجملموعة، 
بالرغم من وجود نص شــعري ضمنها يحمل 
هذا العنــوان، كون إن حفنة الدوالرات تلك هي 
إشــارة داللية واضحة لوجود من يتعامل بهذه 
العملــة )أي امريكا(، وهي الســبب االول في 
هذا اخلراب الذي حدث في البالد،واإلنكســارات 
النفســية الكبيرة التي حلت بنا بعد أن وطأت 
أقدامهــم أرضنــا املقدســة، فحملت معها 
رياح عاتيــة عاصفة زمهريــر همجية، ودخان 
أسود، وغيوم تقطر دمعاً اسوداً، وحروب ونيران 
مشــتعلة وقوافل من الغرباء، وسرفات ثقيلة 
خطت جروحاً عميقاً في جسد هذا البلد، ومن 
هنا بــدأت مالمح التغيير نحو األســوء جتتاح 
كل بقــاع ارضنا احلبيبة، ومضــت هذه االرتال 
تدمر كل معالم اجلمــال واحلب فينا، وما عادت 
تلك احلياة التي نحبها ونريدها، ألنها تلطخت 
بالدم، ومن بــني كل هذا الذي حدث وشــكل 
نقطة ســوداء حالكة السواد، ينطلق الشاعر 
رضــا احملمــداوي ليصوغ نصوصه الشــعرية، 
صوت يظهر مــن باطن هــذه االرض، ليذكرنا 
مباحدث ويحدث بلغة شــعرية حســية حاملة 
عميقة، ومبفردات إنزياحية لها دالالتها ورموزها 
وصورها التعبيرية، التي تتحد وتتوحد وتتعانق 
وتنصهر لتقدم لنا وحدة موضوع متماســك، 
وثيمة تشــير الــى عوالم اخلــراب، والذي من 
خالله نكتشــف معالم اجلمال الذي فقدناها، 
فننتقــل الى عالم الشــعر وســموه ورفعته 
وسناه واحالمه وخياله وامانيه وافكاره، ننتقل 
لى واحاته وزهوه، ونحــن نطوف في حب البلد 
ونناجيه، وننتقل مع تلــك املفردة التي انتقت 
بتأن وهدوء معبرة عن مضمون النص الشعري 
ونبحر معه وســط االمواج املنبعثة من أعماق 

الروح. 
وفي قصيدة ) خطوات على جســر الريح( وهي 
القصيدة االولى في هذه اجملموعة، وهي مطولة 
تضع أمامنا الوقائع واالحــداث التي حلت في 
البالد، وما إشارة اجلســر اال دليل على إنقطاع 
حبل الوصل وإنعــدام الوصل واالتصال مبعالم 
احليــاة التي نحبها، وهي محاولــة للعبور الى 
الضفة االخرى، اال أنها محاولة فاشلة، بسبب 
كثــرة املوانع واحلواجز والعراقيل، وهي إشــارة 
ايضاً لفاجعة جســر االئمة التي راح ضحيتها 
اآلالف غرقاً عندما ســقطوا في النهر، وكذلك 
مخلفات الوجع والدمار لدخول الغزو االمريكي، 

قوافل الغرباء في.. »حفنة دوالرات ملطخة بالدم«

كه يالن ُمحمد
 

الرواية  وقفت فرانســواز ســاغان ضد دعــاة 
اجلديــدة الذين رمت محاوالتهــم إلى تقويِض 
أعــراف ثابتة فــي الكتابة واخلــروج من األطر 
التقليدية إذ تشيُد صاحبة )في شهر في سنة( 
برواد الرواية الكالسيكية وتستخُف مبنجز رواد 
تاركني  احلديثة ألنهم يلعبون برصاصات فارغة 
للقراء رســم شخصياتهم الشــاحبة .مؤدى 
هذا الــرأي هو رفض تشــظي احلبكة وهالمية 
الشــخصيات، واملُستغرُب أن تدس ساغان هذه 
اآلراء النقديــة ضمن عملهــا املعنون ب)جروح 
الروح( الصادر من التنوير وتَشــيُر إلى ما أثارته 
أعمالها الروائية واملســرحية لدى اجلمهور عدا 
ذلك تريُد ســاغان أن تضَع املتلقي في تفاصيل 
محترفها الروائي واحللول التي تفكُر فيها ألزمة 
شــخصياتها هذا إضافة إلى بوحها ملا عاشتُه 
مــن بعض ظــروف حالت دون إكمال مشــروع 
الرواية خالل وقت ُمحدد ومن ثُّم تستعيُد جانباً 
والطيش الفتًة  باحلزن  من ذكرياتها املشــبوبة 
إلى ما تخللته مســيرة حياتهــا من املزدوجات 
وبعض نقاط الَتَعُجب والشــغف، وال تتســتُر 
الكاتبُة وراء أسماء ُمســتعارة كما التعبُر عن 
رؤيتها على لسان شــخصيات الرواية بل تذكُر 
ما ارتبط باســم فرانسواز ساغان لدى اجلمهور 
وال تنكُر فوائد الصــورة التي كونها الناس عن 
شخصيتها فهي قضت ما يناهز ثماني عشرة 
سنة متخفية في ســيارات الفيراري وزجاجات 
الويسكي واإلشــاعات والزيجات والطالق على 
إلى حلظة  فراســوا ســاغان  حد قولها.وتعودُ 
مفصليــة فــي حياتها عندمــا إنطلقت نحو 
النجومية في عالم األدب إثــر صدور باكورتها 
الروائية فــي 1954حيث وجدت نفســها أمام 
خيارين إما أن تصبَح فتــاة فضحائية أو كاتبة 
برجوازية غير أنها تســلك طريقاً عنوانه املرح 
والتهتك والكتابــة واملُغامرة، وهذا التجاور بني 
الذكريــات ومشــروع كتابة الروايــة ومترير آراء 
اجلمهور بشــأِن ما يقدمه املبدع في علبة هذا 

النص ميكن وصفه بالالرواية.

لعبة الضمائر
من الواضح أن فرانسواز ساغان تخرُج من إطار 
الراوي املُصطنــع ُمعلنًة عن هويتها لتســردُ 

شــخصياتها  ســرائر  وتســبتطُن  األحداث 
إذ تســتهُل املقطــَع األول مــن الرواية بطرح 
إفتراض حول الشــكل الذي تتخذُه شخصية 
سباســتيان وأختــه أليونــور عندمــا يتــُم 
اســتعادتهما في إطــار عمل روائــي وتومئ 
لزمن قد  الشــخصيتني  انتماء  إلى  ســاغان 
مضي حيث ألفت مسرحية تدور أحداثها حول 
حياة شقيقني )أخ وأخته( في سنة 1960وتقوُم 
بتوظيف اإلثنني من جديد في روايتها الصادرة 
ســنة 1971ملمحًة إلى ما شــهدته مدينة 
التاريخني من التحوالت والتطورات  باريس بني 
ُمتسائلة  واجمُلتمعي  السياسي  املستوى  على 
عن ســبب ملا تراه مــن الرداءة علــى مالمح 
املدينة هل هــذه احلالة هــي نتيجة ألحداث 
ســنة 1968أو أن التقــدم فــي العمر عامل 
لتغير اإلحســاس بأجواء باريس طبعاً ترفض 
فرانسواز ســاغان االحتمال األخير ألنها التزال 
في منتصف عقدها الثالث أكثر من ذلك فإنَّ 
فرانســواز تكشُف وضع بطليها العائدين من 
سكاندينافيا فكان األُخ في ضيافة أحد أزواج 
ألينــور هناك، ومن ثَُم يجُد  في باريس شــقة 
فارغة لصديقه روبير باسي حيُث يسكنها مع 
أخته وما يشغل املؤلفة هنا هو وجود شخص 

يعيل سباســتيان وآليونور وال ترغب بأن تدفع 
أو  البورصة  إلى عالم  بشخصيتني سويديتني 
محالت األلبســة اجلاهزة.كما تصُف بطلتها 
على املســتوى اخلارجــي ومفاتنهــا األنثوية 
ولكن املشكلة تكمن في عدم إلتفات الرجال 
إلى النســاء جراء انتشار الشذوذ، غير أن هذه 
الظاهرة المتنع شخصيتني من اإلعجاب مبناخ 
باريس، والالفت في أســلوب فرانسواز ساغان 
إضافة إلى حضورها املُعلن في منت النص هو 
تنوع الضمائر تارة يكون ضمير الشخص األول 
هو أداة للسرد وينوُب تارة أخرى ضمير  الغائب، 
وفي احلالــة األخيرة يبدو الــراوي محايداً في 

العرض وتوجيه الشخصيات.

بيئة جديدة
املقصود بالبيئة هنا هو النــص الروائي الذي 
يأتــي الحقاً للعمل املســرحي الذي نشــرته 
ســاغان إذ تنتقُل شــخصيات املسرحية إلى 
بيئة نصية جديدة، وبذلك يوجُد تناص مواز بني 
العملني، وتوردُ ساغان عنوان بعض رواياتها في 
سياق )جروح الروح( ُمستدعية تعليقات بعض 
القراء عــن اندماجهم مع شــخصيات رواية 
)هل حتبني براهمز( معبرًة عــن رأيها بأنَّ ليس 

ثمة من تعجبه حياة ســويديني لذلك اليتكرر 
بالنســبة إليهما ماوقع لكائناتهــا الورقية 
الســابقة، ماتفتيُء ســاغان تفاجئ املتلقي 
بتدخالتها املباشــرة عن املدة التي إستغرقها 
االنقطاع من ُمتابعــة كتابة الرواية وتوهُمك 
باستقاللية شخصيتني بسؤال عن مصيرهما 
عندما توقفت عن الكتابة، عطفاً على كل ما 
ذكر آنفاً متررُ ســاغان آرائها حول خيار الكتابة 
واملوضوعات الوجودية في مضمون هذا النص 
كما تتخــُذ بعــض مقاطع ســردية صيغة 
إستفهامية موجهة إلى املُتلقي دون أن تشعرَ 
بأنها ُمقتحمة أو نابية في فضاء الرواية.يضُم 
هذا النص املُلتبس شخصيات محددة تعتمُد 
بنية احلدث على العالقات القائمة بينها إذ ميُر 
سباســتيان بتجربة عاطفية مــع نور جدملان 
املسنة باملقابل إنغمســت أليونور في عالقة 
حميمية مع ماريو اجلنائني وال تســتوعُب نورا 
عندما تســتمع هذا اخلبر من سباستيان وال 
تتوقُف مغامرُة الشــقيقة عنــد هذا احلد بل 
رافيه ويصبح عشــيقها  برونو  اهتمام  جتذُب 
األمر الذي يؤلم روبير بأســي ألنَّ األخير بدوره 
جتمعه عالقة مثلية بذلك املمثل، يُشار إلى أنَّ 
فرانسواز ساغان تلجأُ إلى اإليحاء في رصدها 
للعالقات احلســية بدالً من املُباشرية، وكان ردُ 
فعل روبير على هجر برونو رافيه هو قرار االنتحار 
الذي يضُع الشــخصيات الثــالث األخرى إزاء 
سؤاٍل من املســؤول عن هذه النهاية البائسة 
وكأنَّ الكاتبــة تســتمُع بهــذا املوقف الذي 
املتأزمني زد على  يصفه باجلهنمي ألبطالهــا 
هذا يفهُم مما تقوله ساغان أنها كانت شاهدًة 
على حاالت االنتحــار بعضها جميل ونظيف 
وبعضها وضيع وفاشل، ومن ثمَّ تلتفُت إلى ما 
حتظى به الطقوس اجلنائزية من االهتمام لدى 
الفرنســيني وال تدع الكاتبة أن تباغت القارئ 
مــن اجلديــد بحوارها مع الشــخصيات كأن 
تلك الكائنات املُتخيلة ليســت من صنيعها، 
على الرغم مــن ميل واضح للتجريب في هذا 
النص فال يخســُر بذلك عنصر التشــويق بل 
يكوُن الشــكل وطريقة الكتابة أحد عناصره 
األساســية طبعاً تتصاعُد نســبة التشويق 
لدى قارئ ُمتابع لعالم فرانسواز ساغان القائم 
على حب املُغامرة عدا متابعــة وقائع الرواية 
روافد  إلى  احمليلــة  اقتناص اإلشــارات  فعليه 

تكوينها املعرفي .

فراسواز ساغان ُتطارُد شخصياتها الورقية 

غالف الكتاب

في قصيدة ) خطوات على جسر 
الريح( وهي القصيدة االولى في 
هذه المجموعة، وهي مطولة 

تضع أمامنا الوقائع واالحداث 
التي حلت في البالد، وما إشارة 
الجسر اال دليل على إنقطاع حبل 

الوصل وإنعدام الوصل واالتصال 
بمعالم الحياة التي نحبها، وهي 

محاولة للعبور الى الضفة االخرى، 
اال أنها محاولة فاشلة، بسبب 

كثرة الموانع والحواجز والعراقيل، 
وهي إشارة ايضًا لفاجعة جسر 

االئمة التي راح ضحيتها اآلالف غرقًا 
عندما سقطوا في النهر، وكذلك 

مخلفات الوجع والدمار لدخول 
الغزو االمريكي

بوست

زينب عساف
 

حرب
تُصاُب احلرُب بالهستيريا
كلما حملْت وجهها املشّوه

في مرآة،

لذلك تنسُف املرايا كّلها.

موت
ماَت وكان يعدو - بال رجلني -

في حقِل العدم األبيض.
وعلى قماش الزائرين،

تنطبُع نظرٌة مذهولة
ورائحة طفٍل وليْد.

سعال
موجٌة تشطُر األفق،

عصفورُ الرئتني

يحاوُل عبثاً أن يطير.
السعاُل نباُح الوحدة.

حّب ١
احلّب بيٌت نرّبيه

داخل النافذة.

مانعنَي الغرباء من التلّصص.

حّب ٢ )إلى شاعر(
عن ألم وهمّي كنُت أكتب

أثّبت مسماراً على ورقة
وأراقب تشّقق اللغة.

في العشرين نلهو كثيراً!! ...
تأتي أيام صامتة طويلة

نتعّلم فيها الغناء
أو إطالق اللعنات

في الثالثني ال يعودُ احلزن جّذاباً.

قصائد األرق السريعة

فراسواز ساغان



إعالم الشباب والرياضة
وقــع وزير الشــباب والرياضة 
مذكرة  رياض  احمــد  الدكتور 
تفاهم مع وزيرة شؤون الشباب 
بن  سنية  التونسية  والرياضة 
الشيخ تضمنت بنود عدة وأبرز 

ما جاء فيها اآلتي:
أوالً: اجلانب الشبابي : يتضمن 
التبــادل في قضايا الشــباب 
ما  وكل  ودراستهم  وبحوثهم 
يتعلق في هــذا اجلانب فضال 

عن تبادل اخلبرات والوفود .
ثانياً: اجلانــب الرياضي : تبادل 
اخلبرات والتنسيق املشترك في 
احملافل العربية والدولية وتبادل 
الرياضية  والبحوث  الدراسات 
.. وثالثــا: جانــب املنشــآت : 
مجال  فــي  اخلبــرات  تبــادل 
والشبابية  الرياضية  املنشآت 

نتهــا  صيا . و .
بعــاً  ا ر و

الطــب 

الرياضي ومكافحة املنشطات: 
التعاون والتنســيق في مجال 
ومكافحة  الرياضــي  الطــب 

املنشطات .

مجاالت  في  التعاون  وخامساً: 
اخــرى، منها تنســيق اجلهود 
واملنظمات  الدولية  احملافل  في 

الشبابية والرياضية.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
التدريبيــة  املــالكات  تشــارك 
العاملة في املركز الوطني لرعاية 
للمالكمة  الرياضيــة  املوهبــة 
االقاليم  لدائرة شــؤون  التابــع 
الشــباب  بــوزارة  واحملافظــات 
والرياضة ، فــي الدورة التدريبية 
الدولية لنيــل التصنيف الثالث 
تدريبياً ) one star ( التي يقيمها 
االحتاد العراقــي للمالكمة على 
قاعة احملاضرات في املركز الوطني 
لكرة الطائرة ، للمدة من الثامن 
عشــر من حزيران احلالي ولغاية 
ويحاضر  منه،  والعشرين  الثامن 
فيهــا املدرب الدولــي من تونس 

مكرم بن محمد .
مدير املركــز الوطني للمالكمة 
ان  اكــد  اســماعيل  رافــد  د. 
التصنيف  الدوليــة متنح  الدورة 
الدولــي الــذي يؤهــل املالكات 
املشــاركة  من  احمللية  التدريبية 
في املنافســات العاملية ، مشيراً 

الــى ان معظم مدربــي مركزه 
يشــاركون حاليا في الدورة التي 
نظريــة  محاضــرات  تتضمــن 
على  وتركز  عمليــة  وتطبيقات 
التدريب  علم  في  املســتجدات 

اخلاصة برياضة الفن النبيل .

يذكــر ان املركــز كان قد ّضيف 
التدريبية  الــدورة  املاضي  العام 
الدوليــة )  one star ( اخلاصــة 
مبنح التصنيف الثاني عاملياً وقد 
الوطني رسول  املركز  ناله مدرب 

جبر.

بغداد ـ الصباح الجديد:

لالحتاد  رســمية  دعــوة  وجهت 
حلضور  القــدم  لكرة  العراقــي 
العالــم  نهائــي كاس  مبــاراة 
لســيدات اجلاريــة احداثها في 

العاصمة الفرنسية باريس.
وقال امني ســر االحتاد صباح رضا 
ان » االحتاد تسلم أول أمس دعوة 
اللعبة  رئيس احتاد  رســمية من 
لرئيس  انفانتينو موجهة  جياني 
االحتاد عبد اخلالق مسعود حلضور 
نهائــي كاس العالم لســيدات 
الذي ســيقام في الســابع من 
العاصمة  فــي  املقبل  الشــهر 
باريس ».يشــار الــى ان »بطولة 
دخلت  للســيدات  العالم  كاس 
أمــس الــدور ال 16 علــى وفق 
ومستويات  شــديدة  منافسات 

متميزة .
إلى ذلك، متكن فريق القوة اجلوية 
الكالســيكو،  نقاط  خطف  من 
بالفوز علــى غرميه الزوراء بهدف 
دون رد، في املبــاراة التي أقيمت 
مســاء أول أمس، علــى ملعب 
الشــعب الدولــي واملؤجلة من 

اجلولة الـ16 للدوري املمتاز.
بدايــة املباراة كانــت تدلل على 
رغبة القوة اجلوية برد الدين بعد 
كأس  نهائي  نصف  في  خسارته 
وبالتالي   ،)1-4( بنتيجــة  العراق 
بدأ اجلويــة من أجل حتقيق هدف 

يرضي طموحاته.
وحــاول القــوة فــي الدقيقة 3 
لكن  بايش  إلبراهيــم  برأســية 

كرته ذهبــت باجتاه احلارس جالل 
حسن وبعدها بدقائق عاد حمادي 
إثرها  على  أصيب  برأسية  أحمد 
بدقائق  املباراة  لتمر  املباراة  وغادر 

هادئة حتى نهاية الشوط األول.
وفي الشــوط الثاني اســتمرت 
رغبة القوة اجلوية وكرر محاوالته 
الزوراء وحاول احملترف  على مرمى 

وليام ســلمون، لكن كرته مرت 
اقتصرت  القائم.فيمــا  بجــوار 
محاوالت الزوراء عن طريق محمد 
رضــا جليل الذي حــاول التوغل 
بدفاعات اجلوية لكنه فقد الكرة 

قبل التسديد.
وفــي الدقيقــة 85 فــك عماد 
محســن، طوق الزوراء الدفاعي، 

بعد أن اســتغل كرة مرتدة من 
ليكملها  حســن،  جالل  احلارس 
عماد داخل الشباك محرزًا هدف 
املباراة الوحيد ويخرج اجلوية فائزًا 

من املباراة.
ورفــع القوة اجلويــة رصيده إلى 
النقطــة 72 في املركــز الثاني 
فيما جتمــد رصيد الــزوراء عند 

النقطة 56 في املركز الثالث.
باتت مســألة  اخر،  جانــب  من 
احلصول على الرخصة االسيوية، 
مهددة بالنســبة لنــادي القوة 
اجلوية بسبب تولي عضو الهيئة 
االداريــة للنادي ســمير كاظم، 

تدريب نادي السماوة.
واعلن نــادي الســماوة، تعاقده 

رســمياً مــع ســمير كاظــم، 
كمــدرب  مبهامــه  وسيباشــر 
ابتــداًء من يوم   للنادي رســمياً 
جلنة  مدير  االثنني.وقــال  أمــس 
التراخيص في احتاد الكرة، سيف 
عادل القصاب إن »تولي ســمير 
كاظــم تدريب نادي الســماوة، 
ســيؤثر على ملف نــادي القوة 
اجلوية في احلصول على الرخصة 

االسيوية«.
واوضح ان »كاظم ُمســجل في 
لنادي  التراخيــص  ملف نظــام 
القــوة اجلويــة الذي رفــع هذه 
السنة، ففي النظام مت تسجيله 
العمرية  الفئــات  كمدير تطوير 
القانوني، مت  امللــف  فــي  وايضاً 

تسجيله كعضو هيئة ادارية«.
وبــني القصــاب، انــه »ال يجوز 
اجلمــع بالعمــل والصفــة بني 
على  لذلك  مختلفــني،  ناديــني 
نــادي القوة اجلويــة االنتباه الى 
ملفهم االسيوي كون هذه تعتبر 
اســتمرت  واذا  عليهم  مخالفة 
لن متنح لهم الرخصة االسيوية 

للموسم -2019 2020«.
الرياضي،  الســماوة  نادي  واعلن 
كاظم  سمير  املدرب  مع  تعاقده 
لقيادة فريق الكــرة ملا تبقى من 
مباريات فــي الدوري املمتاز لكرة 
القدم.وذكــر النــادي فــي بيان 
ل نادي  أن »الهيئة اإلدارية  رسمي 
السماوة الرياضي، سمت الكابنت 
ســمير كاظم مدربــاً لفريقها 
بدأ  »كاظم  أن  مبينــاً  الكروي«، 
مهامه يوم أمس بشكل رسمي 

مع فرسان البادية«.

القوة الجوية يرد الدين للزوراء ويظفر بنقاط الكالسيكو

مسعود يحضر نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا 
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سلة الكراسي ثالثًا 
في بطولة المغرب 

اجتماع طارئ لطرح 
الثقة باتحاد السباحة

إعالم اللجنة البارالمبية 
 حصــل منتخبنا الوطني بكرة الســلة 
علــى الكراســي املتحركة علــى املركز 
الثالــث بعد فــوزه علــى  منتخب مصر  
في البطولة العربيــة الثالثة  التي جرت 
احداثها في مدينة اغادير املغربية بنتيجة 

٥٨ العراق ٤٣ .
وكان منتخبنا قبيل البطولة  يعد املرشح  
لنيــل الــكأس  لكن البطولة شــهدت 
املنافســة   أبعدته عن  منعطفات كثيرة 
السيما بعد  اخلسارة امام منتخب مصر 
في مباراتهما  االولى ومن ثم  اخلسارة امام 

املغرب و اجلزائر ثم الفوز على الكويت.
احتاد كــرة الســلة ذكر انه  يهــدي هذا 
الفوز الى الشــعب العراقي وزارة الشباب 

والرياضة  واللجنة الباراملبية العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت الهيئــة العامة الحتاد الســباحة 
املركــزي يوم الثالث عشــر من شــهر متوز 
املقبل موعداً لعقــد  اجتماع طارئ للهيئة 
العامة لالحتاد لطــرح الثقة ببعض قيادات 

احتاد السباحة.
العامــة خالد كبيان  الهيئة  وقال عضــو 
إن »األنديــة الرياضيــة التي متثــل الهيئة 
العامة لالحتــاد عازمة علــى حتديد مصير 
بعض قيادات االحتاد وتصحيح مسار اللعبة 
وإرضاء الشارع الرياضي«.و أضاف كبيان، أن 
»هناك ارتياحاً كبيراً لدى أســرة السباحة 
إبعاد  العامة في  الهيئــة  العراقية خلطوة 
املتســببني في عرقلة مســيرة السباحة 
في البلــد والتفــرد بالقــرارات املصيرية« 
وطالب عضو الهيئة العامة، جميع االندية 
الرياضية بـ«أخذ دورها كســلطة أساسية 
بهدف تغيير واقع الرياضة العراقية مبا يليق 
التاريخية وأخذ زمــام املبادرة  بســمعتها 

لكونها أساس الرياضة في البلد«.
وأكــد كبيــان، أن »الوزارة اســتلمت أمس 
نسخة من ملف جدول أعمال مؤمتر الهيئة 
العامة الحتاد الســباحة، فضال عن استالم 
اللجنة االوملبية واالحتاد املركزي للعبة نسخ 

من جدول األعمال«.

جانب من مباراة الزوراء واجلوية أول أمس

لقطة من توقيع املذكرة

القرامي يتحدث للمشاركني في الدورة التدريبية باملالكمة

A المجموعة

اليابان

B المجموعة C المجموعة
البرازيل

فنزويال
بوليفيا

بيرو

األرجنتين

الباراجواي
كولومبيا

قطر تشيلي

األوروجواي

اإلكوادور

ميسي: ال مجال لألخطاء أمام فنزويال

ثنائية األرجنتين تبخر أحالم قطر في كوبا أميركا
ريوي جانيرو ـ وكاالت:

املنتخــب األرجنتينــي بطاقته  حجز 
إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا 
أميركا 2019، بفوزه مســاء أول أمس 
على نظيره القطري بهدفني نظيفني، 
علــى ملعــب »جرمييــو« فــي ختام 
منافســات اجملموعة الثانية.وســجل 
)4( وســيرجيو أجويرو  الوتارو مارتينيز 
النتيجة،  األرجنتني.وبهذه  هدفي   )82(
يحتل املنتخب األرجنتيني املركز الثاني 
4 نقــاط، متفوقا  باجملموعــة برصيد 
على باراجــواي التي اكتفت بنقطتني 
إثــر الهزمية أمــام كولومبيا متصدرة 
اجملموعة )9 نقــاط( بهدف نظيف، أما 
مقابل  الثانية  هزميتهــا  فتلقت  قطر 
تعادل وحيــد مــع الباراجواي.وتلتقي 
األرجنتــني في الدور ربــع النهائي مع 
فنزويــال ثانيــة اجملموعــة األولى يوم 

اجلمعة املقبل.
لإلحصائيات،  »أوبتا«  لشــبكة  ووفًقا 
فإن ميسي دخل قائمة أكثر 10 العبني 
خوًضــا للمباريــات، في تاريــخ كوبا 
أميركا.وتســاوى ميســي بهذا الرقم 

مع الثنائي، تيدورو فرنانديز العب بيرو، 
وخوسيه بوستامانتي العب بوليفيا.

وفــاز منتخــب األرجنتــني على قطر 
بهدفني دون رد، حلساب اجلولة اخلتامية 
للدور األول، ســجلهما لوتارو مارتينيز 
لدور  تأهله  ليضمن  أجويرو،  وسيرجيو 
الثمانية برصيــد 4 نقاط، في وصافة 

اجملموعة الثانية.
منتخب  قائد  ليونيل ميســي،  وشدد 
األرجنتــني، على ضرورة تفادي األخطاء 
خالل املباراة املقبلــة ضد فنزويال، في 

ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2019.
وجنح املنتخــب األرجنتيني في التأهل 
للدور الثاني بعد حتقيق أول فوز له في 
البطولــة، اليوم األحد، على حســاب 
)2-0(، في اجلولــة اخلتامية لدور  قطر 
4 نقاط وضعته  اجملموعات، ليحصــد 

في املركز الثاني باجملموعة الثانية.
وأبرزت صحيفة »أوليــه« األرجنتينية 
والتي  املباراة،  تصريحات ميسي عقب 
اعتــرف خاللهــا بأنه لم يعــد هناك 
مجال للخطــأ، وذلك قبــل مواجهة 
»لقد  املقبل.وأضاف  اجلمعــة  فنزويال، 

لعبنا بشــكل جيد أمام قطر، واألهم 
أننا حققنــا الفوز فــي النهاية، أردنا 
مباراة مثلها، لكسب الثقة والهدوء«.

البرغوث  أثنى  وفي ختام تصريحاتــه، 
على الدعم الذي حصل عليه الالعبون 
مشــيًدا  األرجنتينية،  اجلماهيــر  من 

مبؤازرتهم الدائمة ملنتخب بالدهم.
ووفًقا لشبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن 
أجويرو وصل للهدف الـ40 في مسيرته 
بقميــص األرجنتني، خــالل 93 مباراة، 
ليصبح ثالث العب فــي تاريخ التاجنو 
الرقم، بعد ليونيل ميسي  يصل لهذا 
)68 هدًفــا(، وجابرييل باتيســتوتا )54 
هدًفــا(.. ويعتبر هذا الهدف هو الثامن 
لنجم مانشستر سيتي اإلجنليزي، في 
تاريخ مشاركاته في كوبا أميركا، خالل 

17 مباراة في هذه املسابقة. 
وأســدلت الســتارة علــى مباريــات 
اجملموعــة الثانيــة، أول أمــس، حيث 
جنح منتخــب األرجنتني فــي اللحاق 
بركب املتأهلــني بحلوله وصيفاً خلف 

كولومبيا.
 0-2 قطر  علــى  األرجنتني  وتغلبــت 

لتحتل املركــز الثاني برصيد 4 نقاط، 
خلف كولومبيا األولى برصيد 9 نقاط، 
برصيد  ثالثــة  باراغواي  حلــت  فيما 
نقطتني.وبهذه النتائج ضمن منتخب 
التأهل  الثالثة  اجملموعة  من  أوروغواي 
قبل خوضه اجلولــة األخيرة، وكذلك 
عبر منتخــب بيرو من اجملموعة األولى 
أيضاً.وجاء تأهل بيــرو ثالثة اجملموعة 
األولى بســبب جمعها 4 نقاط، فيما 
جمعت باراغواي ثالثة الثانية نقطتني 

فقط.
واألمــر عينه ينطبق علــى أوروغواي، 
4 نقاط، في اجملموعــة الثالثة، حيث 
حتى وإن أنهى رفاق لويس سواريز دور 
فسيتأهلون  الثالث  باملركز  اجملموعات 
للتفوق علــى باراغواي.ويبقى الصراع 
اليابان  بــني  الثامنة  البطاقــة  على 
الفائز  ســيضمن  حيث  واإلكــوادور، 
التأهل، في حني أن تعادلهما سيؤهل 

باراغواي.
يذكر أن أفضل منتخبني يحتالن املركز 
الثالث يتأهالن إلى ربــع النهائي إلى 

جانب أول وثاني كل مجموعة. صراع على الكرة في مباراة األرجنتني وقطر
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مفكرة اليوم

تشيلي ـ أوروجواي

الكاميرون ـ غينيا

اإلكوادور ـ اليابان

غانا ـ بنين

كأس كوبا أميركا 

كأس أمم أفريقيا

العراق وتونس يوقعان 
مذكرة تفاهم شبابي رياضي

المركز الوطني للمالكمة يشارك
STAR/1 في دورة التصنيف 
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جمال جصاني

في جوابه على ســؤال لفضائيــة )احلرة-عراق( حول 
طبيعة القيــادة التي تدير التظاهــرة التي انطلقت 
امــام مجلس محافظــة البصرة مؤخــراً، يقول احد 
املشاركني فيها؛ انها تظاهرات عفوية. وعند التمعن 
في مثــل هذه االجابــات التي تتكرر كثيــرا مع قرب 
موســم انطالق التظاهرات )اي فصل احلر الشــديد 
وما يرافقــه من عجــز باخلدمات االساســية وعلى 
رأســها املاء والكهرباء( ســنتاكد مما اشرنا اليه مراراً 
في كتاباتنا ولقاءتنا ونشــاطاتنا االعالمية؛ أي عجز 
هذه النشــاطات احلضارية )التظاهرات واالعتصامات 
و..( عــن امتالك هوية واضحة واهــداف محددة، كما 
هو معروف عن مثل تلك الســبل الســلمية الراقية 
والواعية. في باكورة التظاهرات تلك على سبيل املثال 
)والتي لم يتجاوز عدد املشاركني فيها املئتي متظاهر( 
يطلع املشــاهد على عدد كبير وواسع من اليافطات 
والشــعارات والعبارات التي تبــدأ باحلاجات واخلدمات 
واحلقوق االولية وال تنتهــي اال باقالة احلكومة احمللية 
القامة "حكومــة مدنية محلها" ووســط كل ذلك 
جتد مثال شــعار "جاءك الزون ... يا تارك الصالة" وهي 
جميعها مالمح تشير الى استمرار القوم على اطالق 
مثل هذه النشــاطات والتي تنتهي غالباً الى احضان 
القوى والكتل املهينة، من دون أن يكلفوا أنفســهم 
في البحث عن علل عودتهــم دائماً ال خاليو الوفاض 
وحســب، بل حتول فزعاتهم تلك الى خدمات مجانية 

لصالح من خرجوا للتظاهر ضدهم.
في قراءة مثل هذه النشــاطات نحتــاج الى تفكيك 
طبيعة القوى واملصالح والدوافع املنخرطة فيها، ومن 
خالل الشعارات واخلطابات التي تتضمنها واملشتركني 
بها )افرادا وجماعات( ميكن التعرف على طيف واســع 
من التوجهــات واالجندات املتنافرة احياناً )سياســيا 
واجتماعيا وقيميــاً..( وهي تنتهــي غالباً لتصب في 
صالح الكتلة االكثر متاســكاً ونفوذاً، وهذا ال يتناطح 
عليه كبشــان. كان مبقــدور النشــاطات احلضارية 
السلمية لعب دور كبير في رفع وعي قطاعات واسعة 
مــن العراقيــني، وبالتالي مســاعدتهم على امتالك 
هــرم اولويات متوازن الســترداد وتفعيــل حقوقهم 
الدستورية. ان االصرار على اطالق مثل هذه التظاهرات 
في موســم احلر، وعلى نفــس الوتيرة والشــعارات 
واخلطابات والرايات والعناوين واالشخاص، من دون ادنى 
اهتمام ملا متخضت عنه سابقاتها، والتعرف على علل 
عجزها واخفاقها عن حتقيق أبسط مطالبها، سيعزز 
ثقة الطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة بقدرتها 
على االستمرار والتغول في انتهاك احلقوق املشروعة 
للعراقيــني، وان مثل تلك الفزعــات لن تتعدى كونها 

"تظاهرات صيف" ال أكثر وال أقل.. 
ال نحتاج الى ذكاء اســتثنائي كي نتعرف على القوى 
واالشخاص واجلماعات املتخصصة بركوب موجة هذه 
االحتجاجــات، وال نحتاج الى معطيات واســعة كي 
نتاكد من االضرار التي احلقوها مبثل هذه النشــاطات 
التــي ينتهي بها املطــاف الى اهــدار الوقت واجلهد 
واســتنزاف الطاقات، من دون حتقيق اية خطوة صوب 
ذلك الكم الهائل من احلقوق املهدورة. على املتظاهرين 
الشــباب وأصحاب احلقــوق املهــدورة التمعن جيداً 
باخلطــوات التي يخطونها على هذا الطريق، فمن دون 
الوعي واحلذر وتراكم التجربة والتمهيد لوالدة مالكات 
مستقلة تتمتع بســيرة ال غبار عليها، جديرة بقيادة 
مثل هذا احلراك بروية وصبر وحكمة بعيدا عن حطام 
االحزاب والنقابات واجلماعات املتربصة بهم؛ سيجدون 
انفســهم بعد انتخابات العام 2022 أمام ممثلني لهم 
في مجلس النواب يجعلوهم يترحمون على ممثليهم 
احلاليني، كما حصل مع الدورات االنتخابية السابقة...

ومضــة

موسم التظاهرات

ياســمني  الفنانة  عادت 
العزيــز ملضمــار  عبــد 
أنوثتهــا  عــن  الدفــاع 
الرجال  بقهــر  والتنديد 
للنســاء، ودّونــت بعــد 
غيــاب طويــل مقولــة 
العالقة  حتســم  جديدة 
الرجل واملــرأة، قالت  بني 
املرأة  تخلــق  "لم  فيها: 
ليكسرها رجل، ودعمتها 
على الفــور زميلتها في 
النجمة  الكفاح"  "رحلة 
زينة، التــي طلبت املزيد 
املأثــورة".  األقــوال  من 
عبد  ياسمني  وانشغلت 
العزيز طوال املدة املاضية 
"آلخر  مسلسل  بتصوير 
عــرض  الــذي  نفــس" 
ضمــن ماراثــون درامــا 

رمضــان 2019، لكنهــا 
الســتئناف  أخيرا  عادت 
مع  الطويلة  معركتهــا 
رجل  الســابق  زوجهــا 
حالوة  محمــد  األعمال 
التي اندلعت بعد إشهار 
ريهام  الفنانة  من  زواجه 
حجاج، لكنها تخّلت عن 
الشخصية،  التلميحات 
وبــدأت توجــه ســهام 

النقد لكل الرجال.

برغم إضفاء طابع األكشن 
دور  فإن  املسلســل،  على 
إميــان العاصي لــم يكن 
وعدت شــخصية  كذلك 
التــي  احلنــاوي"  "غــادة 
تقدمها في »ملس أكتاف« 
لاللتقاء  ثمينــة  فرصــة 
للمرة  جالل  ياسر  بالفنان 
األولى في عمل فني، كما 
تعد أن شخصية »داليدا« 
»ماليكة  مسلســل  في 
ابنة قلبها.  إبليس« هــي 
وقالت إميان العاصي بشأن 
مسلســل  عرض  تأجيل 
"ماليكــة إبليس" ملا بعد 
رمضان،  درامــا  موســم 
إنهــا انتهت مــن تصوير 
مشــاهدها خالل شــهر 

عرضه  وسيجري  رمضان، 
املقبلة،  األيام  غضون  في 
أما تأثير اجلمع بني عملني 
في وقت واحــد، فرأت أنه 
يقتصر على اإلرهاق فقط، 
في  الفنان  يساعد  أنه  إال 
جديدة  مجاالت  اكتشاف 
في شخصيته تدعمه في 
إظهار الشــخصية التي 

يقدمها.

يحيي الفنان علي احلجار 
حفال غنائيا، يوم اجلمعة 
املقبل، في مركز التحرير 
باجلامعــة  الثقافــي 
القاهرة،  األميركية فــي 
ومن املقرر أن يغني احلجار 
أجمل  من  مختارة  نخبة 
إضافة  العمالقة،  أعمال 
الــى أعمالــه اخلاصــة 
مدار  على  قدمهــا  التي 
شــوطه الفني، وتنوعت 
والعاطفية  الوطنية  بني 
مصري  يا  منها  والدينية 
ليه، ويا طالع الشــجرة، 
الصادقني  متنعــوش  وما 

التي غناها في مسلسل 
أبو العال البشــري، وهنا 
والبنون  واملــال  القاهرة، 
مسلســل  غناها   التي 
نفســه،  العنوان  حمل 
ومــن غير مــا تتكلمي، 

وغيرها.

ياسمين عبد العزيز

علي الحجار

ايمان العاصي

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

كلنا في وقت ما، وبعمر معني، راودنا 
حلم التنقل عبر الزمن، وهناك عدد 
منا ظــل هذا احللــم يرافقه حتى 

بلوغه اخلمسني او الستني.
ما الذي يســتفزنا في احلاضر كي 
يتولــد داخلنا هذا احللــم، او هذه 
الفكرة، ولو حدث ذلك واستطعنا 
بالفعــل حتقيــق هــذا احللم، هل 
ستكون لدينا الشجاعة الن نعبث 
بالتاريخ او رمبا املستقبل؟ ام اخلوف 
من العواقب سيحيدنا عن االقدام 

على أي فعل كنا ننويه من قبل؟
مدرســة  الغفور  عبــد  ســالمة 
متقاعدة تبلــغ من العمر 72 عاما 
تقول: أمتنى لو أنــي اعثر على آلة 
زمــن وانتقــل الى زمن الرســول 
محمــد عليــه وعلى آلــه أفضل 
الصالة والســالم، امنيتي ان أكون 
اول املؤمنني برسالته، ومن اول  من 

صحابته ومرافقيه برحلته. 
رمبا يكون العمر له تأثير على اجتاه 
احللم، ففي حني حتلم عبد الغفور 
بالعودة الى املاضــي، يحلم اصيل 
محمد "طالب فــي املرحلة األولى 
الى  بآلة زمن تنقله  اإلدارة"  بكلية 
ما بعــد 100 عام اذ قال: امنيتي ان 
اســافر عبر الزمن الى ما بعد مئة 
ســنة، اود ان اعرف آخر التطورات 
التي حتدث على التكنلوجيا، خاصة 
املتسارعة  التطورات  ونحن نشهد 
كل عام، أمتنــى ان اتنعم بروعتها 
وميزاتهــا، أحيانــا عندمــا اوغل 
أصاب  املوضــوع  بهذا  بالتفكيــر 
باحلزن واخليبــة، ألني لن أعيش الى 
ما بعــد املئة عام، وســأموت وانا 

أجهل ما ستكون عليه احلياة.
بجعل  أســهمت  التكنلوجيا  هل 
حياتنا أجمل وأسهل؟ ام ان الشباب 
االنية  حياتهــم  اليــوم حصــروا 
ومســتقبلهم بأدوات التكنلوجيا 
واملشكلة ان ال أحد يفكر بالدخول 
الى هــذا العالــم كمبتكر وليس 

مستهلكا، او حتى محللال؟
الذي كان حلمه مميزا،  ايهم حسن 
رمبا أجاب السؤال بقوله: احلم بآلة 

زمن تنقلنــي الى عهد امللكية، اود 
ان اشهد على مقدار احلقائق نسبة 
الى الزيف بالتاريخ احلديث، فبرأيي 
ان تلك املرحلة من حياة العراقيني 
هي احلد الفاصل ما بني زمنني، كل 
ما حصل بعد ذلك نتيجة ملا حدث 
في تلك املرحلة، رأيي صواب يحتمل 
اخلطأ، لكني مؤمن بذلك، مؤمن ان 
الزيــف بالتاريخ أكثــر من احلقائق 
لذلك أمتنى ان اشهد بنفسي ذلك 

التاريخ.
األغلبية  الزمــن حلم  التنقل عبر 
ان لــم يكن حلم الكل، لكن اليس 
االجدى بنا ان نركز ونحصر تفكيرنا 
باحلاضر، والسبيل الى حتسني احلال 
ال  أفضل، كي  لضمان مســتقبل 
نترك لناس مستقبليني ان يفكروا 
مبا فكــر به ايهــم، فيتمنون حلم 
العودة لرؤية ما فعلنــا، اذن دعونا 

نترك لهم بالفعل تاريخا مشرفا.

الصباح الجديد - متابعة:
حتظر دول عــدة إطالق أســماء معينة 
على املولود ألســباب تتعلــق بالعادات 
االجتماعيــة او الدينيــة وغيرهــا من 
العربيــة  اململكــة  ففــي  األســباب. 
 50 احلظر  قائمــة  تضــم  الســعودية 
العادات  اســما، وذلك "لتضاربها مــع 

االجتماعيــة، أو الدينيــة، أو عــدم 
أو ألنها تعود ألســماء  لياقتها، 

أجنبية"، بحســب صحيفة 
الســعودية،  "عــكاظ" 

الرســول،  عبد  منها 
ولوران،  وملكتينــا، 

الناصر،  وعبــد 
 ، ف ســيتا و

 ، يلــني و
نــد  ال لو و

وتبارك وعبد النبي.
وحتظر فرنســا إطالق أســماء سخيفة 
وليست ذات معنى، مثل اسم "فراولة"، 
فإذا رغبت فــي إطالقه علــى مولودك 
 ، يــد جلد ا

فيجــب أن تســجله خــارج أراضيها، 
"إندبندنــت"  صحيفــة  بحســب 
األمير  اســم  الى  إضافة  البريطانيــة، 

ويليام فهو محظور أيضا.
وكذلك هناك أسماء محظورة خوفا من 
تعرض صاحبها للعنف أو 
التنمر، مثل أدولف 
هتلر واسامة بن 
الدن فــي 
 ، نيا ملا أ

 Smelly"ورامبو وبامتان في املكســيك و
Head" )رأس ذو رائحــة كريهــة( فــي 
ماليزيا. وإلفيس في السويد، وريهانا في 

البرتغال.
وألن ماليزيا تعد إطالق أســماء حيوانات 
على أشخاص "أمر مهني للغاية"، فإنها 

حتظر أسماء "دب" و"ثعبان".
وحتظر أملانيا والدمنارك األســماء احملايدة 
بني اجلنســني، وهي التي يجوز إطالقها 
ســواء على ذكر أو أنثى، وهــي: تايلور، 

وجوردان، وأشلي، ومورغان.
كذلك هناك أســماء لعالمــات جتارية 
شهيرة محظور إطالقها في عدد من دول 
العالم، وهي "فيس بوك" في املكسيك، 
و"أيكيا" في السويد، و"مرسيدس" في 
و"ميني كوبر" في  و"نوتيال"  سويسرا، 

فرنسا، و"شانيل" في سويسرا.

أسماء محظورة في بعض الدول

آلة الزمن.. حلم االنسان على مر االزمان

آلة الزمن

الصباح الجديد - متابعة:
اجــرت الفنانة ميريام فارس اتصاال 
بالفنان هاني شــاكر عبرت خالله 
باجلمهور  واعتزازهــا  امتنانها  عن 
والشــعب املصري الذي احتضنها 

منذ نشأتها الفنية. 
وقدمت ميريام اعتذارها للشــعب 
املصري عن سوء فهم لكالمها الذي 
صرحت به خــالل املؤمتر الصحافي 
الذي أجرته خالل فعاليات مهرجان 

موازين في املغرب. 
أنــه مت فهــم كلماتها  وأشــارت 
وتعبيرها بنحو خارج الســياق، ومت 
حتريــف املعنى، مشــيرة إلى أنه ال 
ميكــن ألحــد أن يزايد علــى حبها 

وتقديرها ملصر وشعبها.
وجاء فــي بيانهــا الذي أرســلته 
إلــى الفنان هاني شــاكر بصفته 
رمزًا فنًيا مصريًــا وعربًيا، وكنقيب 
فيه:  قالت  املصريني  املوســيقيني 

الذي  املؤمتر الصحافي  على هامش 
أجريته قبــل يومني ضمن فعاليات 
مهرجان موازين، طرح علي ســؤال، 
عن ســبب قلة حفالتي في مصر، 
بعد ان كنت أقيــم احلفالت مبعدل 
ثالثة فــي األســبوع، وكان جوابي 
واضًحا، أنه مــع مرور الوقت كبرت 
متطلباتي  وأصبحت  فنًيا  وتطورت 
على مصر"  ثقيلــة  و"صارت  أكبر 
ان متطلباتي كبرت  اعنــي  وكنت 
علــى املتعهدين املصريــني الذين 

كنت أتعامل معهم في بداياتي.
وتابعت: لهذا السبب قّلت حفالتي 
في مصر، أي لم أعد أحيي حفلتني 
أو ثالثا في األسبوع، وهذا منطقي 
جــًدا حالي كحال جميــع النجوم 
العــرب الذين يحيــون حفلتني أو 
ثالثا في السنة وليس في االسبوع 
أنا  الثاني مصر،  الواحد في بلدنــا 
لم أتعــال على زمالئــي الفنانني، 

كما حاول البعض حتريف كالمي 
واالصطيــاد في املــاء العكر، ولم 

أتعال على الشعب املصري ألني 
في كل مقابالتي الصحفية 

لبنان،  من  إنطلقت  أقول، 
ولكن جنوميتي منحتني 
إياهــا مصــر، أرجوكم 
يزايد  أن  يحــاول  أحد  ال 
واحترامي  محبتي  على 

جلمهوريــة  وتقديــري 
والشــعب  العربية،  مصر 
املصري احلبيب، يؤســفني 
أن لهجتــي اللبنانية ورّدي 
اخملتصــر فتح البــاب جلدل 
كبير وســوء تفاهــم أكبر، 
املصري  الشــعب  من  أعتذر 
فقد خانني التعبير باللهجة 
اللبنانيــة، وكمــا قلت في 
البارحة  الصحفــي  املؤمتــر 

"حتيا مصر".

ميريام فارس تعتذر 
للشعب المصري

الصباح الجديد - وكاالت:
زفــت شــبكة "إتــش بــي أو" 
لكل  ســارة  بشــرى  األميركية، 
 Game of" معجبــي مسلســل
وهي  العروش(،  )صراع   "Thrones
بــدء إنتاجها ملسلســل مكمل 

ألحداثه.
وستدور أحداث املسلسل اجلديد، 
قبل ألف عام من أحداث مسلسل 
أحداث  ويــروي  العروش".  "صراع 
عام   5000 قبل  الســبع  املمالك 
العائالت،  بــني  الصراع  وقوع  من 
والذي انتهى بوقوع الكثيرين من 
الضحايا، بحســب شبكة "سي 

إن إن" األميركية.
وبدأ تصوير املسلسل بالفعل في 
باستوديوهات  الشمالية،  أيرلندا 

"بلفاست" في األسبوع املاضي، 
أحداث  تصويــر  مت  التــي  وهي 

املواسم الثمانية للمسلسل 
األصلي بها.

البريطانية،  املمثلة  وستؤدي 
ناعومي واتــس، دور البطولة 
في املسلسل اجلديد، إضافة 
إلــى دينيس غوف، وشــيال 
وألكس  إرميا،  وإيفانو  أتيم، 
شــارب، وتوبي ريجبو، ولم 
يعرف بعد مــا إذا كان أي 
املسلســل  أبطال  مــن 
في  مشاركني  األصليني 

العمل اجلديد أم ال.
ومن املتوقع أن تعرض 
احللقــة التجريبيــة 
للمسلســل، والتي 
جي.  إس  يكتبهــا 
في  كالركســون، 
أوائل او أواخر عام 

.2020

عودة "صراع العروش" إلى الشاشة

بغداد-وداد إبراهيم:
الثقافة  وزارة  الفنون فــي  دائــرة  تقيم 
فنيا  2019/6/25معرضا  الثالثــاء  صباح 
ألعمال فنية مســتعادة، ويضم املعرض 
20 عمال فنيا في الرسم لفنانني عراقيني 
كانت قد تعرضت للســرقة خالل احداث 
عام 2003، وحصلــت عليها مؤخرا وزارة 

الداخلية. 
وســبق لوزارة الداخليــة ان زودت دائرة الفنون 
العامة بأعمال فنية مسروقة خالل عام 2018. 
وكانــت دائرة الفنون قد تعرضت الكبر عملية 
سرقة العمالها في الرســم والنحت واخلزف 
خــالل احداث عام 2003 واســتعيد جزء كبير 

منها عن طريق وزارة الداخلية.

الصباح الجديد - وكاالت:
يابانية  راب  فرقــة  أصدرت 
قدمية مؤلفة من نساء في 
الستينيات من عمرهن اآلن، 
باللغة  موســيقيا  مقطعا 
بقمة  للترحيب  اإلجنليزيــة 

مجموعة العشرين.
ويظهر على مقطع الفيديو 
نشــر على "يوتيوب"، نساء 
املدينة  شــوارع  في  يرقصن 
التــي ســتعقد فيها قمة 
أن  النساء  وتغني  العشرين، 
"أطرف  احملليني هم  السكان 

ناس في العالم".
الفكــرة  الفيديــو  وصــور 
املدينة،  هذه  عن  الشــائعة 
ســكانها  يتميــز  حيــث 
بذكائهم وثرثرتهم ووديتهم، 

في  احللوى  النســاء  قدمت  كما 
الســكان  أن  ويعتقد  املقطــع، 

يحملونها معهم دائما.
ومتنــت الفرقة أن تبــث األغنية 
النشــاط واحلماسة لدى اجلميع، 
خصوصا خــالل كلماتهــا، هيا 

نتكلم! هيا نرقص! ها هي مدينة 
أوساكا الرائعة!

قمــة  اليابــان  وتســتضيف 
العشــرين ألول مرة في تاريخها، 
وجاءت األغنية تكرميا لهذا احلدث 

املهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
بســباق  احملتفلون  اســتمتع 
"رويــال أســكوت" للخيــول، 
والشــهير  املهــم  بالســباق 
أشــعة  وذلك حتت  ببريكشــاير 

الشمس وفي أجواء مبهجة. 
 ويعد "رويال أسكوت" حدثا ملكيا 
بشــأن ســباق اخليول، لكن هذا ال 

مينع أن تكون هناك أزيــاء، إذ ارتدى 
احملتفلون فســاتني أنيقــة وبدالت 
باهظــة الثمن وقبعــات رائعة، ما 
لفت األنظار خالل الســباق، والذي 
مت افتتاحــه الثالثاء املاضي بحضور 

امللكة إليزابيث. 
وكانــت أغطيــة الــرأس املميزة، 
إلى  بالنسبة  اليوم  املميز في  األمر 

الكثيرين، وحملت الكثير من الفن، 
زينت  ووردا  وزهورا  فضمت فراشات 
أشــكالها،  اختالف  على  القبعات 

وفقا إلى الديلي ميل البريطانية. 
وكان من بني الوافدين األوائل املمثل 
61 عاًمــا، الذي  كريس كوينتــني، 
وصل يــدا بيد مــع خطيبته روبن 

ديالباري.

ماراثون االناقة في سباق للخيول

"الثقافة" تقيم معرضا لالعمال 
الفنية المستعادة 

نساء اوساكا يستقبلن قادة
 مجموعة العشرين بالراب
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