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تـصــديــر الــنـفـط الـعــراقي الى االردن
ويـــســــهم في زيــــادة حـــركـــة الــــنـــقل

 .( والشاحنات لدى اجلانب
w uJŠ ¡UI

والـتـقى رئـيـس الـوزراء االردني عـمـر
الــــرزاز وزيــــر الــــصــــنــــاعــــة صــــالح
اجلــــبـــوري بــــحــــضــــور احلــــمـــوري
والسـفـيـر االردني في بـغداد مـنـتـصر
الـعـقـلـة.و خالل الــلـقـاء بـحث سـبل
االرتــقـــاء بــالــعـالقــات االقــتـــصــاديــة
والـتــجـاريـة بــ الـبــلـدين  وأهــمـيـة
. برمة ب اجلانب تنفيذ االتفاقات ا
ـــالــيـــة فــؤاد  الى ذلك  أعـــلن وزيــر ا
ـئـة من حـس عـن تـخصـيص 30 با
مــــبـــــالـغ الــــزائـــــر دوالر حملــــافـــــظــــة
كــربالء.وأكـــد حــســ خالل مـــؤتــمــر
مشـتـرك مع احملـافظ عقـيل الـطـريحي
في مبنى احملـافظـة (تخصـيص مبالغ
ـــهـــمــة في ـــتــوقـــفه ا لــلـــمـــشـــاريع ا
احملافظة وحتويل جـميع العقود على
الك حــــــسـب اخلــــــدمــــــة واالجـــــور ا
الـــيـــومــيـــة الـى عـــقــود وفـق قـــانــون
وازنة). ولفت الى (تخصيص مبالغ ا
لـلـمــحـاضـريـن اجملـانـ كــأجـور نـقل

 .( ولهم االولوية في التعي
 فـيـمـا أفـاد مـسـتـشـار رئـيس الـوزراء

عــبــد الــكــر هــاشـم مــصــطــفى بــأن
العراق يـقترب من إتـمام صفقـة تتيح
له اسـتـيـراد مـوارد الـطـاقـة من إيـران
دون الــتـــعـــامل بـــالــدوالر واعـــتـــمــاد
عـــــمـالت أخـــــرى فـي احلـــــســـــابـــــات

الوزراء عـمـر الرزاز بـغـداد على رأس
وفـد كـبـيـر مـن الـوزراء وكـانت هـنـاك
ـسـؤولـ في زيـارات مـتـبـادلـة بـ ا
البـلدين وعـقد 25 اجتـماعـا وزاريا),
مشـيـدا بـ(اجلهـد الـكـبيـر لـلسـفـارت
في الـبلـدين لـتـرجـمـة هـذه االتـفـاقات

على أرض الواقع).
واوضح احلــمـوري انـه ( الـتــوافق
عـلى اقـامة مـنـطـقـة صـنـاعـيـة اردنـية
عراقـية عـلى احلـدود وستـكون هـناك
تابعة هذا االمر واالتفاق جلان فنية 
على اعفاء البضائع العراقية القادمة
ـئة  من عبـر ميـناء الـعقـبة من  75با
ـينـاء واالنـتـقال ـنـاولـة في ا رسوم ا
من تـــبـــادل الـــســلـع عــلـى طـــريــبـــيل
صدر ـباشـر من ا وحتويلـها لـلنقل ا
للمستهلك) ,وتابع ان (األردن سيزود
العـراق بالـطـاقة الـكـهربـائـية وسـيتم
االنتهاء من الدراسات الفنية خالل 3
أشـهــر وســيــطـبـق الـربـط عـلى أرض

.( الواقع خالل أقل من سنت
ولفت الـى (االتفـاق عـلى بـيع الـعراق
لألردن  10آالف برميل نفط يومياً مع
األخــذ  بـعــ االعــتــبــار كـلـف الـنــقل
ـواصـفــات في احـتـسـاب وإخـتالف ا
سعـر النفـط األمر الـذي سيفـتح باب
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التجـارية بـ البلـدين.وقال مـصطفى
عـلى هـامش مــؤتـمـر مـنــتـدى فـالـداي
الـــدولي بـــشــــأن الـــشـــرق األوسط إن
ـــركــزي (وفـــدا كـــبــيـــرا مـن الـــبــنـك ا
اإليــراني اقــتــرح فــكــرة الـتــجــارة مع

Î«bOŠË sÞu « „dð vLŠ

ا ألكثر من سكانه احلال  ,وقد احتضن في فترة ماء وطن يتسع للجميع  ,ور
أكـثـير من ثالثـة مالين من الـعـمـالة الـعـربـية عـاشـوا بـعز وكـرم وسـخـاء عراقي ,
تـاز بأرض واسعة فيـها تضاريس مخـتلفة من السـهول إلى الهضاب إلى وطن 
اجلـبال العاليات  ,وطن كان يـسمى في فترة مـاء بأرض السواد لـكثرة اخلضرة
اء الـوفـيـر من انـهـار خـالـدة وعـيـون واهوار والـزرع واألشـجـار فيه  ,وطـن فيـه ا
ومـسـطـحـات مـائـية  ,وطن فـيه من اخلـيـرات الـكـثـير  ,نـخـيل بـاسق طـيب الـثـمر
وأشـجـار برتـقـال وزيـتون نـاهـيك عن مـحـاصيل احلـبـوب من حـنطـة وشـعـير ورز
وذرة . وطن ليس كـكل األوطان له تـاريخ مشـرف في احلضـارة واختـراع الكـلمة
والـعجـلة ,طن فيه أبـا األنبـياء قـد ولد وعـاش وفيه ديـانات مـختـلفة وفـيه اجلوامع
واألديـرة والكنائس  ,بلـد كان وال زال وهج للـثقـافة والفن والـشعر والـغناء ,وطن
أجلواهـري والسياب ونازك ووطن داخل حـسن ومسعود وحسـ نعمة والغزالي
ووطن عـبد اجلبار عبد الله  ,وطن الـشهداء واألئمة األطـهار وطن األمام احلس

والكاظم وعبد القادر .
هذا الـوطن لألسف أصـبح وحيـدا في عزلـته بـعد ان كـان العـالم يـتسـول منه كل
شيء الـثقـافـة والـعـلم والـتـنـوع والـغذاء  ,هـذا الـوطن لم يـجـني عـليـه جيـرانه من
ـســتـبـده خـلف احملـيـطـات  ,بل جـنى عـلـيه شـرقه ومـن غـربه فـقط او من الـدول ا
أبنـائه الـذين عاشـوا في كنـفه وأكلـوا من زاده وشربـوا من ماءه  ,هـذا الوطن قد
غـيرت جغرافيته من قبل اهله  ,فجـففت اهواره وهدمت حضـارته بفؤوس اجلهلة
تـآمرين واحلاقدين عليه  ,لـقد تغير كل شيء في هذا من أبنـاءه بعد ان ادخلوا ا
الـوطن فــلم جتـد صــفـة الــوطـنــيـة مـوجــودة فـيه  ,اصـبـح كل شـخص من ابــنـاءه
واحملـسـوبـ علـيه يـنـهش في حلـمه  ,بــات جـسـده شـبه مـيت بـعـد ان كـان يـنـعم
بـاحلـياة ,الـكل يحـاول تركه وحـيـد في محـنته  ,لم تـعد األصـوات تـصرخ بـاسمه
وتقـول ( العـراق .. العـراق ) أصبـحت العـيون تـتجه نـحو دول أخـرى واحلنـاجر
تصـدح بأسماء بـلدان كانت قبل عـقود مغمـورة ال صيت لها  ,وأصـبحت األلسن
تتـكلم عن أمجاد شخوص غـارق في البداوة يحـلمون ان يروا بغداد في األمس
اصـبح أبـنـاء هذا الـوطن يـحلـمـون ان يـغادروه طـلـبا لـلـعمل ,
ـال و جتــدهم يــرفــعــون شـعــارات الــوالء لــهــذا احلـاكم وا
العربي او ذاك  ,الـكل تنصل عن محنة هذا الوطن والكل
ا حـمل . الله في عـونك يا وطن استـسلم لـترك اجلـمل 

...يا عراق .

تحدة) 22/شباط /1958 يوما يعد اليوم الذي قامت فيه (اجلمهورية العربية ا
ــعــاصـرة وعـالمـة فــارقــة بـ ــقـايــيس فـي احلـيــاة الــعــربـيــة  ا تــاريــخـيــابــكل ا
:تـاريخ التـجزئـة وتاريخ الـوحـدة في الوطن الـعربي..فألول مـرة ومنـذ ما تاريـخ
يقرب من الف عـام يتحد قطران عربـيان إحتادا كامال يتخلـيان فيه عن إسميهما
الـتاريـخي ويـعلـنان لـلعالم ظـهور دولـة عربيـة جديـدة بإسم (اجلـمهوريـة العـربية
:جنـوبي (مـصـر) وشـمـالي (سـوريـا).. جـاء حتـقيق ـتـحدة) مـؤلـفـة من إقـلـيـمـ ا
ـطالب شعبية كـاسحة وجتسيدا الوحدة اإلنـدماجيةب القـطرين الشقيقـ تلبية 
إلرادة جماهـيريةهائلة وتتـويجا لإلنتصارات الكـبرى التي حققتهـا حركة القومية
الـعربـيـة بقـيـادة الزعـيم اخلـالـد جمـال عـبد الـنـاصر مـثل كـسـر إحتـكـار السالح
ستعمرون فرضـها على العرب كحلف شبوهة التي حـاول ا ومحاربـة األحالف ا
ـنـتـشـرة في عـدد من األقـطار بـغداد والـدعـوة لـلـتـخـلص من الـقـواعـد األجنـبـيـة ا
الـعـربيـة إضافـة الى الـتأمـيم اخلـالد لـقنـاة الـسويس في الـعام 1956والـتـصدي
الـبـطولي الـبـاسل للـعـدوان الـثالثي الغـاشم عـلى مـصر في أعـقـاب الـتأمـيم..لـقد
تحـدة وإنتخـاب رائد القومـية العـربية جـمال عبد أجج قيام اجلـمهوريـة العربيـة ا
الناصـر رئيسا لهاالشعور القومي ب ابـناء األمة العربية ما ب احمليط واخلليج
واوجـد حالـة طاغـية غـير مـسبـوقة مـن اإلنسـجام والـفرح واحلـماس الـثوري لدى
الـشبـاب الـعـربي الـذي تدفـقت عـواطـفه الـقـوميـة مـثل بـحـر هادر بـإجتـاه الـوحدة
ا تمتلكه من قدرات وإمكانات ماأثـبت للعالم أجمع ان العرب أمة واحدة قـادرة 
ـسـرح وإرادة حـرة ان تـوحـد نـفـســهـا وتـفـرض وجـودهـا وحـضــورهـابـقـوة في ا
ا ال يـقبل الشك أن الوحدة العـربية هي تعبير الدولي في الـوقت الذي تأكد فيه 
عن حـقـيـقة اإلنـسـان الـعربي ووجـوده الـقـومي ذاته ولـيست مـجـرد حـلم او هدف
تسـعى لتحـقيـقه.. إن لدى أمـتنـا من الروابط وعـوامل ومظـاهر ومـقومـات الوحدة
إضافـة لـثقـلـهـا البـشـري الذي يـقـترب من ال (400 ملـيـون نـسمـة) ومـساحـتـها
ـمـيز فـي قلب الـشـاسـعـةالتـي تبـلغ (14مـلـيـون كم2) ومـوقـعـهـا اإلسـتـراتـيـجي ا
الـعالم ومـا تـمـتلـكه من مـوارد وطـاقات وثـروات طـبيـعـية هـائـلـة ال حصـر لـها الى
اثر ومخزونها الروحي واإلنساني جانب ميراثها احلضاري الزاخر باألمجاد وا
الفخم وتـقاليدها وقيمها وأعرافها الباهـرة وجتاربها الغنية وقدرتها على التجدد
صاعب التي تمر بـها سيجعل منها والنمـو والعطاء وجتاوز وإستيـعاب احملن وا
قراطية واحدة من أعظم القوى إذا ما حتقـقت وحدتها القومية في دولة عربية د
ولــذلـك فــإن قـوى ي إن لم يــكن أعــظــمــهــا عــلى اإلطالق  ــســتــوى الــعــا عــلى ا
ـا وحــديـثـا قـد عـمـلت دون تـوقف وبـكل مـا ـخـتـلف أسـمـائـهـا قـد اإلسـتـعــمـار 
نع العرب تستـطيع من قوة ووسائل الـوعيد والتهديـد وبشتى الطرق واألسـاليب 
من تكـوين دولـتهم الـواحدة فـي كيـان قومي وحـدوي واحـد مثل غـيرهم من األ
ـان والـطـلـيان وغـيـرهـما الـكـثـير من األ الـتي حقـقت وحـدتـهـا القـومـيـة مثل األ

األوربيـة وغير األوربية لكي تتمكن من اإلستيالء على ثرواتهم وخيراتهم وحتطيم
صيرهم ومسـتقبلهم شخصـيتهم القومـية واحلضارية واإلسـتمرار في التحـكم 
ظـلـمـا وعدوانـا وحـسـدا وخـوفـا ..ان احلـدود احلالـيـة بـ أقـطـار الـوطن الـعربي
حدود وهمـية مصطـنعةرسمـها وأوجدها وحـددها اإلستعـمار الغربي في إتـفاقية
(سايـكس /بيكو/ ) التي  عـقدها ب اإلستـعمارين (البريـطاني/الفرنسي) في
الـعام  1916 وذلك للـحيلـولة دون وحدتـه وإبقائه ضـعيفـا مجـزءا حتت هيمـنتهم
وإمعـانـا في تكـريس جتـزئته وعـزله عن بـعضه فـقد قـام اإلسـتعـمار وسـيـطرتـهم 
القد (بـريطانيا)وحلفائها بإنشاء حاجـز بشري عنصري إستيطاني هو (الكيان
ـده بـكل الــصـهـيـوني)  في فــلـسـطـ قـلب ذلـك الـوطن الـكـبـيــر وأمـده ومـا زال 
أسـبــاب احلـيــاة والـبـقــاء بـغــيـة الـقــضـاء عــلى اي أمل في وحـدة األمــة الـعــربـيـة
ـقـدسـة ..ان عـدم حتقق وحتـررهـا الـنـهائي من اي وجـود أجـنـبي فـوق ارضـها ا
كنة ألنها كانت موجودة أصال قبل حدوث الوحـدة حتى االن ال يعني أنها غير 
ـسـتـعـمـرون والـطـامـعـون كـمـا ان (الـوجـود وحـصـول الـتـجــزئـة الـتي فـرضـهـا ا
الـقـومي ال يـشـتـرط ان يـكـون لألمــة دولـة واحـدة تـكـون تـعـبـيـرا عن ذلك الـوجـود
وجتـسـيدا لـه لكـنـه سيـكـون عـنـصـرا مـسـاعـدا او ضـروريـا ولـكـنه غـير كـاف في
فـكر القومي حتقيق عـمليـة اإلنتقـال من التجزئـة الى الوحدة) بـحسب ما يـقوله ا
الـكبـير الـدكتـور ند البـيطـار في كتـابه (حدود الـهوية الـقومـية) ...ان في مـقدمة
أسباب حـالة الضعف والتفكك والـتردي التي تمر بها أمـتنا التي تتعرض من كل
جـانب ومـكـان لـهـجـمـة إسـتـعـماريـة إرهـابـيـة ظالمـيـة حـاقـدة لم يـسـبق لـهـا مـثيل
تـستـهـدف وجودهـا كأمـة حـية هي مـا تعـانـيه من جتزئـة وتشـتت قـومي وسيـطرة
تواطئة ستبدة ا منطق الـدولة القطرية وخيانة ورجعـية وتخاذل األنظمة العربـية ا
ناضلة عادية لـوحدتها وهو ما أدركـته اجلماهير الشعـبية ا مع القوى األجـنبية ا
ـرهف الـتي بــاتت عـلى يـقـ تــام ان عبء حتـقـيق الـوحـدة بـحـسـهـا الــوحـدوي ا
صلحة األولى العربـية وجتاوز التجزئة يقع على عاتقهـا هي بإعتبارها صاحبة ا
ؤمنة بالوحدة الـعاملة في سبيلها في حتقيـقها وعلى القوى الوحدوية اخملـلصة ا
ضحـية من أجلهاولـيس على النظام الـعربي الرسمي الفـاقد للشرعـية القومية وا
عادي لـها ولطموحها الوحدوي وال على الذين يرفعون شعاراتها زورا وبهتانا وا
وهـم في احلـقــيـقــة ألـد اعـدائــهـا ... ان شــمس الـوحــدة الـعــربـيـة
تكاثفة ستـشرق مجددا بكل تأكيد برغم الغيوم السوداء ا
الــتي تــلـطخ وجـه سـمــاء أمــتـنــا الــصـافــيــة ألنـهــا الــقـدر
سـتـقـبل ...ألف حتـيـة لـلـجمـهـوريـة الـعـربـية ـصـيـر وا وا
ـتـحـدة في ذكـراهـا احلـاديـة والـسـتـ واجملـد واخلـلود ا

لبطل العروبة والوحدة جمال عبد الناصر..
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احلــاج ابــو رحــيـم .. اقــدم بــائع
صـــــحف فـي بـــــغـــــداد  مـــــا زال
صامدا مع كل التغيرات اجلذرية
الــتي حلـــقت بــعــالم الــصــحــافــة
الـــورقــــيـــة وبـــرغـم مـــا حلق من
ـؤسـسات حـيف بـالصـحـفـي وا
الــصـــحــفــيــة الــتي تــقــلص عــدد
الــعـامــلــ فـيــهـا بــاجــر الى حـد
خطيـر وضرر كبـير حلق االسرة
الـصـحـفـيـة الـتي لم يـتـحـرك احد
حلمايتها - خارج نطاق التهويل
االنــتـخـابي والــوعـود الـفـارغـة -
حتى الـثمانـون الف شهـريا التي
كـانت تـمـنح قـبل سـنـوات قـطعت
بال خــــــجل وال وجـل فـــــاكــــــثـــــر
ؤسـسـات احلكـومـية مـسـؤولي ا
يدعون اعتـمادهم واشتراكهم مع
الــصـحــافـة واالعالم لــكن احـد لم
يــلـتــفت لــلــصـحــافــة من رجـاالت
صنـاع فن القلم  لالسف الـشديد
احلــــاج ابـــو رحـــيـم اطـــال الـــله
عـمـره نـظـرة ودمـعـة تـكـاد تـكـون
تبجحون !! معبرة  فهل يعي ا
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نـظـمت غـرفـة صــنـاعـة االردن مـنـتـدى
اعمال اردني-عـراقي للـبحث في سبل
تــــنــــمـــيــــة الــــعالقــــات الــــتــــجــــاريـــة

واالسـتــثــمـاريــة والــبـنــاء عــلى مـا 
اجنازه مـن اتفـاقـيـات اقـتـصـاديـة ب

البلدين.
ـنـتـدى يـهدف  وقـال بـيـان امس ان (ا
لـلــبــحث في ســبل تــنـمــيــة الــعالقـات
التجـارية واالسـتثـماريـة والبـناء على
ما  اجنازه من اتفـاقيات اقـتصادية
ــنــتـدى بـ الـبـلـدين) ,واضـاف ان (ا
حــضــره وزيــرا الــصــنــاعــة الــعــراقي
ــــثـــلــــ عن الــــقــــطـــاع واالردني  و
اخلـــــاص واصــــــحـــــاب اعــــــمـــــال من

البلدين). 
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واكــد وزيـــر الـــصــنـــاعـــة والــتـــجــارة
االردني طارق احلموري ان التوافقات
الــتي تــوصل لــهــا اجلــانــبــان تــخــدم
مصلحة وتـطلعات البلـدين والشعب
. ولفت احلموري الى ان (ما الشقيق
حتـقق لــغــايـة االن لم يــكن صــدفـة بل
كــان تــرجــمـة لــعــمـل دقـيـق وتــرجــمـة
لكية للعراق وزيارة الرئيس للزيارة ا
الــــعــــراقي لـألردن فــــقــــد زار رئــــيس
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{ واشــنــطن (أ ف ب) - أعــلن وزيــر
اخلارجيـة األمريكـي مايك بومـبيو أن
بالده "ســــتــــتــــخـــذ اجــــراءات" لــــدعم
ــوقـــراطــيــة فـي فــنــزويال ودان الــد
أعـــمـــال الـــعـــنـف الـــتي تـــرتـــكـــبـــهـــا
"عــصـــابــات" الـــرئـــيس الــفـــنـــزويــلي

نيكوالس مادورو. 
وقال بومـبيـو على جـسابه في تـويتر
ـتـحـدة ستـتـخـذ إجراءات "الواليـات ا
ضد هؤالء الـذين يعارضـون استعادة
الــديــنــوقــراطــيــة بـــشــكل ســلــمي في
فنـزويال. اآلن هـو وقت الـتـحـرك لدعم
." احتـيـاجات الـفـنـزويلـيـ اليـائـس
وأضـاف "نــتـضــامن مع هــؤالء الـذين
يستمرون بكـفاحهم من أجل احلرية".
ودان بـومــبــيــو أعـمــال الــعـنـف الـتي
تـرتــكــبــهــا "عـصــابــات" مــادورو ضـد
ـدنـيـ وذلك بـعـد مـقـتل شـخـصـ ا
وجــــرح أكــــثــــر من  300آخــــرين في
مـواجـهــات بـ أشـخــاص يـحـاولـون
ادخــال مــســاعــدات الـى فــنــزويال من
ـادورو بـلـدان جـارة وقــوات مـوالـيـة 
سـاعـدات. وأشار تمـنع ادخـال هـذه ا
الى أن "هـــذه الـــهــجـــمـــات تـــســبـــبت
بـحــصــول وفــيـات وإصــابــات". وقـال

واد الـغـذائـية واألدويـة مـكـدسة في ا
كـولـومـبـيـا والبـرازيـل. وهـنـاك ايـضا
مساعدات عـالقة في جـزيرة كوراساو

في البحر الكاريبي.
ــــســــاعـــدات الــــتي وحتـــولـت هـــذه ا
ـتـحــدة بـصـورة قـدمـتــهـا الـواليــات ا
رئــيـــســـيــة الى مـــحـــور رئــيـــسي في
الصراع بـ مادورو وغـوايدو رئيس
اجلمـعيـة الوطـنيـة الفـنزويلـية الـبالغ
عـامـا والـذي اعـلن نـفـسه رئـيـسـا 35

انتقاليا قبل شهر بالتحديد.
وتعـيش فـنـزويال أزمـة انـسـانـية أدت
الى ارتــفــاع مــعــدالت الــفـقــر بــســبب
فرط. الركود االقتصادي والتضخم ا
واضـطـر قـارب يـحــمل مـسـاعـدات من
جزيـرة بورتـوريـكو االمـيركـية الى أن
يـعــود أدراجه بــعــد تــلـقــيه "تــهــديـدا
مـبــاشــرا بـاطالق الــنــار" من اجلـيش
الـــفـــنـــزويـــلي وفق مـــا ذكـــره حـــاكم
بورتـوريـكو ريـكـاردو روسـيلـلـو الذي
اعتـبر هـذه اخلطـوة "انتـهاكـا خطـيرا
همة انسـانية" وأمراً "مثـيراً للغضب

كن قبوله". ال 
ــئــات من كــمــا احــبــطت مــحــاوالت ا
تطوع الذين كان معظمهم بلباس ا

ـــســـاعــــدات عـــبـــر أبـــيض الدخــــال ا
احلدود الـكولـومـبيـة بـعد ان صـدتهم

قوات مادورو.
ومـنــذ الـفــجـر مــنع احلـرس الــوطـني
الـفــنــزويـلي احملــتــجـ في مــديــنـتي
أورينيـا وسان أنطـونيو من الـتحرك
ــســيل مــطــلــقــا بــاجتــاهــهم الــغــاز ا

طاطي. للدموع والرصاص ا
وكان بـاالمكـان سمـاع اصوات اطالق
النار في شوارع أوريـنيا خالل أعمال
شغـب امتـدت لـسـاعـات. وقـال الـدفاع
دني في كـولومـبيا أن مـا ال يقل عن ا
شـخـصــا اصـيـبــوا بـجـروح في 285

عابر احلدودية. مواجهات عند ا
وأمـرت كــولـومـبــيـا الحــقـا شــاحـنـات
ـــنــاطق ــســـاعــدات بــالـــعــودة من ا ا
احلدودية بعد حصول أعمال العنف.
ومـعــظم اجلــرحى من الــفـنــزويـلــيـ
الـذين كـانــوا يـحـاولــون الـدخـول الى
ـساعدات بالدهم حامـل صـناديق ا
قبل ان يصـدهم اجلنود الـفنزويـليون

الذين يغلقون احلدود.
لكن احلـادثة االخـطر وقـعت على بـعد
مئات األميـال قرب نقـطة عبـور سانتا
ايـــلــيـــنـــا دي اويـــرين عـــنـــد احلــدود

اجلنوبية مع البرازيل.
فقـد قـتل شخـصـان وجرح 31 عنـدما
ساعـدات باطالق منع جـنود دخـول ا
ـدنــيــ الـذيـن يـأمــلـون الـنــار عــلى ا
بـجـمـعـهـا وفق مـنـظـمـة فـورو بـيـنال

احلقوقية.
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وقال غوايدو للصـحافي في كوكوتا
ـســاعـدات حـيث كــان يــنـظم دخــول ا
"انــــهم يــــقــــتــــرفــــون مـــجــــازر بــــحق
الـفـنـزويــلـيـ في سـانـتــا ايـلـيـنـا دي
أويرين وسان أنطـونيو حـيث منعوا
منذ السابعة صبـاحا الفنزويلي من
ــــســــاعــــدات الــــتــــجـــــمع الســــتـالم ا

وادخالها".
وقالت دائرة الهجرة في كولومبيا ان
ــســلــحـة 60 عــنــصــرا من الــقــوات ا
الفـنزويـليـة انـشقـوا عن "ديكـتاتـورية
مـادورو". وأعــلن غــوايــدو انه ســيـتم

الترحيب بهم ولن يعاملوا كخونة.
عـارض قد أعلن سابقا وكان الزعيم ا
من مخزن قـرب جسر تـيينـديتاس في
كوكوتا عن عمليـة توزيع للمساعدات

"نــعــرب عن تــعــاطـــفــنــا الــعــمــيق مع
عــائالت الـــذين قــتـــلــوا بــســـبب هــذه
األعـــمـــال االجـــرامـــيـــة ونـــشـــاركـــهم

مطالبتهم بالعدالة.
عـــلـى صـــعــــيـــذ آخــــر حتـــول إدخـــال
مـسـاعدات انـسـانـيـة الى فـنـزويال في
اطــار عــمــلــيــة مــحــفــوفــة بــاخملــاطــر
لـلـمـعـارضـة الـفــنـزويـلـيـة الى فـوضى
دامــيـــة الـــســـبت بـــعــد إطـالق قــوات
الرئـيس نـيكـوالس مادروو الـنـار على
متظاهرين واضرام النار في شاحنات

ساعدات. محمّلة با
دخول قوافل

وقتل شخـصان أحدهـما فـتى يبلغ من
الــعــمــر  14عـامــا عــنــد احلــدود بـ
ـــنع فـــنــــزويال والــــبـــرازيـل حـــيـث 
اجلــيـش الــفـــنــزويـــلي دخـــول قــوافل
ـسـاعـدات وفق مـا اعـلـنـته مـنـظـمـة ا

مدافعة عن حقوق االنسان.
ـعـابـر احلـدودية ـئـات عـنـد ا وجرح ا
مع كولـومبـيـا خالل محـاوالت الدخال

مساعدات.
ــعـارضــة الـفــنــزويـلــيـة وكـان زعــيم ا
خوان غـوايـدو قـد حـدد الـسـبت مـهـلة
أخيرة لـتسلـيم فنزويال مـساعدات من

إيران بـالعـملـة األوروبيـة أو بالـدينار
العراقي أو بالنفط). وانخفض مؤشر
ـــالـــيــة في ســوق الـــعـــراق لالوراق ا
اضي بنسبة 0.52 جلسة اخلميس ا

ئة مستقرا عند 487.74 نقطة. با
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نــظـــمت جـــمــعـــيــة نـــحــالـي كــربالء
بـــالــتــعـــاون مع شــعـــبــة احلــشــرات
الـنـافـعــة نـدوة بـشـأن الـتـعـرف عـلى
ــاســـيــرانـــا) الــذي مـــرض (الــتـــوز
يــصــيـب طــائـــقــة الـــنــحل والـــســبل
ـــرض الـــكــــفـــيـــلــــة في عـالج هـــذا ا
وبحضور عدد في اعضاء اجلمعية.
 وقــال رئــيس اجلـمــعــيـة عــلي عــبـد
الــرسـول في كــلـمــة له خالل الــنـدوة
الــــتـي عــــقــــدت فـي مــــبـــــنى زراعــــة
احملافـظة وحـضرتـها (الـزمان) امس
انه ( العرف من خالل هـذه الندوة
اسيرانا) على وجود مرض (التـوز
النه مرض مـخفـي ومكـتشف مـؤخرا
وبـسبب انـخـفـاض في اعداد طـائـفة
ــا يـصــعب عــلى الــنــحـال الــنــحل 
تـــشـــخـــيــــصه او الـــتــــعـــرف الـــيه).
رض  تسجيله موضحا ان (هذا ا
ـــزروعــات والــذي من قـــبل وقـــايــة ا
يـؤثـر تـأثــيـرا مـبـاشـرا عـلى اخلـلـيـة
وهـــــذا مـــــا يـــــؤدي الـى الـــــتـــــراجع

بالنشاط واالنتاج). 
مــشــيــرا الى انه ( الــتــعــرف عــلى
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رض ـناسب لـهـذا ا انتـاج الـعالج ا
والـذي سـوف يـوزع عــلى الـنـحـالـ
بشروط ومـواصفـات معيـنة). مبـينا
ان (السبب الرئيس وراء تفشي هذا
ستورد رض هو النحل والعسل ا ا
ــــنــــاحل في والـــذي يــــؤثـــر عــــلى ا

العراق). 
داعــيـــا (الــنــحــالـــ في كــربالء الى
االلـتــزام بـطـريـقـة مــعـاجلـة اخلاليـا
ـــومــة لـــكـي يــتـم احلـــفـــاظ عــلـى د
الـــنــحل). ومن جـــانــبـــهــا اوضــحت
الــدكــتــورة صـــبــاح عــبـــد احلــمــيــد
مـسـؤولة شـعـبـة تـشـخـيص امراض
زروعات قائلة ان النحل في وقاية ا
ــتــمــثــلــة بــدائـرة (وزارة الــزراعــة ا
ـــزروعــات (قـــسم الـــنــحل) وقـــايــة ا
كافحة اجملـانية لهذا قامت بحملـة ا
ـرض ـعـاجلــة لـهـذاا ـرض وتــتم ا ا
ـــاكـــلـــر) عـن طـــريق عالج (الـــنـــوز
والذي  تـصنـيعه عن طـريق دائرة
الـوقايـة). مـوضـحـة ان (هـذا العالج
يــعــمـل كــسالح وكــوقــايــة ومــنــشط
خلـاليــا الــنـــحل حــيـث نــتـــمــكن من
رض قبل انتشاره). السيطرة على ا

u‰∫  وصول عناصر من احلرس الوطني البوليفاري الى بدة كوكوتا الكولومبية بعد انشقاقهم Ë

 التـخطـيط لهـا لـوقت طويل بـينـما
أحاط به رؤساء الـتشيـلي وكولومـبيا

والباراغواي.
ـسـاعدات االنـسـانـية وقال غـوايـدو "ا
سـتـصل الى فـنـزويال حـتـمـا بـطـريـقـة
سلمية وهادئـة النقاذ حياة الناس في

هذه الفترة".
وبــعــد وقت قــصـــيــر صــعّــد غــوايــدو
واجـهـة بإعـالنه دخول أول شـاحـنة ا
ساعـدات اإلنسانيـة الى فنزويال من ا
في حتــــــد لـإلغالق الــــــذي يـــــفــــــرضه
مـادورو لــكن الــشــاحــنــة الــتي أشـار
الــيـــهـــا ظــلـت عــالـــقـــة عــنـــد احلــدود

البرازيلية.
ـسـاعـدات وتـعـهـد غــوايـدو بـدخــول ا

بالرغم من احلصار.
وخــطط انــصـــاره الدخــال شــاحــنــات
عابر احلدودية ساعدات من خالل ا ا
مع كولومبـيا الى فنزويال عـبر دعمها
تطـوع يـرافقهم كـهنة بحشـود من ا
كـــاثــولـــيك فـي مــحـــاولـــة لـــتــحـــاشي

االعتقال. 
ورفض الـــزعـــيم الـــيـــســـاري مــادورو
ــسـاعــدات الـتي بـشــكل كـلـي دخـول ا
وصــفـهــا بــأنــهــا مـجــرد اســتــعـراض
وذريعـة لغـزو أمريـكي لـبالده.وبعـدما
أثار دعم كـولـومبـيـا لـغوايـدو غـضبه
أعـلن مـادورو الـســبت قـطع الـعالقـات
الـدبــلــومـاســيــة مع بـوغــوتــا وأمـهل
الدبلوماسي الكولومبي 24 ساعة

للمغادرة.
وقال مـادورو أمـام حـشـد من أنـصاره
في كراكاس "لن أنحـني ولن استسلم.
سأدافع دائـمـا عن بـلدي ولـو اسـتـلزم
ذلك ان أبــذل حــيـــاتي" وذلك بــعــد أن
أنــهى احلـــشــد مـــســيـــرة في شــوارع
ـديــنـة وهــو يـحـمـل شـعــار "ارفـعـوا ا

ايديكم عن فنزويال".
ويحتاج نحو 300 ألف فنزويلي الى
مسـاعـدات عـاجلـة وفق غـوايـدو الذي
يـطـالب بـانــتـخـابـات جــديـدة التـهـامه
مادورو بـتزويـر االنتـخـابات الـسابـقة
لضمـان اعادة انـتخـابه. وتظـهر أرقام
ـتحـدة أن حـوالي  2,7مـلـيون األ ا
شخص قـد فروا من فـنـزويال منـذ عام
آالف فـنــزويـلي 5 وأن حـوالي 2015

يغادرون بلدهم يوميا.
واتـهـمت وزارة اخلــارجـيـة الــروسـيـة

ـتـحدة وحـلفـاءها اجلمـعة الـواليات ا
في حــلـف شــمــال األطـــلــسي بـــبــحث
عـارضة في فـنزويال كيـفيـة تسـلـيح ا
وزعــمت أن واشــنـــطن أرســلت قــوات
خاصة ومعـدات بالقـرب من ذلك البلد
الواقع في أمـريـكـا اجلنـوبـيـة. وقالت
مـوســكـو إن لـديــهـا مــعـلــومـات تـدعم
تـأكيـداتـهـا لـكـنـهـا لم تـكـشف الـنـقاب
ــتـحـدثـة بـاسم وزارة عـنـهـا. وقـالت ا
اخلارجـيـة مـاريـا زاخـاروفـا إن قـافـلة
سـاعدات اإلنـسـانيـة األمـريكـية إلى ا
فنزويال قـد تؤدي الشـتباكـات وتخلق
ذريـعـة لإلطـاحـة بـالـرئيـس نـيـكوالس
مــادورو حــلـــيف مــوســكـــو بــالــقــوة.
ووصف مــــســــؤول كـــبــــيــــر بـــاإلدارة
األمريـكـيـة هـذا الـتـأكـيـد بأنه �اتـهام
غير منطقي �تنشره روسـيا من قبيل
سؤول للصحفي .�الدعاية� وقال ا
شـريـطــة عـدم نــشـر اسـمه �ال تـوجـد

حقيقة في ذلك.
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من جـهـة اخـرى  انـتـقـد وزيـر صـربي
ـتـحـدة في بـلـغـراد سـفـيـر الـواليـات ا
امس بعد تأكيـده أن صربيا "تقف في
اجلـــــانب اخلــــــاطىء مـن الـــــتـــــاريخ"
ــــعـــارضـــة لـــرفــــضـــهـــا دعـم زعـــيم ا
الفنـزويلـية خـوان غوايـدو الذي أعلن

نفسه رئيسا بالوكالة لبلده.
وانتقد السفيـر األميركي كايل سكوت
في تغريـدة موقف صربـيا من الوضع
في فــنــزويال. وكـــتب في تــغــريــدة أن
"صـربـيــا تـقف في اجلــانب اخلـاطىء

من التاريخ".
ورد وزيـر الـدفـاع الـصربـي الـكـسـندر
فــــولــــ بــــرفض "درس" الــــســــفــــيـــر
األمـــيــركـي. ونــقـــلـت عــنـه الــصـــحف
احملــلــيــة قـــوله إن "صــربــيـــا لــيــست
مسـتعـمرة" مـذكرا بـعملـيات الـقصف
التي شنها حلف شمال األطلسي على
صربـيـا في 1999 إلنـهاء الـنـزاع في
كـــوســوفـــو الـــذي ســـقط فـــيه مـــئــات
. وقــال فــولــ ـــدنــيــ الــضــحــايــا ا
متوجها إلى السفير األميركي "بعدما
قــصــفـــتم صــربـــيــا خـــســر كل حق
مــعــنــوي في الــتــحــدث عن احلــقــوق
والعدالة". وتعارض صربيا االعتراف
بإقلـيمهـا اجلنـوبي السابق كـوسوفو

الذي أعلن استقالله في 2008.


