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احتياطيات العراق من العملة الصعبة تبلغ 58.7 مليار دوالر

جمهوريون يحّذرون أوروبا من تجاهل العقوبات على طهران

الخاسرون بعد انسحاب
أميركا من االتفاق النووي

بغداد - الصباح الجديد:
ألزم مجلس الوزراء في جلســته 
الثالثاء،  األول  أمــس  املنعقــدة، 
برئاسة حيدر العبادي، وزارة املوارد 
املائية  احلصــة  بإيصال  املائيــة 
حملافظة البصــرة، في حني أوصى 
بالتحقيق في أســباب انخفاض 
الشرب  مياه  في  الكلور  نســبة 
تقّدم  أن  وعلى  البصرة  مبحافظة 

النتائج خالل أسبوع
وذكر بيان ملكتب رئاســة الوزراء، 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
ناقش بشكل  الوزراء  ان" مجلس 
املتخذة ملعاجلة  االجراءات  موسع 
تلوث املياه في محافظة البصرة، 
احلكومية  للجنة  تقرير  تقدمي  ومت 
التي ذهبت الى البصرة ومت اتخاذ 
تضمنت  القرارات،  من  مجموعة 
التزام وزارة املــوارد املائية بايصال 
احلصــة املائية حملافظــة البصرة 
ملعدل 75 مترا مكعبا/ ثانية حلدود 
البصــرة وازالة التجــاوزات على 
النهر، ومتابعة نسبة الكلور في 
املاء املنتج في محطات التصفية 
على مدار الســاعة وايام العطل 
ومنها مشــاريع املــاء التي تدار 
من القطاع اخلاص ومتابعة منح 
وتعزيز  لهــا،  االصولية  االجازات 
دائــرة صحــة البصــرة باالدوية 
وااللتزام  اخملتبرية  واملســتلزمات 
باجــراء الفحوصــات اخملتبريــة 
محطات  مــن  امليــاه  وفحــص 

بتنفيذ  العمل  واطالق  التصفية، 
مشــروع معاجلة مجاري البصرة 
املتوقف منذ عام 2015، وعلى ان 
تتولى محافظــة البصرة اصالح 
التكسرات في شــبكات التوزيع 
من  الالزمة  املبالــغ  وتخصــص 

البترودوالر.
كمــا مت التوجيــه بقيــام وزارة 
البلديــات باجــراء التحقيق في 
الكلور  نســبة  انخفاض  اسباب 
في مياه الشرب مبحافظة البصرة 

وتقدم النتائج خالل اسبوع.
وكانــت تقاريــر أفــادت ان املياه 
املنتجــة فــي اغلــب محطات 
البصرة  مشاريع ماء االسالة في 
لم تعقــم بالكلــور، األمر الذي 
تسبب في حاالت مرضية وصفها 
البعض باملئات فيما عدها بعض 

آخر باالالف.
من  األغلبيــة  وجهــت  وفيمــا 
املواطنني اتهاماتها الى احلكومة 
في بغــداد، وعزت أســباب تردي 
اخلدمات الى الفســاد، دان آخرون 
او  البصرة،  فــي  احمللية  احلكومة 
بلوغ  فــي  مســاهمة  اعتبروها 
احملافظة احلال الــذي بلغته، غير 
الدكتور  العــراق  أطباء  نقيب  ان 
عبد االمير محســن، الذي طالب 
العامليــة  الصحــة  منظمــة 
بالتدخــل أورد ســببا صادما رأى 
انه قد يكون وراء تســمم اآلالف 
البصرة من  من سكان محافظة 

املياه.
وقال محسن ان "مواداً كيمياوية 
في مياه البصرة قد تكون املسبب 

حلاالت االصابة باالسهال واملغص 
االمعائي".

وطالب "بتدخل منظمة الصحة 

العامليــة للمســاعدة في حتديد 
نوعية امللوثــات واملعاجلات، اذ قد 
تكون هناك تأثيرات مســتقبلية 

على صحــة املواطنــني ال ميكن 
التكهن بها اآلن".
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"أطباء العراق" و"حقوق اإلنسان": ملوثات كيميائية 
في المياه سببت تسمم المواطنين في البصرة

املياه تسبب التسمم للعديد من املواطنني في البصرة

األحزاب الكردستانية تتفق سرًا
الموصل تحتضن أول مهرجان2على تأجيل انتخابات برلمان كردستان 

3 فني وموسيقي عراقي وعربي

مجلس الوزراء يلزم الموارد المائية بزيادة حصتها والتحقيق في عدم تعقيم المياه 

a

بغداد - الصباح الجديد:
العالي  التعليــم  وزيــر  أكــد 
والبحــث العلمي عبــد الرزاق 
العراق  التزام  الثالثاء،  العيسى، 
العلمية  واآلليــات  بالبرامــج 
الدولية  الوكالة  لدى  املعتمدة 

للطاقة الذرية.
وقالــت الــوزارة في بيــان لها 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه، إن "وزيــر التعليم العالي 
والبحــث العلمي عبــد الرزاق 
العيســى تفقد موقع مفاعل 
اإلجناز  مراحل  ووصــف  متوز   ١٤
املتعلقــة مبعاجلــة اخمللفــات 

النووية بالناجحة".
ونقــل البيــان عن العيســى 
ممثال  العــراق  "التزام  تأكيــده 
بخبراء التعليم العالي والعلوم 

والتكنولوجيا بالبرامج واآلليات 
العلمية املعتمدة لدى الوكالة 
الذرية من  للطاقــة  الدوليــة 
املنصوص  األهداف  حتقيق  أجل 

عليها في االتفاقات الدولية".
وأضاف البيان أن "وزير التعليم 
الى شــرح  العالــي اســتمع 
مفصــل للتطــورات املتعلقة 
الفنية  املعاجلــات  إجناز  مبراحل 
ملوقع مفاعل ١٤ متوز وثمن جهود 
والعاملني  العراقيــني  اخلبــراء 
املشروع  وحرصهم على إكمال 
وفق  وعلى  قياسية  مدة  ضمن 

معايير علمية".
وزارة  أصــدرت  آخر،  في صعيد 
التعليــم العالــي، امس األول 
الثالثاء، توضيحاً بشأن مشروع 
اجلامعات  في  العليا  الدراسات 

أن  مؤكدة  األهليــة،  والكليات 
الشتراطات  يخضع  املشــروع 

علمية رصينة.
وقالــت الوزارة فــي بيان تلقت 

الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
للمهتمــني  "توضيحــا  إنــه 
التعليم  لشــؤون  واملتابعــني 
العلمية  وتفصيالتها  العالــي 
فإن  األكادمييــة  ومشــاريعها 
في  العليا  الدراســات  مشروع 
اجلامعــات والكليــات األهلية 
علمية  الشــتراطات  يخضــع 

رصينة منها".
وأضافت أن االشتراطات هي "أن 
الكلية ضمن  أو  تكون اجلامعة 
املواقــع اخلمســة األولــى في 
للجامعات  الوطني  التصنيف 
والكليــات األهلية، وأن يحصل 
القســم العلمــي فيها على 
برامجــي  اعتمــاد  شــهادة 
مــن منظمــة اعتمــاد دولية 

معتمدة".

الدراسات  "فتح  أن  الى  ولفتت 
للضوابــط  يخضــع  العليــا 
اجلامعــات  فــي  املعتمــدة 
"التزام  مؤكــدة  احلكوميــة"، 
في  التعليميــة  مؤسســاتنا 
حتقيــق أهدافهــا ذات النفــع 
العــام علــى وفق الســياقات 
التي تناســب عراقة املؤسسة 

األكادميية العراقية".
العالي  التعليــم  وزيــر  وأعلن 
والبحــث العلمي عبــد الرزاق 
اســتمارة  إطــالق  العيســى 
للكليات  االلكترونــي  التقدمي 
القليلة  األيــام  خالل  واملعاهد 
املقبلــة، فيمــا بــني أن العام 
 2020  –  2019 الدراســي 
سيشــهد افتتاح الدراســات 

العليا باجلامعات االهلية.

تقريـر
أصدرت توضيحًا بشأن الدراسات العليا في الجامعات والكليات األهلية

"التعليم" تؤكد التزام العراق بالبرامج 
واآلليات المعتمدة لدى وكالة الطاقة الذرية

بغداد - الصباح الجديد: 
يحتفل البغداديون في اليوم الثاني 
الثاني  تشرين  شهر  من  والعشرين 
املقبــل في رحــاب جامعــة بغداد 

باجلادرية بيوم بغداد. 
وباشــرت اللجنة العليا الحتفالية 
لبحث  أعمالها  السنوي  بغداد  يوم 
فقرات الفعاليات واالنشــطة التي 

ستتضمنها هذه االحتفالية. 
وذكرت مديرية العالقات واالعالم في 
اجلامعة امــس، ان " اجتماعا عقد 
مبقر مديرية املــرور العامة بحضور 
الدكتورة أمينة بغداد ورئيس جامعة 
العــام تضمن  املرور  بغداد ومديــر 
والفعاليات  االســتعدادات  بحــث 
ومنها  اليــوم  بهذا  التي ســتقام 
والرياضية  واالعالميــة  الثقافيــة 

واستعراض  والشبابية  والفلكلوية 
للعربات التي جترها اخليول )الربالت( 

والسيارات الكالسيكية ."
واضافــت ان " االجتمــاع تضمــن 
االتفاق على تشــييد جسور لعبور 
املشاة يربط جهتي الشارع الرئيس 
الذي يقــع عليه مدخــل اجلامعة 
الرئيس في اجلادريــة من قبل امانة 
هامش  على  سيفتتح  والذي  بغداد 
بغداد كمــا جرى  يــوم  فعاليــات 
التاكيــد على اجنــاز حملة تنظيم 
وتاثيث وتزيني العديد من الشــوارع 
الرئيسة بهذه املناسبة منها شارع 
الكرخ  في  دمشــق  وشارع  الكرادة 
وشــارع ابو طالب وشــارع الربيعي 

وغيرها من الشوارع ."
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفط ارتفاع مجموع 
واإليــرادات  النفطيــة  الصــادرات 
املتحققة لشهر متوز املاضي مقارنة 
بشــهر حزيــران املاضي، بحســب 
اإلحصائيــة النهائيــة الصادرة من 
العراقية  النفط  تســويق  شــركة 

}سومـو{.
الصباح  تلقــت  للوزارة  بيــان  وذكر 
اجلديد نســخة منه " بلغت كمية 
الصــادرات من النفط اخلــام }109{ 
مليونــا و}857{ الــف و}705{ برميل 
وثمنمائة  ماليــني  وتســعة  مائة   {
وسبعة وخمســون الف وسبعمائة 
وخمسة برميل{ ، بإيرادات بلغت }7{ 

مليارات و}532 { مليونا و }500{ الف 
دوالر } ســبعة مليارات وخمسمائة 
وخمســمائة  مليونا  وثالثون  واثنان 

الف دوالر{" .
وقــال املتحدث باســم وزارة النفط 
ان"  البيــان  عاصم جهاد بحســب 
مجموع الكميات املصدرة من النفط 
اخلام لشــهر متوز املاضي من احلقول 
النفطية في وســط وجنوب العراق 
بلغــت }109{ مليونــا و }857{ الف 
و}705{ برميــل ، بإيــرادات بلغت }7{ 
مليارات و}532 { مليونا و }500{ الف 
دوالر ، فيما لم تســجل االحصائية 

صادرات من حقول كركوك" .
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بغداد - الصباح الجديد:
والتطوير  البحث  هيئة  شــاركت 
وزارة  تشــكيالت  إحدى  الصناعي 
الصناعة واملعــادن في تدريب عدد 
مــن طلبــة اجلامعــات العراقية 
العالي  التعليــم  لــوزارة  التابعة 

والبحث العلمي.
املهندس  الهيئة  عــام  مدير  وقال 
عبــد الغني ال جعفــر أن الهدف 
الرئيس من هذه اخلطوة هو تدريب 
النخبــة من الطالب  وتأهيل هذه 
الذين على أبواب التخرج مبا يتوافق 
مع االحتياجــات العامة للوظائف 
واخلاصة مبجال تخصصات الهيئة .
واضاف املديــر العام ان عددا كبيرا 
أبدوا  والطالبــات  الطــالب  مــن 

ارتياحهــم فــي اعمــال التدريب 
وخاصــة على االجهــزة العلمية 
مجال  فــي  واحلديثــة  املتطــورة 
لتلقــي  العلمــي  تخصصهــم 
تدريبهم السنوي واخلروج بالفائدة 
العلميــة  املرجــوة ، الفتــا" الى 
اكمال جدولة انضمام املتدربني من 
الكليات واجلامعــات مثل جامعة 
التكنولوجية  واجلامعــة  بغــداد 
واملستنصرية وغيرها من الكليات 
العلمية بطريقة فعالة متكننا من 
استيعابهم اضافة الى توزيع عدد 
من الطالب الى قسم من شركات 
اخذين  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
بنظر االعتبــار التخصص العلمي 

واملوقع اجلغرافي للطالب .

22 من تشرين الثاني المقبل 
االحتفال بيوم بغداد السنوي 

اكثر من 7 مليارات دوالر إيرادات 
النفط في تموز الماضي

التطوير الصناعي تشارك في 
تدريب نخبة من طلبة الجامعات 

بغداد - الصباح الجديد: 
قررت احملكمة االحتادية العليا، أمس 
األربعاء، مفاحتة نقابة اجليولوجيني 
بأســماء  الئحة  لتقدمي  العراقيني 
متخصصــني في اجملــال النفطي 
لكي يتــم اختيــار ثالثــة خبراء 
منهم يقدمون تقريرا بشأن دعوى 
النفط  إقليم كردستان  استخراج 
مباشــرة،  وتصديره  أراضيــه  من 

ســيكون  االختيــار  أن  مؤكــدة 
باالتفاق مع اطراف الدعوى.

وقال املتحدث الرسمي للمحكمة 
إياس الســاموك في بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، إن 
عقدت  العليا  االحتاديــة  "احملكمة 
القاضي مدحت  برئاسة  جلستها 
احملمود وحضــور القضاة االعضاء 
وزير  دعــوى  فــي  ونظرت  كافــة 

النفط/ اضافــة لوظيفته، بطلب 
الــزام املدعي عليه وزيــر الثروات 
كردســتان/  اقليم  في  الطبيعية 
اضافة لوظيفتــه، بتنفيذ ما جاء 
بأحكام الدستور والقوانني النافذة 
ذات الصلة وتسليم كامل االنتاج 
النفطــي املنتج فــي االقليم إلى 

وزارة النفط االحتادية".
وأضاف، أن "اجللسة شهدت حضور 

املدعي  األطراف وهم وكالء  جميع 
وزير النفط االحتادي، ووكيل املدعى 
عليه وزير الثــروات الطبيعية في 
الثالثة  األشخاص  ووكالء  اإلقليم، 
رئيس مجلس الوزراء االحتادي، ووزير 
املاليــة االحتــادي، ورئيس مجلس 
الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة 

إلى وظائفهم".
تتمة ص3

السليمانية - عباس كاريزي:
نفى مدير معهد )PAY( للتربية 
ســرور  الدكتــور  والتنميــة، 
مفوضية  متكــن  الرحمن،  عبد 
إقليم كردستان،  االنتخابات في 
مــن تنقية وتنظيف ســجالت 
الناخبني من األســماء الوهمية 

والوفيــات التي قــال إن عددها 
املعهد  إلحصــاءات  وفقا  يصل 

الى 500 ألف اسم.
في حديث  الرحمــن  عبد  واكد 
للصبــاح اجلديــد، ان املفوضية 
احلالية غير مســتقلة وليست 
مهنيــة و غير متهيئــة إلجراء 

"ان فشــلها  واردف  االنتخابات، 
في اجــراء االســتفتاء واالعداد 
له خيــر دليل علــى ذلك، النها 
اغلب  اوال غيــر مســتقلة الن 
اعضائهــا رشــحوا مــن قبل 
االحزاب السياسية، فضالً عن ان 
حكومة  طريق  عن  يأتي  متويلها 

االقليم، ما يجعلها مؤسســة 
خاضعة حلكومة االقليم، وليس 
لديها ميزانيــة خاصة من قبل 
البرملان كمــا كان ينبغي، وهي 
بذلك غير خاضعة لرقابة برملان 

كردستان.
تفاصيل أوسع ص2

أغلب أحزاب إقليم كردستان تساوم على
حقوق الشعب والمفوضية ليست نزيهة

االتحادية تستعين بنقابة الجيولوجيين مدير معهد )PAY( للتربية والتنمية:
بشأن استخراج كردستان للنفط وتصديره مباشرة

بغداد - وعد الشمري:
أمس  االحتادية،  احلكومــة  أكدت 
األربعــاء، أن تعاطيهــا مع أزمة 
العقوبــات املفروضــة على إيران 
املصلحة  منطلــق  مــن  يأتــي 
الوطنية العليا، الفتة إلى سعيها 

للوصــول إلى رؤيــة موحدة مع 
تبعد  األميركية  املتحدة  الواليات 
التجارية  العالقــات  الضرر عــن 

العراقية مع دول اجلوار.
مجلس  باســم  املتحدث  وقــال 
إلى  فــي تصريح  احلديثي  الوزراء 

"املعيار  إن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
املعتمــد مــن قبــل احلكومــة 
االحتادية بشأن التعامل مع ملف 
إيران  على  األميركيــة  العقوبات 
العليا  الوطنيــة  املصلحــة  هو 
بوصفها الفيصــل في جميع ما 

نتخذه من قرارات".
وأضــاف احلديثــي أن "االلتــزام 
بتلــك العقوبات، ومتى ما وجدت 
على  ضرراً  يخلــف  أنه  احلكومة 
العراقــي  املواطــن  مصلحــة 
ســيتم مناقشة االمر مع اجلانب 

االميركي".
"نيــة حقيقيــة  وحتــدث عــن 
ملناقشــة  االحتادية  للحكومــة 
املوضوع مع املسؤولني االميركيني 
لضمان عدم احلاق العقوبات ضرراً 

باملواطن العراقي".

"هنــاك  ان  احلديثــي  وأوضــح 
تعامــالت يومية بني العراق وايران 
في جوانــب مهمة وحساســة 
للمواطــن يجــب أن تؤخذ بنظر 

االعتبار".
تتمة ص3

الحكومة: نتعامل مع العقوبات على إيران من منطلق المصلحة الوطنية
تبحث عن رؤية تضمن عدم إضرار العراق من انقطاع التعامالت مع الجوار
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بغداد - الصباح الجديد:
النفــط  وزارة  اســتوردت 
اســطوانة  ألــف   250
جديدة  بالســتيكية  غــاز 
لتوزيعهــا علــى املواطنني، 
مبينــة أنها باشــرت أيضاً 
السكنية  اجملمعات  بتجهيز 
بالغاز عــن طريق منظومة 

األنابيب.
الرســمي  املتحدث  وقــال 
باســم الوزارة عاصم جهاد 
إن "الوزارة اســتوردت  امس 
اســطوانة  ألــف   250
من  جديــدة  بالســتيكية 
مناشــئ أوروبيــة ســيتم 
توزيعهــا علــى املواطنني"، 
االسطوانات  "هذه  أن  مبيناً 
ســيتم  البالســتيكية 
اســتبدالها باخرى حديدية 

مجاناً".

أن  جهــاد،  وأضــاف 
البالستيكية  "االسطوانات 
خفيفة الوزن وال يتعدى وزن 
الواحدة الفارغة منها ما بني 
-5 6 كيلــو، واململوءة منها 
تبلغ ما بني 18 إلى 19 كيلو، 
في حــني اســطوانة الغاز 
احلديدية الفارغة تبلغ ما بني 
16 الى 17 كيلــو واململوءة 
ما بــني 28 الــى 29 كيلو" 
"الوزارة  أن  إلــى  مشــيرا   ،
 300 اســتوردت  ان  ســبق 
بالستيكية  اسطوانة  ألف 
وزعت على   2010 عــام  في 
اجملمعات  وخاصة  املواطنني، 
خفيفة  كونها  الســكنية 
حملهــا  ويســهل  الــوزن 
ونقلها مقارنة باالسطوانات 

احلديدية".
تتمة ص3

النفط تستورد 250 ألف 
اسطوانة غاز بالستيكية وتغذي 

المجمعات السكنية باألنابيب

عبد الرزاق العيسى



الصبــاح  ـ  الســليمانية 
الجديد ـ عباس كاريزي:

برملان  انتخابــات  تأجيــل  بــات 
في  اجراؤها  املزمــع  كردســتان 
الثالثن من شــهر قاب قوســن 
ابداء  الرغم مــن  ادنى، علــى  او 
الكردســتانية،  االحــزاب  اغلب 
باملواعيد  االلتــزام  اســتعدادها 
احملددة إلجرائها فــي الثالثن من 

شهر ايلول سبتمبر املقبل.  
وبينما تخشى اغلب االحزاب عن 
االعالن رسمياً عن رغبتها بتأجيل 
اجراء االنتخابات الى موعد الحق، 
ريثما تنتهي من املساعي املبذولة 
العراقية  احلكومــة  لتشــكيل 
فيها،  الكرد  واستحقاق  اجلديدة، 
وبينما قال رئيس حكومة االقليم 
نائــب رئيس احلــزب الدميقراطي 
بارزاني،  نيجيرفان  الكردســتاني 
انه ال يوجد اي عائــق امام اجراء 
االنتخابــات فــي موعدها احملدد 
من الناحيــة الفنية، اعلنت عدة 
احــزاب انهــا ترغب فــي تأجيل 
اجرائهــا ريثما تتأكــد من نقاء 
ونظافة ســجالت الناخبن التي 
قالت ان شــكوكا كثيرة تشوبه 
باحتوائــه علــى االف االســماء 
تذهب  التي  والوفيــات  الوهمية 

لصالح طرف سياسي معن.
واضاف بارزاني في مؤمتر صحفي 
عقــده مــع امــن عــام االحتاد 
االســالمي صــالح الديــن بهاء 
الدين خالل زيارة قام بها الى مقر 
االحتــاد في اربيل امــس االربعاء، 
اذا كان الي طــرف اعتراض على 
اجــراء االنتخابات فــي موعدها 
من الناحية السياســية فعلية، 
ان يقــدم طلبا مبــررا بذلك الى 
برملان كردســتان،  او  املفوضيــة 
بالتأجيل،  يطلب فيــه رســميا 
واردف » ولكــن حلد االن لم يقدم 
اي طرف سياســي طلبا رسمياً 
بذلك، وان االنتخابات ستجري في 

موعدها احملدد«.
بــدوره قال صــالح الديــن بهاء، 
يعــد  االســالمي  االحتــاد  ان 
اجــراء االنتخابات فــي موعدها 
اســتحقاقا جماهيرياً  اال انه في 
حال بروز ايــة عقبات او معوقات 
قاهرة متنــع اجراءها في موعدها 
يكون  ان  ينبغــي  عندهــا  احملدد 
هناك اجماع سياســي وشعبي 
على ذلــك، وان ال يتفرد اي طرف 

باتخاذ قرار مصيري كهذا وحده.  
من جانبهــا قالت حركة التغيير 
فــي احــدث تصريح لهــا، انها 
متفقة مع االحتــاد الوطني على 
كردستان،  برملان  انتخابات  تأجيل 
املفوضية  قــدرة  لعــدم  نظــرا 
احلالية املوجودة في االقليم على 
تقدمي ضمانات بالشفافية و عدم 

التالعب في سجالت الناخبن.
في  الوطني  اجمللــس  رئيس  وقال 
رؤوف  الدكتــور  التغيير  حركــة 
تابعته  تصريــح  فــي  عثمــان، 
الصباح اجلديد، ان حركة التغيير 
واالحتــاد الوطني اتفقا في احدث 
على  بالعمل  عقــداه  اجتمــاع 
كردستان،  برملان  انتخابات  تأجيل 
لديهما  شــكوك  لوجــود  نظرا 
بحدوث تالعب وتزوير سوف يتجه 
الحتمد  مسارات  الى  باالنتخابات 

عقباها. 
 )PAY( بــدوره نفى مديــر معهد
الدكتور سرور  والتنمية   للتربية 
املفوضية  تكون  ان  الرحمن،  عبد 
وتنظيف  تنقية  قد متكنت مــن 
االسماء  من  الناخبن  ســجالت 

ان  التي قال  والوفيــات  الوهمية 
عددهــا يصل وفقــا إلحصاءات 
املعهد الى 500 الف اســم، كما 

تدعي.
واكد عبــد الرحمن فــي حديث 
ان املفوضية  للصبــاح اجلديــد، 
احلالية غير مســتقلة وليســت 
مهنية و هي غير متهيئة إلجراء 
االنتخابــات، واردف »ان فشــلها 
واالعداد  االســتفتاء  اجــراء  في 
له خيــر دليل على ذلــك، النها 
اوال غيــر مســتقلة الن اغلــب 
اعضائها رشحوا من قبل االحزاب 
ان متويلها  عن  السياسية، فضالً 
يأتي عــن طريق حكومة االقليم، 
خاضعة  مؤسســة  يجعلها  ما 
حلكومــة االقليــم، وليس لديها 
ميزانية خاصة مــن قبل البرملان 
كما كان ينبغي، وهي بذلك غير 

خاضعة لرقابة برملان كردستان.
واضاف عبد الرحمن، »ان انشــاء 
هذه املفوضية وفقا لهذه االسس 
جعلهــا جتربة فاشــلة وهي في 
عداد املؤسســات الفاشلة التي 
»ان  اسســت في االقليم، مبيناً 

ان  بها  ينبغــي  كان  املفوضيــة 
تكون الســاتر االخير في الدفاع 
عن حقــوق املواطنن وان تضمن 
في  ومالذهم  الدميقراطية  املبادئ 
عن  بعيدة  نزيهة  انتخابات  اجراء 

الغش والتالعب.
واتهم عبد الرحمن اغلب االحزاب 
مبا فيها املعارضة باملساومة على 
عن  والتخلي  الشــعب  حقــوق 
ليس  ألنه  الدميقراطيــة،  املبادئ 
لديهــا موقفا واضحا من مماطلة 
على  وجتاوزهم  الســلطة  حزبي 
القوانن والشرعية، معتبرا احلزب 
بزعامة  الكردستاني  الدميقراطي 
مســعود بارزاني السبب الرئيس 
وراء املصائــب التــي عانى منها 
املستفيد  وانه  كردستان،  شعب 
االوحــد من اجــراء االنتخابات او 
تأجيلها، ألنه قام باعداد نفســه 
جيدا لكســب االنتخابــات بأية 
طريقــة كانت، حتــى وان كانت 
غير شــرعية، مضيفاً ان شعب 
كردستان سيكون املتضرر االكبر 
مــن تأجيــل االنتخابــات وعدم 

اجرائها في موعدها احملدد.

بدوره قال شــيروان زرار املتحدث 
باســم مفوضيــة االنتخابــات 
ان  االقليــم،  فــي  واالســتفتاء 
املفوضيــة متكنت خــالل الفترة 
الكثير  معاجلــة  من  الســابقة 
من اخللــل واالضافات والتجاوزات 
في سجالت  موجودة  كانت  التي 

الناخبن.
واشار زرار الى ان االساس واملصدر 
الوحيــد الــذي اعتمــدت عليه 
وتنقية  حتديــث  في  املفوضيــة 
الناخبن، هو سجالت  ســجالت 
البطاقــة التموينيــة، الذي قال 
انها غير دقيقــة، ما دفع ببعض 
االحــزاب والقــوى السياســية 
الى اتهــام املفوضية بالفشــل 
تنقية  على  بقدرتها  والتشكيك 

سجالت الناخبن.
واضــاف زرار، ان قانــون رقــم 4 
اجراء  صالحية  املفوضيــة  مينح 
االنتخابات، وان املفوضية اتخذت 
جميــع االســتعدادات املطلوبة 
إلجرائها في موعدها، وان الذهاب 
نحو التأجيل وارد اال انه ســيضر 

باجلميع.

ووفقا لقرار املفوضية فان احلمالت 
في  ســتبدأ  االنتخابية  الدعاية 
املقبل  ايلول  اخلامس من شــهر 
وتنتهي في 28 منــه اي قبل 48 
ســاعة من بدء االنتخابات املقرر 
اجراؤها في 30 من شــهر ايلول 

سبتمبر املقبل. 
 )PAY( معهــد  رئيــس  وكان 
سرور  الدكتور  والتربية  للمراقبة 
عبد الرحمــن، قد اعلن عن اجراء 
معهده متابعة ألعداد االســماء 
ســجالت  في  املوجودة  الوهمية 
الناخبــن باإلقليــم، حتتوي على 
قرابة 900 الف اسم وهمي وهي 
ما تكفــي ألربعــن مقعدا في 

برملان االقليم.
الرحمن، ان ســجل  واضاف عبد 
فــي  االن  املعتمــد  الناخبــن 
يضم  انــه  عن  عــدا  االقليــم، 
الوهمية  الكثير مــن االســماء 
والتكــرار والوفيــات، فهو يضم 
كذلــك اســماء مواطنــن من 
اجزاء كردســتان االخرى واسماء 
مواطنن كرد من املناطق املتنازع 

عليها.    

بغداد ـ الصباح الجديد

اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشــغال العامة عن ادراج ) 17 ( حياً 
سكنياً العادة تأهيلها وتطويرها ضمن 
موازنة عام 2019 في محافظة النجف 

االشرف.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات 
الهندسية والفنية العاملة في مديرية 
بلدية النجف األشــرف التابعة ملديرية 
البلديــات العامــة إحدى تشــكيالت 
الوزارة انهت ادراج 17 حيا سكنيا جاهز 
للتأهيل ضمن املشاريع املقترح تنفيذها 
في موازنة العــام املقبل بعد املصادقة 
عليهــا من خــالل أعداد الكشــوفات 
تأهيــل مجموعة من  بإعــادة  اخلاصة 
األحيــاء الســكنية وحســب البنــى 
التحتيــة فيها ومبا يتــالءم مع األموال 
املرصودة لذلك ، مشــيراً الى أن بعض 
األحيــاء رصدت مبالــغ أضافية إلعادة 
تأهيلها إلكمال مشاريع البنى التحتية 
لتكــون جاهزة بغيــة إحالتهــا على 

الشركات اخملتصة بتنفيذ املقاوالت.
وبن املركز االعالمي أن األحياء املشمولة 
بإعادة التأهيل هي أحياء )القدس األول 
والقــدس الثاني وشــوارع حي املكرمة 
والصدر( وشــوارع حي السالم، وشوارع 
حي الفرات، وحــي امليالد القدمي واجلديد 

النجف  مبلعــب  احمليطــة  والشــوارع 
األشرف االوملبي فضالً عن شوارع أحياء 
حي الغري وشوارع حي النفط وشوارع 
حــي األطباء وشــوارع حــي احلرفين 
وشوارع حي الثورة وشوارع حي السواق 

وحي األمام املهدي وحي اجلمعية(.
واشــار املركــز االعالمي  إلــى أكمال 
خط اجملاري للشــارع اخللفي حلي املثنى، 
وتأهيــل أعمــال اجملــاري لشــارع حي 
الكرامــة – الغديــر ، مبينــاً  أن بلدية 
النجف تســعى لتقدمي أفضل اخلدمات 
للمواطنن واألرتقــاء بالواقع العمراني 

للمحافظة. 
على صعيد متصل اعلنت وزارة األعمار 
بتنفيذ حملــة خدمية  املباشــرة  عن 
كبرى لرفع األنقاض من الطريق الرابط 

بن )كربالء - النجف (.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات 
الهندســية والفنية في مديرية بلدية 
العامة  البلديات  التابعة ملديرية  كربالء 
بتنفيذ  الوزارة باشرت  إحدى تشكيالت 
اعمــال حملــة خدمية واســعة لرفع 
األنقاض من الطريق الرابط بن كربالء - 
النجف  وصوالً إلى حي امليالد للمباشرة 

بأعادة تأهيل الطريق .
وبــن املركــز االعالمــي أنــه مت إعداد 
الكشف األولي إلجناز ما يقارب ) 1400( 
م.ط  وبعرض ) 9 ( متر للشــارع مشيراً 
التنفيذ سيكون على مرحلتن،  أن  إلى 

األولى تتضمن تنفيذ ما يقارب 650 م.ط 
والثانية ستكون 750 م.ط وبإجتاه واحد 
، مشــيرا الى أنه نظراً للطلبات امللحة 
إليهم  للمواطنــن ولتقدمي اخلدمــات 
أرتــأت املديرية املباشــرة بتنفيذ طريق 
الذهاب إلى حي امليــالد كمرحلة أولى 
وحســب ما متوفر من ســيولة نقدية 
لدائرة البلدية ضمــن موازنتها احلالية 
للعام 2018 ،موضحاً انه سيتم شمول 

عدد من األحياء السكنية بتنفيذ بعض 
الشــوارع فيها حيث مت تشكيل اللجان 
اخلاصة بتنفيذ تلك الشــوارع فيما  مت 
حتديد فترة أمدهــا 90 يوم إلجناز العمل 

في هذا املشروع . 
الــوزارة عن تنفــذ اعمال  كما اعلنت 
حمــالت خدمية كبرى في مركز املدينة 
مبحافظة كركوك ، وان املالكات الفنية 
واخلدميــة العاملة فــي مديرية بلدية 

كركوك التابعة ملديرية البلديات العامة 
نفذت حمالت خدمية فــي العديد من 
االحيــاء والســاحات وشــوارع املدينة 
في مركز احملافظــة ضمن خطة معدة 
مســبقاً من أجل حتسن واقع اخلدمات 
إلى أن هذه  املقدمة للمواطنن مشيراً 
احلمالت جاءت دعماً وإســناداً للحمالت 
اخلدميــة اليومية من أجل تقدمي أفضل 

اخلدمات .

وبن املركز االعالمي أن احلمالت اخلدمية 
 16.913  ( بواقع  النفايات  شــملت رفع 
( طنــا و ) 6.776 ( م3 مــن األنقاض و ) 
60 ( طنا من الســكراب باالضافة الى  
بواقع  شــوارع  وتنظيف  وغسل  كنس 
مســتنقعات  وردم  م.ط   )  442.250  (
توزيع  عــن  وتســوية ســاحات فضالً 
حاويات بالستيكية كبيرة على االحياء 

بعدد )37( حاوية للنفايات.
كما اعلنــت الوزارة عن حتقيق نســب 
اجناز متقدمة في تنفيذ مشروع طريق 
)بلــدروز – مندلــي( الواقــع مبحافظة  
ديالى ضمن املشاريع املموله من البنك 
الدولــي العــادة اعمار املناطــق احملررة 
وبكلفة بلغت اكثر من ٨ مليارات دينار 
، وان شــركة اشــور العامة وباشراف 
دائرة الطرق واجلســور التابعتن للوزارة 
اجنزتا جميع هذه املراحل بنسبة ١٠٠% 
من طريق )بلــدروز - مندلي ( الذي يبلغ  
طوله ٢٥،٥ كم , الــذي يعد من الطرق 
املهمة في محافظة ديالى كونه يربط 
منفذ ســومر احلدودي باحملافظة ومنها 
باقي احملافظات حيــث يتمتع بدور  إلى 
اقتصــادي مهــم من خالل تســهيل 
عمليــة نقل البضائع مــن وإلى املنفذ 
باإلضافة الى دوره الســياحي كونه من 
املنافذ الرئيســة للزائرين خالل مواسم 
الزيــارات الدينيــة كذلك يقــوم بدور 
اجتماعي من خالل ربــط تلك املناطق 

ببعضها مما يسهل تنقل املواطنن بن 
تلك القرى واملدن التي على جانبية.

وتابع املركز االعالمي ان االعمال شملت 
اجنــاز القلــع واعمال القشــط وفرش 
طبقة تعديليــة و فرش احلصى اخلابط 
بسمك ١٠ســم بالكامل ١٠٠% . حيث 
مت إجناز طبقتي االساس بسمك ١٠سم 
والرابطة سمك ٧سم , فضال عن اجناز 
الطبقة الســطحية ســمك ٥ ســم 
كذلك اجنــاز الصــب الكونكريتي في 
مقطع السيطرة االمنية بنسبة ١٠٠% 
كما بلغت نســبة اجناز تعديل االكتاف 
باحلصى اخلابط ٩٢ % ومن املؤمل اجنازها 

خالل االيام القليلة املقبلة . 
الى ذلك واصلت الوزارة إجراء الكشــف 
املوصل  )جســر  ألضــرار  التفصيلــي 
الثالث( في محافظة نينوى اســتعدادآ 

العادة اعماره . 
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان دائرة 
الطرق واجلسور احدى تشكيالت الوزارة 
قامت بالتنسيق مع املكتب االستشاري 
بإجراء  املوصــل  الهندســي جلامعــة 
)جســر  ألضرار  التفصيلي  الكشــف 
املوصل الثالــث( في احملافظة ، موضحا 
إن الكشف يأتي لإلسراع بتهيئة جميع 
ليتم  اعماره  اعادة  متطلبات مشــروع 
اإلعالن عنه وإحالته مطلع العام القادم 
فيما ســيتم اإلعالن عن مشروع اعادة 

اعمار )جسر احلرية( واحالته قريبا.

شؤون عراقية

األحزاب الكردستانية تتفق سًرا
على تأجيل انتخابات برلمان كردستان 

بات تأجيلها قاب قوسين أو أدنى 
سالم مكي

معنى ان مدينــة تطفو على بحــار من الذهب 
األســود ويلتقي فيها نهران كبيران، ويشــكالن 
نهــرا أكبر حجما، تعاني مــن العطش او تعاني 
من تلوث كبير وخطير في مياه الشــرب، معناه 
ان هنالــك فئة صغيــرة تغرق باملقابــل، تغرق 
في األمــوال التــي يفترض انها تســاهم بحل 
مشاكل تلك املدينة، مبا يؤمن لسكانها احلصول 
على ابســط حق من حقوق االنســان وهو املياه 
النظيفة. املاء أهــم من الكهرباء ومن أي خدمة 
أخرى، لكنه لم يؤدي الى حتريك الشارع البصري 
حلد اآلن، مثلما أدى انقطــاع الكهرباء الى ذلك. 
البصرة التي تزود العــراق بغالبية او كل موارده 
من النفط او غيره، تعاني اليوم من عطش وتلوث 
في مياه الشــرب، يقابله صمت حكومي او على 
األقل، التهرب من املسؤولية وحتميل الطرف اآلخر 
والتي هي  املتمثل باحلكومة احمللية املســؤولية 
بدورها أيضا حتمل احلكومة االحتادية مسؤولية ما 
يجري. محافظ املدينة، يرى ان مســؤولية انتهت 
حن خاطب احلكومة االحتاديــة لغرض املطالبة 
بتخصيص مبالغ إضافيــة لبناء محطات حتلية 
املياه، وزارة الصحة التي تتحمل مسؤولية عالج 
حاالت التســمم الكثيرة التي تســبب بها املاء 
امللوث، حاولت وعلى لسان وزيرتها تقليل حجم 
املشــكلة. بالنهاية جند ان املتضــرر الوحيد هو 
املواطن البصري الذي يعيش في خراب شــامل. 
األحزاب التي حتكم البصرة منذ التغيير وحلد اآلن، 
الزالت كما هي، حتتفظ مبناصبها وامتيازاتها دون 
ان جند محاســبة حقيقية ألفرادهــا املتورطن 
بنهب املال العام، تلــك األحزاب التي كلما عانى 
املواطنــون من العطــش كلمــا ازدادت ثرواتها، 
دون محاســبة حتى من قبل األفــراد املتضررين 
انفســهم. احلكومة االحتادية تتحمل مسؤولية 
كبيرة جتاه البصــرة وجتاه كل محافظات العراق، 
لكن املســؤولية األكبر تقع على عاتق احلكومة 
احمللية التي لها اليد الطولى في توجيه املشاريع 
واالطالع على احتياجات املدينة وتخصيص املبالغ 
املالية الالزمة حلل األزمات امللحة. الحظت بعض 
االقتراحات التي نشرها مدونون من البصرة تدعو 
الى حق مقار ومكاتب األحزاب التي تدير البصرة، 
وطــرد احلكومة احملليــة وانتخاب شــخصيات 
شــعبية وقطــع امــدادات النفط عــن بغداد 
وحتويلهــا الى البصرة فقط. ان تلك اآلراء ال تؤدي 
اال الى مزيد من الفوضى السياسية واإلدارية في 
احملافظــة، حيث ان معاقبة تلــك األحزاب ال يتم 
عبر العنــف، بل عبر صناديــق االقتراع، حيث ان 
اشــد عقاب ميكن ان يوجه لها هو عدم انتخاب 
أي مرشح من تلك األحزاب والتوجه نحو األحزاب 
والكيانات واألفراد الذين لم تتلوث أيديهم باملال 
العام، ان يتم التوجه الى مرشحن ولدوا من رحم 
االحتجاجات الشعبية. مشكلة البصرة ليست 
مادية، أي ان سبب انعدام اخلدمات ليس مرده قلة 
التخصيصات، بل هي مشــكلة إدارية وقانونية 
وسياســية بنفس الوقت، والذي يجمع كل تلك 
العوامل هو الفســاد اإلداري واملالي املتفشــي 
فــي دوائر البصرة وكل دوائر العــراق. إضافة الى 
انعدام اخلبرة اإلدارية لدى بعض الكوادر املتقدمة 
فــي احلكومة احملليــة وهذا الكالم يشــمل كل 
محافظــات العراق، أدى الى هــدر في املال العام 
لبناء  وليس ســرقته. فاألموال موجودة وتكفي 
محطات حتلية مياه الشرب، وتكفي لبناء سدود 
لتخزين املياه وتوفير االطالقــات املائية الكافية 
إلرواء األراضي الزراعيــة في كل مناطق البصرة، 
لكن ما ال يتوفر هو الوعي السياســي والنزاهة 

والكفاءة لدى أصحاب القرار.

عطش البصرة
وغرق األحزاب

حمالت في كربالء وكركوك وديالى والكشف على جسر الموصل الثالث

»االعمار« تؤهل ) 17 ( حيا سكنيا في النجف االشرف في موازنة 2019

تقـرير

برملان االقليم

وفقا لقرار 
المفوضية فان 
الحمالت الدعاية 
االنتخابية ستبدأ في 
الخامس من شهر 
ايلول المقبل وتنتهي 
في 28 منه اي قبل 
48 ساعة من بدء 
االنتخابات المقرر 
اجراؤها في 30 من 
شهر ايلول سبتمبر 
المقبل. 
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بغداد - الصباح الجديد
 أفتتحت شــركة توزيع املنتجات 
النفطيــة ممثلــة بوكيــل الوزارة 
التوزيع معتصــم أكرم  لشــؤون 
الشركة كاظم مسير  ومدير عام 
ياسن محطة تعبئة وقود الرفاعي 
احلكومية ومبنى فرع الشركة في 

محافظة ذي قار.

النفطية  املنتجــات  قدمت  فيما 
حزمــة من االســهامات اخلدمية 
واملياه  والتعليم  الطرق  مجال  في 
واملراكز الثقافية ومنافذ التوزيع . 

توزيع  عــام شــركة  مديــر  وبن 
املنتجات النفطية كاظم مســير 
وقود  محطة  أهمية  امس،  ياسن 

الرفاعي والدور اخلدمي الذي تلعبه 
في خدمة قضاء يعد من احد اكبر 
االقضية فــي العــراق فضال عن 
موقع احملطة علــى الطريق العام 
الرابط بن بغــداد ومدينة ذي قار 

مرورا مبحافظة واسط .
ان »احملطة حتتــوي على  وأوضــح 

تســع مضخــات مزدوجــة ملادة 
البنزين وســت مضخات ملادة زيت 
الغــاز }الــگاز{ وثــالث مضخات 
ذي  فرع  موجها  االبيــض،  للنفط 
قار باســتحداث خط ملادة البنزين 
عالــي االوكتــن لوجــود الطلب 
عليه فــي قضــاء الرفاعي ودعم 

احملطة بســيارة اطفاء خاصة بها 
اخلضراء  باملســاحات  واالهتمــام 
حول احملطة وزيــادة عدد العاملن 

فيها. 
وأفتتح وفد قطاع التوزيع النفطي 
خالل زيارته الــى ذي قار مبنى فرع 
الشركة فيها حيث اكد املهندس 

الشركة  ســعي  مســير  كاظم 
الى امتالك بنايــة فرع خاصة بها 
فــي كل محافظة وانهــاء ملف 
استئجار البنايات،« مشيرا الى ان 
»الشركة قطعت شوطا كبيرا في 
مجال ابنية الفروع وقريبة جدا من 

امتام هذا امللف بالكامل«.

شركة توزيع المنتجات تفتتح محطة الرفاعي وبناية فرعها في ذي قار



بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت دائــرة التحقيقات في هيــأة النزاهة 
عــن تنفيذ عملية ضبٍط حلاالت تالعٍب وتزويٍر 
في أحد العقــارات العائدة لــوزارة البلديات 

واألشغال العامة في محافظة كربالء.
وذكــر بيان للنزاهــة تلقت الصبــاح اجلديد 
نســخة منــه ان "الدائرة أشــارت إلى قيام 
مــالكات مكتب حتقيــق كربالء فــي الهيأة 
بتنفيذ عملية ضبٍط بناًء على مذكرة ضبٍط 
قضائيٍة؛ لضبط التالعب احلاصل في سندات 
العقار املزورة وتغيير ملكيَّته إلى أشــخاٍص 
آخرين خالفاً للقانون، مبيِّنًة أن العقار يقع في 
حي اإلصالح في مركز محافظة كربالء، وتبلغ 

قيمته التقديرية مليار دينارٍ".
وأضافت النزاهة أنَّ "قاضي التحقيق اخملتص 
أصدر أمراً بوضع احلجز االحتياطيِّ على العقار 
وتســليمه إلى ممثل بلدية كربالء كشخٍص 
ثالــٍث؛ للمحافظة عليه حلــن إقامة دعوى 
مدنيٍة من قبل مديرية البلدية بإبطال القيود 
غير الصحيحة وإعــادة العقار إليها، إضافة 
إلى إصدار أوامر استقداٍم بحقِّ املتهمن، وفقاً 

ألحكام املادة 289 من قانون العقوبات".
نــت خالل العام  يُذَكُر أنَّ هيــأة النزاهة متكَّ
اجلاري من إعادة ملكيَّة مجموعة عقاراٍت في 
محافظــة كربالء بلغت قيمتهــا التقديريَّة 

أكثر من 220 مليار دينارٍ إلى ملكيَّة الدولة.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين عــن إفتتاح فرع له 
في مقر الهيئة العامــة للضرائب لتقدمي 

اخلدمات املصرفية للمواطنن واملوظفن.
وقال املكتب اإلعالمــي للمصرف في بيان 
تلقــت الصبــاح اجلديد نســخة منه ان 
"مفتش عــام وزارة املالية ماهــر البياتي، 
أفتتح فرع الضريبــة بحضور معاون املدير 
العــام فكتوريا عزت جرجيــس ومدير عام 
هيئــة الضرائب ناجحة عبــاس وعدد من 

املسؤولن".
وأوضح البيان إن "الفرع سيسهم بشكل 
كبير في إنعاش االقتصاد الوطني وتنشيط 
التعامــالت املصرفية لزبائنه ويقدم أفضل 

اخلدمات املالية لهم".

النزاهة: إعادة عقار لوزارة 
البلديات في كربالء 

قيمته مليار دينار

الرافدين يفتتح فرع له 
في مقر هيأة الضرائب

"أطباء العراق" وحقوق اإلنسان": 
ملوثات كيميائية في املياه سببت 

تسمم املواطنني في البصرة
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وكان 
نشــروا قبــل أيــام مقاطــع فيديو 
"صادمــة" لألنهار فــي مناطق داخل 
وجــوار البصــرة، ومنهــا مدينة أبو 
اخلصيب، التي حتــول النهر فيها إلى 
اللون األحمر، بســبب التشبع باملواد 

امللوثة.
وانتشــر وســم "البصرة تستغيث" 
و"البصرة حتتضر" علــى موقع تويتر، 
وســط غضب عارم من سكان املدينة 
وسكان العراق بشكل عام على تردي 

األوضاع.
وانتشرت صور ملياه األنهار في البصرة، 
ومياه االستخدام اليومي، وهي ملوثة 
بشــكل واضح، وظاهــرة بلون يقارب 

البني.
كما أظهــرت صور ومقاطــع فيديو 
التواصــل  مواقــع  فــي  انتشــرت 
املستشــفيات  اكتظاظ  االجتماعي 
باملواطنــن املصابن بالتســمم، في 
وقت تعاني فيه تلك املستشفيات من 

نقص في اخلدمات.
وكشفت شعبة الرقابة الصحية في 
دائرة صحة البصرة عن ارتفاع نســبة 
التلوث مبياه اإلســالة فــي احملافظة 
بشــكل كبير جدا، وقالت إن "التلوث 
الكيميائــي فــي مياه اإلســالة بلغ 
نســبة 100 باملئة، والتلوث اجلرثومي 

إلى نسبة 50 باملئة". 
وفي الســياق وثقت املفوضية العليا 
حلقوق االنســان في العراق في تقرير 
لهــا، زيــادة امللوثــات الكيميائيــة 
األمر  العرب،  شــط  في  والبيولوجية 

الذي يتوافــق مع ما أورده نقيب أطباء 
العــراق، كما ايد التقريــر احلاجة الى 
تدخل خارجي لتديــد ماهية امللوثات 
اذ وثقت املفوضية فــي التقرير الذي 
قيام  عــدم  اجلديد،  الصبــاح  تابعته 
املؤسســات الصحية بالتشــخيص 
الدقيق لنوع التلوث بسبب عدم وجود 
مختبــرات كيميائية متخصصة في 
البصــرة , وتأخر ارســال العينات الى 
وزارة الصحــة فــي بغــداد، وجاء في 
البيــان اخلاص بوفد تقصــي احلقائق 
الــذي تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منه امس" قام الوفد بزيارات ميدانية 
في  وخصوصا  البصرة  مناطق  لكافة 
}قضاء الفاو/ ناحية الســيبة وقضاء 
أبــو اخلصيب ومركــز املدينة ووصوال 
للمناطق ذات التلوث البيئي والصحي 
املرتفــع والتي أصيب بســببها االف 

املواطنن بالبصرة ".
ان " مفوضية حقوق االنسان  واضاف 
وثقــت تعــرض }18000{ الــف حالة 
مرضيــة لغايــة االن, توزعــت بــن 
وحاالت  احلاد  املعوي  واملغص  االسهال 
التقيؤ لكافة الفئات العمرية ولعوائل 

كاملة في مستشفيات احملافظة ".
وتابــع ان " املفوضيــة تطالب كافة 
بالغات وشــكاوى  بتقدمي  املواطنــن 
الى مكتبهــا في احملافظــة عن كل 
الذين تسببوا بهذه الكارثة اإلنسانية 
ضيــة  ملفو ا والبيئية ، وقد قامت 
بإعداد االفادات الرســمية للمواطنن 
الذين تعرضوا حلاالت التلوث والتسمم 
في داخل املؤسســات الصحية او من 

خالل مراجعتهم ملكتب املفوضية ".
واشــار الــى ان" مفوضيــة حقــوق 
االنسان وثقت ارتفاع معدالت امللوحة 

فــي كافة مناســيب امليــاه املغذية 
لشط العرب, وانحسار املياه في األنهر 
املغذيــة للمناطق الســكنية, وزيادة 
في  والبيولوجية  الكيميائية  امللوثات 
شط العرب بسبب مخلفات املصانع 
وميــاه اجملاري ، وقد وثقــت عدم قيام 
املؤسســات الصحية بالتشــخيص 
الدقيق لنوع التلوث بسبب عدم وجود 
مختبــرات كيميائية متخصصة في 
البصــرة , وتأخر ارســال العينات الى 

وزارة الصحة في بغداد ".
واوضــح ان" املفوضيــة وثقــت قلة 
حملافظة  اخملصصة  املائيــة  االطالقات 
عليها  احلاصلة  والتجــاوزات  البصرة 
مما زاد في نسبة ملوحة املياه وكذلك 
التجاوزات من قبل الدول املتشــاطئة 
في رمــي املبازل والنفايات في شــط 
العــرب وكذلــك حتويل مجــرى نهر 
الكارون عن مصبه الرئيســي مما ادى 
الى كارثة انسانية كبيرة في املنطقة 
ســببت هالك املزروعات وولد مخاطر 
كبيــرة على االفراد ،كمــا وثقت عدم 
وجود محطات حتلية مــاء قادرة على 
البصرة  حــل مشــكلة محافظــة 
وان اغلــب احملطات صغيــرة ولم جتر 

صيانتها ".
ونوه البيان الــى ان " مفوضية حقوق 
للمواطنن  املياه  توزيع  وثقت  االنسان 
عبر }سيارات حوضية{ القسم الكبير 
منها يســتخدم لنفايــات اجملاري وال 
تخضع للفحوصــات اخملتبرية مطلقا 
وعــدم اخضاعها للرقابــة الصحية 
، ووثقــت ايضا احلــاالت املرضية التي 
تلوث  بسبب  املستشــفيات  راجعت 
املياه والتي عادت ألكثر من مرة لعدم 
في  االمراض  وتفشي  للشفاء  متاثلها 

اجسامهم . 
وحذرت املفوضية مــن " ازدياد حاالت 
وباء  الى  تطورها  واحتمــال  اإلصابات 
الكوليــرا بعد منتصف شــهر أيلول 
املقبــل في حــال عدم وجــود حلول 
ناجعة لتفشــي املرض ، معلنة انها 
ســتقدم تقرير }تقصي احلقائق{ الى 
رئاسة مجلس الوزراء والوزارات املعنية 
املتحدة ومجلــس حقوق  األمم  والــى 
االنســان في جنيف ميثــل كافة ما مت 
توثيقه من االنتهاكات التي تســببت 
بهــا الوزارات واجلهــات احلكومية في 

محافظة البصرة ".
وختــم البان ان" املفوضية ســتقوم 
بإجراء لقاءات مع ممثلي سفارات الدول 
املعنية بحل االزمــة وخصوصا تركيا 
وايران وكذلك التنســيق مع البعثات 

الدولية املوجودة في العراق ".

احلكومة: نتعامل مع العقوبات 
على إيران من منطلق املصلحة 

الوطنية
أن  احلكومة  باســم  املتحــدث  وأكد 
إلى  للوصول  يأتي حاليــاً  "الســعي 
رؤية مع اجلانب االميركي تضمن عدم 
االضرار مبصلحة العراق في هذا اجلانب 

حتت اي ظرف".
"احلكومة  أن  إلــى  احلديثــي  ومضى 
الســنوات  جنحــت خالل  العراقيــة 
الدولي على  امللــف  ادارة  املاضية في 
امت وجه من خــالل عالقات متوازنة مع 
اجلميع، ومن هذا املنطلق تتعاطى مع 

ازمة العقوبات املفروضة على ايران".
من جانبه، ذكــر اخلبير القانوني حيدر 
لدينا  املتوفرة  "املعلومات  أن  الصوفي 
بــأن وفد مــن احلكومــة االحتادية قد 

االميركية  املتحدة  الواليات  إلى  وصل 
املفروضة  العقوبات  ملناقشة موضوع 

على ايران".
وتابع الصوفي في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، ان "الوفد العراقي ســوف 
يطلب من اجلانب االميركي استثناءات 
للعراق من التعامل مع ايران، ويشمل 
االنسانية  واملواد  الغاز  ذلك اســتيراد 
التــي تدخل في بعض  االولية  واملواد 

الصناعات".
وأشــار إلى "وجود عقــود مبرمة مع 
اجلانب االيراني في وقت ســابق تتعلق 
بالبنــاء واالعمار حتتاج إلى اســتمرار 

عملها واستيراداتها".
وأوضح الصوفــي ان "اتفاقية جنيف 
في بندها التاســع اجــازت على وفق 
احكام القانــون الدولي بتعامل الدول 
اجملاورة للدولــة املفروض عليها حصار 
اقتصــادي دولــي من مجلــس االمن 
باســتمرار االســتيرادات والتعامالت 
التجارية الضرورية خاصة في مجاالت 
االنسانية، السيما وأن احلصار املفروض 
على ايران ليس دولياً لكنه احادي من 

قبل الواليات املتحدة االميركية".
وبن الصوفــي أن "العراق وخالل مدة 
احلصار االقتصــادي بن عامي 1990 و 
2003 كانت له تعامالت جتارية مع دول 
اجلوار مثل ايران وسوريا واالردن وتركيا، 
برغم أن هذا قرار احلصار لم يصدر عن 
دولة واحدة امنا جــاء من االمم املتحدة 

على اثر ازمة احتالل الكويت".
يشار إلى أن الواليات املتحدة االميركية 
قــد فرضت عقوبــات اقتصادية على 
ايران، فيما أكد العراق التزامه بها في 
ما يتعلق بجزئية التعامالت التي تتم 

بالدوالر.

اكثر من 7 مليارات دوالر إيرادات 
النفط في متوز املاضي

واوضح جهاد ان" معدل ســعر البرميل 
الواحد بلغ }68،566{ دوالراً ".

واشــار الــى ان " الكميــات املصدرة مت 
حتميلهــا من قبــل }42{ شــركة عاملية 
مختلفة اجلنســيات ، من موانئ البصرة 
االحادية على  والعوامــات  العمية  وخور 

اخلليج".

22 من تشرين الثاني املقبل االحتفال 
بيوم بغداد السنوي

وبينت ان " االجتماع اســتعرض مراحل 
للمحلــة  اخلشــبي  االمنــوذح  انشــاء 
البغدادية الذي ســيقام في متنزه الزوراء 
كما جرى اقرار تشــكيل اللجان الفرعية 
اخلاصــة باالحتفالية التــي تضم ممثلن 
من امانة بغداد وجامعة بغداد وشــبكة 

االعالم العراقي ومديرية املرور العامة ."

االحتادية تستعني بنقابة 
اجليولوجيني بشأن استخراج 

كردستان للنفط وتصديره مباشرة
رئيس  "وكيل  أن  الســاموك،  وأوضــح 
مجلس الــوزراء في اقليم كردســتان/ 
الثــروات  ووزيــر  لوظيفتــه،  إضافــة 
اضافــة  االقليــم/  فــي  الطبيعيــة 
لوظيفته، قد قدما طلباً برد اخلبير الذي 
مت انتخابه في اجللسة السابقة لالجابة 
على تساؤالت تضم جنبات فنية دقيقة 
يحتــاج اجالؤهــا خبرة خبيــر من ذوي 
االختصــاص".  وتابع، أن "احملكمة وبعد 
املداولة قررت قبول الطلب، حيث وجدت 
أن اخلبير ســبق أن أبدى رأياً في موضوع 
يخــص الدعــوى، وإن كان لم يبــد رأياً 
في أصل الدعوى"، مبينــاً أن "احملكمة 

االحتادية العليا اكدت حرصها على حياد 
اخلبير والطمئنان اطراف الدعوى، وقررت 
تكليف اطراف الدعــوى بانتخاب خبير 
واحد أو ثالثة خالل مدة قياسية للقيام 

باملهمة".
ولفــت الســاموك، إلــى أن "االطراف 
اتفقــوا على ترك املهمــة للمحكمة، 
ولهذا الســبب قــررت مفاحتــة نقابة 
الئحة  لتقدمي  العراقيــن  اجليولوجين 
باسماء اخلبراء اخملتصن باجملال النفطي، 
لكي يتــم انتخاب ثالثة منهم باالتفاق 
مع اطــراف الدعوى، وبنــاء عليه تقرر 

تأجيل املرافعة إلى يوم 9/ 9/ 2018".

النفط تستورد 250 ألف اسطوانة 
غاز بالستيكية وتغذي اجملمعات 

السكنية باألنابيب
وأكد جهاد، أن "الوزارة تسعى إلى توزيع 
والبالستيكية  احلديدية  االســطوانات 
معــا وإعــادة تأهيل املتضــررة منها"، 
الفتا إلى أن "الوزارة باشــرت أيضاً إلى 
بتغذية اجملمعات الســكنية بالغاز عن 
طريق األنابيب ومنظومة الغاز" ، وتابع، 
أن "بعــض ضعاف النفــوس يتداولون 
اســطوانات غير مطابقة للمواصفات 
دخلت إلى العراق بشــكل غير قانوني 
إلى  املواطنن  من دول اجلــوار"، داعيــاً 
"عدم شــراء االســطوانات من الباعة 
املتجولن غير الرسمين وإلى شراء هذه 

االسطوانات من الساحات الرسمية".
العراق يســتعمل اسطوانات  أن  يذكر 
الغــاز احلديديــة في عمليــة الطبخ، 
وهي ثقيلة الوزن وبدأت تتعرض للتلف 
بسبب قدمها مما سبب مشكالت لدى 
املواطنن كتعرضها لالنفجار في بعض 

االحيان.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

تنظيم  فتــرة  من  اخلالص  بعد 
داعش الظالميــة، بدأت مدينة 
على  عافيتها  تستعيد  املوصل 
ضمنها  من  عديدة،  مســارات 
املسار الفني، حيث اعلن نقيب 
اقامة  عن  العراقيــن  الفنانن 
وموســيقي  فني  مهرجان  اول 
في املوصل، مبشاركة فنانن من 
جميع انحاء العراق مع امكانية 
مشاركة فنانن عرب، مع اطالق 
الفنانن  برعاية  تكافل  صندوق 

العراقين.
وقال جبار جودي نقيب الفنانن 
العراقين في اول اجتماع يعقد 
مبدينة املوصل بعد خالصها من 
املظلمة،  داعــش  تنظيم  فترة 
وبحضور عدد من اعضاء نقابة 
الفنانن العراقين ـ املركز العام 
بنينــوى فضال عن عدد  وفرعه 
من فناني نينــوى، والذي تابعه 
مراســل "الصبــاح اجلديد" ان 
"هذه املدينة الغالية على قلوبنا 
ونقاء مشاعرنا تلك املدينة التي 
قال بها مجدد الشــعر العربي 
منذ قرابة االلف عام الشــاعر 
الكبير ابو متام: ســقى اهلل دوح 
الغوطتن وال ارتوت.. من املوصل 

احلدباء اال قبورها".
الفنانن  "نقابــة  اطالق  واعلن 
العــام،  املركــز  ـ  العراقيــن 
لصندوق تكافل برعاية الفنانن 
بــاب  وســتفتح  العراقيــن 
التبرعات من كبار الشخصيات 

الفنية املتمكنة".
وبحسب ما تسرب عن االجتماع 
ســيتم اعمار 5 منازل لفنانن 
موصليــن التي تدمــرت خالل 

احلرب على تنظيم داعش.
وفي مؤمتر صحفــي قال جودي 
واملوسيقي  الفني  املهرجان  عن 
املزمــع اقامتــه باملوصــل انه 
"خالل مــدة 80 يومــا من االن 

املقبل(  الثاني  تشــرين  )نهاية 
به  املهرجان سيشــترك  هــذا 
العراقيون من جنوبه لشــماله 
ومن اقصاه القصاه، وان حصلنا 
على متويل مناسب سنستعن 
بفنانن عرب ايضا ليشــاركونا 
هــذا املهرجان الننــا في نقابة 
الفنانن العراقين ـ املركز العام 
نؤمن انــه بالفن والثقافة نبني 
الفكر ونبني العقل وال نكتفي 
باعمار الشوارع واملباني بل نريد 

ان نعمر االنسان".
بن  بالتعاون  االجتمــاع  واقيم 

نقابــة الفنانــن العراقيــن ـ 
املركــز العام وفــرع نينوى مع 
ورابطة  العراقي  املركزي  البنك 

املصارف اخلاصة العراقية.
ويشــار الى ان مدينــة املوصل 
االولــى  محاوالتهــا  بــدأت 
الفنية  مكانتهــا  الســتعادة 
والثقافية على مستوى العراق، 
لكنهــا بحاجة لدعم حكومي 
خاصة  القطاع،  بهذا  للنهوض 
فنية  قامات  املوصل قدمت  وان 
وثقافيــة عديدة، نالت شــهرة 

واسعة داخل العراق وخارجه.

فعاليــات متنوعة فــي تلعفر 
بذكرى حتريرها من داعش:

في الذكــرى االولى العالن حترير 
غربي  كلم   56( تلعفــر  مدينة 
املوصل( وطــرد عصابات داعش 
عدد  اقامة  مت  منهــا،  االرهابية 
مــن الفعاليات احتفــاء بهذه 

املناسبة.
وبرعاية منتدى شــباب تلعفر، 
واللجنــة الرياضية في اجلبهة 
التركمانية العراقية فرع تلعفر 
مت اقامة سباق ماراثون مبناسبة 
الذكرى السنوية االولى لتحرير 

وذلك في عصر  تلعفــر،  قضاء 
يوم الثالثاء املصادف 28/8/2018، 
وانطلق الســباق الذي شــارك 
به العشــرات من ابنــاء تلعفر 
مــن دورة رأس اجلــادة )حديقة 
بوابة  عند  وانتهى  الشــهداء( 
تلعفر الشــمالية قرب مديرية 

شرطة تلعفر.
مدينة  "تلعفــر  شــعار  وحتت 
الشــهداء" ، أقام احتــاد طلبة 
تلعفــر اجلامعين حفال بهيجا 
مبناسبة حلول الذكرى السنوية 
األولى لتحرير مدينة تلعفر من 

تنظيم داعش اإلجرامي ، حضره 
قــادة وضباط القــوات األمنية 
ومــدراء  الشــعبي  واحلشــد 
املدينة، وتضمن  الدوائر ووجهاء 
عديدة  فنية  فعاليات  املهرجان 

ومتنوعة.
وكانت القوات العراقية وبشتى 
صنوفهــا قد متكنــت من طرد 
عصابــات تنظيــم داعش من 
مدينــة تلعفــر بعــد معارك 
ضارية، ومت االعــالن عن حتريرها 
بالكامل في احلادي والثالثن من 
شــهر آب/ اغسطس من العام 

هذه المدينة الغالية 
على قلوبنا ونقاء 
مشاعرنا تلك المدينة 
التي قال بها مجدد 
الشعر العربي منذ 
قرابة االلف عام 
الشاعر الكبير ابو 
تمام: سقى اهلل دوح 
الغوطتين وال ارتوت.. 
من الموصل الحدباء 
اال قبورها"

الموصل تحتضن أول مهرجان فني وموسيقي عراقي وعربي
بعد الخالص من فترة داعش المظلمة

بغداد  - هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االربعــاء أن مدنيا قتــل بهجوم 

مسلح جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مســلحن مجهولن 
فتحوا نيران اسلحتهم الكامتة، صباح 
يوم امس علــى مدني مبنطقة مبنطقة 
الدوامن جنوبي بغداد، ما ادى الى مقتله 
فــي احلــال" ، مضيفا أن "قــوة امنية 
وصلت الى مكان احلــادث ونقلت جثة 
القتيل الى دائرة الطب العدلي وفتحت 

حتقيقا باحلادث". 

ديالى – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امــس االربعــاء ان دوريات امنية 
القــت بعمليــة امنيــة القبض على 
ســبعة مطلوبــن علــى العديد من 

القضايــا اجلنائية والصــادرة بحقهم 
اوامر قضائية.

وافــاد املصدر ان عمليــات القبض متت 
على وفق مذكــرات قضائية وعلى وفق 
الى قيامها  معلومات امنية، مشــيرة 
بإحالة املتهمن الى اجلهات ذات العالقة 

إلكمال االجراءات القانونية بحقهم. 

االنبار – القبض على مطلوب 
امني في شرطة محافظة  افاد مصدر 
مفــارز  ان  االربعــاء  امــس  االنبــار 
من  متكنت  العســكرية  االستخبارات 
القــاء القبض علــى احــد االرهابين 
املطلوبــن للقضاء، وهــو متخفي بن 

املدنين في كرمة الفلوجة.
مديريــة  "مفــارز  ان  املصــدر  وقــال 
الفرقة  في  العســكرية  االستخبارات 
الى معلومات استخبارية  واستنادا   14
دقيقة وبعملية نوعية، متكنت من القاء 

القبض على احد االرهابين املندســن 
بن املواطنن في كرمة الفلوجة باالنبار 

وهو من املطلوبن للقضاء ". 

النجف – خطة امنية 
عقدت عمليات الفرات االوســط امس 
االربعــاء اجتماعا حضــره معاون قائد 
عمليات الفرات االوســط وقائد شرطة 
النجف اللواء عالء غريب الزبيدي وعددا 
من مــدراء االجهزة االمنية ملناقشــة 
الزائرين  اخلُطِة االمنيِة اخلاصِة بحمايِة 

مبناسبِة عيد الغدير.
واكد مصــدر امني فــي املديرية وضع 
خطة امنية ونشر االالف من منتسبي 
الشــرطة واالجهــزة االمنيــة االخرى 
مبناسبة عيد الغدير الذي يوافق الثامن 
عشــر من ذي احلجة اذ مــن املتوقع ان 
يدخل احملافظة مئــات االالف من الزوار 

من داخل العراق وخارجه .

كربالء – اجراءات امنية 
وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل 
قيادة عمليات الفرات األوسط ومديرية 
املتجحفلة  والقطعات  كربالء  شرطة 
معها مــن االجهزة االمنية واحلشــد 
الشــعبي االســتمرار في اســتقبال 
حجاج بيت اهلل احلرام عبر منفذ عرعر 

احلدودي.
وذكر بيان ملديرية الشرطة انه وبإشراف 
ميدانــي من قبــل اللــواء احمد علي 
العمليات  قيــادة  وبالتعاون مع  زويني 
تواصــل األجهزة األمنيــة تأمن عودة 
حجاج الديار املقدســة برا عبر املنفذ 
احلــدودي عرعــر، مؤكــدة ان قطعات 
القــوات األمنية مــن اجليــش اللواء 
٣٣ والشــرطة احمللية واألفــواج واملرور 
والدفاع املدني ولواء الشرطة االحتادية 
وسرية ســوات وبقية دوائر قوى االمن 

الداخلي منتشــرة على طول الطريق 
البري املؤدي إلى كربالء.

ميسان – عملية استباقية 
كشــفت قيــادة شــرطة محافظة 
ميســان امس االربعاء اعتقال خمسة 
مطلوبــن للقضــاء خــالل عمليــة 

استباقية في احملافظة.
وقالت القيادة إن "مفارز مراكز قســم 
شــرطة حطــن باالشــتراك مع قوة 
أفــواج الطــوارئ والصنــوف األمنية 
األخرى العاملة احملافظة نفذت عملية 
املطلوبن  للبحــث عــن  اســتباقية 
للقضــاء" ، مضيفــة أن "العمليــة 
أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة 
مطلوبن ثالثة منهم على وفق جرائم 
بجرائم  وآخريــن  بالقتــل،  الشــروع 

التهديد".

نينوى – اعتقال مطلوبني  
اعلنــت وزارة الداخليــة امس االربعاء 
اعتقال ١١ عنصرا من تنظيم "داعش" 
االرهابي في منطقة حي االصالح امين 

مدينة املوصل.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة اللواء 
فوج الرد السريع  سعد معن ان " 
نينوى  التابــع لقيادة شــرطة  الثاني 
املصادر  وبنــاًء علــى معلومات مــن 
اإلســتخبارية القــى القبض على ١١ 
عنصرا من عصابــات داعش اإلرهابية 
املادة  أوامر قبض وفق  الصادر بحقهم 
٤ \ ١ إرهاب بينهم املسؤول عن جباية 
األموال في أمين املوصل خالل ســيطرة 
عصابات داعش االرهابية على املدينة" 
، مضيفــا ان "من بينهــم ايضا أحد 
الذي كان مســؤوالً  داعــش  إعالميي 
عن تصوير ونشــر وعــرض اإلصدارات 
اخلاصة بجرائــم االرهابين في النقاط 

اإلعالمية، فضال عن ارهابي مســؤول 
واملواشي  األغنام  عن اإلســتيالء على 
اخلاصة باهالي سهل نينوى ومصادرتها 
وبيعها وبينهم من شارك باملعارك ضد 

قواتنا األمنية".

البصرة – احباط تهريب 
القوات االمنية في محافظة  احبطت 
البصرة امــس االربعاء محاولة تهريب 
كمية من املــواد اخملــدرة وذلك ضمن 
جهودهــا للحــد مــن تفشــي هذه 

الظاهرة. 
حيث متكن ابطال قســم استخبارات 
الرابعة في  قيــادة حــدود املنطقــة 
محافظة  البصرة وعلى وفق معلومات 
اســتخبارية من احباط عملية تهريب 
مخــدرات تــزن } 10 { كيلــو غرامات 
في قاطــع امرية خفر الســواحل في 

منطقة الفاو اجلنوبي. 

هجوم مسلح بمنطقة الدوانم جنوبي العاصمة بغداد * اعتقال 7 مطلوبين بعملية امنية في مناطق ديالى 
القبض على ١١ عنصرا ارهابيا ايمن الموصل * احباط محاولة تهريب 10 كغم من المخدرات في الفاو

3 شؤون عراقية

مدينة املوصل
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محليات 4

مناشدة 

امام انظار قائد عمليات بغداد  احملترم  
بعد التحية :

نحــن 6 آالف عائلة فقيــرة متتلك قطــع اراضي 
ســكنية ) طابو صرف ( منذ اكثر من 17 عاما في 
منطقة الثعالبة في بغداد وبالتحديد خلف املبزل 
الذي يحيط بهــذه االراضي والتي لم يهتم بها اي 

مسؤول .
وبعد العديد من املراجعات الى امانة بغداد لغرض 
اعادة انشاء املعبر ) القنطرة ( القدمية املوجودة فوق 
املبزل مــن جهة منطقة الشــعب باجتاه االراضي 
التي نســكن فيهــا والتي قامت عمليــات بغداد 
بهدمهــا ، وقد قامت مجموعة من ســكنة هذه 
املنطقة مبقابلة قائد عمليات بغداد وشــرحوا له 
معاناتهم وافق على اعادة انشاء هذا املعبر وفتحه 
امــام اصحاب قطع االراضي ليتســنى لهم بنقل 

مواد البناء من خالله .
وقد وجهت قيادة عمليات بغــداد كتابا باملوافقة 
الى قيــادة الفرقة 11 التابعة لها واملســؤولة عن 
هذه املنطقة كما وجهت نســخة مــن املوافقة 
الى امانة بغداد لغرض املباشــرة باعادة انشاء هذا 
املعبر وبالفعل باشرت امانة بغداد / بلدية الشعب 
بالعمــل وبعد 5 ايام من بدء العمــل قام عدد من 
الضبــاط التابعني الى الفرقــة 11 بايقاف العمل 
بحجة عدم وصول كتــاب موافقة عمليات بغداد 
اليهــم ، بالرغم من انهم زودوا بهذا الكتاب ولكن 

من دون جدوى .
لقد قمنــا مبراجعة الفرقة ملقابلــة قائدها ولكن 
اغلقت جميع االبواب بوجوهنــا ، ونحن نعتقد ان 
هناك جهات لها مصلحة خاصة بعدم اعادة انشاء 
هذا املعبر  ، لذا نناشد قائد عمليات بغداد باعطاء 
االوامر الى قيادة الفرقة 11 لتنفيذ االمر باملوافقة 
وحســب كتاب قيادة عمليات بغداد املرقم 10092 
في 2018/5/26 وفقكم اهلل خلدمة ابناء شعبكم .

مع فائق التقدير واالحترام 
لفيف من سكنة منطقة الثعالبة  

متابعة الصباح الجديد:

تواصل الشــركة العامة لصناعة 
األدويــة واملســتلزمات الطبيــة / 
ســامراء إحــدى تشــكيالت وزارة 
الصناعة واملعادن اجناز العقد املبرم 
مع وزارة الصحة عن إنتاج املضادات 

احلياتية.
وقــال مدير عــام الشــركة ليث 
عبد الرحمن العزاوي إن الشــركة 
ملتزمة بتنفيــذ عقودها مع وزارة 
مستحضر  بإنتاج  والبيئة  الصحة 
الــذي   )Amoxycillin500mg(
يستعمل لعالج عدد من اإلمراض ، 
الفتا« إلى أن الكمية املنتجة بلغت 
مليونا و115 إلف بلستر بتعبئة 12 

كبسولة لكل بلستر .
هــذا  إن  العــام  املديــر  واضــاف 
املستحضر يســد النقص املوجود 
في املستشفيات احلكومية واملنجز 
من قبل مالكات ابن سينا الذي ميثل 
البرنامج اإلنتاجي لشهر أب اجلاري 
تبلغ قيمتــه االقتصادية أكثر من 
714 مليون دينار من إجمالي اخلطة 
ابن سينا وتطمح  لبناية  اإلنتاجية 
إلــى أكثر من  الشــركة للوصول 

مليار دينار مع نهاية الشهر .
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
املطاطيــة  للصناعــات  العامــة 
واالطــارات التابعة لوزارة الصناعة 
واملعــادن عن جتهيز عــدد من  دوائر 
الدولة  بانتاجها من االطارات خالل 

شهر متوز املاضي.
وقــال املهندس رياض عبــد االمير 
لقد  الشــركة  عــام  مدير  جابــر 
الدولة  جهزنا عــددا  مــن دوائــر 
احجامها  بشــتى  االطارات  بانتاج 
وانواعهــا منهــا مديريــة بلديات 
البصــرة ومديرية الدفاع املدني في 
واســط ومديريات بلديــات كربالء 
ومديريات بلديات الديوانية ومديرية 
شــرطة الديوانيــة ومديريــة ماء 
ومجــاري الديوانيــة وامانة بغداد 
والهيئــة العامة للميــاه اجلوفية 

)منتجات  الكوفة  اسمنت  ومعمل 
مطاطية مختلفة( ، مبيناً ان منتج 
  CROSS( اطارات الديوانية من نوع
PLY ( الشــبكي مبواصفات عاملية 
مفاصلها  جميــع  فــي  وخاضعة 
االنتاجية لفحوصات اجلهاز املركزي 
للتقييــس والســيطرة النوعيــة 
االيطالية  برلي  شركة  ومبواصفات 
وتصلح لالســتعمال فــي الطرق 
اجلوية  الظــروف  وبشــتى  الوعرة 
احلرارة  درجــات  وتتحمل  واملناخية 
طاقة  ولها  واملنخفضــة  املرتفعة 
حتملية عاليــة وخاضع لفحوصات 
ان  الى  ، مشــيراً  داخلية وخارجية 
هذه الفحوصات اثبتت تفوق االنتاج 

قرينه  على  االطــارات  من  الوطني 
االجنبــي مثل الصينــي والهندي 
وااليراني بل حتى استطاع منافسة 

االطارات التركية والكورية. 
من جهة أخرى بني جابــر بأن دائرة 
التخطيط واملتابعة في الشــركة 
وبالتعــاون مع قســم ادارة املوارد 
البشــرية نظمــت دورة بخصوص 
قانــون اخلدمــة املدنيــة واملــالك 
مصنعــي  ملنتســبي  الوظيفــي 
املطاطية  واملنتجــات  بابل  اطارات 
للمشــمولني بالترقيــة الى درجة 
وظيفية اعلــى  لتطوير خبراتهم 

ومهاراتهم الفنية واالدارية. 
الصناعة  وزارة  أعلنــت  ذلــك  الى 

واملعادن عــن حصولها على قرارات 
سلســلة  ضمن  جديدة  حكومية 
الداعمــة  احلكوميــة  القــرارات 

للصناعة العراقية واإلنتاج احمللي. 
وقال مديــر مركز اإلعالم والعالقات 
العامة في الوزارة عبدالواحد علوان 
الشــمري أن مجلس الــوزراء اتخذ 
قرارا بفرض رســم كمركي إضافي 
بنسبة )%15( من قيمة وحدة قياس 
منتــج األنابيب املعدنيــة املغلونة 
وغير املغلونة املســتورد إلى العراق 
من الدول واملناشــئ كافة ملدة أربع 
سنوات ومن دون تخفيض ومراقبة 
الســوق احمللية خالل مــدة تطبيق 
وزارة  وقيــام  الكمركية  الرســوم 

املالية/الهيئــة العامــة للكمارك 
بتطبيق الرسم الكمركي اإلضافي 
للمنتج املذكــور ، الفتا الى ان هذا 
القــرار جاء اقــرارا لتوصيــة دائرة 
الصناعــي  والتنظيــم  التطويــر 
في وزارة الصناعة واملعادن بشــأن 
املعدنية  األنابيــب  منتــج  حماية 
إلى  املغلونة استنادا  املغلونة وغير 
أحــكام املادة )14/ثانيــا( من قانون 
 )11( رقم  احملليــة  املنتجات  حماية 

لسنة 2010 املعدل. 
وأضاف مديــر املركز ان اجمللس وافق 
أيضــا على بيع القطعــة املرقمة 
)19/15/ســبع ابــكار( التابعة إلى 
الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

املشــاريع إلــى شــاغليها بالبدل 
املدفوع مسبقا واستثناء  احلقيقي 
من إجراءات املزايدة العلنية استنادا 
إلى أحكام املادتــني )15 و 40 ( من 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 

)21( لسنة 2013 املعدل.  
وعد الشــمري اصدار هذه القرارات 
إجنــازات مهمة وملموســة لوزارة 
إلى  واملعــادن تضــاف  الصناعــة 
سلســلة اجنازاتها املتحققة خالل 
حقيقية  وثمرة  املاضيــني  العامني 
املتواصلة  ومســاعيها  جلهودهــا 
والراميــة إلــى االرتقــاء بالقطاع 
الصناعي احمللي وجعله رافدا وموردا 

لالقتصاد الوطني.

أدوية سامراء تواصل تجهيز الصحة 
بالمستحضرات الدوائية والمضادات الحياتية 

الصناعة تحصل على قرارات لحماية منتجاتها 

 يسد المستحضر  
 Amoxycillin(

500mg( النقص 
الموجود في 
المستشفيات 

الحكومية والمنجز 
من قبل مالكات 

ابن سينا الذي يمثل 
البرنامج اإلنتاجي 

لشهر آب الجاري تبلغ 
قيمته االقتصادية 

أكثر من 714 مليون 
دينار

الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية
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محاضرة علمية في 
المستنصرية عن اإلنسولين 

لعالج مرضى السكري
بغداد - الصباح الجديد:

أقام املركز الوطني لبحوث وعالج الســكري 
في اجلامعة املســتنصرية، محاضرة علمية 
عن أنواع اإلنسولني املستعمل لعالج مرضى 

السكري، مبشاركة عدد من املتخصصني .
وتضمنــت احملاضرة التي ألقاها التدريســي 
فــي املركز الدكتــور نزار شــوقي، التعريف 
باألنســولني كهرمون تنتجه خاليا موجودة 
في البنكرياس اســتجابة الرتفاع سكر الدم 
ما يجعل السكر يصل للخاليا لتحصل على 
الطاقة أو لتخزنه على شــكل سكر معقد 
في الكبد حلــني احلاجة، فضال عــن أن غدة 
البنكرياس تصبــح غير قادرة على إنتاج هذا 
الهرمون لســبب أو آخر وهو ما يعرف مبرض 

السكري.
وناقشت احملاضرة استعمال األنسولني لعالج 
مرضى السكري من النوع األول املعتمد على 
األنسولني واحلاالت املتفاقمة من النوع الثاني 
لتمكينهم من التكيف مع مرض الســكري 
وتعويض غياب األنســولني الطبيعي، وآلية 
حتديد وحساب جرعة األنسولني لكل مريض 

بحسب حالته.
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بغداد - نجالء صالح الدين: 
وقع رئيس هيئة الســياحة حمود 
محسن حســن الذي يراس الوفد 
العراقــي ممثال عــن وزارة الثقافة 
والســياحة واالثار امــس االربعاء 
احملضــر الثانــي للجنــة الفنية 
املشتركة بني اجلمهورية العراقية 

واجلمهورية االسالميـــة االيرانية 
للتعــاون فــي مجال الســياحة 
واالثـــاري  الثقافــي  والتــراث 

والصناعـات اليدويـة.
ووقــع احملضر عن اجلانــب االيراني 
التراث  منظمــة  رئيــس  نائــب 
الثقافــي واالثــاري والصناعــات 

على  خداني  والســياحة  اليدوية 
الــذي اقيم في  هامش االحتفال 
الختيارها  االيرانية  همدان  مدينة 
ضمــن  للســياحة  عاصمــة 
املنظومــة االســيوية بحضــور 
االيرانية  اجلمهوريــة  رئيس  نائب 
ومحافظ مدينة همدان وعدد من 

املسؤولني .
وضــم الوفد العراقــي الدكتورة 
دار  اميــرة عيــدان مديــر عــام 
اخملطوطــات في الهيئــة العامة 
اجلبار  عبد  ومحمود  والتراث  لالثار 
مدير عام دائرة اجملاميع السياحية 

في هيئة السياحة .

توقيع محضر اللجنة الفنية المشتركة للسياحة بين العراق وإيران 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي مبنى صغير فــي بلدة عاليه 
اجلبلية، تُلقن غالينا بافلوفا حروف 
لتعلم  تهافتوا  األبجدية لطــاب 
ثقافي  الروســية في مركز  اللغة 
روســي جديد فــي لبنــان، وتردد 
أي  ديا؟«  كاك  »بريفــت.  أمامهم 

»مرحباً، كيف حالك؟«.
في منطقة الشــرق األوسط، يبرز 
النفوذ الروســي بشكل خاص في 
سوريا من خال الدعم العسكري 
تتلقاه دمشق،  الذي  والسياســي 
أما فــي لبنان اجملــاور فيبــدو أن 
موســكو تلجأ إلى القوة الناعمة 
لتجد موطئ قــدم لها إن كان من 
خال التعــاون الثقافي وأكثر منه 

االقتصادي والسياسي.
تعيــش غالينا في لبنــان منذ 25 
عاماً، تعلم الروســية وحتلم دائماً 
في أن تنافــس لغتها األم اللغتني 
الطاغيتني  واإلنكليزية  الفرنسية 

في هذا البلد الصغير.
وتقول السيدة الشــقراء »ال نريد 
أن تكون فرنســا والواليات املتحدة 
، روسيا  لبنان  فقط احلاضرتني في 

أيضاً بلد مهم جداً«.
في العام 1951، افتتحت السفارة 
الروســية في لبنان أولى مراكزها 
الثقافية في بيــروت ليبقى وحده 
طوال عقــود من الزمــن، قبل أن 
يتوســع العمــل الحقــاً. وخال 
املاضية جرى  العشــر  الســنوات 
افتتاح تسع مراكز ثقافية روسية 
في مناطق عدة بدعم مباشر من 
الســفارة الروســية أو مببادرة من 

لبنانيني.
وبــني تلــك املراكز ثاثــة فتحت 
 2018 العــام  صيف  فــي  أبوابها 
وحده وتوزعت في عاليه )وســط( 

وراشيا )شرق( وحاصبيا )جنوب(.
مركز  رزق، مديــر  ويقــول عمــاد 
االستشــارية للدراسات في لبنان 
التوسع  »هذا  برس  فرانس  لوكالة 
يأتي في إطار إســتراتيجية تهدف 

إلى متكــني التواجد الروســي في 
الشرق األوسط«.

الروسي  الدور  في  الباحث  ويوضح 
جوليان  األوســط  الشــرق  فــي 
نوسيتي لفرانس برس »نشهد في 
األشهر املاضية دفعاً غير مسبوق 
لبنان،  في  الثقافــي«  التعاون  في 
مضيفاً إن »لبنان، احملسوب بشكل 
الغرب، هــو مثل واحد  كبير على 
،علــى رغبة روســيا بتغيير نظام 

العالم«.

نفط وغاز 
وبرغم كونه من أصغر دول الشرق 
األوسط، طاملا شكل لبنان ساحة 

او  الدولية  املصالــح  تتاقى فيها 
بينهــا، فتكثر  تتخاصم فــي ما 
أو حتــى  اإلقليميــة  التدخــات 
الدوليــة فــي شــؤونه الداخلية 
إلى  إلى االقتصاد  السياســة  من 

العاقات اخلارجية.
ولم تكتف موسكو بتعزيز تأثيرها 
الثقافــي فــي لبنان، بــل مكنت 
عاقاتها االقتصادية مع هذا البلد 
لتتضاعف قيمة صادرتها إليه من 
423 مليون دوالر فــي العام 2012 
 ،2017 770 مليون فــي العام  إلى 

وفق اجلمارك اللبنانية.
ويجري حالياً البحث في مشــروع 
أطلق عليــه »الكوريدور األخضر« 

بني  أكثر  التجــاري  التبادل  لتعزيز 
البلديــن وخصوصــاً مــن ناحية 
اللبنانية  الصادرات  دخول  تسهيل 

الزراعية إلى األسواق الروسية.
وفــي العام 2018، وقعت شــركة 
الروســية ضمن حتالف  »نوفاتك« 
مع شــركتي »توتال« الفرنســية 
و«ايني« االيطالية عقوداً للتنقيب 
عــن النقــط والغــاز فــي املياه 

اإلقليمية اللبنانية.
وخــال زيــارة فــي آب احلالي إلى 
موسكو، دعا وزير اخلارجية اللبناني 
جبران باســيل الشركات الروسية 
قد  أخرى  مناقصة  في  للمشاركة 

تفتح قريباً في اجملال ذاته.

لروســيا  الفخري  القنصل  ويقول 
في لبنان جاك صراف لفرانس برس 
الروس في ورشة  »نأمل أن يشارك 
العمــل الضخمــة لتطوير البنى 

التحتية اللبنانية«.
ومن املفترض أن تزداد االستثمارات، 
والتــي سيشــارك فــي بعضها 
القطاع اخلاص، في لبنان مع تعهد 
اجملتمع الدولــي بتأمني مبلغ يفوق 
عشــر مليــارات دوالر على هامش 
مؤمتر عقد في باريس في نيســان 

املاضي لدعم االقتصاد اللبناني.

*دعم عسكري والجئون
تستفيد روســيا أيضاً من محاذاة 

لبنان لســوريا. واعتبر باسيل في 
هــذا الشــأن أن »لبنــان يجب ان 
يكون منصة العادة إعمار ســوريا، 
لبنان  والتعاون االســتراتيجي بني 

وروسيا ضروري لهذه الغاية«.
ويقول صراف »تســعى شــركات 
روسية لوضع جذور لها في شمال 
لبنان من أجل املشــاركة في إعادة 
املرافق  وتتحــول  ســوريا«.  إعمار 
احلدودية  املناطــق  في  اللبنانيــة 
مع ســوريا في شمال وشرق الباد 
إلــى مركز أساســي للشــركات 
التي تســعى للدخول إلى السوق 
إعادة  للمشــاركة في  الســورية 

اإلعمار.

في اطار إستراتيجية تعزز التواجد الروسي في الشرق األوسط

روسيا تبحث عن موطئ قدم لها في لبنان

في منطقة الشرق 
األوسط، يبرز النفوذ 

الروسي بشكل خاص في 
سوريا من خالل الدعم 
العسكري والسياسي 

الذي تتلقاه دمشق، 
أما في لبنان المجاور 

فيبدو أن موسكو تلجأ 
إلى القوة الناعمة لتجد 

موطئ قدم لها إن كان 
من خالل التعاون الثقافي 

وأكثر منه االقتصادي 
والسياسي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت البرازيل إنها سترسل وحدات 
إلى منطقة  من قواتها املســلحة 
احلدود مــع فنزويــا للحفاظ على 
النظام هنــاك، في حني أعلنت بيرو 
حالة طــوارئ صحية مــع تصاعد 
أزمــة إقليمية بســبب تدفق آالف 
الفنزويليــني الفاريــن مــن األزمة 

االقتصادية في بادهم.
التي شــهدت شغبا  البرازيل  وفي 

وهجوما علــى مهاجرين فنزويليني 
في بلدة حدودية هذا الشــهر، وقع 
الرئيــس ميشــيل تامر مرســوما 
يقضي بنشــر وحدات مــن القوات 
املســلحة في والية رورميا احلدودية. 
إن هــذه اخلطــوة تهــدف  وقــال 
للحفاظ على األمن وضمان سامة 

املهاجرين.
أمــا بيــرو، فأعلنت حالــة طوارئ 
صحيــة ملدة 60 يومــا في إقليمني 

على حدودها الشمالية، مشيرة إلى 
»خطر وشيك« على الصحة العامة 
الذي  املرســوم  واخلاصة. ولم يذكر 
نشــر في اجلريدة الرســمية مزيدا 
مــن التفاصيل حول هــذه اخملاطر، 
وإن كانت الســلطات الصحية قد 
عبرت من قبل عن قلقها من انتشار 
أمراض مثــل احلصبــة واملاريا مع 
توافد املهاجرين. وقالت األمم املتحدة 
هذا األســبوع إن تدفق الفنزويليني 

على بلدان أخرى في أميركا اجلنوبية 
التي  األحــداث  األذهان  إلــى  يعيد 
البحر  دفعت الجئــني للفرار عبــر 
املتوســط. وألقى تامر بالائمة في 
الرئيس  حكومة  على  الهجرة  أزمة 
نيكــوالس مادورو االشــتراكية في 
فنزويــا. وقــال في كلمــة نقلها 
التلفزيــون »لــم تعــد مشــكلة 
بالسياسة  تتعلق  مشكلة  فنزويا 
الداخليــة، بل إنها تهدد اســتقرار 

قارة بأكملها«. وعقد كبار مسؤولي 
الهجرة في بيرو وكولومبيا والبرازيل 
الكولومبية  العاصمة  اجتماعا في 
بوجوتا يوم الثاثــاء لبحث كيفية 

التعامل مع تدفق النازحني.
وقالــت البلدان في بيان مشــترك 
بعد اجتماع امــس االول الثاثاء إن 
هناك ما يقــرب من مليون فنزويلي 
يعيشــون اآلن في كولومبيا وأكثر 
مــن 400 ألف في بيــرو. وال يحمل 

ســوى 178 ألفا ممن هــم في بيرو 
لهم  يســمح  رســميا  تصريحــا 

بالبقاء فيها.
وحذر مــادورو املهاجريــن من أنهم 
ســيواجهون ظروفــا صعبــة في 
اخلارج ودعاهــم للعودة إلى ديارهم. 
وقالــت فنزويا امــس االول الثاثاء 
إنها أعــادت 89 مواطنا هاجروا إلى 
بيرو لكنهم ســعوا للعودة بعد أن 

واجهوا »معاملة قاسية«.

البرازيل تستعين  بقوات الحدود لمواجهة تدفق النازحين من فنزويال

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكرت قناة املســيرة التابعــة للحوثيني امس 
األربعاء أنهم أطلقوا صاروخا باليســتيا على 
منطقة جنــران الســعودية قرب احلــدود بني 

البلدين.
وقالت املســيرة »القــوة الصاروخيــة تطلق 
صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر 
مســتحدث في جنران« دون اإلشــارة إلى متى 

حدث ذلك.
وكان العقيــد الركن تركــي املالكي املتحدث 
باســم التحالف بقيادة الســعودية قال امس 
االول  الثاثــاء »رصــدت قوات الدفــاع اجلوي 
للتحالــف إطاق صــاروخ باليســتي من قبل 

امليليشيا احلوثية«.
امللكي  الدفاع اجلــوي  وأضاف »متكنت قــوات 
الســعودي من اعتراض وتدميــر الصاروخ ولم 

ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات«.
وتقود الســعودية حتالفا مدعومــا من الغرب 
يسعى إلعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، املعترف بها دوليا، إلى الســلطة 
بعد أن طردها احلوثيون مــن العاصمة صنعاء 

عام 2015.
وســيطر احلوثيون املتحالفون مــع إيران على 
معظم غرب اليمن مبا في ذلك ســاحله املطل 

على البحر األحمر.
وقال خبــراء في حقوق اإلنســان تابعون لألمم 
املتحــدة فــي تقريــر امــس االول الثاثاء إن 
التحالف وحركة احلوثي رمبا ارتكبا جرائم حرب 

في الصراع املندلع منذ أكثر من ثاثة أعوام.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
)األربعــاء( تهديداتها  كررت إســرائيل امــس 
مبهاجمة أهداف عســكرية إيرانية في سورية 
ومواقع للجيش السوري، بعد اإلعان عن اتفاق 
للتعاون العســكري بني نظام بشــار األســد 

وطهران.
ووقــع وزير الدفاع اإليراني أمير حامتي خال زيارة 
قام بها الى دمشــق اتفاق تعاون عسكري بني 

البلدين يهدف إلى إعادة بناء القوات السورية.
ويهــدف االتفاق إلــى »تعزيز البنــى التحتية 
الدفاعيــة في ســورية التي تعتبــر الضامن 
األساسي الستمرار الســام واحملافظة عليه«، 
كما يســمح مبواصلة »التواجد واملشــاركة« 
اإليرانية في سورية، وفق ما ذكرت وكالة األنباء 

اإليرانية »تسنيم« نقاً عن حامتي.
وقال وزير االســتخبارات االســرائيلي يسرائيل 
كاتز إن »االتفاق الذي أبرم بني بشار األسد وإيران 
يشكل اختباراً الســرائيل: سيكون ردنا واضحاً 
وجلياً. لن نســمح إليران بالتمركز عسكرياً في 

سورية« البلد اجملاور السرائيل.
وأضــاف كاتز العضــو في احلكومــة األمنية 
املصغرة: »ســنرد في سورية بكل قوتنا ضد أي 
هدف إيراني ميكن أن يهدد اســرائيل، وإذا تدخل 
الدفاع اجلوي للجيش الســوري ضدنا فسيدفع 

ثمن ذلك«.

الحوثيون يطلقون 
صاروخا باليستيا على 

نجران السعودية

إسرائيل تهدد مجددًا 
بمهاجمة أهداف 
إيرانية في سوريا



فرض الرسوم الكمركية على جميع السلع 
والبضائع التي تدخل البالد يعزز استقرار السوق

ما ثمرة فرض العقوبات
األميركية على إيران؟

تفصيالت العقوبات األميركية 
الجديدة على إيران

جمهوريون يحذرون أوروبا من تجاهل 
العقوبات على طهران

تعيــد الواليات املتحدة فرض أول حزمــة عقوبات اقتصادية على 
إيران. واعلن الرئيس دونالد ترامب في بداية آيار املاضي انســحاب 
واشــنطن من االتفاق النــووي اإليرانــي، وقرر إعــادة فرض هذه 
العقوبــات، وطالب اجملتمع الدولي بااللتــزام بها. القرار األميركي 
ألقى بظالله على االقتصاد اإليراني حتى قبل دخوله حيز التنفيذ..

وجه أعضاء مجلس الشيوخ األميركي من احلزب اجلمهوري رسائل 
إلى سفارات كل من بريطانيا وفرنسا وأملانيا في الواليات املتحدة، 
يحذرون فيها من جتاهل العقوبات األميركية املفروضة على إيران.

وتشدد الرسائل على أن العقوبات األميركية ليست قراراً حكومياً 
فحسب، بل هي ناجمة عن القوانني الفيدرالية...

89 - 8910

تثير العقوبات التي أعاد الرئيــس األميركي دونالد ترامب فرضها 
على إيران سؤالني على قدر عظيم من األهمية وليس لهما إجابات 
مقنعــة. فأوالً؛ هل ســيجعل هذا التصرف العالَــم مكانا أكثر 
أمانا -كما يزعم ترامب- أم إنه ســيزيد زعزعة االستقرار بالشرق 

األوسط، ويقوض أي جهود تبذل مستقبال...

قال مدير عام العمليــات املالية وادارة الدين فــي البنك املركزي، 
الدكتور محمود محمد داغر، ان نافذة بيع العملة عالية األهمية، 
وانها حافظت على القوتني الشرائيتني للعملة واملواطن على حد 
ســواء، فيما أفاد بان حذف االصفار الثالثــة من العملة العراقية، 

مسألة فنية بحتة وال عالقة لها بارتفاع االسعار او هبوطها...
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 30 Aug. 2018 issue (4007اخلميس 30 آب 2018 العدد

احتياطيات العراق من 
العملة الصعبة تبلغ 58.7 
مليار دوالر ويمتلك 89 طنًا 

من الذهب
10

تتأثر شــركات أوروبية وأميركية وعاملية 
أخرى، على غرار بوينــغ وإيرباص وجنرال 
إلكتريك، بقــرار الرئيس األميركي دونالد 
النووي  االتفــاق  االنســحاب من  ترامب 
اإليرانــي وإعــادة فــرض العقوبات على 

طهران.
)بوينغ  الطيــران  وكان عمالقــا صناعة 
وإيرباص) بني الشركات التي حصلت على 
تراخيص من اخلزانة األميركية لبدء إجراء 
التعامالت التجارية في إيران حتت إشراف 

صارم بعدمــا رفعــت العقوبات مبوجب 
اتفاق عام 2015.

وأمهلــت إدارة الرئيــس ترامــب الثالثاء 
الشركات بني 90 و180 يوما إلنهاء العقود 

القائمة حاليا.
وكانت شــركات صناعــة الطيران على 
األرجــح املســتفيد األكبر مــن االتفاق 
النــووي اإليراني الذي أقــر بحاجة البالد 
لتطوير أسطول طائراتها. وأعلنت بوينغ 
فــي 2016 عن اتفاق لبيــع ثمانني طائرة 
لشــركة اخلطوط اجلوية اإليرانية بقيمة 

تقــرب من 17 مليار دوالر. كما أعلنت عن 
صفقة في 2017 لبيع ثالثني طائرة بوينغ 
737 ماكس بقيمة ثالثــة مليارات دوالر 
لشــركة طيران آسمان، مع حقوق شراء 

ثالثني أخرى.
األوروبية  الطيــران  أما شــركة صناعة 
)إيربــاص) فقــد أعلنت عــن عقود مع 
ناقلتــني إيرانيتني همــا »إيــران إيرتور« 
و«طيران زاغروس« لبيــع مئة طائرة في 
اجململ بصفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة 
مليــارات دوالر. وحصلــت فــروع جنرال 

املتحدة منذ  الواليــات  إلكتريك خــارج 
2017 على عقــود تبلغ قيمة مجموعها 
ملعــدات  الــدوالرات  ماليــني  عشــرات 
ملشــاريع إنتاج الغاز ومصانع الغاز واملواد 
البتروكيميائية، على وفق سندات مالية.

وتواجــه شــركة النفــط الفرنســية 
العمالقــة توتــال خطر خســارة عقد 
بقيمة خمسة مليارات دوالر للمساعدة 
فــي تطوير حقل غــاز باريــس اجلنوبي 
بعــد التحرك األميركي. وحــذرت من أن 
االستمرار في املشروع يعتمد على وضع 

االتفاق النووي.
ومن جانبها، فان فولكسفاغن استأنفت 
في 2017 بيع الســيارات في إيران للمرة 
األولى منذ 17 عامــا. لكنها قد تضطر 
اآلن لالختيار بني إيــران والواليات املتحدة 
ثانــي أكبر ســوق لبيع الســيارات في 

العالم، حيث لديها وجود قوي.
وتواجه سلسلة فنادق »أكور« الفرنسية 
اخليــار ذاته إذ كانــت افتتحت فندقا في 
إيران عام 2015. كمــا تواجه مجموعات 
أخرى في قطاع الفنادق على غرار »ميليا 

و«روتانا«  اإلسبانية  إنترناشونال«  هوتيلز 
اإلماراتية هذه املعضلة.

وفي قطاع االتصاالت، قالت مجموعة »أم 
تي أن« أكبر شــركة أفريقية لالتصاالت 
إن قرار ترامب قد يحد من قدرة شــركة 
االتصــاالت اجلنوب أفريقيــة على حتويل 

األموال من وحدتها إيرانسل.
وأكد خبراء اقتصاديون أن االتفاق النووي 
اإليراني لم يعد له وجود، وأن أي محاولة 
للشركات باخملاطرة وإعادة االستثمار في 

أوروبا؛ فهي بذلك تكتب شهادة وفاتها.

الخاسرون بعد انسحاب أميركا من االتفاق النووي



إذ تتجه الواليات 
المتحدة لفرض 
هذه العقوبات 

الصارمة ضد 
إيران على 

مرحلتين، فان 
أوالهما دخل 

حيز التنفيذ، على 
أن تطبق الحزمة 

الثانية من 
هذه العقوبات 

في تشرين 
الثاني المقبل. 

وستحول 
العقوبات 

الجديدة دون 
استخدام إيران 

للدوالر األميركي 
في تجارتها

التقدم في سد 
ثغرات صفقة 

النووي سيكون 
أصعب مع 

إصرار أوروبا 
على التمسك 
باالتفاق، وإذا 

كانت أوروبا تريد 
الحفاظ على 

الفرص التجارية 
التي وعد بها 

االتفاق النووي، 
فإنه يتعين على 

قادة أوروبا 
االعتراف بأن 

الصفقة كانت 
معيبة بصورة 

جسيمة، وتركيز 
جهودهم 

الدبلوماسية 
في ضمان 

الحصول على 
اتفاق أفضل 
يقوض فعاًل 

طموحات إيران 
النووية.

متابعة الصباح الجديد:
أول  فــرض  املتحدة  الواليــات  تعيد 
إيران.  اقتصادية على  حزمة عقوبات 
واعلن الرئيس دونالد ترامب في بداية 
آيار املاضي انســحاب واشنطن من 
االتفــاق النووي اإليرانــي، وقرر إعادة 
فرض هذه العقوبات، وطالب اجملتمع 

الدولي بااللتزام بها.
القرار األميركــي ألقى بظالله على 
االقتصاد اإليرانــي حتى قبل دخوله 
حيــز التنفيذ، إذ انهار ســعر الريال 

أمام الدوالر.

طبيعة العقوبات
وبحسب وزارة املالية األميركية، فان 
العقوبات تفرض على عمليات شراء 
الــدوالر األميركي من قبــل النظام 
الذهب  جتارة  على  وعقوبات  اإليراني، 
على  وعقوبات  الثمينــة،  واملعــادن 
كاأللومنيوم  املعــادن  نقل  عمليات 
ســواء داخل أو خارج إيران، وعقوبات 

على قطاع السيارات اإليراني.
وســيجري فــرض عقوبــات علــى 
التي  الهامة  التجاريــة  املعامــالت 
تعتمد على الريال اإليراني في البيع 
أو الشــراء، وعقوبــات أيضــا على 
احلسابات البنكية التي حتتفظ مببالغ 
إيران،  اإليراني خارج  الريال  كبيرة من 

حسب تقرير للمجلس األطلسي.
وأعلنــت الواليات املتحــدة أنها لن 
تســتورد بعد األن الســجاد اإليراني 
وبعض املواد الغذائية مثل الفستق، 
الواليات  إلــى عدم تصديــر  إضافة 

املتحدة الطائرات املدنية إلى إيران.

أبرز الشركات املغادرة
أعطت إدارة الرئيس ترامب الشركات 
متعــددة  والشــركات  األجنبيــة 
اجلنسيات، 90 يوما إلنهاء تعامالتها 
التجارية مــع إيران، وغــادر إيران ما 
يزيد عن 10 شــركات عاملية حتسبا 
للعقوبــات، منهم: بوينــغ، جنيرال 
بيجو، مجمع  ميرســك،  إليكتريك، 
تكرير ريالينس، سيمنس، توتال للغاز 

والبترول.
وتقــول اإلدارة األميركية إن نحو 50 
شــركة وكيانا عامليا تعهدوا مبغادرة 

إيران.

ماذا يحدث؟
إدارة ترامــب كررت أكثر من مرة أنها 

لــن تتردد فــي معاقبة الشــركات 
األميركيــة واألجنبية التي لن متتثل 
إيران،  لقرار إعــادة العقوبات علــى 
والتي ستســمح لإليرانيني أن يجروا 

تعامالت في الواليات املتحدة.

وفي حزيران املاضي، التقى مسؤولون 
أميركيون من وزارتي اخلارجية واخلزانة 
وآســيا لشرح  أوروبا  بنظرائهم من 

سياسة العقوبات اجلديدة.

التأثير على إيران؟
يعاني االقتصاد اإليراني جراء الفساد 
تقرير  اإلدارة، حســبما ذكر  وســوء 
للمجلس األطلســي، لكــن خروج 
الواليات املتحدة مــن االتفاق النووي 

زاد من هذه املعاناه، ما أدى إلى انهيار 
سعر العملة اإليرانية احمللية.

ووصل ســعر الدوالر إلــى 118 ألف 
ريال إيراني هذا األســبوع في السوق 

السوداء.

وكان من شأن تصريحات ترامب بأنه 
على اســتعداد ملقابلة املســؤولني 
اإليرانيني أن تخفف قليال من االنهيار 
الســريع للعملة حيث وقف ســعر 
العملــة أمــام الدوالر في الســوق 
الســوداء عقب تصريــح ترامب إلى 

104 ألف ريال.
وإذ تتجــه الواليــات املتحدة لفرض 
إيران  الصارمة ضد  العقوبــات  هذه 
على مرحلتني، فان أوالهما دخل حيز 
التنفيذ، على أن تطبق احلزمة الثانية 
من هذه العقوبات في تشرين الثاني 

املقبل.
دون  اجلديدة  العقوبــات  وســتحول 
اســتخدام إيران للــدوالر األميركي 
في جتارتها، ما يعد ضربة »موجعة« 
الذي  اإليرانــي،  النفــط  لصــادرات 
رئيس  دخل  إيراداته مصدر  تشــكل 

إليران.
ومن املنتظــر أن تؤثر العقوبات على 
دول أخرى، إذ أعلنت واشــنطن أنها 
ستفرض عقوبات على الدول التي ال 
التجارة  تبادل  وتواصل  بقرارها  تلتزم 

مع إيران.

املرحلة األولى:
- حظــر تبادل الدوالر مــع احلكومة 
اإليرانيــة، إضافة حلظــر التعامالت 
التجارية املتعلقة باملعادن النفيسة، 
وال ســيما الذهب، وفــرض عقوبات 
التي  واحلكومات،  املؤسســات  على 
ســندات  أو  اإليراني  بالريال  تتعامل 

حكومية إيرانية.
- حظــر توريــد أو شــراء قائمة من 
املعــادن أبرزها األلومنيــوم واحلديد 
والصلب، وفــرض قيود على قطاعي 
صناعة السيارات والسجاد في إيران.

تصديــر  أو  اســتيراد  حظــر   -
بالبرامج  املرتبطــة  التكنولوجيــا 
االستخدام  ذات  الصناعية،  التقنية 

املزدوج املدني والعسكري.

املرحلة الثانية:
- فــرض عقوبــات ضد الشــركات، 
التي تدير املوانئ اإليرانية، إلى جانب 
الشــركات العاملــة في الشــحن 

البحري وصناعة السفن.
- فرض عقوبات شــاملة على قطاع 
الطاقــة اإليرانــي، وخاصــة قطاع 

النفط.
- فرض عقوبــات على البنك املركزي 

اإليراني وتعامالته املالية.

تفصيالت العقوبات األميركية الجديدة على إيران

الصباح الجديد ـ وكاالت:

وجــه أعضــاء مجلس الشــيوخ 
األميركــي مــن احلــزب اجلمهوري 
رسائل إلى سفارات كل من بريطانيا 
وفرنسا وأملانيا في الواليات املتحدة، 
العقوبات  فيها من جتاهل  يحذرون 

األميركية املفروضة على إيران.
العقوبات  أن  الرسائل على  وتشدد 
حكومياً  قراراً  ليســت  األميركية 
فحســب، بــل هــي ناجمــة عن 
القوانني الفيدراليــة التي اتخذها 
الكونغــرس، وأن محاوالت جتاهلها 
من جانب البلدان األوروبية ستؤدي 

إلى عواقب.
دونالد  األميركــي،  الرئيــس  وكان 
ترمب، قد أعلن، في وقت سابق، عن 
نيته اســتئناف كل العقوبات ضد 
إيران، مبا فيها العقوبات ضد الدول 
األخرى التي تتعاون مع طهران على 
خلفية انســحاب بالده من االتفاق 

النووي.
مــن جانبها، ذكرت وســائل إعالم 
رسمية إيرانية أن إيران تعتزم تقدمي 
حوافز     تتعلق باألســعار والضرائب 
لتولي  اخلاص  القطاع  ملســتثمري 
املعطلــة  الدولــة  مشــروعات 
واملســاعدة فــي دعــم االقتصاد 
مــع مواجهــة البــالد للعقوبات 
من  الكثير  وانســحاب  األميركية 

الشركات األجنبية.      
اإليرانية  كما تســتهدف اخلطــة 
إجراءات  اتخاذ  إلى  إضافة  اجلديدة، 
ملكافحــة اجلرائم املاليــة، تهدئة 

اخملاوف بشأن القرار األميركي.
للعقوبات  املتوقعــة  العودة  وأدت 
إلى تراجع سريع في قيمة العملة 
اإليرانيــة، وإلــى احتجاجــات من 
تقليدي  بنحــو  املوالــني  التجــار 

للنظام اإليرانــي، وإلى غضب عام 
من مزاعم التربح.

موقف بغداد
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن 
العراق سيشكل جلنة عليا برئاسة 
البنك املركــزي، للنظر في كيفية 
التعامل مــع العقوبات األميركية 
علــى إيــران، كاشــفا عــن عزم 
احلكومة، إرســال وفــد عراقي إلى 
الواليات املتحدة، للتفاهم بشــأن 

التعامالت املالية مع إيران.
وأضــاف العبــادي، أن »احلكومــة 
العقوبات  مــع  ليســت  العراقية 
االقتصادية ضد أي بلد، هذا موقف 

ستراتيجي«.
وانتقد النائب الســابق عن ائتالف 
الســعدون  القانون محمد  دولــة 
مســاعي احلكومة احلالية إلرسال 
املتحدة  الواليــات  إلــى  رفيع  وفد 
األميركية، ملناقشة استثناء العراق 
ايران،  العقوبات املفروضة على  من 
العقوبات  برفض  احلكومة  مطالبا 
وعدم الوقوف مع اجلانب األميركي.

وقال ســفير إيران فــي بغداد ايرج 
التبــادل  »حجــم  إن  مســجدي، 
والعــراق خالل  ايران  بــن  التجاري 
املنتهي  املاضــي،  االيرانــي  العام 
في 20 آذار 2018، بلــغ 13.2 مليار 
دوالر، منهــا 6.5 مليار دوالر، بضائع 
غيــر نفطية«. وهذا مؤشــر على 
ان العراق يعتمــد بنحو كبير على 
الوراد اإليراني من السلع والبضائع 

والطاقة وغيرها.
وأشار مســجدي، إلى أن إيران حتتل 
املركز األول بني سائر شركاء العراق 

التجاريني.

املأزق
قال النائــب األول للرئیس اإليراني، 

إســحاق جهانغیری إن بــالده »متّر 
حالیا بظروف اقتصادیة حساسة«، 
لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنها 
»ليســت في مــأزق، بــل حتى لم 

تدخل مرحلة األزمة«.
ونقلت وكالــة األنباء اإليرانية )إرنا( 
عن جهانغیری، إن إيران »من ضمن 
البلدان الـ10 األولى في العالم من 
حیث املــوارد الطبیعیــة والثروات 

املنجمیة«.
الیوم  وأضاف: »ال توجد قوة عاملیة 
قادرة علــى حتجیم مكانــة إیران، 
وســنوّظف جمیــع طاقاتنــا في 
العدائیة  السیاســات  مواجهــة 

واجتیاز األزمات«.
وكانت إيــران أعلنت خطة خلفض 
مليارات   10 مبقدار  الســلع  واردات 
دوالر خــالل العام اجلــاري، والعمل 
على إيجاد بدائــل لها في الداخل، 
بهدف دعم اإلنتــاج الوطني واحلد 
من واردات الســلع التي لها مثيل 

في الداخل.
واملناجم  الصناعــة  وزيــر  نائــب 
والتجارة اإليراني، رضا رحماني، قال 
في تصريحات نهاية الشهر املاضي 
نقلتها وكالة أنباء فارس الرسمية، 
إن حتقيق النمو بنسبة %8 في البالد 
 180 بحاجة إلى استثمارات مبقدار 
مليــار دوالر من ضمنهــا 60 مليار 

دوالر ينبغي توفيرها من اخلارج.
األميركيــة  العقوبــات  ودخلــت 
التنفيذ،  حيز  إيران،  على  املفروضة 
الثالثــاء  8 آب اجلــاري، وذلــك في 
أعقاب انسحاب الرئيس األميركي، 
النووي  االتفاق  مــن  ترامب،  دونالد 

اإليراني في أيار املاضي.
وتســتهدف العقوبــات، التــي مت 
تعليــق العديد منها فــي أعقاب 
اإليرانــي في عام  النــووي  االتفاق 
2015، صناعة الســيارات في إيران 

من  وغيرها  واأللومنيــوم  والفوالذ 
املعادن مبا في ذلك الذهب.

النفط على احملك
وتســعى إيران إليجاد حلول بديله 
إيراداته  لتســويق النفط وحتصيل 
بعد دخــول العقوبــات األميركية 

حيز التنفيذ.
وقال اســحاق جهانغيــري النائب 
اإليرانية:  اجلمهوريــة  لرئيس  االول 
بتعويضها  إليــران  تعهدت  »اوروبا 
عما حلقها من خســائر جراء خروج 
اخلاصة من  األوروبيــة  الشــركات 
البالد وذلــك عبر إدخال شــركات 
وإيجاد  بديلة  ومتوســطة  صغري 

سبل اُخري جديدة«.
وتطرق جهانغيري الي مساعي إيران 
الرامية إليجاد سبل تساعدها علي 
والتخطيط  النفط  بيع  مواصلتها 
للبلد من دون اعتبار نشوب حرب أو 
بدء مفاوضات مع اجلانب األميركي.
وأّكــد جهانغيري أن احلكومة تركز 
االن علــى االقتصاد احمللي ومعاجلة 
توظيف  عبــر  الشــعب  قضايــا 

الكفاءات الداخلية.
وفــي ســياق األثــار الناجتــة عن 
كاظم  قال  األميركيــة  العقوبات 
غريــب آبادي مبعوث إيــران الدائم 
لدى املنظمــات الدولية في فيينا: 
»ال يحــق ألي دولــة أن تأخذ حصة 
األعضاء اآلخريــن من إنتاج النفط 
وصادراتــه حتــت أي ظــرف مــن 

الظروف«.
وأضاف في تصريحات نقلها موقع 
معلومــات وزارة النفــط اإليرانية: 
»يجب علــى منظمة أوبك أن تنأى 

بنفسها عن السياسة«.
العقوبات  أثر  لتقليل  وفي محاولة 
أكــد محمــد رضــا بورابراهيمي 
داوراني رئيــس اللجنة االقتصادية 

بأن  االســالمي  الشــورى  مبجلس 
للحكومة  اجلديــدة  السياســات 
على  النسبي  االستقرار  ستضفي 

سوق العملة.
وأكــد أن القســم االكبــر مــن 
في  للحكومة  اجلديدة  السياسات 
مجــال العملة الصعبــة مقبول 
االسالمي،  الشــورى  مجلس  لدي 
وسيفتح مسارا جديدا في اقتصاد 

البالد.
مكلفــة  احلكومــة  أن  واضــاف 
بإدخال 45 مليــار دوالر من العملة 
الصادرات  مــن  الناجمة  االجنبية 
غير النفطية للبالد و20 مليار دوالر 
الفائــض من بيع النفط للســوق 

الثانوية وان الطلــب على العملة 
في البالد يبلغ 30 مليار دوالر.

انتصار جتاري
رأت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
األميركيــة فــي افتتاحيتهــا أنه 
بأن  أوروبا االعتــراف  ينبغي علــى 
االتفاق النووي اإليراني كان صفقة 
سيئة ومعيبة، وبدالً من التمسك 
بها، يجب على أوروبا االنضمام إلى 
إدارة ترامب في الضغط على إيران 
للحصول على اتفاق أفضل يقوض 

فعالً طموحات إيران النووية.
وتشــير االفتتاحية إلــى أن أوروبا 
العقوبات  تســتعد ملواجهة عودة 
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جمهوريون يحّذرون أوروبا من تجاهل العقوبات على طهران
مواقف عالمية مختلفة.. والنفط اإليراني على المحك

العقوبات تفرض على عمليات شراء الدوالر األميركي من قبل النظام 
اإليراني، وعقوبات على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات على 
عمليات نقل المعادن كاأللومنيوم سواء داخل أو خارج إيران، وعقوبات 

على قطاع السيارات اإليراني



ربما يتبين أن 
العقوبات ضد 
إيران مجرد 
بادرة فارغة. 
فعلى حد تعبير 
سفير صيني 
سابق بإيران: 
»من الواضح 
أن دبلوماسية 
ترامب طوال 
أكثر من عام 
)بدءا من 
اتفاقية التجارة 
الحرة ألميركا 
الشمالية، 
واتفاق الشراكة 
التجارية عبر 
المحيط الهادئ، 
وغيرها، ينطبق 
عليها المثل 
القائل: أسمع 
جعجعة وال أرى 
طحنا«.

أناتول كالتسكي*

تثير العقوبات التي أعاد الرئيس األميركي 
دونالد ترامب فرضها على إيران ســؤالني 
علــى قدر عظيــم من األهميــة وليس 
لهما إجابات مقنعة. فأوالً؛ هل سيجعل 
هذا التصــرف العالَم مكانــا أكثر أمانا 
-كما يزعم ترامب- أم إنه ســيزيد زعزعة 
االستقرار بالشــرق األوسط، ويقوض أي 
جهود تبذل مســتقبال للحد من انتشار 
األســلحة النوويــة، كما يزعــم أغلب 
اخلبراء اجليوسياسيني الذين ال توظفهم 
مباشرة أميركا أو إسرائيل أو السعودية؟

وثانيا؛ هل ســتكون اجلهــود األميركية 
احترام  األجنبية على  الشــركات  إلرغام 
العقوبات التي تفرضها واشــنطن على 
إيران شرســة بقدر خطاب ترامب املولع 

بالقتال؟.
وبطبيعة احلال؛ رمبا يتبــني أن العقوبات 
ضد إيران مجرد بــادرة فارغة. فعلى حد 
تعبير ســفير صيني ســابق بإيران: »من 
الواضح أن دبلوماسية ترامب طوال أكثر 
من عام )بدءا من اتفاقيــة التجارة احلرة 
الشــراكة  واتفاق  الشــمالية،  ألميركا 
التجارية عبر احمليط الهادئ، واتفاق باريس 
املناخــي، إلــى القضية النووية بشــبه 
اجلزيرة الكورية، واحلرب األهلية السورية؛ 
أســمع  القائل:  املثــل  عليها  ينطبــق 

جعجعة وال أرى طحنا«.
ومــع ذلك؛ يظل من املســتحيل اإلجابة 
عل الســؤال بشأن احلرب والسالم؛ فبعد 
15 عاما من الفوضى بالشــرق األوسط 
التي أطلقتها حــرب العراق )غزو العراق( 
2003، اســتوعب العالَُم درســا واحدا ال 
جــدال فيــه: ال أحد بالبيــت األبيض، أو 
وكالة االســتخبارات املركزية، أو املوساد، 
أو أجهزة االســتخبارات السعودية، لديه 
أدنى فكرة عما قد يحــدث في املنطقة 

اآلن.
من الصعب أيضا اإلجابة على الســؤال 
التجــاري، ولســبب أبســط: فلن يكون 
املدى احلقيقــي لفرض العقوبات واضحا 
حتى املراحل األخيــرة من »فترة تخفيف 
النشــاط« التي متتد لستة أشهر، والتي 
التنظيمية  الضوابــط  عليهــا  تنــص 
األميركيــة اجلديــدة لتفّك الشــركات 

ارتباطها بإيران.
ولكــن فــي هــذه املرحلة املبكــرة من 
وإيران؛  املتحــدة  الواليات  بــني  املواجهة 
ينشأ ســؤال اقتصادي آخر أكثر أهمية: 
على أي نحو قد تؤثر العقوبات األميركية 

على سعر النفط؟.
وللوهلة األولى؛ تبــدو اإلجابة أوضح من 
أن نكلف أنفســنا عناء املناقشة: فمن 
املؤكــد أن ســعر النفط ســيرتفع مع 

تسبب العقوبات في احلد من إنتاج إيران 
وصادراتها من النفط، في حني يســتعد 
األســواق  لكن  البائعون حلرب محتملة، 
املاليــة لديها عادة مقلقــة: فالتنبؤات 
التي يعتبرها املســتثمرون واضحة متاما 

كثيرا ما يتبني أنها كانت مخطئة.
التوقعات بشــأن أســعار  أن  وقد يتبني 
النفط حالة مماثلة، لعدة أســباب: فأوالً؛ 
أسعار النفط اآلن أعلى بنحو %70 فعال 
املاضي،  الصيــف  في  مســتوياتها  عن 
وكانت التوقعات بفرض عقوبات أميركية 
على إيــران محركا مهما لهــذه الزيادة. 
ويَُعد »الشــراء عند الشائعة والبيع عند 
اخلبر اليقني« من مبــادئ املضاربة املالية 

الثابتة على مر الزمن.
وعمليات الشــراء األخيرة غير املسبوقة 
لعقود النفــط من ِقَبــل مضاربني غير 
جتاريني في أســواق العقــود اآلجلة في 

نيويورك ولندن؛ تشــير إلى أن العقوبات 
رمبا تكون داخلة فعال في حسبان السعر 
احلالــي، إذ بلغ ســعر البرميــل من خام 

النفط برنت 78 دوالرا.
ولــم يرتفع هذا الســعر فوق مســتوى 
السبعني دوالرا قط منذ عام 2014، عندما 
أدى االرتفــاع املفاجئ فــي إنتاج النفط 
انهيار أســعار  إلى  الصخري في أميركا 
النفط. وال يزال التســليم اآلجل للنفط 
لعــام 2020 يكلــف أقل مــن 70 دوالرا، 
مما يخلــق حالة غير عادية في األســواق 
العميقة«،  املقلوبة  »الســوق  تســمى 
والتــي لم تُر منذ خريف 2014، وكثيرا ما 

تفرض انخفاضا حادا في األسعار.
وإذا انتقلنــا مــن ظــروف املضاربة إلى 
أساســيات إنتاج النفــط؛ فإننا جند أنه 
ليــس واضحا على اإلطالق مــا إن كانت 
العقوبات قد تــؤدي إلى تقليص صادرات 

إيران بالقــدر الكافي للتأثير على التوازن 
العاملي للعرض والطلب.

تقريبا  إيــران  فبرغم تضاعــف صادرات 
-بعد رفع العقوبات السابقة عام -2015 
مــن 1.5 مليــون برميل يوميــا إلى نحو 
2.5 مليون برميل حاليــا؛ فإن أغلب هذا 
النفط كان يباع للصــني والهند وتركيا، 
وجميعهــا من املرجح أنها ســتتجاهل 

العقوبات األميركية أو تتحايل عليها.
أما اجلزء املعرَّض للخطــر حقا من جتارة 
النفط اإليرانيــة فهو ال يتجاوز 750 ألف 
برميل، ترســل يوميا إلى االحتاد األوروبي 
وكوريا اجلنوبيةواليابــان، وقد وعد االحتاد 

األوروبي بحماية جتارته مع إيران.
وإذا ارتفعت أســعار النفــط بنحو أكبر 
خالل »موســم القيــادة« الصيفي الذي 
يبــدأ في أميــركا اآلن تقريبا فســيلوم 
الناخبون ترامــب، وقد يعاني اجلمهوريون 

فــي انتخابــات التجديــد النصفي في 
الكونغــرس، وخاصة فــي واليات الغرب 
حة. وعلى افتراض أن ترامب  األوسط املُرجِّ
يجد من املناسب سياسيا احلد من ارتفاع 
أســعار النفط؛ فمن املتوقع أن تقدم له 
القيادة الســعودية أي قــدر يطلبه من 

الدعم«.
ولكــن حتــى لــو تعــذر هذا إلــى حد 
النفط  االســتحالة؛ فإن قدرا كبيرا من 
اإليرانــي -الذي يتدفق اآلن إلــى أوروبا أو 
اليابــان أو غير ذلك من حلفــاء أميركا- 
ســيجري حتويله من دون أدنى شــك إلى 
دول مثل الهند والصني، وهذا من شــأنه 
أن يحــرر املزيد من النفط الســعودي أو 
العراقــي أو الروســي املوجه إلــى أوروبا 

واليابان.
وحقيقة أن جتار النفــط يعيدون توجيه 
شــحنات النفط على نحو مستمر حول 

العالَم تفسر لنا ملاذا يتوقع أغلب احملللني 
إمدادات  العقوبات على خفض  أن تعمل 
النفــط العاملية مبا ال يتجــاوز 500 ألف 

برميل يوميا.
والتحول بهذا احلجم ســيكون أقل من 
انهيار صادرات النفــط الفنزويلية بنحو 
700 ألف برميل يوميا منذ العام املاضي، 
وأقل كثيرا من الزيادة املتوقعة في الناجت 
اليومي األميركي بنحو 1.1 مليون برميل 
على مدى األشــهر االثني عشر املقبلة، 
ناهيك عن االنخفاض احملتمل في الطلب 
العاملي على النفط نتيجة للزيادة احلادة 

في األسعار منذ الصيف املاضي.
وباختصــار؛ مــن املتوقع أن يكــون تأثير 
العقوبــات املفروضــة على إيــران على 
التوازن العاملي بــني العرض والطلب أقل 
أداء االقتصاد العاملي وســلوك  تأثير  من 

بقية منتجي النفط.
ويشــير هذا إلى ســبب آخر رمبا يجعل 
املواجهــة بني أميــركا وإيران تــؤدي إلى 
انخفاض -وليس ارتفاع- أســعار النفط: 
فاآلن أصبح احلافز السياسي لدى ترامب 
وحلفائه السعوديني قويا للغاية ملقاومة 
املزيد مــن الضغوط التي تدفع أســعار 
النفط إلى االرتفاع. فقد أهدرت تكاليف 
البنزين املتزايدة االرتفاع بالفعل ما يقارب 
نصف املكاسب الناجمة عن تخفيضات 
هذا العــام الضريبية لصالح األميركيني 

املنتمني إلى الطبقة املتوسطة.
وعلى افتراض أن ترامب يجد من املناسب 
سياســيا احلد من ارتفاع أسعار النفط؛ 
فمن املتوقع أن تقدم له القيادة السعودية 
أي قــدر يطلبه من الدعــم. ومن ناحية 
أخــرى؛ رمبا تتحول إيران وروســيا -اللتان 
كانتا سابقا أقل تشــددا من السعودية 
تأييد  إلى  بشأن تسعير منظمة األوبك- 
فرض قيــود أكثر صرامة علــى العرض، 
خاصة أن أي ارتفاع حاّد في أسعار النفط 
رمبا يؤدي إلى ردة فعل عقابية ضد ترامب.

وتشــير جتارب سابقة مشــابهة إلى أن 
الَغلَبــة -على األقل فــي األمد القريب- 
تكــون علــى األرجــح ملصالــح أميركا 
ما كان  فذلك  السياســية؛  والسعودية 
صحيحــا بــكل تأكيد بعــد حربني في 

العراق.
فقد هبطت أســعار النفــط عام 1991 
)حرب اخلليــج الثانية( بنحو %45، وبنحو 
%35 عــام 2003 )غزو العراق(، في غضون 
شهر واحد من شــن أميركا لهجماتها. 
رمبا يبدو االنخفاض إلى هذا املستوى أمرا 
غيــر متصور اليوم، لكن أســعار النفط 
من املرجح أن تتجه إلــى الهبوط، برغم 
رمبا  أو  إيــران  املفروضة على  العقوبــات 

بسببها.

* رئيس معهد الِفكر االقتصادي اجلديد
املصدر: بروجيكت سينديكيت

النووية األميركيــة ضد إيران خالل 
الشــهر املقبل، وال يبدو املشــهد 
اختارت  بروكسل مبشراً؛ حيث  في 
أوروبا مقاومة الواليات املتحدة، بيد 
أنها على األرجح ســوف تخفق في 

ذلك.
وتســبب إعالن الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامــب خالل أيــار املاضي 
من  املتحدة  الواليــات  بانســحاب 
مت  )الذي  اإليرانــي  النــووي  االتفاق 
إبرامــه عــام 2015( وإعــادة فرض 
العقوبات ضد الشــركات األجنبية 
التــي تتعامل مع إيــران بداية من 
6 آب املقبل، فــي خيبة أمل كبيرة 
لألوروبيــني؛ وبخاصــة ألن االحتــاد 

األوروبي وأطرافه الثالثة في االتفاق 
)فرنسا وأملانيا وبريطانيا( يعد اتفاق 
أوباما التاريخــي لتجميد البرنامج 
مبثابة  اإليراني »ظاهريــا«  النــووي 

»انتصار« دبلوماسي وجتاري.
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن القادة 
األوروبيني، بحســب »وول ســتريت 
وجود  أيضــاً  يدركــون  جورنــال«، 
عيوب جســيمة في االتفاق النووي 
2015، ومنهــا أن عمليات  للعــام 
التفتيش غيــر كافية لضمان عدم 
تطوير طهران لتقنيات األســلحة، 
وكذلــك البنــود املعروفة باســم 
»غروب الشــمس« التي تتيح إليران 
اســتئناف أنشــطتها النووية في 

مرور عشر سنوات  )بعد  املستقبل 
على توقيــع االتفاق(، وغياب القيود 
على الصواريخ الباليستية لطهران 
القادرة على حمــل الرؤوس النووية 
أو غيرهــا مــن األســلحة، فضالً 
عــن الســكوت على تدخــل إيران 
الشرق  أنحاء  العسكري في جميع 

األوسط.
وتنتقــد الصحيفــة األميركية أن 
االحتــاد األوروبي يحــارب اآلن بقوة 
للدفــاع عــن اتفاق ينطــوي على 
قامت  إذ  العيــوب؛  مــن  العديــد 
بروكســل بتحديث »قانــون املنع« 
الذي يحظــر، من الناحية النظرية، 
على الشــركات األوروبيــة االلتزام 
بالعقوبــات األميركيــة املفروضة 
على إيران. ومــن الناحية العملية، 
ســيكون هذا األمر مصــدر إزعاج 
بالنسبة إلى الشــركات التي تقرر 
االلتزام بالعقوبات األميركية؛ ألنها 
األميركية  العقوبات  إنفاذ  تخشى 
بشكل أكبر من بيروقراطية االحتاد 

األوروبي.

تهديد ستراتيجي
ورمبا يأمل مســؤولو االحتاد األوروبي 
القانــون  هــذا  اســتخدام  فــي 
اإلعفاءات  على  للتفاوض  كوسيلة 
من واشــنطن، كما فعلــت أوروبا 
القانون  هذا  بنسخة ســابقة من 
في التســعينيات، ولكن هذا األمر 
يبــدو غير محتمل بحســب »وول 
ســتريت جورنال«؛ نظــراً للتهديد 
تشــكله  الــذي  الســتراتيجي 
إيــران اآلن والعــداء »طويل األمد« 
الكونغرس  النووي من قبل  لالتفاق 
وتــدرك  األميركيــني.  والناخبــني 
الشــركات األوروبيــة ذلــك، وهي 
بالفعل تستعد لاللتزام بالعقوبات 
األميركية بغض النظر عما تنتهي 

إليه بروكسل.
وتعــد االفتتاحيــة أن األوروبيــني 
يعولون على منــاورات بعيدة املنال 
للتحايل على العقوبات األميركية، 
ويتمثل أحد اخليارات في قيام البنوك 
املركزية األوروبية بإعادة فتح قنوات 
متويل  لتسهيل  اإليرانية  لنظيرتها 
التجارة أو السماح لبنك االستثمار 
االئتمان لعمالت  بتمديــد  األوروبي 
غير الدوالر بالنســبة للشــركات 
األوروبية املشــاركة فــي مثل هذه 

التجارة.
ورمبــا يقود ذلك إلــى التغلب على 
رفــض البنــوك األوروبيــة اخلاصة 
غضب  إلــى  نفســها  لتعريــض 
واشــنطن، ولكن مثل هــذا األمر 
لن يكون عمليــاً إال في الصفقات 
على  بالنفط  املتعلقــة  الكبــرى 
الشــركات  أن كل  األرجح، حيــث 
التجارية األخرى ســوف تدفع ثمناً 
باهظــاً لنقل األمــوال، وخاصة إذا 
التزمــت واشــنطن بخطتها ملنع 
اآلمن  العاملــي  )النظام  ســويفت 
لتحويــل األموال بــني البنوك( من 
التعامــل مــع األعمــال التجارية 

للبنوك اإليرانية.

صفقة 
وتلفــت الصحيفــة األميركية أن 
أوروبــا ال ميكنها إجبار واشــنطن 
بها  واألجدر  مســارها،  تغيير  على 
االنضمــام إلــى إدارة ترامــب في 
الضغط علــى إيران للحصول على 
صفقة أفضل، وقــد حاول بالفعل 
الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
إبقاء الباب مفتوحاً أمام هذا اخليار 
من خــالل اقتراحــه )أثنــاء زيارته 
إلى واشــنطن في نيسان املاضي( 
املتحدة  الواليات  تعــاون  بإمكانية 
وأوروبا لســد ثغرات االتفاق النووي 

مع إيران.
افتتاحيتها  وتختتم »وول ستريت« 
بأن التقدم في ســد ثغرات صفقة 
النووي ســيكون أصعب مع إصرار 
أوروبــا علــى التمســك باالتفاق، 
وإذا كانت أوروبــا تريد احلفاظ على 
بها  وعد  التــي  التجارية  الفــرص 
االتفاق النووي، فإنه يتعني على قادة 
أوروبا االعتــراف بأن الصفقة كانت 
معيبــة بصورة جســيمة، وتركيز 
ضمان  في  الدبلوماسية  جهودهم 
احلصول على اتفــاق أفضل يقوض 

فعالً طموحات إيران النووية.

املفوضية األوروبية: »نأسف 
بشدة«

وعبرت املفوضيــة األوروبية و3 دول 
لقرار  »أستفهام شديد«  عن  أخرى 
إعــادة فرض العقوبــات األميركية 

على طهران.
وأصدرت فريدريكا موغيريني، املمثل 
والشؤون  األمن  لسياســة  األعلى 
اخلارجية في االحتــاد األوروبي، ووزراء 
خارجية فرنســا وأملانيــا والواليات 
املتحــدة، بياناً موحداً كــرروا فيه 
تأييدهــم خلطة العمل الشــاملة 
املشتركة، إذ أوضح البيان أن اخلطة 
»تسعى إلى تنفيذ هدفها بضمان 
بقاء البرنامج اإليراني سلمياً بنحو 

حصري«.
ولفتــت القوى األوروبيــة إلى أنها 
ستحمي شــركاتها، التي تتعامل 
مع إيران مــن أي رد فعل عنيف قد 

تتلقاه من واشنطن. 
وأعربــت بريطانيا وفرنســا وأملانيا 
املتحدة  الواليات  عن أسفها إلعادة 
إيران  اقتصادية على  فرض عقوبات 

بعد انسحابها من االتفاق النووي.
وقال البيان: »نأســف بشدة إلعادة 
الواليات  العقوبات مــن قبل  فرض 

املتحدة، بســبب انسحاب األخيرة 
مــن خطــة العمــل املشــتركة 

الشاملة«.
وأضاف أن »خطة العمل املشتركة 
الشاملة تعمل على حتقيق هدفها، 
وهو ضمان بقــاء البرنامج اإليرانى 
سلميا حصريا، كما أكدت الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة فى 11 
تقريرا متتاليا. إنه عنصر أساســي 
فــي بنية عــدم االنتشــار النووي 
العاملية، وهو أمر حاســم بالنسبة 
والعالم  واملنطقــة،  أوروبــا،  ألمن 
بأسره. نتوقع أن تواصل إيران تنفيذ 
جميــع التزاماتهــا النووية مبوجب 

خطة العمل املشتركة الشاملة.«
وأكــدت حكومات هــذه الدول فى 
بيانها أن رفع العقوبات »أمر ضروري 
فى إطــار االتفاق«، مشــددة على 
عزمها حماية الشــركات األوروبية 

التى تواصل العمل مع طهران.
وأعلــن وزيــر اخلارجيــة األميركي 
مايك بومبيو اســتئناف العقوبات 
االقتصادية ضــد إيران بحزمة أولى 
تطــال قطاعــات ماليــة وجِتارية، 
يعقبهــا أخرى في تشــرين الثاني 

تستهدف النفط.
الفوائد  أن  إلــى  أيضــاً  وأشــارت 
أساســياً«  »جزءاً  متثل  االقتصادية 
مــن االتفــاق، إذ ميثــل بنــد رفع 
النووية ســتعود على  العقوبــات 
التجــارة والعالقات االقتصادية مع 
إيران، وشــعبها بنحو خاص، بتأثير 

إيجابي.
وتابــع البيــان ليوضح أن روســيا 
والصني مــا زالتا ملتزمتان باحلفاظ 
على االتفــاق النووي و«يتوقعان من 
الكامل  التنفيــذ  مواصلــة  إيران 
جلميع التزاماتها النووية حتت خطة 

العمل الشاملة املشتركة«.

ما ثمرة فرض العقوبات األميركية على إيران؟

أكدت بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا 
أن رفع العقوبات 
»أمر ضروري فى 
إطار االتفاق«، 
مشددة على 
عزمها حماية 
الشركات 
األوروبية التى 
تواصل العمل مع 
طهران، في حين 
ما زالتا روسيا 
والصين ملتزمتان 
بالحفاظ على 
االتفاق النووي 
ويتوقعان من 
إيران مواصلة 
التنفيذ الكامل 
لجميع التزاماتها 
النووية تحت 
خطة العمل 
الشاملة 
المشتركة
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جمهوريون يحّذرون أوروبا من تجاهل العقوبات على طهران
مواقف عالمية مختلفة.. والنفط اإليراني على المحك

من الصعب اإلجابة على السؤال التجاري، ولسبب أبسط: فلن يكون المدى 
الحقيقي لفرض العقوبات واضحا حتى المراحل األخيرة من »فترة تخفيف 
النشاط« التي تمتد لستة أشهر، والتي تنص عليها الضوابط التنظيمية 

األميركية الجديدة لتفكّ الشركات ارتباطها بإيران
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بغداد ـ سامي حسن: 

قال مدير عــام العمليات املالية وادارة 
الديــن في البنــك املركــزي، الدكتور 
ان نافذة بيع  محمود محمــد داغــر، 
العملة عالية األهمية، وانها حافظت 
علــى القوتــني الشــرائيتني للعملة 
واملواطــن على حد ســواء، فيما أفاد 
بان حذف االصفــار الثالثة من العملة 
العراقية، مسألة فنية بحتة وال عالقة 

لها بارتفاع االسعار او هبوطها.
واكد في حديثه عبر احلوار الذي أجرته 
معه الصبــاح اجلديد ان من الطبيعي 
فــي كل دول العالم ان حتتفظ باصول 
مالية وهي السندات واحلواالت وخاصة 
التصنيف  عالية  لكونهــا  االميركية 
موثوقــة وســهلة مقارنــة باالصول 

االخرى ..
واضــاف املدير العام فــي معرض رده 
على ســؤال وجهه رئيس حترير اجلريدة  
النقدي  االحتياطي  زاير عن  اسماعيل 
فقال ان في دولة امللكية تنفذ االوامر 
التي تصدر بتغيير صنفها، فباالمكان 
ان يكون لدينا سند بالدوالر وباالمكان 
تغييره الى سندات بالباون االسترليني 
او اليورو او الــني الياباني، بل باالمكان 
شــراء الذهب، ولدينــا ودائع اميركية 
وعملــة بالــدوالر كل هــذه االصناف 

موجودة لدينا.
ارقام وارقام

واشــار املدير العام الى ان احتياطيات 
العراق مــن العملــة الصعبة بلغت 
58.7 مليــارات دوالر، مبينا ان "صافي 
احتياطيات البنــك املركزي تبلغ 48.3 
مليارات دوالر واملتبقي منها هو رصيد 
وزارة املالية لدى البنك ان "احتياطيات 
البنــك البالغــة 48.3 مليــارات دوالر 
موزعة علــى 8 دول للحفــاظ عليها 
من اخملاطر تأتي في مقدمتها الواليات 
وبريطانيا،  وفرنسا  وسويسرا  املتحدة 
فيما تتوزع هذه االحتياطيات بني عدة 
وســندات  نقدية  مبالغ  منهــا  انواع 
وذهب"، الفتا الى ان "العراق ميتلك 89 

طنا من الذهب واملودع في لندن".
وقال الدكتــور داغر في معرض حديثه 
عــن االحتياطي النقــدي: قرأت خالل 
الســنوات املاضية عن تعامل الواليات 
واالموال  الســعودية،  املتحــدة مــع 
)مصادرة(  تقريبــا  كانت  الســعودية 
مبعنــى ان الســعودية ال تســتطيع 
سحبها اي انها تنفذ االوامر التي تصدر 
لتسهيل نقلها بتغيير صنفها، يعني 
ممكن ان يكون عندنا سند بالدوالر ممكن 
تغييره الى سند بالباون االسترليني او 
الذهب والعكس صحيح... لدينا ودائع 
اميركية عندنا عملة )نقدية( بالدوالر 
كل هــذه االصناف ميتلكهــا العراق، 
لم نشــهد ان امتنعت هــي )اميركا(
عن تســييل او تغيير او اضافة او نقل 
نهائيــا.. احيانا نستشــيرها بالبديل 
باستثمار  العائد  يحقق  الذي  االفضل 
الســند، طبعا لدينا وسائلنا اخلاصة 
لكي نستثمر، او نعيد شراء االسهم، 
وايضا من املمكــن ان تعطينا ملفات 
لكن هذه الدولة تتصرف لوحدها، هذا 
اذا حدثت عقوبات على العراق او على 
ايران انذاك توضــع اليد على امليزانية، 

هنا تكمن اخلطورة اذا حدثت عقوبات 
قرارات خاصة  او عقوبات مبوجب  اممية 
يعترف بها االحتياطي الفيدرالي وهذه 
احلاالت هو العداء االخطر ما بني الدولة 
والواليــات املتحدة كما حدث مع ايران 
اخلاص  االحتياطي  الرقــم  فاعطوهم 
بهم.. لكي حتتفظ به لكن عندما وقع 
اوباما االتفاقية مع ايران اعطوهم رقم 
احتياطــي كمســتثمرين طبعا وهي 
باعادتها  عوائد وفي كل مرة وعدوهم 
)العوائــد( لهم، هذا فقط يحدث عند 
فــرض العقوبات املاليــة او العقوبات 

مبوحب القوانني.
واضاف املدير العام انه بالتأكيد ان كل 
اصل مالي مقــوم لعملة غير مقيمة 
)اجنبية( يعد جزءا مــن احتياطياتها 
او  بلدنا  ســواء احتفظنا بها داخــل 
احتفظنا به لدى االخرين، ونحن غالبا 
ما نحتفظ به لدى البنوك املركزية وهو 
االحتياطي الفيدرالي )بنك انكالند( او 
في بنك فرانس بريس او البنك االوروبي 
وهذا هــو جزء مــن االحتياطي يعني 
بتعبير ادق اذا قلنــا 85 مليار منها ما 
يقــرب 77 او 78 فــي الواليات املتحدة 
وهذا شرط ضروري طاملا اننا نتبع نظام 
ســعر الصرف الثابت بالــدوالر يعني 
سعر الدوالر يســاوي 1190 وهو سعر 
صرف ثابت الذي يتبني هذا الســياق 
عليه ان تكون احتياطياته بعملة تلك 

الدولة.
اما عن بيع وشــراء العمالت فمن هنا 
يأتــي فهم االقتصاد وهــي نافذة بيع 
العملــة التــي كانت في عــام 2004 
يطلق عليها اســم )مزاد العملة( ومبا 
ان فــي العراق ال احد ميتلك الدوالر غير 
احلكومة التي حتتكر الدوالر لذلك فهي 
نافذة لبيع الدوالر لتمويل االستيرادات 
وان متارس ما ميارســه العالم اجمع وال 
يوجد اي اختالف من حيث  العمليات، 
اي ببساطة عندما نســتورد ال يوجد 
من ميتلك الدوالر اال احلكومة املتمثلة 
بــوزارة املالية حتصل علــى الدوالر من 
صادرات النفط فتسعى بالوقت نفسه 
الى احلصــول على العملــة الوطنية 
)الدينار(  لدفع الرواتب ومتويل املشاريع 
وهذا يعني اذا كان املواطن ميتلك 120 
الف دينــار فهذا املبلغ يســاوي 100 
دوالر، نحن نقول ان معظم السلع في 
العراقي هي ســلع مستوردة  السوق 
وهذا يشكل نســبة %80 من النافذة 
و%20 نقــدا فاملواطــن العراقــي الن 
ميكن ان يعيش االن مثلما كان يعيش 
في زمــن النظام الســابق الذي كان 
يفرض الرقابة املشــددة على العمالت 
االجنبية وهو االن بامكانه ان يســافر 
الى العالج او الســياحة والترويح عن 
النفس والعيش في الفنادق وبامكانه 
ان يشــتري دارا او شــقة او اي شــي 
اخر في البلد الــذي  يختاره من خالل 
االعتمــادات واحلــواالت، ولذلك فأنني 
اعتب على غيــر املتخصصني وخاصة 
منارس   وكأننــا  االعــالم  وســائل  في 
الذي  الوقت  اســتثنائية في  عمليات 
ميارس اى مواطن وفي اي دولة حقه في 
ذلك فلوال نافذة بيع وشراء العمالت ملا 
امتلكنا عمليات اســتثمارية للكتلة 
النقديــة للحــد من عــرض العملة 

بالدينار في السوق.

نافذة العملة حتافظ
على القوة الشرائية

وبني املدير العــام انه لــوال النافذة ملا 
امكن احلفــاظ على القوة الشــرائية 
انا  للمواطن،  الشرائية  والقوة  للعملة 
اعتقد ان املشــكلة تكمن بأننا مازلنا 
نعيش العالقة بالدوالر من خالل النظام 
الســابق ففي ذلك الوقت كانت هناك 
دائرة فــي البنك املركزي العراقي يطلق 
عليها )الرقابة علــى الصرف( التعامل 
املواطن حتت  يضــع  االجنبية  بالعملة 
طائلة القانــون، بينما في نظام البنك 
املركزي احلالــي رقم/ 56 عام 2004 قلنا 
ان العملة العراقية قابلة للتحويل اذن 
الدينــار كالدوالر من ميتلــك الدينار له 
احلق بامتالك الدوالر والعكس صحيح..

في جميــع بلدان العالــم ال توجد اية 
مشــكلة في امتــالك الــدوالر ومازال 
السياســيون االن يعتقــدون ان البيع 
بالنافــذة دوالرات مقابل ما يعادلها من 
الدنانيــر وللمواطن احلق فــي امتالك 
العملــة التــي يحتاجهــا اذا كانــت 
لالســتيراد او التعليــم او العــالج او 
الســياحة، اذن املشكلة في العراق هو 
هروب رأس املــال وليس تهريب فلو كان 
البلد في حالة استقرار وهناك قدسية 
ذلــك، فاملواطن  للمال اخلاص ملا حدث 
يبحث عن البلدان واالماكن التي متنحه 
خدمات غيــر متوفرة في بلده من خالل 
العملــة بالدينــار وهي عملــة قابلة 
للتحويــل وهي حقه ضمــن االنظمة 
والقوانني املعمــول بها، فلو كان هناك 
بأرســال  اســتقرار ملا فكر اي مواطن 
ابنائه الى الدراسة الى اخلارج او العالج 
في الهند وايران وتركيا واوروبا فهذا هو 
الهروب الذي يعنــي البحث عن اماكن 
التي ال  التــي يحتاجها  متنحه اخلدمة 

يحصــل عليها في بلده، البنك املركزي 
يقــول ان الدينــار قابــل للتحويل اذن 
بامكان احلصول على الدوالر وارســاله 
الى ولده او ابنتــه التي تدرس او تعالج 
في اخلارج وهذا حق مكتسب للمواطن  

ضمن النظام.
مشــكلة  هناك  داغر  الدكتور  واوضح 
في املصــارف، هناك فرق بني الســعر 
الرسمي وسعر الســوق وهذه سببها 
احلدود )املنافذ( فخالل االشهر الثمانية 
االخيرة اســتقر سعر الصرف من خالل 
ازالة املشــكالت التي كانــت تؤدي الى 
التذبذب في االســعار.. لكننــا مازلنا 
نعاني من احلدود عندما تكون مفتوحة 
وغير منضبطة اضافة الى طلب التجار 
الذين يقومون  العملة االجنبيــة  على 
بعمليات استيراد السلع.. فمثال هناك 
دولة تطلــب املزيد من الــدوالرات من 
خالل ارســال بضائعها من دون تعرفة 
كمركية ويتم التنقل اليها من خمسة 
منافذ رسمية و )30( منفذا غير رسمي 
ان تعرف  وهنا تكمن املشــكلة، يجب 
السلطة فيها  اعلى هرم  احلكومة من 
ان اســتيراد اخلضروات مــن دول اجلوار 
يتطلب فرض الرسوم الكمركية عليها 
بوجــب القانون العام مــن اجل انعاش 
االقتصاد العراقي ولكن حجم الواردات 
الكمركيــة مــن الكحول والســكاير 
واملوبايــالت هــو صفر، اذن فــان فاحلل 
يكمن فــي فرض الرســوم الكمركية 
على جميــع الواردات التــي تدخل الى 
البالد، واعتقد ان على االعالم ان يسلط 
الضوء على هذا املوضوع وخاصة فرض 

التعرفة الكمركية . 
الرئيس اجلديد للواليــات املتحدة فّعل 
التعرفة وهذا من حقه.. فالفرنســيون 
صناعة  ويشــجعون  املزارع  يشجعون 

النبيذ ويرســلونه لنا اضافــة الى ما 
معروض مــن املنتج احمللــي، فبدال من 
االستيراد يجب ان نسعى الى التصدير 
مبواصفــات  االميركيــة  فالســيارة 
ومتطلبات معروفة والســيارة الكورية 
ايضــا، اذن ملــاذا ال نشــجع الصناعة 
الوطنيــة، ان حريــة التجارة ليســت 
عملية اســتغالل طرف قــوي وميتلك 
الثــروات .. هنــاك مثــال الطماطــة 
البصرة  االيرانية غالبة علــى طماطة 
ليس ان انتاجية الفــالح االيراني اعلى 
من انتاجية الفالح العراقي.. بل النهم 
بعملتهم  االنخفــاض  يســتخدمون 
احمللية للتصدير، فلو اضفنا نسبة 15% 
تعرفة كمركية على السلع املستوردة 
فأن املنتج العراقي من الطماطة يرجع 
الى شــكله الصحيح، ولذلك نقول ان 
الكمركية هي  التعرفــة  فــرض  عدم 

السبب.
اما عن اجلدل الواضح عن البنك املركزي 
والدولة بشكل عام حول غسيل االموال 
فمن الناحية العملية اعطيك مؤشر ان 
)منظمة  عليها  يطلق  منظمة  اقسى 
باجمعه  العالم  تراقــب  املالي(  العمل 
ومكتب ادارة االصــول االميركي يعدان 
من اقسى املنظمات التي تراقب عملية 
التحويل في العالم كالهما وافقتا قبل 
شــهرين على انتقال العــراق من حتت 
املراقبة الى ازالة املراقبة، غسيل االموال 
فــي العراق او فــي كل بلــدان العالم 
يجري بالعملة الوطنية وليس بالعملة 
انه  اوال، فمن املفهوم اخلاطئ  االجنبية 
يجري بالعملــة االجنبيــة ان تركيزنا 
االموال  عبر مكتب مكافحة غســيل 
لتمويــل االرهاب شــملت بــه جميع 
الدوائــر االمنية في العــراق، اخملابرات، 
القضــاء، الشــرطة، ويضــم مجلس 

اعلى، نحــن نهتم بكل دينار يدخل الى 
البنك املركــزي للحصول على العملة 
االجنبية، فانا اعتقد ان غسيل االموال 
في العــراق هي مجرد ضجة اعالمية او 
غير مطابقة لتعريف غســيل االموال، 
مثال اذا مــا قام اي مواطن ببيع داره في 
العراق واشترى دارا في االردن مثال فأنه 
يكون من املعتقد انها عملية غســيل 
اموال، لكني اقول لو ان هذا املواطن لو 
كان مرتاح في بلده هل يذهب للسكن 
في االردن ولكن بســبب غياب اخلدمات 
اوعدم االســتقرار، وهذا يعني الغسيل  
اموال وال تهريب اموال، هذا هرب، طيب 
اصبح هناك تقدم ومثبت في هذا اجملال 
الن املؤسســات الدوليــة اخلاصة بهذا 
الشــأن ال جتامل احدا كنا منهكني من 
العمل عبــر ســنوات )بالوثائق( كانت 
هذه املؤسســات تدقق جميع القضايا 
الواحدة تلو االخــرى، ثم يعيدون الكرة 
في كل عام للتأكد، هناك تقدم شديد 
في هذا املوضوع وليست هناك عملية 

ادعاء.

مشكلة املصارف اخلاصة مركبة
وفي معرض رده على مصطلح الفساد 
قال املدير العــام ان البنك املركزي يعد 
مــن املؤسســات التــي ال تتعامل مع 
املواطنني او االفراد مباشــرة بل يتعامل 
مع اجلهاز املصرفــي ووزارة املالية، نحن 
وقبل مدة اصدرنــا والول مرة مطابقة 
التي دخلت  الدوالريــة  االيرادات  ما بني 
العــراق وان اوجــه االنفاق مــن 2005 
دقيقة،  كانــت مطابقة  االمس  وحتى 
اذن فالبنــك املركــزي ال يتعامــل مع 
االفــراد.. ال مقــاوالت.. وال عطــاءات.. 
املبالغ تصرف مــن وزارة املالية/ اخلزانة 
اذن فالقضيــة  وتقــوم بتســجيلها، 
عمليات  ليســت  هي  )املاركو(  الكلية 
فانا  االفراط فيها،  بســيطة يســهل 
في اعتقــادي وليس دفاعــا عن البنك 
املركزي نحن محظوظون، فليســت لنا 
عالقة مع الدولة )يعني مع املؤسسات 
امليدانية التــي لها اتصال باملواطن، الن 
البنــك املركزي يتعامل في كل شــيء 
بقائمة او بحســاب .. هنــاك رقابة الن 
في البنك املركزي مديرية عامة للرقابة 
على املصــارف متارس عملها في املواقع 
العراقية  املصــارف  بعــض  وخاصــة 
وعدم  للسوق  دخولها  حداثة  بســبب 
وجــود خبرة ومــن دون انضباط اضافة 
الى وجــود هيكل مصرفــي ورثناه عن 
مصــارف حكومية شــديدة االحتكار، 
فهل تعلــم ان %90 مــن املوجودات او 
الودائــع املصرفية لــدى ثالثة مصارف 
فقط  هي الرافدين والرشــيد واملصرف 
العراقــي للتجــارة TBI وكل املصارف 
الـــ)60( االخــرى ال متتلــك اال %10 وان 
حجم الودائع لدى هذه املصارف الثالثة 
هو %86 مــن اجمالي الودائع في اجلهاز 
املصرفي، وهذا يعنــي ان كل املصارف 
الـ)60(اخلاصة التي )قامت الدنيا عليها 
ولم تقعــد( ميلكــون %14 فقط، فمن 
البديهــي ان التأثيــر االكبر ســيكون 

للمصارف احلكومية الثالثة .
واوضح الدكتور داغر ان املشــكلة هي 
اخلبرة  وجــود  بعدم  مركبة  مشــكلة 
وحداثــة عمل املصــارف اخلاصة، وهذا 
يعني انه في الوقت الذي ندعو فيه هذه 
املصارف الى اقراض القطاع اخلاص، لكن 

اجلواب يأتي بالتأكيد انها ال تســتطيع 
وضع يدها على ضمانة للمقترض حتى 
الــدار الذي  لو كانــت الضمانة برهن 
اجتماعية  مشكالت  فستنبثق  ميلكه، 
حتول دون ذلك مثل )التهديد العشائري 
او التلويح باالسلحة( ! وكذلك جند انه 
اعتقال مــن يحرر صكا  الصعوبة  من 
بال رصيد، لالســباب التي قلناها انفا، 
ولكنها في القانون موجودة ولكن غير 

مطبقة على ارض الواقع .
وعن التســهيالت املصرفيــة للقطاع 
اخلاص اشــار املدير العام الى اننا قمنا 
بتمويل املشــاريع من خــالل املصارف، 
وهنــا جاء عجــز املقاولني عن ســداد 
القروض التي منحت لهم، الن احلكومة 
بالتزاماتهــا جتاههم  تــف  لــم  اصال 
ولم تســدد ما بذمتها من قيمة هذه 
املشــاريع وبالتالي ظهــر العجز، اال ان 
احلكومة تداركت ذلك وبدأت بتســديد 
ما بذمتها للمقاولــني منذ عام 2017، 
اضافة الــى ذلك قامــت الدولة بابالغ 
املصارف بعدم احتســاب الفوائد على 
القــروض املمنوحة لهــؤالء املقاولني، 
وهناك من يتســاءل ملاذا نسبة الفوائد 
على قروض املصــارف عالية، جنيب الن 
نصف التكاليــف تصرف على االجهزة 

واملعدات والبرامج االمنية حلمايتها .
واوضــح الدكتور داغــر ان البعض من 
املصارف االهلية منهكة ولذلك جند ان 
البنك املركزي يواصل اجراءات الوصاية 
او الدمــج عليها، فمثــال ان العقوبات 
االميركية على مصــرف )البالد( جاءت 
على رئيس مجلس االدارة لكنها اضرت 
باملصرف مما حدا بجميــع املودعني الى 
املركزي  البنك  وان  ارصدتهم،  ســحب 
وضع الوصاية عليه ودعمه في سحب 
ودائــع املواطنني، ونحن ننصح اجلميع " 
ان  عليهم تغليب مصلحة البلد على 

املصالح الشخصية " .
وعن حــذف االصفار الثالثة من العملة 
العراقيــة، اجاب الدكتــور داغر ان هذه 
املســألة هي مســألة فنية بحتة وال 
عالقة لها بارتفاع االسعار او هبوطها، 
ونحن بصدد ســك عملة معدنية في 
مشاريعنا املقبلة، بالرغم من انها ذات 
تكلفة عالية اال انهــا اطول عمرا في 
التــداول، كما البنك املركزي ســيقوم 
بضخ العملة الورقية فئة 250 و500 و 
1000 دينار الى الســوق احمللية بكميات 
تقضي على الشــحة املوجــودة حاليا 
لتكون في متنــاول يد املواطن للتداول، 
مثــال في تركيــا رفعــت 6 اصفار من 
عملتهــا الورقــة بعــد ان كانت ورقة 
الـــ100 دوالر تســاوي 145 مليون ليرة 
اصبحت هذه الورقة تســاوي 145 ليرة 
اي انها عملية حسابية ليس لها تأثير 

على االسعار.
وفي ختــام حديثه رحب املديــر العام 
باملقترح الذي تقدم بــه رئيس التحرير 
اقتصادية  مالحــق  باعــداد  والقاضي 
الصبــاح   " تنشــرها  متخصصــة 
قدرات  مــن  ملــا متلكه  اجلديد"تباعــا 
تخصصيــة وفنية في هذا اجملال، معربا 
عن امتنانه ملثل هذه املقترحات واالفكار 
التي من شــأنها ان تســهم في املام 
املواطن بالشؤون االقتصادية التي عادة 
مــا يفتقر اليها وكذلــك االطالع على 
اخر املســتجدات واالحداث االقتصادية 

في العالم .
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مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي لـ"            ":

احتياطيات العراق من العملة الصعبة تبلغ 58.7 مليارات دوالر ويمتلك 89 طنًا من الذهب
فرض الرسوم الكمركية على جميع السلع والبضائع التي تدخل البالد يعزز استقرار السوق

د. محمود محمد داغر



11 اخلميس 30 آب 2018 العدد )4007(اعالن

Thu 30 Aug 2018 issue )4007(



أو قرقعة، أو ما؛ ما شــابه. كأنني مشاء 
سري، ال مشاء مرئي.

ال ميكن قراءة اجملموعة الشــعرية »أرعى 
الشــياه على امليــاه« الصــادرة عن دار 
مومنت، إال كعمل فني بامتياز: الشــعر 
هنــا فن قائــم بذاتــه بالتأكيــد، لكن 
انشــغاالته اجلديــة وانهماكاته الدؤوبة 
للبحث عن أشكال كتابية جديدة، جتعله 
يتبــوأ مكانته بــن »الفنــون اجلميلة«. 
القصيــدة احلداثيــة التشــكيلية هنا 
لوحة صوتية متعددة صاخبة، وهندسة 
والزمن على السواء:  مدروســة للفضاء 
صوتنة اللغة إمســاك بالنبض الشعري 
بهدف التخلي على عنصر اإللقاء الزمني 
أو الغنائيــة الفجة التي ال تــزال تطبع 
الشعر العربي. االعتماد بشكل باذخ على 
تقنيات النثــر الفني العربي أو فن البديع 
)من السجع واجلناس والطباق واالزدواج..(؛ 
تفجيــر للطاقــات اإليقاعيــة الكامنة 
التــي ال حدود لهــا في اللغــة العربية، 
وخلق باألصوات املتناغمة لفسيفســاء 

تشكيلية حركية.

تشكيل بصري
ينضاف إلى التشكيل الصوتي التشكيل 
البصري احملكم عبــر إعادة صياغة فضاء 
الصفحة على غير مثال، وتقسيم النص 
)يذكرنا  إلى »عموديــن غير متســاوين 

الغربية(،  في طبعاته  التوراة  بتقســيم 
حتتل كل منهما أصوات شــعرية تنتمي 
إلى أزمنة غابرة ومضاعفة«. ويشــكالن 
رافدين يصب أحدهما فــي مجرى اآلخر 
في حلظات الذروة، لكن من دون أن تختلط 
مياههمــا، أو هــذا ما يحاول الشــاعر 
إيهامنا به من خــالل االحتفاظ بالتمايز 
الطباعــي بــن العمودين. هذا النســق 
املزدوج للنــص يوازيه نســق آخر للمنت 
والهامــش »املنفــي«، كمــا أن »اللغوي 
يتداخل مع التشــكيلي« الذي يستدعي 
»رســوما رمزية محفورة فــي الذاكرة«. 
القصيدة املرئيــة »كوالج ضخم« يتفوق 
رمبا على باقي الفنون األخرى في هندسة 

اجملال البصري.
اللغة علبــة أدوات مفرَغة من حمولتها 
املتعالية، ومجردة من ســيادتها املطلقة 
ومتثلهــا الواحــد. إنهــا اغتــراب داخل 
اللغــة املكتوبة واســتيطان في عواملها 
الســفلية املقموعة واملتاهية؛ عبر تأزمي 
موروثهــا وترحيلها عن الهيمنة املركزية 
النتظاماتها الذهنية املســبقة. من هنا 
يضطلــع رفعت ســالم مبحاولة جتريبية 
جبارة تتمثل في »إعادة كتابة املكتوب«؛ 
كجغرافية ســرية وإســرارية تؤســس 
للقصيدة كخطوط انفالت للفعل املبدع 
واملقاوم لكل اســتبدادية ميتافيزيقية أو 
مرجعية ارتكاســية. بإمكان الشاعر أن 
يســتعمل »مفردات القبيلــة« وينقلب 

عليها في آن معا.
 مجموعة »أرعى الشــياه علــى املياه« 
تستدعي نصا من سفر اجلامعة محاولة 
اختباره فــي محك وراهنيــة القصيدة. 
هــذا التنــاص احملمــوم الذي ســيرافق 
للواقع واختبار  اخلطاب الشعري محايثة 
للهشاشة األنطولوجية للمعنى املطلق، 
يســتمد  النص  فقدانــه«.  و«معاينــة 
شــرعيته من خالل تأسيسه مرجعيته 
اخلاصــة؛ تلــك املرجعية التي ســتعيد 
كتابة ســردية التاريخ الكونــي؛ التي ال 
تعترف بالتسلسل الزمني وال بالتصنيف 

السياسي، أو التراتبية بن األجناس.
حتت »شــمس منيرة ســوداء«، شــمس 
عنكبوتية، ال تسطع سوى على سمائنا 
العربية، منذ فجر التاريخ؛ يفتتح الشاعر 
هرج النــص. واإلحالة هنا، كما ال يخفى، 
على شــاعر »على قلق كأن الريح حتتي«، 
الذي اســتطاع زحزحة جلمود الشــعر 
ودحرجته  عليائه،  مــن  احملطوط  العربي، 
من جديد في املهاوي. هكذا تبدو قصيدة 
رفعت ســاّلم على األقل: طوال مسيرته 
اإلبداعيــة، على امتداد نصــف قرن من 
الزمن تقريبا، منذ »وردة الفوضى اجلميلة« 
حتى عمله الشعري األخير »أرعى الشياه 
على امليــاه«؛ متّرن رفعت ســالم كحامل 
أثقال، على حتريك، رفــع ودحرجة صخرة 
الشــعر من منبتها - »احلجر الذي رفضه 
البناؤون« - ، واإلبقاء عليها متدحرجة في 
األثيرة،  لعبته  تلــك  اخلطيرة.  املنحدرات 
بينما تؤثر األغلبية مواصلة لعبة احلجلة 

الكالسيكية.
أعتــرف أنني لســت من هــواة البالغة 
التقليديــة، وال الرومانتيكية؛ وخاصة إذا 
ما كانــت عاجزة عن اإلحاطــة بفداحة 
املوصوف. موصوف ال يوصف. وال حتيط به 

اللغات

املكتوبة والشفاهية.
من هذه الشمس العجوز التي تغزل آخر 
الشاعر  الهزيلة، سوف يشكل  خيوطها 

رفعت ساّلم شــباك قصيدته: القصيدة 
لديه نســيج هــش معلق فــي الفراغ، 
سرعان ما يشتد حتت أنفاسه وال يتالشى. 
املرئية واهية، فإنها  مهما بدت خيوطها 
حتافظ على متاســكها، وتستعصي على 
االنقطاع، مقاومة للتوتر، بشــكل مثير 
للذهول: الهشاشــة هنا ليســت دليل 
ضعف، إمنــا دليل علــى املرونــة. براعة 
الشــاعر الذي »ال يحب االبتالع السريع« 
أن ميــوِّه جيدا شــبكته الشــفافة في 
مسار الشمس؛ املضيئة للواقع احلقيقي 
واملتوهم في آن معا، ويتســلق كمظلي/
عنكبوت اخليوط الواهنة، من زاوية خطرة 
إلى أخــرى، محــاوال دفــع الفرائس إلى 
حتفها. تلك الفرائــس التي تنجذب إلى 

الفخاخ املموهة بشكل تلقائي وأعمى.
القصيدة مأدبة كبيرة يفتتحها »الغراب 
الناعــق« الذي يرفــرف »مبهــورا« فوق 
»أشــالء« حاضر حتول إلى موكب جنائزي: 
مهمة الشعر أن يحتفي »بالقيامة التي 
تزدهر« في األســفل؛ حيث »رعب احلياة« 
و«نشوة احلياة« شيء واحد. ثمة شراهة 
عظيمــة على امتــداد النص؛ ليســت 
»جوعا«، بــل مجرد »شــراهة ال تفنى« 
بحجــم الواقع املتفســخ واملتحلل، وال 

يعتريها أي اشمئزاز. 

نزعة السقوط
والتالشي في الفراغ

السقوط  نزعة  تهيمن لدى رفعت ساّلم 
والتالشي في الفراغ؛ مهما بدت األشياء 
فإن  بيئتها،  في  وراســخة  متماســكة 
إلى  أقــوى منهــا، جتتذبها  ثمة جاذبية 
الهاوية التــي تنفتح بانتظارها: »صخب 
وعنــف« العالــم الشــعري مبختلــف 
كائناته - عمالقة وأقزاما – يوازيه قابلية 
لالضمحــالل، للتحلل واالمتــزاج بذرات 
الهــواء. كما أن قصيدة الوداعات الكبرى 
تسوس شعوبها وقبائلها مثلما »تسوق 
القطيــع علــى اجلرف إلــى حتفه« بعد 
»قضمه مــا يكفي من عشــب الندم«. 
حتمية السقوط قانون يسري على عاملنا 
»الســفلي« املتهافت الذي يبدو كما لو 
»اجتاز احلســاب« إلى »العقاب«. مع ذلك 
فإن هذا الســقوط ال يحيل على تفاحة 
آدم أو تفاحــة نيوتن: ليس خطيئة بدئية 
إنه لعنة  وال نظريــة فيزيائية علميــة. 
التاريخ الذي ال تتسع اجلغرافيا لفيضانه 

الدوري، املتعاقب على امتداد الفصول.
ملاذا أهِجس كثيرا بالهاوية؟ أعرفها؛ هي 

ِخلِّي
الوفي كظلي، كقطة تتمســح بساِقي. 

أراها –
ببصيرتــي – كامنة، في مــكان ما، في 

انتظاري،
لتمنحني – في حلظة ما – وردتها القاتلة.

هكــذا فإن اجملازفــة التــي يضطلع بها 
الشاعر هنا ليســت ذات طابع دوغمائي 

أو إيديولوجــي، بقــدر مــا هــي اجتراح 
والصلد معا،  للهــش  واختبار  للوجودي، 
الذهاب  وبالتالــي  فينا،  واألبــدي  للزائل 
بالكتابــة إلــى أقاصي الفقــدان: جتربة 
الســقوط أو االنقــذاف تعلمنــا أن نزن 
أنفسنا، ونزن العالم في املثاقيل املالئمة. 
وهذا من شــأنه أن يجعلنــا نتقّبل وزننا 
احلقيقي، ووزن العالــم الذي نعيش فيه. 
لعلها فرصة الســالم املؤقت واملشروط 
إلقامتنا األرضية، بعيدا عن أية مقايضة، 
سياسية، دينية أو أيديولوجية. »إرثنا غير 
مسبوق بأية وصية« كما يقول ريني شار.
هــو صراطــي املســتقيم؛ تعبــت في 

صياغته،
بعيدا عن العيون، هو صفعتي في قفا

العالم البليد )كأنه مدمن أفيون
أو حشيش( حتى يفيق إلى رشده.

الوزن احلقيقي لألشــياء والذات، ال يتأتى 
ســوى بتفريغ العالم املتضخم، واملتورم 
من »قيوحه«: التاريخ البشــري سلسلة 
من األخطاء الفظيعة، والشــنيعة التي 
تكرس نفسها، كحقائق مطلقة؛ وينبغي 
و«خزعبالتها«، فضح  أعبائها  التحرر من 
مبا  القصيدة  وأســطراتها.  أســاطيرها 
أنها نقيٌض للشعبذة وبديل لها؛ ساحة 
مفتوحة لتصفية احلســابات مع األعداء 
الكثيريــن )الشــاعر خارج عــن القانون 
واألعــراف الســائدة، ومطلــوب تقريبا 
»األمارة  النفس  وتصفيــة  اجلميع(،  لدى 
بالسوء«)ســوء الفهم قبل كل شــيء(، 
وإعدام »رمادهــا«. هيمنة ضمير املتكلم 
على اخلطاب الشعري على امتداد النص، 
ال يعني سيادة الذات املتكلمة، إمنا سيادة 
لذات الكتابة املتوضعة في زخم تعدديات 
وصيرورات العالم، بخروجها عن ســلطة 

املعنى ونسقية األسلوب.
َحْســُب الشــاعر، هذا »اخلصم الهش«، 
و«اخلاســر األبدي«؛ »بلزومــه ما ال يلزم«، 
بوعيه الشــقي أكثر من أي وقت مضى، 
أنه أعزل ووحيد في املعتــرك؛ أن يواصل 
لدفع  اليائســة،  البطولية  االســتماتة 
مصيــر محتــوم قبــل اآلن، ال متلك اليد 
العاجــزة مقاومته أو ردا لــه، كما فارس 
األزمنة القدمية. الشاعر الذي عاش سلفا 
هذه احلياة آالف املرات »ســيد اخلسارات«، 

و«لم يعد له ما يخسره سوى اخلسارة«.
السفينة البشــرية التي حتمل من »كل 
زوج اثنن«، تََقّرر غرقها ســلفا؛ ألن »من 
يبحر مع الكذب لن يصل إلى اليابسة«. 
والقصيدة التي أضاعت مرســاتها؛ آخر 
تلويحة لأليــادي املســتنجدة دومنا أمل، 
قبل التحاقها بحطاٍم عريق، ســيتحول 
عمــا قريب كباقــي ســفن التاريخ إلى 
رواق مــن املرجــان في القيعان. حلســن 
الوحيد  احلظ ثمة »شــاهد«؛ »الناجــي 
رمبا« و«األعمى« )لســخرية األقدار(، منذ 

هوميروس اإلغريقي إلى اليوم.
أيها القتلة:

لست القتيل
أنا الشاهد األعمى الذي رأى كل شيء

الشــرط األعمى ضمان ألهلية الشهادة؛ 
فاالقتــراب مــن حرائق التاريــخ، وتدوين 
املشــاهد املذعورة من بــؤر التوتر؛ يدفع 
الشاعر الذي »يســتدرك قصور املؤرخ« – 
كما في وصية سعد اهلل ونوس – ثمنهما 
باهظــا جــدا: رؤية كل شــيء، تضحية 
بآخر قطرة نور فــي العن املنطفئة التي 
اســتحالت قزحيتها دفعــة واحدة؛ إلى 
املصــب البطيء ألفول شــمس 25 يناير 

2011 املستمر حتى هذه الساعة.

حذام يوسف
 ضّيفت رابطة النقــاد واألكادميين في 
احتاد األدباء، وعلى قاعة اجلواهري، الروائي 
أمجد توفيق أمس األربعاء، بحضور عدد 
من االدباء والباحثن، قدم اجللسة الناقد 

مؤيد البصام.
ملناســبة  بالضيف،  احتفت  الرابطــة 
صدور روايته )الساخر العظيم( الصادرة 

عن دار فضاءات وبحجم 668 صفحة.
يقول الناقــد حامد شــهاب عن هذه 

الرواية:« الروايــة البد وان تكون انتقالة 
املتجددة،  الكتابــة  نوعية في مســار 
وقد كتبت بإســلوب ساخر، مثل الزمن 
أحد أهــم مرتكزاتهــا، والكاتب فيها 
يســخر من اجلميع، ويبقى يعيش حالة 
التســاؤل واملرارة عما يجيش في داخل 
هذا الســاخر من حاالت أسى وتندر ملا 
وصل اليه حال اإلنسان، وما يعيشه من 
حاالت صراع وتنافر وتضــاد، ليعبر عن 
نفســه من خالل الرؤى التالية: البحث 

عــن املعنــى العميق للســخرية. وإن 
الروائي االستاذ أمجد  الزمن كما يقول 
توفيق هو الســاخر العظيم أو الساخر 

األكبر!!«.
تخللت اجللسة شهادات بحق الضيف 
الرواية  حول  ومداخــالت  توفيق،  أمجد 
احملتفى بها، وفي ختام اجللســة قدمت 
النقاد واألكادميين لوح اجلواهري  رابطة 
لإلبداع تقديرا لتجربته األدبية وســط 

مباركة من احلضور.

جالل حسن
1

في احلب
كما في احلرب

هناك ترقب وانتظار
هناك وقت ضائع في الكالم

وقت يهش النهارات  بالنسيان
ال أحد يأتي

وأن يأتي
فانه يشعل ليل العذابات

وميضي.
-------

2
في احلب

يتسابق احلنن
يركض قبل العن

ما أوسع اخليال
ما أكثر السهو

عندما يتسلق الصبر
على مائدة الشوق

------
3

في احلرب
تفقد السكينة

وتصطلي
على وجع االنتظار

ليس بوسع العن ان تبصر
سوى فرض غريب

يريد اقتناصك
وأنت قد مللت من الترقب

والتوجس
وجزع االنتظار احلزين.

ميشرافي عبد الودود
حتضرنــي للشــاعر دائما فــي مخيلتي، 
أكثر منه في الذاكرة، صورة املّشــاء الذي 
ال يتعــب: قامة مســتقيمة، مشــدودة 
إلى األمــام قليال، وقفص صــدري مفرود، 
يتســع حلجم املفردات الهائلة، التي تكبر 
املتالحقة،  أنفاسه  وتتكاثر، بفعل ضربات 
فيما تهّش عصاه الشعرية، على الرؤى أو 
األخيلة التــي تختبئ كاحلباحب املضيئة، 
بن أكــوام احلجارة في ليــل املدينة، التي 
تسدل جفونها الباكية على جراح األمس. 
التاريــخ يتعقب كمخبر ســري خطواته 
الرشيقة والواثقة، ويحسب عليه أنفاسه 
القوية، في الســكون املهيب، لِلَيلة خلت 

سوى من األشباح.
هذا الكائن السدميي ال يوجد هنا للنزهة، 
ال يوجد مبحــض الصدفة، إمنا ألداء مهمة 
ويعود  الظــالم،  مســتعجلة، حتت جنح 
للتو أدراجه. املدينة النائمة شــبه مدمرة 
بالكامل، ورحلة البحث عن جدار لم يتهاو 
بعد، تبدو شبه مستحيلة. لكن ال مجال 
هنا لفقــدان األمل، الذي يعيد الشــاعر 
صياغتــه كخزاف، على مــر العصور، من 

احلروف ذاتها خلميرة »األلم«.
كمــا هو احلــال دائما، يعثر الشــاعر في 
األخير، في حلظــة اليــأس الفارقة، على 
حصة من جدار، ال يزال واقفا، ويتحســس 
بعصاه، صالبته، ومتاســكه، قبل أن يباشر 
تفريغ املفردات اجملنحة، التي ترتسم دفعة 
واحدة، علــى الطالء الشــاحب. يتنفس 
الُصعــداء بارتياح، ويســتدير على الفور 
بخفة ســاحر، أدى دورا اســتثنائيا، أمام 
جمهــور ال يُرى، تــاركا للعصــا الهادية، 
أن تقــود خطواته املتعجلــة، غير مفكر 
ســوى في مدينة األشــباح النائمة، التي 
ستستيقظ ال محالة، باستيقاظ جراحها، 
بعد بضع ساعات، بحلول الصباح لتفتح 
جفونها، علــى احلروف الكبيرة املضاعفة، 
التي تتســلق »اجلدار األخير«، الذي ال يزال 

منتصبا.
»اجلدار األخير« الذي لم يتهاو بعد، وال يزال 
منتصبا، ليس شيئا آخر غير جدار اللغة. 
بعد سقوط جميع اجلدران احلاملة للكتابة 
املقدسة، و«ضياع اخلريطة«، وطرد الشعر 
مــن املدينــة احلديثــة؛ ازداد العبء على 
الشاعر في األزمنة املضطربة: ليس كافيا 
أن يتعرف إلى »مبكاه األخير«، ليس كافيا 
العالقة طويال غصصا  الكلمات  أن يقول 
في احلناجر والصدور، الكلمات الناشــبة 
منــذ زمن مغصا في البطون واألحشــاء، 
بل ينبغي تشــييد احلصون اللغوية، ورفع 
املفردات  يتيــح لهذه  مبا  البالغية،  القالع 
داخل  تتنفس  أن  والفســيحة  الفادحــة 
عمارتها، تنعم بهدوء نسبي، تواصل احلياة 
بشكل شــبه طبيعي، ولو »بعلم أبيض 
مرفوع على األســوار«. الشعراء بشكل أو 
آخر يشكلون »خط الدفاع األخير« بتعبير 

الشاعر املعاصر.  
هذه الصــورة الشــمولية تنطبق حتديدا 
على هذا الشاعر املعاصر، »املشاء حافيا« 
داخل شــروخ التواريخ ودهاليز اجلغرافيات 
على الســواء: رفعت ســاّلم الذي اقتحم 
املشهد الشــعري املصري في سبعينيات 
القــرن املاضي، وأحــدث خلخلــة ببنية 

القصيدة العربية.
بالرغــم من أنني أمشــي علــى أطراف 
أصابعــي حتــى ال أزعج أحــدا؛ ال أصدر 
حفيفا، أو رفيفا، أو خشخشة، أو قعقعة، 
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اللغة علبة أدوات مفرَغة 
من حمولتها المتعالية، 

ومجردة من سيادتها 
المطلقة وتمثلها الواحد. 

إنها اغتراب داخل اللغة 
المكتوبة واستيطان 

في عوالمها السفلية 
المقموعة والمتاهية؛ عبر 
تأزيم موروثها وترحيلها 

عن الهيمنة المركزية 
النتظاماتها الذهنية 

المسبقة. من هنا يضطلع 
رفعت سالم بمحاولة تجريبية 

جبارة تتمثل في »إعادة 
كتابة المكتوب«؛ كجغرافية 

سرية وإسرارية تؤسس 
للقصيدة كخطوط انفالت 

للفعل المبدع والمقاوم لكل 
استبدادية ميتافيزيقية أو 

مرجعية ارتكاسية. بإمكان 
الشاعر أن يستعمل »مفردات 

القبيلة« وينقلب عليها في 
آن معا.

املؤسســة  عن  حديثــا  صدر 
والنشــر  للدراســات  العربية 
كتاب »نظــرات بعض مؤرخي 
املعاصرين  العرب  الفلســفة 
في فلســفة أفالطون« تأليف 
املؤلفة  خلود احلالحلــة، تقول 
عن الكتاب: »نحاول التأمل في 
بخطوطه  الواسع  العالم  هذا 
املتشــعبة؛ فنقف حائرين إزاء 
نتســاءل  الرائع،  اإلبــداع  هذا 
ونتحــاور في ما بيننــا، وداخل 
أنفســنا، ونصنع فــي أذهاننا 
أفكارا نصرح ببعضها ونخفي 
بعضها اآلخر حتت مســميات 
شــّتى. تســير بنا أرواحنا إلى 
متناقضات قد نحســمها وقد 
نستطيع  ال  ألننا  نحسمها؛  ال 
إثباتها، مما يضطرنا الى الوقوف 
عند حدود من التفكير تطبيقا 

لواقع احلال.
خرج أفالطون منذ آالف السنن 
فأجاد في فلسفته في نظريات 
والسياســة  والوجود  املعرفة 
واألخالق، في الوقت الذي كانت 
أمامه وجهتــا نظر في نظرية 
املعرفة، وحاول التوفيق بينهما: 

احلســّية،  النظرية  أوالهمــا: 
التي تــرى أّن املعرفــة هي ما 
يحصل، من انطباعات حسّية. 
وثانيتهمــا: النظرية العقلية، 
وما أراد أن يوصله لنا أفالطون، 
هو أّن املعرفة ليســت معرفة 
حســّية خالصــة، وليســت 
معرفــة عقلّية خالصــة. أّما 
النفس  الوجــود، فتمّثل فــي 

اإلنسانية، ومصيرها، وخلودها؛ 
ثــّم نشــأة الكــون وتكوينه 
ووجوده، وأخيراً، الوجود اإللهي. 
فأبرز ما فيها  السياســة؛  أما 
أراد  التــي  الفاضلة،  املدينــة 
أفالطون من تأسيسها إسعاد 
إلى مثال  البشــرية، والوصول 
فقد  األخــالق،  في  أمــا  اخلير. 
أوالً:  أفالطــون مــن:  انطلــق 
عالقــة النفس باجلســد؛ إذ إّن 
النفس، حتيا حياة ســابقة في 
عالم املعقول، وهو ما يسميه 
أفالطون عالم املُثل، ولكن هذه 
فلقد عوقبت  تــدم؛  لم  احلياة 
النفس فحّلت في جســد في 
املرئي،  العالم  احملسوس،  عالم 
وبالتالي أصبحت النفس صورة 
عن عالم املثــل؛ حينها أصبح 
هذا اجلســد عائقاً بن النفس 
وفضيلتها. ثانيــاً: ينطلق هذا 
إذ  املثل؛  أيضاً، من نظرية  األمر 
يقوم على أساس أّن الفضيلة، 
مرتبطة  واملعرفة  املعرفة،  هي 
ارتباطاً مباشــراً بنظرية املثل، 
التــي أّدت إلــى صنــع القرار 

األخالقي«.

12

الروائي امجد توفيق ضيف اتحاد االدباء

جزع االنتظار

نظرات بعض مؤرخي الفلسفة العرب 
المعاصرين في فلسفة أفالطون

امجد توفيق

غالف الكتاب



13 اخلميس 30 آب 2018 العدد )4007(اعالن

Thu 30 Aug 2018 issue )4007(



اعالن اخلميس 30 آب 2018 العدد )4007(

Thu 30 Aug 2018 issue )4007( 14



بغداد ـ الصباح الجديد:
التحــق جنم كرة الطلبة الســابق، 
فوزي عبد الســادة باملالك التدريبي 
ألكادميية الوديع الكروية بكرة القدم، 
في أول مهمة تدريبية بعد االعتزال، 
وسبق لعبد السادسة ان مثل فريق 
والصناعة  زاخو  ثم  الزوراء  شــباب 
والطلبة والــزوراء ولعب للمنتخب 
من  بهــدوء  اعتزاله  قبــل  األوملبي 
املالعــب اخلضراء، حيــث كان العباً 
منتجاً بشــكل فعال وسط امليدان 
ملــا ميلكه من مهــارات فنية عالية 
فوق املســتطيل االخضر، وشــارك 
في حتقيق العديد من اإلجنازات لكرة 
الطلبة ابــام تولي املدرب ثائر أحمد 
مهمة تدريب الفريق السيما للمدة 
من 2001 ولغاية 2003 حيث حصل 
وكأس  والكأس  الــدوري  لقب  على 
املثابرة بتســجيله هدفي الفوز في 
مرمرى القوة اجلوية وحتديدا بشباك 
التي  املبــاراة  في  هاشــم خميس 
السادة  بهدفي عبد  انتهت طالبية 
من رحلتي حــرة ثابتة مقابل هدف 

واحد للقوة اجلوية مبلعب الشــعب 
الدولي.

يشار إلى ان أكادميية الوديع الكروية، 
يديرها املدرب، وديع حســن، ويعمل 
فيها املدربون ماجــد حميد عوفي، 
واحمــد طــارق وعبــاس شــراتي، 
مواليد  مــن  املوهوبني  وتســتقبل 
2003 / 2011 وافتتحت مطلع العام 
 un 2016، في ملعبــني مبنطقة الـ

بالبلديــات، ثم أنتقلــت تدريباتها 
حاليــا في ملعــب زمــزم، مدينة 
وجترى  األمانة،  الصدر، مقابل حــي 
بواقع 3 وحدات أســبوعياً مع توفر 
وسائط النقل والتجهيزات لالعبني 

املوهوبني.
لفئة  العبــني  قدمت  واألكادمييــة 
والشرطة  الصناعة  ألندية  األشبال 

وأمانة بغداد في املدة املاضية.

إعالم النادي
يواصل فريــق الــزوراء تدريباته في 
انقره  املقام في مدينة  معســكره 
تدريبيــه صباحية  بواقــع وحدتني 

الفريق عصر  انهى  وقد  ومســائية 
اليوم حتضيراتــه الول مباراة له في 
معســكره التدريبي حيث سيلعب 
اليوم امام نادي جيهانكير القبرصي 

وقــد شــهدت الوحــدة التدريبية 
منسالي  السنغالي  الالعب  حضور 
ويلعب في خط الوســط وســيتم 

اختباره خالل املباريات الودية.

المركز اإلعالمي ـ عمار عبدول: 
ضمن إطار معســكره التدريبي 
املقام في محافظة السليمانية 
القدم  بكرة  احلسني  فريق  خاض 
أمام  التجريبية  مبارياتــه  أولى 
نتيجة  وانتهــت  أشــتي،  نادي 

املباراة بالتعادل السلبي. 
مدرب فريق احلســني عادل عجر 
ذكر في حديثة للمركز اإلعالمي 
للنادي: إن الفريق وبعد فترة من 
اإلعداد بدأت تتضح الصورة نوعاً 
نوعية  التدريبــي عن  للكادر  ما 
صفوف  في  املتواجدين  الالعبني 
الفريــق ومعرفة مســتوياتهم 

الفنية. 
التجريبية  املباراة  أن  إلى  مشيراً 
التــي خاضهــا الفريــق ضــد 

الدوري  فــرق  احد  أشــتي  نادي 
والتــي  الكردســتاني  املمتــاز 
الســلبي،  بالتعــادل  انتهــت 
متكنا مــن خاللهــا جتريب اكبر 
عدد من الالعبــني للوقوف على 
جاهزيتهم ومعرفة إمكانياتهم 
الالعبني اجلــدد، فضالً  خاصــة 
املوضوعة  اخلطط  تطبيقنا  عن 
من قبــــل الكـــادر التدريبـي 

للفريـق. 
نتائج  أن  وختم عجــر حديثــة 
املباريــات التجريبيــة ال تهمنا 
الفائدة  عن  نبحث  فنحن  كثيراً 
الفنيــة والتــي مــن خاللهــا 
نشــخص نقاط قوتنا وندعمها 
على  ونعمل  اخللل  ونحدد مكان 

تصحيحه.

جاكارتا - قصي حسن*

اقتربت املشاركة العراقية في دورة 
االلعاب االســيوية الثامنة عشرة 
خط  من  وباملبيانــغ  جاكارتــا  في 
اذ لم يتبقى في السباق  النهائية، 
ســوى منتخبــات العــاب القوى 
والســامبو  والكوراش  واملالكمــة 
واجلــودو والكانوي، وســيتم اليوم 
االربعاء التعرف على مشوار العاب 
القوى واملالكمــة والكوراش، فيما 
ســيخوض اجلودو يوم غد اخلميس 
منافسات وزني 73 كغم و81 كغم، 
اذ سيواجه ســجاد غامن صحن في 
وزن 73 كغم بطل كوريا الشمالية 
كيم شول، ويقابل هادي علي هادي 
في وزن 81 كغم بطــل لبنان ارزار 

ستيفان.
الالعب  الكانــوي  قرعة  واوقعــت 
احمد سمير في اجملموعة االولى في 
سباق السرعة 200 الذي سينطلق 
يوم غٍد اجلمعة في احواض مدينة 
باملبيانــغ، اذ مت تقســيم الالعبني 
الـــ16 علــى مجموعتــني تضم 
جذافني،  ثمانيــة  مجموعــة  كل 
اليومية  تدريباته  ســمير  ويواصل 
بغية التحضير للســباق الرسمي 
وســيواجه في اجملموعة العبني من 
هونك كونك والهند وقيرغســتان 
وكوريا  وكازاخســتان  واندونيسيا 

اجلنوبية وكمبوديا.
مشاركتنا في رياضة السامبو في 
آسياد اندونيسيا، حدد لها يوم االول 
املقبل، وسيمثل  ايلول  من شــهر 
الالعب جاسم قدوري  العراق فيها 

في وزن فوق 90 كيلوغرام.
وقــال مــدرب املنتخــب العراقي 
املؤمتر  ان  للســامبو فالح حســن 
الفني ســيقام يوم غــد اخلميس 
تثبيت اسماء  وســيتم من خالله 
الالعبــني واالوزان والقرعة التي لو 
ابعدتنا عن الالعبــني اليابانني فان 
حظوظنا كبيرة فــي الوصول الى 

املراكز املتقدمة.
جاسم  الالعب  ان  حســن  واضاف 
قدوري يواصــل تدريباته املنتظمة، 
ومت تخفيــف حمــل التمرين وذلك 
وان  املنافســات،  مــن  القترابنــا 
اخلارجي اسهم  التدريبي  املعسكر 
في تطوير قدرات العبنا وهو جاهز 

خلوض املباريات.

بني  مــن  والكــوراش  والســامبو 
االلعاب اجلديدة التي دخلت الى دورة 
االلعاب االســيوية الثامنة عشرة 
وشــارك  وباملبيانغ،  جاكارتــا  في 
فيها العراق الى جانب اجلوجستيو 
اجلديدة ايضا وهــي رياضة قتالية 
يابانية، اشــتق منهــا الكثير من 
اجلودو،  أبرزها  القتاليــة  الرياضات 
وحتظى بشهرة واسعة في العالم 
وآســيا على وجه اخلصوص وخرج 
منتخبنا من املنافسات بال اوسمة، 
اما الســامبو فهي رياضة روسية 
معناها )الدفاع عــن النفس بدون 
نسبياً،  رياضة جديدة  وهي  سالح( 
والكوراش رياضــة قتالية معروفة 

في الثقافة األوزبكية.
وخسر املالكم كرار كاظم في وزن 
64 كغم لقاء الــدور ربع النهائي، 
نارميا  الياباني  املالكــم  امام  أمس، 
تسو وذلك بعد ايقاف احلكم النزال 
الى  الياباني  املالكــم  تعــرض  أثر 

اصابة وشج قرب عينه، واالحتكام 
الــى النقــاط التي اشــرت تقدم 
الياباني مــن خالل احلكام  املالكم 

اخلمسة.
وكان كرار كاظــم تغلب في الدور 
الـ32 على املالكم التركمانستاني 
بنتيجــة  بيرداباييــف  محميــت 
5-0 وفي الدور الـــ16 هزم املالكم 
الفيتنامي فان جونك بنتيجة 0-5، 
قبل ان يودع املنافسات من الدور ربع 

النهائي.
اجلودو محمد ســتار  وودع العــب 
بعــد  66 كغــم  وزن  منافســات 
خسارته في الدور الـ16 امام بطل 
قيرغســتان تي آرتر في النزال الذي 
جرى، أمــس، في اجملمــع الرياضي 
الدور  الرئيسي، وكان ســتار اجتاز 
الـ32 بتغلبه على بطل فيتنام فان 

فو نام.
للقوس  العراقي  االحتاد  رئيس  وقال 
ان  املشــهداني  ســعد  والسهم 

استراليا ونيوزلندا ودول االوقيانوس 
سيشــاركون فــي دورة االلعــاب 
عشرة  التاسعة  املقبلة  االسيوية 

التي ستقام في الصني في 2022.
جاء ذلك خالل حضور املشــهداني 
لالحتاد  التنفيذي  املكتــب  اجتماع 
الذي  والسهم  للقوس  االســيوي 
عقد في جاكارتا، وبني رئيس االحتاد 
العراقي للقوس والسهم ان رئيس 
اجلنوبي  والكوري  االســيوي  االحتاد 
للقوس والســهم جانــك، ذكر ان 
اوقيانوس  ودول  ونيوزلندا  استراليا 
املقبلة،  االســياد  في  ســتتواجد 
ان االحتاد االســيوي قرر  موضحــا 
ســحب تنظيم بطولــة التاهيل 
الهند  2020 من  الوملبياد طوكيــو 
بسبب املشــاكل في احتاد القوس 
الهنــدي وتنظيمها فــي تايلند او 
كازاخســتان، وســيتنافس الرماة 
علــى ســت بطاقــات تاهيليــة 
االســيوية  للقــارة  مخصصــة 

مناصفة بني الرجال والنساء.
في حني، قال االمــني العام لالحتاد 
االثقال محمد حسن  لرفع  الدولي 
جلود العراقي اجلنسية ان الفرصة 
ســانحة امام ابطال رفــع االثقال 
االلعــاب  دورة  فــي  للمشــاركة 

االوملبية في طوكيو 2020.
واضاف جلود انه في ضوء ما حققه 
الرباع صفاء راشــد بفوزه بذهبية 
وزن 85 كغــم فــي دورة االلعــاب 
في  الثامنــة عشــرة  االســيوية 
اندونيســيا وزميله سلوان جاسم 
صاحــب فضيــة وزن 105 كغم ، 
للمشاركة  كبيرة  فان حظوظهما 
نتيجة  وحتقيق  طوكيو  اوملبياد  في 
ايجابيــة، اذ اليزال امــام احتاد رفع 
االثقال متســع من الوقت لتهيئة 
تدريبي  برنامــج  ووضع  الرباعــني، 
وان ماحققه  للمنافسة،  يؤهلهما 
العــراق في لعبة رفــع االثقال في 

آسياد اندونيسيا مفخرة للعرب.

من جانبه، قال نائــب رئيس االحتاد 
العراقي لرفع االثقال صالح محمد 
كاظــم ان االحتاد الدولي للعبة قرر 
تغيير جميع االوزان في رياضة رفع 
الذهبي  بطلنا  وســيلعب  االثقال 
صفاء راشــد في وزن 89 كغم بدال 
مــن وزنه الســابق 85 كغم، فيما 
سيتم في االوملبياد اعتماد وزني 81 
كغم و96 كغم القريبني من صفاء 
راشــد، موضحا ان االوزان املعتمدة 
اجلديدة هــي ) 55، 61، 67، 73، 81، 

89، 96، 109، وفوق 109( كغم.
واضاف محمد كاظم ان املشاركة 
في اوملبيــاد طوكيو تتطلب اجتياز 
ســت بطوالت معتمدة لدى االحتاد 
النتائج  وان  االثقــال،  لرفع  الدولي 
حتســب في االطار الفــردي وليس 
الفرقــي، وعلى الربــاع ان يحصل 
على املركــز الثامن على اقل تقدير 
االوملبياد،  في  يضمن حضوره  حتى 
مبينا ان هناك ستة مقاعد للقارة 
االسيوية ويستطيع الرباع الوصول 
اليها بشــرط احلصول على املركز 
االول، كما ان هناك بطاقة مجانية.
واشــار نائب رئيس االحتاد العراقي 
لرفــع االثقــال الــى ان العــراق 
في  العــرب  بطولــة  ســينظم 
والشــباب  للمتقدمــني  بغــداد 
للرجــال والنســاء خالل شــهر 
تشــرين الثاني املقبــل، وحصلنا 
جميع  من  مبدئية  موافقات  على 
االحتــادات العربيــة، ونحتاج الى 
دعــم وزارة الشــباب والرياضــة 
واللجنة االوملبية واجلهات الراعية 
واحلكومــة بصــورة عامــة حتى 
نثبت ان العراق قادر على تضييف 
البطــوالت اخلارجيــة واجناحهــا 

بافضل صورة.
وتابع ان احتاد رفع االثقال سيقيم 
احتفاليــة مميزة في بغــداد تليق 
باالجناز الكبير الذي حققه الرباعان 
صفاء راشــد صاحــب ذهبية وزن 
85 كغم، وزميله ســلوان جاسم 
احلاصــل علــى فضيــة وزن 105 
كغم في آســياد انودنيسيا، كما 
ســيحضى البطالن بتكــرمي وزير 
احلسني  عبد  والرياضة  الشــباب 
عبطــان وامني بغداد ذكرى علوش 

وشركات القطاع اخلاص.

* موفــد االحتاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

سهم وستار يودعان اآلسياد في فعاليتي المالكمة والجودو 
الكانوي يبدأ غدًا منافساته في المجموعة األولى

جانب من منافسات اجلودو

فوزي عبد السادة

عادل عجر

األثقال واآلسياد
ســجل احتاد رفع األثقال املركــزي، جناحاً 
كبيراً في دورة األلعاب اآلسيوية بحصوله 
على الوســام الذهبي للرباع صفاء راشد، 
ثم الفضي لزميله ســلوان جاسم، بهذا 
يؤكد االحتاد مدى مقدرته قوالً وفعألً على 
اعتــالء منصات التتويج والفوز بأوســمة 

التفوق.
قبل مغــاردة وفد األثقال إلى أندونيســيا 
حيث دورة األلعاب اآلســيوية بنســختها 
الـ 18 في مدينتي جاكارتا وباملبانغ، حتدث 
الوفــد لكاتب الســطور بلغــة التفاؤل، 
والتأكيــد على الفــوز بأوســمة النصر 
والفخر، منطلقني من التدريبات املتواصلة 
اقيمت  التــي  التدريبيــة  واملعســكرات 
للمنتخب بواقع معسكرين في أذربيجان، 
داخليا اقيمت فيه  والثالث كان معسكراً 
تدريبات صباحية ومسائية، حيث شهدت 
اللعبة  دؤوبة الحتــاد  متابعــة ميدانيــة 
وجهود كبيرة للمالك التدريبية واصرار من 

الالعبني على تقدمي االفضل في اآلسياد.
االثقــال، كانوا عنــد املوعد، اســتحقوا 
الدورة  منافســات  في  والتفــوق  النجاح 
اآلســيوية اجلارية احداثها في أندونيسيا 
وتســتمر لغاية يوم األحد املوافق 2 أيلول 
املقبــل التي وضعنا فيهــا زميلنا القدير، 
قصي حسن، موفد االحتاد العراقي لإلعالم 
الرياضي في قلب احلدث عبر رسائل مهنية 
تناول فيها ادق التفاصيالت اخلاصة بالدورة 

اآلسيوية.
ألعــاب اخــرى تترقب دخول املنافســات، 
امنياتنا لها بالتألق وتعزيز جناحات األثقال 
باحراز أوســمة جديدة، اما احتاداتنا االخرى 
التي غابت عن الفوز واكتفى الكثير منها 
استعادة  عليها  فان  شــرفية،  مبشاركات 
والتأكيد  واحلســابات  املشــاركة  شريط 
التعويض في املشاركات املقبلة، شريطة 
ان تكون مشاركات على مستوى متقدم، 
ال ان يكون الذهاب وصرف األموال مللتقيات 
تكاد تكون سفرات ترويحية ال تندرج ضمن 
البطوالت املعترف بها وفي شتى األلعاب!!.
 ،2020 التحضيــر ألوملبيــاد طوكيو  امامنا 
املبكرة، واالستعدادات  التهيئة  وهو يتطلب 
املتواصلة للرياضيني الذي سيبلغون األوملبياد 
وأولهم ابطال رفع األثقال، لذلك ســتكون 
املهمة املقبلة ليســت بالســهلة اطالقاً، 
محفل كاالوملبياد العاملي يشارك فيه خيرة 
جنوم العالم بجميع األلعاب املعتمدة أوملبيا.
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العواصم ـ وكاالت:

تتجه األنظار اليوم اخلميس صوب إمارة 
موناكو الفرنســية، حيث ستقام قرعة 
دور اجملموعــات من بطولــة دوري أبطال 

أوروبا ملوسم 2019-2018.
32 فريقا  النسخة اجلديدة  يتنافس في 
في هــذا الدور كاملعتــاد للفوز باللقب 
األغلى في أوروبا على مســتوى األندية، 
والــذي ســيطر عليه ريــال مدريد في 

السنوات الثالث املاضية.
تغييرات  عــدة  األوروبي  االحتــاد  وأجرى 
على مــدار األشــهر املاضيــة، تهدف 
الستمرار تطور البطولة سواء من حيث 
طريقة التأهــل، أو تعديالت في قوانني 
املباريات، باإلضافة لتعديالت في توقيت 
األدوار  من  البطولة  انطالقها.وانطلقت 
األولى يوم 26 حزيران، فيما ســيبدأ دور 
اجملموعات يومــي 18 و19 أيلول، على أن 
يقام النهائي ألول مرة على ملعب واندا 
ميتروبوليتانو في األول من حزيران 2019.
ويستعرض لكم التعديالت التي ستطرأ 
على النسخة اجلديدة من دوري األبطال 

في التقرير التالي: أوالً: بدأ العمل بنظام 
التأهل اجلديد لــدور اجملموعات في هذا 
املوســم، حيث أعاد اليويفا النظر فيها 
حيــث ســتخوض الفــرق أدوارا مبثابة 

بطولة مصغرة.
العبــور لدور اجملموعــات للفرق  أصبح 
صاحبة املســتوى األدنــى في تصنيف 
االحتــاد األوروبــي يتكون مــن 5 مراحل 
بنظام الذهاب واإلياب، حيث ســتلعب 
مرحلة نصف نهائي الــدور التمهيدي، 
امللحق  وأخيرا  تأهيلية،  ثم ثالثة جوالت 

النهائي.
أما بخصوص التأهل املباشر فقد وضع 
اليويفا نظاما ينص على تأهل أول أربعة 
فرق من أول أربعة دوريات في التصنيف، 
وفريقني من الدوريــات التي حتتل املركز 
لفريق  باإلضافــة  والســادس،  اخلامس 
التصنيف  الدوريــات صاحبة  من  واحد 
العاشــر، بجانب بطل  إلى  من السابع 
النســخة املاضيــة مــن دوري األبطال 
والدوري األوروبي، وأربعة فرق من امللحق.

ثانيــاً:  أجــرى االحتاد األوروبــي تعديال 
جوهريا في توقيتات املباراة، حيث اعتاد 
املنظمون على إقامــة جميع مباريات 

اليوم في توقيت واحد، وهو األمر الذي 
كان يعود بالسلب على اجلمهور، الذي 

كان يضطر ملتابعة مباراة واحدة فقط.
وبعد التعديالت األخيرة أضاف اليويفا 

توقيت جديد بحيث ســتقام مباريات 
فــي الســاعة 18:55 و21:00 بتوقيت 

املعتادين  اليومــني  أوروبا، في  وســط 
الثالثاء واألربعاء.

ثالثــاً: ومن ضمــن التغييــرات  التي 
ســتطرأ على الفرق على أرض امللعب، 
هو ســماح االحتاد األوروبي بتواجد 12 
العبا على دكة البدالء خالل البطولة، 
وهو ما مت العمل بــه اعتبارا من مباراة 
الســوبر األوروبــي بــني ريــال مدريد 
وأتلتيكو مدريد، والذي يضمن للمدرب 

خيارات أكثر.
رابعاً: متاشيا مع ما قام به االحتاد الدولي 
في كأس العالم بروسيا، سُيسمح في 
مباريات دوري األبطــال بإجراء التغيير 
الرابع، في حال امتدت املباراة لشوطني 
إضافيني فقط، وهو أيضا ما مت تطبيقه 

في السوبر األوروبي.
خامســاً: بالرغم من نفي ألكســندر 
ســيفرين، رئيس اليويفا مؤخرا األنباء 
حول االستعانة بتقنية حكم الفيديو 
»VAR« هذا املوســم في دوري األبطال 
بسبب صعوبة تطبيقها كون البطولة 
ستلعب في أكثر من ملعب في أنحاء 
أوروبا، إال إنه قد يتم االعتماد عليها مع 
اقتراب املراحل احلاســمة، التي تسمح 

التقنية لقلة عدد الفرق  باســتخدام 
باإلضافة لتجنب أي أخطاء من املمكن 
باســتخدام  األدوار  تلك  تفاديها فــي 

الفيديو.
سادســاً: واســتمرارا ملواكبة التطور 
التكنولوجي، سيكون بإمكان الطاقم 
الفني للفريق التواصل إلكترونيا فيما 
أو  تكتيكية  ألغــراض  ســواء  بينهم 
أمنية أو تدريبية باســتخدام الهواتف 
واأللــواح الذكيــة وســماعات الرأس 

واحلواسب احملمولة.
ســابعاً: واعتبارا من املوســم احلالي، 
مشــاركة  بإمكانية  اليويفا  ســمح 
الالعب مع فريقني في نســخة واحدة 
مــن دوري األبطال، بحيث إذا شــارك 
الالعب مع فريقه فــي دور اجملموعات، 
ثم رحل إلــى فريق آخر بانتقاالت يناير، 
سيسمح له باللعب مع الفريق اجلديد 

في أدوار خروج املغلوب.
القدميــة قد منعت  الالئحة  وكانــت 
الالعب البرازيلــي فيليب كوتينيو، من 
البطولة  في  برشــلونة  مع  املشاركة 
املوســم املاضــي، بعدما شــارك مع 

ليفربول في دور اجملموعات.

اليوم قرعة دور المجموعات في موناكو

7  تغييرات منتظرة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

تقرير

تتويج الريال بلقب دوري األبطال »أرشيف«

7:30 مساًء
8:00 مساًء

9:00 مساًء

10:45 مساًء
10:00 مساًء
9:45 مساًء

8:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

كوبنهاجن ـ اتالنتا
مولده ـ بطرسبيرغ

بيشكتاش ـ بلجراد

إشبيلية ـ أولوموتش
سيلتك ـ سدوفا

بيرنلي ـ اولمبياكوس

ليماسول ـ بازل

بوردو ـ جينت

الدوري األوروبي

فوزي عبد السادة يلتحق
 بأكاديمية الوديع الكروية

الزوراء يواجه جيهانكير وديا 

فريق الحسين يتعادل سلبيا أمام أشتي 



 يقول الفيلســوف الساخر 
)مــن عيــوب   : برناردشــو 
الدميقراطية أنها جتبرك على 
االســتماع الى  رأي احلمقى 
!(.. من هنــا يبدو أن الوقائع 
التي  نشــهدها ونعيشها 
كل يوم تثبت صحة ما ذهب 
إليه )شــو( فعال.. فالبعض 
ميارس حماقتــه على رؤوس 
األشهاد مع ســبق اإلصرار 
والترصــد، ليــس بســبب 
حداثة التجربة الدميقراطية 
فــي بلدنا فحســب... وإمنا 
بسبب اخمللفات التي تفرزها 
هــذه التجربة احلضارية في 
الدول النامية و)النامية(، التي 
تتيح للغث والسمني ولكل 
أن يطفو على  ودبَّ  من هبَّ 
السطح في غفلة من الزمن 
أويتصدر املشهد السياسي 
ويدلــو   ، أواالجتماعــي 
ال  التي  القضايا  في  بدلوه.. 
يفقه فيها.. شــئنا أم أبينا 
محتواه  عــن  النظر  بغض 
أو مســتواه أو صالحيته أو 
خطورتــه، ولعل الكثير من 
املشهد  على  )احملســوبني( 
هم  واإلعالمي  السياســي 
وشــرائح  طبقــات  أكثــر 
للدميقراطية  إساءة  اجملتمع 
فبمجــرد  وتطبيقاتهــا، 
وصولهم الى سدة املناصب 
والتشــريعية  التنفيذيــة 
بخيراتها  والتمتع  والتنعم 
و)بركاتهــا(  وامتيازاتهــا 
والتعايــش مــع أجوائهــا 
والتكيــف معهــا.. فإنهم 
يعملون على تســخير كل 
األشــياء وفق ما يتناســب 
ورغباتهــم  وطموحاتهــم 
ال  لكــي  ومصاحلهــم 
يخسروها حتى لو اضطرهم 
ذلــك الــى قلــب طاولــة 
رؤوس  على  )الدميقراطيــة( 
من ينادي بهــا ويعمل على 
تطبيــق آلياتها الصحيحة 

ومفاهيمها احلضارية، فكم 
باســم  تُركتب  من اخلطايا 
شــو   ( ولعل  الدميقراطية، 
( وضع إصبعــه على اجلرح 
مرة أخــرى عندمــا وصف 
السياســة  حمقى  أحــد 
بقوله: )هو ال يعرف شــيئاً 
ويظن أنه يعــرف الكثير إذاً 
فهــو ميتهن السياســة !(. 
اللغة  فاألحمق بلسان أهل 
قليل  "رجل  هو  والفصاحة 
العقل فاســد الرأْي، يَحُمق 
ألتفه األمــور  يأْتي بأعمال 
ال معنى لها..  فُيقال حُمَق 
الرجل أي قلَّ عقله، فســد 
عقله" وقيــل: لكل داء دواء 
احلماقة  إالّ  به..  يســتطبُّ 
أعيــت من يداويهــا" وقيل 
أيضا: "أحمــق من نعامة " 
ألنها حتتضــن بيض غيرها، 

وتُضيِّع مبيض نفسها." 
الدميقراطية  ومن مســاوئ 
أمثال  تســلل  تتيــح  أنها 
هــؤالء الى مواقــع مهمة 
بفضل احملاصصة  وشــعار 
"األقربون أولى باملناصب " !

خطراً  ذلــك  يشــّكل  وقد 
بتركيبة  يــؤدي 

الدميقراطيــة 
الى الهاوية !

اً  خيــر أ و
مــا  عند و . . .

أبو  احلــاج  همَّ 
فاتورة  بدفع  ربيع 
تلفزيون  شــراء 
جديــد عند أحد 

محال بيع األجهزة 
بادره  الكهربائية... 
 : متســائالً  البائع 

حجي ميكن هذا رابع 
مني  تشتري  تلفزيون 

خالل هذا الشهر.. شنو 
تلفزيونات  محل  عندك 
وتبيــع مفرد مــن ورانا 
أبو  احلــاج  ضحــك   ..؟ 

آني   .. ابني  وقال: "ال  ربيع 

متابعة  وهوايتــي  متقاعد 
األخبار والبرامج السياسية 
تلفزيونات  ولهذا أصــرف   ..
هوايــة"... فدفــع الفضول 
البائــع الى ســؤاله:" أدري 
حجي يرحم والديك شــنو 
والبرامج  األخبــار  عالقــة 
اللي  التلفزيونــات  بعــدد 
واحد  تلفزيون  تشــتريها... 
يكفي " ضحك احلاج وقال: 
"وداعتك ابني  كلما أشوف 
)برملاني( يتفلســف ويطلع 
مــن  أكثــر  بالفضائيــات 
دمي  يفور  بالبرملان..  تواجده 
وبعد ما أحتمل, وما أشــوف 
نفسي إال شــايل منفضة 
اجلكاير وأضرب بيها شاشة 

التلفزيون وأكسرها !(.

•ضوء
إن استمعت الى )احلمقى( 
وإذا  وقتــك،  فســتضيع 
فستخســر  جادلتهــم.. 
مشــيت  وإذا  هيبتــك، 

وراءهم فسوف تهلك !

حمقى .. قراطية !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الهندية  النجمة  نشرت 
من  صورة  كيف،  كاترينا 
إحدى املشــاهد لها مع 
من  خان،  سلمان  النجم 
فيلمهم اجلديد "بهارات" 
املقــرر عرضه فــي عام 

.2019
عبر  "كيــف"  وعلقــت 
الرســمية  صفحتهــا 
على موقــع تبادل الصور 
العاملــي  والفيديوهــات 
قائلــة:  "إنســتجرام" 
"فيلــم "بهــارات"، وقد 

حلت فيه كاترينا، بطلة 
أمــام ســلمان، بدآل من 
النجمة بريانكا شــوبرا، 
بعــد انســحابها فــي 

اللحظات األخيرة.

تليفزيون  جنمــة  خرجت 
الواقع كيم كارداشــيان 
مبوضــة جديــدة علــى 
بنشــرها  متابعيهــا 
لقطات لها على حسابها 
انســتجرام  على  اخلاص 
برقبتها  ترتدي عقد  وهي 
للون بشــرتها  مطابــق 
وكأن جلدهــا قــد منــى 

ليتكون منه هذا العقد.
ديلي  صحيفــة  وعلقت 
ميــل على هــذه املوضة 
أنها جتعــل من يقوم بها 
وكأنه ميتلك عنقا لكائن 
فضائــي ينمو بــه اجللد 
ولكن  متناسق  بشــكل 

غريب في الوقت نفسه.

طبقت  مــن  أول  وكانت 
كيم  بعد  املوضــة  هذه 
كريســي  األزياء  عارضة 
تخطت  التــي  تيجــان 
مرحلــة ارتــداء عقــد، 
وظهرت بحلة مبســاحة 
من  العلويــة  املنطقــة 
بالكاملــة  صدرهــا 

مطابقة للون جلدها.

اضطــر طاقــم ا فيلــم 
الى  اكــس"،  "بروجيكت 
تصويره  أعمــال  إيقــاف 
انهيار موقع  بعــد  مؤقًتا، 
تعرضه  بســبب  التصوير 
كادت  طينيــة،  النزالقات 
أن تــودي بحيــاة طاقــم 
الفيلــم وحيــاة جاكــي 
إثر  شان على حد ســواء، 
وحتطم  شــاحنته  اجنراف 
مقدمتهــا. املمثل جاكي 
شان، بادر أخيرًا إلى طمأنة 
معجبيــه، عبر تدوينة له، 
شــرح فيها ما تعرض له 
في موقــع تصوير الفيلم 
جبل  من  بالقــرب  الواقع 
في  نينغشــيا  في  هيالن 

حيث  الصني،  غرب  شمال 
كتــب: "مــا أن بدأنا في 
تصوير الفيلــم، حتى بدأ 
وبدأت  بالتغيــر،  الطقس 
بالهطول  الغزيرة  األمطار 
أصبحت  املــكان،  علــى 
معها كل شاحنات اإلنتاج 
عالقة في الطني املتسرب 
بعــد تكون الســيول من 

كاترينا كيف

جاكي شان

كيم كارداشيان

أخبــارهــــــــــم
حذام يوسف

الثقافية،  بغداد  أمســيات  تتواصل 
عبر  باحليــاة  واالحتفــال  بالشــعر 
جلســات شــعرية غنائية ثقافية، 
الثالثة  الشــمعة  إيقاد  ومبناســبة 
الفتتــاح مقهــى )كهــوة وكتاب(، 
واالدبي  الثقافــي  الوســط  احتفى 
بحضــور عــدد كبيــر مــن االدباء 
واملثقفــني، وســط أجــواء غنائية 

متناغمة مع الشعر.
ضيفا األمســية كان الشاعر عريان 
السيد خلف، بعد خروجه معافى من 
أزمته الصحية األخيــرة، مع الفنان 
احلضور  أطرب  الذي  بريســم  حسن 
مبجموعة مــن اغنياتــه التي رددها 

معه احلضور.
قــدم األمســية الشــاعر حمــزة 
لـ  ومباركا  باحلضــور  مرحبا  احللفي 
)كهوة وكتاب(، احتفالهم بالســنة 
امســياتهم  يواصلون  وهم  الثالثة، 
الثقافيــة التي احتفــت بعدد كبير 
من االدباء. وشهدت القاعة عددا من 
حفالت التوقيع إلصدارات الشــعراء 

والروائيني.
قاعة كهوة وكتاب ازدحمت باحلضور، 
اخلــاص، فكيف  فلــكل جمهــوره 
باجتماعهــم مــع بعــض )احللفي 
والســيد خلف والبريســم(، وكثير 
مــن احلضــور اضطر الــى االكتفاء 
باالســتماع للجلسة سواء من وجد 
له فســحة مكان داخل القاعة اول 
من اضطر الى الوقوف خارج القاعة، 

بسبب الزحمة.
 اغلب احلضور ان لم يكن جميعهم 
اســتغرب مــن إقامــة مثــل هذه 
األمســية في هذه القاعة الصغيرة 
بــدال مــن اقامتهــا على املســرح 

الوطنــي، خاصــة وان الدعوة كانت 
عامــة، وكان األفضــل ان تقام على 
قاعة أكبر، او فــي األقل حتتضنهم 
حدائق "أبــو نــؤاس"، ليجتمع املاء 
واخلضراء والوجوه واالصوات احلسنة، 
ويجــري خاللهــا اإلعالن عــن راعي 
االحتفاليــة او األمســية، فقد حرم 
العديــد من اجلمهور مــن حضورها 

بسبب زحمة املكان.
لكن هذا لم مينــع ان كل من حضر 
اكتفى بســماع أصوات  حتى مــن 

الضيــوف اســتمتع اميا اســتمتاع 
السيد  القاها عريان  التي  بالقصائد 
خلف او قصائــد احللفي التي كانت 
الفاصل بني الشــعر لعريان والغناء 
لبريســم. وشــارك احلضور الضيف 
عريان السيد خلف لعدد من قصائده 
منها القصيدة األشهر )جية العيد(، 
وبهجة  فــرح  ذلــك مصــدر  وكان 
للشــاعر الكبيــر الذي استشــعر 
محبة اجلمهور وحماستهم لشعره 
وكان البــد له من قراءة قصيدة جية 

العيد التي يقول فيها:
يناهي الشوك ذٌمـــه وذات من ذات .. 

وفرق ما بني حالي وحالك بْعيــــد
سنه وصدك يَِضـــوك الروح لوعات.. 

ويَجملي اجلروح جروح ويزيــــــد
أبات بحضن صبري إليال ويباْت.. جرح 

يصحى وجرح متغصب يْهيد
للشــاة..  السرحان  إشوالف  وأًكول 

ْعلى سـجه وًكاوداه اإليـد باإليـــد
إلك جـــانت ياحلو الطول جيـــات.. 
عجب تبخل علينا بْجٌيـة العيـــــد.

الصباح الجديد - وكاالت:
يبــدو أن موقع "يوتيوب" التابع لشــركة 
غوغل األميركية تهمــه صحتك البدنية 
والنفسية، لذلك سيقدم لك ميزة جديدة 
جتعلك تعيد النظر في عدد الساعات التي 

تقضيها في مشاهدة مقاطع الفيديو.
وقال موقــع "ماشــابل" إن يوتيوب، ثاني 
أكبر موقع في العالم من حيث عدد الزوار، 
ســيضيف خاصية جديــدة على أنظمة 
"آي أو إس" و"أندرويد" تهدف إلى حســاب 
عدد الساعات التي تقضيها في مشاهدة 

الفيديوهات على جهازك.
وذكــر "غوغل بلوغ" أن الهــدف من امليزة 

"تقدمي فكرة واضحة وشــاملة عن الوقت 
الذي تقضيه في يوتيوب، حتى تكون قادرا 
على اتخاذ القرار املناسب بشأن مدى تأثير 

املوقع على حياتك".
وميكنــك اســتعمال اخلاصيــة من خالل 
تســجيل الدخول حلســابك في يوتيوب، 
ثــم الضغط على "خصائص احلســاب"، 

وبعدها "وقت املشاهدة".
هذه الصفحة ستمكنك من معرفة عدد 
الدقائق، أو الســاعات التــي قضيتها في 
مشــاهدة مقاطع فيديــو يوتيوب "اليوم 
واألمــس واألســبوع املاضي واملتوســط 

اليومي".

يوتيوب يضيف ميزة "صحية" جديدة

عريان السيد خلف وحسن بريسم في كهوة وكتاب

جانب من األمسية

جمال جصاني

ونحن عند أبواب عام دراســي جديد، نحتاج الى قرع أجراس 
اخلطــر حتذيرا ملا يحصــل في هذا احلقل احليــوي في حياة 
اجملتمعات والــدول، فهو كقطرة املاء تكشــف ما تختزنه 
أعماقها من مناخات وشروط واستعداد للرقي أو االنحطاط. 
لقد كشف املوقف الذي اتخذته الطبقة السياسية في هذا 
اجملال، وطوال أكثر من خمسة عشر عاماً على "التغيير" عن 
هويتها ونوع اهتماماتهــا وهمومها الفعلية، البعيدة كل 
البعد عما تتمشدق به من شعارات التغيير واإلصالح، والذي 
ال قيامة له من دون وضع األســاس الراسخ لبنية تعليمية 
تنتصر لإلنسان وتنتشــل عقله ووجدانه من مستنقعات 
الركود والتبعية واخلنوع، الى حيث العقل النقدي والفضول 
املعرفي الذي أكرم ســالالت بني آدم في العصر احلديث. لم 
يعد ســراً أمر املآثــر التي اجترحناهــا وانتزعنا من خاللها 
موقعاً رائداً على رأس قائمة الدول األكثر فســاداً وفشــالً، 
وفقــاً آلخر إصدارات منظمة الشــفافية العاملية، وعندما 
نقتفي أثر هذه املآثر، جندها مستلقية بثقة واسترخاء على 
تضاريس منظومة التربية والتعليم بغالبية مؤسســاتها 
وإداراتهــا ومناهجهــا ومالكاتها وقياداتهــا التي اختيرت 
وفقاً ملعايير الدمار الشــامل املعمول بها من قبل الطبقة 
السياسية التي أعادت صناديق تدوير ممثليها وواجهاتها الى 
ســنام الســلطات ألربعة أعوام إضافية مقبلة. إن انتشار 
وباء الفساد ومتدده لكل تفصيالت حياتنا املادية والقيمية، 
يقــف وراءه ما يحصل من كوارث فــي التعليم، فالقاضي 
الفاســد والصيدلي  الفاسد والطبيب  الفاســد واملعلم 
الفاســد واحملامي الفاســد وليس آخراً اإلعالمي الفاسد؛ 
جميعهم نتاج ملــا يجري في حطام مدارســنا وجامعاتنا 
احلكوميــة منها واألهلية التي تورمت بشــكل خرافي في 
اآلونة األخيرة، وفقاً حلاجات قســمها األعظم ال ميت للعلم 

واإلنتاج واالبتكار بصلة.
عندما تتوشح كتاباتنا بعدم الثقة حول غالبية ما يطفح 
على ســطح املشــهد الراهن، من مزاودات واستعراضات 
تدعي اإلصالح بشــتى أشكاله السياســية واالجتماعية 
واالقتصاديــة والقيميــة، فذلك يعود ملا أشــرنا اليه حول 
التعليم بوصفه امليدان الذي تتكشف فيه جدية االدعاءات 
من زيفها، وهذا مــا دونته جميع التجارب التي عاشــتها 
األمم التي وصلت لســن التكليف احلضاري. ومن سوء حظ 
ســكان هذا الوطن القدمي، ان تنتقــل مقاليد أمورهم من 
نظام جعل راتب املالكات التعليمية ال يكفي لشراء طبقة 
بيض، الى طبقة سياســية يقبع ملــف التربية والتعليم 
في قعر اهتماماتها، وما الفضيحة األخيرة لتسرب أسئلة 
االمتحانــات وعجــز وزارة التربية والتعليــم عن منع مثل 
تلك املمارســات املشينة إال دليل واضح على املستوى الذي 
انحدرنا اليه في هذا اجملال األشــد فتكاً في حياة الشعوب 
واألمم. علينا الوصول الى قناعة مشتركة حول املشوار الذي 
ينتظرنا، وان بدايتــه الفعلية واجلادة هي من بوابة التعليم 
ال غير، ومن دون حصول زحزحات وحتوالت نوعية وشــجاعة 
فيــه، ال ميكن انتظــار أي بصيص من النور فــي نهاية هذا 
النفق من اخليبات والفشل. لقد انتبه العديد من املفكرين 
والكتاب ملثل هذا الهرم من األولويات الذي يشكل التعليم 
سنامه وعماده األساس، ومنهم على سبيل املثال ال احلصر 
طيب الذكر الدكتور طه حسني؛ حيث عد التعليم بوصفه 
عماداً للثقافة التي مــن دون ازدهارها ال أمل لنا في التحرر 
من ســبات امتد على مضاربنا املنحوســة ألكثر من ألف 
عام وعــام، وموقف القوم من الثقافة ال يحتاج الى شــرح 
وتوضيح، وحالها ال يقل بؤســاً عن الوزارات املعنية بالتربية 
والتعليم، حيث ال أثــر فيها لكل ما ميت باإلصالح والتغيير 

بصلة...!

ومضــة

مشوار األلف ميل
 يبدأ بالتعليم

الصباح الجديد - وكاالت:
من  التعليقات  انهالــت 
الفني  الوســط  جنــوم 
واجلماهيــر  العربــي 
العربيــة عبــر مواقع 
االجتماعي  التواصل 
املطــرب  لتهنئــة 
املغربي ســعد جملرد 
علــى براءتــه من 
االعتداء  قضيــة 
فتــاة  علــى 

فرنسية من اصول مغربية في 
فرنســا، بعدما أكد والده من 
بفيس  بحسابه  منشور  خالل 
بوك قائال :" ابني طليق احلمد 

اهلل". 
وكانت الفنانة االماراتية احالم 
اهلل   ": قائلــة  املهنئــني  اول 

ينصرك مبروك البراءة". 
امــا الفنانة التونســية هند 
صبري فكانت اول من هاجمته 
منذ انتشــار نبأ القبض عليه 

وغــردت قائلــة :" كنــت من 
الناس الذين استبعدوا اتهامه 
األول، لكن التكرار قتل الشك. 
هذا الشــاب استهتر بنفسه 
أن  وال يســتحق  وبجمهــوره 

يكون جنما أو قدوة ألحد".
وهــو ما قــد يضــع النجمة 
الهجوم  مرمى  في  التونسية 
عليها بســبب تســرعها في 
الهجوم على ســعد جملرد قبل 

ثبوت براءته او ادانته.

هند صبري في مرمى الهجوم 
بعد براءة سعد لمجرد 

الصباح الجديد - وكاالت:
وجد باحثون مــن جامعة "كوين 
مــاري" فــي لنــدن، وألول مرة، 
أن املاعــز واألغنام فــي احلظائر 
ميكنها أن تدرك مشاعر اإلنسان 

وتتصرف بناء على ذلك.
وجلــأ الباحثــون إلــى صــور 
ألشخاص  واألســود  باألبيض 
يبدون سعداء وبوجوه ضاحكة، 
األمر الــذي انعكس إيجابيا على 

املواشي.
وبرغم أن القدرة على إدراك املشاعر 
أمــر معروف منذ مــدة عند بعض 
واخليول، فإن  الكالب  احليوانات، مثل 
األولى  للمرة  تكشف  الدراسة  هذه 
أن األمر ذاته يوجد لدى العديد من 
احليوانات، حسبما ذكرت 
"تليغراف"  صحيفة 

البريطانية.
ويعــرف مربو املواشــي والعاملون في 
املســالخ أن "اإلحســان إلــى احليوان 
يلعــب دورا كبيرا في حتديد مدى جودة 
اللحوم"، ويبذلون جهودا في هذا اإلطار 

لضمان وصولها إلى املسالخ وهي في 
حالة هدوء ومرح.

وقال كبير الباحثني في الفريق األستاذ 
أالن ماكليغــوت، إن الدراســة التــي 
نشــرت في دورية "اجلمعيــة امللكية 
للعلوم املفتوحــة "، حققت مضامني 
مهمــة بشــأن كيفيــة التعامل مع 
وذلك ألن "قدرات  والدواجن،  املواشــي 
احليوانات على معرفة وإدراك مشــاعر 
اإلنسان قد تكون أوسع مما كان يعتقد 
ســابقا وأنها ال تقتصر على احليوانات 

األليفة فقط".
وخلصت الدراسة إلى أن املواشي أبدت 
تفاعال أكبــر وأفضل مــع الصور ذات 
الوجود الســعيدة، وأنها اقتربت منها 
وشمتها، وأن حلومها كانت أفضل من 
تلــك التي أبدت تفاعال معاكســا مع 

الصور ذات الوجوه احلزينة والغاضبة.

أسترالية  مديرية  قامت 
بتحويــل  حكوميــة 
ألحد  شــهري  راتــب 
 100 بلغ  موظفيهــا، 
ضعــف قيمــة راتبه 
تلقــى  إذ  احلقيقــي، 
الرجل مبلــغ 500 ألف 
دوالر أميركــي مع نهاية 

الشهر.
أن يتســلم  املقرر  وكان من 

املوظف راتبا تبلغ قيمته 5.000 دوالر 
أميركي فقط، لكــن نتيجة حلدوث 
خطأ بشــري ما، وضعــت الفاصلة 
ليتســلم  مكانها  بغيــر  الرقمية 
املوظف راتبا بلغت قيمته 500.000 

دوالر.
وحلسن حظ الشركة، تطوع املوظف 
باإلبالغ عن اخلطأ، وأعــاد املبلغ إلى 
أصحابه، ما اســتدعى فتح حتقيق 

رسمي بشأن احلادثة االستثنائية.
إدارة املديرية املسؤولية على  وألقت 

خطأ بشــري مــزدوج، األول يتمثل 
خاطئ،  مكان  في  الفاصلة  بإضافة 
اخلطأ  اكتشاف  والثاني في فشــل 
بعــد حدوثــه، وقبل حتويــل الراتب 

الفلكي إلى حساب املوظف.
كما كشــف مصدر فــي احلكومة 
األســترالية بأن أخطاء تلك املديرية 
احلكومية، املرتبطة بتحويل املرتبات، 
قد وصلت إلى 743 عملية مشابهة، 
وذلك بني شــهري متــوز يوليو 2017 

وكانون الثاني يناير 2018. 

الماشية تحب الياسمين

موظف يتسّلم ضعف راتبه بمئة مرة
الصباح الجديد - وكاالت:
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