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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس األربعاء، 
الكهرباء  بشأن مشــاريع  تقريرها 

املتلكئة، والذي كشف 
أن مجموع األموال املصروفة ضمن 
املوازنة االستثمارية لوزارة الكهرباء 
بــني عامــي (2006 - 2017) بلغت 
أكثر من (34) ترليون دينارٍ عراقيٍّ مبا 

يقارب (29) مليار دوالرٍ أميركيٍّ
اطلعــت  الــذي  التقريــر  وذكــر 
عليــه الصباح اجلديــد، ان" فريقا 
ا من دائرة الوقاية في  اســتقصائيّ
هيأة النزاهة اوصى بتفعيل مشاريع 
املتوقفــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
مة من  التــي حققت نســباً متقدِّ
بـ(14000)  إنتاجيَّـتها  رُ  وتُقدَّ اإلجناز 
ميكا واط، التي من شــأنها حتقيق 
االكتفاء الذاتي فــي إنتاج الطاقة 
احملطــات  وتشــمل  الكهربائيــة، 
ـة واملركبة، إضافة  احلراريَّة والغازيـَّ
إلــى محطات (الديــزالت هونداي) 
وســامراء وفي (12) موقعــاً و(17) 
البخارية  والوحدات   ، ثانويةً محطةً 
املتوقفة في عددٍ من احملطات، فضالً 
عن العقود االســتثمارية، إذ أبرمت 
اســتثمارية   ً عقودا الكهرباء  وزارة 
بطاقاتٍ إنتاجيةٍ وصلت إلى (8300) 
ميكا واط، دخــل منها للمنظومة 
(3000) ميكا واط، إضافةً إلى زيادة 

فعالية شــبكة اخلطــوط الناقلة 
نُ نقل  للطاقــة الكهربائيَّة، مبا يُؤمِّ

احلاجة الفعليَّة منها ".
الفريق،  " كشــف  التقرير  وأضاف 
الذي قام بزياراتٍ ميدانيــةٍ لبعض 
والوزارات  الكهرباء  وزارة  تشكيالت 
واجلهــات ذات العالقــة لتحديــد 
عملها  تواجــه  التــي  املُعوِّقــات 
وعــدم قدرتها علــى تلبية احلاجة 
مجموع  أن  للمواطنــني،  الفعليَّة 
األمــوال املصروفة ضمــن املوازنة 
بني  الكهرباء  لوزارة  االســتثمارية 
عامــي (2006 - 2017) بلغت أكثر 
دينــارٍ عراقيٍّ مبا  ترليــون   (34) من 
ا  ، أمَّ يقارب (29) مليار دوالرٍ أمريكيٍّ
قة فبلغت  الطاقة اإلنتاجية املُتحقِّ
(16010) ميكا واط، علماً أنَّ الطاقة 
اإلنتاجيــة التصميميَّــة (33595) 
ميــكا واط، أي أنَّ نســبة الطاقة 

املتحققة أقلُّ من النصف".
ص الفريق،  وتابع التقرير " شــخَّ
في تقريره املُرســلة نسخةٌ منه 
إلــى مكتبــي وزيــري الكهرباء 
والنفط، الكثير من اخملالفات، مثل 
عدم تنفيذ األمر الديوانيِّ الصادر 
عــن مكتب رئيــس الــوزراء في 
2015/9/10 بإعفاء (8) من املديرين 
وإحالتهم  مهامِّهم  من  العامِّني 
إلى التقاعــد، وإحالة عقد جتهيز 

مــادَّة الگاز حملطــات التوليد إلى 
شركاتٍ دون مصادقة جلنة حتليل 
اســتبعدت  التــي  العطــاءات، 

بعضها أو لم يرد اســمها ضمن 
محضــر جلنة حتليــل العطاءات، 
ــؤٍ في تنفيذ  مضيفــاً وجود تلكُّ

ة  العقد املُبرم بــني املديريَّة العامَّ
لنقل الطاقة الكهربائيَّة ملنطقة 
الشركات،  وإحدى  األعلى  الفرات 

جتهيز  طلبــات  في  ومخالفــات 
محطتي ديزالت".

تفصيالت أخرى ص9 

29 مليار دوالر بددتها الكهرباء على مشاريع لم 
تحقق نصف طاقاتها اإلنتاجية في 12 سنة

لم تنّفذ أمرا ديوانيا بإعفاء 8 مدراء عامين وأحالت عقودا خارج الضوابط

الوطني يالقي الصين وفلسطين 
15تحضيراً لنهائيات آسيا إيران تسعى لتجاوز العقوبات األميركية 

2عبر رفع حجم تبادالتها التجارية

a

الصباح الجديد - متابعة:
أميركــي حكومة  قــاضٍ  أمــر 
الرئيس دونالد ترامب باإلفراج عن 
احتجزتهم  100 عراقي  أكثر من 
ألكثــر من ســتة أشــهر بينما 
كانت تســعى لترحيلهم، وقال 
بشــكل  تصرفت  احلكومــة  إن 
"خسيس" وقدمت بيانات "كاذبة 

بشكل واضح" في القضية.
وانتقــد القاضــي مــارك غولد 
احلكومة  ميشيغان  في  سميث 
بشدة بسبب التلكؤ في متابعة 
أوامر احملكمــة وتقدمي بيانات غير 
العراق  صحيحة بشأن استعداد 
لقبــول مواطنيــه الذيــن يتم 

ترحيلهم من الواليات املتحدة.
وقــال غولد ســميث "تصرفت 
في  خسيس  بشــكل  احلكومة 
هــذه القضية بتقاعســها عن 
االلتزام بأوامر احملكمة، وبتقدميها 
إعالنات كاذبة بشكل واضح عن 

مســؤولني حكوميني، وبطريقة 
التزامــات  مبخالفتهــا  أخــرى، 

التقاضي".

أنه  وذكر غولــد ســميث أيضا 
ســيتخذ خطوة نــادرة مبعاقبة 
احلكومة بسبب سلوكها. لكنه 

قال إنه سيتناول ذلك رسميا في 
أمر منفصل.

ولم تــرد وزارة العــدل بعد على 

طلب للتعليق على احلكم.
احملامية  أوكرمان  وقالت ميريــام 
للحريات  األميركــي  االحتاد  لدى 
املدنية في ميشــيجان في بيان 
على موقــع االحتــاد االلكتروني 
"قــرار اليوم يتعلق باحملاســبة". 
وميثل هذا االحتــاد، العراقيني في 

القضية.
وكانــت إدارة ترامب قد اعتقلت 
العراقيني في عام 2017 في إطار 
عمليات  لتعزيز  واســعة  جهود 
اخلاصة  والترحيل  القانون  تنفيذ 

باملهاجرين في أرجاء البالد.
وأمــر القاضــي باإلفــراج خالل 
30 يومــا عن العراقيــني، الذين 
صدرت بحقهــم أوامر بالترحيل 
أو عقود بســبب  قبل ســنوات 
ــمح لهم  تهم جنائية ولكن سُ
بالعيــش في الواليــات املتحدة، 
األمريكية  احلكومة  تقدم  لم  ما 
سببا قويا العتقالهم أو تتمكن 

مــن ترحيلهم في ذلــك الوقت. 
وأضاف أن أحد العراقيني محتجز 

منذ يناير كانون الثاني 2017.
ومتكن مسؤولو سلطات الهجرة 
واجلمــارك مــن ترحيــل ثمانية 
عراقيني في أبريل نيســان 2017 
لكــن وثائــق حكوميــة قدمت 
بها  واستشــهد  احملكمــة  إلى 
غولد ســميث في حكمه قالت 
إن حكومــة العــراق تراجعــت 
عن محــاوالت أخرى الســتعادة 

مواطنيها.
وبرغم ذلــك وقع مســؤول في 
سلطات الهجرة واجلمارك إعالنا 
فــي القضية فــي 20 يوليو متوز 
2017 يزعــم أن العراق وافق على 

قبول املرحلني.
وخلــص غولــد ســميث فــي 
املسؤولني  بيانات  أن  إلى  النهاية 
األميركيني بأن العراق مســتعد 

لقبول املرحلني غير مقنعة.

تقريـر

قاٍض أميركي يأمر باإلفراج عن 100 عراقي 
احتجزتهم إدارة ترامب لعدة أشهر

يعتزم معاقبة الحكومة التي وصف تصرفها بالخسيس

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهرت بيانات إحصائية صدرت 
عن مؤسسة اإلحصاء التركية 
العراقيني  أن  األربعــاء،  أمــس 
جاءوا فــي املرتبــة االولى من 
حيث شــراء األجانب للعقارات 
ب تركيا في تشرين االول املاضي.
وذكرت البيانــات ان "املواطنني 
االولى  املرتبة  احتلوا  العراقيني 
الترتيب باكبر مشــتر  بقائمة 
للعقارات في تركيا في تشرين 
االول"، مبينــة ان "العراقيــني 
اشــتروا 1439 عقــارا في حني 
 557 بشراء  ثانيا  االيرانيون  جاء 
ثالثا بشراء  الكويتني  عقارا ثم 
رابعا  األملان  378 عقارا ومن ثم 
بـ 341 عقارا والروس خامسا بـ 

336 عقارا".
واضافــت البيانــات أن "العدد 
االجمالــي ملبيعــات العقارات 
لألجانب في تركيا خالل تشرين 
االول بلغ 6276 عقارا مســجال 
ارتفاعــا بنســبة 4ر134 فــي 
املئة مقارنة بذات الشــهر في 

."2017
واكدت ان "مدينة اســطنبول 

كانت أكثــر املدن التركية بيعا 
للعقــارات لألجانب اذ بلغ عدد 
العقــارات املبيعة 2283 عقارا 
 1160 تلتهــا (أنطاليا) بعــدد 
عقارا ثم (بورصة) ب 448 عقارا 
باجمالي  و(يــاالوا)  أنقرة  تلتها 
392 و321 عقارا على الترتيب".

وفيما يتعلق مببيعات العقارات 
في تركيا بشــكل عام اشارت 
انها "ســجلت  إلى  البيانــات 
أيضا ارتفاعا خالل تشرين االول 
املاضي بنســبة 2ر19 في املئة 
العام  ذاته من  بالشهر  مقارنة 
املاضي اذ مت بيع 146536 عقارا 

في جميع أنحاء تركيا".
ان  الــى  البيانــات  ولفتــت 
باملرتبة  جــاءت  "اســطنبول 
التركية األكثر  املدن  االولى بني 
تشــرين  في  للعقــارات  بيعا 
االول املاضي اذ بلغت مبيعاتها 
27156 عقارا تلتها أنقرة بعدد 
13430 عقارا ثــم (ازمير) بعدد 
7419 عقارا فيما حلت مدينتا 
و(أردهــان) أســفل  (هــكاري) 
القائمة مببيعاتهما البالغة 15 

عقارا".

بغداد - الصباح الجديد:
دعا رئيــس حتالف االصالح واالعمار 
عمــار احلكيم، االربعــاء، الى ابعاد 
االقليميــة  احملــاور  العــراق عــن 
في  باإلســراع  والدوليــة، مطالبا 

استكمال الكابينة احلكومية.
وقــال مكتــب احلكيم فــي بيان 
"نســخة  اجلديد  الصباح  تلقــت 
منــه ان "رئيــس حتالــف االصالح 
واالعمــار عمار احلكيم اســتقبل 
مبكتبه في بغداد، رئيس اجلمهورية 
برهم صالح لبحــث نتائج جولته 

االقليمية االخيرة".
واكد احلكيم على "اهمية اجلوالت 
االقليمية وتعريف العالم واملنطقة 
العراقية"،  التجربــة  بإيجابيــات 
مشيرا الى "حاجة العراق للتواصل 

من منطلق املصالح املشتركة".
ودعــا الى "ابعاد العــراق عن احملاور 
االقليميــة والدوليــة"، معتبرا ان 
"مصلحــة العراق تكمــن في ان 
يكون مســاحة لاللتقــاء وتقريب 

وجهات النظر".
تتمة ص 2

الحكيم يدعو الى ابعاد العراق 
عن المحاور االقليمية والدولية

الصباح الجديد - متابعة:
افاد وكيــل وزارة النفــط ا فياض 
النعمة، امس األربعاء، بأن احتياطي 
النفــط اخلام في جتــاوز 153 مليار 

برميل.
مؤمتــر  فــي  النعمــة،  وقــال 
لالستكشافات النفطية عقد في 
االستكشافات  شــركة  إن  بغداد، 
النفطية العراقيــة ماضية بزيادة 
عمليــات االستكشــاف من خالل 
فرقهــا أو بالتعاون مع الشــركات 

األجنبية.
وأضاف أن "العمــل الذي تقوم به 
النفطية  االستكشــافات  شركة 

اليوم، عمل متميز باستخدام أحدث 
التقنيــات العلمية والتكنولوجية 
إلضافــة احتياطيــات جديدة، وأن 
العراق يفتح األبواب لعقد شراكات 
مع دول اجلوار للحصول على نتائج 
االستكشاف  عمليات  في  سريعة 
املناطق احلدودية املشــتركة".  في 
وقال إن "خطتنا لألعوام املقبلة في 
اجملال النفطي ستتركز على اجلهد 
الواعدة  املناطق  االستكشافي في 
والغاز  اخلام  النفط  على  للحصول 
العراق  في مناطق شــرقي وغربي 
لســد متطلبــات انتــاج الطاقة 

الكهربائية".

بغداد - الصباح الجديد: 
توقع متنبئ جوي، هطول أمطار 
على املدن كافة تســتمر لثالثة 

أيام.
وقال صــادق عطية في صفحته 
على فيس بوك، امس األربعاء، ان 
"منخفضا جويــا موجود حالياً 
على السواحل الشمالية للبحر 
منطقتنا  نحو  يتقدم  املتوسط، 
بوادر  وســتصل  ثابتة  بخطــى 
ً من اليوم  أمطاره للبــالد إعتبارا
اخلميــس في مناطق الشــمال 

والغربية".

املدن  األمطار  "ســتعم  وأضاف 
كافة خالل أيام اجلمعة والسبت 
واألحد املقبلة،" متوقعا "انتهاء 
احلالة املمطرة خالل نهار االثنني 
وتبرد  األجــواء  املقبــل وتصحو 
التي تستمر  البالد  عدا شــمال 
فيها فرص االمطــار يوم االثنني 
فــي بعض مناطقها مــع برودة 

ملحوظة".
ولفــت عطيــة الــى ان "غزارة 
ومصحوبة  متوقعــة  األمطــار 
أحيانــاً بالبرق والرعــد واحلصة 

األكبر ستكون ملدن اجلنوب".

احتياطي النفط الخام 
يتجاوز 153 مليار برميل

االمطار ستعم مدن البالد بدء 
من اليوم وحتى االثنين المقبل

جانب من حمالت الصيانة لشبكات الطاقة

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اإلدارة احمللية فــي األنبار، 
أمــس األربعــاء، عــودة %90 من 
النازحــني إلى ديارهــم، مبينة أن 
مــا تبقى في اخمليمات نحو 7 آالف 
عائلة فقط، في حني أشــارت إلى 
حسم  تعرقل  مالية  مشــكالت 
تخصيصات  بقلــة  تتعلق  امللف 

احملافظة.
ويقــول مــازن خالد مستشــار 
النازحــني، إن  احملافــظ لشــؤون 
"معدالت عودة املهجرين بســبب 

احتــالل االنبار من قبــل تنظيم 
داعــش االرهابي في عــام 2014، 

بلغت بنحو 90%".
وأضــاف خالــد، في حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "مجموع 
ما بقــي من مخيمــات النزوح ال 
يتجاوز 6500 إلى 7000 الف عائلة 

فقط".
وأشــار، إلــى أن "االيــام املاضية 
11 مخيماً في  اغــالق  شــهدت 
قضــاء اخلالدية وأعلنــا عن ذلك 
رسمياً، وهناك مخيم سوف يغلق 

قريباً في منطقة 118 كيلو".
وحتدث خالد، عن "تشــكيل جلنة 
برئاســتي تضم عضويتها ممثلني 
عــن وزارة الهجــرة واملهجريــن 
واملنظمــات الدوليــة مــن أجل 
تأمني عودة املتبقني في مخيمات 

النزوح".
وأكد مستشــار محافــظ االنبار 
بالتنسيق  احمللية  االدارة  "ســعي 
االحتادية لغلق ملف  مع احلكومة 

النزوح في احملافظة قريباً".
ولفت، إلى أن "املشكالت بالنسبة 

للمتبقني تتعلــق بالدرجة االولى 
بامللــف املالي، كــون دور اغلبهم 
مهدمة وال ميتلكــون فرص عمل 
فــي مناطق ســكناهم، كما ان 
هناك من عليه مالحظات امنية".

وبــني خالد، أن "املــدن احملررة في 
االنبــار حتتاج إلــى تخصيصات 
موازنة  قلة  مــع  بالتزامن  مالية 
احملافظــة مــن امــوال ال تكف 
ملعاجلة الدمار الذي خلفه تنظيم 

داعش".
تتمة ص 2

بغداد- الصباح الجديد: 
كشــفت املفوضية العليا حلقوق 
اإلنسان، نسباً صادمة عن تعاطي 
رت  اخملدرات في العراق، في حني حذّ
من أن آفة اخملدرات أصبحت اخلطر 
األول الــذي يهــدد الشــباب في 

البالد.
فاضل  املفوضيــة،  عضــو  وقال 
"الصباح  تلقت  بيان  في  الغراوي، 
"اخملدرات  إن  منه،  نسخة  اجلديد" 
في العــراق اصبحت ظاهرة تهدد 
االســرة واجملتمــع وذلــك آلثارها 

اخلطيرة التي بدأت تستهدف فئة 
ً ان "املفوضية  الشــباب"، مؤكدا
قامــت بتوثيق افــادات أكثر من 
(100) متعــاط وتاجر للمخدرات، 
وأشــرت ان الذكور أكثــر تعاطياً 
للمخدرات بنسبة (%89.79) بواقع 
(6672) موقوفاً في مراكز االحتجاز 
أما األناث فتبلغ نسبتهن (10.2%) 

بواقع (134) موقوفة".
وأضــاف الغــراوي، أن "املفوضية 
العمرية  الفئات  ان  أيضاً  أشــرت 
االكثر تعاطياً للمخدرات هي فئة 

ً الفئة العمرية من  الشباب وحتديدا
(29-39 ســنة) بنسبة (40.95%)، 
تليهــا الفئة العمرية من (29-18 

سنة) بنسبة (35.23%)".
ولفت، إلى ان "املفوضية أشــرت 
ان أهم أســباب تعاطي اخملدرات 
واالندماج  الســوء  رفقــاء  فهو 
مع االصدقــاء الذيــن يتعاطون 
تليها   ،(41,66%) بنسبة  اخملدرات 
للمخدرات  املتعاطني  استعمال  
الظروف  نسيان  في  لتساعدهم 
أو  االقتصاديــة  أو  النفســية 

العاطفية الســيئة التي يعانون 
منهــا بنســبة (%29.1)، كما ان 
بعض املتعاطني يقومون بتعاطي 
لتساعدهم  اخملدرات  انواع  بعض 
طويلة  لفتــرات  الســهر  فــي 
وبنسبة (%17,7)، وان اكثر اخملدرات 
تعاطياً هي الكريســتال بنسبة 
املسماة  احلبوب  ثم  (%37.3) ومن 
ومن   ،(28.35%) بنسبة  (صفر1-) 
ثم االنــواع اخملتلفــة األخرى من 

االدوية املهدئة".
تتمة ص 2

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وفــد اجملمع الفقهي العراقي 
جلامــع اإلمام أبــي حنيفة، امس 
الســيد  لتوجه  دعمه  األربعــاء، 
مشــروع  في  الصــدر  مقتــدى 

محاربة الفساد والفاسدين.

وقــال املكتب اإلعالمــي للصدر، 
في بيــان تلقت الصبــاح اجلديد 
"نســخة منه، إن "زعيــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر استقبل، 
احلنانة  فــي  اقامته  امس، مبقــر 
مبحافظــة النجــف وفــد اجملمع 

الفقهي العراقي جلامع اإلمام أبي 
حنيفة".

وأضــاف البيــان، أن "الوفد الزائر 
قدم تهانيه الى الصدر مبناســبة 
ذكرى مولد ســيد الكائنات ونبي 
الرحمة والســالم محمد بن عبد 

اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) 
حاملني حتيات وسالم رئيس اجملمع 
احلسن  أحمد  الشــيخ  الفقهي 
التام  طه ومعلنني عــن دعمهم 
ملشــروع اإلصــالح الــذي يرعاه 

الصدر".
وتابع، أن "وفد اجملمع الفقهي أكد 
للصــدر الوقوف معه في محاربة 
إياه  معتبرين  واملفسدين  الفساد 
حامالً للواء هذا املشروع املبارك".

وأشار إلى، أن "اللقاء تناول احلديث 

عن كل ما يخدم العراق والعراقيني 
اإلسالمية  الوحدة  أواصر  وتوطيد 
بني جميــع مكونات  والوطنيــة 
الشعب العراقي ونبذ كل أشكال 

التفرقة والعنف والتطرف".
تتمة ص 2

       حقوق اإلنسان: المخدرات تستشري في البالد وتهدد الشباب األنبار: عودة %90 من النازحين إلى ديارهم والبقية 7 آالف عائلة فقط

العراقيون في مقدمة 
مشتري العقارات التركية

مبنى احملكمة األميركية

المجمع الفقهي العراقي يدعم مشروع الصدر في محاربة الفساد

الفقر والبطالة وراء انتشارهانفت اإلرجاع القسري.. وشكت مشكالت مالية تتعلق بقلة التخصيصات

عشرة أسباب تستوجب تشريع قانون جديد لشركة النفط الوطنية

العقوبات األميركية تعصف بالوظائف في إيران 

الكهرباء المصرية وشقيقتها العراقية

معضلة الكهرباء ومشكلة قانون شركة النفط الوطنية



شؤون عراقية

الصبــاح  الســليمانية–- 
الجديد - عباس كاريزي:

 
تســعى ايران لتجاوز العقوبات 
االقتصاديــة التــي تفرضهــا 
الواليــات املتحدة عبر توســيع 
حجــم تبادالتهــا التجارية مع 
دول اجلوار وحتديدا العراق وإقليم 

كردستان.
وفــد اقتصادي رفيع املســتوى 
االســامية  اجلمهوريــة  مــن 
االيرانــي  الســفير  برئاســة 
الســابق لدى العرق ممثل رئيس 
االقتصادية  للشؤون  اجلمهورية 
العاقات  تطوير  هيئة  مسؤول 
االقتصاديــة بني العــراق وايران 
حســن دانايــي فــر زار امــس 
السليمانية  محافظة  االربعاء 
واعلن  اقليــم كردســتان،  في 
في مؤمتر صحفــي  عقب لقاء 
ورئيس  التجارة  غرفة  رئيس  مع 
واملصدرين  املســتوردين  احتــاد 
والعشرات  االســتثمار  وهيئة 
من جتــار احملافظة عن ســعيه 
التي  العقبــات  جميــع  الزالة 
تواجه اســتمرار ومتتني التعاون 
التجارية،  والتبادالت  االقتصادي 
بــني ايــران واقليم كردســتان 
على  الســليمانية  ومحافظة 

وجه اخلصوص.
واضــاف دانايي فر ان اجلمهورية 
االســامية تســعى لتمتــني 
العاقــات االقتصاديــة وتقدمي 
للتجار  املطلوبة  التســهيات 
التجارية،  تبادالتهــم  إلدامــة 
وزيادة حجم التبادل االقتصادية 
الــذي قال انــه بلــغ قرابة 10 
مليــارات دوالر وهــذا يتجــاوز 
25 في املئة مــن اجملموع العام 
كردستان،  إقليم  في  لاستيراد 
عبر فتح النقاط احلدودية الثمان 
الســليمانية،  محافظــة  بني 
واحملافظــات احملاذيــة لها داخل 
ايــران في اطار متتــني العاقات 
بني اقليم كردستان واجلمهورية 

االسامية.
واضــاف دانايــي فــر، ان إليران 
عاقات متينة مع العراق واقليم 
كردســتان، وهــي ستســتمر 
اجملاالت  شــتى  فــي  وتتطــور 
والتجارية  واالمنية  االقتصادية 

والثقافية والعلمية.
االيراني  االقتصادي  الوفد  وكان 

فــي محافظة  للتجار  اكد  قد 
سيســعى  انه  الســليمانية 
خال وقت قياسي الزالة جميع 
تسهيل  تعترض  التي  العقبات 
تبادالتهــم التجاريــة مع ايران 
املطلوبة  التســهيات  وتقدمي 
كما  العملة،  تبادل  لتســهيل 
وتعهــد الوفــد ايضــا بانهاء 
الــذي  والتأخيــر  املضايقــات 
الشاحنات  ســواق  له  يتعرض 
التــي تنقل الســلع والبضائع 

على احلدود بني اجلانبني.   
احتــاد  رئيــس  قــال  بــدوره 
االقليــم  فــي  املســتثمرين 
كردستان ياســني محمود، في 
ان  اجلديــد،  للصباح  تصريــح 
واالقتصادية  التجاريــة  احلركة 
الســليمانية  محافظــة  في 
ســتكونان في مقدمة اجلهات 
التي ستلحق بها اضرارا كبيرة 
االقتصادية  للعقوبــات  نتيجة 
املتحدة  الواليات  تفرضها  التي 

على اجلمهورية االسامية.
واضاف محمــود، لذا فانه على 

كردســتان  اقليــم  حكومــة 
الســعي  احمللية  واحلكومــات 
الســتثناء اقليــم كردســتان 
محافظــة  وخصوصــا 
السليمانية، من تلك العقوبات 
نظرا العتماد احملافظة بشــكل 
كلي علــى الســلع والبضائع 

واحملاصيل الزراعية االيرانية.
وتابع، ان محافظة السليمانية 
وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين 
تعتمد بنحو كلي على استيراد 
واملنتوجــات  والســلع  املــواد 
االيرانيــة اخملتلفــة، وان منــع 
دخول البضائــع االيرانية فضاً 
عن انه ســيؤدي الى رفع اسعار 
املواد االســتهاكية في اسواق 
ســلبا  ســيؤثر  فانه  االقليم، 
علــى املواطنني الذيــن يعانون 
مــن اوضاع معيشــية وازمات 

اقتصادية خانقة.       
حكومة  محمود  ياســني  ودعا 
االقليم الى انشاء غرفة عمليات 
االجراءات  اتخــاذ  تعمل علــى 
املطلوبــة ملواجهــة التحديات 

على  االقتصادية  والتداعيــات 
اسواق االقليم، مضيفا انه ليس 
مبقدور االقليم ان يكون جزءا من 
تطبيق العقوبات على ايران، النه 
ليس مبقدور حكومة االقليم وال 
ارتفاع  تداعيات  حتمل  املواطنني 
االخرى  السلبية  واالثار  االسعار 
التي سيسببها تطبيق احلصار 

االميركي على ايران. 
وكانت وزارة اخلارجية األميركية، 
قد حددت شــروطاً ملنح العراق 
اســتثناء من تطبيق العقوبات 
على  تفرضها  التي  االقتصادية 
إيــران، وقالت املتحدث باســم 
هيذر  في  األميركيــة  اخلارجية 
نويــرت، إن شــرط واشــنطن 
ســيادة  باحترام  إيران  قيام  هو 
والســماح  العراقية  احلكومة 
امليليشــيات  ســاح  بنــزع 
املسلحة مقابل حصولها على 
التواصل  من  اســتثناء ميكنها 
وبالتالي  العراقية،  مع احلكومة 
استثناء العراق بشكل كلي من 
بحسب  العقوبات  تلك  تطبيق 

تعبيرها.
ويقول اخلبيــر االقتصادي خالد 
ســعيد في تصريــح للصباح 
اجلديد، ان اجلمهورية االسامية 
العقوبــات  لتجــاوز  تســعى 
وزيادة  اجلوار  دول  على  باالنفتاح 
حجم ونــوع التبادالت التجارية 
يزور  الــذي  وفدها  وان  معهــا، 
محافظــة الســليمانية، اكد 
التبــادالت  تكــون  ان  ضــرورة 
بالدوالر  اجلانبــني  بني  التجارية 
االميركي وليس التومان االيراني 
كــي تتمكن من ســد النقص 
احلاد في توفير السيولة النقدية 

من العملة الصعبة.
واســتبعد ســعيد ان تتمكن 
الواليــات املتحدة مــن تطبيق 
سياســة االقتصاد اخلانق الذي 
نظرا  ايــران،  اليه مع  تســعى 
المتاك اجلمهورية االســامية 
حدودا مائية واسعة، واخرى برية 
مع دول ترفض اساســا تطبيق 
االلتــزام بها مثل  او  العقوبات 
روســيا وتركيا والعــراق، فضا 

عن اعتمــاد كثير من دول اجلوار 
االيراني على الســلع واحملاصيل 
دول  بضمنها  االيرانية  الزراعية 

خليجية.
وتابــع ســعيد إن »التبــادالت 
التجاريــة بــني العــراق وايران 
أغلبهــا يعتمد علــى القطاع 
اخلاص، وبالتالي فإن الدولة غير 
املوضوع،  هذا  على  مســيطرة 
وهو مــا من شــأنه ان يصعب 
االلتزام  العراقية  احلكومة  على 
بالعقوبــات األميركيــة جتــاه 
احلدود  الــى طول  اضافة  إيران، 
أكثر  فهناك  اإليرانية،  العراقية 
من خمسني منفذا غير نظامي 
على طــول احلدود وخــارج عن 
العراقية،  احلكومــة  ســيطرة 
األميركي  الضغــط  فــإن  لذا 
أكثر منه  العراق سياسي  على 
اقتصادي، عبــر جعل احلكومة 
العراقية بحالة أزمة مع اجلانب 
اإليراني، مما يؤدي إلى دفع العراق 
بســبب  املتحدة  الواليات  نحو 

هذه األزمة«.

إيران تسعى لتجاوز العقوبات األميركية عبر رفع حجم تبادالتها التجارية 
أعلنت من محافظة السليمانية رفع مستوى التعاون االقتصادي مع اإلقليم

دانايي فر

دانايي فر: ان 
الجمهورية االسالمية 
تسعى لتمتين العالقات 
االقتصادية وتقديم 
التسهيالت المطلوبة 
للتجار إلدامة تبادالتهم 
التجارية، وزيادة حجم 
التبادل االقتصادية الذي 
قال انه بلغ قرابة 10 
مليارات دوالر وهذا 
يتجاوز 25 من المئة من 
المجموع العام لالستيراد 
في إقليم كردستان
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كي حتظى أية ســلطة سياسية بشرعية دولية وداخلية، 
تؤهلها لتولي قيادة البلد، البد من توفر شرط أساس يتعلق 
بآلية تشــكيل تلك الســلطة، اال وهي صناديق االقتراع، 
حيــث ان مجيء اية ســلطة، عبر صناديــق االقتراع، يعد 
العمود األول واألخير ملنح تلك السلطة شرعية سياسية، 
متنحها االعتــراف الدولي، وجتبر الدول على التعامل معها 
بوصفها ســلطة متثل شــعب الدولة التي تتولى قيادته. 
التعريف القدمي للدميقراطية، والذي وجد في فترات سابقة، 
تلت الثورة الفرنسية، وتنظيرات الفاسفة األوروبيني يبني 
ان الدميقراطية تعني: حكم الشــعب لنفســه. حيث ان 
الشــعب من غير املمكن ان يحكم الشعب بنفسه، في 
ظل التطورات السياســية واالجتماعية، لذا كان البد من 
وجود طريقة للحكم ال تتقاطع مع جوهر الدميقراطية اال 
وهو حكم الشــعب، فكان احلل هــو ان يصار الى انتخاب 

هيئة او سلطة تتولى احلكم نيابة عن الشعب. 
وهذه الســلطة هي التي تتولى توزيع األدوار واملناصب في 
ســائر أجهزة الدولة، مبا يحقق املصالح العليا للشــعب. 
واستمر التعريف القدمي هو املسيطر على أدبيات السلطة 
السياســية، حيث ال شــرعية من دون صندوق االنتخاب، 
واية ســلطة ال تأتي عبرها، غير شرعية وال يتم االعتراف 
بها. ولألســف، لم يتجــرأ مفكر او سياســي على طرح 
فكرة جديدة عن الشــرعية السياسية، في ظل مرور فترة 
طويلة علــى تطبيق التعريف القدمي للدميقراطية، وظهور 
تيارات سياسية وتطبيقات على أنظمة سياسية حديثة 
العهــد بالدميقراطية. وكذلك ظهور أنظمة ال تتبع اآللية 
التي نصت عليها الدميقراطية في إضفاء الشــرعية على 

السلطة التي ستنبثق عنها. 
الدميقراطية تفترض ان الســلطة التي تأتي عبر صناديق 
االقتراع ســوف حتقق جميــع تطلعات الشــعب وحتقق 
أهدافه في حياة حرة وعيش كرمي، اما الســلطة التي تأتي 
علــى وفق اآلليات اآلخــر، كالوراثة واالنقاب العســكري 
والثورات وغيرها، ســوف لن يحقق اال مصالح اجلهة التي 
قامت باالنقاب او الثــورة. في الوقت احلاضر، ونتيجة ملرور 
مــدة زمنية طويلة على هذا التصور، ثمة أنظمة شــّذت 
عن هذا الوصف، حيث ان بعــض األنظمة التي جاءت عن 
طريق االنتخابات، لم حتقق أي هدف او غاية يســعى اليها 
الشــعب، بل كرست جميع مفاهيم االستبداد والتسلط 
السياســي، باملقابــل هنــاك أنظمة جــاءت بالوراثة وال 
توجــد انتخابات ولو محلية فيهــا، حققت ما تصبو اليه 

الدميقراطية من اهداف.
 الشرعية السياســية، ال متنح جملرد ان السلطة جاءت 
عبر صناديق االقتراع، بل ثمة أســباب مهمة وجوهرية، 
أكبر من كل التنظيرات واألفكار، أســباب تتعلق مبدى 
حتقق مصالــح الناس، ومدى اقتــراب احلكومة منهم. 
تتحقق الشــرعية، متى ما كانت الســلطة قريبة من 
النــاس، توفر لهم األمن واخلدمــات والصحة والتعليم 
وكل متطلبات احلياة، الشــرعية السياســية تتحقق 
متى ما كانت احلكومة حريصة على املال العام، وحتسب 
حســاب الشــعب ومصاحله، قبل مصاحلها. الشرعية 
السياســية، تتحقق متى ما كانت السلطة حتت إمرة 
الشعب، خاضعة للرأي العام. وبعد حتقق هذا، ميكن ان 

نتحدث عن صناديق االقتراع.

ما هي الشرعية السياسية؟

سالم مكي

تقـرير

نينوى ـ خدر خالت:

رد ناشــطون موصليــون على ما 
التي تشوه  بالشــائعات  وصفوها 
واقــع املدينة واالســتقرار األمني 
وغايات  أهــداف  لتحقيق  املقبول، 
هاشــتاك  وأطلقــوا  سياســية، 
#املوصل_بخيــر ردا على من أطلق 
هاشتاك #انقذوا_املوصل، في حني 
يقول ناشــط موصلي ان الظروف 
التــي ادت لســقوط املوصل عام 
2014 ال يتوفر منها أي شيء سوى 

أسلوب إطاق الشائعات.
اســتياء  املوصلي  الشــارع  ويعّم 
واضح بســبب ما تــروج له بعض 
يقف خلفها  والتي  االعام  وسائل 
سياسيون لديهم مصالح واجندة 
خاصة، تتقاطع مع طموحات اهل 
بواقعهم  النهــوض  فــي  املدينة 
الطبيعية  املوصل مكانتها  لتاخذ 

والريادية على مستوى العراق.
محمد حســني احليالي، الناشطي 
واحلقوقــي املوصلــي يقــول لـــ 
»الصبــاح اجلديــد« ان »من يطلق 
تشــوه  التي  الكاذبة  الشــائعات 

زعزعة  ويحــاول  املوصلي  الواقــع 
ال  واملقبول  املستقر  االمني  الوضع 
يختلف شيئا عن بقايا فلول داعش 
الذيــن لم يعد في ايديهم ســوى 
املواطنني  الرهاب  اطاق شــائعات 

وزعزعة ثقتهم بالقوات االمنية«.
واضاف »نحن كناشطني موصليني 
اطلقنا هاشتاك #املوصل_بخير ردا 
#انقذوا_ هاشتاك  اطلق  من  على 

ابنــاء املوصل  املوصل الننــا نحن 
ونعرف جيدا ما الذي يحصل فيها، 
ونرى ونلتمس الترابط والتماســك 
عن  فضا  املوصلــي  اجملتمــع  بني 
التاحم الشعبي مع قواتنا االمنية 
مبختلف صنوفها، وال ميكن ان نقبل 
ملروجي الشــائعات الداعشية بهز 
هذا التاحم املصيــري، الن مصير 
املدينة واهلها مــن مصير القوات 
االمنيــة التي قدمت مــن الدماء 
الغالية ما ال ميكن تقديره  واالرواح 
كي نتحرر من براثن داعش، فكيف 
ميكن ان نرضخ لشــائعات واقاويل 
ال ســند في الواقع لها؟« تســاءل 

محدثنا.
وتابع »لاسف ان هنالك اياد خفية، 
ال تريد لنينوى االستقرار والنهوض، 

والبناء  االعمــار  تريد ملســيرة  وال 
ان تنطلــق، وفــي الوقت نفســه 
املتخفني  الدواعش  بقايــا  هنالك 

ســواء في الصحــاري القريبة، او 
التواصل،  اجهزة  )كيبوردات(  خلف 
ويطربون لهذه االجواء املســمومة 

ويغذونها بالشــائعات التي تخدم 
اهدافهم االجرامية«.

الناشــط لقمان  من جانبــه قال 

عمر الطائــي ان »االجواء التي ادت 
لسقوط املوصل ونينوى في صيف 
2014 كانــت تختلف جذريا عن ما 
يســود املوصــل االن، حيث حينها 
كان هنالــك عــدم انســجام بني 
القوات االمنية والكثير من االهالي 
اخملدوعني بالشــعارات السياسية، 
العز  )ســاحات  يســمى  كان  وما 
التظاهــرات  حيــي  والكرامــة( 

والتحريض على اشده«.
واضــاف »كمــا انــه كان هنالك 
اعمال  بســبب  شــعبي،  احتقان 
العنــف الطائفيــة التــي عمت 
لها  يضــاف   ،2003 بعــد  البــاد 
احتقان سياسي حلد املقاطعة بني 
سياســيي نينوى وبغداد، اما اليوم 
فا يوجد اي من هذه الظروف التي 
نينوى،  هيأت لسيطرة داعش على 
حيث ان العاقة بني القوات االمنية 
واالهالي في افضل حاالتها، وليس 
هنالــك احتقان طائفــي او ازمات 

سياسية«.
واشــار الطائــي الــى انــه »من 
الســذاجة ان يتصــور احدهم انه 
ميكن ان تســقط املوصل او يتزعزع 
او  االمني بسبب شائعات  وضعها 

او  الطرف  لهذا  سياسية  مطامح 
ذاك، لكن قد ينخدع بسطاء الناس 
بتلك الشــائعات وتتاثر احوالهم، 
لكن من يحــدث عن عمليات نزوح 
من املدينة، مغــادرة رؤوس االموال، 

فهي اكاذيب سابقة الوانها«.
 داعيا »وســائل االعــام املوصلية 
والعراقية الــى توخي الدقة واحلذر 
في التعامل مع الشائعات واالخبار 
بامن  العبــث  وعــدم  املغرضــة، 
املوصليني بحثنا عن سبق صحفي 
غير مؤكد، الن امن املواطن اهم من 

املكاسب االعامية الزائلة«.
وبحســب الطائــي فان »اســواق 
تشهد  املوصل  ومدارس  وشــوارع 
حركة طبيعية جــدا، واليوم مثل 
باقــي االيــام حيــث الــكل خرج 
ليبحث عن رزقــه، او ليؤدي عمله، 
لكن لاسف اغلب احلديث كان عن 
تلك الشائعات وتاثيرها على حياة 
املوصليني، علمــا ان املؤمن ال يلدغ 
من جحر مرتني، وهكذا فانت اهالي 
نينوى لن يسقطوا بفخ الشائعات 
واالكاذيب مرة اخــرى بعدما ذاقوا 
الويــات عقــب ســيطرة داعش 

االرهابي على نينوى عام 2014«.

موصليون ساخطون على مزايدات سياسية تخدم شائعات داعش
)الموصل بخير( ردُا على )أنقذوا الموصل(
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مدينة املوصل

احلكيم يدعو الى ابعاد العراق عن 
احملاور االقليمية والدولية

وطالــب احلكيــم باإلســراع »في 
اســتكمال الكابينة احلكومية وان 
يتحمل اجلميع مسؤولياته جتاه هذا 
االستحقاق املهم للتمكن احلكومة 

من تنفيذ برنامجها التنموي«.

األنبار: عودة %90 من النازحني 
إلى ديارهم والبقية 7 آالف عائلة 

فقط
ونفى، »وجود عودة قسرية واجبارية 
وتكون  امنا هــي طوعية،  للنازحني، 

من خال اســتمارات توزع للعائات 
ومن يود الرجوع إلى دياره يســتقل 
عجــات خصصتهــا وزارة الهجرة 
واملهجرين فــي اليــوم التالي، وأن 
االدارة  بني  تنسيق مشــترك  هناك 
احمللية والقوات العسكرية على هذا 

الصعيد«.
ومضى خالــد، بالقــول إن »االدارة 
احمللية ماضيــة على معاجلة جميع 
في  الســيما  اخلدمية  املشــكات 
غربي االنبار، وأن احملافظة بنحو عام 
متقدمة على بقيــة املناطق احملررة 
في عمــوم الباد بالنســبة لعودة 

النازحني«.
اللجنة  رئيــس  ذكــر  جانبــه  من 
االمنية في احملافظة نعيم الكعود، 
أن »االوضــاع في االنبار مســتقرة، 
ماسكة  العسكرية  القطعات  وأن 
باالرض وال تســمح لتنظيم داعش 

بالعودة مرة اخرى«.
وأضــاف الكعود، فــي تصريح إلى 
احمللية  »االدارة  أن  اجلديد«،  »الصباح 
يتابعان  احملافظــة  مجلس  وكذلك 
الذي شــهد تقدماً  النــزوح  ملف 

كبيراً«.
اســتمرار  »ضــرورة  على  وشــدد 

التنســيق بني اجلهات ذات العاقة 
العائات  تأمــني عــودة  من أجــل 

املتبقية وعدم بقائها في العراء«.
وزاد الكعــود، أن »هذه اجلهود يجب 
أن تأتــي بالتزامن مــع حلول فصل 
الشتاء حيث تشهد مناطق النزوح 
انخفاضاً كبيراً فــي درجات احلرارة، 
ما يستدعي معاجلة امللف السباب 

انسانية«.
يشــار إلى أن االنبار شهدت موجة 
مع ســيطرة  بالتزامن  كبيرة  نزوح 
تنظيم داعش على احملافظة في عام 
2014، وبعد حتريرهــا عادت العديد 

من العائات إلى ديارها.

حقوق اإلنسان: اخملدرات 
تستشري في البالد وتهدد 

الشباب 
وأشار عضو املفوضية، إلى ان »هناك 
التي دعت الى  العديد من األسباب 
تفشي هذه الظاهرة ومنها ضعف 
الرقابة األسرية واالستعمال اخلاطئ 
للتكنولوجيا وعدم متابعة املدرسة 
أضافة الى الفقر والبطالة واالوضاع 
االقتصاديــة املتردية وضعف الواعز 
احلكومة  اجــراءات  الديني وضعف 

في مكافحة هذه الظاهرة«.
وطالــب الغــراوي، وزارة الصحة بـ 
» إنشــاء مصحات ملعاجلة مدمني 
اخملدرات، ووزارتــي الدفاع والداخلية 
واجلهــات األمنيــة كافــة مبراقبة 
جميع املنافذ احلدودية وماحقة جتار 
اخملدرات وتعزيــز االتفاقيات األمنية 
مع دول اجلوار، والبدء بحملة وطنية 
وتعاطي  جتــارة  ملكافحة  شــاملة 

اخملدرات في العراق«.
فترة  بني  األمنيــة  القــوات  وتعلن 
وفتــرة اخــرى اعتقــال عــدد من 
العصابات واملتهمني بتجارة وترويج 

وتعاطي اخملدرات في عدد من مناطق 
العاصمة بغداد وبقية احملافظات.

اجملمع الفقهي العراقي يدعم 
مشروع الصدر في محاربة 

الفساد
جتدر اإلشــارة الى ان الصدر وحتالف 
ســائرون ضمــن حتالــف اإلصاح 
واالعمــار، اعلنــا امــس األول عن 
الوزارية  محــاوالت لبيع املناصــب 
الوزراء  رئيس  كابينــة  املتبقية من 
عــادل عبد املهــدي، ســيما وزارة 

الدفاع منها.

تتمات ص1
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العمل توضح 
جدوى منح القروض 
للمشاريع الصغيرة

الصحة تحتفل باألسبوع 
العالمي للتوعية باستعمال 

المضادات الحيوية

بغداد - الصباح الجديد:
اقامت دائرة التخطيط والدراســات التابعة 
ندوة  االجتماعية  والشــؤون  العمــل  لوزارة 
تثقيفيــة عن (اجلــدوى من منــح القروض 
للمشاريع الصغيرة حســب نتائج القروض 
الســابقة) في قاعة دائــرة العمل والتدريب 
املهني مبشاركة عدد من مالكات دوائر الوزارة. 
وحاضر في الندوة معاون مدير قســم دعم 
املشــاريع الصغيرة في الدائرة حســن عبد 
اجلليل حســن الذي اشــار الى ان املشــاريع 
الصغيــرة لها اهمية كبيــرة في امتصاص 
البطالــة وتســريع النمو االقتصــادي لرفع 
مســتوى الدخــل القومــي الى مســتوى 
ينعكــس إيجابيــاً على مســتويات الدخل 
الفــردي واالســري وبالتالي على مؤشــرات 

التنمية البشرية. 
وبــني احملاضر اهمية توعية الشــباب وتغيير 
فكــرة البحث عن فرصة عمــل في القطاع 
احلكومي والتوجه نحو القطاع اخلاص كونه 
املؤهل حاليا الســتيعاب االعداد املتزايدة من 
الباحثــني عــن العمل من خالل التشــغيل 
الذاتــي ، وان الوزارة بــادرت الى تطبيق جتربة 
التأهيل  املشــاريع الصغيرة حتــت عنــوان 
اجملتمعي ثــم القروض الصغيــرة والقروض 
امليســرة القامــة مشــاريع مــدرة للدخل 
ولكل برنامج مزاياه ومصــادر متويله والفئة 

االجتماعية التي يستهدفها .
واوضح احملاضــر ان هدف هــذه التجربة هو 
تأمــني فرص العمــل واعــادة التدريب وفقا 
للمتطلبات اجلديدة وزيــادة االنتاجية ودعم 

االقتصاد الوطني. 
كما جرت خالل الندوة مناقشة االفكار واالراء 
في العوامل التي تســهم باجناح جتربة منح 
القروض الصغيرة واخلطوات املطلوبة لغرض 
تبســيط اجراءات منحها وكيفية توســيع 
مجاالتها االنتاجيــة واخلدمية واهم اخلطط 
التي تســهم في إحكام التكامل االنتاجي 
واملهاري واســهام الدولة في دعم الباحثني 
عن العمل وضرورة نشر الوعي وثقافة العمل 
وسط الشباب والتعريف باالعمال االبداعية 
واالبتكارات ووضع سياسة مالية وتسويقية 

مؤاتية للمشاريع الصغيرة. 

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزيــر الصحة والبيئة الدكتور عالء عبد 
الصاحب العلــوان اقامت دائرة الصحة العامة 
للتوعية  العاملي  أحتفالية مبناسبة االســبوع 
بأستعمال املضادات احليوية في مدينة الطب .

الدكتور حســن  االحتفالية بكلمة  وافتتحت 
التميمي مدير عــام دائرة مدينــة الطب اكد 
فيهــا ان الوزارة اعدت برنامجــا وطنيا لتقليل 
مــن املقاومــة الدوائيــة مــن خــالل برنامج 
االســتقدام االمثــل وكذلك من اجــل أعطاء 
املعلومات الدقيقــة للمواطن وتوعية املواطن 
لألستقدام وتأثير املقاومة الداوئية التي تعرض 
حياة االنســان للخطر من خالل االستعماالت 
اخلاطئــة التي ادت الى مشــكالت كبيرة على 

مستوى العالم .
واشار التميمي الى ان هذه الندوة تأتي لتوعية 
املواطــن وحــث املــالكات الطبيــة للتعامل 
الصحيح مــع املضــادات احليويــة من خالل 
اســتعمال الطرق العلمية واستعمال املواطن 
من دون آستشــارة وتوعية مــن اجلهة الطبية 
اخلاصة ، مؤكدا ان الوزارة حتث على اقامة مثل 
املواطنني  هكذا برامج لغــرض حث وتوعيــة 
واملــالكات الطبية والصحية على اســتعمال 
مثل هذه املضادات ، وذلك لوجود نســبة عالية 

من املعوقات البكتريا .
واشــارت االحتفالية الى تفعيل الفريق الطبي 
املشترك وتوعية املواطن وحث املالكات الطبية 
على اســتعمال الطرق العلميــة في العالج 
كذلك توجيه املواطن بعدم استعمال املضادات 
احليوية بشكل شــخصي من دون الرجوع الى 
الطبيــب او الصيدالني من آجــل تقليل هذه 

املضادات. 

بغداد - الصباح الجديد:

اكد وزير االعمار واالسكان والبلديات 
ــني ريكاني  واالشــغال العامة بنكَ
اجللســة  انعقاد  حضــوره  خــالل 
البصرة  محافظة  جمللس  االعتيادية 
ووزيــر الصحة  احملافــظ  بحضــور 
ومفتــش عــام الــوزارة ، ان جميع 
املشاريع املتوقفة في البصرة سيتم 
تفعيلها نهاية هــذا العام أو بداية 

العام املقبل.
وذكــر الوزير خالل مؤمتــر صحافي 
مشــترك عقد في مبنــى مجلس 
احملافظــة ،انــه مت  خالل اجللســة 
مناقشة عدد من املشاريع اخلدمية 
املهمة  وفي مقدمتها مشــروعي 
ماء البصرة الكبيــر ومجاري الزبير 
ومشاريع استثمارية سكنية تعاني 
مــن مشــكالت فنيــة، فضال عن  

مناقشــة الواقع اخلدمــي والبلدي 
ً إلى  وخدمات املاء واجملاري ، مشــيرا
انه مت االتفاق مــع احملافظ على رؤى 
جديــدة إلعــادة النظر فــي تطوير 
للمدينــة  األساســي  التصميــم 
ووضع سياســة اســكانية جديدة 
في موضوع تخصيص األراضي وبناء 
الوحدات السكنية والتي ستتحول 

إلى خطط في القريب العاجل.
وبني الوزير انه مت مناقشة استئناف 
قضاء  مجاري  مشــروع  في  العمل 
الزبيــر الذي ســبق ان توقف، ومتت 
موافقتنــا على الغاء قرار ســحب 
العمل  مــن الشــركة املنفذة مع 
اخذ تعهــد من الشــركة باكمال 
اعماله على وفــق التوقيتات احملددة 
املطلوبــة،  الفنيــة  واملواصفــات 
الشــؤون  جلنة  مفاحتة  متــت  فيما 
االقتصاديــة للمصادقة على الغاء 
القرار واستئناف العمل في املشروع  

من قبل الشركة املنفذة ليكون في 
خدمة اهالي قضاء الزبير.. 

وتابــع الوزير بأنه ســيجري حتقيق 
مهــم وجاد فيما يخــص تأخر اجناز 
مشــروع مــاء البصرة وســنتخذ 
اجــراءات رادعــة بحق من تســبب 
بتأخير املشروع ألن هذا  التأخير يؤثر 
املتطلبات  وتوفير  االســتقرار  على 
املهمة ملواطني البصرة، مشيرا الى 
ان احلكومــة ملزمــة بتأمني حاجة 
البصرة من املياه وعدم تكرار ما جرى 
في الصيف املاضي حتى لو اضطرت 

الوزارة الى للجوء الى البدائل .
وفيما يخص موضوع العشــوائيات 
التعامل  بأنه ســيتم  الوزير  أوضح 
بشــكل  جديدة  بسياســة  معها 
علمي يهدف الى إنهاء هذه الظاهرة 
خالل ســنوات وبشــكل تدريجي ، 
وفي هذا اإلطار ســيكون لها امنوذج 
يضم عددا من الوحدات الســكنية 

وســتمول إما عن طريق االستثمار 
او الدولة، وسيتم بيع تلك الوحدات 
عن طريق األقساط وهي متوسطة 
الكلفــة أو واطئة الكلفة نســيباً 
ليتسنى املواطن أو املوظف شرائها 
، مشــيرا الى ان الــوزارة تدرس في 
 1000 انشاء  امكانية  احلالي  الوقت 
وحدة سكنية واطئة الكلفة نسبيا 
ال يتجــاوز ســعرها (مــن 30 – 35) 
تباع  السكنية  للوحدة  دينار  مليون 
 15 الى  متدد  باقساط  للمستحقني 

سنة .
مــن جانبــه ذكــر رئيــس مجلس 
احملافظــة وليد كيطــان ان حضور 
الوزراء ووكالئهم للبصرة وجلستها 
الســتعراض  خصصــت  التــي 
مشكالت املشاريع عموما ومشروع 
املتلكئة  املاء  الزبير مشاريع  مجاري 
ما هي اال رســالة اهتمام بالبصرة 

واهلها.

تقرير

وزير اإلعمار يعلن تفعيل جميع المشاريع المتوقفة في البصرة 
نسعى الى إنشاء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة نسبيا

البصرة - سعدي السند:

جتســيدا لشــعار اجلامعة في 
خدمة اجملتمع عقد قسم علوم 
احلاســوب فــي كليــة التربية 
بجامعــة  الصرفــة  للعلــوم 
علمية  نقاشــية  ندوة  البصرة 
حضرهــا عدد مــن األكادمييني 
 ) بعنــوان  و  واملتخصصــني 
االوعية  تصنيــف  خوارزميــة 
لشــبكية  الدقيقة  الدمويــة 

العني ) .
وقالت املدرس املســاعد انتصار 
برجس طــالل العبادي أن الندوة 
تناولــت محاضــرة مهمة عن 
عبارة  هي  والتي  العني  شبكية 
ــس داخل العني  عن غالف حتسّ
الغالف  ن هذا  يتكــوّ ، مضيفة 
وظيفته  طبقــات،  عشــر  من 
األساسية اســتقبال االشارات 
الضوئية وحتويلها الى اشــارات 
عصبية يستطيع املخ ترجمتها 
على شــكل رؤية، وكغيرها من 
شبكية  تصاب  اجلســم  أجزاء 
العني بالكثير من األمراض التي 
غالباً ما يتم الكشف عنها من 
الدموية  األوعيــة  خالل فحص 
الدقيقــة فيها، ومــن األمراض 
التي تصاب بها شــبكية العني 

االلتهابات، والتصبّغ البقعي.
واضافت لقد اوضحنا في الندوة 
أهــمّ أســباب هــذه األمراض، 
وأعراضهــا وان اهــم أســباب 
أمــراض شــبكية العــني هي 
اإلصابة مبرض الســكري، حيث 
تغيّرات في شــبكية  يســبّب 
العني مثل ظهور شعيرات دموية 
جديدة، أو تليّفات في الشبكية 
وانفصالها، أو ضعف شديد في 
النظر يؤدي النعدامه مع ارتفاع 
، ووجود  ضغط الدم األساســيّ
التهابات فــي الكلى، والتعرّض 
لتسمم احلمل، فهذه املشكالت 
األوعية  لتصلّب  تؤدّي  الصحية 
يتســبّب  ممّا  الدقيقة،  الدموية 
باإلصابــة بالرشــح الدمــوي، 

وانتفاخ الشبكيّة.
وبيّنــت ان موضــوع حلقتنــا 
الدراســية مهتم مبرض اعتالل 
الســكري  العــني  شــبكية 
(diabetic disease)هــذا 

املــرض ويحدث نتيجــة ارتفاع 
نســبة الســكر بالــدم ويؤدي 
دموية  الى ظهــور شــعيرا ت 
جديدة او تليفات في الشبكية 
هــو  ،والهــدف  وانفصالهــا 
العني  تصنيف الصور لشبكية 
عــن طريق بنــاء خوارزمية لها 
القــدرة على اكتشــاف ماهو 

مطلوب من معرفة العالج.

مــا هــو اعتــالل الشــبكية 
السكري؟

ويذكــر اخملتصــون ان اعتــالل 
الشــبكية الســكري هو أحد 
مضاعفــات العني الناجمة عن 
يؤثر  وهو مرض  السكري،  مرض 
على قدرة اجلسم على السيطرة 
في  الســكر  مســتويات  على 
الــدم وان شــبكية العني تعد 
حساســة للغاية لهذا التقلب 

في مستويات السكر.
الشــبكية  اعتــالل  وينشــأ 
الســكري عن تدهــور في بنية 

األوعيــة الدموية الشــبكية و 
هذه األوعيــة الدموية العليلة 
قد تتوســع، مما يســبب تسرباً 
للسوائل، بل وحتى تسدّ فتترك 
ً من شبكية العني من دون  جزءا
الدورة الدموية ومع تقدم املرض، 
جديدة  دموية  أوعية  تتشــكل 
في  الليفي  النســيج  يتكاثر  و 
يترتب على  مما  العني  شــبكية 

ذلك من تدهور الرؤية .
وعندمــا تظهــر علــى مريض 
الســكري أيضــا عوامل اخلطر 
األخــرى مثــل ارتفــاع ضغط 
نسبة  وزيادة  والســمنة،  الدم، 
التدخــني،  أو  الكوليســترول 
فــإن خطر حــدوث مضاعفات 
العــني يصبح مضاعفــاً وهذا 
هو الســبب الــذي يحتّم على 
 َ مريض الســكري أن يكون جادا
بل وعلى قدر عالٍ من االنضباط 
الغذائي  بالنظــام  يتعلق  فيما 
والســيطرة على الــوزن وجتنب 

التدخني.

ما هو العالج؟
من الضروري إجراء فحص شامل 
التالية:  االختبــارات  يتضمــن 
ــبكية،والتصوير  الشّ تصويــر 
البصــري املقطعــي التوافقي 
(OCT)، و تصوير األوعية الدموية 
بالفلوريسني، ما لم يكن يعاني 
املريــض مــن حساســية جتاه 
وتخطيط  الفلوريسني،  صبغة 

الساحة البصرية.
يحتــاج  ال  أن  املمكــن  ومــن 
املرضى الذين يعانون من اعتالل 
الشبكية السكري في مراحله 

األولية الى العالج.
أمــا املرضى الذيــن يعانون من 
الســكرية  الصفراء  البقعــة 
الطفيفــة التي ال تســبب أي 
أعراض، فال بد لهــم من إجراء 
فحوص دورية فقط وفي حاالت 
أخــرى أكثر تقدمــاً، يكون من 
الضروري حقن العني بدواء مضاد 
، أو بإحدى مشتقات الكورتيزون 

ذات التحــرر البطــيء، أو مبزيج 
من اإلثنني معاً، للسيطرة على 
والسترجاع  الســكرية،  الوذمة 
مــا فقــد مــن الرؤيــة، وملنع 
التغيرات  بسبب  البصر  فقدان 
التنكســية التي ال رجعة فيها 
الطبقات  تلــك  تصيــب  التي 
ل  الرقيقة من اخلاليا التي تشكّ

شبكية العني . 
في مناســبات محددة جدا قد 
يكون من املستحسن استعمال 
التثخير الضوئي بالليزر بالقرب 
مــن البقعة الصفراء بشــكل 
أمهات  من  للتخلــص  انتقائي 
الدم اجملهرية و بالتالي للحد من 

الوذمة السكرية.
وفي احلــاالت املتقدمــة، نزيف 
انفصــال  أو  العــني  داخــل 
الضــروري  مــن  الشــبكية، 
متقدمة  تقنيــات  اســتعمال 
جلراحة العني تتــم حتت تخدير 
الليــزر والتقنيات  موضعي وان 
اجلراحيــة اجملهريــة فعالة جدا 

فــي عــالج اعتالل الشــبكية 
بتقدمي  لنا  وتســمح  السكري، 
ومع  مستعصية.  حلاالت  حلول 
ذلــك، فمن األفضــل من خالل 
الوقاية ان ال نصل إلى مثل هذه 

احلاالت املتقدمة من املرض.
وينبغي على أي شــخص تضرر 
حالته  متابعة  السكري  داء  من 
الصحية العامة متابعةً صارمة، 
الدورية  املراجعــات  إلى  إضافة 
للعني حتى لو لم تظهر أعراض 
للمرض والوقاية والتشــخيص 
البصري  املــآل  املبكر يحســن 
معظم  فــي  واليوم،  للمــرض 
املرضى ميكن جتنب الوصول إلى 
احلاالت املتقدمة الشديدة  ومع 
املواضبة  الضــروري  فمن  ذلك، 
على الفحــوص الدورية ، ويعد  
مرض الســكري مــن األمراض 
القليلــة التــي إن واضب فيها 
املريض فيهــا على الفحوصات 
فعال  الوقاية  أثــر  فإن  الدورية، 

جدا..

عقدتها كلية العلوم الصرفة  بجامعة البصرة

ندوة نقاشية عن تصنيف األوعية الدموية
 الدقيقة لشبكية العين وطرائق العالج 

يتكون غالف 
شبكية العين من 

عشر طبقات، 
وظيفته األساسية 
استقبال اإلشارات 

الضوئية وتحويلها 
الى إشارات عصبية 

يستطيع المخ 
ترجمتها على شكل 

رؤية

الباحثة انتصار برجس طالل تلقي بحثها عن شبكية العني

بغداد - الصباح الجديد:
بحــث رئيس صندوق اعــادة اعمار 
املناطــق املتضررة مــن العمليات 
مصطفــى  الدكتــور  االرهابيــة 
املائية  املــوارد  وزيــر  الهيتــي مع 
املشــاريع  العادلي  جمال  الدكتور 
بتنفيذها  الصنــدوق  يقــوم  التي 

اضافــة الى املشــاريع املنجزة في 
املناطق احملررة .

اســتعراض  اللقاء  خــالل  مت  كما 
مشاريع البنك الدولي ونسب اإلجناز 
املتحققــة واالتفاق علــى تفعيل 
تلك املشاريع بشكل كامل لغرض 

افتتاحها خالل املدة املقبلة .

الهيتي يبحث مع العادلي 
المشاريع المنجزة  

بغداد - الصباح الجديد:
الشــركة العامة للحديد والصلب 
مصنع  حلامــي  حلصــول  تســعى 
االنابيب على شهادة اللحام 6G  من 
تواصل  االميركية   ASPE جمعيــة 
الشــركة العامة للحديد والصلب 
الصناعــة  وزارة  شــركات  احــدى 
واملعادن ســعيها حلصــول عدد من 
منتســبي مصنع االنابيب احلديدية 
التابع لها علــى تخاويل ( 6G  ) في 

اللحام.
الناطق الرســمي للــوزارة   وقــال 
ان  الشــمري  علــوان  عبدالواحــد 
حصــول حلامــي مصنــع االنابيب 
  6G ) احلديدية على شــهادة تخويل
) هي احدى الشــروط املطلوبة من 
الشــركات النفطية لغرض تسويق 
منتجــات املصنــع ، مشــيرا بهذا 
الصدد الــى أن اختبار فني اجري في 

شــركة نايا للخدمات الهندســية 
ذوي  والتدريب لســتة موظفني من 
اخلبــرة واملهــارة العاليــة في حلام 
شــركة  ان  حيث  احلديدية  االنابيب 
( نايا ) من الشــركات املعتمدة لدى 
تخويل  ولديها  البصرة  نفط  شركة 
من اجلمعية االميركية للمهندسني 
احملترفني ASPE والتي ميكن االعتماد 
عليها في مجــال املعايرة والتدريب 
اخرى  نشــاطات  ولديها  الهندسي 
للمعادن  الالاتالفية  االختبارات  مثل 
االنابيب  مد خطــوط  وفي  واللحام 
PQR- وكذلــك في فحــص اللحام
WPS واختبار اللحامني ونشــاطات 

اخرى متعددة.
االولية  النتائج  بأن  الشمري  واضاف 
لالختبــار كانت ايجابية وســيقوم 
اللحامني  بارســال جميــع  املصنع 
لالختبــار علــى شــكل وجبــات ، 

مفصحا عــن ان ادارة املصنع تعمل 
ايضا للحصول على شــهادة االيزو 
بالتعــاون مــع قســم اجلــودة في 

الشركة . 
/ وزير الصناعة واملعادن يرافق رئيس 
اجلمهوريــة فــي زيارته الرســمية 
الى العاصمة الســعودية الرياض / 
وزيــر الصناعة يؤكد حــرص العراق 
علــى توســيع حجم التعــاون مع 
األردن لتحقيق شــراكات اقتصادية 
واســتثمارية تخدم البلديــن / وزير 
الصناعــة واملعادن يــزور محافظة 
البصرة ويؤكد أن شــركات احملافظة 
باهتمام  اولويات مهامه وحتظى  من 
ودعم الوزارة / وزير الصناعة يعلن من 
محافظة البصرة عن بدء التشغيل 
البتروكيمياويات  لشــركة  األولــي 
منتصــف الشــهر اجلــاري وتوزيع 
وزير   / األراضي على موظفيها  قطع 

الصناعة يبحث مع السفير التركي 
لدى العراق أطــر التعاون الصناعي 
املســتقبلي بــني البلديــن وفرص 

االستثمار املتاحة
من جانبها اعلنت الشــركة العامة 
للصناعات االنشائية احدى شركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن عن جتهيز 
امانة بغداد باالنابيب البالستيكية .

وبــني الناطــق الرســمي للــوزارة 
عبدالواحــد علــوان الشــمري بأن 
معمــل بالســتك ميســان التابع 
للشــركة قام بتجهيز أمانة بغداد 
بدفعــات من أنابيــب UPVC قياس 
(٤٠٠) ملم فيما قام معمل بالستك 
بغداد بتجهيــز دفعة أخرى من هذه 
االنابيب قياس ( ٣٥٠) ملم ، مشــيرا 
الى ان التجهيز جرى بزمن قياســي 
ومبواصفات  احملــددة  للمواعيد  وفقا 

وجودة عالية.

الصلب تسعى الى حصول لحامي مصنع
 األنابيب على شهادة 6G األميركية
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متابعة - الصباح الجديد:

توجهت رئيســة الــوزراء البريطانية 
األربعاء  إلى بروكسل امس  تيريزا ماي 
العالقة بشأن  النقاط  آخر  لتســوية 
خــروج اململكــة املتحدة مــن االحتاد 
األوروبي، قبل خمسة أشهر من املوعد 

احملدد لذلك.
وسيستقبل رئيس املفوضية األوروبية 
جان كلود يونكر ماي التي تواجه متردا 
داخــل حزبها احملافظ بســبب إدارتها 
ملف بريكســت، وذلك قبل قمة قادة 
االحتاد األوروبي األحد واخملصصة التفاق 

بريكست.
وقبل أن تتوجه إلى بروكسل، سيتعن 
على ماي أن جتيب على أسئلة البرملان 
الذي ينبغي أن يصــادق على أي اتفاق 

مع االحتاد أألوروبي.
وقالت وزيرة العمل البريطانية أمبر راد 
امس األربعاء »علــى الرغم مما يقوله 
االنســحاب  اتفاقية  أن  أعتقد  الناس 

ستتجاوز« هذه العقبة.
وســيبحث يونكر ومــاي »خالل تناول 
الشاي بعد الظهر« في »إطار العالقة 
املقبلة« بني لندن واالحتاد األوروبي الذي 
اتفاق  إلــى  يفترض أن يتــم التوصل 
بشــأنه بني الطرفني إلنهاء مفاوضات 

معقدة غير مسبوقة بدأت في حزيران 
.2017

أما االتفاق الذي أجنز األســبوع املاضي 
من قبل فرق التفاوض، فيتعلق مبشروع 
»اتفاق انســحاب« اململكــة املتحدة، 
وهــو نص يقع في نحــو 600 صفحة 
ويقضي بفك الروابط التي بنيت خالل 
أربعني عاما منذ انضمام بريطانيا إلى 

االحتاد.
وينظم هذا النص خصوصا مســألة 
األمــوال التــي يفترض أن تســددها 
لندن لالحتاد األوروبــي، بدون ذكر أرقام، 
ويتضمــن حال مثيــرا للجدل لتجنب 
العــودة إلى احلدود املاديــة بني إيرلندا 

وإيرلندا الشمالية.

»إعالن سياسي« 
لكــن هــذا االتفــاق الــذي يتعرض 
النتقادات في بريطانيا حيث تتهم ماي 
بتقدمي تنازالت كبيــرة لالحتاد األوروبي، 
»إعالن سياســي«  يرافقه  أن  يفترض 
للعالقة  العريضــة  اخلطــوط  يحدد 
املقبلــة مــع االحتــاد، خصوصا على 

الصعيد التجاري.
ولن يكون لهــذه الوثيقــة التي قال 
مصدر أوروبي إنها تقع في »عشــرين 
صفحــة«، أي قيمــة قانونيــة لكن 
أبعادها السياســية كبيرة لتشــكل 

إطــارا للمفاوضــات التجارية التي ال 
ميكن أن تبــدأ رســميا إال بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد املقــرر في 30 آذار 

.2019
وسيكون لدى الطرفني للتفاوض فترة 

انتقالية من املقرر أن تنتهي في نهاية 
2020 وميكن متديدها خالل املفاوضات. 
لكن لندن والــدول الـ27 تريد أن تضع 
خطــوط رؤيــة عريضــة حــول هذه 

»العالقة املستقبلية«.

»التوصل  على  موافق  األوروبي  واالحتاد 
إلــى عــدم وجــود رســوم جمركية 
وحصص لكل الســلع« مــع اململكة 

املتحدة.
لكن مــن غير الوارد أن حتصل بريطانيا 

على عالقــة جتارية »بــال احتكاكات« 
إذا واصلت الســعي للتحرر من قواعد 
االحتاد اجلمركي والسوق الواحدة، كما 

تقول بإصرار دول أوروبية عدة.

*تهديد اسباني 
هدف  أن  دبلوماســي  مصــدر  أكــد 
»االحتاد اجلمركي هو التخلي عن اتباع 
والقبول  مســتقلة  جتارية  سياســة 
بقواعد منافسة نزيهة )مع الشركات 
األوروبية(، وهذا يجب أن يكون واضحا 

للبريطانيني«.
وتريد دول مثل فرنســا وهولندا أيضا 
إلى  تنظيم دخول األساطيل األوروبية 
امليــاه اإلقليمية للمملكــة املتحدة 
في املســتقبل وهي قضية حساسة 
اجلمركي  النطــاق  مــن  اســتبعدت 
املوحد الذي يعد املالذ األخير لتســوية 
قضية احلدود اإليرلندية إذا لم تســفر 
املقبلة عن حل  التجاريــة  املفاوضات 

لها.
وقال مصدر أوروبي إنه »من املهم الربط 
)لألســماك  األوروبي  االحتاد  دخول  بني 
املصطادة في املياه البريطانية( ودخول 
املياه اإلقليميــة البريطانية« من قبل 

األوروبيني.
مــن جهتهــا، تضغط مدريــد على 
شــريكاتها األوروبيات عبــر التهديد 

بعرقلة أي اتفاق بشــأن بريكست إذا 
لم يتم االعتراف بشكل واضح بدورها 
املباشر في املفاوضات حول مستقبل 
جبل طارق، اجليب البريطاني الواقع في 

جنوب اسبانيا.
وقال رئيس احلكومة االســبانية بيدرو 
سانشــيز محذرا امــس االول الثالثاء 
»يؤســفني أن أقول أن حكومة مؤيدة 
ألوروبا مثل حكومة اسبانيا ستصوت 

بال لبريكست إذا لم يحدث تغيير«.
وصرح مصدر دبلوماسي لفرانس برس 
أن تهديدات اللحظة األخيرة هذه من 
قبل اســبانيا تثير اســتياء شركائها 
يريــد إعادة  األوروبيــني »ألن ال أحــد 
أقرته  بعدما  االنســحاب«  فتح ملف 
جهود  أثر  علــى  البريطانية  احلكومة 

شاقة.
من جهتها، قالت املستشــارة األملانية 
أن  األربعاء »آمل  امــس  أنغيال ميركل 
تتم تســوية كل شيء بحلول األحد«، 
معترفة بأنها ال تعرف »كيف ســتحل 

املشكلة ».
وإذا توصلــت احلكومــة البريطانيــة 
والدول الـ27 األعضاء في االحتاد األوروبي 
إلى اتفاق حــول كل جوانب االنفصال، 
فســيكون عليهــا انتظــار مصادقة 
البرملان األوروبي وكذلك موافقة البرملان 

البريطاني غير احملسومة بعد.

تيريزا ماي
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الصباح الجديد - وكاالت:
ســلم وزير اخلارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، 
الســلطات األميركية قائمة بأســماء 84 شخصا، 
بينهم رجل الدين، فتح اهلل غولن، الذي تتهمه أنقرة 

بالوقوف وراء محاولة االنقالب الفاشلة.
وقال تشــاووش أوغلو، إثر لقائه نظيــره األميركي، 
مايك بومبيو، ومستشار األمن القومي، جون بولتون، 
أمس األول الثالثاء، إنــه لم يحصل على »ضمانات« 
من واشنطن باالمتثال لطلب أنقرة، التي سبق لها 

أن طلبت مرارا من واشنطن تسليمها غولن.
وأضاف أن الرئيس األميركــي، دونالد ترامب، »طلب 

من أردوغان إرسال هذه القائمة«.
وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن ترحيل الداعية 
غولن إلى تركيا »غير مطروح حاليا«، مضيفا »نحن 
نحــاول دائما التوصل ملا ميكننــا أن نفعله من أجل 

تركيا«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
انتخبت منظمة الشرطة اجلنائية الدولية »اإلنتربول«، 
امس األربعاء، مرشح كوريا اجلنوبية، كيم جونغ يانغ، 

رئيسا جديدا للمنظمة، ملدة عامني.
رئيســا  اجلنوبي  الكوري  املرشــح  املنظمة  وانتخبت 
جديــدا خالل االجتماع الـ 87 جلمعيتها العامة، عقب 
اســتقالة رئيسها الســابق الصيني، مينغ هونغ وي، 
الذي أعلن اســتقالته، بعد إعالن بكني التحقيق معه 

بشبهة الفساد وانتهاك القانون.
وتنافس على رئاســة »اإلنتربول« مرشحون من روسيا 
وكوريا اجلنوبية وجنوب إفريقيا، خلالفة منصب الرئيس 

السابق.
واتهمت موســكو أمس االول الثالثــاء، بعض أعضاء 
مجلس الشــيوخ األمريكــي، بالتدخل فــي عملية 
االقتراع. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري 
بيســكوف، إن اعتراض هؤالء الشــيوخ على املرشح 
الروسي ملنصب رئيس اإلنتربول هو نوع من التدخل في 

عملية االقتراع داخل املنظمة الدولية.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال رئيس الوزراء االســترالي سكوت موريسون امس 
األربعاء إن بالده لن تنضم إلى اتفاق األمم املتحدة بشأن 
الهجرة ألنه سيضر بسياســتها الصارمة جتاه طلب 

اللجوء ويعرض األمن القومي للخطر.
وتنضم استراليا بذلك إلى الواليات املتحدة وإسرائيل 
وعدة دول في شــرق أوروبا في رفــض االتفاق العاملي 
للهجرة التابع لألمم املتحدة الذي يطالب املوقعني عليه 
بعــدم احتجاز املهاجرين احملتملني تعســفيا واللجوء 

لالحتجاز فقط كحل أخير.
وأضاف في حديــث لراديو 2جي.بــي »االتفاق العاملي 
للهجرة سيضر مبصلحة اســتراليا... إنه ال يفرق بني 
من يدخلون استراليا بشــكل غير مشروع ومن يأتون 

بالطريقة الصحيحة«.
وتقضي سياســة كانبيرا املشددة جتاه الهجرة، والتي 
حتظى بدعم احلزبني الرئيســيني، بإبالغ طالبي اللجوء 
الذين يفدون على منت قوارب بأنه لن يُسمح لهم أبدا 
باالستقرار في اســتراليا.ويُحتجز هؤالء بعد ذلك في 
مركــزي احتجاز على جزيرتني نائيتــني بجنوب احمليط 
الهادي حتى تقبلهم دولة أخرى أو يوافقوا على العودة 
إلى بلدانهم. وقوبلت هذه السياسة بانتقادات واسعة 

من األمم املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان.
وقالت إيلني بيرسون مديرة شــؤون استراليا مبنظمة 
هيومن رايتس ووتش »استراليا حالة منوذجية للطريقة 
التي ينبغي أال يتم التعامل بها مع الوافدين على منت 
قوارب وهي إرســالهم بعيدا عن الســواحل ليعانوا 
أوضاعــا بالغة الســوء لســنوات وكذلــك محاولة 
التملــص من التزاماتها الدوليــة لتتحملها دول أقل 

تقدما«.

أنقرة تطلب من 
واشنطن تسليمها 84 

مطلوبا بينهم غولن

الرئيس الجديد لالنتربول 
من كوريا الجنوبية 

 استراليا تتمسك بسياستها 
الصارمة إزاء الهجرة برفض 

اتفاق األمم المتحدة

متابعة - الصباح الجديد:

وصــل مبعــوث االمم املتحــدة 
إلى اليمن مارتــن غريفيث إلى 
حيث  االربعــاء  امــس  صنعاء 
للتحضير  عملــه  ســيواصل 
ســالم  مفاوضــات  لعقــد 
وقع  العــام، على  نهايــة  قبل 
مدينة  في  جديدة  اشــتباكات 
احلديدة تهّدد، بحسب محللني، 
بعواقــب »مدّمرة« على املدينة 
وعلى البلد الفقير بشكل عام.

والتقــى  غريفيث، الذي لم يلق 
تصريحا لدى وصوله الى مطار 
احلوثيني  املتمردين  قادة  صنعاء، 
في العاصمة اليمنية اخلاضعة 
معــه  حامــال  لســيطرتهم 
مشاركتهم  بشــأن  تطمينات 
يســعى  التي  احملادثــات  فــي 
لعقدهــا فــي الســويد خالل 

االسابيع املقبلة.
وأعرب أطراف النزاع خالل األيام 
جلهود  دعمهــم  عن  املاضيــة 
املبعــوث الدولي. ولــم يتحّدد 
العاصمة،  افي  لقاءاته  برنامج 
ومــا إذا كان سيشــمل زيــارة 
مدينة  بينها  أخرى  مناطق  إلى 
230 كلم، إال  احلديدة على بعد 
انــه التقى في زيارات ســابقة 
وقائد  سياســيني  مســؤولني 

التمرد عبد امللك احلوثي.
وقبــل ســاعات مــن وصوله، 
على  املطلة  احلديدة  شــهدت 
البحــر االحمر امــس االربعاء، 
التوالي،  علــى  الثانية  لليلــة 
اشــتباكات عنيفة بني القوات 
املواليــة للحكومــة املدعومة 
بقيادة  عســكري  حتالــف  من 
واملتمردين  السعودية واالمارات، 
قبل  ايران،  من  املقّربني  احلوثيني 
بحســب  صباحا،  تتوقــف  أن 

مراسلة لوكالة فرانس برس.
أصوات  فــإّن  لســكان،  ووفقا 
االشتباكات العنيفة كان ميكن 
ســماعها في األحياء اجلنوبية 
للُحديدة. وفي اجلهة الشرقية، 
أفاد سكان أّن اشتباكات عنيفة 
دارت أيضــاً عند أطــراف أحياء 
ســكنية، وأّن شظايا القذائف 

تساقطت في هذه األحياء.
املواليــة  القــوات  وحتــاول 
للحكومــة املعتــرف بها منذ 
حزيران املاضي استعادة احلُديدة 

املتمردين  لســيطرة  اخلاضعة 
والتــي تضم ميناًء   2014 منذ 
حيوياً متّر عبره غالبية الســلع 
املوّجهة  واملساعدات  التجارية 

الى ماليني السكان.
احلديدة  في  املعارك  واشــتّدت 
في بداية تشــرين الثاني ، قبل 
أن توقــف القــوات احلكومية، 
بحســب قــادة ميدانيني على 
األرض، محاولــة تقّدمهــا في 
املدينة األربعاء املاضي، في ظّل 
دعوات دولية لوقف إطالق النار. 
اندلعت ليل  التي  واالشتباكات 
االثنــني -الثالثــاء كانت االولى 

منذ نحو اسبوع.
تزامن اشتداد املعارك مع دعوات 
من الواليات املتحدة ودول كبرى 
أخرى واالمم املتحدة لوقف إطالق 

النار.
ومنظمات  الدول  هذه  وتخشى 
احلديدة،  ميناء  تعطل  إنسانية 
كارثة  فــي  يتســبب  قــد  ما 
انســانية كون ماليني السكان 
الغذائية  املــواد  يعتمدون على 

واملســاعدات التي متر عبره في 
بلد تهّدد اجملاعة نحو 14 مليون 
مــن ســكانه، نصفهــم من 

االطفال، وفقا لالمم املتحدة.
واالثنــني وزعــت بريطانيا على 
الدولي  األمــن  مجلس  أعضاء 
مســودة قرار تدعــو إلى هدنة 
وحتّدد  احلديدة  فورية في مدينة 
للمتحاربني  أســبوعني  مهلة 
إليصال مساعدات. ولم يتحدد 

موعد للتصويت على القرار.

*معضلة احلديدة 
فــي هــذا الســياق، حــّذرت 
الدولية«  االزمــات  »مجموعة 
في تقرير حول النزاع في مدينة 
احلديــدة من تبعات إنســانية 
وعسكرية وسياسية »مّدمرة« 
لهذه احلــرب، داعية اجملتمع إلى 

التدخل فورا لوقفها.
واعتبر التقرير أن الدول الكبرى 
تواجــه »خيارا صعبا وســهال: 
منع حرب مدّمرة في احلديدة، أو 
القبول بالتواطؤ، من خالل عدم 

باجلوع  التســبب  في  التحرك، 
وأضاف  واســع«.  نطــاق  على 
»عليهم ليس فقط تبني اخليار 
ألنهاء  سريعا  التحرك  بل  االول 

احلصار على احلديدة«.
وقال التقريــر إن توقف املعارك 
فــي احلديدة لــم يكــن دائما 
ألســباب سياسية، بل ألسباب 
أن  الــى  مشــيرا  عســكرية، 
اإلمــارات، التــي تشــرف على 
التي تقاتل  القوات احلكوميــة 
في احلديدة، تعمــد الى تهدئة 
املواجهــات بهــدف منح هذه 
القوات فرصة لتعزيز مواقعها.

وأضاف أن االمارات ترى في حرب 
احلديدة »نقطة حتول« في احلرب 
إذ أنها قــد تتحول إلى ضغوط 
جتبر احلوثيني على اجللوس على 
طاولة احلوار والقبول بتســوية 
التحالــف  لكــن  سياســية. 
العســكري بحســب التقرير، 
احلوثيني  بقــدرات  »يســتخف 

ويتجاهل العواقب االنسانية«.
مصادر  عــن  التقريــر  ونقــل 

مطلعــة في اليمــن قولها ان 
املتمرديــن املقّربــني مــن إيران 
االستخباراتية  قدرتهم  »عّززوا 
، وأتوا بأكثر مقاتليهم شراسة 
وخبــرة في القتــال ، إلى داخل 
أّنهــم »منعوا  املدينــة«، كما 
من  القريبة  املناطــق  ســكان 

مواقع القتال من مغادرتها«.
وحتى وإن انتهت احلرب بخسارة 
املتمردين للمدينة، فان »فقدان 
امليناء ميثل نكســة، لكن ميكن 
جتاوزها، أقله في الوقت احلالي«، 
خصوصا وأن احلوثيني يسيطرون 
علــى املناطــق احمليطــة بها، 
وميكنهم أن يتلقوا مبالغ مالية 
البضائع،  مبرور  الســماح  جراء 

وفقا للتقرير.
وقد تندلــع خالفات بني القوات 
نفســها،  للحكومة  املواليــة 
متجانســة  غير  قــوى  كونها 
جمعتها االمارات ودّربتها. وقال 
التقريــر إن عمود هــذه القوى 
هــو مجموعــة مــن املقاتلني 

السلفيني.

85 ألف طفل 
آالف شخص  نحو عشرة  وقتل 
التدخــل  منــذ  اليمــن  فــي 
الســعودي على رأس التحالف 
وتتهم   .2015 في  العســكري 
منظمات حقوقية أطراف النزاع 
بارتكاب »جرائم حرب« في أفقر 

دول شبه اجلزيرة العربية.
ذي  »ســيف  منظمة  وقالــت 
امس  االنســانية  تشــيلدرن« 
دون  ألــف طفل   85 إن  االربعاء 
توفوا  يكونوا  قد  اخلامسة  سن 
بسبب اجلوع واالمراض املرتبطة 
به منذ تصاعد النزاع في اليمن 
رأس  السعودية على  تدخل  مع 

التحالف.
أنهــا  املنظمــة  وأوضحــت 
املتحدة  لالمم  ببيانات  استعانت 
لتقييم معــدالت الوفيات لدى 
أعمارهم  تقــل  الذين  األطفال 
ويعانون من سوء  اخلامسة  عن 
التغذيــة احلاد فــي الفترة بني 
االول  وتشــرين   2015 نيســان 

.2018

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلنت موســكو أنها مستعدة 
ملناقشــة أي اقتراحات معقولة 
الدولي  األمــن  مجلس  إلصالح 
وجعله أكثر متثيال، لكنها ترفض 
املســاس بصالحيــات األعضاء 

الدائمني فيه.
وقــال ممثــل البعثة الروســية 
أليكســي  املتحــدة  األمم  فــي 
االول  بوغوسالفســكي أمــس 
الثالثــاء خــالل مناقشــة في 
العامة ملشاريع إصالح  اجلمعية 

معروف  »موقفنا  األمن:  مجلس 
جيدا، فروســيا بصفتها عضوا 
دائمــا في مجلــس األمن تؤكد 
أهمية جعل هــذه الهيئة أكثر 
توســيع  عبر  خاصــة  متثيــال، 
مشــاركة دول آســيا وأفريقيا 

وأميركا الالتينية«.
الروسي  الدبلوماســي  وأشــار 
إلى اســتعداد بالده لبحث »أي 
مشــاريع معقولــة« إلصــالح 
اجمللس، إذا اســتندت إلى توافق 
واســع داخل األمم املتحدة. لكنه 

أضاف أن »هــذه اجلهود يجب أال 
تؤثــر على قــدرة مجلس األمن 
علــى االســتجابة الســريعة 

والفعالة للتحديات اجلديدة«.
مــن هــذا املنطلــق، حســب 
بوغوسالفسكي، تدعو موسكو 
للحفاظ علــى احلجم الصغير 
أال  األمــن، على  نســبيا جمللس 
فيه  األعضــاء  عــدد  يتجــاوز 
ترفض  كما  بقليل«،  »عشــرين 
االنتقاص  إلــى  تؤدي  أفكار  »أي 
الدائمني  من صالحيات األعضاء 

احلاليني للمجلــس، مبا في ذلك 
امتالكهم حق النقض«.

وقال املسؤول الروسي: »يجب أن 
نتذكر أن هــذا احلق يعتبر عامال 
هاما يدفع أعضاء اجمللس للبحث 
اســتخدام  متزنة.  حلــول  عن 
باستخدامه  التهديد  أو  الفيتو 
جنــب األمم املتحدة أكثر من مرة 
مخاطــر التورط فــي مغامرات 

مشبوهة«.
وتبقى مســألة إصالح مجلس 
تعقيدا  القضايا  أكثر  من  األمن 

حيث  الدوليــة،  املنظمــة  في 
تطالب بعض الدول التي لها وزن 
اليابان  مثل  اقتصادي وسياسي 
مبقاعد  والهند،  والبرازيل  وأملانيا 
دائمة لها في اجمللس، بينما تدعو 
دول أخرى إلى زيادة عدد األعضاء 
غير الدائمني إلــى 16 دولة، مع 
احلفاظ على الصيغة احلالية في 

ما يخص األعضاء الدائمني.
وحســب هذه الدول، فإنه يجب 
أن تكــون حصــة أفريقيــا بني 
األعضاء غير الدائمني 6 مقاعد، 

ومنطقة آسيا واحمليط الهادئ 5 
مقاعد، وأوروبا الغربية 3 مقاعد 
والشرقية مقعدان، بينما يذهب 
مقعد واحد إلى الدول الصغيرة.
نزع  إلــى  كثيــرة  دول  وتدعــو 
حــق النقض عن الــدول دائمة 
األمن  في مجلــس  العضويــة 
استخدامه«،  »تسيئ  باعتبارها 
مما يســفر عــن »شــلل« هذه 
املؤسســة وعجزها عــن اتخاذ 
قرارات في قضايا موضع اخلالف 

بني الدول الكبرى.

موسكو ترفض المساس بصالحيات أعضاء مجلس األمن الدائمين 

على وقع اشتباكات جديدة في مدينة الحديدة 

غريفيث يسعى لوقف الحرب في اليمن 
بالبحث عن فرص لعقد مفاوضات سالم 

 شهدت الحديدة 
المطلة على البحر 

االحمر امس االربعاء، 
لليلة الثانية على 

التوالي، اشتباكات 
عنيفة بين القوات 

الموالية للحكومة 
المدعومة من تحالف 

عسكري بقيادة 
السعودية واالمارات، 
والمتمردين الحوثيين 

المقرّبين من ايران

اخلميس 22 تشرين الثاني 2018 العدد )4060(

Thu. 22 Nov. 2018 issue )4060(

قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد لذلك

تيريزا ماي تزور بروكسل لتسوية النقاط العالقة في اتفاق بريكست

تقـرير

وقف احلرب في اليمن



الكهرباء المصرية وشقيقتها العراقيةالعقوبات األميركية تعصف بالوظائف في إيران 
اإليراني  االقتصاد  تأثر  املؤشرات بشأن  تتزايد 
والتي تســّببت في  األميركية  بالعقوبــات 
بوتيرة  الوظائــف  من  العشــرات  شــطب 
متســارعة، في وقت فرضت فيه السلطات 
البنزيــن ملواجهة  بيع  اإليرانية قيــودا على 
ظاهرة التهريب، فــي محاولة لتفادي ما هو 

أسوأ.
وأغلقت الشركة اإليرانية لتصنيع املشروبات 
الغازية )تامنوش( خط إنتاجها بعد 16 عاماً 
من التشــغيل، وسّرحت عشــرات العمال، 
إذ تواجه خســائر ضخمــة بفعل العقوبات 
األميركية التي أدت إلى ارتفاع أســعار املواد 

اخلام املستوردة.
فرزاد  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقال 
رشــيدي: »أصبح جميــع العاملــن لدينا 
وعددهم 45 من دون عمل اآلن، ويقود الرجال 
ســيارات أجرة، وعادت النســاء إلــى رعاية 

منازلهن«. ..

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تناقلــت 
حفل افتتاح مشــروع كبيرالنتــاج الطاقة 
الكهربائية في جمهورية مصر الشــقيقة 
يســمى ) Mega Project( بحضــور الرئيس 
املصري السيسي واملستشارة االملانية اجنيال 
ميركل من خالل اســتعراض وزير الكهرباء و 

الطاقة البديلة املصري الدكتور محمد شاكر 
مراحل اجنازاملشروع املؤلف من ثالث محطات 
سعة احملطة الواحدة 4800 ميغاواط بالدورة 
14400 ميكاواط..  املركبة وبســعة كليــة 
ان الهدف من املشــروع هــو الضافة قدرات 
توليديــة جديــدة لتجهيزالعاصمة االدارية 

متزامنة  الكهربائيــة  بالطاقــة  اجلديــدة 
مع انشــائها.  وال عالقة للمشــروع بانهاء 
ازمــة كهربــاء إذ ان االزمة قــد مت مغادرتها 
منــذ عقدين بعد تطوير قطــاع انتاج الغاز 
لتأمن تشغيل  واستثمارمكامنه  الطبيعي 

قطاع انتاج الطاقة الكهربائية..
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر
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بغداد - الصباح الجديد:

ال يكاد العــراق ينفك من مشــكلة، حتى 
تنفتــح له مشــكلة أخرى، بــل ان بعض 
املشــكالت فيه تتناســل، لتتحــول رويدا 
الــى معضلــة، واملفارقة ان اية مشــكلة 
او معضلــة في هذه البــالد، ال تعدم اراء او 
مواقف تتناســل بدورها فتسبب ضجيجا 
ما يلبث ان يتحول الى صخب يشوش الرأي 
العــام، واكبــر معضالت العــراق ان اياً من 

أصحاب اآلراء واملواقف ســواء كان سياسيا 
ام اقتصاديــا، ام مواطنا مطلعــا او عاديا، 
يعتد برأيه او موقفه، حتى وان كان من غير 

ذوي االختصاص.
واكثر ما ينســحب هذا االمر على مجلس 
النواب، اذ يسهم أعضاؤه سواء عن قصد ام 
من دون نية مبيتة، في تعقيد اية مشــكلة 
حتدث، بالرغم من ان لهذا اجمللس العديد من 
اللجــان التي يفترض بها احتواء اية قضية، 
وتبنيهــا حتى تصل الى نتائــج مرضية، او 

تلبي في األقل حاجة املواطن او البالد.

ثمة اليــوم معضلة ومشــكلة، رحلتهما 
الســنوات الســابقة الــى العــام احلالي 
فباتتا تلقيــان بثقلهما على الواقع العراق، 

الكهرباء وقانون شركة النفط الوطنية.
ولســنا بحاجة الى تفســير او تبيان وطأة 
يعيــش  فاملواطــن  الكهربــاء،  معضلــة 
تفصيالت هذه الوطأة يوميــا، وما يجعلنا 
نصفهــا باملعضلــة، ان املواطــن رمبا كان 
استسلم الى واقع احلال لو كان أي مسؤول 
كبير صارحه بأن ازمة الكهرباء لن جتد حال، 
ولكــن تصريحات املســؤولن وبخاصة في 

قطاع الكهربــاء ومنازعات الكتل واألحزاب 
السياســية التي جتد لها حتت قبة البرملان 
مكانا فضفاضا، جعلت هذا املواطن يتذبذب 
ما بن اليأس والرجــاء، فتارة يتداول االعالم 
خبــرا مفاده ان العام املقبل يشــهد نهاية 
ازمة الكهرباء، وتارة أخرى تســبب ارهابيون 
في اخراج كذا الف ميغــاواط من اخلدمة..

وحتى وصلنا الى اخبار استقطبت العناوين 
والفضائيات،  والوكاالت  للصحف  الرئيسة 
فثمة خبر يتناول التعاقد مع ســيمنز، وثان 
فحــواه ان جنرال الكتريك وقعت العقد مع 

الكهرباء.
اســعدت هذه االخبار املواطن اميا ســعادة، 
حتى امس األول بعد ان كشــفت صحيفة 
أميركية، ان ثمـــة فـــي عقـــد األخيـرة 

فسـادا.
لسنا بحاجة أيضا، الى تفسير ان القوانن 
التي تنصــف املواطن وحتقق لــه احلصول 
على نصيب يســير من ثروته، جل ما يتمناه 
هذا املواطن، ومن هنا سعد كثيرا مبصادقة 
النفط  النواب على قانون شــركة  مجلس 
الوطنيــة، فثمــة عليه آمــال كبيرة، لكن 

خارج االماني هناك من يجد في هذا القانون 
مثالب وآخر يطالب بتعديله، وهكذا مضت 

احلال.
في ملحق زاد هذا، حتــاول »الصباح اجلديد« 
ان تضع حقائق بشــأن هاتن املشــكلتن 
كتبهمــا متخصصــان، ســيما معضلة 
الكهرباء فمن كتب فيها وزير ســابق تولى 

الوزارة املعنية بهذه املعضلة.
العقوبات  أيضا مشــكلة  امللحــق  يتناول 
على ايران سيمـــا وان لها مساس بالواقع 

العراقي.

معضلة الكهرباء ومشكلة قانون شركة النفط الوطنية
رّحلتهما السنوات السابقة الى العام الحالي وحلهما ما زال بعيدا

عشرة أسباب تستوجب تشريع
قانون جديد لشركة النفط الوطنية.. 10



تقول واشنطن 
إن الضغوط 

االقتصادية على 
طهران موجهة 

ضد الحكومة 
ووكالئها في 

المنطقة، وليس 
ضد الشعب 

اإليراني. ولكن 
الشباب اإليرانيين، 

الذين يعانون 
البطالة، هم 

الخاسر األكبر. 
وقالت مريم، 
وهي مديرة 
عالقات عامة 

في شركة 
الستيراد األغذية 

فقدت وظيفتها 
الشهر الماضي: 

»ارتفعت األسعار 
بدرجة كبيرة حتى 

أفقدتنا كثيرًا 
من الزبائن، وفي 

نهاية المطاف 
قرر الرئيس 

التنفيذي تسريح 
عمّال، وبدأ 

بإدارتنا«.
وبلغت البطالة 
بين الشباب 25 
في المئة، في 

بلد 60 في المئة 
من سكانه، 

البالغ عددهم 80 
مليون نسمة، 

تحت سن الثالثين.

هبطت العملة 
اإليرانية الريال 
إلى مستويات 

قياسية متدنية، 
وتباطأ النشاط 

االقتصادي 
بشدة، منذ 

انسحب الرئيس 
األميركي دونالد 

ترامب من 
االتفاق النووي 
بين إيران وقوى 

عالمية كبرى. 
وفرض ترامب 

عقوبات على 
شراء الدوالر 

وتجارة الذهب 
وصناعة السيارات 

في آب وتضرر 
بشدة قطاعا 

النفط والمصارف 
الحيويان في 

إيران خالل الشهر 
الجاري

الملف 8

متابعة ـ الصباح الجديد:

تتزايد املؤشرات بشــأن تأثر االقتصاد 
اإليراني بالعقوبــات األميركية والتي 
تســّببت في شطب العشــرات من 
الوظائف بوتيرة متســارعة، في وقت 
قيودا  اإليرانية  السلطات  فيه  فرضت 
علــى بيــع البنزين ملواجهــة ظاهرة 
التهريب، في محاولــة لتفادي ما هو 

أسوأ.
لتصنيع  اإليرانية  الشــركة  وأغلقت 
خط  )تامنوش(  الغازيــة  املشــروبات 
إنتاجها بعد 16 عاماً من التشــغيل، 
وســّرحت عشــرات العمال، إذ تواجه 
خســائر ضخمــة بفعــل العقوبات 
األميركية التي أدت إلى ارتفاع أسعار 

املواد اخلام املستوردة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فرزاد 
رشيدي: »أصبح جميع العاملني لدينا 
وعددهــم 45 من دون عمل اآلن، ويقود 
الرجال ســيارات أجرة، وعادت النساء 

إلى رعاية منازلهن«. 
وأظهــرت عشــرات املقابــات التي 
أجرتهــا وكالة »رويتــرز« مع مالكي 
الشركات في إيران، أن مئات الشركات 
عّلقت اإلنتاج وســّرحت آالف العّمال، 
نظــراً إلى منــاخ أعمال غيــر موات، 
ســببه الرئيس إعادة فرض العقوبات 

األميركية.
وهبطت العملــة اإليرانية الريال إلى 
وتباطأ  متدنية،  قياســية  مستويات 
النشــاط االقتصــادي بشــدة، منذ 
دونالد  األميركــي  الرئيس  انســحب 
ترامب مــن االتفاق النــووي بني إيران 
وقــوى عامليــة كبرى. وفــرض ترامب 
عقوبــات على شــراء الــدوالر وجتارة 
الذهــب وصناعة الســيارات في آب 
وتضرر بشدة قطاعا النفط واملصارف 

احليويان في إيران خال الشهر اجلاري.
وقال رشيدي: »خســرنا نحو 5 بايني 
ريــال )120 ألــف دوالر( في الشــهور 
مجلس  قرر  لذلــك  املاضية،  القليلة 
إدارة الشركة وقف كل األنشطة طاملا 
العملة،  في سوق  التقلبات  استمرت 
فمن احلماقة االســتمرار في النشاط 

عندما نرى طريقاً مسدوداً«.
اضطرابات  مــن  بالفعل  إيران  وعانت 
خطيــرة خال العــام احلالي، في ظل 
محتجني  بــني  اشــتباكات  انــدالع 
شباب مســتائني من البطالة وارتفاع 
األســعار، وقــوات األمــن. ويتوقــع 
اضطرابات  وقوع  احتمال  مســؤولون 
جديدة مع تفاقــم األزمة االقتصادية 
بفعــل العقوبــات. وقبــل 4 أيام من 
قيام البرملــان بإقصائه في آب املاضي 
لفشــله في فعل مــا يكفي حلماية 
ســوق الوظائف مــن العقوبات، قال 
وزير العمــل اإليراني علــي ربيعي إن 
الباد ســتفقد مليون وظيفة بحلول 
مباشرة  احلالي، كنتيجة  العام  نهاية 

لإلجراءات األميركية.
ووصــل معدل البطالــة بالفعل إلى 
12.1 فــي املئــة، مع عجــز 3 مايني 
إيراني عــن إيجاد عمل. وحــذر تقرير 
برملاني في أيلول املاضي من أن ارتفاع 
البطالة قد يهدد اســتقرار  معــدل 
البلد. وأضاف التقرير: »إذا كنا نعتقد 
أن الوضع االقتصــادي في إيران احملرك 
وأن  األخيــرة،  لاحتجاجات  الرئيــس 
معــدل التضخم عنــد 10 في املئة 
12 في املئــة أطلقا  والبطالة عنــد 
االحتجاجات، ال نستطيع تخيل مدى 
شدة ردود األفعال الناجمة عن ارتفاع 
حاد في معدلي التضخم والبطالة«. 
وتابع: »إذا بقــي النمو في إيران دون 5 
في املئــة في الســنوات املقبلة، فإن 
معدل البطالة قــد يصل إلى 26 في 

املئة«.
ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولي أن 

ينكمــش اقتصاد إيــران 1.5 في املئة 
خال العــام احلالي، و3.6 في املئة عام 
2019، نظراً إلى تراجع إيرادات النفط.

املنتجون يكافحون
وحــذر نائب الرئيس اإليراني إســحاق 
جهاجنيري مــن أن إيران حتــت طائلة 
العقوبات تواجه خطرين رئيسني، هما 
البطالة وانخفاض القدرة الشــرائية. 
ونقلت وســائل إعــام حكومية عن 
جهاجنيري قوله: »يجب أن يحتل إيجاد 
الوظائــف أولوية قصــوى، ال يجب أن 
ندع شــركات بناءة تسقط في براثن 

الركود بسبب العقوبات«.
»رويترز«  أبلغوا  لكن أصحاب شركات 
أن مــن املســتحيل االســتمرار في 
النقدية  السياسات  إلى  نظراً  العمل 
بعض  فــي  املتضاربــة  للحكومــة، 
األحيان، إضافة إلى التقلبات في سوق 
املواد  أسعار  وارتفاع  األجنبي،  الصرف 
القروض  الفائــدة على  اخلام، وصعود 
من املصارف. وأصبح عدد كبير منهم 
عاجــزاً عن دفــع األجور منذ أشــهر، 
أو اضطر إلى تســريح عــدد كبير من 

العمال.
وقال مدير لدى »جولفــاكاران أراس«، 
أكبر شــركات  مــن  واحــدة  وهــي 
الشــركة  إن  إيران،  في  املنســوجات 
تدرس وقف عملياتها، ومئات العاملني 
املدير،  وأضاف  وظائفهم.  يفقدون  رمبا 
الذي طلب عدم نشــر اســمه: »جرى 
تسريح نحو 200 عامل في آب املاضي، 
وتفاقم املوقف منذ ذلك احلني، وهناك 

احتمال كبير بغلق املصنع«.
وأبدى الرئيس التنفيذي لـ«تاكباست 
نور« أحمد روســتا أملــه في أن جتلب 
موجة جفــاف في إيران دعماً ملصنعه 
املنشــأ حديثــاً، الذي ينتــج أنابيب 
باســتيكية تُســتخدم في الزراعة. 

وقال بوســتا: »ســأنتظر شــهراً أو 
إلى اإلغاق  شهرين، لكنني سأضطر 
إذا بقــي الوضع على ما هــو عليه ، 
الرئيســيون  املســتهلكون  املزارعون 
حتّمل  يستطيعون  ال  ولكن  ملنتجاتنا، 

ثمنها«.
وأثــرت العقوبات في قطــاع صناعة 
السيارات في إيران، الذي شهد ازدهاراً 
بعد رفع العقوبــات منذ عامني، ووقع 
عقوداً كبيرة مع شــركات فرنســية 
وأملانيــة. وعلقــت مجموعة »بي أس 
إيه« الفرنســية لصناعة الســيارات 
مشــروعها املشــترك في إيــران في 
عقوبات  لتفــادي  املاضــي  حزيــران 
أميركية، بينما تخلت »داميلر« األملانية 
عن  والشاحنات  الســيارات  لصناعة 

خطط لتوسعة أنشطتها هناك.
وألقــى ناطق باســم رابطة منتجي 
»تغييــر  علــى  باللــوم  اإلطــارات 
للحكومــة  النقديــة  السياســات 
على مدى الشــهور الستة املاضية«، 

وتسببه في مشكات للقطاع.

البطالة بني الشباب
الضغــوط  إن  واشــنطن  وتقــول 
االقتصادية على طهران موجهة ضد 
احلكومة ووكائها في املنطقة، وليس 
ضد الشــعب اإليراني. ولكن الشباب 
اإليرانيــني، الذيــن يعانــون البطالة، 
هم اخلاســر األكبر. وقالت مرمي، وهي 
مديــرة عاقــات عامة في شــركة 
الســتيراد األغذية فقــدت وظيفتها 
»ارتفعت األســعار  املاضي:  الشــهر 
بدرجة كبيرة حتى أفقدتنا كثيراً من 
الزبائن، وفي نهاية املطاف قرر الرئيس 
التنفيذي تسريح عّمال، وبدأ بإدارتنا«.

وبلغت البطالة بني الشــباب 25 في 
املئة، في بلد 60 في املئة من سكانه، 
80 مليون نسمة، حتت  البالغ عددهم 

سن الثاثني. وبحسب بيانات رسمية، 
فإن البطالة بني الشــباب من حملة 
الشــهادات العليا جتاوزت 50 في املئة 

في بعض املناطق.

الروابط مع دول املنطقة
تتجه الروابط التجارية بني دبي وإيران 
إلى تدهور متسارع بعد إعان احلكومة 
بالعقوبات  التــام  التزامها  اإلماراتية 
األميركية، وقد امتدت التداعيات إلى 
األنشطة غير املشــمولة بالعقوبات 
بسبب انحدار العملة اإليرانية وامتناع 

املصارف عن تسهيل الصفقات.
ولعشرات الســنني ظل سوق مرشد 
يعــج باملتاجر واملطاعــم، التي تضع 
الفتات أســمائها باللغة الفارســية 
وميثــل مركــزا للتجارة علــى نطاق 
صغير مــع إيران عبر متاهة من األزقة 

املتشابكة في دبي القدمية.
لكن تلك الصورة بدأت تتغير بسرعة 
كبيرة بعــد تراجع كبير في نشــاط 
السوق وإغاق أبواب أكثر من 10 باملئة 
الفتات  عليها  ووضعــت  متاجره،  من 
تعرضهــا لإليجــار. وتراجعت هيمنة 
التجار اإليرانيــني، الذين حل محلهم 

التجار الهنود والباكستانيون.
ومنذ عهــد بعيد ظلــت دبي حلقة 
بني  الرئيســية  الوصل  حلقــات  من 
إيران والعالم اخلارجــي غير أن حركة 
التجارة بني اجلانبني تباطأت مع سريان 
العقوبات. ويقول من بقي من اإليرانيني 
زادت  العقوبات األميركية  إن تداعيات 

من صعوبة أعمالهم.
هذا  اإلماراتيــة  احلكومــة  وأكــدت 
األسبوع أنها ملتزمة متاما بالعقوبات 
األميركية رغــم أن ذلك يعني تراجعا 
جديدا في التجارة مــع طهران. وقال 
عبداهلل آل صالح وكيل وزارة االقتصاد 
لشــؤون التجارة اخلارجية والصناعة 

وجميــع  العقوبــات  ننفــذ  “نحــن 
السلطات تضمن االلتزام بها”.

وأكد أن االلتزام بالعقوبات ســيعني 
تفادي الشركات اإلماراتية أي صعوبات 
فــي الواليــات املتحــدة وأن حكومة 
التجارة  لتعزيــز  اإلمارات ســتتطلع 
مع أســواق أخرى مثل أفريقيا وآسيا 
لتعويض أثر العقوبات على اقتصادها.

وتســتهدف العقوبــات التي فرضت 
على مرحلتني في أغســطس وبداية 
اإليرانية  العملــة  اجلــاري،  نوفمبــر 
والســيارات واملعادن وقطاعي النفط 
أيضا على جتارة  أثرت  والبنوك. لكنها 
الزعفــران واملابس واألغذية املصنعة 
التي يبيعها اإليرانيون برغم أنها غير 

مشمولة بالعقوبات.
وازدادت ممانعــة البنوك في اإلمارات مبا 
فيها بنوك دبــي للعمل مع اإليرانيني 
خوفا مــن تعريض نفســها لتدابير 
قانونيــة أميركية. كمــا أن انخفاض 
قيمــة الريال بنحــو 70 باملئة مقابل 
جعل  العام  هــذا  األميركي  الــدوالر 

التعامل مع إيران محفوفا باخملاطر.
وقــال رجل األعمــال أفتاب حســن 
عضو مجلــس األعمــال اإليراني في 
دبي إن أصحاب العقارات في الســوق 
يعرضــون التنازل عن إيجار شــهرين 
وأضاف  احملتملــني.  املســتأجرين  من 
أغلقوا  اإليرانيــني  مــن  “الكثيــر  أن 
متاجرهم” بسبب صعوبة أداء األعمال 
في دبي. وأضــاف أن البعض ينظر في 
إمكانيــة الرحيل عن املدينة بحثا عن 

قواعد أخرى لنشاطه.

األعمال والعالقات املصرفية
كمــا تهــدد العاقــات املصرفيــة 
املتدهورة جتــارة أكبر حجما هي جتارة 
إعــادة التصديــر التي تشــمل نقل 
بضائع دول أخرى إلــى إيران من خال 

موانــئ دبي ومطاراتهــا، والتي كانت 
غيارها  وقطــع  الســيارات  تشــمل 
االســتهاكية  اإللكترونية  واألجهزة 
واآلالت والزجاج ومنتجات الباستيك.

وتوضح بيانــات صندوق النقد الدولي 
أن 29 باملئــة مــن واردات إيــران التي 
بلغــت قيمتها 71.5 مليــار دوالر في 
العــام املاضي مــرت عبــر اإلمارات، 
غالبيتهــا العظمى عــن طريق دبي 
التي ال تكشف عن بيانات التجارة مع 
إيران في حينهــا. وقال مهرداد عمادي 
االقتصادي اإليراني الذي يرأس قســم 
الطاقة في شــركة  حتليات مخاطر 
بيتاماتريكس االستشارية في لندن إن 
العقوبات  بفعل سريان  الريال  ضعف 
إيران قللت  أضر بحركة التجــارة ألن 

الواردات لزيادة كلفتها.
انخفاض  لديك  يكون  “عندما  وأضاف 
هائل فــي قيمة العملة فإن أســعار 
الــواردات ترتفــع، وال تزيــد األجــور 
بالســرعة نفســها في إيران، ولذلك 

يضطر الناس خلفض اإلنفاق”.
انتابها  املنطقة  بنوك  إن  وقال عمادي 
القلق مــن الروابط مع إيــران بفعل 
زيارات قــام بها مســؤولون من وزارة 
اخلليج  ملنطقــة  األميركية  اخلزانــة 
هذا العام لبحــث التطبيق القانوني 
للعقوبــات. وأضــاف أن ذلــك زاد من 
صعوبــة ترتيب املدفوعــات لتغطية 

حركة التجارة.
وقــال إيراني يعمل مديــرا في متجر 
مرشد  سوق  في  والبهارات  لألعشاب 
إن البنــوك فــي دبي لم تعــد تفتح 
حســابات لإليرانيــني وأن التحويات 
املاليــة الدوليــة من خــال البنوك 

أصبحت مستحيلة إلى حد بعيد.
محافظ  املنصوري  راشد  مبارك  وكان 
مصــرف اإلمــارات املركزي قــد أكد 
أن بنــوك اإلمارات تتوخــى احلذر في 
التعامــل مع إيران بفعــل احتياجها 
بنوك  مــع  عاقاتها  علــى  للحفاظ 

املقاصة في الواليات املتحدة.
الشــهر  اإليراني  املركزي  البنك  وقال 
املاضــي إن بنــوك اإلمــارات لم تعد 
اإليرانيني.  للتجار  التعامات  تســهل 
وأضاف أن طهران تســعى إلى بدائل 
في املنطقــة لتحل محــل اإلمارات 

كمركز للتعامات املصرفية.
وميثــل فــرض العقوبــات األميركية 
تكرارا للتدابير التــي فرضها الرئيس 
الســابق باراك أوباما في ما بني عامي 
2012 و2015 وذلك برغم أن املسؤولني 
األميركيني يقولون إنهم يعتزمون أخذ 

إجراءات إضافية.
وقد حتملت دبي العقوبات السابقة إذ 
تعود الروابــط التجارية التي تربطها 
بإيران ألكثر من قــرن من الزمان، كما 
أن عدد اإليرانيني فيها يقدر بنحو 200 
ألف نسمة أو أكثر، أي ما يصل إلى 5 

باملئة من إجمالي عدد سكان اإلمارة.
واكتشف رجال األعمال سبا ملواصلة 
العمل. فقد اســتخدم بعض التجار 
اإليرانيــني أفرادا من جنســيات أخرى 
إلــى اخلــارج وأبرموا  لنقــل األموال 
صفقــات مقايضة يتــم فيها تبادل 
ســلع دون دفــع أي مبالــغ بالعملة 

الصعبة.
غير أن إدارة أوباما لم تطبق العقوبات 
بصرامــة، األمــر الذي ســمح ببقاء 
عدد صغيــر من القنــوات املصرفية 

والتجارية مفتوحة.
وفي مجلس األعمــال اإليراني، تراجع 
عدد األعضاء إلى نحو 50 بعد أن كان 
يصــل إلى 500 في عــام 2011. وقال 
حسني أســرار حقيقي رجل األعمال 
اإليراني وعضو اجمللس الذي يعيش في 
دبي منــذ 37 عاما إن ذلــك يرجع في 
جانب منه إلى أن مؤسسات األعمال 
ترفض أن يرتبط اسمها باجمللس خال 

العقوبات.

العقوبات األميركية تعصف بالوظائف في إيران 
اإلحباط يسيطر على مناخ األعمال
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وصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 من المئة، مع عجز 3 ماليين إيراني عن 
إيجاد عمل. وحذر تقرير برلماني في أيلول الماضي من أن ارتفاع معدل البطالة 
قد يهدد استقرار البلد. وأضاف التقرير: »إذا كنا نعتقد أن الوضع االقتصادي في 
إيران المحرك الرئيس لالحتجاجات األخيرة، وأن معدل التضخم عند 10 من المئة 

والبطالة عند 12 من المئة أطلقا االحتجاجات، ال نستطيع تخيل مدى شدة ردود 
األفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة«.

ايرانيون يتابعون حركة البورصة
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د. كريم وحيد:

تناقلت مواقــع التواصل االجتماعي 
افتتــاح مشــروع كبيرالنتاج  حفل 
جمهورية  في  الكهربائيــة  الطاقة 
 Mega  ( مصر الشــقيقة يســمى 
Project( بحضــور الرئيــس املصري 
السيســي واملستشــارة االملانيــة 
اســتعراض  خالل  من  ميركل  اجنيال 
وزيــر الكهربــاء و الطاقــة البديلة 
املصري الدكتور محمد شاكر مراحل 
اجنازاملشروع املؤلف من ثالث محطات 
سعة احملطة الواحدة 4800 ميغاواط 
بالدورة املركبة وبسعة كلية 14400 
ميــكاواط.. ان الهدف من املشــروع 
توليدية جديدة  قــدرات  هو الضافة 
لتجهيزالعاصمــة االداريــة اجلديدة 
بالطاقــة الكهربائيــة متزامنة مع 

انشائها. 
ازمة  بانهــاء  للمشــروع  عالقة  وال 
كهرباء إذ ان االزمــة قد مت مغادرتها 
منذ عقديــن بعد تطوير قطاع انتاج 
واســتثمارمكامنه  الطبيعي  الغاز 
الطاقة  انتاج  قطاع  تشغيل  لتأمني 
الكهربائيــة, ولكــن الشــحة في 
الطاقة الكهربائية مستمرة خاصة 
في اوقات حمل الذروة بسبب ارتفاع 
نسبة النمو الســنوي على الطلب 
بشكل  العربية  مصر  جمهورية  في 
املضافة  االنتاجية  القدرات  من  اكبر 
واحملــددة بانخفــاض االســتثمارات 
املقيــدة في قطــاع انتــاج الطاقة 

الكهربائية. 
ان معــدات املشــروع التوليدية هي 
 SGT-9000 HL وحــدات غازية نــوع
مجهزة من قبل شــركة ســيمنس 
ميغاواطــا   567 بســعة  االملانيــة 
للوحــدة تعمل على نــوع واحد من 
الغازالطبيعي وهي من  الوقود هــو 
إذ تصل  الوحدات املصنعة مؤخــرا, 
كفــاءة انتاجهــا الى نســبة 65% 
عنــد عملها بالــدورة املركبة وعند 
اشــتغالها علــى الغــاز الطبيعي 
مقارنة بالوحــدات البخارية التي ال 

تزيد كفاءة انتاجها على 42%. 
الثالث من  ونفذ املشــروع مبحطاته 
اوراسكوم  قبل الشركتني املصريتني 
والســويدي املتخصصتــني بتنفيذ 
الطاقة  انتــاج  وتنصيــب محطات 
واللتــان لهما املشــاركة في تنفيذ 
مشروع ) Mega Project( في العراق. 
ان اهــم مقومــات خطــة تنفيــذ 
الكهربائية  الطاقة  انتاج  مشــاريع 
ســواء كانت اســتثمارية من خالل 
القطاع اخلاص او ممولــة مركزيا من 
خالل اخلطة االستثمارية للدولة هو 
توفير الوقــود وذلك من خالل ايصال 
شبكة خطوط انابيب الوقود بانواعه 
الثقيل  والوقــود  اخلــام  النفط  من 
والغاز  الغاز(  )زيــت  اخلفيف  والوقود 
الطبيعــي متزامنا مع اعمال تنفيذ 
مشــاريع محطــات انتــاج الطاقة 
الكهربائية وهذا ما جرى توفيره اوال 
في مشــاريع قطاع الطاقة املصري 
ومنها مشروع ) Mega Project( أنفاً, 
والذي يفتقده قطاع الطاقة العراقي 

الى يومنا هذا. 
إذ متتلك مصر املقومات االساســية 
مــن توفر البنــى التحتيــة املؤهلة 
النتــاج وتصديــر الغــاز الطبيعي، 
خاصــة وأن هنــاك اسكتشــافات 
مستثمرة, أهمها حقل ظهر وشمال 
اإلســكندرية الذي بــدأ إنتاجها في 
بداية عام 2018 ومبعدالت مبقدار 2.5  
مليار قدم مكعب مــن الغاز يوميا، 
دوالر  25 مليار  بلغت  وباســتثمارات 
تزامن انتاجها مع تشــغيل مشروع  
وتســتهدف   ،)Mega Project  (
وزارة البتــرول املصريــة خالل الفترة 

مــن 2020 إلــى 2022 الكتفاء ذاتي 
املركز  ملصادرالطاقة, لتحتــل مصر 
الـ16 من حيث إجمالى االحتياطيات 
العامليــة للغــاز, واملركــز الـ15 من 
حيث مســتوى اإلنتــاج وثاني أكبر 
منتــج للغاز على مســتوى أفريقيا 
وأول دولــة منتجة للبترول من خارج 
أوبك على مســتوى أفريقيا على أن 
الغاز  إنتاج  يجري تخصيص كامــل 
انتاج الطاقة  إلى قطــاع  الطبيعي 

الكهربائية.

خطط لم تنفذ
ووفقا لتقرير وزارة البترول املصرية ال 
زالت هنالك حقول مستكشفة من 
الغاز الطبيعي غير مســتثمرة مثل 
ومنطقة  املتوســط،  غرب  منطقة 
دلتا النيــل باحتياطي مبقــدار 232 
ومنطقة  مكعــب  قــدم  تريليــون 
تريليون  الغربية مبقدار100  الصحراء 
الســويس  وخليج  مكعــب  قــدم 
112 تريليــون قدم مكعــب. ان هذا 
 Egypt( املشــروع الكبير الذي يعرف
تناقلــت  والــذي   )Mega Project
االجتماعي  التواصل  مواقــع  اخباره 
مؤخرا قد ســبقه بعشــر سنوات 
شــقيقه املشــروع العراقــي الذي 
 )Iraq Mega Project( يعرف مبشروع 
وكالهما أثمــرا نتائج الدورة الوزارية 
لــوزراء الكهربــاء والطاقــة العرب 
شــاركنا  التي  العربية  اجلامعة  في 
فيها ثم ترأســنا اجتماعاتها الحقا 
باعتماد  بانتاج قرارات مهمة مهدت 
الطاقات املتجــددة واحملطات الغازية 
املركبــة ذات الكفــاءة العالية في 
انتاج الطاقــة الكهربائية واالبتعاد 
عن محطات االنتــاج التقليدية ذات 
والتشغيلية  االســتثمارية  الكلف 

العالية. 
الســتراتيجية  اخلطة  إذ تضمنــت 
العراقية التي اطلقت في عام 2006 
اضافة قدرات توليدية جديدة ليكون 
العراق فيها مكتفيا بتجهيزاملواطن 
بالطاقــة الكهربائيــة عــام 2013 
ومجابها للنمو السنوي املستقبلى, 
لتنتهــي مرحلتها االولــى في عام 
انواع  توفيــر  ان يجري  2015. علــى 
الوقــود اجملهز مــن وزارة النفط من 

خالل خطة وقودية ملزمة للطرفني.
وتوسعت اخلطة فيما بعد الى العام 
2030 بعد تكليف مؤسسة بارسنز 
برنكرهــوف العاملية في العام 2009 
إلعداد التفاصيل والتصاميم اخلاصة 
والتوزيع,  والنقل  اإلنتــاج  بقطاعات 
والتي جرى إصدارها في شهر كانون 

أول 2010. 

وقود = كهرباء
وبســبب عــدم إيفــاء وزارة النفط 
بإلتزاماتهــا فــي اخلطــة الوقودية 
فــي توفيركميات الوقــود املطلوبة 
لتشــغيل محطات انتــاج الطاقة 
بانشــاء  تتطلبه  وما  الكهربائيــة، 
التحتيــة املطلوبة للصناعة  البنى 
النتاج  النفطية من مصافي جديدة 
املشــتقات النفطية لتامني تغطية 
التوســع في انتاج محطــات انتاج 
تعتمد  التــي  الكهربائية  الطاقــة 
انواع الوقود الســائل في تشغيلها, 
وما يزال انتاج املشــتقات النفطية 
للمصافــي العاملــة التلبي احلاجة 
التشــغيلية حملطات انتــاج الطاقة 
خاصــة بعد تضــرر اكبــر مصافي 
العراق في بيجي من قبل زمر داعش 
االرهابية, إذ إنعكس ذلك سلبا على 
انتاج الطاقــة الكهربائية، لتضطر 
وزارة الكهرباء باســتيراد كميات من 
زيت الوقود الكازاويل مبعدل 3 ماليني 
لتر يوميا. اضافة الى اســتمرار وزارة 
النفط بعدم جديتها في اســتثمار 
الغاز املصاحــب الذي يحرق بكميات 
قــدم مكعب  1400 مليون  مبقــدار 
قياســي يوميا والتــي تكافئ انتاج 
طاقــة كهربائية من محطات غازية 
بســعة 4500 ميغاواط. وهذا يعني 
نزف مســتمر جراء حــرق املزيد من 

الغاز الطبيعي املصاحب. 
وكذلك عدم االســراع في استثمار 
الغاز احلر الذي مــا يزال في مكامنه 
الغازيــة مبقــدار 32.7 ترليــون قدم 
مكعــب موزعة في حقــول ) عكاز، 
املنصورية، اخلشــم االحمر، كورمور, 
الســيبة، جمجمال ( مبعــدل انتاج 
يومي مبقدار 1500 مليون قدم مكعب 
يوميا بعد اســتثماره مبعــدل انتاج 
يومي مبقدار 1500 مليون قدم مكعب 

يوميا بعد اســتثماره, والذي يكافئ 
انتــاج 5500 ميكاواط مــن الطاقة 
الغازية.  احملطــات  من  الكهربائيــة 
وإلهميــة تامــني الغــاز الطبيعي 
لتشغيل هذه احملطات باتاحة وكفاءة 
النفط  وزارة  ايفــاء  عاليتني وعــدم 
بتأمينه، فقد اضطرت وزارة الكهرباء 
في عــام 2010 علــى التفاوض مع 
بعض  لتجهيــز  االيرانــي  اجلانــب 
احملطات الغازية التي جرى انشــاؤها 
من قبل وزارة الكهرباء ضمن العقود 
 )Iraq Mega Project الســتراتيجية
واجلنوبية  الوســطى  املنطقة  في   )
بالغاز الطبيعي من خالل انبوين في 
املنطقتني الوســطى بكميات تصل 
الى 800 مليون قدم مكعب قياسي 
يوميا واجلنوبية بكميات تصل مبقدار 
1000 مليــون قدم مكعب قياســي 
يوميــا ولفترة محــددة وحلني تنفيذ 
مشــاريع اســتثمار الغاز املصاحب 
النتــاج النفــط واســتثمار احلقول 
في  التراخيص  الغازية ضمن جوالت 
عام 2014 والتي لم تكتمل لتاريخه، 
مبنية  نفطيــة  سياســة  ظل  في 
النفط  انتاج  اساســا على تعظيم 
اخلام وبعيدة عن سياســة رســمت 
لقطاع الطاقــة في اجتماعات جلنة 
الطاقة الوزاريــة ومثبتة في اخلطة 
الســتراتيجية لوزارة الكهرباء التي 
الطلب  مرتسمات  فيها  استعرضت 
علــى الطاقة الكهربائيــة في عام 
2020 التي ســتكون بحدود 27 الف 
ميغاواط والتي تتطلب توفير كميات 
 6000 من الوقــود الغــازي مبقــدار 
يوميا،  مليون قدم مكعب قياســي 
مقدار  اخلطة  اســتعرضت  وكذلك 
عام  في  الكهربائية  للطاقة  الطلب 
2030  الذي ســيكون بحدود 40 الف 
ميغاواط , والذي يتطلب فيها تأمني 
الوقــود الغازي مبقــدار 8000 مليون 
قدم مكعب قياسي يوميا كحد ادنى 

لتشغيل محطات االنتاج الغازية. 

تأمني االستهالك احمللي
أن الغــاز الطبيعــي اخملطط انتاجه 
املصاحب الســتخراج  الغاز  بنوعيه 
النفط والغاز احلر من احلقول الغازية 
الطاقة  إنتــاج  ال يكفــي لكامــل 

الكهربائيــة في الوقــت احلاضر وال 
في املســتقبل املنظور. إن الظاهرة 
النفطية  السياســة  فــي  الغريبة 
في الرغبــة لتصدير الغاز الطبيعي 
العراقي إلى اخلارج، برغم حتمية عدم 
كفايته الحتياجــات انتاج الكهرباء، 
هي مشــكلة ليســت وليدة اليوم، 
بل اســتمرارية ملا قامت به اإلدارات 
العراقيــة الســابقة خــالل العقد 
األخير وان الدوافع لهذا التصرف تُعّد 

لغزا يتطلب احلل. 
مؤخــرا  النفــط  وزارة  اعلنــت  إذ 
اتفاقيتهــا بتصدير الغــاز العراقي 
 200 إلى  الكويت بكميات تصل  إلى 
مليون قدم مكعب قياســي باليوم. 
ان وزارة النفــط مدعــوة الى اعالم 
الــرأي العام باخللفيات واحلســابات 
التي  املنطقية  وحتــى  االقتصادية، 
تبرر تصدير الغاز العراقي إلى اخلارج 
حاليــا أو في أي مســتقبل منظور 
واملباشــرة بالغاء االتفاقيات املوقعة 
الســابقة واحلاليــة فــي تصديره. 
فــي الوقت الذي ارتبــط فبه العراق 
بعقديــن قابلة للتجديد الســتيراد 

الغاز الطبيعي االيراني.
فالســؤال هو: كيف ســيتم تأمني 
تشغيل محطات الطاقة الكهربائية 
بانواعها بضوء تفرد قطاع النفط في 
سياسة الطاقة وامنها القومي؟. ان 
التاخيــر بتنفيذ تنصيب وتشــغيل 
عقــدي احملطات الغازية بســعة 12 
الف ميغاواط كمرحلــة اولى بدورة 
بسيطة, و بسعة 18 الف ميكاواط 
كمرحلة ثانية مركبة وبعد مغادرتي 
الــوزارة فــي عــام 2010 وحســب 
البرنامــج الزمنــي الدقيــق املرفق 
واملتزامن  االســتراتيجية  في اخلطة 
لوصول معدات  الزمنــي  اجلدول  مع 
احملطات، وعدم االلتزام باعتماد قائمة 
الشــركات العامليــة املتخصصــة 
واملؤهلة فــي اعمال تنفيذ وتنصيب 
محطات االنتــاج الغازيــة والتي مت 
ترشــيحها من خالل مؤمترين دوليني, 
والتعاقــد مع شــركات غير مؤهلة 
فنيــا وماليا مما تســبب فــي تأخير 
تنفيذ وتشــغيل احملطــات ومازالتا 
محطتــا الناصرية والســماوة غير 
منفذتني بســبب مغادرة الشركات 

املنفذة عملها لعدم كفاءتها. 
وفرضت على وزارة االكهرباء ايضا في 
أربعة مشــاريع  2014 و2015  عامي 
انتاج اســتثمارية بســعة اجمالية 
النتــاج  ميــكاواط   8340 مبقــدار 
السياقات  خارج  الكهربائية  الطاقة 
الفنيــة والقانونيــة التــي وضعت 
من قبل الشــركة االسكتلندية آي 
بــي أي املتعاقدة معها الــوزارة في 
بناء  فــي  واملتخصصة   2009 عــام 
الطاقة  لقطاع  االستثماري  املنهاج 
الوطني، مما اضطــرت وزارة الكهرباء 
املشــاريع  عقود  توقيع  وبعد  مؤخرا 
االســتثمارية االربعــة, والتزامــات 
االستثمارية  الشركات  مع  تعاقدية 
التــي تتطلب فيــه ان توفــر وزارة 
لكهربــاء كميــات الغــاز املطلوبة 
بان  االســتثمارية  احملطات  لتشغيل 
جتهز الوزارة الغاز املســتورد من ايران 
واخملصــص واملتعاقد عليه اساســاً 
لتشــغيل محطات انتــاج الطاقة 
الغازيــة العاملة على انــواع الوقود 
الســائل والتــي مت تنفيذهــا ضمن 
خطة الــوزارة االســتراتيجية وحلني 
توفير كميات الغــاز املنتج من وزارة 
النفط في عام 2014 وحسب اخلطة 
الوقوديــة، مما تطلب االســتمرار في 
تشــغيلها على انواع الوقود البديلة 
بكفاءة منخفضة وبكلف تشغيلية 
عالية حتــى تاريخه. فما هي اجلدوى 
من تنفيذ مشاريع االستثمار في بيئة 
غيــر مهيأة اســتثمارياً ومنها عدم 
توفير الوقود املالئم لتشــغيلها. وما 
الذي حتقق من اضافة قدرات توليدية 
جديدة من مشــاريع اســتثمار غير 
مدروسة تعطل فيها قدرات انتاجية 
متاحة حملطات االنتــاج العاملة في 
منظومــة الطاقــة الوطنية, فهل 
كان هــدف التعاقد لهذه املشــاريع 
االســتثمارية هو اعالمي سياســي 
لالنتقال الى االقتصاد االســتثماري 
ام لعدم املعرفــة بتبعات التعاقدات 
االســتثمارية كونــه سيســتنزف 
املوازنة التشــغيلية ومببالغ شــراء 
تصــل الى اكثــر من مليــاري دوالر 
سنويا من شــراء الكميات املنتجة 
الوقود  غير متضمنة كلف  تعاقديا, 
اجملهز وباســلوب شــراء ملزم )خذ/ 
ادفــع( والتي ال ميكــن حتقيقها من 
ومالية  فنية  السباب  اجلباية  ايرادات 

وادارية. 

جي إي وسيمنز 
ويحق لنــا بعــد ذلك أن نتســاءل 
بــكل صراحــة ايضا: هــل االعالن 
مؤخــرا عن توقيــع مذكرتي تفاهم 
اي االميركية  مــع شــركتي جــي 
وســيمنز االملانية لتطوير املنظومة 
الكهربائيــة ملشــروعني غير قابلني 
للتنفيــذ بســبب عدم قــدرة وزارة 
النفــط علــى تامني كميــات الغاز 
املطلوبة لتشــغيل احملطات الغازية 
التي سيجري توســيعها الى الدورة 
املركبة واحملطــات اجلديدة االضافية 
ذات السعات العالية واملشابهة الى 
ســعات محطات املشــروع املصري 
البرنامج  )Mega Project( وحســب 
خالل  باجنازه  الشركتان  قدمته  الذي 
الثالث سنوات املقبلة, ام كان اعالنا 
سياســيا المتصاص غضب املواطن 
في تضاهراتــه البصرية. ان الصيف 
املقبــل ليــس ببعيد, ليــدرك أبناء 
شــعبنا بعض احلقائــق التي تقف 
وليدرك أبناء شــعبنا بعض احلقائق 
التي تقف وراء ازمــة الكهرباء التي 
اصبح فيــه قطــاع الكهرباء حقال 
لتجارب الكتل السياســية. وليقارن 
ايضا قطاع الكهرباء في ظروفه في 
العــراق مع بلدان اخــرى وفى ظروف 

اخرى.

الكهرباء المصرية وشقيقتها العراقية
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نشــرت الصبــاح اجلديــد امــس األول وعلى 
صفحتها األولى هذا التقرير، وإذ نعيد نشــره 
هنا، امنا لوضع شــهادة محايدة جتعل املواطن 
يتبصر في مــا يحيط بهذا االمر، ســيما وان 
غايتهــا ان تضــع احلقائق جلية امــام القراء 

مبختلف اجاهاتهم

جلان نيابية تتابع التحقيق بشــأن فساد جنرال 
إلكتريك

بعد تقريــر أميركي.. الكهربــاء تعتزم معاجلة 
الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء

بغداد ـ الصباح اجلديد: 
أكــدت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، ســعيها 
ملعاجلة جميع مظاهر الفساد وإحالة الفاسدين 
إلى القضاء ضمن السياقات اإلدارية والقانونية.

وقالت الوزارة في بيان رداً على التقرير املنشــور 
في صحيفة »وول ستريت جورنال« االميركية، إن 
»وزير الكهرباء لؤي اخلطيب وجه مكتب املفتش 

العام في الوزارة بالتحقيق مبا ورد في التقرير«. 
وأضافت، إن رؤية الوزارة للمرحلة املقبلة تعتمد 
على عاملني أساسيني متساويني في أهميتهما: 
الكفاءة في تقدمي ما يحتاجه العراق من الطاقة 
الكهربائية والنزاهــة املالية واإلدارية في جميع 

أقسام الوزارة«.
وأكــدت الوزارة، بحســب البيان، ســعيها إلى 
»معاجلــة جميــع مظاهــر الفســاد وإحالــة 
الفاسدين إلى القضاء ضمن السياقات اإلدارية 
والقانونيــة، فهي أيضاً حريصــة على أال تؤدي 
جهود مكافحة الفســاد إلى املساس بسمعة 

منتسبيها من دون أدلة«.
ودعت الوزارة، الصحيفة إلى »تقدمي ما لديها من 

وثائق وأدلة على ما جاء في تقريرها«.
وحتدثت صحيفــة وول جورنال ســتريت، أمس 
الثالثــاء، عن تقارير فســاد فــي وزارة الكهرباء 
وبعض رجــال االعمال، قد تهدد عقد شــركة 
بتطوير  اخلــاص  االميركية  إلكتريــك  جنــرال 

الكهرباء في العراق.
وبحســب تقرير سري أعدته شــركة مختصة 
 Hakluyat and( واالســتخبارات  باالستشارات 
Co(, لشــركة »جي أي« نشــرته الصحيفة، أن 
»تقارير فساد في وزارة الكهرباء العراقية وبعض 
رجال األعمال، تهدد عقد شركة جنرال إلكتريك 
األميركية اخلــاص بتطوير الكهرباء في العراق«، 
مبينة أن »الفساد موجود في وزارة الكهرباء منذ 
عام ٢٠٠٤, وأنه أي عقد ال مير إال بعمولة معينة«. 
وأوضحــت الصحيفة، أن »التقرير وهو دراســة 
تقصي اطلعت عليه شركة جي أي في الصيف 
املاضي, وهو معد عن طريق لقاءات مع مسؤولني 
كبار في وزارة الكهربــاء العراقية, ورجال أعمال 

يعملون في قطاع الكهرباء«.
وأضافت، أن »التقرير باالصــل أعد في ربيع عام 
٢٠١٨ بعد ورود تقارير من وزارة العدل االميركية 
بوجود شبهات فساد على موظفي شركة جي 

أي اخلاصة بقطاع الطاقة في العراق«.
أن »الشــركة علمت باخلبــر بوجود  وتابعــت، 
شخص كشــف هذه الشبهات بعد أن قطعت 
وزارة اخلارجيــة ووزارة التجــارة ووكاالت أخــرى 
دعمها للشركة، لكن الســفارة األميركية في 

العراق قررت دعم الشــركة بعــد املوافقة على 
أجراء حتقيق بشبهات الفساد«.

وأكــدت، أن »هــذه التقارير ســتؤثر كثيرا على 
شركة جنرال إلكتريك وخاصة القطاع املسؤول 
عن الطاقــة, وهو أقدم قطاع مهم للشــركة, 
التي تعاني من اخلســائر, والتي تريد بيع عوائد 

لها قد تصل لـ ٢٢ مليار دوالر«.
شــركة جنرال إلكتريك قالــت، إنها »لم تخرق 
أي قانون ولم تتعامل مع أشخاص/ مؤسسات, 
فاســدين/ فاســدة.. وان لديهــا قوانني صارمة 
ومشــددة حتقق في كل شيء ومع كل املوظفني 

)خارج/ داخل(«. بحسب الصحيفة.
الى ذلك، أكد النائب عن حتالف ســائرون، امس 
الثالثاء، أن أكثر من جلنــة داخل مجلس النواب 
ســتتابع تطــورات التحقيق الذي أمــر به وزير 
الكهربــاء لؤي اخلطيب بشــأن املعلومات التي 
اوردتها صحيفة وول ستريت جورنال األميركية 

بشأن فساد شركة جنرال الكتريك.
وقــال عباس عليــوي في تصريــح صحافي، إن 
“مجلس النواب ســيعمل خالل االيــام املقبلة 
علــى متابعة تطورات ونتائج التحقيق الذي أمر 
وزير الكهرباء بفتحه بشأن فساد شركة جنرال 
الكتريك وتورطها بشبهات فساد مع مسؤولني 

في وزارة الكهرباء”.
وأضاف عليــوي، أن “اكثر مــن جلنة في مجلس 
النواب ســتتابع تطورات التحقيق ونتائجه وال 
يقتصــر األمر على جلنة واحــد”، مؤكدا أن “هذا 
االمر ضمن مهام مجلس النواب وســيبقى من 

املتابعني له”. 
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د. باسم سيفي:

في آذار 2018 شــرع مجلس النواب 
العراقــي وعلى عجــل وفي غفلة 
وجهل معظم النواب قانون شركة 
النفــط الوطنية اجلديــد الذي أثار 
جدال واسعا ونقدا شديدا من عدد 
النفط  املتمكنني فــي  كبير مــن 
واالقتصاد والسياسة. وقد قام عدد 
منهــم بطعن دســتورية القانون 
امــام احملكمــة االحتاديــة واصبح 
بصدده  املتخذة  واالجراءات  القانون 
كمثــال ملهزلــة حتايــل دميقراطي 
يقوم فيها ابطــال اللعبة بأالعيب 
الدميقراطية  الروح  فجة بعيدة عن 
وتعاليم رموزنا بأن »ال نكسب احلق 

بالباطل«.
في االونة االخيرة جــاء خبر مفاده 
بــأن االمانة العامة جمللــس الوزراء 
طلبــت مــن وزارة النفــط كتابة 
مســودة جديــدة لقانون شــركة 
النفط الوطنية تأخذ بنظر االعتبار 
الســلبية  واجلوانــب  االنتقــادات 
التي ســجلها املهتمني باملصلحة 
العراقيــة والقانون رقم 4 لســنة 
2018 اخلطير. أرى بأن تشريع قانون 
جيــد لشــركة النفــط الوطنية 
القانون  بسلبيات  النظر  يستدعي 
واســع  بنقاش  والســماح  احلالي 
العراقي  الشــعب  ممثلي  يشــمل 
خارج  واخلبراء  النــواب  في مجلس 

منظومة وزارة النفط.

ما أراه سيئا وخطيرا في القانون 
رقم 4 لسنة 2018 ما يلي:

اوال:
القانون يدعو النشــاء مؤسســة 
ما  بيروقراطية تشمل كل  عمالقة 
يتعلق بالنفــط والغاز العراقي من 
البحث واالستخراج وحتى التسويق 
تباين  يوجد  الصناعية.  والعمليات 
واضح في طبيعة عمل الشــركات 
واملؤسســات املرتبطــة بالنفــط 
املصاحب  الغاز  والغاز، فبعد فصل 
عن النفط تصبح عمليات معاملة 
الغاز والنقل والتصنيع والتســويق 
واملستقبلي  احلالي  واالســتخدام 
ال عالقــة لها بالنفــط. ما يراد من 
شركة النفط الوطنية هو االهتمام 
النفطي  االســتخراج  بعمليــات 
وحقول  شركات  في  حاليا  املبعثرة 
متعددة تغطي مســاحات واسعة 
من االمتداد اجلغرافي للعراق، وهذا 
ذو عالقــة ضعيفــة ليــس فقط 
باســتخدام الغــاز الطبيعــي بل 
ايضا مع تســويق النفط واملصافي 

والصناعات البتروكيماوية.

ثانيا:
القانون يجعل من شــركة النفط 
اجلديــدة، وهــي مؤسســة غيــر 
العاملــني  معظــم  دميقراطيــة 
فيها ســيكونون مــن ذوي الذوات 
ان  واملتنفذين من املهنيــني  برغم 
رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة 
قــد يعينــون من قبل املؤسســة 
الدميقراطية، مؤسسة عمالقة فوق 
مؤسســة احلكومــة الدميقراطية 
فهــي املســؤول االول لتوزيع ارباح 

النفط والغاز بعد حتديد التكاليف 
مع الشــركات اخملتلفة. الشــركة 
%90 من ارباح  تســلم على االكثر 
النفط والغاز خلزينة الدولة وتقرر ما 
تراه مناسبا في توزيع موارد النفط 
والغاز برغم انها ال متثل الشــعب 
كل  ممثليه  ينتخــب  الذي  العراقي 

اربع سنوات.

ثالثا:
ينص الدســتور بــأن النفط والغاز 
ملك الشــعب العراقي في جميع 
احملافظات واالقاليــم، وهذا ال ميكن 
تفســيره بعــدم شــمول االجيال 
املقبلة. النص وكما افســره يعني 
حتقيق عدالة نسبية في التوزيع بني 
مواطني االقضيــة واحملافظات، بني 
القطاع العام واخلاص، وبني االجيال 
احلالية واملقبلة، واالخير يعد اساس 
التنمية املستدامة حيث يجب ترك 
امكانية لالجيــال املقبلة بتحقيق 
مســتوى معيشــي ال يقــل عن 
مستوى معيشــة االجيال احلالية. 
فبأي حق تتســلم الشركة جميع 
ايرادات النفط والغاز وتقرر التوزيع؟

رابعا:
الشــركة كأي شــركة في العالم 

القانونيــة  للمحاســبة  عرضــة 
يعني  افــال  التعويضات،  وحكــم 
هــذا تعريــض ملكيات الشــعب 
الشركة في  وحق  للخطر؟، خاصة 
التصرف في النفط والغاز العراقي 
واالنتــاج مبســتوى تراه الشــركة 
مناســبا وليس الشــعب وممثليه. 
السباب متعددة ستتحيز الشركة 
من  عاليــة  مســتويات  لصالــح 
االنتاج واستنزاف النفط ومع الغاز 
املصاحب خالل ثالثة او اربعة عقود 
وايضا لبيع النفط وهو في املكمن. 
وهل هناك فقرة فــي القانون متنع 
الشركة من بيع النفط والغاز وهو 

في مكامنه؟.

خامسا:
اعفاء الشــركة من قوانني عديدة 
تســري على الشــركات العراقية 
والعاملــة بالعراق امر محير ويدعو 
الى القلق لفتح باب االســتثناءات 
للقوانني العراقية من قبل الشركات 
املتنفذة والقادرة على شــراء الذمم. 
الشركة في  وان اســتقاللية  كما 
حتديــد رواتب وامتيــازات العاملني 
فيها يجعلها مكان لنخبة النخبة 
التي ال تشــارك بقية العراقيني في 
املساوات امام القانون. التقاتل على 

منصب وعمل في الشركة سيكون 
اضعاف مــا موجود فــي تعيينات 

الدولة حاليا.

سادسا:
القــرار  لســلطة  كبيــر  تركيــز 
والتحكم مبــوارد هائلة تقدر مبئات 
يجعل  الــدوالرات  مــن  املليــارات 
الشــركة هدفا النواع متعددة من 
التدخــالت والرشــى مــن الداخل 
واخلارج. في الداخل ســنرى تكالب 
في  املكونــات  وقــادة  املتنفذيــن 
احلصول على مواقــع متقدمة في 
الكبيرة  العقــود  حيث  الشــركة 
متنوعة.  وامتيازات  مكاسب  وآفاق 
ومن اخلارج سنرى تكالب الشركات 
العامليــة للحصول علــى جزء من 
غنيمة الشركة وعقودها وباالخص 

حصة من النفط وهو في املكامن.

سابعا:
عقود  مراجعــة  عليها  الشــركة 
اخلدمــة التــي وقعتهــا احلكومة 
املشــاركة  وليس عقود  االحتاديــة 
كردســتان.  حكومة  وقعتها  التي 
العقود  بداية شرعنة  وهو ما اعده 
التي  الدســتورية  غيــر  النفطية 
وقعتهــا حكومة االقليــم وايضا 

فتح باب التحايل على عقود اخلدمة 
وجعلها مشاركة يسيل لها لعاب 
الشــركات االجنبية ويضاعف من 
استعدادها للرشى بعشرات املرات. 
الفســاد  امكانية  تعاظم  تصوروا 
من عقد شراكة يتمحور حول حقل 
باالســعار  )قيمته  برميل  به مليار 
احلالية 80 مليار دوالر( مقارنة بجعل 
انتــاج احلقل نفســه عقد خدمة 
وانتاج سنوي 30 مليون برميل )مثال 
تكلفــة 8 دوالرات للبرميل وربح 2 

دوالرات(.

ثامنا:
النفط  وزارة  دور  تهمش  الشــركة 
وطنية  شــركات  اليهــا  وتضــم 
متعــددة لــم تشــكل اعتباطــا 
ويجــب ان يكون لديهــا درجة من 
االســتقاللية لضمــان كفاءة في 
العمــل ورقابــة مباشــرة الدولة 
والقطــاع العــام. وضع شــركات 
ومؤسسات عديدة عاملة في اجملال 
النفطــي والغازي وحســب ما ورد 
في القانون حتت اشــراف وسيطرة 
النفط  واحدة هي شــركة  شركة 
الوطنية يجعل من االخيرة شركة 
وبيروقراطية  واخطبوطية  عمالقة 
ال ميكنها حتقيــق كفاءة عالية في 

اجملــاالت اخملتلفة. مــن املعقول ان 
تسيطر الشــركة او يكون لها دور 
االســتخراج  شــركات  على  مؤثر 
املنتشــرة وايضــا شــركات احلفر 
والتحميل  والنقل  واالستكشــاف 
وحقــن املاء، امــا ادارة التســويق 
واملصافــي  الغــاز  وعمليــات 
بعضها  سيكون  والبتروكيماويات، 
خــاص او مشــتركة امللكية، فلن 
تضيف الشركة االم ايجابيات تذكر 

بل كثير من السلبيات.

تاسعا:
وحكومــات  كشــركات  العالــم 
واحترام  الالمركزيــة  نحــو  يتجه 
وشركتنا  والشــفافية  التخصص 
متشــي بعكــس ذلــك فاملركز هو 
ويجب ســيادة  واالكفــأ  االعلــم 
شركات  للغاية.  والســري  السري 
فضلت  وعامليــة  عمالقــة  كثيرة 
االخيــرة جتزئــة  الســنوات  فــي 
الشركة حسب الوظيفة لتحقيق 
استقاللية وكفاءة اكبر. ونرى ايضا 
تنامــي الضغوط على الشــركات 
وباالخص العاملة في االســتخراج 
بان حتترم مبدأ الشفافية  النفطي 
وتهجر سياســة الســري والسري 
للغاية التي تنفع الفاسدين وليس 

اخرجت   2017 اواخر  في  اجملتمعات. 
مبــادرة الشــفافية الدوليــة في 
النفــط العراق مــن قائمة البلدان 

امللتزمة بالشفافية.

عاشرا:
االلية واالســلوب الــذي من خالله 
القانون وصــودق عليه من  شــرع 
اكثر  عليه  اجلمهوريــة  رئيس  قبل 
مــن عالمة اســتفهام دســتوريا 
وتنظيميا واخالقيــا. اصل القانون 
اعدتــه وزارة النفــط وبقــى نائما 
لدى مجلس النواب الشــهر عديدة 
وفجــأة برز للســطح بعــد اجراء 
تعديــالت عليه من قبل نفر معدود 
وخالل ايام او اســبوع في آذار 2018 
وافق عليــه مجلس النــواب الذي 
ســتنتهي اعماله خالل شــهر او 
شــهرين دون ان نعــرف متى جرت 
القراءة االولى والثانية. لم نســمع 
مبناقشــة القانون فــي اجمللس وال 
صادقت  اجلمهورية  ورئاسة  خارجه 
عليه مباشــرة. فأية قوى متمكنة 
وخبيثة كانت وراء تشريع القانون؟، 
وهنــاك ايضا املهزلــة االخيرة في 
تعيني رئيس للشركة ومجلس ادارة 
لها مبخالفة صريحة حتى للقانون 

نفسه.
ما نراه مهما في تشريع قانون جيد 
لشــركة النفط والغــاز الوطنية 
وحســب احلجج املقدمة اعاله هو 
تشــريع قانونني واحد الســتخراج 
النفط وآخــر الدارة الغاز الطبيعي 
لالستهالك احمللي على امتداد القرن 
احلالي وما بعده. ستراتيجية جيدة 
الدارة الغاز تختلف عن استراتيجية 
النفــط من نواحــي عديدة، كمية 
واملعاملة  النقــل  عمليات  املتوفر، 
التطور  وايضا  الصناعات،  والتوزيع، 
املســتقبلي في انتاج غــاز امليثان 
الصناعي وغــاز الهيدروجني وطرق 
االستخدام. كما ويجب تفادي دمج 
او ربط مؤسسة التسويق او ناقالت 
النفط او املصافي والبتروكيماويات 
بشــركة النفط الوطنيــة. املهم 
التأكيــد بانها الشــركة الوطنية 
النفطي  االستخراج  عن  املسؤولة 
في كافة مناطق العراق وليس بيع 
في مكامنه  العراقي سواء  النفط 

او بعد االستخراج.
شــركة النفط الوطنيــة يجب ان 
ال متلك النفــط العراقي وال تتدخل 
وتزج في مســألة توزيع املوارد التي 
واملؤسســات  القادة  مهمــة  هي 
املنتخبــة من قبل الشــعب. جناح 
الشــركة الوطنيــة، وغيرهــا من 
النفطية  واملؤسســات  الشركات 
والغازيــة وحتــى الدولــة، مرتبط 
بدرجة كبيرة مبمارســة الشفافية 
من  العمليات  في جميــع  العالية 
تشــريع قانونها وتنفيذ انشــاءها 
وحتى العقود التي تبرمها الشركة 
واالجراءات التنظيمية واحلســابية 
واالدارية التي تتخذها. عهد السري 
والســري للغاية النافع للفاسدين 
ينتهــي،  ان  يجــب  النفــوذ  وذوي 
ان  يجب  فيها  والعاملني  والشركة 
ال يتصورا بأنهم شــعب اهلل اخملتار 
ال يعاملون مثلما تعامل الشركات 
العراقية ومثلمــا يعامل املواطنني 

العراقيني.

عشرة أسباب تستوجب تشريع
قانون جديد لشركة النفط الوطنية

في اآلونة األخيرة جاء خبر مفاده بأن األمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت 
من وزارة النفط كتابة مسودة جديدة لقانون شركة النفط الوطنية تأخذ 

بنظر االعتبار االنتقادات والجوانب السلبية التي سجلها المهتمون بالمصلحة 
العراقية والقانون رقم 4 لسنة 2018 الخطير
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حذام يوسف طاهر

حاوره زياد ميمان* 
   

 كيف ترى الشعر وســط املتغيرات، 
هل يغيب، ويظهر بديال عنه لون ادبي 
جديد يتماشى مع مايحدث من تطور 

؟
ـ الشــعر حقيقــة جوهرية شــكلت 
لإلنســان،وابتنى  الروحــي  النشــيد 
والواقعية،ومــد  الســحرية  ممالكــه 
جــذوره ملســاحات التاريــخ البعيــدة 
عوالم  اإلنساني..وألنه  للشجن  مرافقا 
سحري،فهواليدخل  مزيج  من  متخلقة 
اآلخر،بــل  مــع  ســلعية  منافســة 
كنشــيد  بخصوصيتــه  يحتفــظ 
ذهني  كنشــاط  ســرمدي،وخصائصه 
كيميائه الكلمات،وهي تقطرسالفتها..

نعــم انــه زمــن الســرد االن وبجميع 
األنصع  الوجه  الرواية  متونه،وتشــكل 
الذي يتصــدر واجهــات املكتبات،وهذا 
افاق  وانفتــاح  العصر  لتحــوالت  عائد 
جديدة في مديــات التعبير..لذا الخوف 
على الشــعر فثمة دائمــا لقى ً ذهبية 

تلصف حتت التراب.

 ملاذا انت مقل في نتاجك الشعري...؟
ـ أنا لست مقٌل في نتاجي الشعري،لدي 
الكثير،ولكن فرص النشــرفي الدوريات 
الثقافيــة واألدبية لم يعد يكفي. وعلّي 
دوما ان اختار مســاحة النشر املناسبة 
نتاجي  لــه  ارســل  الذي  املطبوع  ونوع 
نصا ومقاال.ناهيــك ان ثمة قلقا داخليا 
يعتمل بي وانا مبواجهة القصيدة حلظة 
كتابتها وعلّي ان احترم زمنها وغنجها 

ومراوغتها.

 حضــورك طاٍغ في الشــعر،ماذا عن 
القصة والرواية...؟

- حضوري كشاعر منذ بداية الثمانينيات 
اســس لي قاعدة استناد ثابتو وواقعية، 
واصبحت القصيدة شــغلي الشــاغل 
وهْمــي املؤرق كــي تكــون والدة مؤثرة 
اجلمالية.ويبقى  بصياغاتهــا  حتتفــظ 
الكتابــة عموما  في حقل  اشــتغالي 
حاضر، لكني لم اجــرْب كتابة القصة 
القصيرة،تصحبني خوف ما في مشروع 
كتابة رواية..!!!ولكن هناك ثالثة نصوص 
اســميها:فائض  منجــزة  مســرحية 
شــعري،،هي مايجعلنــي ادورفي حقل 
أحجارها  الــدوام  على  الكتابة،والتقط 

الكرمية ومحارها اخلفي.

 أنت شــاعر وناقد،هــل يغلب الناقد 
على قصائدَك...؟

النقــدي  اشــتغالي  لــدي  نعــم،،  ـ 
الشعرية  النصوص  املستمرواملؤثرعلى 
املتوافرة،مع احلفر في حيثيات الشــعر 
نظري  زاويــة  هــو  وتنظير  كمفهــوم 
لألشياء والنصوص. لكنها تبقى وجهات 
النص  نظر ومحاولة مستدمية لتحليل 
الشــعري الذي امامي وقــراءة طبقاته 
وصــوال الى اســتخالص اســتنتاجات 
جمالية من شــانها ان تعبر عن اهمية 
النص الشــعري.اما عــن دور الناقد في 
دواخلي فهــو يتوقف عند فحص النص 
وتزيــن معماريته وصوال الــى اكتماله 

اجلمالي.

 مامدى اشــتغال النقــاد العراقيني 
على اجملاميع الشعرية الصادرة..؟ 

ـــ بدءا اقول ان النتاج الشعري العراقي 
فــي تزايد مذهل، لعــدة عوامل اكثرها 
العروج عليها،لذا  ايجابية لست بصدد 
ارى ان اقالم النقاد العراقين التستطيع 
اللحــاق بهذا الكم الكبيــر من النتاج 
قيمة  اصداراحكام  الشــعري،وبالتالي 
حاصل....لكن  هــذا  عام،ورمبا  كمفهوم 

متابعة ملا ينشــر في الصحف واجملالت 
العراقية والدوريات الثقافية اجد الكثير 
من املعاينــة النقدية لدواوين ومجاميع 
شــعرية اخــذت حقها من املمارســة 

إلجرائية ))النقد((.

مقــاالت  ضــم  نقــدي  ككاتــب   
ودراسات،،ضعنا في صورتِه..؟

ــــ ))اإلقامة في جســد الشــعر(( هو 
كتابــي النقدي الصادر عــام 2013 عن 
احتــاد ادباء وكتاب ميســان. واشــتمل 
رغم صغر حجمه على قســمن: األول 

مشفوعة  متنوعة  قراءات  اجرائي...وهو 
بوجهات نظر نقدية وطرق حتليل نصية 
لعدد مــن التجارب الشــعرية لدواوين 
صادرة لشــعراء عراقين،، مــع اضافة 
هامــة اال وهي قــراءة جــادة وفاحصة 
لتحديــث اخلطاب الشــعري في جتربة 

الشاعر العربي الكبير محمود درويش.
الثاني، فقد ضــم مهادا  اما القســم 
نظريا للشــعر جتربــة ومفهوما وكونا 
املنشــورة في  آثيرا،،متثلتــه مقاالتــي 

الصحف والدوريات العراقية والعربية.

 مــا موقــع الشــعر فــي مواجهــة 
األرهاب.؟

ـ اعتقــد ان الشــعر طوال مســيرته 
الباذخة في حقول احلب او احملتدمة بوجه 
الى جانب  الطغاة واالستبداد، قد وقف 

اإلنسان منتصرا لقيم اخلير والسالم.
وبالتالي فهو نشــيد سرمدي رافق بني 
البشر منذ اول رُقيٍم سومري وحتى اخر 
نص شعري ســيكتب.لذا يبقى الشعر 
رســالة اجلمــال وهي جتــدد بعثها الى 
العالم متسربلة بثوب الضوء رغم كل 

عذابات العالم.

 ماذا تقول للشعراء اليوم...؟
ـ الشــعر دروب قدميــة، وطرقات التدل 
احيانــا ســائريها، اال مــن كان صانعا 
ماهرا. والشعر هو اإلقامة في عذاب من 
نوع اخر،ذلك انه ))اليفرح((..!! والشــعر 
احلــق جتليات فــي حضرة محبــوٍب قد 
والصبر  اجملالدة  يغيب...وعليك  يحضراو 
اجلميل.والشعرصلٌب متحقق في أزمنة 
الكراهيِة واإلرهاب واالندثار،،لكنه مقيٌم 
ابدا مثل  واملنبعث  املتجــدد  في خلوده 

فينيق....

* كاتب أردني

دأب عــدد مــن املؤسســات املدنيــة الثقافيــة 
واالجتماعية، على منح املشــاركن في فعالياتها 
شــهادات تقديريــة، يكتب بها النشــاط واجلهة 
قالبا جلملة محددة،  واملمنوحة!، متضمنة  املانحة 
كأن تكون نشــكر لكم تعاونكم او مشاركتكم او 
ما يقترب من هاتن اجلملتن، كما دأب املمنوح لتلك 
الشــهادة بعرضها على جميع وســائل التواصل 
االجتماعي، فيس بوك وانستغرام ، وتويتر،  وواتساب 
ووووو الخ من التطبيقات التي اسمع بها وال اعرف 

ماهيتها حقيقة.
موضــوع الشــهادات التقديرية قضية تســتحق 
أن نقــف عندها، وتشــذيبها ألنها علــى ما يبدو 
اكتســحت مســاحات كبيــرة من النشــاطات 
الثقافيــة واملدنية بالعموم، حتى اننا بتنا نســمع 
بأشــخاص ليس لهم أي منصب او نشاط متميز 
وال هم بنجوم للمجتمع العراقي، هؤالء كرماء جدا 
مبنحهم للشــهادات التقديريــة )املتواضعة( لكل 
من هب ودب!، والتي ينتقدها البعض ويشبهها ب 
)كارتونة( تقدير!، وحجتهم بهــذا انها غير مرتبة 
وال انيقة وتتلف ســريعا، وال يتجاوز سعرها مائتان 

وخمسون دينارا ال غير!.
احلقيقــة ان انتقاد البعض لها منطقي ومن حقه، 
سيما وبعض اجلهات املانحة لتلك الشهادة متنحها 
)بدون وجع قلــب( !، ألنها ال متنحها ملن اجتهد مثال 
وعمل بجــد وإخالص ومتيز عن زمالئــه، بل متنحها 
لــكل من حضر وليس بالضرورة ان يكون مشــارك 
بواحدة من الفعاليــات!، فما يهمها هنا هو توثيق 
تلك الفعالية، وتوثيق فقرة تســليم الشــهادات 
التقديرية وعرضها رمبا على اجلهة املانحة لها دعما 

لنشاطاتها.
شخصيا حصلت على عدد كبير جدا من الشهادات 
التقديريــة من قبل عدد من املؤسســات الثقافية 
واالجتماعية واإلعالميــة، جلهدي في مجالي االدب 
واالعالم، وأحيانا ترســل لي بيــد أحد الزمالء لعدم 
متكنــي من احلضور، وفي أحيــان كثيرة كنت اخرج 
التقديرية، إلدراكي  قبل فقرة تسليم الشــهادات 
بأن هذه الورقة او الكارتونة ال تعبر عن مدى جهدي 
وانتمائــي، وإلدراكــي أيضا لبؤس وتواضع شــكل 
الشــهادة التي ال تتناسب مع حجم العمل املناط 
بــي، خاصة وانا أعمــل بجد وإخــالص دون انتظار 
شــكر من أحد بل أعمل ألني أحب عملي ونشاطي 

الثقافي واملدني.
باملقابل هنــاك من يعتنــي مبوضوع الشــهادات 
التقديريــة ويهتم بهــا، وهذا نابع مــن تقديرهم 
احلقيقي ملن ســيمنح هذه الشهادة، فنراها انيقة 
وبراقة وبها جهد واضح وحرص كبير على ان تكون 
محــط أعجاب وفــرح املمنوحة له، مثال االســم 
انيقــة ومحددة لهذا االســم  مطبــوع بطريقة 
حصرا، عكس بعض الشــهادات التي تأتي جاهزة، 
ومتأل فقط باالسم، من هنا أقول ان شهادة التقدير 
البد ان تكون ممنوحة مبحبة صادقة وتقدير حقيقي 
وليس مجاملة او لســد فراغ فــي الفعالية، حتى 
تكون شهادة حقيقية للمشــاركن، وليس مجرد 

)كارتونة(!.
أخيرا البد من توجيه الشــكر الحتاد أدباء ميســان، 
حلرصهم على جمال وجاذبية شهاداتهم التقديرية، 
النابعــة مــن تقديرهــم ألنفســهم كمانحن، 
وتقديرهم ملن مينحونه هذه الشــهادة فكانت بحق 

شهادة تقدير.

الفرق كبير بين شهادة 
تقديرية و)كرتونة( تقديرية

الشعر حقيقة جوهرية شكلت النشيد الروحي لإلنسان
الشاعروالناقد العراقي نصير الشيخ ..

حوار

نصير الشيخ

علوان السلمان
 

القصيــرة  القصــة  امتلكــت  لقــد 
ارثــا قصصيــا منــذ ثالثينيــات القرن 
االجتماعي  احلراك  العشرين كاشفا عن 
والسياسي واالقتصادي باسلوب حكائي 
وواقعية مفرطة تفتقر ملقومات الســرد 

وتقنياته وآلياته الفنية.
  وما ان حل العقد الســتيني وهو معبأ 
مبعطيات حداثية وترجمية وانفتاح على 
الفضاءات اخلارجية وجســامة االحداث 
املرافقة لســنينه التي شــكلت حافزا 
ودافعا لدى القصاصــن لتجاوز املألوف 
وتأســيس خطاب قصصــي ينطلق من 
سردية  واســاليب  فنية  تقنيات  اعتماد 
مســتفزة لذاكرة املســتهلك)املتلقي( 
الســتنطاق  الفكرية  خلزانته  ونابشــة 
عوامله..فضال عن اســتيعابها للتحوالت 
االجتماعيــة والسياســية وتقــدمي ما 
هــو معرفي وجمالي  يتناســب والوعي 
اجملتمعي..لــذا كانت القصــة القصيرة 
منســجمة مع خطاب الواقع وتلبيتها 
والسياســية  النفســية  للحاجــات 
بحاجة  هو  الذي  للمســتهلك)املتلقي( 
الــى خطــاب ثقافي يتماهــى ومنطق 
الظواهر  اعمــاق  والغــوص في  العصر 
الفاعلــة فــي احلــراك االجتماعي من 
البالغية)اجملاز  واالســاليب  الرمــز  خالل 

واالستعارة ..(..
    لكن املفارقة الكبــرى حدثت ما بعد 
حركة التغيير النيساني2003..اذ شهدت 

تراجعــا ملفتا  القصير  القــص  حركة 
الروائية.. الظاهرة  للنظر مقابل تسييد 

ملا متتلكه من مســاحة تتناسب وحجم 
حراك خطاب الواقع..واستجابتها حلركة 
امتالكها  بحكــم  ومعطياته  ايقاعــه 
امكانيــات بنائية الســتيعاب متغيرات 

املرحلة احلياتية..كما نرى..
ومع ذلك ظل حضور القص القصير فعال 
ثقافيا مؤثرا باقتناص وتسجيل االحداث 
املستهلك)املتلقي(  تستفز  التي  اجلزئية 
للتفاعل  وجتره  الفكريــة  خزانته  وحترك 
مع خطــاب الواقع من اجل انتشــالها 
تقنيــات  بتوظيــف  ســكونها  مــن 
اليومية  والغرائبية  متســاوقة  حداثية 
ومســتجيبة خلطابه املكتنز مبعطياته..

املتداخل  الواقــع  التعبيــر عن  ومن ثم 
مع اخليال لتشــكيل موقف مؤطر باطار 
احلياة بصورة ايحائية محققة لوظيفتها 
الوعي  اللغة من خالل  اجلمالية بتفجير 
االبداعية  العمليــة  لوظيفتها..كــون 
باختالف اشــكالها وتبايــن مضامينها 
انســانية  تســجل  فنية  عمليــة  هي 
ورؤاه  املنبثقة مــن خياله  املنتج)املبدع( 
الفكرية التي تكشــف عما ميتلكه من 
خزين معرفي يوظفه من اجل اداء رسالته 
االنســانية..لذا قيل)ان تكتب تعبيرا عن 
نفسك بصدق فهذا شــيء عظيم..اما 
ان تكتــب عن الناس بصــدق فهذه هي 
ادق  العظمة بعينها..(..النه يكشف عن 
الدالالت النفسية والعالقات االجتماعية 
ومينحهــا ملســتهلكها بنســيج فني 
التي  واالحــداث  للوقائــع  مســتلهما 

ويخرجهــا  فيســتنطقها  يقتنصهــا 
من دائــرة احلدث الطبيعيــة الى عوالم 
التكنيك  باعتماد  انســانية  شــمولية 
الفنــي احملــرك للذاكرة مــا بن)الزمان 
)املغلق/املفتوح/ اشــكاله  بكل  واملكان 

العتبــة...( وحركــة الشــخوص واحلوار 
الذاتي)الداخلي(واملوضوعــي  بشــقيه 
بدواخلها  يدور  )اخلارجي(.. للكشف عما 
لتحقيق وظيفة جمالية بتحريك الواقع 

وتفجيره  ..
النــص  االخيــر(  و)تراتيل..العــكاز     
اجملموعة  احتضنتــه  الــذي  القصصي 
التي جعلــت منه مرتكزها  القصصية 
العنوانــي ونســجت عواملهــا انامــل 
القــاص والروائــي محمد علــوان جبر 
واسهمت دار ومكتبة عدنان على نشرها 
وانتشــارها/2015..كونها تتجاوز املالوف 
وتتوغل فــي املعنى بتركيزها على الهم 
االجتماعــي كمحرك فاعــل ومؤثر في 
الواقــع االجتماعــي داخــل بنية النص 
والذي يحدد الوعي االجتماعي..ابتداء من 
العنوان املستل من احد نصوصها واحمللق 
في عوالم احللم املعبرة عن ســيميائية 
وظيفة)وصفية  وحتقــق  التدليل  متارس 
مقطعه  وتعيينية(عبر  واغرائية  وداللية 
النصي املركب من ثالث فونيمات شكلت 
التضــاد بصريا ودالليــا ومنحت  حلظة 
النص هويته التي تســهم في استقراء 

بنياته وحتديد مقاصده..
  )دون ان انتظر الصباح..الني قررت سيدتي 
ان اعيد اليك طرف زوجك..    بعد ان انهى 
كالمه ســاد بيننا ســكون لم يقطعه 

ســوى صــوت تنفسه..احسســت انه 
يتنفس بعمق وســرعة..وقبل ان يواصل 
الــكالم قاطعته بلهجــة هي مزيج من 
القسوة واحلنان..لهجة آمرة فيها الكثير 
من الود الذي دهمني وانا اشــم الرائحة 
الغريبة تهيمن على حواسي مرة اخرى.. 
وما الضير في ان يقودك الطرف كل يوم 
الى بيتي؟نهضت من مكاني وانا اساعده 
على ارتداء الطرف..ترك العكاز في مكان 
جلوسه..وال أعلم هل سمعني وانا اعيد 

عليه  عبارتي..
)ما الضير في ان يقودك الطرف الى بيتي 

كل يوم(..
النه ســرعان ما فتح الباب واختفى في 

الظالم    /ص28..
   فالقــاص يثري نصــه بتنويع الضمائر 
وهو يتنقل من )ضمير املتكلم الى ضمير 
الغائب واخملاطب..(عبــر جدلية االلتفات 
املنظورات.. وتغير  االنتقال  وقوة  السردي 

لذا فاملشــهد الســردي عنده يتشكل 
من خالل تداعــي الزمن في الذاكرة التي 
تستدعي املاضي وتستحضر قيمه ورؤاه 
واحداثه حتى يصير بؤرة النص ومرتكزه 
الــذي يبدأ من مســتوى الوعي ويغوص 
داخل مســتوى الالوعي ليكشــف عن 
الوهــم الذي يتحرك والواقــع التاريخي 
فيســجل تفاصيل احليــاة ويتعامل مع 
الرغم من  لينســج همه..وعلى  العادي 

ذلك فانــه ال يتجرد من دفئــه وحلظته 
املشبعة برائحة احلياة من اجل الكشف 
عــن االمنوذج االنســاني املنبثق من واقع 
التشــظي كوحدة متكاملة في العمل 

الفني..
    ـ النص يكشــف عــن مجموعة من 
بقصدية  تتوظــف  التــي  التداعيــات 
املتسلطة  التفســيرات  بعض  لتعطي 
على ذهنه حتى ان النص يصبح قطعة 
من حيــاة متحركة ال تعرف الســكون 
مبشــاهدها التــي تكشــف عــن وعي 
ســردي يعتمد التكثيــف واالختزال في 
الشــخصيات واالحداث والزمكانية وهو 
يدور حول حدث ينو ويتصاعد ويتناســل 
الى عدة احداث بســرعة في اجتاه واحد 
ضمن حبكــة مركزة توفــر الفكرة في 
تتابــع جمالــي مطــرد وهــي مكتنزة 
بالشــعرية املمتدة على جســدها كي 

حتقق احلالة الشعورية..
   فالنــص يعتمــد اجلملــة الســردية 
البسيطة في وظائفها احلكائية واملتميزة 
بخاصية احلركة وســمة التوتر الناجت عن 
تغلــب اجلملة الفعلية وانتشــارها بن 
ثنايا الســرد وبداياته..فضال عن  انه ميتاز 
بدقة التشــخيص وتوظيف الرمز الدال 
بلغة موحية مكتنــزة بحيوية افعالها 
ومجازية صورها وقوة تراكيبها املكتظة 
والكنايات..  والتشــبيهات  باالستعارات 
فهــو يوظــف الفعل املضــارع للداللة 
احلدث...واســتدعاء  اســتمرارية  علــى 
املاضي للكشف عن جذور االزمة  وخلق 
صــور مكتنزة مفعمــة بالتوتر الدرامي 

القائمة على صراع  السردية  والدينامية 
بنية شكلية خلطابه  واعتماد  التضادات 
والزمكانية  واحلدث  الشــخصية  بتوافر 
مع ارتكاز على التكثيف الذي يحدد بنية 
النص وفاعليته املؤثرة باســلوب يعتمد 
االقتضاب ويتجنب الوصف االستطرادي 
مع التجــاوز الى ما هــو مجازي..اضافة 
الــى انــه يوظف عنصــر االســتقراء 
منطلقا من اجلــزء الى الكل كي يباغت 

املستهلك)املتلقي(..
   وبذلــك كانت )تراتيــل العكاز االخير( 
جتربة تنطوي علــى هواجس معبرة عن 
مكنونات احلدث ومســتجيبة ملعطيات 
الواقع باستقرائها نبض احلياة وتفجيره 
داللة وايحاء..فضال عن انسنته اجملرد من 
اجلمــاد وحتويله الى قناع رمزي قائم على 
التشخيص االستعاري واملفارقة املوحية 
التي حتمل بن طياتها الســردية دالالت 
انسانية تسهم في حتقيق فكرة معمقة 
من جهــة وحتريــك الذاكــرة لتحقيق 

املنفعة واملتعة من جهة اخرى..
  )ســيدتي انا ادير مقهى صغيرا هناك..
واشــار ناحية مكان ما ..مقهى صغيرا 
حتت ظالل شــجرة ســدر عمالقة..متاما 
حتت اليافطــة التي كانت حتمل اســم 
املكان الذي كنا نســتلم منــه اطرافنا 
واالذرع  الســيقان  االصطناعية..نكــوم 
الصناعية حتت الشــجرة..نعرضها حتت 
الضوء..جنلس حولها نحدثها وحتدثنا..رمبا 
كان بعضنا يســمع البعض االخر..اقول 
رمبا..التستغربي وال تقولي انني مجنون..( 

/ص23..

دراسة

شعر

القصة القصيرة اآلن )تراتيل العكاز األخير( أنموذجًا
دراسة شاركت في الدورة السادسة لمهرجان الكميت 

جاللة الموت 

ميادة األشقر

إيٍه يا جاللة املوت
إّنني أُبَّجل اختيارك

أُبَّجل ذوقك 
حن تختار 

أشجارنا اإلنسانية الباسقة 
وتقطف ثمارها بأيديك املاردة

التي ترفع صوجلان القدر عالياً

صمت املقابر يرسم سطوتك
في أفق الوجد 

ً حن تبدو دموعنا لؤلؤاً منثورا
على صدرك الواسع

أّيها املعلم اجلليل
لقد تعلمنا منك 

لغة التراب 
تلك التي تنزف 
قصائد وخطباً 

وأسراب طيور مهاجرة 

حتلق باجتاه شمسك البعيدة 
مخلفة وراءها 

حدائق يتيمة وقلوباً مثلومة 
وكم يزدحم الكالم في أعماقنا

أنهاراً محبوسة 
ألنَّ لسان التراب يقول كل شيء 

هل يكفي بخور وماء ورد 
عطراً لفقداننا وانتظارنا 

على حافة الزمن 
هل يكفي شارع مهجور 

خلطى الذاكرة 
التي ثقبتها احلرب وتسربت 

منها األزمنة 
أيها املعلم اجلليل 

ياجاللة  املوت 
أنت أدرى مبا في أعماقنا من 

حياة 
نحن الصاعدين إليك 

مع نسغ الشجر الصاعد
ماًء و دماًء وكالم

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اليوم  تعاود عجلة الدوري املمتاز، 
اخلميــس، دورانهــا بعــد توقف 
اضطــراري ملدة اســبوعني، متثل 
الوطني  املنتخــب  بتحضيــرات 
البوليفي، وذلك  املنتخــب  للقاء 
بإقامة 5 مباريات ضمن منافسات 
اجلولــة الثامنــة، حيث يحتضن 
ملعب الكرخ لقاء فريقي الطلبة 
الفريقان  يحــاول  حيث  والكرخ، 
والبقاء  املبــاراة،  بنقــاط  اخلروج 
فــي دائرة املنافســة على املراكز 
النجف  فريقا  ويتقابل  املتقدمة، 
على  الكهربائيــة  والصناعــات 
وهي  االوملبــي،  النجــف  ملعب 
النجفي  للفريق  مؤاتيــة  فرصة 
والهروب  االول،  فــوزه  لتحقيــق 
من القاع برصيــد نقطتني، فيما 
سيكون فريق الصناعات، صاحب 
امام  5 نقاط،  18 برصيد  الترتيب 
مهمة صعبة خــارج الديار، وفي 
ملعب الســماوة ســيكون لقاء 
اجلاريــن الســماوة والديوانيــة، 
وميتلك الفريــق الديواني 6 نقاط 
في املركز 15، وجلاره الســماوة 5 

نقاط في املركز 17.
بغداد  امانــة  فريقــا  ويتواجــه 
وضيفــه الكهرباء علــى ملعب 
االول، حيــث ســيحاول الفريــق 
نتائجة اجليدة،  البغدادي مواصلة 
وحتسني موقعه في الالئحة التي 

يحتــل فيها املركــز 11 برصيد 8 
الذي  الكهرباء،  فريــق  أما  نقاط. 
يتذيل القائمــة برصيد نقطتني، 
والعودة  اوراقه  ترتيب  يحاول  فإنه 
من جديد الى مســتواه املعهود، 
وفي ملعب الفيحاء سيقام دريبي 
محافظــة البصرة الــذي يجمع 
املينــاء ونفط اجلنوب، وســيكون 
فــارق النقطة الواحــدة بينهما 
الدافع احلقيقي للمنافســة من 
اجل اخلروج بنقاط املباراة الثمينة، 
املركز  حيث يحتل نفــط اجلنوب 
أما فريق  9 نقاط.  التاسع برصيد 
املركز  الــذي يتواجد فــي  امليناء 
وتتواصل  نقــاط،   8 برصيــد   11

املنافسات يوم غد اجلمعة بإقامة 
3 مواجهات، ففي ملعب الصناعة 
يلتقــي فريقا النفــط والبحري، 
وســيكون ملعب الكرخ مسرحاً 
فريق  فريق احلسني وضيفه  للقاء 
اربيــل، في حــني يحتضن ملعب 
التاجــي مبــاراة فريقــي احلدود 
والقوة اجلوية، وتختتم املواجهات 
بعد غدٍ الســبت بإقامة املباراتني 
ســتجمع  االولــى  املتبقيتــني، 
ميسان  ونفط  الشــرطة  فريقي 
على ملعــب امانة بغــداد، وفي 
ملعب النجف االوملبي ســيكون 
لقاء فريق نفط الوســط وضيفه 

الـزوراء.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعادل املنتخــب الوطني بكرة 
القدم سلبيا مع نظيره بوليفيا 
التي  الدولية  الودية  املباراة  في 
جرت بينهما مســاء أول أمس 
على استاد خالد بن محمد في 
اإلمارات، في إطار اســتعدادات 
في  للمشاركة  العربي  الفريق 

أمم آسيا 2019.
العراقي  املنتخب  ويســتكمل 
مرحلة التحضيرات، مبعســكر 
قادم يشــهد إقامــة مباراتني 
أمام الصني وفلســطني يومي 
24 و28 كانــون أول املقبل، إلى 
جانب البحث عــن ودية أخيرة 
2 كانون الثانــي، قبل أيام  يوم 
من انطالقة البطولة اآلسيوية.
يذكر أن املنتخب الوطني يلعب 
ضمن فرق اجملموعة الرابعة إلى 

جوار إيران وفيتنام واليمن.
املركزي  االحتــاد  نفى  ذلك،  إلى 
لكــرة القــدم االنبــاء التــي 
مفاحتة  حول  مؤخرا  اشــيعت 
االخيــر أي احتــاد وطني لتأمني 
مباراة فــي االطار الدولي الودي 
مطلع شــهر كانون الثاني من 

العام املقبل.
املنتخبات  جلنــة  رئيــس  وقال 
الوطنيــة، فالح موســى، بعد 
اعتــذار االحتــاد العمانــي عن 
مباراة  خلــوض  دعوتنا  تلبيــة 
في االطــار الدولي الــودي، لم 
تتم مفاحتة اي احتاد شــقيق او 
صديق اخر خــالل املدة القليلة 
املاضية لعدة اعتبارات مرتبطة 

باجلوانب الفنية.

واضاف: عملية اختيار املنتخب 
حسابات  في  ســنضعه  الذي 
اخــر ”البروفــات“ الدولية قبل 
ولــوج املنافســات، يجــب ان 
تخضع لقياســات فنية بحتة 
يتحكم في حتديدها املدرب، وإال 
قد تكون ســلبياتها اكثر من 
االخير  وان  ســيما  ايجابياتها، 

يشــترط ان تقام املباراة ضمن 
ايام املعســكر التدريبي االخير 

في دولة قطر.
واختتم حديثه، قائالً: ســننتظر 
عــودة اجلهاز الفنــي للمنتخب 
الوطني بغيــة عقد اجتماع في 
التدريبي  املعسكر  لتقومي  بغداد 
فــي االمارات، وعوائــد مواجهة 

بوليفيا قبل حتديد االطر العامة 
للمنتخب الذي ســنواجهه في 
الثاني من شهر كانون الثاني من 
العام املقبل مبا يتالءم والسياسة 
الفني لكتيبة  الفنية للجهــاز 

االسود.
قال باسل كوركيس، املدير اإلداري 
ملنتخب العراق، إنه سيتم إعالن 

للفريق  النهائيــة  التشــكيلة 
خلوض كأس آســيا، في اخلامس 
املقبل.ونقلت  األول  كانــون  من 
وكالة األنباء العراقية عنه قوله 
املقبل  الشــهر  مــن  «اخلامس 
ســيكون موعدا إلعالن القائمة 
الوطني  للمنتخــب  النهائيــة 

لبطولة آسيا».

جلاسنت  بديل  «استدعاء  وأضاف 
الفني  يــد اجلهــاز  ميــرام في 
للمنتخب الوطني» في إشــارة 
الواليات  في  املولود  املهاجم  إلى 
أعلــن  ميــرام  املتحــدة.وكان 
يوم الســبت أنه ســيغيب عن 
التشكيلة املشــاركة في كأس 
آسيا في اإلمارات، بعد خضوعه 
جلراحة لم يكشف تفاصيل عن 

طبيعتها.
لكــن تقاريــر صحفيــة قالت 
إنــه يعانــي من مشــكلة في 
القدم اليســرى تعرض لها أثناء 
كولومبوس  ناديه  مع  مشاركته 
األمريكي  الــدوري  فــي  كــرو، 

للمحترفني.
فــي  املولــود  ميــرام،  وكتــب 
على  عراقيني،  ألبوين  ميشيجان 
إنســتجرام «اجلراحــة لم تكن 
خطيــرة، ولكن كــي أعود أقوى 
املقبل،  املوسم  وأكثر صحة في 
يتوجب أن آخذ أكبر قســط من 

الراحة».
وأضاف «إلى أهل العراق وزمالئي 
أنا  في املنتخب الوطني واملدرب، 
آســف لن أمتكن من اللعب في 
كأس آسيا 2019، وسأكون أكبر 

املشجعني لكم من البيت».
واعتذر منتخــب عمان عن عدم 
مواجهة العراق وديا مطلع العام 
تتعلق  فنيــة  املقبل، ألســباب 
مدرب  فيربيك  بيــم  بالهولندي 
آسيا  كأس  قرعة  عمان.وأوقعت 
العراق فــي اجملموعة  منتخــب 
الرابعة مع إيران وفيتنام واليمن.
وتقــام البطولة بني اخلامس من 
كانون الثاني واألول من شــباط 
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«األثقال» يشارك في بطولتي 
العرب والتضامن اإلسالمي

تسمية اللجان العاملة 
التحاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
 يشــارك العــراق في بطولــة العــرب والتضامن 
االســالمي التي تقام في مصر خالل شــهر كانون 
االول املقبــل.. صرح بذلك محمــد كاظم مزعل، 
رئيس االحتاد، وقال: ان البطولة التي تقام للمدة من 
الثامن لغاية السادس عشر من كانون االول املقبل 

ستكون مؤهلة للدورة االوملبية.
واضاف: ان بني 9 الى 10 رباعني سيمثلون العراق في 
البطولة، الى جانب الرباعتني هدى ســالم وهديل 
ســالم، واملدرب عباس احمــد، واتوقع ان نخرج من 
هذه املشــاركة بنتائج متميزة تعزز ما حققناه في 

االستحقاقات القادمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
سمى االحتاد املركزي بكرة اليد، في اجتماعه االخير، 
اللجان الفنية العاملة بتشــكيلته اجلديدة والتي 
ضمــت املالكات العلمية واصحــاب اخلبرة، لتكون 
اليد املساهمة في التعاون مع اسرة االحتاد لتطوير 

اللعبة نحو االفضل.
واعلن، محمد هاشــم االعرجي، امني ســر االحتاد: 
ان جلنة املســابقات ستكون برئاسة الدكتور سعد 
خميس، وعضوية محمد عبدالرضا وحســني علي، 
فيما يــرأس جلنة االنضابط عالء شــكر، وعضوية 
الدكتور فؤاد متعــب وعبدالكرمي علي، ويرأس جلنة 
احلكام، احلكم الدولي فاضل كاظم، وعضوية طاهر 
مهدي وقحطان فاضل، ويرأس جلنة املدربني الكابنت 
قتيبــة احمد، وقــد خوله االحتاد تســمية اعضاء 

اللجنة.
وقرر االحتاد تشــكيل جلنة برئاسة محمد االعرجي، 
امني ســر االحتاد، إلعداد منهاج االحتاد لهذا املوسم 
يتضمن جميع النشاطات، كما سيترأس االعرجي 
جلنة التســويق، وســميت عضوة االحتــاد، اعتبار 
محمد جعفر، لرئاســة جلنة النساء، وسمى االحتاد 

ً للمكتب االعالمي. حسام عبدالرضا مديرا
واوضح امني سر االحتاد: ان تعليمات بطولة الدوري 
املمتاز لهذا املوسم، والذي تنطلق مبارياته يوم 30 
تشــرين الثاني اجلاري على مرحلتــني، نصت بإنزال 
فريق النادي الذي ينسحب بعد اجراء قرعة املباريات، 

وحتديد مواعيدها، الى دوري الدرجة االولى.

مدريد ـ وكاالت:

برغم خسارة برشــلونة ملواجهته أمام 
ريال بيتيس بأربعــة اهداف مقابل ثالثة 
أهداف على ملعبه بـ»الكامب نو»  ضمن 
بطولة الدوري اإلســباني ، إال ان هدافه 
األرجنتيني ليونيل ميســي استفاد من 
تلــك املباراة على الصعيد الشــخصي 

.ً بتسجيله رقماً قياسياً جديدا
وكان ميسي قد ســجل في مرمى ريال 
بيتيس هدفــني ليرفع رصيده التهديفي 
مع برشــلونة إلى 566 هدفاً خالل 650 
مباراة في مختلف املسابقات الرسمية 
احملليــة واخلارجية ليتفــوق بذلك على 
اســطورة املالعب األملانية جيــرد مولر 
ميونيخ  بايرن  لنــادي  التاريخي  الهداف 
والدوري األملاني مــن حيث عدد االهداف 

املسجلة مع نفس الفريق.
هذا وجنح ميســي في جتاوز مولر بفارق 
هدف واحد بعدما اعتزل الهداف األملاني 
وفي رصيده 565 هدفاً سجلها لـصالح 

«العمالق البافاري» دون غيره.
كما ســاهمت الثنائية التي ســجلها 
ميســي في مرمى ريال بيتيس بإقترابه 
مــن رقم األســطورة البرازيليــة بيليه 
الذي ســجل 643 هدفــاً بقميص نادي 
ســانتوس البرازيلــي ، حيــث اصبحت 

هدفاً،   77 بينهما  التهديفية  املســافة 
وهو فارق بإمكان ميســي تقليصه قبل 
نهاية املوســم اجلاري ، كما ميكنه جتاوزه 
قبل انقضاء عقده مع برشلونة في عام 

.2021
واشــاد موقع النادي الكتالوني بالعودة 
القوية مليســي بعد غيــاب عن املالعب 
دام ملدة ثالثة اســابيع بســبب اإلصابة 
التــي تعرض لها فــي ذراعه األمين خالل 
املباراة التي جمعت برشــلونة مبضيفه 
التاســعة من  إشــبيلية ضمن اجلولة 
بطولة الدوري اإلســباني ، حيث أصبح 
«البرغوث» مرشحاً ليقدم أداء افضل في 
الراحة  املباريات بعدما استفاد من  قادم 
البدنية  قدراتــه  ليســتعيد  االجبارية 

وتركيزه الذهني .
وفي سياق متصل ساهمت الثنائية التي 
أحرزها ميسي في شــباك ريال بيتيس 
فــي إســتعادته لصدارة ترتيــب جائزة 
«البيتشيتشــي» كأفضــل هداف في 
بطولة الدوري اإلســباني برصيد تسعة 
اهداف مناصفة مع زميله لويس سواريز 
مع افضلية للمهاجــم األرجنتيني من 
حيث املعدل التهديفي مبا انه ســجلها 
في 10 مباريات فقط ، بينما األوروغوياني 

أحرزها في 12 مباراة .
واقترب ميســي من صدارة ترتيب جائزة 
«احلذاء الذهبي» التي متنح ألفضل هداف 

والصغرى  الكبرى  االوروبية  الدوريات  في 
بعدمــا رفع رصيــده إلــى 18 نقطة ، 
مقلصــاً الفــارق إلى أربع نقــاط بينه 
وبني املتصدرين مواطنه إمييليانو ســاال 
نانت والفرنسي  الفرنسي  نادي  مهاجم 

باريس سان  نادي  كيليان مبابي مهاجم 
جيرمان الفرنسي.

ويتصدر ساال ومبابي ترتيب الهدافني في 
فرنســا وأوروبا بعدما سجل كل منهما 
11 هدفاً ليحصدا 22 نقطة في الترتيب 

القاري .
وكان ميســي قد توج بجائــزة «احلذاء 
الذهبــي» خالل املوســم املاضي للمرة 
اخلامسة في مشــواره في إجناز تاريخي  
بعدما ناله أعوام 2018 و 2017 و  2013 

و 2012 و 2010.
من جانب اخر، كشفت وسائل اإلعالم 
اإلســبانية عــن تفاصيــل االجتماع 
ليونيل  األرجنتيني  النجم  عقده  الذي 
مع  اإلسباني،  برشــلونة  قائد  ميسي 
بيب ســيغيورا املدير الرياضي بالنادي 
إيريك  التقني  والســكرتير  الكتالوني 
أبيدال.وذكــرت صحيفــة «دون بالون» 
اإلســبانية أن ميســي بدأ اجتماعاته 
مع بيب سيغيورا وإيريك أبيدال لرسم 
مســتقبل النادي، طالبــاً التعاقد مع 
مجموعــة مــن الالعبني خــالل فترة 

االنتقاالت الصيفية.
البرغوث  فــإن  الصحيفة  وبحســب 
األرجنتينــي حدد 4 أســماء ليتعاقد 
معها برشــلونة في صيف 2019، وفي 
مقدمتها النجم املصري محمد صالح 
العب ليفربول اإلنكليزي، باإلضافة إلى 
ليخت  دي  ماتيــاس  الهولندي  املدافع 
العب أياكس، وسيديبي مدافع موناكو 
الفرنســي واملهاجم البولندي بياتيك 

العب جنوى اإليطالي.
وجاءت اختيارات ميســي لعدة أسباب 
أولهــا عدم تقــدمي اجلناح الفرنســي 
عثمان دميبلي ما يشــفع لــه بالبقاء 
في برشــلونة الذي انضم إليه مطلع 
املوســم املاضي من بوروسيا دورمتوند 
األملاني، في صفقــة قد تصل قيمتها 

الــى 145 مليــون يورو مــع املكافآت 
واحلوافــز. وغاب عــن جــزء كبير من 

املوسم املاضي بسبب اإلصابة.
وعلــى رغم بدايته القويــة مع فريقه 
هذا املوسم بتسجيله خمسة أهداف 
في أول ست مباريات، قدم أداء متفاوتا 
في الفتــرة املاضية، وتعرض النتقادات 
جلهــة مســتواه علــى أرض امللعب، 
وأيضا انضباطه خارجه.. وحث ميسي 
املسؤولني في برشلونة على ببيع عقد 
دميبلي وجلب محمــد صالح بدالً منه 
قدمها  التي  الباهرة  املســتويات  بعد 

الالعب املصري مع ليفربول.
كما حث ميســي إدارة ناديه للسعي 
أيضــا جللــب البلجيكي إيــدن هازارد 
حال  في  اإلنكليزي،  تشيلســي  العب 
الفشل في ضم صالح.. ويرغب ميسي 
بياتيك  البولندي  املهاجم  انضمام  في 
إلى برشــلونة، خصوصا في ظل تقدم 
زميلــه وصديقــه األوروغوياني لويس 

سواريز بالعمر.
في املقابل ســيغطي سيديبي ثغرات 
الــرواق األمين فــي دفاعات برشــلونة 
التي عجز عن حل مشــاكلها كل من 
نيلسون  والبرتغالي  روبيرتو  ســيرجي 
ليخت فســيكون  دي  أما  ســيميدو، 
اخلليفة األمثل للمدافع جيرارد بيكيه 

الذي يبلغ 31 عاماً حالياً.

سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بإحرازه هدفين في مرمى ريال بيتيس

ميسي يتجاوز مولر ويقترب من بيليه في عدد األهداف مع ناٍد واحد

تقرير

ميسي

جانب من مباراة الوطني أمام بوليفيا

لقطة من الدوري

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل ممثــال فريقي الــزوراء والقوة 
اجلويــة إلــى العاصمــة املاليزية 
كواالملبــور؛ حلضور مراســم قرعة 
أبطال دوري أبطال آسيا، التي تقام 
اليــوم اخلميــس، في مقــر االحتاد 

اآلسبوي.

املقعد  الــزوراء، على  فريق  وحصل 
املؤهل بشــكل مباشر، فيما يلعب 
امللحق،  مبنافســات  اجلوية  القــوة 
وســيواجه باختكور يوم 12 شباط 
األوزبكية  العاصمــة  املقبل، فــي 
مراســم  وســيحضر  طشــقند. 
القرعة، من جانب الــزوراء كل من 

مشــرف الفريق كــرمي رزاق، وعضو 
اإلدارة عبــد الرحمن رشــيد، فيما 
ســيحضر من جانــب اجلوية نائب 
الزيدي،  وليد  اإلداريــة  الهيئة  رئس 
غالم. محمد  جاسم  الفريق  ومدير 
يُذكر أن العراق غاب عن بطولة دوري 
ا. أبطال أسيا منذ ما يقارب 11 عامً

 بغدادـ  احمد عبد الصاحب*
بحضور مديــر عام دائرة صحة بغداد 
الكــرخ الدكتــور (جاســب لطيف 
احلجامــي) راعي البطولــة اختتمت 
دائــرة صحة بغداد الكــرخ البطولة 
الرابعة خلماســي الكرة على ملعب 
مديرية الشباب و الرياضة في منتدى 
الشــهيد مصطفــى العــذاري بني 
فريقي قطاع الدورة للرعاية الصحية 
و فريــق مدينة االمامــني الكاظمني 
(عليهمــا الســالم) الطبية  و حضر 
املباراة اخلتامية  مدير منتدى الشهيد 
مصطفى العذاري و مدراء املؤسسات 

الصحية و شيوخ و وجهاء املنطقة و 
جمهور رياضي غفير 

و بني مديــر عام دائــرة صحة بغداد 
الكــرخ الدكتــور (جاســب لطيف 
التي تعد  البطولة  احلجامي) ان هذه 
اكبــر بطولة كرويــة تنظمها دائرة 
صحــة بغــداد الكــرخ و االولى من 
نوعهــا على مســتوى دوائر الصحة 
االخرى في  املؤسســات احلكومية  و 
جميــع احملافظــات حيث اســمينا 
البطولــة االولى باســم شــهيدنا 
اول  اخلالد املمرض (هادي عبد الكرمي) 
شهيد يسقط دفاعا عن مقدسات و 

ارض العــراق من ابناء دائرتنا متصديا 
لعصابات داعش التكفيرية و اسمينا 
الكرخ  الثانية بأسم (عطاء  بطولتنا 
) تزامناً مــع انطالق اكبــر القوافل 
الطبية والصحية الى مدينة سامراء 
املقدســة ملســاندة قواتنا االمنية و 
احلشد الشــعبي و البطولة الثالثة 
ســميت بـ (بطولــة نصــر العراق) 
و هــي جزء بســيط لــرد العرفان و 
اجلميل لشهدائنا االبطال و مقاتلينا 

االشاوس.

االعالم و العالقات

الزوراء والقوة الجوية يحضران
 مراسم قرعة أبطال آسيا

قطاع الدورة يحرز كأس البطولة 
الكروية الرابعة لخماسي الكرة

تنظمها دائرة صحة بغداد الكرخ

اليوم.. الجولة الثامنة لدوري الكرة 
الممتاز تنطلق بإقامة 5 لقاءات



سمير خليل
 عندما غادرت ســوزان خالــد العراق عام 
الضباب  2007 واســتقرت في عاصمــة 
لندن، حملت معهــا اصالتها وموهبتها 
وذكرياتهــا احلميمة، ظــل احلنني مالزما 
لروحها حتــى وجدت ما يطفئ جذوة هذا 
أنغام عراقية شــجية  احلنني من خــالل 
تخترق ضبــاب املدينــة العتيقة وترفرف 

صوب بلدها واهلها في العراق.
 ورثــت عن والدهــا حبها للفــن، والدها 
الفنان عــازف الناي والنحات على معدني 
الذهب والفضة خالد الســبتي الذي زرع 
بذرة االبداع عنوانا حلياتها وحيوات اخواتها 
األربع. شقيقتها الكبرى ورثت عن والدها 
فــن النحت واالخــرى فنانة تشــكيلية، 
والثانية عازفة للكمان، اما الصغرى فقد 
عشــقت البيانو وبرعت به. اما ســوزان 
فقررت ان تتخذ آلة الفلــوت رفيقة لها. 
تترجم افكارها وتنثر احاسيسها واحلانها 

به.
لهــذه املبدعــة العراقيــة، حتليــل رائع 
لتقبل اجلمهور الغربــي الفن العراقي، اذ 
املوســيقى  املوجودة في  التعددية  تقول: 
الشــرقية، واالنتقاالت اللحنية من مقام 
الى مقام آخر، إضافة الى الربع تون الغريب 
على خارطة الغرب املوسيقية يولد حالة 
غريبة لديهم فتشــد مسامعهم. الغرب 
يتــذوق موســيقانا فتعــدد األنغام في 
املوســيقى العراقية ال مياثله او يشابهه 
موســيقى اي بلد في العالــم، وكما قال 
موســيقار األجيال االســتاذ محمد عبد 
الوهاب (املوسيقى العربية تدور في فلك، 

واملوسيقى العراقية تدور في فلكٍ آخر).

 *هل تعزفني مقطوعــات من التراث، ام 
مقطوعــات من املوســيقى الغربية، ام 

هي تأليف جديد؟
-بحكــم دراســتي وكوني أحــد أعضاء 
الفرقة الســمفونية العراقية، فانا أتذوق 
وأعزف املوســيقى الغربية، لكن جلمالية 
املوسيقى الشرقية بصورة عامة  وشجن 
والعراقية بصورة خاصة، وجدت نفســي 
ــد وأعزف هذا النوع من املوســيقى  انشّ
التي تختلف متاماً في الروح عن موسيقى 

العالم، انا اعزف احلانــا من التراث، وأيضا 
مقطوعات من تأليفــي، وكما تعلم فان 
لغة املوسيقى لغة عاملية، فباستطاعتي 

ان اعزف موسيقى لكل شعوب العالم. 
وأضافــت: أقدم املوســيقى التراثية، عبر 
جدليه املاضي واحلاضر بأنغام موسيقية، 
كما عزفــت لكبار املوزعني املوســيقيني 
العراقيــني منهم االســتاذ احمد عدنان 
عدة  موســيقية  مؤلفــات  لديــه  الذي 
اذكر منها (دموع بغــداد)، و(وحدي)، ولدي 
مقطوعــات من تأليفي منهــا (اغتصاب 

و(حنني)، وغيرها  و(القاصرات)،  الياسمني)، 
مبواقف احتجاجية ملا يعانيه بلدي احلبيب 

وشعبه الصبور. 

 *مبن تأثرت ومن كان صاحب الفضل في 
صقل موهبتك ؟ 

-تأثرت باملرحوم والدي خالد الســبتي ألنه 
كان فنانــا ونحاتا على املعــادن الثمينة 
وعازفــا على آلــة النــاي، وكان من أكثر 
املشــجعني والداعمني لي، واشــترى لي 
اول آلة فلــوت في حياتي وحفر اســمي 

عليها، كما اود ان اذكر استاذي احملترم فؤاد 
املاشطة الذي له الفضل ملا وصلت اليه. 

* كيف بدأت مســيرتك في العراق ؟ واي 
اآلالت املوسيقية قريبة اليك؟

 -بــدأت مع آلة الناي، وكنــت اعزف عزفا 
غير منتظــم، فنصحني والدي بتبني آلة 
الفلــوت، وبعد اكمال املرحلــة االعدادية 
التحقت مبعهد الفنــون اجلميلة ببغداد، 
وبعد مرور ســنة واحدة وبعمر 17 ســنة 
التحقت بالفرقة الســمفونية الوطنية، 
وبعد تخرجــي من املعهد بتفــوق كبير، 
حيث كنت الطالبــة االولى على معاهد 
الفنــون اجلميلــة فــي بغــداد والبصرة 
اجلميلة  الفنون  بكلية  التحقت  واملوصل، 
ببغــداد وتواصلت كعضوة فــي الفرقة 
فنية  وقدمنــا مهرجانات  الســمفونية. 
كثيــرة منها فــي مهرجان بابــل ولثالث 
ســنوات متتالية، اضافة ألمســيات في 
مع  وثقافية. شاركت  وطنية  مناســبات 
كبار امللحنني واملوزعني حتى غادرت العراق 
عــام 2007. اآللة القريبــة الى روحي بعد 

الفلوت فهي آلة الچلو.

حتدثت سوزان خالد عن املهرجانات 
والنشاطات التي كان لها مشاركة 

فاعلة بها وقالت:
قدمت العديد مــن االحلان في مهرجانات 
وفعاليات متعددة ســأذكر عددا بسيطا 
منهــا: مهرجــان دمــوع بغــداد، وحفل 
جمعية األكادمييــني العراقيني، ومهرجان 
ايلينغ للجــاز، وحفل الرعايــة الصحية 
الثقافات  واحتفالية مهرجان  البريطانية، 
الكبير الذي تنظمه كلية الرجال العاملني 
في لندن، والذي يظهر ثقافات الشــعوب 
وفنونها املوســيقية، وهناك وجدت قبوال 
مدهشــا وانا اعزف لناظم الغزالي وفيروز 
وام كلثوم ومائدة نزهت. اضافة الى لكثير 
من األعمــال اخليرية واحلفــالت للجالية 

العراقية والعربية داخل لندن وخارجها.
املتمثل  باخر مشاريعها  وختمت حديثها 
الــى فرقة (احســاس مابني  بانتمائهــا 
ً سنحتفي  النهرين) املوسيقية وقريباً جدا

بوالدة اول عمل لهذه الفرقة.

جارك..يوصيك  ان  لــو  ماذا 
ب"ســابع " جــار بينما هو 

يعتدي على البقية ! 
لو نشرت موضوعاً في  ماذا 
الفيســبوك..لتجد ان اكثر 
لها  العالقة   .. التعليقــات 

باملوضوع ! 
جائعاً..وجارك  كنت  لو  ماذا 

شبعان..!
ماذا لو كنــت كاتباً ..بينما 
"قلمك" مكســور وأوراقك 

مبعثرة ! 
ماذا لو كنت خياطاً وبدلتك 

ممزقة ..!
وغيرك  لو كنت مطرباً  ماذا 

يغني ! 
مــاذا لو كنــت عاشــقاً.. 

وحبيبتك التدري ! 
ماذا لو كنت حارساً للمرمى 

والمتتلك هدفا حترسه ! 
مــاذا لــو كنــت مهاجماً 

والمتتلك سالحاً ! 
 .. مــاذا لو كنــت حكمــاً 

والمتتلك صفارة !
ً وباب  مــاذا لوكنــت جنــارا

غرفتك مخلوع ! 
شــرطياً  كنــت  لو  مــاذا 

والتستند الى قانون ! 
ماذا لو كنت قاضياً والمتتلك 

مطرقة..!
ماذا لــو..ان املوظــف الذي 
البطاقةالذكية.. مينحــك 

غبي ! 
ماذا لــو ان الشــيف الذي 
يَوصف ويطبخ لك الذأطباق 
الطعام هو.. فاقد للشهية! 
الطبيــب  كان  لــو  مــاذا 
الــذي يوصف لــك العالج 

..هوعليل! 
ماذا لــو ان الصديــق الذي 
هــو  بالــزواج  ينصحــك 

على  الثالثة  مطلقللمــرة 
التوالي !

بكرة  معلقاً  كنــت  لو  ماذ 
القــدم ..ويُطلــب منك أن 

تغني !
ماذا لو كنت رئيســاً جتلس 
والمتتلــك  كرســياً  علــى 

الصالحيات أوالسلطات!
 ً ماذا لو كنت مذيعاً متميزا
والمتتلك مايكرفوناًيســمع 

من خالله صوتك..!
عاشــقاً  كنــت  لو  مــاذا 

والمتتلك قلباً..!
ماذا لوكنت مزارعاً والمتتلك 

حقالً..!
ماذا لو كنت عازفاً والمتتلك 

آلة موسيقية ..!
رســالة.. لوكتبــت  مــاذا 

املرســل  عنوان  والتعــرف 
اليه..!

لو كنت متتلــك كتاباً  ماذا 
نظــارات  والمتتلــك 

قراءة!
كنت  لو  ماذا 
ماً  ســا ر
متتلــك  ال و
لوحة وألوان! 

كنت  لــو  ماذا 
والمتتلك  حطاباً 

األشجار..!
مــاذا لــو كنت 

والمتتلك  ســائقاً 
مركبة..!

ماذا لوكنت انساناً 
وغيــرك   .. كامــالً 

يشعر بعقدة النقص ! 
مواطناً  كنــت  لو  ماذا 
والمتتلك وطناً تســكن 

فيه !
طبيباً  كنــت  لــو  ماذا 
يداوي الناس وهو عليل ..!

 .. ً ماذا لــو كنت عصفــورا
على  تزقزق  شجرة  والمتتلك 

أغصانها !
ماذا لو كنت إنســاناً عاقالً 
العيش  عليــك  ..ويفــرض 

معالشمابنزي !
مــاذا لو كنــت مســاملاً .. 

وجارك قاتل مأجور!
عن  تدافع  كنــت  لــو  ماذا 
 .. يســاند  وغيرك   .. وطنك 

عدوك !
ماذا لوكنت تَعمل .. وغيرك 

يقبض !
الذي  الصديق  ..أن  لــو  ماذا 
تبحــث عنه وقــت الضيق 

..الجتده !

• ضوء
ماذا لــو .. توقف "البعض" 
عــن ضــرب الوطــن فــي 

خاصرته !   

كالم على الورق !

نظــارات  والمتتلــك 

كنت  لــو  ماذا 
والمتتلك  حطاباً 
كنت  لــو  ماذا 

والمتتلك  حطاباً 
كنت  لــو  ماذا 

مــاذا لــو كنت 
والمتتلك  ســائقاً 

مــاذا لــو كنت 
والمتتلك  ســائقاً 

مــاذا لــو كنت 

ماذا لوكنت انساناً 
وغيــرك   .. كامــالً 
ماذا لوكنت انساناً 

وغيــرك   .. كامــالً 
ماذا لوكنت انساناً 

يشعر بعقدة النقص ! 
مواطناً  كنــت  لو  ماذا 
يشعر بعقدة النقص ! 
مواطناً  كنــت  لو  ماذا 
يشعر بعقدة النقص ! 

والمتتلك وطناً تســكن 
مواطناً  كنــت  لو  ماذا 
والمتتلك وطناً تســكن 
مواطناً  كنــت  لو  ماذا 

طبيباً  كنــت  لــو  ماذا 
عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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جمعت  كوميدية  لقطة 
بني الفنان شــريف منير، 
شــاهني  إلهام  والفنانة 
حفــل  حضــور  خــالل 
افتتــاح مهرجان القاهرة 
دورته  فــي  الســينمائي 
أعماله  قلة  بسبب  الـ40 

الفنية مؤخرا.
منيــر:  شــريف  وقــال 
"ابتعدت عن التمثيل منذ 
للدرامز"،  فعــدت  عامني 
ويبــدو أن هــذه اجلملــة 
إلهام شــاهني  أضحكت 
فــي القاعة ليــرد عليها 
تضحكني  "ملــاذا  قائــال: 

يا إلهــام؟ أنــتِ أيضا ال 
تعملني منذ فترة، عموما 
15 مسلسال فقط"،  هم 
في إشارة إلى قلة األعمال 
التليفزيونية  الدراميــة 
فــي  ســتعرض  التــي 

لرمضان 2019.

الفنــان أحمد عز  أكــد 
فعاليات  دائما  يتابع  بأنه 
القاهــرة  مهرجــان 
ــا  الســينمائي . موضحً
أنه يتذكــر تقدميه جلائزة 
تكرمي الفنانة هند صبري 

في الدورة املاضية.
أن  إلــى  عــز  وأشــار 
املهرجــان فرصة لتالقي 
جميع  من  السينمائيني 
أنحاء العالم. مشيرا إلى 
أن مهرجــان القاهرة من 
العاملية  املهرجانات  أهم 

في الوسط الفني.
النجــوم  إن  وقــال: 
يأتون  الذيــن  العامليــني 
يتمتعون  املهرجان  لزيارة 
وجمال  مصــر  بجمــال 
الســينما، حيث أن الفن 
يحتضن نيل مصر خاصة 

أن املهرجــان يكــون في 
دار األوبــرا املصرية وهذا 

مهم".
وأضــاف أنــه يتمنى أن 
كبيرًا  متثيال ملصــر  يجد 
فــي املهرجــان وعلــى 
ينتبهوا  أن  السينمائيني 
لذلــك خاصة أنه فرصة 
لتقــدمي أفضــل ما لدي 
صناعة  علــى  القائمني 
األن  فالسينما  السينما 

هي مرآة اجملتمعات.

إيناس  الفنانة  كشــفت 
مكــي عــن ســعادتها 
الفعل  بــردود  الغامــرة 
تلقتها  التــي  الرائعــة 
بالنسبة  مفاجأة  وكانت 
شــخصية  عــن  لهــا 
السلحدار،  هامن  "جلبهار 
خــالل  مهــا  تُقدّ التــي 
السياق الدرامي ملسلسل 
والذي  حمدين"  "ســرايا 
يتــم عرضه خــالل املدة 
احلالية عبر شاشــة قناة 

احلياة الفضائية
 وكشــفت مكــي الحد 
أكثر  أن  االخبارية  املواقع 
ــها لتقدمي هذه  ما حمسّ
تركيبة  أن  الشــخصية، 

ا  متامً جديدة  الشخصية 
عليها ومختلفة عن كل 
أعمالها السابقة، اذ أنها 
ــلطة،  شــخصية متسّ
وتبلــغ مــن العمــر 90 
ابنها  دور  وميثــل  ــا،  عامً
الفنان القدير عماد رشاد، 
وحفيدتهــا الفنانة راندا 

البحيري.

شريف منير

ايناس مكي

احمد عز

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تنــوي احلكومــة اإليرلنديــة التحقيق 
بأســعار إيجار العقارات بعمــوم البالد، 
عقب صدور تقريــر حكومي جديد يفيد 
بأن %79 مــن العقارات املعروضة لإليجار 

ال تتوافق مع املعايير املطلوبة.

الكبير  النقص  البيوت  ك  ويســتغل مالّ
بأعداد الشــقق الســكنية في إيرلندا، 
فيطلبون أسعارا خيالية من املستأجرين.

ويطلــب العديد من املــالك اإليرلنديني 
مبلغــا يتجــاوز الـــ 600 دوالر أميركي 
شــهريا، مقابل مشــاركة ســرير مع 

شــخص آخر، أي مقابل استئجار نصف 
سرير فقط!

 The" وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة
Times" البريطانيــة، إلــى أن تكلفــة 
مشاركة ســرير في العاصمة اإليرلندية 
دبلن اليــوم، تعادل متامــا تكلفة إيجار 

شقة فيها عام 2012.
يذكــر أن إيرلندا تعاني في الوقت الراهن 
من أزمة ســكن حقيقية، بسبب نقص 
اجلديدة، وهي ظاهرة  السكنية  املشاريع 
دفعت بأســعار العقارات إلــى االرتفاع 

بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ البالد.

600 دوالر الستئجار "نصف سرير"

الفنانة المغتربة سوزان خالد: مع كل 
نفس أترجم النغمات إلى حنين للوطن 

الفنانة سوزان خالد

جمال جصاني

باكورة قرارات مجلس النواب اجلديد متثلت بإعادة االعتبار 
للمفوضية املســتقلة لالنتخابات، تثمينا لدورها املميز 
في إدارة ملحمــة االنتخابات األخيــرة والتي دخلنا من 
خاللها لســجل غينتــس لألرقام القياســية، عندما مت 
اإلعــالن عن نتائجها النهائية بعد مــرور أكثر من أربعة 
أشــهر على إجرائها، ومــا رافقها من غــزوات وحرائق 

وجنجلوتيات وآثار لم تنته حتى يومنا هذا.
ومثــل هذا القرار ينســجم وروح االمتنــان التي يكنها 
النواب اجلدد لهذه املؤسســة العريقة فــي "مهنيتها 
واســتقالليتها"، كما انه يرسم بوضوح مالمح املرحلة 
املقبلــة، والتي لن تنحرف عما تعرفنــا عليه في جميع 
الدورات االنتخابية التي خاضها سكان هذا الوطن القدمي 

بعد زوال النظام املباد.
 ومن يتابع مجريات تشــكيل احلكومــة اجلديدة والدور 
الفعلي لرئيســها املكلف الســيد عــادل عبد املهدي، 
سيكتشف بيسر وســهولة عمق وحجم االلتزام التي 
ابدته الكتل في عدم التفريط مبا تســتحقه من حقائب 
ومواقع وامتيازات وحصص، حيث تبخر ســريعاً كل ما مت 
الترويج له؛ عن اإلصالح والتغيير وتشكيل حكومة على 
أســاس وطيد من املهنية والعلمية والكفاءة وغير ذلك 
مــن املعايير التي اغتربت عنا منــذ زمن بعيد. مثل هذه 
القرارات (استرداد مفوضية االنتخابات لسطوتها) رغم 
أنف املعطيات والتقارير والتجربة العملية؛ التي حددتها 
كأضعف وأفشــل مفوضية عرفتها جتربتنا الفتية في 
مجال االنتخابات؛ يعني اننـــا أمـــام دورة اخـــرى مـن 
العجـز واإلحبـــاط وهـدر جديـد للطاقـــات والوقـت 

والفـرص.
ً؛ حول  ً وتكرارا قرارات ومواقف تؤكد ما أشــرنا اليه مرارا
طبيعــة هــذه الطبقة السياســية ونــوع مقاصدها 
القريبة والبعيــدة، املتنافرة وكل ما له صلة مبشــاريع 
تنتشل هذا الوطن املنكوب وشعوبه من شتى الرطانات 
واخلرق والهلوســات، مما انحدروا اليه في العقود االربعة 
االخيــرة. لقد توهم البعض بإمكانيــة حصول حتول ما 
في املوقف مــن املفوضية، بعد جتميــد عملها وحتويله 
الى جهات قضائيــة بعد فضيحة التصويت اإللكتروني 
وتقنياته املستوردة مببالغ كبيرة، حيث لم مير وقت طويل 
حتى وصل العد اليدوي حتت إشــراف القضاة الى نفس 
النتائج واألرقام واألسمـاء، لننتهـي جميـعاً الـى حيـث 
النهايات الفولكـلوريـــة والتـي ال يعـرف فيهـا ال احلـق 

وال أهلـه..!
لقد مر كل شــيء مــن دون أدنى ازعــاج جلميع الكتل 
املتنفــذة، فحرائــق الصناديق وتقنيــات التزوير واملبالغ 
االســطورية التي مولت احلمــالت االنتخابية وغير ذلك 
الكثير من اخلروقات والدعاوى القضائية، جميعها شدت 
رحالها مع خبر كان واالشباح واجملهولني وصوالت التماس 

الكهربائي..
املفوضية "املستقلة" لالنتخابات وغيرها من املؤسسات 
والهيئات واملفوضيات، التي وجدت كي تؤســس ملرحلة 
االنتقال من النظام التوليتاري الى الدميقراطي، مت االجهاز 
عليها وتقاســمها وفقاً ملشــيئة احملاصصة وحيتانها 
الشرهة، ومع مثل هذه القسمة العاثرة املستندة على 
اساس وطيد من اجلهل والتخلف وتفشي قيم العبودية 
والتبعيــة واإلذالل، ال ينبغي علينا ان نتفاجئ مما ســوف 
نحصده من ثمار ال تقل مــرارة عما جترعناه مع كل دورة 
انتخابية. طبعاً، هذا املشــهد املأساوي ال ينفي حقيقة 
ان الســبيل الدميقراطــي وآلياته اجملربة هــي الكفيل 
بانتشــالنا من محنتنــا العتيدة، لكن لهذا الســبيل 
اجملرب شروط ومســتلزمات، كي يحقق غاياته واهدافه 
املنسجمة واحلاجات االساســية للمجتمعات احلديثة. 
وما حصل لدينا حتى هذه اللحظة هي محاوالت شرسة 
لزعامات الصدفة واشباه السياسيني لاللتفاف واالنفراد 

ً عن ورطتها الدميقراطية...    بالغنيمة بعيدا

ومضــة

المفوضية.. باقية وتتمدد

ال تتوافق مع املعايير املطلوبة. ً عن ورطتها الدميقراطية...    بالغنيمة بعيدا

الصباح الجديد - وكاالت:
ثــت النجمــة العامليــة  حتدّ
ســلمى حايــك عن أســرار 
الــى  اجلميلــة،  بشــرتها 
صحيفــة "نيويــورك تاميز"، 
كاشــفة انهــا ال تغســل 
بل  يوميــا،  باملــاء  وجههــا 
تســتعمل "ماء الورد" بديال 
عنه، مشــيرة الى ان غسيل 
بامليــاه بكثرة يفقده  الوجه 

عناصر الزيوت الطبيعية.
كما كشــفت انهــا ال تلجأ 
فــي حياتهــا االعتيادية الى 
مســتحضرات التجميل، بل 
التصوير فقط، بحسب  عند 

"نورت".
اجلدير ذكــره ان حايك تنفي 
دائمــاً إجراءهــا أي عمليات 

الروح  جتميل، مؤكدة أن جمال 
أهم بكثير من املظهر اخلارجي، 
وتؤكد دائما أنها في الـ50 من 
عمرها، وهذا ال يزعجها إطالقاً، 
وأنها ال تخجــل من التصريح 

بعمرها احلقيقي.
وبــدأت املمثلة املكســيكية 
حياتهــا  حايــك  ســلمى 
الفنية بالعمــل في اإلعالنات 
باملكســيك،  التليفزيونيــة 
وبعد أن حققت بعض النجاح 
انتقلت إلى لوس أجنليس وبعد 
أن عملــت بــأدوار صغيرة في 
أفــالم متعددة، لفتــت انتباه 
وانظــار املنتجني واخملرجني الى 

موهبتها وجمالها.
 بدأت ســلمى تظهر كممثلة 
محترفة بعــد دورها في فيلم 

وتعدّ   1995 (Desperado) عام 
ســلمى أول ممثلة مكسيكية 
تصبح جنمــة من جنوم هوليود 
بعــد دورها اجلــريء في فيلم 

    (Dolores Del Rio)
اختيرت ســلمى في استفتاء 
األميركيــة  بيبــول  مجلــة 
خمســني  أجمل  من  كواحدة 
شخص في العالم عام 1996.

مثلــت حايــك عــدة أفــالم 
واإلســبانية،  باإلجنليزية  دراما 
واقتحمــت ســينما هوليوود 
ب"قنبلة  لُقبــت  أنها  لدرجة 
البطلة  وكانــت  هوليــوود". 
مسلســالت  بعــدة  األولــى 
أفالمها  ومــن  مكســيكية. 
"اسك ذا دســت" مع كوللني 

فيريل. 

سر جمال سلمى حايك 

سالم البغدادي
أصدر الرئيــس األميركي دونالد 
اثنني  رئاســيا عن  ترامب، عفوا 
مــن الديوك الروميــة التي حتل 
على املائــدة األميركية في عيد 
الشــكر من كل عام. وهو ليس 
العفو  أصدر  فقد  الغريب  باألمر 
ســابقا على ديوك رومية من رؤســاء 

اميركان اخرون، اخرهم باراك اوباما.
وعــد الكثيــرون ان هذيــن الديكــني 
محظوظان للغاية بعد اصدار ترامب 

العفو عنهمــا وبالتالي فلن يجرؤ أحد 
حياتهما  منهمــا طيلة  االقتراب  على 

البالغة عادة عشرة أعوام.
وسيعيش الديك "بيز" الذي حصل على 
العفو الرئاسي، مع زميله "كاروتس" ما 
تبقى من حياتهما في معرض "جوبليز 
ريســت" التابــع جلامعــة فيرجينيــا 

للتكنولوجيا.
البيطريون  واألطباء  الطالب  وســيقوم 
فــي قســم علــم احليــوان والدواجن 

برعايتهما. 

بالديكني  وكاروتــس  بيــز  وســيلحق 
درمستك وويشبون، الذين اعفي عنهما 
السنة املاضية، وأيضا تأثير وتوت الذين 
تلقيا عفوا من الرئيس الســابق باراك 

أوباما.
وفــي كلمته بهــذه املناســبة، أعلن 
الرئيس ترامب أن بيز سيتســلم العفو 
الرئاســي بناء على "تصويت حر" أجري 

على موقع البيت األبيض.
الرومي  الديــك  الرئاســي عن  والعفو 

تقليد سنوي في البيت األبيض.

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفلــت مؤخــرا مكتبة 
تويتر  موقع  علــى  إجنليزية 
ببيــع كتاب ظــل معروضا 
عاما   30 لـــ  رفوفها  علــى 

تقريبا.
وكتبت مكتبة "برودهرست" 
مبدينة ســاوثبورت اإلجنليزية 
عبر حسابها على موقع تويتر 

"متكنا مــن بيع كتــاب لدينا منذ 
مايــو 1991، كنا نعلم أن هذا اليوم 

سيأتي ال محالة".
وبرغم أن تغريدة املكتبة القت أكثر 
من 140 ألف إعجاب، وأعيد تغريدها 
أكثــر من 15 ألف مرة، إال أن القليل 
من األشــخاص من اهتموا مبعرفة 
اســم الكتاب "املنحوس"، وفقا ملا 

أورده موقع "ماشبل".

مكتبة "برودهرســت" أجابت على 
بشأن  املســتخدمني  أحد  ســؤال 
اسم الكتاب، لتؤكد أنه سيرة ذاتية 
مخصصة لألطفال عن ملك إجنلترا 

"ويليام األول".
تغريدة "برودهرست" دفعت العديد 
من املكتبات األخرى ملشاركة جتارب 
مماثلة مع كتب "منحوســة" أخرى 

ظلت على الرف لسنوات وسنوات.

مكتبة تحتفل ببيع كتاب منحوس

ديك رومي يحصل على عفو من ترامب
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