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بغداد - وعد الشمري:
واألعمار،  اإلصــاح  حتالف  أكد 
أمس الســبت، اطاعه الكامل 
ســائرون  قائمتي  حوارات  على 
والفتــح ودعمه لــه، مبيناً أن 
تصادق  ســوف  املعنية  هيئاته 
علــى نتائــج تلــك املباحثات 
قبل اعتمادها رســمياً ســيما 
الــوزارات  في موضوع حســم 

الشاغرة.
التحالف فرات  النائب عن  وقال 
إن "االجتماعات بني  التميمــي 
أمر جيد  السياســية  الكتــل 
وايجابي من أجل تسوية الوضع 
املرتبــك وإيجــاد صيغــة حل 

للخافات".
وأضاف التميمي في حديث إلى 
"قائمة  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
مؤخراً  حتاورت  عندما  ســائرون 
مع قائمة الفتــح، كانت حتمل 
وهيئته  اإلصــاح  حتالــف  رؤى 
باتخاذ  تنفرد  ولم  السياســية 
أي قــرار سياســي مبعــزل عن 

الشركاء".
وأشــار، إلى أن "حتالف اإلصاح 
يشدد على ضرورة االنفتاح على 
القوى السياسية وخلق مواقف 
ايجابية  رسائل  إليصال  موحدة 

إلى الشارع العراقي".
وأكد التميمي، أن "تشكيل جلنة 
مشتركة بني ســائرون والفتح 

من أجل حسم امللفات اخلافية 
قرار جيد، وحتالف اإلصاح على 
وداعمني  احلــوارات  بتلك  اطاع 

لهــا؛ ألن اجلميع يبحث اآلن عن 
اجناح احلكومة".

وبــني النائب عن اإلصــاح، أن 

"جميــع قــوى حتالفنــا لديها 
السياسية  األحزاب  مع  تواصل 

وترفض اجلمود أو القطيعة".

أهمية  على  التميمي،  وشــدد 
أن "تشــمل احلــوارات الكتــل 
مجلــس  داخــل  السياســية 

اخلافات  كــون  وخارجه  النواب 
الوزارات  علــى  فقط  تنصب  ال 
الشــاغرة إمنا ملفات سياسية 

أخرى معقدة".
وأفاد، بــأن "نتائــج أي حوارات 
يجب أن تعــرض على الهيئتني 
لتحالف  والقيادية  السياسية 
تبينها  يتــم  اإلصــاح لكــي 
وهــو ما ســيحصل  رســمياً 
بالنســبة لنتائــج مباحثــات 
بشأن حسم  والفتح  ســائرون 

الوزارات املتبقية".
"الكتــل  التميمــي،  وطالــب 
السياســية بأن تبــدي تنازالت 
خال املرحلــة املقبلة من أجل 
اســتكمال احلكومة الســيما 

الوزارات األمنية".
ويرى أن "دعم احلكومة مطلوب 
مــن كل الكتــل السياســية 
سواء التي لديها وزارات أم التي 
زهــدت بحصتها، كــون هناك 
حتديات يوجهها الباد تستدعي 
باجلميع أن يتحمل مسؤولياته".
وخلص التميمي، إلى "استمرار 
وزارة  منــح  علــى  االعتــراض 
الداخليــة إلى فالــح الفياض 
كونه ال تنطبق عليه الشــروط 
التي وضعت بني قائمتي الفتح 
وســائرون إبــان االتفــاق على 

تشكيل احلكومة احلالية".
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اإلصالح: االعتراض على فالح الفياض ما زال قائما 
وندعم الحوار بين سائرون والفتح

مجلس النواب "ارشيف"

a

الصباح الجديد - متابعة:
كشــف تقرير ملكتــب مكافحة 
جرائــم االحتيــال البريطاني، ان 
الزالــت جارية في  التحقيقــات 
بتروفاك  بشــركة  تتعلق  قضايا 
النفطيــة وفروعها في الشــرق 
األوسط، بعد ان وجهت الى رئيس 
قســم املبيعات الســابق ديفيد 
لوكني تهم تتعلق بدفع 11 رشوة 
نفطية في  للحصول على عقود 

العراق والسعودية.
وذكــر املكتــب في تقريــر على 
تعد  الرشــاوى  “تهم  أن  موقعه، 
والثانية  االولى  للفقــرة  انتهاكا 
مــن قانــون مكافحة الرشــوة 
لعــام 2010 البريطانــي حيــث 
جتــاري احملاكمــة فــي محكمة 
ويستمنســتر بجرائــم مرتبطة 

بتقدمي رشــاوى وعروض فاســدة 
للحصول عقود في العراق بلغت 

قيمتهــا 730 مليــون دوالر و 3.5 
مليار دوالر في السعودية”.

واضاف انــه “فيما يتعلق بالعراق 
فقد دفعت الشــركة حوالي 2.2 

مليون دوالر الى وكيلنَي للحصول 
329.7 مليون  على عقد بقيمــة 
دوالر أمريكي من عقود الهندسة 
املرحلة  فــي  واإلنشــاء  والتوريد 
االولى من مشــروع حقــل بدرة 
النفطي في العراق في شباط من 

عام 2012”.
وتابــع أن “الشــركة دفعت ايضا 
رشــاوى بقيمــة 4 مليــون دوالر 
للحصــول على متديــدات لعقد 
في  والصيانة  بالتشغيل  مرتبط 
مشــروع محطة الفاو للسنوات 
بقيمــة   ،  2015 و   2014 و   2013
400 مليــون دوالر أمريكي تقريًبا 

لصالح شركة بتروفاك”.
واشار التقرير الى ان “التحقيقات 
التــي يجريها مكتــب مكافحة 
جرائم االحتيال بشأن تلك العقود 

فــي العراق والســعودية مازالت 
مستمرة فيما سيتم احلكم على 

ديفيد لوكني في وقت الحق”.
يشــار الــى ان شــركة بتروفاك 
البريطانيــة للخدمات النفطية، 
كانــت أوردت علــى موقعها في 
الثالث عشــر من شــهر آب في 
العام املاضي، إنهــا وقعت عقداً 
مع العــراق، بقيمــة 370 مليون 
دوالر، لبناء محطة معاجلة النفط 
اخلام في حقــل مجنون النفطي 

مبحافظة البصرة.
وأوضحت الشركة البريطانية في 
بيان، أن العقد يتضمن استكمال 
تبلــغ طاقتهــا  التــي  احملطــة 
يومياً،  برميل  ألف   200 اإلنتاجية 

خال 34 شهراً.
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تقريـر

بتروفاك النفطية متهمة بدفع رشاوى
للحصول على عقود في العراق والسعودية

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد اخلبير االقتصــادي ماجد 
الصــوري، الســبت، أن املوازنة 
االحتاديــة لعــام 2019 عــدت 
بشــكل خاطئ وفق احملاصصة 
وخالية  واملناطقية  السياسية 
من التخطيط االقتصادي، فيما 
بني أن بيع برميــل النفط بـ50 

دوالرا ســيعرض البــاد لعجز 
مالــي جديــد بحــدود ثمانية 
دوالرا  مليــون  و400  مليــارات 

سنويا.
وقال الصوري في تصريح امس، 
إن “خفض إنتــاج النفط الذي 
أوبك  منظمــة  عليه  عملــت 
النفطية بحــدود مليون و250 

أنتجها  إجمالــي  مــن  برميل 
اليومي لم يؤثر على رفع الطلب 
االقتصادي  النمو  تراجع  بسبب 
في الصــني وأمريكا”، الفتا إلى 
تتأثر بشكل  النفط  “أسعار  إن 
مباشر في العوامل السياسية 

في املنطقة”.
االحتادية  “املوازنــة  أن  وأضــاف 

لعام 2019 عدت بشكل خاطئ 
السياســية  احملاصصة  وفــق 
مــن  وخاليــة  واملناطقيــة 
االقتصادي كونها  التخطيــط 
وضعــت 56 دوالرا ســعر لبيع 
برميــل النفــط رغــم اخملاطر 

بانخفاض السعر العاملي”.
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بغداد - الصباح الجديد:
اوردت هيئة املنافذ احلدودية امس 
من  بينت  إحصائيــة  الســبت، 
لشهر  اخملالفات  إجمالي  خالها 
كانون الثانــي 2019، التي بلغت 

129 مخالفة.
وقالــت الهيئة في بيــان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد"  "الصباح 

أن "اخملالفات املذكورة تندرج حتت 
إجازة  تزوير  متعددة،  مســميات 
االســتيراد، عدم وجــود عامات 
جتارية ، جتاوز الكمية والوزن وتزوير 
الوصــوالت إضافة إلــى بضاعة 
منتهية الصاحية، وقد مت اتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة األصولية 

بحقها".

وبينــت الهيئة في بيانها أن "12 
مخالفة ضمن اخملالفات املذكورة 
تتعلــق بتهريب مخدرات، مع 48 
من  و36  استيراد،  اجازة  مخالفة 
أوامر القاء القبض على مطلوبني 
32 دعوى جمركية  باالضافة الى 
مع مخالفة واحدة تتعلق بأموال 
بالتنســيق  ذلك  وجــاء  مهربة، 

حملاســبة  الرقابية  اجلهــات  مع 
اخملالفني".

وأضافت الهيئــة أنها "تعاملت 
امللقاة على  على وفق املسؤولية 
عاتقهــا في الرقابة واإلشــراف 
العاملة  الدوائر  على  والسيطرة 

في املنافذ احلدودية..
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من بينها 12 مخدرات و48 إجازة استيراد مزورة اثر مؤشرات بانخفاض أسعار النفط..

خبير: الموازنة اعدت وفق المحاصصة والمناطقية
وتخلو من التخطيط االقتصادي

المنافذ الحدودية تضبط 129 مخالفة جمركية
خالل الشهر الماضي فقط

عناصر داعش تنتظر الموت المحتم او االعتقال 
3واليأس يدفع بقايا التنظيم لالستمرار فيه مواقع التواصل االجتماعي ترفع

2معدالت االنتحار والقتل في إقليم كردستان

فهمي يحمل الحكومة والبرلمان مسؤلية الخالفات..

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتقد النائب عن تيار احلكمة علي 
البديري، اجلمعــة، بعض القنوات 
اململوكة لساسيني فاسدين التي 
تبتز وزارات، فيما دعا رئيس الوزراء 

عادل عبد املهدي الى التدخل.

البديــري فــي تصريحات  وقــال 
صحفية امس ان "بعض القنوات 
اململوكــة من سياســيني ميثلون 
حيتان فساد بدأت فعليا خال هذه 
الفترة بابتزاز العديد من الوزراء ممن 
فتحوا ملفات فساد كبيرة كانت 

لهم اذرع فيها خاصــة ان اؤلئك 
يقبلون  وال  يعملون مبهنية  الوزراء 
جعلهم  ما  املشبوهة  الصفقات 
هــدف ســهل لتلــك املافيــات 
ان "تلك اجلهات  الفاسدة"، مبينا 
السياسية وقنواتها املأجورة بدأت 

حمات منظمة على الوزراء الذين 
ال يتعاونــون معهــا وال يخدمون 

اجنداتها الفاسدة".
واضــاف البديري ان "ما نأســف 
لــه ان يتحول بعــض االعام في 
العــراق اجلديــد الى ســاح بيد 

الفاســدين، خاصــة تلك اجلهات 
التي عا صوتها مؤخرا في امليدان 
يد  لديهم  واصبحت  السياســي 
طويلة الستهداف خصومهم ممن 
اليقدمون لهم الوالء والطاعة في 
االقطاعي"،  ونفوذهم  فســادهم 

داعيا "الشــعب العراقــي الى ان 
يعي خطوة تلك اجلهات".

اسماء  بـ"كشــف  البديري  وهدد 
هــؤالء وقنواتهم املأجــورة ان لم 

تكف عن ذلك".
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نائب: قنوات مملوكة لسياسيين فاسدين تبتز بعض الوزارات 

شركة بتروفاك "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد: 
التخطيــط  جلنــة  كشــفت 
احلكومي  البرنامــج  ومتابعــة 
النيابيــة امــس، ان احلكومــة 
مســودة   40 نحــو  أرســلت 
قانــون الى مجلــس النواب من 
اجل تشــريعها خــال الفصل 
أن  مبينة  املقبــل،  التشــريعي 
اغلبهــا خدمية ومتس  القوانني 

حياة املواطن اليومية.
وقال عضــو اللجنة رائد فهمي 
فــي إن “مجلس النواب ارســل 

مخاطبــة الى احلكومة بشــأن 
من  املرسلة  القوانني  مشــاريع 
وأهمية  السابقة  احلكومة  قبل 
متريرها واجابت بارســال نحو 40 

قانونيا وفق األولوية لها”.
واضــاف فهمي، أن “ابرز القوانني 
هي مشروع قانون اجمللس االحتادي 
والتقاعــد واملــرور وغيرهــا من 
القوانني التي متس املواطن، فضا 
عن التشريعات التي تسهم في 

تقوية االداء الرقابي للحكومة”.
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مجلــس محافظة بغداد، 
امس السبت ، ان تلوث مياه نهر 
السامة  واملواد  بالكبريت  دجلة 
جراء السيول التي تعرضت لها 
محافظة ديالى خال األســبوع 
املاضــي حتت الســيطرة، فيما 
بــني أن 170 ســيارة حوضيــة 
خصصــت بالتعاون مــع أمانة 
رئاســة الــوزراء وأمانــة بغداد 
وهيئة احلشــد الشعبي، إلنقاذ 
مناطق أطــراف العاصمة التي 
أصيبــت مشــاريعها املائيــة 

بالكدرة والتلوث.
وقــال عضــو اجمللس حســون 
إن  امس،  تصريــح  في  الربيعي 

“امليــاه التي أطلقت من ســد 
ســامراء بأمر مــن وزارة املوارد 
املائيــة دفعت تلــوث مياه نهر 
السامة  واملواد  بالكبريت  دجلة 
بغداد  العاصمة  وصلــت  ألنها 
حل  على  وقادرة  كبير  بشــكل 
األزمــة”، الفتا إلــى إن “مجلس 
بغداد سيستأنف خال ساعات، 
عمل محطات حتليه املياه الذي 
توقف منذ أسبوع نتيجة تلوث 
املياه بعد ظهور نتائج التحليل”.

وأضاف أن “تلــوث نهر دجلة لم 
يســفر عن إي إصابة بالتسمم 
مناطق  فــي  املواطنــني  بــني 

األطراف املتعرضة للتلوث”.
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الصباح الجديد - وكاالت:
النواب محمد  رئيس مجلس  ذكر 
انه  الســبت،  امس  احللبوســي، 
بهدف  نواب  تبناه  مقترحاً  تسلم 
حتديد مهــام الوجــود االمريكي 
وتوقيــت بقائهم في الباد وليس 

طردهم.
وقــال احللبوســي فــي تصريح 
اوردتــه قناة “كردســتان 24”  إنه 
“لم يتســلم أي مقترح من قبل 
البرملانيــني يهدف لطــرد القوات 

االمريكية من العراق”.

الذي  “املقترح  احللبوسي،  وأضاف 
وتســلمته  النواب  بعــض  تبناه 
بالفعــل يهدف  البرملان  رئاســة 
لتحديد مهام وجــود االمريكيني 
وطبيعة عملهــم ومدة بقائهم 

في العراق”.
يذكــر في هذا الصــدد، ان رئيس 
الــوزراء عادل عبد املهدي كان أورد 
في األسبوع املاضي وعلى هامش 
ان  مؤمتره الصحفي األســبوعي، 
ال وجود للقواعــد األميركية في 

الباد، وان املوجودين مدربون.

التخطيط النيابية: الحكومة 
أرسلت 40 مسودة قانون الى 
البرلمان خالل األيام الماضية

مجلس بغداد: تلوث مياه نهر دجلة 
بالكبريت والمواد السامة تحت 

السيطرة ولم تسجل اصابات

الحلبوسي: تسلمنا مقترحا لتحديد 
مهام القوات األميركية وليس طردهم

بغداد - الصباح الجديد: 
العليا  االحتادية  احملكمة  أعلنت 
الدســتورية  األحكام  حصيلة 
الصادرة عنها خال الســنوات 
املاضيــة، الفتة إلى أن قســما 
كبيــرا منها يتعلــق باحلريات 
العامة واملرأة والطفولة وحقوق 
اقباالً  أكــدت  فيما  اإلنســان، 
كبيراً على جناحها في معرض 

بغداد الدولي للكتاب.
إياس  الرســمي  املتحدث  وقال 
الســاموك فــي تصريح امس 
على هامش مشــاركة احملكمة 
معرض  فــي  العليا  االحتاديــة 
إن  للكتــاب،  الدولــي  بغــداد 
"احملكمة أصدرت منذ تشكيلها 
2005، أكثر من ألف حكم  عام 
دســتوري نتيجة دعاوى أقيمت 
بعدم دستورية  للطعن  أمامها 
قوانــني وأنظمة نافذة، تطبيقاً 
املنصــوص في  الختصاصهــا 

الدستور".
"هناك  أن  الســاموك،  وتابــع 
أحكام أخرى تتعلق باختصاص 
احملكمــة في تفســير نصوص 
الدســتور وبقية االختصاصات 
املنصوص عليها في القوانني"، 
األحكام  أن ""هــذه  موضحــاً 
يتم عرضهــا جميعها اآلن في 
معرض بغــداد الدولي للكاتب 
ضمن جناح احملكمة على شكل 

مجلدات".
وأشــار، إلى أن "تلــك األحكام 
متنوعــة وفي جميــع اجملاالت 
منها ما يتعلق في مجال تعزيز 
األســرة  حقوق  املــرأة،  حقوق 
والطفولــة، وضمــان حقــوق 
العامة،  واحلريــات  املكونــات، 
وحقوق اإلنسان، كما أن احملكمة 
عززت دستورية آلية وضع قانون 

املوازنة، وحفظ املال العام.
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المحكمة االتحادية العليا 
أصدرت منذ تشكيلها اكثر 

من الف حكم دستوري

قيمتها 4 مليارات و 230 مليون دوالر 



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

وســائل التواصــل االجتماعــي 
واملواقع االلكترونة باتت سالحا ذو 
من  استعمالها  وبات سوء  حدين 
قبل الشــباب خطرا كبيرا يهدد 
الســلم االهلي واالجتماعي، في 
االقليــم، فبينما يعتمــد عليها 
اجلوانب  وتطوير  لتنميــة  اجملتمع 
يســتعملها  واملعرفية،  العلمية 
ضعاف النفــوس اليقاع بالفتيات 

والتغرير بهن وابتزازهن.
وارتفعت فــي االونة االخيرة وتيرة 
اجلرائــم التي تنفذ عبر وســائل 
اقليم  في  االجتماعــي  التواصل 
كردســتان، والتي اثرت سلبا على 
تسجل  حيث  االجتماعي  السلم 
فــي اقليم كردســتان عشــرات 
حاالت القتل العمد بداعي غسل 
العار، بينمــا تعاني آالف العائالت 
من اغواء بعض الشــباب بناتهم 
تبادلوها  بنشر صور  التهديد  عبر 

على مواقع التواصل االجتماعي.
احدى  اجلديــد  للصباح  وتســرد 
ضحايا فيس بــوك، وهي فتاة في 
22 من العمر قصة اربع ســنوات 
مــن املعاناة عاشــتها مــع احد 
الشــباب الذي كانت في السابق 

على عالقة عاطفية معه.
وتقول )ســرود( وهي من ســكنة 
انهــا  محافظــة الســليمانية، 
الشاب بيستون عبر  تعرفت على 
وتبادلت   2016 بــوك عــام  فيس 
معه الصور علــى املوقع، فاذا به 
يســتعمل هذه الصور لتهديدها 
مالية  لقاء احلصول علــى مبالغ 
كان يطالــب بها بــن فترة وفترة 

اخرى.
وتقول » كان يطلب بن فترة وفترة 
اخرى مبلغا ماليــا كبيرا وعندما 
كنت اقــول له باننــي ليس لدي 
هذا املبلغ وال استطيع تدبيره كان 
يهدد بنشــر الصور وارسالها الى 

اهلي.
بعد  بوجهي  مسدسا  رفع  وتتابع 
ان رفضت البقاء معه واالستمرار 
على هذا احلال، وقال لي اذا لم تبِق 
اهلك،  وابلغ  اقتلك  معي ســوف 

باننــي امتلــك عشــرات الصور 
اخلاصة بك وطالبني مجددا مبنحه 

7 االف دوالر.
ويقول احد ســائقي التاكســي 
الذين اعتقلتهم االجهزة االمنية، 
بعد االبالغ عــن اجلرائم التي قام 
بهــا، انه تبادل الصــور مع احدى 
الفتيات، وانــه وبعد ان تبادل تلك 
الصور مع اصدقائه، حصلوا منها 
على مبلغ عشــرة االف دوالر، بعد 
ان قاموا بتهديدها بنشــر الصور 

التي بحوزتهم.
ويضيف آخــر انه تبادل الصور مع 
احــدى الفتيات على الفيس بوك، 
بعــد ان غرربها بعدم الكشــف 
التي  والصــور  العالقة  نــوع  عن 
كانــت بحوزته، ويضيــف ان ذلك 
كان برضاها وانه لم يرغمها على 
شــيء، ويتابع انه مت اعتقالي من 
قبل االجهزة االمنية عبر التواصل 
معــي على الفيس بــوك بعد ان 

حصلت مــن صديقتي على مبلع 
ثمانية االف دوالر. 

وتقول الباحثة االجتماعة سميرة 
احمد في تصريح للصباح اجلديد، 
ان حــاالت التغريــر بالفتيات عبر 
في  االجتماعي  التواصــل  مواقع 
اقليم كردســتان بتزايد مستمر، 
االمر الذي بات يهدد وحدة اجملتمع 
التي  الســلبية  للتبعــات  نظرا 
خلفها اضافة الى مقتل عشرات 

النسوة بداعي غسل العار.   
اقليم كردستان  وتابعت نظرا الن 
يعــد مجتمعا قبليا متمســكا 
بالعــادات والتقاليد فهو اليتقبل 
بعــض التصرفــات وال يقبــل ان 
تكون الفتاة على عالقات ولذا فان 
حــاالت القتل مســتمرة من دون 
مراعاة العواقب والقوانن ما ميلي 
على اجلهــات املعنية في حكومة 
اجملتمــع  ومنظمــات  االقليــم 
املدنــي توعية الشــباب الى تلك 

اخملاطر واقامة الــدورات التوعوية 
لعدم االســاءة باستعمال مواقع 

التواصل االجتماعي. 
واضافــت »ال يكاد مير يــوم على 
اقليم كردستان دون نشر خبر عن 
مقتل او انتحار شــخص ما، وقد 
ازدادت احلاالت لدرجة تكاد تصبح 
اعتيادية لــدى الناس وتتحول الى 

مجرد أرقام.
وتابعت ان املتهمن بهذه القضايا 
ســيحاكمون بعــد اســتكمال 
و452   393 للمادة  وفقا  التحقيق، 
العراقية  العقوبــات  قانــون  من 
في ثبــوت التهــم بحقهم فانه 
مبا اليقل عن عشر  ســيحكمون 
ســنوات وال يزيد عن 15 عاما من 

السجن وفقا للقانون.  
وتشــير احدث االحصــاءات غير 
377 حالة  إلى تسجيل  الرسمية 
قتــل او انتحــار فــي محافظات 
إقليم كردســتان في عــام واحد 

فقط، أي بواقع أكثر من حالة في 
اليوم الواحد.

هيئة حقوق  دفعــت  اخملاطر  تلك 
الى الشروع في تسجيل  اإلنسان 
وقال محمد  اإلحصاء منذ عــام، 
هيئة  باسم  املتحدث  كومشيني 
حقوق االنســان في تصريح ملوقع 
نقــاش« ان هدفنا مــن وراء تلك 
اإلحصاءات هو بيان اعداد األحداث 
بالعامن  مقارنــة  تزايــدت  التي 
الواقع  وباتــت تهــدد  املاضيــن 

االجتماعي.
في  املسجلة  »النسب  ان  وأضاف 
االشهر الســتة املاضية والسيما 
في الشــهرين املاضيــن خطيرة 
ارتفاع نسبة جرائم  الى  وتشــير 

القتل في اقليم كردستان«.
التواصــل  مواقــع  وحتولــت 
للعنف  أخرى  أداة  الى  االجتماعي 
من قبل الرجال بالنســبة لبعض 
مديرية  بيانات  وأشــارت  النساء، 

مكافحــة العنف ضــد املرأة في 
إقليم كردســتان، إلــى أن العام  
املاضي شــهد تســجيل 6 آالف 
دعوى واغالق عشــرات الصفحات 
على مواقــع التواصل االجتماعي 
اصحابها  قبل  من  تستخدم  كان 

البتزاز الفتيات.
وبحســب ارقام مديرية مكافحة 
العنف ضد املــراة، فقد قتلت 35 
امرأة في اقليم كردســتان العام 
املاضــي، ما يؤكد ارتفــاع حاالت 
القتل مقارنة بالعام الذي سبقه، 

والذي سجلت فيه 30 حالة.
وفي مــا يتعلق بانتحار النســاء، 
فقد تقدم عشرات النسوة سنويا 
باالنتحار في شــتى مدن االقليم، 
وتشــير احصاء عن حــاالت حرق 
النســاء في العام املاضي مقارنة 
بعام 2014 الى ارتفاع احلاالت بفارق 
حالة واحدة فقط، اذ اضرمت 198 

امرأة النيران بانفسهن.

مواقع التواصل االجتماعي ترفع
معدالت االنتحار والقتل في إقليم كردستان

بعد استغالل ضعاف النفوس لها..

ارتفعت في االونة 
االخيرة وتيرة الجرائم 
التي تنفذ عبر وسائل 
التواصل االجتماعي في 
اقليم كردستان، والتي 
اثرت سلبا على السلم 
االجتماعي حيث تسجل 
في اقليم كردستان 
عشرات حاالت القتل 
العمد بداعي غسل العار،

د. علي شمخي 
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتمت مبقــر االمانة العامة للجامعة 
الدورة  أعمــال  الســبت  العربية امس 
)103( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
العربــي التي عقدت فــي مقر اجلامعة 
العربية على املســتوى الوزاري، برئاسة 

سلطنة ُعمان.
وقال وزير التجارة الدكتور محمد هاشم 
العاني في كلمــة مخاطبا وزراء اجمللس 
االقتصــادي واالجتماعــي العربــي ان 
العراق ميتلك مؤهالت جتعل منه ســلة 
الســتقطاب  ومحال  الغذائية  العــرب 
وزراء  داعيــا  االســتثمارات االجنبيــة، 
مجلس التعاون االقتصادي واالجتماعي 
العربــي الى االســتفادة مــن الفرص 

االستثمارية املوجودة في العراق.
جاء ذلك خالل كلمــة الوزير العاني في 
)103( جمللس  الــدورة  اجتماعات  افتتاح 
واالجتماعي  االقتصادي  العربي  التعاون 
العربي املنعقد في القاهرة ، حيث سلم 
العراق رئاسة اجمللس الى سلطنة عمان 
العربية  للجامعة  العام  االمن  بحضور 

احمد ابو الغيط.
16 بندا،  وتضمن جدول اعمــال اجمللس 
اهمها متابعة تنفيــذ القرارات القمة 
العربية واالقتصاديــة الرابعة املنعقدة 
فــي بيــروت وهــو امللــف االقتصادي 
الدول  جامعــة  جمللــس  واالجتماعــي 
الثالثن املقرر عقدها  العربية فى دورته 

فى اجلمهورية التونســية فى شهر اذار 
/ مارس املقبــل، اضافة الى البند الثاني 
اخلاص بالعراق، حيث ان هذا البند يخص 
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة 
ومتعلــق بوضع حد لتجنيــد االطفال 
في اجلماعات االرهابية ومنها داعش، ومت 
رفعه الى القمة العربية التي ســتقام 

في تونس.
وقــال الوزيــر العاني فــي كلمته امام 
العراق  اجمللس لقد تشــرفت جمهورية 
 )102( برئاسة اجتماعات الدورة العادية 
واالجتماعــي  االقتصــادي  للمجلــس 
للمجلس  العادي  االجتماع غير  وكذلك 
العامة  االمانــة  اثمــرت بجهود  والتي 
جلامعة الدول العربيــة والدول العربية 
االعضــاء علــى العديد مــن االجنازات 
نواة ملشــاريع قــرارات مت  التي كانــت 
رفدهــا الى اجتماعــات القمة العربية 
التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
اللبنانية  اجلمهوريــة  احتضنتها  التي 
في شــهر يناير /كانــون الثاني من هذا 
والتي صدرت عنها قرارات مهمة  العام 
واالجتماعية  االقتصاديــة  بجوانبهــا 
والتنمويــة والتــي تعتبر دافعــا قويا 
للعمل االقتصادي العربي املشترك يتم 
املعوقات  العديــد من  من خاللها جتاوز 

والعقبات«.
واضاف وزير التجارة ان«الدورة شــهدت 
في ملف االعداد وحتضير القمة العربية 
التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
في دورتها الرابعــة، عقد االجتماع غير 
العادي للمجلس والتي صدر عنه قرارات 

خاصة باملقترحات واملشاريع والدراسات 
التي تقدمــت بها بعض الدول االعضاء 
فــي مجاالت التنمية واملــراة والطفل« 
، مشــيرا الى«عقد اجتماع ملناقشــة 
التعديــالت علــى االتفاقيــة العربية 
املوحــدة لالســتثمار، اما فــي مجال 
التنمية املستدامة فقد عقد االجتماع 
مبتابعة  املعنية  العربية  للجنة  اخلامس 
تنفيذ اهداف التنمية املســتدامة على 

التي  الثاني  االسبوع  اجتماعات  هامش 
جرت في هذا املوضوع«.

وتابــع بالقول »كلنا نعــرف ان اهلل من 
على العــراق بنعم وخيــرات وفيرة، ما 
يجعله ان يتبوأ قائمة الدول في العالم 
النفطي وميتلك  من حيث االحتياطــي 
الغاز الطبيعــي الوفير الذي يضعه في 
مقدمة الــدول ملنتجي النفــط والغاز 
في العالــم وميتلك نهريــن تؤهله الن 

يكون ســلة الغذاء في العالم العربي 
ومحل اســتقطاب لالستثمار االجنبي 
في هذا القطــاع، ولدينا قطاع صناعي 
كبير ميكــن للقطاع اخلــاص وفي ظل 
سياسة االصالح االقتصادي التي تبنتها 
احلكومة في العراق ان يســير بنائه بناء 
التطورات  ويواكب  ينســجم  ســليما 
الدولية والتجــارة العاملية ولدينا قطاع 
ســياحي واعد والذي يعد نهرا من ذهب 

، اذ ان الســياحة الدينية لوحدها ميكن 
ان تســتقطب اكثر من 5 مالين سائح 
سنويا ولدينا سياحة اثرية حيث ميتلك 
االنســانية،  احلضارة  مــن   75% العراق 
ولعــل اهم ثــروة ميتلكهــا العراق هي 
النهوض  القادرة على  البشــرية  الثروة 
بالعراق على جميع االصعدة، فال يوجد 
حقل من حقول العلم واملعرفة اال وجتد 

العراق رائدا فيه«.
واوضح وزير التجارة انه«بعد ان حتققت 
الكبيــرة ضــد عصابات  االنتصــارات 
»داعش« االرهابية، بات علينا العمل على 
اعادة اعمار العــراق فنحن في احلكومة 
العراقية لدينا خطة عمل العادة االعمار 
تشمل املناطق احملررة وجميع محافظات 
العراق، لذلك ادعو احلضور الى املساهمة 
في اعادة اعمار العراق واالســتفادة من 
الفرص االســتثمارية املتاحة في جميع 

محافظاته«.
وختم الوزير العانــي كلمته بالترحيب 
ودعــوة ســعادة طــالل بن ســليمان 
الرحبــي نائب االمن العــام للمجلس 
االعلى للتخطيط في ســلطنة عمان 
الشقيقة لتسلم رئاسة الدورة العادية 

)103( للمجلس االقتصادي واالجتماع.
وتضمنت املوضوعات التي طرحت على 
جدول أعمال الدورة جهود الدفع مبسيرة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 
في الدول العربية ، فيمــا بحث الوزراء 
واالجتماعي  االقتصادي  للملف  اإلعداد 
جمللس جامعة الــدول العربية في دورته 
الثالثــون املقرر عقدها فــي اجلمهورية 

التونسية في شهر اذار / مارس املقبل ، 
الذي يعد أحد املوضوعات الرئيسة التي 
طرحت على اجمللس من خالل ما صدر عن 
املتخصصة  واملنظمات  الوزارية  اجملالس 
من مقترحات وتصــورات هامة في هذا 
الشــأن، ويُشــكل أيضاً متابعة قرارات 
القمة العربية األفريقية، واإلعداد للدورة 
اخلامســة املقرر عقدها في الرياض في 
نهاية العام احلالي 2019 وأهمية خاصة 
في ضوء أهميــة تعزيز التعاون العربي- 
األفريقي من خالل بلــورة خطة العمل 
املشتركة بن اجلانبن مبا ينعكس إيجاباً 
على أوضــاع التنمية في اإلقليمن، ومبا 
يعزز من املواقف املشــتركة لدى احملافل 

الدولية.
كمــا ناقــش الــوزراء ســبل تعزيــز 
التعــاون العربي الدولــي كأحد البنود 
املكملــة لتعزيــز التعــاون العربي مع 
جميع الشــركاء ، إلــى جانب مواصلة 
جهــود منطقة التجارة احلــرة العربية 
الكبــرى، ومتابعــة تطــورات االحتــاد 
اجلمركي العربي، ومتابعة ســير تنفيذ 
اســتراتيجية التنمية الزراعية العربية 
املستدامة، واخلطة التنفيذية للبرنامج 
الطارئ لألمن الغذائي العربي، ذلك جنباً 
إلــى جنب مع ضرورة تعزيز اســتكمال 
اجمللس العربي للسكان والتنمية، كأحد 

املبادرات العربية الهامة في هذا اجملال. 
وكان العراق قد سلم، رئاسة اجتماعات 
اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي في 
اجلامعــة العربية على مســتوى كبار 

املسؤولن الى سلطنة عمان.

وزير التجارة مخاطبا وزراء المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي

العراق يمتلك مؤهالت تجعله سلة العرب الغذائية
ومحال الستقطاب االستثمارات األجنبية

جانب من اجمللس

األحد 10 شباط 2019 العدد )4113(

Sun. 10 Feb. 2019 issue )4113(

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــرأس وزيــر الزراعــة الدكتور 
صالح احلســني اجتماعا مهما 
الشــتوية  مكمال القرار اخلطة 
، بحضور ممثلي مكتب الســيد 
رئيس الوزراء وهيئة املستشارين 
والــوزارات الســاندة  في املوارد 
والتجارة  والتخطيــط  املائيــة 

واقليم كردستان .
وأكد الوزير حــرص الوزارة على 
وضع اخلطــط الزراعية الهادفة 
إلى النهــوض بالقطاع الزراعي 

فــي ضــوء احلصــص املائيــة 
واملســاحات املزروعة  للموسم 
مــع   ٢٠١٨-٢٠١٩ الزراعــي  
االخذ بنظــر االعتبار طرق الري 
املعتمدة ، وقد بلغت  املساحات  
املوســم  لهذا  املزروعة  الكلية 
ولشــتى  دومنــا   )١٢٠٤٧٣٩٥(
واملساحات   ، الشتوية  احملاصيل 
االرواء  بطريقــة  املزروعــة 
)٥٣٥٣٥٠٩ ( دومن فيمــا بلغــت 
املضمونة  املزروعة  املســاحات 
االمطار وشــبه املضمونة وغير 

والدميية  االمطــار  مضمونــة 
والســيحية )٦٦٩٣٨٨٦( دومنــا 
، واملســاحات الكليــة املزروعة 
حملصــول احلنطــة ) ٧٢٠٧٩٨٢ (  
مبحصول  املزروعة  واملســاحات 

الشعير( ٤٣٠٥٧٤١ دومنا
اما املساحات املزروعة مبحاصيل 
اخلضــر فقد بلغــت )٥٣٣٦٧٢( 
دومنــا ، وان الوزارة اســتكملت 
جميع   اجراءاتها لهذا املوسم 
بنهايــة كانــون االول املاضــي 
واجلنوبية  الوســطى  للمناطق 

وفي نهاية كانون الثاني املاضي 
والشــمالية  الغربية  للمناطق 
مــا عــدا اقليــم كردســتان ، 
حيث مت جتهيــز املزارعن بالبذور 
واالســمدة  وكافة املستلزمات 
الزراعية وحسب اخلطة الزراعية 
املقرة ، ووصــف االجتماع  هذه 
املســاحات باجليدة والتي ميكن 
من خاللهــا تعضيد دور االنتاج 

الزراعي .
كما اشــار  الوزيــر الى عملية 
على  والعمل  الزراعي  التسويق 

تســلم احملاصيل مــن املزارعن 
احللقات  احد  التسويق هو  كون 
االهتمام  يتوجــب  التي  املهمة 
بها فضال عن تسليم الفالحن 
وان   ، املاليــة  للمســتحقات 
اللجان  تضافر اجلهود بن ممثلي 
الزراعيــة الفرعية في احملافظة 
فــي حتديد املســاحات املتوفرة 
ونســب االنتــاج املتوقعة ورفع 
الطلبات للمحافظ يسهم في 
ايجاد ارضية علمية واقعية من 
خالل اتبــاع الضوابط املعتمدة 

في احملافظات.
كما ناقش احلضور نسب االنتاج 
الســنوات  خــالل  املتحققــة 
اســهمت  والتــي  الســابقة 
االســواق  برفد  فاعل  بشــكل 
باحملاصيــل الزراعيــة املتنوعة ، 
خاصة احملاصيل االســتراتيجية 
ومحاصيــل اخلضر حتى وصلت 
البالد الى اعتاب االكتفاء الذاتي 
، مما ادى الى ايقاف استيراد عدد 
من محاصيل اخلضر لوفرتها في 

االسواق احمللية

الحسني يدعو الى إقرار الخطة الشتوية بغية تطوير القطاع الزراعي

التصريحــات األخيــرة لرئيــس االميركــي دونالد 
ترامب بشــأن الوجــود االميركي في العــراق تثير 
الشــجون وتدلل على عدم نضج ترامب السياسي 
او عدم اجادته التحدث بالشــؤون اخلارجية ونظرته 
لعالقات الواليات املتحدة االميركية مع دول العالم 
األخرى واذا كان عدم النضج هذا مشــخصا خالل 
احلملة االنتخابية للرئيس االميركي قبل ســنوات 
فإن التحدث عن الشــؤون السياســية في احملافل 
الداخليــة واخلارجية من على منبر الرئيس يختلف 
بالتأكيــد عــن احلديث من علــى منابــر الدعاية 
االنتخابية للمرشحن واذا عدنا مللف عالقات العراق 
بالواليــات املتحدة االميركية منــذ مجيء الرئيس 
ترامب فإننا سنجد  ان اتفاقية اإلطار االستراتيجي 
بن البلدين كانت مفصال مهما جتسدت  اهدافها 
بوجود آليات للتعاون املشترك أسس  لها الرئيسان 
السابقان جورج بوش االبن والرئيس باراك أوباما مع 
رئيس الوزراء االســبق نوري املالكي وجرى من خالل 
االتفاقية حتديــد مالمح بقاء القــوات االميركية 
في العراق باتفــاق البلدين وبالتالي الميكن للرئيس 
ترامــب  حينمــا يتحدث عــن الوجــود االميركي 
في العــراق ان يتجاوز هــذا اإلطار الذي رســمته 
مؤسسات تشــريعية تنفيذية في العراق وأميركا 
وصادقت عليه قبل ســنوات  وسيكون اي تشويه 
او  حتريــف في التصريحات حول هــذا امللف مبنزلة 
انتهاك لقواعد السلوك األخالقي في التعامل بن 
الدول ونشــير  ومن املفيد القول انها ليســت املرة 
األولى التي يتحدث بهــا الرئيس ترامب عن العراق 
بتهويــل دعائي اعتــاد عليه فــي محاولة للفت 
األنظار ومحاولة للخروج  من اي مأزق او ازمة تواجه 
منهجه السياسي في مناسبات مختلفة  وهو هنا 
حينما يتحدث  عن قاعدة عن األســد التي تشكل 
اليوم رمزية عالية للوجود االميركي يحاول تصدير 
أجندة سياسية مغلفة بدعاية تستهدف توصيل 
مجموعة من الرســائل إلــى دول أخرى فيما يؤمن 
العراقيون بــأن هذه القاعدة هي  جزء مهم وحيوي 
مــن اتفاق التعاون بــن العراق والواليــات املتحدة 
االميركية التي حتدثنا عنهــا ولرمبا اختلفت األدوار 
املناطة بهذه القاعــدة باختالف األحداث الداخلية 
واخلارجية التــي مير بها العراق ولكنها في النتيجة 
بالنسبة للعراقين  التشــكل اي اساس للحديث 
عن اســتراتيجية طويلة األمد يريد الرئيس ترامب 
متريرها من خالل وســائل اإلعالم بوصفها حقيقة 
مطلقة وافق عليها العراقيون من دون أي تفاهم او 
اتفاق مسبق وهي بالتالي محاولة اميركية إلعادة 
رســم التحالفات في املنطقة والتعامل مع امللف 
اإليراني والسوري من خالل توظيف القدرات القتالية 
االميركية في العراق عامة وفي قاعدة عن األســد 
خاصة واعتبار هذه القوات عامال أساســيا في أي 
صراع مســتقبلي مع أعداء اميركا اي جعل العراق 
ميدانا حربيا لهذا الصــراع وهذا ما يرفضه العراق 
ســواء اكانت هذه اســتراتيجية الواليات املتحدة 
االميركية او اية دولة أخرى مجاورة العراق وحســنا 
فعل الرئيس برهم صالح حينما أبدى اســتغرابه 
من تصريحات الرئيس ترامب األخيرة بشــأن قاعدة 
عن األسد في غرب العراق وحسنا فعل حينما اكد 
على رفض العراق لهذه الفلســفة السياسية في 
التعامل مع العراق كدولة ذات ســيادة تعرف متاما 
مصاحلها وترفض جتاوز املبادئ العامة للسياســة 
العراقية في مجال عالقاتها مع دول العالم األخرى. 

رمزية )عين األسد(



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – نزاع مسلح 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
امس الســبت أن قتيلني وجريح وعدد 
من االشــخاص توفوا اثر حادث مروري 
جراء نزاع عشــائري مسلح في بغداد، 
مشــيرا الى القبض على املســببني 

للحادث وضبط كمية من االسلحة. 
وقال املصدرإن "مشاجرة بني عشيرتني 
في ناحية النهروان )احلمضية(، جنوب 
شــرقي بغداد، أدت الى قتل اثنني من 
املواطنني وجرح اخر"، مبينا أنه "عند 
نقل املتوفني انقلبت عجلتهم ويتوفى 
اثنني اخرين منهم" ، مضيفا أنه "عند 
التفتيش  واجــراء  املنطقــة  تطويق 
الدقيق من قبل قطعات الفوج ٣اللواء 
١٥ الفرقــة ٤، مت القــاء القبض على 
وعددهم  )القتلة(  باحلادث  املســببني 
أنه "كان  اشــخاص"، موضحا  اربعة 
بحوزة املعتقلني ٦ رمانــات يدوية و4 

 BKC بنادق كالشــنكوف ورشاشــة
وقاذفةRPG7 وناضور نهاري ومسدس 
واطالقات  عتــاد  ومخــازن  براوننــك 

متنوعة ".

كركوك – ضبط وكر ارهابي 
اعلــن الناطق باســم مركــز اإلعالم 
األمنــي العميد يحيى رســول امس 
العثور على وكــر لتنظيم  الســبت 
"داعش" في محافظة كركوك، مبينا 
ان الوكر احتوى على عدد من االسلحة 

واالعتدة.
وقــال الناطق رســول إنــه على وفق 
معلومــات دقيقة ، فإن اســتخبارات 
ضمن  العاملة  االحتاديــة  الشــرطة 
والتحقيقات  االســتخبارات  وكالــة 
االحتاديــة فــي وزارة الداخلية متكنت 
العثور على وكــر لإلرهابيني يقع  من 
على أطــراف وادي الكور، خالل عملية 
بحث ضمن احملافظة كركوك واملناطق 

والقرى احمليطة، احتــوى عتاد بندقية 
ومالبس  غذائية  ومواد  كالشــنكوف 
مختلفــة، وقــد مت التعامــل معها 

أصوليا".

بابل – عمليات عسكرية
بابل  اعلنت مديرية شرطة محافظة 
امــس الســبت عن حصيلــة تنفيذ 
قواتها األمنية عمليات عسكرية في 
مناطق مختلفة ضمــن ناحية جرف 
النصر شــمال احملافظة ملطــاردة أي 
تواجد لعناصر اخلاليــا النائمة ، فيما 

وصفت العملية بـ"الناجحة".
أوكار  علــى  العثور  املديريــة  واكدت 
مدمرة وضبط عبوات ناســفة ومواد 
متفجــرة ، كمــا نُفــذت عمليــات 
عســكرية في مناطق شــتى ضمن 
ناحية جرف الصخر شملت الفاضلية، 
الفارســية،  الى  والعبد ويس، إضافة 
والطريق الصحراوي، من أجل مسحها 

ميدانيا للقضــاء على أي خاليا نائمة 
والتأكــد من خلّوها بشــكل تام من 
تسلل اإلرهابيني أو تواجد ملضافاتهم .

صالح الدين – استهداف دورية 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة صالح الدين امس الســبت 
ان مقاتــال فــي احلشــد الشــعبي 
أصيب بانفجار عبوة ناســفة شمالي 

احملافظة.
وذكر املصدر ان املقاتل أصيب بانفجار 
عبــوة ناســفة اســتهدفت دوريــة 
للحشد في منطقة الفتحة شمالي 

احملافظة .

االنبار – اعتقال هارب 
اكد مصدر امني في مفتشــية وزارة 
القبض  القاء  السبت  امس  الداخلية 
على أحد الهاربني من ســجن بادوش 

في مدينة الرمادي.

وقال املصدر إن "مفارزنا القت القبض 
على أحد الهاربني من ســجن بادوش 
في مدينــة الرمادي ، مبينــا ان قيادة 
عمليات االنبار اعلنت في وقت سابق 
عن القــاء القبــض علــى اثنني من 
لتنظيم  نفق  والعثور على  املطلوبني، 
داعش واكثــر من 200 مــن العبوات 

الناسفة وقنابر الهاون.

كربالء – اعتقال ارهابي 
فــاد مصدر محلــي فــي محافظة 
كربالء امس الســبت أن قــوة امنية 
القت القبض على عنصر في تنظيم 
"داعش" في احد فنادق املدينة القدمية 

وسط احملافظة. 
وقــال املصــدر إن "قــوة مــن األمن 
الســياحي في مديرية اســتخبارات 
ومكافحة األرهاب القت القبض على 
ارهابــي ينتمي الــى عصابات داعش 
بعد دخوله احد الفنادق داخل املدينة 

القدمية، )وسط احملافظة(" ، موضحا أن 
"القوة اقتادت املعتقل الى أحد مراكز 
التحقيقات  االمني الجــراء  االحتجاز 

املطلوبة .

ميسان – حمالت امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة ميســان امس الســبت ان 
مفارز امنية نفــذت عددا من احلمالت 
املطلوبني  ومتابعــة  لتعقب  األمنية 
املركز  مناطــق  واخملالفــني شــملت 

واالقضية والنواحي.
وذكــر املصــدر ان احلمــالت االمنية 
أســفرت عــن إلقــاء القبــض على 
جنائية  بجرائــم  املتهمني  مــن  عدد 
ومخالفات قانونية تنوعت بني جرائم 
الشــروع بالقتل العمد والســرقات، 
واالحتيال  التهديــد  بجرائــم  وأخرى 
وجرائم جنائيــة أخرى، فضال عن عدد 
من املتهمــني املطلوبني للقضاء على 

وفق أحــكام املادة الرابعــة من قانون 
مكافحة اإلرهاب. 

نينوى – اعتقال ارهابي 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
امــس  العســكرية  االســتخبارات 
السبت عن اعتقال ارهابي مندس بني 

النازحني في املوصل.
وقــال املصــدر ان "مفــارز مديريــة 
االســتخبارات العســكرية في مقر 
قيــادة الفرقــة 20 وبالتعــاون مــع 
اســتخبارات الفوج االول لواء املشاة 
43 واثر معلومات اســتخبارية دقيقة 
متكنت مــن القاء القبــض على احد 
االرهابيني مندســا بــني النازحني في 
انه  مبينة  العليــل"،  مخيم حمــام 
التي قاتلت قواتنا  "من عناصر داعش 
االمنية في املوصل قبل التحرير، ومن 
مذكرة  مبوجــب  للقضاء  املطلوبــني 

قبض على وفق املادة 4 إرهاب". 
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نينوى ـ خدر خالت:

داعشي معتقل  ارهابي  كشف 
العراقية  االمنية  القــوات  لدى 
االرهابــي يعمل  التنظيــم  ان 
بال مركزيــة وكل امير ينفذ ما 
يريده حسب ما متاح له وليس 
هنالك اية قيــادات توجه االمر، 
اليأس الذي يدب  ان  مشيرا الى 
عناصرهم  بقايــا  نفــوس  في 
ومعرفتهم للمصير احملتوم الذي 
ينتظرهم يدفع بهم لالستمرار 

مع التنظيم حتى آخر رمق.
وقــال مصدر امنــي مطلع في 
محافظة نينوى في حديث الى 
اجلديد" شريطة عدم  "الصباح 
الكشف عن هويته ان "عنصرا 
مت  اجلنســية  عراقي  داعشــيا 
القبــض عليــه قبــل بضعة 
اسابيع في مناطق جنوب شرق 
املوصل ادلى باعترافات تكشف 
العدو  ما يدور في داخــل بقايا 
الذي يشــهد النهاية املتوقعة 
حيــث اليــأس والالمركزية وان 
عناصرهم ينتظرون املوت احملتم 

او االعتقال ال غيرهما".
واضاف ان "العنصر الداعشــي 
افــاد بــان بقايــا التنظيم في 
فقــدوا  اختبائهــم  مناطــق 
االتصــال مع قياداتهم ســواء 
بداخــل العــراق او خارجه، وان 
االميــر ينفــذ ما يرغــب به او 
يريده، وهــذا وفق ما متاح لهم 
تتضاءل  واسلحة  امكانات  من 
يوما بعد يوم آخر، وليس هنالك 
االوامر  توجــه لهم  قيادات  اية 
التنســيق  بينما  والتعليمات، 
مع فلول اخرى مختبئة بامكان 
مســتحيل،  شــبه  بات  ثانية 
الن الــكل محاصــر في جيوب 
متقطعة جغرافيــا، اي ان كل 
مجموعــة منشــغلة بأمورها 

وبقائها الطول فترة ممكنة".
وبحســب املصدر فان "عناصر 
زالوا مستمرون  الذين ما  العدو 
فــي العمل مــع التنظيم هم 
اجلرائم  بســبب  يائسون،  اناس 
التي اقترفوهــا في مناطقهم 
وضد عشائرهم وابناء العشائر 
االخــرى، وان العقاب ينتظرهم 

عشــائريا وقانونيا، ويعلمون ان 
املصير احملتــوم ينتظرهم، لهذا 
فانهم باقون مع بقايا التنظيم 

حيث ال امل آخر لهم".
وتابع "العنصر الداعشــي نفى 
معرفتــه بوجــود اي داعشــي 
اجنبــي اجلنســية فــي قاطع 
عملياتهم مؤخــرا، وانه يرى ان 
الكثيــر من االرهابيــني العرب 
واالجانب حملوا معهم االموال 
وهربوا لسوريا بعدما الحت لهم 
بــوادر الهزمية على يــد القوات 
الشــعبي  واحلشــد  العراقية 

وباقية االجهزة االمنية".
وتتحدث تقاريــر امنية عراقية 

عن وجود بؤر في مناطق جنوبي 
املوصــل وجنوب غربها مبنطقة 
اجلزيــرة تتمركــز بهــا بقايــا 
تنظيم داعــش االرهابي وتتخذ 
الطبوغرافية  التضاريــس  من 

الصعبة غطاء يحميها.
العراقية  االمنية  القوات  وتنفذ 
مســتمرة  متشــيط  عمليات 
بغطاء جــوي عراقي او من قبل 
التحالف الدولــي وتدك مواقع 
داعــش، حيث قتــل الكثير من 
عناصر داعــش بتلك العمليات 
وبعضهــم قتل داخــل االنفاق 

التي تهدمت عليهم.
وكان مركز اإلعــالم األمني قد 

اعلــن عــن ان قطعــات قيادة 
شــرطة نينوى نفــذت عملية 
أمنية أسفرت عن إلقاء القبض 
علــى ٦ عناصر مــن عصابات 
داعش اإلرهابية صادرة بحقهم 
إرهابية  بقضايا  قبض  مذكرات 
املنطقة  فــي  اعتقالهــم  ومت 

امللوثة غربي مدينة املوصل.
كمــا تنفــذ القــوات االمنية 
عمليــات متشــيط موســعة 
مبناطق بادوش وجبال العطشانة 
)30 كلم غرب املوصل( بني حني 
وحني آخر، حيث متكنت من قتل 
واعتقال عدد من عناصر داعش 

في عمليات متفرقة.

على صعيد آخــر، اعلنت قيادة 
عمليــات نينوى فــي بيان لها 
اجلديد  الصباح  تابعه مراســل 
عن القــاء القبض على عصابة 
االثرية.  بالقطع  باملتاجرة  تقوم 
وقالت في البيان انه "بناء على 
املديرية  لدى  املتوفرة  املعلومات 
العامة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
واملراقبة  الواجهــات  قســم   /
الســرية بوجــود عصابة تقوم 
وبعد احلصول  باالثــار  باملتاجرة 
القضائية حيث  املوافقات  على 
الفــور مت تشــكيل فريق  على 
املديرية  قبل  من  عمل مشترك 
الواجهات  وقســم  املذكــورة 

وباملتابعة  الســرية  واملراقبــة 
املستمرة واملراقبة السرية الفراد 
كراج  منطقة  وفــي  العصابة 
الشــمال في اجلانب االيسر من 
مدينــة املوصل مت القاء القبض 
على املتهمــني والبالغ عددهم 
اثنــني باجلرم املشــهود وضبط 
بحوزتهم على )١٠٥( قطع اثرية 
مختلفة االشكال ومن ضمنها 
يرومون  كانوا  اثرية  مسكوكات 
بيعهــا مببلغ ثالثمائة الف دوالر 
على  بحوزتهم  وضبط  اميركي 
فالش رام )ميموري( وقرر السيد 
قاضي التحقيق توقيفهم وفق 

احكام املادة ٤٠ ق. االثار .

مصدر امني: عنصرا 
داعشيا عراقي الجنسية 
تم القبض عليه 
قبل بضعة اسابيع 
في مناطق جنوب 
شرق الموصل ادلى 
باعترافات تكشف ما 
يدور في داخل بقايا 
العدو الذي يشهد 
النهاية المتوقعة حيث 
اليأس والالمركزية وان 
عناصرهم ينتظرون 
الموت المحتم او 
االعتقال ال غيرهما

عناصر داعش تنتظر الموت المحتم او االعتقال 
واليأس يدفع بقايا التنظيم لالستمرار فيه

بات بال مركزية وكل أمير ينفذ ما يرغب به

اإلصالح: االعتراض على فالح 
الفياض ما زال قائما وندعم 

احلوار بني سائرون والفتح
من جانبه، ذكــر النائب اآلخر عن 
التحالف رائــد فهمي أن "قائمة 
بأي حوارات مع  سائرون لن تنفرد 
دون اطالع  السياسية من  الكتل 
شركائها في كتلة اإلصالح على 
النتائــج وأن يكون املوقف موحد 

بصددها". 
وأضاف فهمي، فــي تصريح إلى 
أن "اجلمود  اجلديــد"،  "الصبــاح 
يكــن متوقعا  الذي حصــل لم 
االيجابية  األجــواء  مع  خصوصاً 
عبد  عادل  تكليــف  رافقت  التي 

املهدي بتشكيل احلكومة".
ولفت إلى أن "احلكومة لم تقدم 
إلــى مجلس النواب اي مشــروع 
باستثناء  اآلن  لغاية  جديد  قانون 
املوازنة واملشــاريع القدمية، وهذا 
ســببه اخلالف على اســتكمال 

الكابينة الوزارية".
ويجد فهمي أن "اخلالفات احلالية 
وكذلــك  احلكومــة  تتحملهــا 
االتفاق  لعــدم  النــواب  مجلس 

علــى إيجاد حلول للمشــكالت 
الراهنة".

يذكر أن سلســلة مــن احلوارات 
انطلقــت مؤخــراً بــني قائمتي 
حســم  بغية  والفتح  ســائرون 
بداية  مــع  الشــاغرة  الــوزارات 
الفصل التشريعي املقبل السيما 

حقبتي الداخلية والدفاع.
 

 نائب: قنوات مملوكة 
لسياسيني فاسدين تبتز بعض 

الوزارات 
مطالبا رئيــس الوزراء بـ"التدخل 
والتصدي لتلــك القنوات واؤلئك 
املبتزين من مافيات الفســاد، وان 
واالتصاالت  االعــالم  هيئة  يوجه 
املؤسســات  عمــل  ملتابعــة 
االعالمية خاصة التي لها تبعية 
سياســية ويرتكــز عملها على 

استهداف االخرين".

مجلس بغداد: تلوث مياه نهر 
دجلة بالكبريت واملواد السامة 

حتت السيطرة ولم تسجل 
اصابات

مبينــا أن “مجلــس محافظــة 
رئاسة  أمانة  وبالتعاون مع  بغداد 
الوزراء وأمانة بغداد وهيئة احلشد 
الشــعبي خصص 170 ســيارة 
حوضية إلنقــاذ مناطق النهروان 

واملدائن”.
وكانت كشفت محافظة واسط، 
املاضي، وجود نســب  االســبوع 
كبريت مرتفعة في السيول التي 
قدمت إليهــا عبر ايران، مبينة ان 
مياه السيول مت توجيهها الى نهر 

دجلة عبر مجرى ام اجلري.

التخطيط النيابية: احلكومة 
أرسلت 40 مسودة قانون الى 

البرملان خالل األيام املاضية
واشار إلى أن “الفصل التشريعي 
املقبل سيشــهد مترير جملة من 
القوانــني العالقــة بالتعاون من 
السلطة التنفيذية من اجل دعم 

تنفيذ برنامج احلكومة”.

خبير: املوازنة اعدت وفق 
احملاصصة واملناطقية
وتخلو من التخطيط 

االقتصادي
مبينا أن “بيــع النفط بـ50 دوالرا 
ســيعرض البــالد لعجــز جديد 
و400  مليــارات  ثمانية  بحــدود 

مليون دوالرا”.
وبني أن “احلكومــة ملزمة بإعادة 
النظــر فــي املوازنة مــن جديد 
وخفض النفقــات لتالفي العجز 
انخفاض  جــراء  املرتقب  املالــي 
موضحا  العاملية”،  النفط  أسعار 
أن “عدم خفض النفقات ستدفع 
احلكومة لالقــراض اخلارجي وهذا 
مــا رفضــه البرملان ملنــع ارتفاع 

الديون اخلارجية”.
امس  النفط،  أسعار  وانخفضت 
االول اخلميــس، بعــد أن ارتفعت 
األمريكية  اخلام  النفط  مخزونات 
واستقر إنتاج البالد عند مستوى 
تخفيضــات  لكــن  قياســي، 
اإلمــدادات التــي تقودهــا أوبك 
فرضتهــا  التــي  والعقوبــات 
واشــنطن على فنزويــال قدمت 

الدعم لألسواق.
يذكــر ان اخلبير ماجــد الصوري، 
املاليــة  بالسياســتني  يعنــى 

والنقديــة، واختيــر عضــوا في 
البنك املركزي سنة  إدارة  مجلس 

2016 ممثال عن املصارف اخلاصة. 

املنافذ احلدودية تضبط 129 
مخالفة جمركية

خالل الشهر املاضي فقط
للحفاظ على املال العام وحماية 
املنتج احمللي واملستهلك والقضاء 
على اآلثــار الســلبية واخلطيرة 
من تهريب اخملــدرات على اجملتمع 
والقضــاء على الفســاد اإلداري 

واملالي في منافذنا احلدودية".

احملكمة االحتادية العليا أصدرت 
منذ تشكيلها اكثر من الف 

حكم دستوري
العراق  فضالً عن ســالمة وحدة 

وأراضيه".
وأورد الســاموك، أن "عــدداً من 
الكتــب يتم عرضهــا أيضاً في 
جنــاح احملكمة االحتاديــة العليا، 
ومن ضمنها الطبعة األخيرة من 
كتاب القضاء في العراق للقاضي 
مدحت احملمود، ومطبوعات تتعلق 

العراق  في  الدســتوري  بالقضاء 
وجتارب أخرى عربية ودولية".

وبــني أن "جناح احملكمة يشــهد 
إقباالً كبيراً من املعنيني بالشــأن 
القانوني، القتنــاء مجموعة من 
األحــكام التــي مت أعدادها على 
توزع  ملفات مطبوعــة  شــكل 

مجاناً".

بتروفاك النفطية متهمة بدفع 
رشاوى للحصول على عقود في 

العراق والسعودية
كما أعلنت الشــركة وهي التي 
تعنى باخلدمات البترولية احملدودة، 
2017 انهــا حصلت  فــي متــوز 
وجائزة جديدة  على متديد عقــد 
بقيمــة اجمالية تزيــد عن 100 
البناء  الدارة  وذلــك،  دوالر.  مليون 
والهندســة والتكليف وخدمات 
بدء التشغيل لشركتني نفطيتني 

دوليتني في البالد.
واكثر مــن هذا، كانــت بتروفاك 
2011 على  منحت عقدا في عام 
الهندســية  اخلدمات  مشــروع 

وادارة انشاءات في حقل مجنون.

تتمات ص1

المالية تدعو المحافظات 
والوزارات لتسلم 

“الموازنة المعدلة”

االتصاالت تفتتح مكاتب 
البريد والتوفير في صالح 

الدين ونينوى

تسيير 30 حوضية 
لتقديم مياه الشرب الى 

اهالي المدائن

بغداد - الصباح الجديد:
دعت وزارة املالية، الســبت، ممثلــي الوزارات 
واحملافظات ومجالسها واجلهات غير املرتبطة 
بوزارة، لتســلم نســخة من قانــون املوازنة 

املعدل واملصادق عليه.
وذكــر بيان للــوزارة تلقت "الصبــاح اجلديد 
" نســخة منه، أنهــا “دعت ممثلــي الوزارات 
واحملافظات ومجالسها، واجلهات غير املرتبطة 
بوزارة، مراجعة وزارة املالية إلســتالم نسخة 
مــن قانون املوازنــه املعدل واملصــادق عليه، 
املوازنه،   دائرة  القانون مــن  تنفيذ  وتعليمات 
بدًء من يوم االثنني القــادم واأليام التي تليه 

من األسبوع”.
وكان رئيس اجلمهورية صادق، االسبوع املاضي، 
على قانون املوازنــة العامة لعام 2019 الذي 

صوت عليه مجلس النواب الشهر املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االتصاالت عن اعادة تأهيل وافتتاح 
مكاتب البريد والتوفير في محافظتي صالح 
الدين ونينوى بأشــراف ومتابعة من الشركة 
العامــة للبريد والتوفير بهدف اعادة خدمات 
االتصاالت الــى احملافظات واملناطق احملررة من 

عصابات "داعش".
فقد افتتح مكتب بريــد تكريت في جامعة 
تكريت بحضور معاون املدير العام لشــركة 
البريد والتوفير ومدير الشؤون البريدية ومدير 
ورئيــس جامعة تكريت  واالعــالم  العالقات 
وعدد من  االســاتذة وطلبــة اجلامعة ، كما 
افتتح وفــد وزارة االتصاالت مكتــب البريد 
والتوفيرفي جامعة املوصــل في  نينوى  في 
اجلانب االيســر من مدينــة املوصل ليتم من 
خالله تقــدمي اخلدمات البريدية الى املواطنني 

وطلبة اجلامعة. 
واعــرب رئيــس جامعة املوصل عن شــكره 
وتقديــره الهتمام وزير االتصــاالت ومتابعته 
االتصال  اعــادة خدمــات  الشــخصية في 
وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات البريدية الى 
محافظة نينوى ، وقدم درع اجلامعة الى وفد 
وزارة االتصاالت تقديرا وتثمينا لدور الشركة 
العامة للبريد في اعادة تأهيل وافتتاح مكتب 

البريد في احملافظة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغــداد عن مواصلة إســنادها 
حملافظة بغداد ملســاعدة اهالي قضاء املدائن 
الواقع خــارج احلدود اإلداريــة لألمانة ولليوم 

الثالث على التوالي .
وذكــرت مديريــة العالقات واالعــالم ان امني 
بغداد وجهت الدوائر البلدية والفنية بتسيير 
حوضيات نقل املياه إلســناد محافظة بغداد 
فــي إيصال املــاء الصافي الــى اهالي قضاء 
املدائن والنواحي واملناطق التابعة له الواقعة 
خارج احلدود اإلداريــة ألمانة بغداد بعد توقف 
عمل مشــاريع ضخ املياه في القضاء بسبب 

إرتفاع نسبة الكدرة والتكتالت الطينية .
وبينــت ان امانة بغداد ســيرت )30( حوضية 
محملــة بامليــاه الصاحلة للشــرب الى تلك 
املناطــق بالتعاون مع مديريــة ماء محافظة 
بغداد والدوائــر اخملتصة بإيصال املاء للمناطق 
املذكورة ، مشيرة الى انها ومنذ تأسيسها لم 
يقتصر عملها على خدمة اهالي العاصمة بل 
أسهمت بالعديد من الفعاليات والتشكيالت 
اخلدمية خارج حدود العاصمة كحمالتها في 
ايصال ميـاه الشرب ألهالي محافظة البصرة 
وناحيـــة امرلـــي وغيرها فضالً عن تقدميها 
مئــات الشــهداء مــن موظفيها فــي اثناء 

تنفيذهـا واجباتهـا.

القوات العراقية في املوصل
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المواطن وخدمة 
المدفوعات

احمد نورس

نقلة نوعية شــهدها قطــاع املال في 
ارجاء العالم كافة، وبات املواطن يحصل 

على اخلدمة املالية من دون عناء. 
فــي العــراق مت قطع شــوط كبير نحو 
التطور، وأصبحــت لدينا خدمات مالية 
غيرت من شــكل التعامــل، وهنا ميكن 
القول ان بلوغ هذا املســتوى من التطور 
والذي ميثــل جزء من طمــوح اكبر، جاء 
على وفق جهــود البنك املركزي العراقي 
واملصــارف العراقيــة وشــركات الدفع 
الوطنية والتي منها تأسس  األلكتروني 
قبل اكثر من ١٠ ســنوات ليشق طريقا 

وسط جملة التحديات ويثبت وجوده. 
اجليــد فــي االمــر تفاعــل املواطن مع 
خدمات الدفع اإللكتروني بجميع فئاته، 
حيث كانت صعوبة اول االمر حني ظهرت 
بطاقــة كــي كارد، ولكن مــع حصول 
اخلدمة الســهلة عبرها تغير احلال وبات 
هناك تفاعال كبيرا، وأصبح يحصل على 
املنتجات العديــدة عبرها، مما عزز الثقة 
كثيرا، ســيما بعد ان المســت اقتصاد 
العائلــة عبر الســلف العديــدة التي 
حسنت من مســتوى األداء الحتياجات 

املواطن. 
وحــني أصبحت هنــاك شــراكات بني 
مؤسســات املال والدوائر املعنية توسع 
حجم خدمات الدفع االلكتروني وأصبح 
للشــركة ومن خالل الشــريك الوطني 
االســتراتيجي مصــرف الرافدين تعدد 
واضح فــي اخلدمات التي يحصل عليها 
املواطــن . وبات األغلبية يدركون النجاح 
مصرف  منتجــات  صــوب  ويتجهــون 
الرافديــن، حيث وطن اغلــب املواطنني 
على  مالية  خدمــة  ليجــدوا  رواتبهم، 
درجة عالية من التطور ومنتجات عديدة 
تتناغم وحاجة املواطن، سيما ان البنك 
املركزي العراقي منــح حرية في اختيار 
املصــرف أمام املوظــف واملتقاعد، وهنا 
حصل الرافدين علــى حصة مهمة من 
التوطني بالتزامن من جملة السلف التي 
يقدمها واملنتجات اجلديدة التي ستقدم.  
ويعنــي توطني الرواتــب «عملية حتويل 
املوظفني واملتقاعدين بالقطاع احلكومي 
واخلاص من رواتب يدوية يتم تسلمها من 
دوائرهم إلى أن يتم تسلمها من البنوك 
واملصارف احلكومية أو األهلية وذلك من 
خالل حساب خاص يفتح للموظف في 
املصرف ويقوم بالســحب منه بواسطة 
بطاقة الدفع االلكترونية أو أن يتسلمها 
نقدا من املصرف» وبذلك يرسم النجاح 
عبر التنافس في اخلدمات املتطورة التي 
تقدم الى املستفيد املوظف او املتقاعد، 
سيما ان املؤسســات الوطنية اخملتصة 
باتت تقدم خدمات متطورة وبتكلفة اقل 
، وذلك نتاج شــراكة مهمة للقطاعني 
العام واخلاص الذي يطمح لتقدمي كل ما 

يتناسب وحاجة املواطن. 

بغداد _ الصباح الجديد:

اكــد مديــر عــام شــركة املعدات 
الهندسية الثقيلة امنار علي حسني 
ان الشــركة عملت منذ تأسيسها 
في مجــال تصنيع املعدات النفطية 
والصناعيــة وتطــورت  خــالل هذه 
الفترة حيث توسعت بأضافة مصانع 
متتلك  وأصبحت  جديــدة  ومنتجات 
اخلبرة الواسعة في تصنيع املنتجات 
الضغطيــة  كاالوعيــة  الرئيســة 
بجميع ســعاتها  البخارية  واملراجل 
واملبادالت احلرارية بأنواعها وأحجامها 
بانواعها  واخلزانــات  التكرير  وابــراج 
وروافد  احلديدية  والهياكل  وسعاتها 

اجلسور وزوارق الدورية.
وأضــاف املديــر العــام تعــد هذه 
املعدات اجزاء رئيسة ومهمة لشتى 
قطاع  فــي(  الصناعية  العمليــات 
والطرق  والصناعــة  والغــاز  النفط 
واجلسور واالسكان واخلدمات) وتصنع 
املواصفات  املنتجات حســب  هــذه 
 TEMA , العامليــة  القياســية 

. ASME,API
وعــن هيكليتها اضــاف املدير العام 
ان الشــركة تضم مصانع للمعدات 
الثقيلة واملراجــل البخارية واالوعية 
واملولدات  احلرارية  واملبادالت  واخلزانات 
الســيطرة  ومختبــرات  ومخــازن 
واقســاما فنية وادارية ، مشيرا الى 
اهم املشــاريع املنجــزة مؤخرا مثل 
أنشاء اخلزانات الكروية سعة 3000م3 
املقدســة   كربالء  محافظــة  فــي 
 L.P.G 10 خزانات  والسماوة وتصنيع 
ســعة 5/ اطنان و39 خزانا سعة 4/1 
طن لصالح شــركة تعبئــة الغاز ، 
وتغليــف 18 عازلة موقــع البزركان  
وتأهيل  لصالح شركة نفط ميسان 
وتصنيــع أبــراج التكريــر (مصفى 
وتصنيع  حديثــة)  ومصفى  كركوك 
االجــزاء الداخلية البــراج لكل من( 
مصفى كركوك والكســك) لصالح 
وتأهيل  الشــمال  مصافي  شــركة 
خــزان الفيض(B)  ســعة 23000م3 
ومســتودع الفاو وتفكيــك خزانات 
مســتودع املفتية متعدد الســعات 
وتصنيع ونصب خزانات اجلريان سعة 
(5000م3 ) عــدد/2 لصالح شــركة 

نفط ذي قار. 
واوضح املدير العام ان الشركة تقوم 
ايضا بتصميــم وتنفيذ ونصب خزان 
5000م3 ملســتودع اللطيفية   سعة 
االنابيب  خطــوط  شــركة  لصالح 
النفطية وخزان سعة 1000 م لصالح 
شــركة مصافي الوســط وتصنيع 
اكثــر مــن 200 خزان ســعة 55م3 
وتأهيل قاعدة خــزان النفط االبيض 
ديالى  في مســتودع  4500م3  سعة 

و172 مولــدة لصالح شــركة توزيع 
املنتجات النفطية و3 مولدات  واعداد 
تصاميم وجتهيز املواد ونصب موقعي 
و800م3  1600م3  ســعة  خلزانــات 
فــي مصفى القيــارة وازالة اخلزانات 
املتضــررة وتأهيــل واعــادة تصنيع 
والهوائية  واملائية  احلراريــة  املبادالت 
وتأهيل خزان زيت الغاز سعة 4500م 
وخزان نفط ابيض سعة 10 االف متر  
10 االف  وخزانني نفط اسود ســعة 
متر وتأهيل وحــدة الهدرجة ملصفى 
صــالح الدين بجميــع اجزائها التي 
تشمل الصمامات واالنابيب واالوعية 
واملبادالت وابراج العزل ومد شــبكة 
االنابيب لتســعة عشــر خطا ناقال 
وشــبكة االنابيب الرابطة للخزانات 
الهدرجة  بــني  االنابيــب  وشــبكة 
التابع  الصمود  مصفى  في  والتكرير 

شركة مصافي الشمال . 
وبــني املديــر العــام انه مــن أجل 
فتح آفــاق العمــل املســتقبلي مت 
توقيع عقود مشــاركة مع شــركة 
املشــروعات البترولية واالستشارات 
الفنية( بتروجت ) املصرية وشــركة 
 Weir اجليكية  وشــركة KPS Metal

Engineering Services  االجنليزية 
وعن اهم منتجات الشــركة اشــار 
املدير العام قائال ان من اهم املنتجات 

اوعية  يتــم تصنيعها هــي  التــي 
الضغط العالي واوعية الغاز السائل 
وهي معدات أساســية في مصافي 
النفط واملصانــع االنتاجية واخلزانات 
اإلســتراتيجية للنفط ومشــتقاته 
التي تســتعمل في حقــول النفط 
اخلــام واملصافي النفطيــة واملراجل 
البخارية بانواعها واحجامها املتعددة 
في  للمصانع  اساسية  وهي معدات 
مراحل االنتاج املتنوعة وتستعمل في 
واملصافي  والبتروكيماويات  االسمدة 
بانواعها  احلرارية  واملبادالت  النفطية 
تستعمل  والتي  املتعددة  واحجامها 
فــي املصانــع االنتاجيــة واملصافي 
وبوابات الســدود  النفطية ومعدات 
لقطاع املــوارد املائية وصهاريج خزن 
وجميع  ومشــتقاته  النفــط  ونقل 
اخلزانــات لصالــح شــركة توزيــع 
املنتجــات النفطية وابــراج التكرير 
والتــي تســتعمل فــي مصافــي 
الصناعات  ومعامل  ومعدات  النفط 
الغذائيــة حيث مت تصنيع الكثير من 
هذه املعــدات للقطاع العام واخلاص. 
الشــركة تقوم  ان  العام  املدير  وقال 
ايضــا بتصنيــع الهيــاكل واالبراج 
خلدمــة قطــاع االعمار واالســكان  
روافد  وكذلك  املســقفات  بانشــاء 
اجلسور احلديدية ومحطات التصفية 

ومرشحات املاء والتي يتم تصنيعها 
المانة بغداد واحملافظات ومعدات عزل 
الغازواملاء واالمــالح عن النفط اخلام 
وهي معدات مهمة على درجة عالية 
التعقيد الهندســي وتستعمل  من 
في حقول اســتخراج النفط وزوارق 
الدوريات الســريعة صنعت الشركة 
ثالثة زوارق تســتعمل حاليا من قبل 
وزارة الدفــاع واخلزانات الكروية حيث 
مت انشــاء اثنني منها فــي محافظة 
كربالء والســماوة  بســعة 3000م3 
وهي املرة االولى التي يتم فيها انشاء 
مثل هذه اخلزانات في العراق من قبل 
شركة عراقية. ولفت املدير العام الى 
أن للشــركة مالك هندسي متمكن 
واملســالك  التصاميم  وضــع  مــن 
التكنولوجيــة وحتديــد متطلبــات 
االنتاج والسيطرة على كل من االنتاج 
والنوعيــة وتخضع كافــة منتجات 
النوعية مبوجب  الشــركة للرقابــة 
املواصفات العاملية املعتمدة واملراجع 
القياسية(ASME, TEMA,API) . وعن 
عوامل النجاح االساســية للشركة 
حتــدث املدير العام الــى ان منتجات 
الشــركة متتــاز بالنوعيــة العالية 
واملصنعة مبوجب املواصفات العاملية 
مالكا  الشــركة  ومتتلك  املعتمــدة 
هندســيا وفنيا ومهنيــا اضافة الى  

وجود طلب مقبول ملنتجات الشركة 
واملتوقــع زيــادة الطلــب على هذه 
املنتجات املرتبطة بأعمار العراق ومنو 

صناعة النفط والغاز.
ان موقــع الشــركة االســتراتيجي 
في بغداد داخــل اجملمع النفطي في 
منطقة الــدورة يخدم مجموعة من 
الشركات القريبة ، اضافة الى وجود 
ميكن  فارغة  ومســاحات  مسقفات 
اضافة  او  التوسعات  في  استغاللها 

منتجات جديدة 
وعــن اهم املشــاريع التــي تنفذها 
الشركة اشار املدير العام الى انه يتم 
حاليا نصنيع ونصب خزانات ســعة  
16000م3)  14000م3–   - 8000م3   -
وتشــغيل منظومتــي إزالة االمالح 
عــدد/2 لصالــح شــركة مصافي 
ونصب  وتصنيــع  وتأهيل  الوســط 
معدات الوحدة الرابعة بطاقة 10 االف 
برميل \يوم ملصفى ميســان لصالح 
شركة مصافي اجلنوب وتأهيل خزان 
النفط(102) محطــة نيكاتا وتأهيل 
 1IT خــزان النفــط (103) محطــة
وتأهيل خزان ســعة (3030) محطة 
جمبور اجلنوبــي وتأهيل موقع حقل 
عجيل لصالح شركة نفط الشمال 
وتأهيل شــبكة االنابيــب موقع بن 
عمر مكمن اليمامة وبجميع املراحل 

وتأهيل خزانــات TK-18 -22- 23 في 
مســتودع الزبير/1سعة (23000 م3) 
والطوبــة(66000 م3) واعمال تنفيذ 
وحلام وربط وفحص واعمال التغليف 
احلراري ألنابيب البخار  لصالح شركة 
خزانات سعة  وتصنيع  البصرة  نفط 
3000 م3 ذات سقف عائم  مع اعمال 
احلمايــة الكاثودية لصالح شــركة 
وانشــاء  النفطية  االنابيب  خطوط 
محطــة تبخيــر الصهاريج في كل 
من موقعي الــدورة واملدائن ، كذلك 
البنزين/2  وحدة حتســني  فرن  تأهيل 
للعازلة  الكهربائية  وتأهيل االقطاب 
-B – لصالح شركة مصافي الوسط 
وتاهيل وحدة الناصرية 3 في مصفى 

الصمود شركة مصافي الشمال .
وعن املشاريع املستقبلية اشار املدير 
العام الى انه ســيتم انشاء وجتهيز 
وحــدة تكريرالنفط اخلام ســعة 10 
االف برميل \ يوم في مصفى النجف 
التابــع لشــركة مصافي الوســط 
وانشــاء وحدتي تكريــر النفط خام 
سعة 10 االف برميل\يوم مع االعمال 
الدقيقة  واآلالت  والكهربائية  املدنية 
والشــبكات الداخليــة في مصفى 
حديثة وتأهيل وحدتي الناصرية  1و2 
في مصفى الصمود شركة مصافي 

الشمال واعمال اخرى .

المدير العام لشركة المعدات الهندسية الثقيلة لـ» الصباح الجديد» :

خبرتنا واسعة في تصنيع االوعية الضغطية 
والمراجل وابراج التكرير وزوارق الدورية

تضم الشركة 
مصانع للمعدات 
الثقيلة والمراجل 
البخارية واالوعية 

والخزانات 
والمبادالت الحرارية 
والمولدات ومخازن 
ومختبرات السيطرة 

واقساما فنية 
وادارية

تطور الصناعة العراقية

بغداد _ الصباح الجديد:

عززت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في 
مجال إدارة الفنادق في منطقة الشــرق 
األوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، 
وجودها في ســوق الضيافــة العراقي، 
بعد أن وقّعت مع شــركة اإلباء اتفاقية 
إدارة وتشــغيل فندق ذي خمس جنوم في 
العاصمة بغداد بدءا من األول من شباط 
/ فبرايــر 2019 ومبوجب هــذه اإلتفاقية 
اجلديدة، ســتؤول إدارة وتشــغيل فندق 
بابل الشــهير في بغداد إلى مجموعة 

روتانا حتت اسم فندق بابل روتانا.
روتانــا بغداد مبوقعه  بابل  ويتميز فندق 
الفريــد بجانب املنطقــة اخلضراء التي 
وبالقرب من  األمان،  درجات  بأعلى  تتميز 
ضفاف نهر دجلة الشهير، وعلى بعد 30 
دقيقة فقط بالســيارة من مطار بغداد 
الدولــي. ويوفر الفندق لضيوفه ســواءً 
املقيمني لفترات طويلة أو قصيرة، أعلى 

مستويات الراحة في العاصمة بغداد. 
ويتميز الفندق بطابعه املعماري الفخم 
وبحدائقــه املمتــدة وتصميمه اخلالب 

والذي يحمل الشكل الهرمي املستوحى 
من احلضارة البابلية. ويضم الفندق 284 
وأجنحة واســعة وعصرية، مميزة  غرفة 
بإطالالت خالبة علــى أفق مدينة بغداد 

الرائعة ونهر دجلة املهيب.
وفي تعليق له، قال عماد الياسري، رئيس 
مجلس إدارة شــركة اإلباء: «يســرنا أن 
نتعاون مع روتانا إلدارة فندقنا ذي اخلمس 
جنوم في بغداد، ونحن متحمســون لبدء 
أعمال ترقية الفندق وحتديثه وفقاً لرؤية 
ومعايير الشركة. نحن على أمت الثقة بأن 
شــراكتنا مع روتانا ستضفي املزيد من 
القيمة على جتارب ضيوفنا، وســترتقي 
وشركاؤنا  املوظفني  يناسب  مبا  باملعايير 
على حد ســواء، وستدفع كذلك عجلة 
النمو فــي الفندق بشــكل أكبر. نحن 
نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع روتانا 
مــن أجل االرتقاء بخدمــات الفندق من 
جهة، واملساهمة بإثراء مشهد الضيافة 
في العاصمة العراقية من جهة أخرى».

هاتشينســون،  غاي  قــال  جانبه،  ومن 
روتانا:  فــي  باإلنابة  التنفيــذي  الرئيس 
«انطلقنا هذا العــام بقوة عبر توقيعنا 
بابل  فنــدق  وتشــغيل  إدارة  اتفاقيــة 

روتانا بغداد، وهو إجناز يتماشــى بشكل 
وثيق مع رؤيتنــا لتعزيز حضور روتانا في 
املنطقة وترســيخ دورنا الرائد في قطاع 

الضيافة». 
وأضــاف هاتشينســون: «نتيجة جلهود 
إعادة اإلعمار الطموحة، استطاع العراق 
أن يحرز تقدماً هائالً أســهم في تسريع 
عمليــة التنميــة والنمــو االقتصادي، 
وحتســني البيئة األمنية في البالد خالل 
الســنوات القليلــة املاضيــة. وباملثل، 
كبيرة  زيــادة  بغداد  العاصمة  تشــهد 
في أعداد املســافرين من رجال األعمال 
والســياح بفضــل اســتقرارها املالي 
واألمنــي. ومع هــذه العوامل، أصبحت 
البالد ســوقاً جاذبة لالستثمارات ضمن 
قطاع الضيافــة وغيرها من القطاعات 
اإلقتصاديــة. في روتانا، سنســتمر في 
االبتكار والبحث عن فرص جديدة لتعزيز 

حضورنا في هذه السوق املهمة».  
وبوصفــه إحــدى الوجهــات املميــزة 
لعشــاق الطعام فــي العاصمة، يضم 
الفنــدق أربع مطاعم تقدم تشــكيلة 
متنوعة من أشــهى املأكوالت العراقية 
واإلقليمية والعاملية، في جلسات أنيقة 

ســواءً بالداخل أو في الهــواء الطلق. 
املســافرين  احتياجات  كافــة  ولتلبية 
من مســافري األعمال، يضــم الفندق 
ً لرجــال األعمال وغرف اجتماعات  مركزا
مجهــزة بالكامل وأماكــن مخصصة 
للفعاليات وقاعة جلميع أنواع املناسبات 
والتي تتســع ملا يصل إلــى 600 ضيف. 
من  الفنــدق مبجموعة  يحفــل  كمــا 
الترفيهية، مبــا في ذلك مالعب  املرافق 
للياقة  «بــودي الينــز»  ونادي  للتنــس، 
البدنية، وأحواض سباحة أوملبية داخلية 
وخارجية ميكن التحكم بدرجة حرارتها، 

ومرافق أللعاب األطفال واملزيد.
وينضــم اليوم فنــدق بابــل روتانا إلى 
الفنادق الثالثــة التي تديرها روتانا حالياً 
في العــراق وهي فنــدق أربيــل روتانا، 
أربيــل أرجان من روتانــا، وفندق  وفندق 
كربالء ريحان مــن روتانا، ليصل إجمالي 
محفظتهــا الفندقية فــي العراق إلى 
838 غرفة. وتخطط روتانــا إلى افتتاح 
الربع  خــالل  الســليمانية  روتانا  فندق 
األخير من عام 2019، لتضيف بذلك 240 
املتنامية  إلى محفظتها  فندقية  غرفة 

ضمن قطاع الضيافة بالعراق. 

عززت وجودها في العراق عبر توليها إدارة فندق جديد في العاصمة بغداد

التنمية الصناعة تواصل منح إالجازات لتأسيس مشاريع جديدة

فندق بابل روتانا ينضم إلى 3 فنادق أخرى في سوق الضيافة المزدهر بالعراق

التأهيل الهندسي تنجز فحوصات الروافد الحديدية الخاصة بجسور السيارات

تقـرير

فندق بابل روتانا

بغداد _ الصباح الجديد:
للفحص  العامــة  الشــركة  اجنزت 
والتأهيل الهندسي إحدى تشكيالت 
وزارة الصناعــة واملعادن الفحوصات 
احلديدية اخلاصة بجســور السيارات 
بــني محافظتــي النجف االشــرف 

والديوانية .
وقــال مدير عام الشــركة املهندس 
عصــام كاظم جبــارة أنــه مت اجناز 
فحص جسور الســيارات في احملطة 
اخلاصــة   (1+300) واحملطــة   300+0)
(كفل  االراضي  اســتصالح  مبشروع 
(أ3-) حيث  ) املرحلــة  – الشــنافية 
النجف  املشروع بني محافظتي  يقع 
االشرف والديوانية لصالح وزارة املوارد 

املائية / الهيئة العامة ملشاريع الري 
واالســتصالح والتي تنفذه شــركة 
الفاو العامة ، مضيفا" انه مت فحص 
الروافــد احلديديــة والبالــغ عددها 
(10) روافد بوجــب املواصفة العاملية 
حيــث   AASHTO/AWS  2015/D1.5
مت تنفيذ الفحــص البصري لوصالت 
اللحــام والفحــص باملوجــات فوق 
الصوتية لوصالت اللحام اضافة الى 
اللحام  لوصالت  الشعاعي  التصوير 
.  اجلديــر بالذكــر أن لدى الشــركة 
مــالكا متخصصا وذا خبــرة عالية 
ومؤهــل ومخول من قبــل اجلمعية 
الالأتالفية  للفحوصــات  االميركية 
وكذلك  الثاني  للمســتوى   (ASNT)

الثالث طبقا"  املستوى  من  مخولني 
 (ISO9712) العامليــة  للمواصفــة 
من  تخاويل  على  وفاحصني حاصلني 
مركز الصناعات االميركي الذي يقدم 
خدمات الفحوصات الهندسية كافة 

والفحوصات االتالفية والالاتالفية .
من جانب اخر تواصل املديرية العامة 
للتنمية الصناعية إحدى تشكيالت 
وزارة الصناعــة واملعادن منح إجازات 
وقطع أراض إلقامة مشاريع صناعية 
جديدة . وقــال مدير عام الشــركة 
املهنــدس ســالم ســعيد احمد إن 
املديرية منحت (21) إجازة وتخصيص 
(4)  قطعــة ارض ومنــح (50) هوية 
وشــهادة  أكمال واحدة لتأســيس 

املشاريع برأســمال (38) مليون دينار 
و(2) عمــال ، مبينا" حــرص املديرية 
على مجريات العمل داخل املشــاريع 
كل  احتياجات  ومعرفــة  الصناعية 
مشــروع من خالل عمل الكشوفات 
الدورية التي تقوم بها اللجان الفنية 
املتخصصة بشــكل مكثف وجلميع 
املشاريع الصناعية ، اذ مت كشف عن 
(233) مشــروعا صناعيا ، مشــيرا" 
ان املديريــة أبدت تعاونها مع اجلهات 
ذات العالقة من خالل إعداد اخملاطبات 
الرســمية لغرض اإلعفاء من رسم 
املهنــة أو إيصال التيــار الكهربائي 
إضافــة إلــى تســهيل اإلجــراءات 

القانونية ونقل امللكية .

من جهــة اخرى افصح ســالم عن 
(58) اجازة تأســيس  املديريــة  منح 
مشــاريع صناعيــة خاصــة بدعم 
الشــباب اخلريجني ضمــن مبادرات 
دعم املديرية للشــباب حيث تنوعت 
بني الصناعات الغذائية والكيمياوية 
الصابون  انتاج  فشــملت  واملعدنية 
خاصة  ومشاريع  الطاقة  ومشروبات 
زيادة هذه  املتوقع  ومن  بالكهربائيات 
االعــداد فــي الفتــرة املقبلة حيث 
ترحيب  اخلريجني  دعم  مبادرة  تشهد 
وأقبال واسع من اخلريجني ومن جميع 
احملافظــات ألنهــا تعد مــن الفرص 
الذهبيــة التي ســتعود بالنفع الى 
الشاب العراقي واجملتمع والصناعة . 
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الصباح الجديد_ وكاالت:
أصــدر الرئيس الروســي، فالدمييــر بوتني، امس 
االول، مرســوما بإعفاء 9 جنــراالت وعقيدين من 

مناصبهم في أجهزة األمن الروسية.
وأوضح نص القانون الذي نشر على املوقع الرسمي 
للحكومة الروســية للمعلومــات القانونية أن 
سلسلة اإلقاالت طالت وزارتي الداخلية والطوارئ 
وجلنــة التحقيقــات الفدراليــة وإدارة املصلحة 
الفدرالية للمحاسبة. وعني بوتني مبوجب املرسوم 
ذاته كال مــن اللواء أوليغ إليينيــخ مديرا لإلدارة 
العامة ملكافحة التطرف في الداخلية الروســية 
واللواء فالينتينا كازاكوفــا مديرة لإلدارة العامة 
لشــؤون الهجرة التابعة للوزارة ذاتها. كما ينص 
املرسوم على تنفيذ عدد من الترقيات األخرى في 

وزارة الداخلية وجلنة التحقيقات الفدرالية.

الصباح الجديد_ وكاالت:
هــدد الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
بأن بالده ســتحبط كل مخطط يستهدف 

مصاحلها، سواء كان من الداخل أو اخلارج.
وقال الرئيس التركــي، مخاطبا جتمع ملؤيدي 
»حزب العدالة والتنمية« احلاكم، في مدينة 
باجلواب  األول اجلمعة: »سنرد  سيفاس أمس 
املناسب على كل من يفكر بالقيام بعملية 
على حســاب تركيا، ســواء فــي الداخل أو 
لو اســتخدمنا صدورنا كدروع  اخلارج، حتى 
جملابهتهم. وسنحبط كل مخطط من شأنه 
أن يســتهدف مصالح تركيــا وإجنازاتها، أو 

يستهدف حتقيق أهداف تركيا العظيمة«.
وأكــد أردوغان أن حكومته ســتبذل قصارى 
جهدها من أجل حماية أمن وســالمة البالد، 
التركي أظهــر للعالم  قائال: »إن الشــعب 
عزمه على الدفاع عن استقالله ومستقبله 
من خالل رفضــه الصريح ألي نظام تفويض 
أو حماية منذ قرن مضــى«. وأضاف: »نقول 
إن الوطــن داخل احلــدود الوطنية للجميع.. 
ومــن يتطاول عليه لن يفلــت من العقاب«.  
وجاءت كلمة أردوغان في إطار إطالقه احلملة 
االنتخابية احمللية حلزب العدالة والتنمية في 

مدينة سيفاس.

الصباح الجديد_ وكاالت:
قالت املستشــارة األملانية أجنيال ميركل امس، إن 
تنظيم داعش لــم يُهزم بعد وإمنا يتحول إلى قوة 
قتالية غير منظمة بعدما خسر معظم األراضي 

التي كان يسيطر عليها في سوريا.
وتخالف تصريحات ميــركل، التي أدلت بها أثناء 
افتتاح مقر اخملابــرات اخلارجية األملانية )بي.إن.دي( 
في برلني، إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب أن 
التنظيم ُهزم. وقالت ميركل »من حسن احلظ أن 
ما يطلق عليه داعش ُطــرد من معظم األراضي 
لكن هذا ال يعني لألسف أن داعش، اختفى... إنه 
يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة وهذا بالطبع 
تهديــد«. وذكرت ميــركل أن مراقبة األوضاع في 
سوريا كانت إحدى أهم أولويات اخملابرات اخلارجية 
التي تشمل أيضا رصد تهديدات األمن اإللكتروني 
واألخبــار الكاذبــة التي تهــدف للتأثيــر على 
االنتخابات الدميقراطيــة. وقال ترمب يوم األربعاء 
إنه يتوقع إعالنا رســميا بحلول مطلع األسبوع 
املقبل بأن التحالف الذي يقاتل املتطرفني استرد 
جميــع األراضي التــي كانوا يســيطرون عليها. 
وفي ديســمبر/كانون األول قال ترمب في تغريدة 
إن التنظيم »ُهزم«. ويريد ترمب ســحب القوات 
األميركية من ســوريا بنهاية إبريل نيسان وهي 
خطة تثير قلق احللفاء األوروبيني الذين يخشــون 
من ظهور داعش مجددا في سوريا في ظل غياب 
خطة سالم ملموســة إلنهاء احلرب األهلية في 
البــالد. وقالت ميــركل »ما يــزال الطريق طويال 
لتحقيق الســالم في ســوريا«. وحتظى ميركل 
بشــعبية بني أكثر من 550 ألف سوري جلأوا إلى 
أملانيا بعدما قررت في عام 2015 فتح احلدود أمام 

نحو مليون طالب جلوء.

بوتين يقيل 9 
جنراالت في أجهزة 

األمن الروسية

أردوغان: من يتطاول 
على تركيا العظيمة 

لن يفلت من العقاب

ميركل تخالف ترامب: 
داعش لم ُيهزم وإنما يتحول 
الى قوة قتالية غير منظمة

الصباح الجديد_ وكاالت:

إنطلق أمس السبت، اعمال املؤمتر 
العربي ملواجهة التحديات العربيه 
الراهنــه بجامعة الــدول العربية 
املستوى،  رفيعة  العربية  للقيادات 
العربي  البرملــان  ينظمــه  الــذي 
العربي ومواجهة  لتعزيز التضامن 
التحديات، مبشاركة عدد من رؤساء 
احلكومات والوزراء العرب السابقني 

واحلاليني.
وذكــرت انبــاء ان » املؤمتر يحضره 
الرئيــس أمــني اجلميــل رئيــس 
ورئيس  األســبق،  لبنان  جمهورية 
فيصل  امللك  مركــز  إدارة  مجلس 
للبحوث والدراســات اإلســالمية 
تركي الفيصل ، وستة رؤساء وزراء 
عبد العزيز بلخادم رئيس احلكومة 
اجلزائريــة األســبق، والدكتور إياد 
عــالوي، ورئيــس مجلس الــوزراء 
محمود  الدكتور  األســبق  الليبي 
الوزراء  ، ورئيس مجلــس  جبريــل 
األردنــي الســابق الدكتــور هاني 
املُلقي ، ورئيس احلكومة التونسية 
الســابق واحلبيب الصيد ، ورئيس 
مجلس الــوزراء اليمني الســابق 
الدكتور أحمد بــن دغر ، باإلضافة 
الــى رئيس مجلس املستشــارين 
املغربي عبد احلكيم بن شــماش ، 
ووزير شؤون مجلس الوزراء مبملكة 
املطوع  ابراهيم  محمــد  البحرين 
، واألمــني العام األســبق جلامعة 
العربيــة عمرو موســى،  الــدول 
ووزير خارجية الســودان الســابق 
والبروفيسور إبراهيم غندور، وأمني 
دائرة  رئيس  التنفيذية  اللجنة  سر 
املفاوضــات في منظمــة التحرير 
صائب  الدكتــور  الفلســطينية 
عريقات، والدكتورة ابتسام الكتبي 
رئيس مركز اإلمارات للسياســات، 
األكادميي  املنــاع  عايد  والدكتــور 
والباحث السياسي الكويتي، وعددٍ 

واملفكرين  اإلعالميــني  كبــار  من 
العرب.

وأكد رئيس البرملان العربي الدكتور 
مشــعل بن فهــم الســلمي أن 
»الدعوة لعقد هــذا املؤمتر العربي 
الهــام تأتــي إدراكاً مــن البرملان 
املرحلة  وخطــورة  لدقــة  العربي 
الراهنة التي متر بها األمة العربية 
والتحديات اجلســام التــي تواجه 

الدول واجملتمعات العربية«.
ودعا رئيس البرملان العربي الدكتور 
في  الســلمي  فهم  بن  مشــعل 
كلمته خــالل افتتــاح املؤمتر إلى 
التضامــن، وفــق رؤيــة جديــدة، 

للتصــدي للتدخــالت اخلارجيــة 
العربية  اخلالفــات  جذور  ومعاجلة 

العربية.
وقال الســلمي إن » هــذه الرؤية 
يجب أن تقوم على نظرة شــاملة 
العربية  الــدول  لتقوية  ومعمقة 

وحماية مقدساتها«.
ونــوه رئيــس البرملــان باخلبــرات 
العميقة للقيــادات العربية التي 

تشارك في املؤمتر.
وقــال إن عقد هــذا املؤمتــر يأتي 
إدراًكا من البرملــان العربي للوضع 
الراهن فــي املنطقة العربية امللئ 
واستشعارًا  اجلســام  بالتحديات 

ملسؤولياته في هذا الصدد.
وأضــاف إن عقد هــذا املؤمتر يأتي 
استجابة لنداء شعوبنا ومتطلبات 
وتوحيد  الصراعــات  لنبــذ  قادتنا 
بالتجــارب  متســلحني  الصــف 
العربية في التضامن العربي، كما 
التضامن  تعزيز  رغبة في  ينبع من 
العربــي في ظــل ظــروف بالغة 
مخططات  مواجهــة  وفي  الدقة 
تســتهدفنا وتســتهدف تقويض 
واحتالل  العربــي  القومي  أمننــا 

مقدساتنا.
يأتي فــي إطار  املؤمتــر  إن  وتابــع 
استكمال مبادرات البرملان العربية 

للتصدي للقضايا العربية العارمة 
بدءا من تقدميــه رؤية حول نظلم 
والقضية  العربــي،  القوني  األمن 
الفلســطينية، ورفع السودان من 

قائمة الدول الراعية لالرهاب.
وقــال إن هــدف املؤمتر هــو إقرار 
ملواجهــة  العربيــة  الوثيقــة 
لنظام  لتكون أساســا  التحديات 
عربي قامي علــى التضامن العربي 
والتعاون والتصدي للمطامع التي 
العربي  القومي  األمن  تســتهدف 
وشــدد على ان ابرز التحديات التي 
املركزية  القضيــة  تواجهنا هــي 
وضرور  الفلســطينية  القضيــة 

التصدي للقوة القائمة باالحتالل.
ويهــدف املؤمتر إلى إعــداد وثيقة 
مع  وضعها  فــي  يشــارك  عربية 
البرملان العربي قيادات عربية رفيعة 
املســتوى صاحبة معرفة عميقة 
وخبــرة كبيرة في مجــال العمل 
»الوثيقة  وهي  املشــترك،  العربي 
العربية لتعزيز التضامن ومواجهة 
التحديات«  التي سيرفعها البرملان 
الدول  جامعــة  جمللــس  العربــي 
العربية على مســتوى القمة في 
اجتماعــه القادم الذي ســُيعقد 
شهر  في  التونســية  باجلمهورية 

مارس 2019م.

بدأت اعماله امس في الجامعة العربية

مؤتمر مواجهة التحديات الراهنة يمهد لوثيقة 
تعزيز التضامن بين القيادات العربية

عقد المؤتمر 
يأتي إدراًكا من 
البرلمان العربي 

للوضع الراهن في 
المنطقة العربية 
الملئ بالتحديات 

الجسام واستشعارًا 
لمسؤولياته في هذا 

الصدد
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الصباح الجديد_ وكاالت:

قال مســؤول كبير بالبيــت األبيض إن 
الواليات املتحدة جتري اتصاالت مباشــرة 
مع أفراد في جيش فنزويال وحتثهم على 
التخلي عــن الرئيس نيكــوالس مادورو 
كما جتهــز لعقوبــات جديــدة بهدف 
زيادة الضغوط عليه. وأضاف املســؤول 
في مقابلــة مع رويتــرز أن إدارة الرئيس 
املزيد  تتوقــع  ترامب  دونالــد  األمريكي 
مــن االنشــقاقات في صفــوف اجليش 
الفنزويلــي إال أن عددا قليــال من كبار 
الضبــاط أقدم على هــذه اخلطوة منذ 
إعــالن زعيــم املعارضة خــوان جوايدو 
نفسه رئيســا مؤقتا الشــهر املاضي. 
وعشــرات  املتحدة  الواليات  واعترفــت 
الدول بجوايــدو رئيســا لفنزويال. وقال 
املسؤول األسبوع املاضي طالبا عدم ذكر 
اســمه ”نعتقد أنها مجــرد قطرة أولى 
قبل أن نرى الغيث. ما زلنا جنري محادثات 
مع أفراد في نظام مادورو الســابق وأفراد 
في اجليش لكن هــذه احملادثات محدودة 
للغايــة“. وامتنع املســؤول عــن اإلدالء 
بتفاصيل عن املناقشــات أو مســتواها 
ولم يتضح إن كانت مثل هذه االتصاالت 

اجليش  دعــم  في  ســتحدث شــقوقا 
للزعيم االشــتراكي وهــو دعم محوري 
لســيطرته علــى مقاليد الســلطة. 
وفي ظل اســتمرار مواالة اجليش ملادورو 
على ما يبدو، عبر مصدر في واشــنطن 
مقرب من املعارضة عن شــكوكه فيما 
إذا كانــت إدارة ترامــب قد أرســت ما 
يكفي من القواعــد إلثارة العصيان في 
صفوف اجليش الذي يشــتبه بأن العديد 
الفســاد  من ضباطه يســتفيدون من 
وتهريب اخملدرات. وقــال إيريك فارنزوورث 
نائــب رئيس مجلــس األمريكيتني، وهو 
مؤسســة بحثية مقرها واشــنطن، إن 
أفراد قوات األمن في فنزويال يخشــون أن 
يستهدفهم مادورو أو يستهدف أسرهم 
إذا ما انشقوا لذلك يتعني على الواليات 
املتحــدة أن تقدم لهم شــيئا يدحض 
هذه اخملاوف. وأضــاف ”يعتمد األمر على 
ما يقدمونه. هل ســتجعل هذه احلوافز 
الناس يفكــرون مرة أخــرى في والئهم 
للنظــام؟“ ويقول جوايــدو إن انتخابات 
مايو أيار 2018 التي فاز من خاللها مادورو 
بوالية ثانية في الرئاســة كانت صورية 
واســتخدم في 23 يناير كانــون الثاني 
بندا دســتوريا إلعالن نفسه رئيسا على 
وعد بإجــراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال 

املسؤول األمريكي إن احلكومة األمريكية 
تتوقع أيضا أن يفعــل احللفاء األوروبيون 
املزيد علــى األرجح ملنع مادورو من حتويل 
أو إخفــاء أصول احلكومة خــارج البالد. 
وانضمــت دول أوروبية كبــرى للواليات 

املتحدة في دعم جوايدو لكنها أحجمت 
عن العقوبات النفطية واإلجراءات املالية 
واسعة النطاق التي فرضتها واشنطن. 
إدارة  أن  األمريكــي  املســؤول  وذكــر 
ترامب تعد في الوقت نفســه ملزيد من 

العقوبــات احملتملة على فنزويال. وأوضح 
أن واشــنطن متلك كل األدوات للضغط 
على مادورو ومعاونيــه ”للقبول بانتقال 
دميقراطي شرعي“. وقال مسؤول أمريكي 
ثان ومصدر مطلع لرويتــرز إن احلكومة 

األمريكية تبحث أيضا عقوبات محتملة 
على مســؤولني في اجليش واخملابرات في 
كوبا إذ تقول إنهم يساعدون مادورو على 
البقاء في السلطة. وتقرب جوايدو ألفراد 
اجليش بوعود بالعفو واملعاملة القانونية 
اخلاصة إذا تنصلوا من مادورو ولم ميتثلوا 
ألوامره كما عززت واشــنطن األســبوع 
العقوبات  رفــع  احتماالت  املاضي مــن 
عــن ضباط كبار في جيــش فنزويال في 
يرجح  وما  بجوايــدو.  اعترافهــم  حالة 
مــا ذهب اليه املســؤل األميركي، أعالن 
رئيس البرملــان الفنزويلــي، الذي نصب 
نفسه رئيســا للبالد، خوان غوايدو، أنه 
مستعد إذا اقتضت الضرورة، للموافقة 
على تدخل عســكري أميركي في بالده 
مادورو.  نيكــوالس  بالرئيس،  لإلطاحــة 
وقال غوايدو في حوار مع وكالة »فرانس 
برس« أنه على استعداد لفعل كل شيء 
من أجل إنقاذ حيــاة الناس، مبا في ذلك 
املوافقة على تدخل عســكري أميركي، 
تقتضيه  مــا  كل  »ســنفعل  مضيفا: 
الضرورة، من الواضح أّن املســألة مثيرة 
للجدل، لكن في ممارســتنا لســيادتنا 
ولســلطاتنا، ســنفعل ما هو ضروري«. 
تأكيد  بعــد  التصريحات  وجاءت هــذه 
نيكــوالس مادورو،  الفنزويلي،  الرئيــس 

أنه ســيمنع دخول  أمس األول اجلمعة، 
بدأت  التي  لبالده،  اإلنسانية  املساعدات 

تصل إلى كولومبيا اجملاورة لفنزويال.
وقال مادورو، في مؤمتر صحفي، إن »فنزويال 
لن تقبل استعراض املساعدات اإلنسانية 
املزعومة، ألننا لســنا متسولني«. ومينع 
اجليــش الفنزويلــي دخول مســاعدات 
إنسانية عند احلدود مع كولومبيا، وأغلق 
الطرقات أمام الشــاحنات التي تنقلها.
وأرسلت واشــنطن هذه املساعدات بناء 
على طلب غوايدو، الذي أعلن نفسه في 
23 يناير رئيســا مؤقتا للبالد، واعترفت 
به الواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبي. 
تأتي هــذه التطورات فــي الوقت، الذي 
حتذر فيه موسكو من مغبة اللجوء إلى 
احلل العسكري في فنزويال، مشيرة إلى 
أن ذلك ســيكون كارثيا. وقال نائب وزير 
اخلارجية الروســي، ســيرغي ريابكوف، 
في وقت ســابق، إن النتائج املترتبة على 
التدخل العســكري احملتمل في فنزويال 
ســتؤثر على خارج البالد أيضا، موضحا 
أنــه »مــن الصعــب التنبــؤ بعواقبه 
)التدخل العسكري(، لكن من الواضح أن 
االستخدام احملتمل للقوة في هذه احلالة 
ســيؤدي إلى إراقة الدمــاء وإلى عواقب 

ستمتد أيضا إلى خارج فنزويال«.

أمريكا تحث الجيش الفنزويلي على االنشقاق وغوايدو مستعد لقبول تدخل عسكري منها

اجلامعة العربية »ارشيف«

مادورو و غوايدو من سيخسر؟

تقرير

الصباح الجديد_ وكاالت:
دونالد  األمريكــي،  الرئيس  جتاهل 
ترامــب، املوعــد احملدد للــرد على 
مطالب الكونغــرس بتقدمي تقرير 
يحــدد املســؤولني عــن مقتــل 
جمــال  الســعودي،  الصحفــي 
اإلدارة  وموقــف  خاشــقجي، 

األمريكية منهم.
وكان الرئيــس األمريكــي تلقــى 
رسالة من جلنة العالقات اخلارجية 
تطالب  األول  اكتوبر/تشــرين  في 
بإجراء حتقيق في مقتل خاشقجي 
وتدعــو البيت األبيــض إلى تقدمي 
املزيد من املعلومات إلى الكونغرس 

في هذا الشأن.
الكونغرس  أعضــاء  واســتخدم 
فــي رســالتهم بندا فــي قانون 
ماجينســتكي فــي حتديد مهلة 
بدءا  يومــا   120 تســتمر  لإلدارة، 

من العاشــر من أكتوبر/ تشــرين 
للرد على مطالبهم  املاضي،  األول 
وقد انتهــت املهلة في يوم الثامن 

فبراير/شباط.
وقــال أحــد كبار املســؤولني في 
اإلدارة األمريكيــة: »متشــيا مــع 
موقف اإلدارة الســابقة والفصل 
الدستوري بني السلطات، يحتفظ 
الرئيــس األمريكــي بحقــه في 
تقدير رفــض اتخاذ اإلجراءات التي 
تتضمنها طلبات اللجان البرملانية 

إذا اقتضت الضرورة ذلك«.
وأضاف: »ســوف تستمر احلكومة 
في التشــاور والعمل مع مجلس 
الشــيوخ من أجل حتديد املسؤول 

عن مقتل جمال خاشقجي.«
وفي غضون ذلــك، قالت متحدث 
باسم اخلارجية األمريكية إن الوزير 
مايــك بومبيو، قــدم للكونغرس 

بشــان  املعلومات  أحدث  اجلمعة 
مقتــل خاشــقجي، مــن دون أن 
يكشف أي تفاصيل بشأن ما قاله 

الوزير ألعضاء الكونغرس.
وقالت اخلارجية األمريكية اخلميس 
املاضي إن واشنطن اتخذت إجراءت 
بالفعل بخصــوص هذه القضية، 
وذلك في إشارة إلى إلغاء تأشيرات 
دخول حوالي عشــرين مســؤوال 
مملوكة  أصول  وجمدت  ســعوديا، 

لسبعة عشر مسؤوال آخرين.
الكوجنرس  أعضــاء  بعــض  لكن 
أشــاروا إلى احتمال أن يكون ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان 
هو من يتحمل املسؤولية املباشرة 
عن مقتل خاشــقجي، مستندين 
إليــه حتقيقات  توصلت  مــا  إلى 

اخملابرات املركزية األمريكية.
وبدافع مــن قناعة توافرت لديهم 

بــأن اإلدارة لــن تتخذ إجــراء جتاه 
مجموعة  اقترحت  القضية،  هذه 
من املشــرعني األمريكيني مشروع 
قانون يتضمن وقف بعض مبيعات 
السعودية،  إلى  األمريكي  السالح 
وفرض عقوبات على أي ســعودي 
متــورط فــي قتــل الصحفــي 
منديز،  روبــرت  وقال  الســعودي. 
مجلس  في  الدميقراطــي  العضو 
الشــيوخ ورئيس جلنــة العالقات 
إدارة  أن  إلــى  اخلارجيــة: »بالنظر 
ترامب ليســت لديها نية لإلصرار 
لقتلة  الكاملــة  املســاءلة  على 
خاشقجي، أعتقد أنه حان الوقت 
إلعــادة تقييم عالقتنــا باململكة 
العربية السعودية والتحالف الذي 

تقوده السعودية في اليمن«.
وتزامن انتهاء املهلة التي أعطاها 
لتحديــد  لترامــب  الكوجنــرس 

الصحفي  مقتــل  عن  املســؤول 
الســعودي مــع ظهــور تطورات 
باحملرجة  البعض  جديدة وصفهــا 
إثر نشر  الســعودي،  العهد  لولي 
صحيفة نيويــورك تاميز األمريكية 
تقريــرا نقــل عــن مســؤول في 
اخملابرات األمريكية قوله أن محمد 
بن سلمان هدد بإطالق »رصاصة« 
على خاشــقجي إذا لــم يعد إلى 
هاتفية  مكاملــة  أثناء  اململكــة، 
مســجلة لدى اخملابرات األمريكية 
مــع أحد مســاعديه، بحســب 
التقرير. وأضاف التقرير أن اخملابرات 
األمريكية فهمــت من املكاملة أن 
33 سنة،  ولي العهد الســعودي، 
خاشقجي  لقتل  اســتعداد  على 

رغم أنه لم يصرح بذلك حرفيا.
بيد أن اجلبير قال ردا على أســئلة 
الصحفيــني عن هــذا التقرير »ال 

ميكنني التعليق على تقارير مبنية 
علــى مصادر مجهولــة. رأينا في 
التقارير  العديد مــن  أن  املاضــي 
املزعومة املســتندة إلــى مصادر 

استخباراتية لم تكن صحيحة«.
وعندما ُســئل عما إذا كان ينفي 
لتلك  العهد  ولي  استخدام  فكرة 
العبارة فــي محادثة، أجاب اجلبير: 
»األمــر ال يتعلق بالنفــي أو عدم 
النفي. نحن نعلــم أن ولي العهد 
لم يأمر بذلك. ونحن نعلم أن هذه 

العملية نفذها مارقون«.
وكانت املقررة اخلاصة لألمم املتحدة 
أنييس كاالمار، قالت أثناء زيارة إلى 
تركيا اخلميس املاضــي، إن مقتل 
خاشــقجي، الذي كتــب مقاالت 
انتقد فيها ولي العهد السعودي، 
كان »مدبــرا ومعد له مســبقا« 

مبعرفة مسؤولني سعوديني.

ترامب يتجاهل موعد الكونغرس لتحديد المسؤول عن قتل خاشقي

السجن المؤبد على 7 متهمين في هجومين على متحف باردو ونزل سوسة بتونس
الصباح الجديد_ وكاالت:

تونســية امس   قضــت محكمة 
السبت بالسجن املؤبد على سبعة 
متهمــني لدورهــم فــي قضيتي 
مقتل ســياح فــي متحــف باردو 
ومنتجع سياحي بتونس قبل أربعة 
أعوام. ونقلــت وكالة تونس أفريقيا 
لألنباء عن املتحدث باســم احملكمة 
القضائــي  والقطــب  االبتدائيــة 

ملكافحة اإلرهاب سفيان السليطي 
اخلامســة  اجلنائية  ”الدائرة  قولــه 
أصدرت  اإلرهاب  قضايا  في  اخملتصة 
أحكامهــا في قضيتي  اليوم  فجر 
باردو وسوســة وقضت بالســجن 

املؤبد في حق سبعة متهمني“.
21 شــخصا خالل  2015 ُقتل  وفي 
باردو  متحــف  في  رهائــن  احتجاز 
التونســية  العاصمة  في  الوطني 

38 شــخصا في  وقتــل مســلح 
منتجع سوسة السياحي.

أن احملكمــة  وأضــاف الســليطي 
حكمــت بســجن عــادل الغندري 
في  املتهمني  القاشــوري  ومحمود 
مدى  بالسجن  باردو  متحف  قضية 
احلياة بتهمة القتل العمد مع سبق 
عليهما  احملكمــة  وقضت  اإلصرار. 
أيضا بالســجن مدى احلياة بتهمة 

محاولــة االعتــداء املقصــود منه 
تبديل هيئة الدولة و10 سنوات في 

جرائم إرهابية أخرى.
وتابع أن احملكمة قضت على وسيم 
احلياة بتهم  بالسجن مدى  ساسي 
ارتكاب جرمية االعتداء املقصود منه 
تبديل هيئة الدولة و20 ســنة في 
جرائم إرهابيــة أخرى فيما تراوحت 
األحكام في حــق 12 متهما آخرين 

بني 16 عاما وعــام واحد مع احلكم 
عليهم باملراقبــة اإلدارية بني ثالثة 
وفي قضية  أعوام.  وخمسة  وأربعة 
الهجوم على نــزل امبريال مبنتجع 
سوســة السياحي سوسة كشف 
السليطي أن احملكمة قضت بسجن 
احلياة  العــذاري مدى  أحمد  املتهم 
بتهمة املشــاركة في القتل العمد 
مع ســابق اإلصرار وبالسجن مدى 

احلياة بتهمة االعتداء املقصود منه 
تبديل هيئة الدولة وبعشــرة أعوام 
بتهم إرهابية أخــرى. كما حكمت 
على املتهم عادل الغندري بالسجن 
في  الضلوع  بتهمــة  احليــاة  مدى 
القتل العمد مع اإلصرار وبالسجن 
مدى احلياة بتهمة االعتداء املقصود 
منــه تبديل هيئة الدولة وعشــرة 

أعوام سجن بتهم إرهابية أخرى.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

العراق  أن  النفــط  وزارة  أعلنت 
إنتاج  مراقبة  جلنــة  إلى  انضم 
املشــاركة  مؤكدة   ،»+ »أوبــك 
في اجتماع باكــو املقبل »على 
دعم  بهــدف  رفيع«  مســتوى 

أسعار النفط.
وقال املتحدث الرســمي باسم 
الوزارة عاصم جهاد، في تصريح 
صحافي، ردا على ســؤال بشأن 
إنتاج  مراقبــة  جلنة  تشــكيل 
»أوبك +«، إن »العراق انضم إلى 
جلنــة املراقبــة وبالتأكيد فانه 
ميارس دوره ضمــن هذه اللجنة 
أو  الشــركاء  أحــد  باعتبــاره 
وبالتأكيد  الرئيسيني.  املنتجني 
ســيكون هناك اجتمــاع قادم 
يشارك فيه العراق على مستوى 

رفيع رمبا ميثله وزير النفط«.
وأضاف أن »العراق يسعى إلجناح 
دور هذه اللجنة ومبا سينعكس 
العاملية  الســوق  تطورات  على 
وبالتالــي  النفــط…  وأســعار 
ســيكون هناك فعالية للعراق 

إلى جانب بقية األعضاء«.
وردا على سؤال بشأن مشاركة 
املقبل،  االجتمــاع  فــي  بغداد 
أوضــح أن »العراق سيشــارك 
لدعــم أعمــال هــذه اللجنة 
ما  فــي  أهدافه  يحقــق  ومبــا 
يخص مراقبة اإلنتاج والســوق 
النفطيــة، ومــا ينعكس على 
استقرار السوق النفطية ودعم 

استقرار النفط«.
املراقبة اجتماعا،  وتعقد جلنــة 
لبحث  املقبل،  آذار   18-17 فــي 
تنفيذ تعهــدات الدول املنتجة 
بخفض إنتاج النفط ومناقشة 
السياســة القادمة في ســوق 

النفط.
ثالثة مصادر  قالت  السياق،  في 
جتارية إن شركة تسويق النفط 
)ســومو( طرحت عطاءين لبيع 
خامي  مــن  برميــل  مليونــي 
البصرة اخلفيف والثقيل في كل 
منهما للتحميل في شهر آذار، 
وجاء العطاءان بشــرط سعري 

غير معتاد.
وأشارت املصادر إلى أن املشترين 
العروض  تقدمي  سيكون عليهم 
بعالوات في مقابل ســعر البيع 
الرســمي خلام البصرة آلســيا، 

وذلك للشــحنات التي ميكن أن 
تذهب إلى أي مكان في العالم.

املعروفة  الشحنات،  هذه  ومثل 
العادة  الوجهة، جرت  بأنها حرة 
سعر  عن  بفارق  تسعيرها  على 
البصرة في  الرسمي خلام  البيع 
املنطقة التي يجري تســليمها 

فيها.
املشــترين  إن  املصــادر  وقالت 
على  العمل  عليهم  ســيكون 
إلى  القياســية  اخلامات  حتويل 
تلك التي تباع في مناطق أخرى 

وحتمل مخاطر هذا.

أيضا  العطــاءان  وسيســمح 
لسومو بوضع تقييم للمناطق 
األخرى التي ستكون قادرة على 
دفع ســعر أكبر من سعر البيع 
الرسمي آلســيا، والذي عادة ما 
يكون األعلى، وفقا ملا ذكره أحد 

املصادر.
وســيغلق العطــاءان فــي 12 

شباط.
عامليــاً، اعــرب صنــدوق النقد 
السبت، عن عدم  أمس  الدولي، 
اســعار  ملســتقبل  اطمئنانه 
النمو  مــن  بالرغــم  النفــط، 

املتواضع.
وقالت مدير الصندوق كريستني 
الجــارد، خالل مؤمتــر اقتصادي 
املتحدة،  العربيــة  االمارات  في 
ان مصــدري النفط لم يتعافوا 
بشكل كامل من صدمة أسعار 
النفط التــي حدثت في 2014، 
وإن املستقبل غير مؤكد بشكل 
كبير بالرغم من النمو املتواضع.

تراجــع  »بســبب  واضافــت 
العائــدات ال ينخفــض العجز 
املالــي إال ببــطء بالرغــم من 
املهمــة في جانبي  االصالحات 

ذلك  في  مبــا  والدخل  االنفــاق 
القيمة املضافة  تطبيق ضريبة 

وضرائب اإلنتاج«.
وبينت الجارد »هذا أدى إلى زيادة 
 13% العام من  الدين  كبيرة في 
من إجمالــي النــاجت احمللي في 

2013 إلى %33 في 2018«.
واشــارت الى ان هنــاك مجاال 
لتحســني األطــر املاليــة في 
الشرق األوسط مع بعض نقاط 
»التركيز  عن  الناجمة  الضعف 
على املشــروعات قصيرة األجل 

وعدم كفاية املصداقية«.

»سومو« تعرض خام البصرة بعالوات سعرية 

العراق ينضم للجنة مراقبة إنتاج »أوبك «

العراق انضم إلى 
لجنة المراقبة 
وبالتأكيد فانه يمارس 
دوره ضمن هذه 
اللجنة باعتباره أحد 
الشركاء أو المنتجين 
الرئيسيين. وبالتأكيد 
سيكون هناك اجتماع 
قادم يشارك فيه 
العراق على مستوى 
رفيع ربما يمثله وزير 
النفط

أوبك

دفعــت فيات كرايســلر عقوبــات مدنية 
بقيمة 77 مليون دوالر في الواليات املتحدة 
العام املاضي بسبب عدم الوفاء مبتطلبات 
اقتصاد الوقود في 2016، وذلك في أول إشارة 
كبيرة على أن القطاع يواجه صعوبات في 

االلتزام بقواعد االنبعاثات.
وأشــارت الشــركة إلى أن هذه املدفوعات 
كانت متوقعة وأن التكلفة جرى احتسابها 
ضمــن النتائج املالية للشــركة في الربع 
األخيــر من العــام املاضي، والتي نُشــرت 

مؤخراً.
وكانت الشــركة اشــترت من قبل أرصدة 

انبعاثات من تسال وتويوتا وهوندا.
ودفعت فيات كرايســلر هذه العقوبات عن 
أسطول السيارات املنتج محليا، والذي لم 

يف مبتطلبات الكفاءة. 
وأشارت الشــركة إلى أن القواعد احلاكمة 
للســيارات املنتجة محليا تقيد استخدام 

أرصدة االنبعاثات.

توتال  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قال 
الفرنســية العمالقة للنفط والغاز باتريك 
إن إجمالي موارد اكتشــاف بحري  بويــان 
حققتــه قبالة ســواحل جنــوب افريقيا 
قــد يصل إلى نحــو مليار برميــل، واصفا 

االكتشاف بأنه »كبير جدا على األرجح«.
وقالت توتــال إنها حققت كشــفا مهما 
ملكثفــات الغــاز بعــد احلفر فــي الرقعة 
11B/12B مبناطق امتياز برولبادا في حوض 

أوتينيكوا.
وقال بويــان »إنهــا مكثفات غــاز ونفط 
خفيف. غاز باألســاس. هناك أربع مناطق 
استكشــاف أخرى لكي نحفر فيها ضمن 
رخصتنا، ميكن أن يكون إجمالي موارد الغاز 

واملكثفات نحو مليار برميل«.
وبرولبادا أحد مناطق االستكشاف املعلقة 
عليهــا آمال كبيــرة للشــركة وللقطاع 
عموما هذا العــام. وقالت توتال من قبل إن 
احلقل قد يحوي ما بــني 500 مليون ومليار 

برميل من املكافئ النفطي.
هذا ومتلــك توتــال 45 باملئة فــي الرقعة 
11B/12B التــي تغطي مســاحة 19 ألف 

كيلومتر مربع وتتولى إدارتها. 
ومن بني الشــركاء اآلخرين قطــر للبترول 
إنترناشونال  وســي.إن.آر  باملئة   25 بحصة 
بنسبة 20 باملئة ومني ستريت، وهو حتالف 

شركات من جنوب افريقيا، بعشرة باملئة.

قالت صحيفة »صن«، إن قوانني جديدة بشأن 
االستثمار في بريطانيا ستمنع شركة هواوي 
الصينية من دخول املشروعات التكنولوجية 

احلساسة في اململكة املتحدة.
وأضافت الصحيفة أن كثيرين يشعرون بقلق 
من أن الســماح لهواوي بالدخول في طرح 
شــبكة اجليل اخلامس من الهواتف احملمولة 
التجســس  للصني  ســيتيح  بريطانيا  في 
على احلياة اخلاصة للناس واختراق الشركات 

البريطانية.
وقال التقرير إن وزيري اخلارجية جيرميي هانت 
والدفاع جافني وليامســون من بني من أبدوا 

قلقهم بشأن امتداد الشركة الصينية.
وحتولت هــواوي إلى مورد أساســي ملعدات 
شــبكات االتصال األساســية، خاصة في 
أســعار  النخفاض  نظرا  النامية  األســواق 

منتجاتها.
ومتكنت مجموعة هواوي من اختراق األسواق 
املقدمة من خالل دورهــا الريادي في تطوير 
)5جي(  معدات شــبكات اجليــل اخلامــس 

لالتصاالت اخلليوية.
لكن عددا متزايدا من الــدول الغربية بدأت 
تديــر ظهرها لهواوي، خشــية حتــول هذه 
املعدات إلى حصان طروادة تابع ألجهزة بكني 
األمنية، إذ جتبر القوانني الصينية الشركات 
احمللية على التعاون مع أجهزة االستخبارات.

فيات كرايسلر

توتال

هواوي

الصباح الجديد ـ وكاالت:

عــدت وكالة »موديــز« األميركية 
للتصنيــف االئتمانــي، أن ميكــن 
تأثير  درء  فــي  النجــاح  لروســيا 
عقوبات جديدة يحتمل أن يفرضها 
دون  قريبا، من  الكونغرس ضدهــا 
أي تخفيض لتصنيفها الســيادي 

االستثماري.
ورفعــت الوكالة الليلــة املاضية 
التصنيف الســيادي لروســيا إلى 
اســتثماري. ومــع ذلــك ذكرت أن 
بفرض  كبيــرا  احتمــاال  »هنــاك 
الكونغرس  مــن  إضافية  عقوبات 
األميركي ضد موسكو في األشهر 

املقبلة«.
أن  احملتمل  موديز:«مــن  وأضافــت 
تتضمن أي عقوبات إضافية حظراً 
على األفراد والشــركات األميركية 
األراضــي  علــى  املقيمــني  وكل 
األميركيــة، شــراء، ورمبــا امتالك 
سندات حكومية روسية محسوبة 
بالعملة احمللية أواألجنبية، تصدرها 
بعض البنوك وحتى الشركات غير 
املاليــة اخلاضعة مللكيــة الدولة. 

إضافة إلى عقوبات أخرى غير تلك 
املذكورة أعاله«، وفًقا للوكالة.

ورفعت الوكالة التصنيف السيادي 
لروســيا من مضــارب »Ba1« إلى 
اســتثماري »Baa3« مــع توقعات 

مستقبلية مستقرة. 
ولدى روسيا اآلن تصنيف استثماري 
التصنيــف  مــن جميــع وكاالت 
الدولية الرائــدة الثالث. ففي وقت 
سابق، أبقت وكالة فيتش تصنيف 
روســيا عنــد »BBB-« مــع نظرة 
ســتاندرد  وكالة  وأكدت  إيجابية. 
آند بورز تصنيف روسيا االستثماري 
عند BBB-، مع نظرة مســتقبلية 

مستقرة.
تأثير  بيانها:«إن  الوكالة في  وقالت 
التي  احملتملة،  اجلديــدة  العقوبات 
هي املصدر األكثر احتماالً للصدمة 
)اخلارجية(، من وجهة نظرها، ميكن 
أن يجري كبحها في األشهر املقبلة 
من دون أن يتســبب ذلك في إحلاق 
ضرر كبير بامللف االئتماني للبالد«.

روســيا  أن  الوكالــة  وتعتقــد 
ســتتعامل بنجاح مع أي عقوبات 
جديدة حتى ولو جاءت  أكثر صرامة 

مما هو متوقع.

إذا  وخلصت موديز للقــول: »حتى 
جرى توســيع العقوبــات احملتملة 
إلى ما بعد الوضع األولي املفترض، 
الديون  لتشــمل حتــى حاملــي 

الســيادية، أو فــي حالــة حدوث 
صدمــات خارجية أخرى، مثل مزيد 
من االنخفاض في أســعار النفط، 
فــإن فائــض امليزانيــة احلكومية 

الروســية، واإلجــراءات الوقائيــة 
املعمــول بهــا، تقدم اســتجابة 
كبيرة من دون أن تقوض االستقرار 
االئتمانــي  للملــف  األساســي 

املركزي  البنك  الســيادي، ألن لدى 
للغاية  كبيرة  احتياطيات  الروسي 
ميكنها  األجنبيــة،  العمــالت  من 
أن متنحــه مرونــة كافيــة لدعم 

القطاعات األخرى، إذا لزم األمر«.
في الســياق، أعلنت املستشــارة 
األملانيــة أنغيال ميــركل، التوصل 
إلى توافق بني الــدول األعضاء في 
بشأن مشروع ضخ  األوروبي  االحتاد 
الغاز من روسيا إلى أملانيا »السيل 

الشمالي2-«.
وأفادت صحيفة »لــو فيغارو« في 
وقت ســابق، بــأن فرنســا وأملانيا 
قــد اتفقتا علــى التعديالت التي 
ســيجري إدخالهــا على تشــريع 
الغاز  األوروبي في مجــال  االحتــاد 
بحيث ال تعرقل مشــروع »السيل 

الشمالي2-«.
وذكرت الصحيفة نقال عن مصادر 
دبلوماسية، أن ممثلي فرنسا وأملانيا 
قدما  األوروبي  االحتــاد  في مجلس 
رؤية البلدين بشأن التعديالت التي 
يجب إدخالها على التشريع، والتي 
تتضمــن قواعد جديدة لنقل الغاز 

داخل االحتاد.
ولم تكشف الصحيفة الفرنسية 

بأنها  أفادت  لكنها  التعديالت،  عن 
لن تعرقل سير تنفيذ مشروع الغاز 
»السيل الشمالي 2-«، والذي يلقى 
دعما كبيرا من أملانيا، أكبر اقتصاد 

في أوروبا.
وإذا وافق مجلس االحتاد على »احلل 
الوســط«، الــذي قدمتــه باريس 
وبرلني، فســيجري تفادي نشــوب 
خالف بــني احلليفــني احملوريني في 
أوروبا، إذا أن أملانيا تؤيد املشروع أما 
فرنســا، التي تعتمد على الطاقة 

النووية، فحاولت عرقلته.
وكانــت باريس قــد تعهدت بدعم 
التعديالت بنسختها األولية، والتي 
»الســيل  تنفيذ  ســتعيق  كانت 
على  حتظر  كونها  الشــمالي2-«، 
نفس الشــركة القيام باستخراج 

ونقل وبيع الغاز.
و«السيل الشمالي2-« هو مشروع 
يهــدف لضــخ الغاز من روســيا 
بحر  قــاع  عبر  مباشــر  بشــكل 
البلطيق إلــى أملانيا، ويتضمن مد 
أنبوبني، بطاقة ضخ تبلغ 55 مليار 
متر مكعب من الغاز سنويا، وتبلـغ 
9.5 مليار  كلفـة املشـــروع قرابة 

يـورو.

تقـرير

توقعات بتجاوز موسكو عقوبات أميركية جديدة
توافق أوروبي على مشروع الغاز الروسي »السيل الشمالي2-«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 32 ترتيبها  على  اإلمارات  حافظت 
عاملياً فــي مؤشــر حماية حقوق 
امللكيــة الفكريــة العاملي 2019 
الصــادر عن مركــز حماية حقوق 
لغرفة  التابــع  الفكرية  امللكيــة 
 50 التجارة األميركيــة الذي ضم 
دولــة بعنــوان »إلهام الغــد«، إذ 

تصــدرت املنطقة في مؤشــرات 
واألســرار  التجاريــة  العالمــات 
التجاريــة وكفاءة نظــام امللكية 

الفكرية.
فــي  الدولــة  تصنيــف  وجــاء 
النسخة الســابعة للتقرير ضمن 
االقتصادات األعلى دخالً، إلى جانب 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات 

وكندا وفرنسا واليابان.
وأورد التقريــر مكامــن القوة في 
تصنيف اإلمارات واملتمثلة في وضع 
حمايات امللكيــة الفكرية موضع 
التطبيــق واإلطار القوي نســبياً 
الفكرية  امللكيــة  حقــوق  إلنفاذ 
والقضائية  اإلدارية  القــدرة  وزيادة 
على إنفاذ امللكية الفكرية وتعزيز 

جهود مكافحة التزوير، مبا في ذلك 
العقوبــات اجلنائية وبــذل جهود 
توعوية وبناء القدرات بشأن أهمية 

حقوق امللكية الفكرية وقيمتها.
وأضاف التقريــر: »في ايلول 2018، 
االستثمار  قانون  احلكومة  أصدرت 
األجنبي املباشــر اجلديــد، إذ مينح 
القانــون املســتثمرين األجانــب 

إعفــاء من شــرط وجود شــريك 
مواطــن يحمــل مــا ال يقل عن 
%51 من أســهم الشــركة، التي 
قانون  بواســطة  تأسيسها  جرى 
الشــركات التجارية، كما أصدرت 
ينــص  الصحــة مرســوماً  وزارة 
على آلية البت فــي براءة االختراع 
فــي وقت مبكر للمســتحضرات 

للوزارة  يحق  ومبوجبه  الصيدالنية، 
رفض املوافقة على التسويق ملنتج 
إما  براءة اختــراع موجودة  ينتهك 
في اإلمــارات أو فــي املصدر الذي 
مت اســتيراد املنتــج منــه، وميكن 
للمســؤولني إمــا رفــض الطلب 
أو تعليــق التطبيق حتــى انتهاء 

صالحية حماية براءة االختراع«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت املفتش العام ل ــوزارة الزراعة 
ملياء داود كاظم، أمس السبت، إيقاف 
هدر باملال العام واســترجاع أكثر من 

21 مليار دينار في عام 2018.

وقالــت كاظم في بيــان صحافي، إن 
في  والتدقيق  الرقابــة  أعمال  »نتائج 
مكتبها لســنة 2018 أســفرت عن 
واســترجاع  العام  باملال  الهدر  إيقاف 
مليار   )21,581,229,604( مقــداره  ما 

دينار«.
وأوضــح البيــان، أن »نتائــج أعمال 
التدقيــق والرقابة االســتباقية على 
ابرمتها  التــي  واملناقصات  العقــود 
الوزارة لســنة 2018 أثمرت عن إيقاف 

الهــدر باملــال العام مببلــغ اكثر من 
(6,200,027,000( مليــار دينار وايقاف 
تلك العقود بناًء على توصيات املكتب 
بذلــك«. وأضــاف، أن »التحقيقــات 
اإلدارية التي أجرتها الفرق التحقيقية 

في مكتب املفتش العام لوزارة الزراعة 
أسفرت عن التوصية باسترجاع مبلغ 
واعادة  دينار  مليــار   )2,971,346,438)

هذه املبالغ الى اخلزينة العامة«.
متابعــة  »نتائــج  أن  إلــى  وأشــار 

اســتحصال بدالت اإليجــار لألراضي 
الزراعية في عموم العراق لسنة 2018 
إلى  أدت  وكذلك قرارت جلان التضمني 
اســتحصال مبلغ )12,409,856,166) 

مليار دينار«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف األمني العام للغرفة التجارية 
اإليرانية - العراقية املشتركة حميد 
حسيني، أمس السبت، عن أن حجم 
فاقت  العراق  إلى  اإليرانية  الصادرات 

التركية في العام املاضي.
نقال  اإليرانية  »فارس«  وكالة  وذكرت 
الصادرات  أن »حجم  عن حســيني، 
اإليرانية إلى العــراق فاقت التركية 

فــي العــام املاضي، إذ المســت 8 
مليــارات و750 مليــون دوالر وبذلك 
فاقت الصادرات التركية الى العراق«.

وأضاف حسيني، أن »معدل الصادرات 
اإليرانية إلى العــراق يبلغ نحو 750 
مليون دوالر شــهرياً، حيث يشــهد 
900 مليــون وانخفاضاً  إلى  ارتفاعاً 

الى 510 مليون دوالر أحياناً أخرى«.
وأشــار ، الى إن »تركيا صدرت سلعاً 

إلى العراق بقيمة 8300 مليون دوالر 
في عــام 2017 لكن حجم صادراتها 
انخفض خــالل العــام املاضي إلى 
7350 مليون دوالر، في حني بلغ حجم 
الصادرات اإليرانية 8750 مليون دوالر 

وبذلك حّلت محّلها«.
علــى صعيد آخر، اعلنــت ايران عن 
الكهرباء  اتفاقیة صــادرات  متديدها 
الــى العــراق. وقالت وكالــة االنباء 

الرســمية االيرانية، ان »بحضور وزیر 
الطاقــة االیراني رضا اردكانیان ووزیر 
اخلطیب،  لــؤي  العراقي  الكهربــاء 
وقعت شركة توانیر االیرانیة واجلانب 
العراقــي اتفاقیــة لتمدید صادرات 
ایران من الكهرباء للعراق«. واضافت 
ان »اركانیان واخلطیب وقعا بطهران 
البرنامــج التنفیذي التفاقیة تطویر 
التعــاون بیــن البلدین فــي مجال 

تكنولوجیا  ونقل  والصادرات  االنتاج 
صناعة الكهرباء«.  یذكر ان اتفاقیة 
صــادرات الكهربــاء من قبــل ایران 
للعراق وقعت عام 2005 بحجم 150 

میغاواط ویجري متدیدها سنویا.
وبناء على االتفاق بین الطرفین تقوم 
ایــران بتزوید العــراق بحجم 1200 
میغاواط عبر 3 خطوط وهي البصرة 

ودیالى والعمارة.

صــادرات  مبالغ  اســتالم  وبشــان 
الكهرباء، قام محافظ البنك املركزي 
االیراني عبد الناصر همتي بزیارة الى 
العراق خالل االســبوع املاضی ووقع 
اتفاقا مع وزیــر املالیة العراقي جرى 
مبوجبه حتدید اآللیــة املالیة اجلدیدة 
لتســدید بیــن البلدین واالســراع 
العراق  املترتبة على  الدیون  بتسدید 

الیران في مجال الكهرباء والغاز.

اإلمارات تتصدر المنطقة في العالمات التجارية

مفتشية الزراعة تسترجع 21 مليار دينار في 2018

إيران تتفوق على تركيا بحجم الصادرات إلى العراق



 آية عبد العزيز

شــهدت اآلونــة األخيــرة عــدد من 
اإلدارة  بــن  املتبادلــة  االتهامــات 
خاصًة  الروســية  والدولة  األميركية 
فيمــا يتعلق مبــدى االلتزام بشــأن 
بحظر  املتعلقة  الدوليــة  املعاهدات 
انتشــار األســلحة النوويــة، وجتلت 
األميركي  الرئيس  تولي  االتهامات مع 
»دونالــد ترامب« الســلطة، اذ أعلن 
االنسحاب من معاهدة القوى النووية 
متوســطة املدى، يوم اجلمعة املوافق 
2019، مؤكًدا  األول من فبراير/ شباط 
تعليق االلتزام ببنود املعاهدة، مشرًطا 
إمكانيــة التراجع عن القرار في حالة 
التزام روســيا ببنود املعاهدة، وتدمير 
متتلكها،  التــي  الصواريــخ  جميــع 
ومنصات اإلطالق واملرافق ذات الصلة. 
)1(واجلدير بالذكــر، إنها لم تكن املرة 
األولــى التي يعلــن فيهــا »ترامب« 
انسحابه بشكل أحادي من معاهدات 
دولية، أو اتفاقيات جماعية جتســدت 
على ســبيل املثال في اتفــاق باريس 

للمناخ، واالتفاق النووي اإليراني.

معاهدة )IFN( لتصدي سباق 
التسلح في أوروبا

أثــار القرار حالة من اجلــدل والتبابن 
بشــأن مســتقبل األمن األوروبي، اذ 
متثــل املعاهدة التي وقعهــا الرئيس 
األميركــي »رونالد ريجــان« والرئيس 
جورباتشوف«  »ميخائيل  السوفييتي 
1987، ملنــع كال البلدين  فــي عــام 
الصواريخ  وحيــازة  وإنتاج  اختبار  من 
األرضيــة متوســطة املــدى، كذلك 
التخلي عن اختبار ونشــر الصواريخ 
النووية والتقليدية التي يتراوح مداها 

بن 500-5500 كم. )2(
وفــي منتصف الســبعينيات، حقق 
االحتاد السوفييتي تكافًؤا استراتيجًيا 
مع الواليــات املتحدة، بعد ذلك بوقت 
الســوفييتي في  االحتاد  بــدأ  قصير، 
استبدال صواريخ SS-4 وSS-5 األقدم 
عمرًا باســتخدام صاروخ متوســط 
املدى جديدة، SS-20، ممــا أدى إلى ما 
كان يُنظر إليه علــى أنه تغيير نوعي 

وكمي في الوضع األمني األوروبي.
وكان الصاروخ SS-20 متحرًكا ودقيًقا 
وقادرًا على االختفاء والنقل بســرعة. 
التي   SS-20sمجموعة سمحت  وقد 
يبلغ طولها 5000 كيلو متر بتغطية 
األهــداف في أوروبا الغربية وشــمال 
قواعد  ومن  األوسط،  والشرق  أفريقيا 
في شــرق االحتاد السوفيتي، ومعظم 

آسيا وجنوب شرق آسيا وأالسكا. )3(
لذا فقد جــاءت املعاهدة على خلفية 
نشر االحتاد السوفيتي هذه الصواريخ 
انعكس بنحو  الــذي  األمر  أوروبا،  في 
ســلبي األمن األوروبي، حيث قام كل 
من حلف شــمال األطلسي والواليات 
املتحــدة بنشــر مــوازي لصواريــخ 

مشــابهة في أوروبا الغربية. وبحلول 
1991، مت تنفيــذ املعاهدة بنحو كامل 
بعد أن توافقت القوتــن على تدمير 
مقدراتهم من الصواريخ املتوســطة 
املدى، وعليه فقد اعتبرت مبنزلة حجر 
الزاويــة للتحكم العاملي في ســباق 
التسلح الذي استمر إبان احلرب الباردة 

وساعدت في إنهاء هذه احلرب.  

خلفية القرار األميركي
لم يكن القرار األميركي وليد اللحظة 
فقد هدد »ترامب« في أكتوبر/ تشرين 
املعاهدة  من  باالنسحاب   ،2018 األول 
التي  الروســية  السياســات  نتيجة 
اسهمت في خرق املعاهدة، التي جتلت 
فــي تصنيع صواريخ مــن نوع 9729، 
كما طالبت واشــنطن في ديسمبر/ 
2018 موســكو بتدمر  كانــون األول 
أو تعديله مبا يتوافق  الصاروخ املعدل، 
مع بنود املعاهدة خالل 60 يوًما، حتى 
ال يتم تعليق املشــاركة في املعاهدة 

من قبل اإلدارة األميركية. )4(
ومع بداية عــام 2019 أعلن »ترامب« 
عدم  نتيجــة  للمعاهــدة  تعليقــه 
ذلك  لها، جتسد  استجابة موســكو 
فــي إصدار البيت األبيــض بيانًا على 

لســان »ترامــب« قائاًل »ســنمضي 
اخلاصة  اخليــارات  قدًما مــع بحــث 
باإلدارة األميركية ملــدى إمكانية الرد 
العســكري على حتركات موســكو، 
بالتعاون مع حلف شــمال األطلسي 
وحلفائــه الدوليــن للتعويــض عن 
أي ميزة عســكرية حصلــت عليها 
غيــر  أفعالهــا  نتيجــة  موســكو 
القانونية«. معربًا عن »متســك اإلدارة 
األميركيــة بالرقابــة الفعالــة على 
انتشار األســلحة التي ميكن التحقق 
منها وتنفيذها، وتشــمل الشــركاء 
القادريــن على الوفــاء بالتزاماتهم«.
)5( فيما اتهم وزير اخلارجية األميركي 
بانتهاكها  روســيا  بومبيو«  »مايــك 
التراجع عن  املعاهدة، ورفضهــا  بنود 
سياساتها التي من املؤكد إنها ستأثر 
على األمــن األوروبــي والعاملي بنحو 
كبيــر. وعليه فقد مت منح موســكو 
فترة متتد إلى ستة أشهر لكي تتمكن 
من »إنقاذ االتفاقية«، االلتزام الكامل 
التفاوض بشأن  إمكانية  ببنودها، مع 
موضوع مراقبة انتشــار األســلحة، 
ألن عــدم التحرك الروســي في هذا 
االجتاه سينعكس بشكل سلبي على 
مسيرة العالقات الثنائية بن البلدين 

وهو ما أوضحه »بومبيو«. 

ردود الفعل الدولية
1.      املوقــف الروســي، جــاء الــرد 
األميركية  التهديدات  إبان  الروســي 
املطورة  الصواريــخ  تدميــر  بضرورة 
املعاهدة،  مواصفات  موافقتها  لعدم 
مــن وزارة الدفــاع الروســية التــي 
قامت بعمل مؤمتــرًا صحفًيا بحضور 
ملحقــن عســكرين أجانب عرضت 
مؤكدة  املطــور،  الصــاروخ  خاللــه 
التزامهــا الكامل بتنفيــذ املعاهدة 

اخلاصة بالصواريخ متوسطة املدى.
وفــي ســياق عمليــة االنســحاب 
األميركــي مــن املعاهــدة، أوضحت 
موســكو عــدم اعترافهــا بالقــرار 
األميركي ألنه قرار أحادي اجلانب، وألنه 
القانونية،  الناحيــة  باطاًل مــن  يعد 
الروســية  اخلارجيــة  وزارة  وأكــدت 
بكفاءة  املعاهدة  إلنقاذ  اســتعدادها 
وفعالية، عبــر املفاوضات ولكن ليس 
من خالل تدمير موســكو ألسلحتها 

املعدلة.
كما أشــارت ضــرورة البحث عن حل 
لتســوية القــرار بن اجلانبــن، فيما 
بتعزيز  الروســية  القياديــة  قامــت 

قواتها العسكرية على املتاخمة على 
حــدود الغربية ألملانيــا في مقاطعة 
الناتو  زيــادة  على  ردًا  كالينينجــراد، 

حشوده في منطقة البلطيق. )6(
وعلى الصعيد األخر؛ طالبت موسكو 
واشنطن أيًضا اتخاذها خطوات عادلة 
وشــفافة مبــا يتعلق باحلفــاظ على 
املعاهدة، ســيما فيما يتعلق بنظام 
»أيجيس« املضاد للصواريخ املنشــور 

برًا، والذي مت نشره في رومانيا. )7(
أعربــت  األملانــي،  املوقــف        .2
املستشــارة األملانية عن نيتها خلوض 
املفاوضات، لتقارب وجهات النظر، مع 
الرسمية  االنســحاب  مدة  استغالل 
التي تقارب الستة اشهر إلجراء مزيد 
أن موسكو  وأوضحت  املناقشات.  من 
قامت بانتهــاك املعاهدة ولكن يظل 
األهم هو إبقاء مســاحة للحوار بن 

اجلانبن. )8(
3.      موقف حلف شــمال األطلسي، 
الناتو في الدعم الكامل  متثل موقف 
من  باالنســحاب  واشــنطن  لقــرار 
داعًيا موســكو لالستفادة  املعاهدة، 
من فترة االنســحاب، لتؤكد التزامها 
ببنــود املعاهدة. فيما أوضــح البيان 
الصــادر مــن احللــف إنهــم مازالوا 

مستمرون في السعي إلقامة عالقات 
قوية مع موسكو.

 كما إنهم يراقبون حتركات موســكو 
فيما يتعلق باســتعمالها للصواريخ 
املتوســطة والقصيرة املــدى، التخاذ 
فعالية  لضمــان  الالزمة  اخلطــوات 
الناتو »في  لــدول  املشــترك  املوقف 
مجــال الــردع والدفــاع«. معــدا إن 
موســكو وحدها ســتتحمل تكلفة 
االنســحاب األميركي مــن املعاهدة، 
إن لــم تــف بالتزاماتها خــالل مدة 
االنســحاب الرســمية، عبــر تدمير 
الصواريخ املعدلة واخملالفة للبنود. )9(

مآالت القرار األميركي
 على األمن األوروبي.

 يواجــه األمــن األوروبــي عــددًا من 
تتجلى  التي  والتحديــات  التهديدات 
في تراجــع الدرع األميركي في حماية 
مصالح القوى األوروبية، وتنامت حدة 
التغيير في النهج األميركي جتاه األمن 
األميركي  الرئيس  تولــي  األوروبي مع 
سياســة  وانتهاجه  ترامب«،  »دونالد 
قائمــة على تبــادل املصالــح وعقد 
الصفقات مبا يعزز من هيمنة أميركا 
قبــل مصالح اجلميع. جتســدت هذه 

املعاهدة  انسحابه من  السياسة في 
دون النظر إلى مصالح الدول األوروبية 
التي صارت مهددة من قبل التحركات 
الروســية خاصة على حدود املتاخمة 
للحــدود األوروبيــة، مــع التخــوف 
من عودة ســباق التســلح بشــكل 
مختلــف عبر إعادة نشــر الصواريخ 
داخل الدول األوروبيــة.  وقد برر القرار 
على إنه لن يســمح ملوسكو بتطوير 
قدراتها الدفاعيــة والصاروخية، كما 
إنه يتخوف مع عودة روســية كقوى 
مرة  املتحدة  الواليات  تنافس  عظمى، 
ثانية، وهو ما ترفضه واشنطن. عالوة 
على إن روســيا أصبحــت فاعاًل دولًيا 
في كثير من امللفات املثارة في النظام 
العاملي مثل امللف الســوري، واإليراني 

واألوكراني وأخيرًا امللف الفنزويلي.
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راج باِتل
 

أوسنت 

إن احليــاة في املدينة حتولنا إلى نوع 
من أكلة حلوم البشر، هذه في األقل 
االســتعارة التي فضلها جان جاك 
روســو، الذي عد املدينة حفرة في 

جحيم من الفساد البشري. 
كان روســو علــى اقتناع شــديد 
بالتأثيــرات اخلبيثــة التي يخلفها 
التوســع احلضري، حتــى أنه كان 
يقــول: أفضــل أن أرى رجاال يرعون 
على املروج، بدال من رجال يلتهمون 
بعضهم بعضا في املدن. إن التوسع 
احلضري يجعل مشاعر الناس تتبلد 
إزاء املعاناة التي يعيشــها سكان 
الريف، ومع تزاحــم أهل املدن معا، 
مع  التعاطف  على  قدرتهم  تضمر 
اآلخرين. ويتحول سكان احلضر إلى 
ذلك النوع من األشخاص الذين هم 
على استعداد للتضحية ببعضهم 
بعضا إلشــباع شــهواتهم: أكلة 

حلوم البشر.
الواقع أن تخوف روسو من املدن التي 
تلهم سكانها مالحقة مصاحلهم 
الشــخصية على حساب مصالح 
اآلخرين تظل وثيقة الِصلة بأحوالنا 

اليوم كما كانــت في القرن الثامن 
عشــر، وتتجلى هذه احلقيقية في 
أوضح صورها عندمــا يتعلق األمر 
بالنظام الغذائــي. فما دامت املدن 
قائمة، تظل هناك اســتراتيجيات 
املتحدة،  اململكــة  في  إلطعامها. 
في  التحصيص  حركــة  أنشــأت 
الصناعيــة نظاما  الثــورة  أثنــاء 
حق  العاملن  مــن  الفقراء  أعطى 
الوصول إلى األرض لزراعة الفاكهة 
واخلضــراوات، واليوم، مــا تزال هذه 
وســيلة شعبية  احلضرية  احلدائق 
لالسترزاق لسكان املناطق احلضرية 
يقدر  مــا  فهنــاك  البريطانيــن، 
بنحــو 350 ألف شــخص لديهم 
800 ألف آخرين  محصصات، ونحو 

يريدون هذه احملصصات.
بدأت املدن في شــتى أنحاء العالَم 
تــدرك أهميــة الزراعــة احلضرية، 
الزراعة  اخلصــوص  وجــه  وعلــى 
التــي  احلضريــة،  اإليكولوجيــة 
تستعمل التنوع البيولوجي ــ بدال 
عن املدخــالت الكيميائية ــ لبناء 
جودة التربة، وزيــادة غلة احملاصيل، 
أن  والواقع  املياه.  اســتعمال  وإدارة 
املناطق احلضرية من روما إلى ساو 
باولو دعمــت الزراعة اإليكولوجية 
للتصدي لألزمــات الصحية، وتغير 

املناخ، والفقر. ولكن إذا لم يســبق 
لك أن ســمعت َقط عن هذا النوع 
من الزراعة، فإن قراءة متأنية لروسو 
رمبا تفســر لك الســبب: ذلك أنه 
النخب  تكدسها  التي  الثروة  يهدد 

احلضرية.
توقــع روســو أين وكيــف تصبح 
الدميقراطية فاســدة خربة، فكتب 
ذات يوم: »إذا كانت املدن ضارة، فإن 
العواصم أشــد ضررا. إن العاصمة 
أشــبه بهاوية تنزلــق إليها األمة 
بأســرها تقريبــا حيــث تخســر 
وشــجاعتها،  وقوانينها،  أخالقها، 
وحريتها«. وفي ســياق الغذاء، فإن 
املكان حيث  هــي  اليوم  العاصمة 
يُنَفق املال ملنع احلكومات احمللية من 

حماية املواطنن.
التي  الضغط  هنا حملــة  لنتأمل 
شــنتها صناعــة األغذيــة خالل 
املدة الســابقة النتخابات التجديد 
النصفــي األخيــرة فــي الواليات 
املتحدة. في والية واشنطن، أنفقت 
وبيبســيكو،  كوكاكوال،  شــركة 
وكوريــج در بيبر أكثر من 20 مليون 
دوالر لصياغة تشــريع، يقضي مبنع 
املدن من زيادة الضرائب على محالت 
البقالة ــ مبا في ذلك املشــروبات 
احملالة بالســكر، والتي من املعروف 

أنهــا تزيد من خطــر اإلصابة بداء 
وجرى  الثاني.  النوع  من  الســكري 
إقرار التشريع بالفعل، وعلى الرغم 
من إلغاء ضريبة الصودا احلالية في 
سياتل، فلن تتمكن مدن أخرى من 
السير على خطاها. وعلى هذا فمن 
أجل اإلبقــاء على فاتــورة البقالة 
الصناعة،  أربــاح  وزيادة  منخفضة 
كان من الالزم إقناع ســكان والية 
واشــنطن بالتضحيــة ببعضهم 

بعضا. وهم ليسوا وحدهم. فعلى 
املنصرمة،  العشر  الســنوات  مدار 
أقــرت 12 والية أميركية تشــريعا 
يقضي مبنــع البلديات من التعامل 
مع أزمة الصحــة العامة املتمثلة 
فــي األغذيــة املعاجَلة، واســتنت 
األقــل قوانن حتمي  26 والية على 
الدعاوى  شــركات األغذيــة مــن 
باألمراض  تتعلــق  التي  القضائية 
املرتبطة بالنظام الغذائي. ورغم أن 
بعض املشرعن يدركون أن صناعة 
املــواد الغذائية حتاكــي تكتيكات 
روسو  فإن  الضخمة،  التبغ  صناعة 
توقع اجتاها أكثر عمومية يتلخص 
تتوافق  »الثروة احلضريــة ال  أن  في 
ستينيات  في  العامة«.  احلريات  مع 
الثامن عشــر، عندما طلب  القرن 
أهل كورسيكا من روسو النصيحة 
بشــأن كتابــة دســتور لبالدهم، 
بهويتهم  بالتمســك  نصحهــم 
كفالحــن. قــال لهم منــذرا: »ال 
ينبغي لشعب زراعي أن يطمح إلى 
رفاهية املدن أو ينظر بحســد إلى 
حياة املتعطلن الكســولن الذين 
يقطنونها. صحيح أن التجارة تنتج 
الثروة، لكــن الزراعة تضمن احلرية، 
الثروة  بــن  إن اجلمع  رمبا تقولــون 
واحلرية هــو األفضل، لكن الغايتن 

ال تتوافقــان«.  من املؤكد أن موقف 
روســو املتصلب املناهض للتوسع 
احلضري جتاوز تاريخ صالحيته بزمن 
بعيــد. وأحد األســباب وراء النهج 
العدواني الذي تتبناه صناعة الغذاء 
احلديثــة في الدفــع مبنتجاتها هو 
على وجه التحديد أن املدن أصبحت 
محركات للتغيير التدريجي، ويدرك 
رؤســاء البلديات، أكثر من رؤســاء 
الــدول، أن ضمــان نظــام غذائي 
صحي يتطلب استئصال نظام غير 
صحي. والواقع أن أعدادا متزايدة من 
جهودا  تتبنى  البلديــات  حكومات 
مثــل ميثــاق ميالنو لسياســات 
الغــذاء احلضريــة، الذي يشــجع 
أســاليب جديدة فــي التعامل مع 
اجلوع، واخملاطر البيئية، واالستدامة. 
بيد أن روســو يظل على حق فيما 
يتصل بجانب آخــر من األمر: فمن 
غير املمكن أن توجد السياسات في 
غياب السياســة، ويكمن التحدي 
األعظم فيمــا يتصل بإطعام مدن 
الغد في املشــكالت التي تخلقها 
الثــروة املركزة، فاجلــوع في الريف 
واحلضر، نتاج للفقر، والفقر نتيجة 
ففي  احلديثة.  الغذائيــة  لألنظمة 
الواليــات املتحدة، جند ســبعا من 
أدنى عشر وظائف أجرا في صناعة 

الغــذاء، حتى برغم أن الشــركات 
التي تشــكل هذه الصناعة حتقق 
من خالل  ليــس  قياســية.  أرباحا 
الفالحة احلرفية لألرض نســتطيع 
لن  بل  أن نطعم مدن املســتقبل. 
يتسنى لنا هذا إال من خالل إبطال 
»أكل حلوم البشر« االجتماعي الذي 
حتدث عنه روسو. وهذا يعني غرس 
ورعايــة التضامن مع األشــخاص 
األكثر تضررا بِفعل النظام الغذائي 
اليوم، واستعمال الغضب اجلماعي 
إزاء العدد املتزايد من ضحايا ســوء 
للتنظيم  التغذية  ونقص  التغذية 

جماعيا من أجل تغيير حقيقي.

ترجمة: مايسة كامل          
راج باِتــل: أســتاذ األبحــاث في 
كلية ليندون جونســون للشؤون 
العامة في جامعة تكســاس في 
أوسنت، وهو مؤلف كتاب »جوعى 
بطونهــم ممتلئــة: مــن املزرعــة 
إلــى املــذراة: املعركة املســتترة 
مــن أجل نظــام غذائــي عاملي«، 
وكتاب »قيمة العدم: كيف نعيد 
ونعيد  السوق  تشــكيل مجتمع 

تعريف الدميقراطية«.
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غسان زقطان

 وصلــت احلكومة منــذ وقت طويل 
إلى تلــك النقطة التي يصعب فيها 
التقــدم لألمام، منذ شــهور طويلة 
وهي حتاول البقــاء، البرنامج الوحيد 
الذي برعت فيه هو »البقاء« على قيد 

احلياة. 
بقوة الغريزة وحدها واصلت التنفس 
والبحــث عــن مخارج تســمح لها 

بالعيش. 

لعل هذا هو ما تســبب في سلسلة 
األخطــاء التي ارتكبتهــا خالل املدة 
املاضية، العناد والتعالي وشــيء من 
االنتقادات،  مواجهــة  في  العدوانية 
كانت ببســاطة حكومة محكومة 

بإحساس عميق بنفاد الوقت.
اإلصغاء،  منهــا  املطلوب  كان  وحن 

كانت ال تتوقف عن احلديث.
التأمل  منهــا  املطلوب  كان  وحــن 
وقراءة الشــارع، كانت منشغلة في 
صياغة خطابهــا املبني على أحكام 

مســبقة من دون االلتفات إلى فكرة 
الدراسة واملتغيرات واالستنتاج.

حن كان مطلوبا منها فتح منصات 
احلــوار مع مجتمعهــا، أغلقت على 
واكتفت  الثالثــاء  نفســها اجتماع 

باحللقة الضيقة، وزراء ومستشارين.
لم تنتبه احلكومــة إلى أن مهمتها 
تتركز في خدمة الناس، وتوفير احلدود 
الدنيا من األمان املعيشــي والثقافي 

والشخصي وليس في بقائها.
وهي مهمة تتضاعف مســؤولياتها 

ويتضاعف ثقلها في الشــروط التي 
الفلسطيني حتت  الشعب  يعيشها 
االســتيطان  مواجهة  وفي  االحتالل 

ومحاوالت تفكيك الهوية الوطنية.
التي تكلســت علــى هيكل  األذرع 
منظمــة التحرير، احتادات شــعبية 
ونقابات ومؤسسات وفصائل، لم تعد 
توفير احلماية، ببســاطة  قادرة على 
فقدت عبر الزمــن نفوذها وقواعدها 
وتآكلت شرعيتها، بحيث حتولت إلى 
عــبء مالي ومعنوي علــى األكتاف 

وميزانيتهــا  للمنظمــة  املنهكــة 
املستنزفة، إال ما رحم ربي.

االشــتباك  مشــاهدة  ميكــن  كان 
بتفرعاته وممراته وهو يجتاح اخلطاب 
والزمن  القدميــة  والهيــاكل  القدمي 

القدمي الذي تفكك اآلن.
ليس هناك خبــرة حقيقية ملواجهة 
القطــاع اخلاص الفتــي واملتعطش 
احلية  وقواه  العصرية  للربح مبخيلته 
املال، لذلك، رمبا،  من الشــباب ورأس 
منذ  محسوما  املواجهة  مشهد  بدا 

األسابيع األولى.
ليس هناك فهم رسمي حقيقي لدور 
مؤسســات اجملتمع املدني وحضورها 
فــي الشــارع، فهم عميــق ومثمر 
التلقي والتبعية  ثنائية  يخرجها من 

نحو أفق الشراكة.
فكــرة »األجنــدات اخلارجية« كانت 

مثيرة للسخرية. 
 خسرت احلكومة عندما فقدت ثقة 
األغلبية، وقبل وقت طويل من تقدمي 
ميكن  إجنازات  لديها  كان  استقالتها، 

احلديث حولها هنا وهناك، ولكن تلك 
اإلجنازات تقع في صلب واجباتها وفي 
ثنايا التكليف نفسه، وليس مطلوبا 
التغني به واعتبــاره معجزة خاصة 
وأنها بنت على مرحلة سبقتها ولم 

تبدأ من الفوضى. 
    ولكنهــا تركت إرثــا من األخطاء 

ميكن االستفادة منه عبر جتّنبه.

ينشــر باالتفــاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية
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محمد زكي ابراهيـم

شكيب كاظم
 

ذكرياتهم  كتابــة  الكثيــرون  أختار 
الثمانني، وفي  بلغوا  أن  ونشرها، بعد 
العراقي  السياسي  مذكرات  الذاكرة 
ورئيس الوزراء األســبق ناجي شوكت 
الطبيب  عــن  (1893-1980( فضــاً 
النطاسي كمال الســامرائي )1914 
نعيمة  ميخائيــل  ان  غيــر   ،)-1999
(1889-28/مــن شــباط 1988( اختار 
السبعني من عمره ليدونها في سيرة 
ذاتية حتت عنوان ) ســبعون ( بأجزاء 
ثاثة، ضمــت ثمان مئة وأربع وأربعني 

صفحة.
إلى  ولقد قســم نعيمة كتابه هذا 
مراحل مهمة في حياته، فـ )سبعون... 
حكاية عمر( تؤرخ لســنوات نعيمة 
بدءاً من ســنة مولده املفترض 1889 
وحتى سنة 1959، فإن املرحلة األولى 
منه تؤرخ حلياته منــذ مولده وحتى 
مغادرته بولتافا التي ذهب للدراســة 
في ســمنارها الروحــي، وهي تعني 
مدرســة ثانوية، أو هي فوق الثانوية 
بقليــل ســنة 1911، ويعــد نعيمة 
كتابته لســيرته الذاتية هذه، أشبه 
باملغامــرة، ولكنه ككل الشــرقيني، 
يكون ضنيناً بأســراره الشــخصية، 
عاداً أن تلك األمــور ليس للناس نفع 
في معرفتها، لذلك أهملتها اإلهمال 
الكامل كله في كتاباتي، إال في النادر 
من مقاالتي ، ومن رســائلي إلى اقرب 
وأنسبائي.  إليَّ من أصدقائي  املقربني 

تنظر ص9.
  واملرحلة الثانية من كتاب )سبعون( 
أرخ فيهــا نعيمــة للســنوات التي 
أمضاها فــي العالم اجلديد، الواليات 
املتحدة األمريكيــة منذ وصوله إلى 
نيويورك ســنة 1911، حيث تواجهه 
املدنية الصاخبــة، ومجموعة هائلة 
من األحياء، جلاليات مهاجرة مختلفة 
فهــذا حــي ســوري، وآخــر صيني، 
ويونانــي، وبولوني، وروســي ويهودي 
وزجني وإيطالي وإيرلندي. و. و. و. وحتى 
التاســع  بيروت في  مغادرتهــا نحو 

عشر من نيسان 1932.
لقد ظل هذا املتصــوف يحن حنيناً 
قاســياً نحو لبنــان وجبــال صنني 
ناســك  فهو  الشــخروب  ومنطقة 
الشــخروب على حد قــول صديقه 
القاص والروائي توفيق يوســف عواد. 
لقد عاد إلى ضيعة بَْســكنتا والَعْودَ 

أحمُد.
وكان من الطبيعــي أن تأتي املرحلة 
الثالثة من )ســبعون( لتــؤرخ حلياة 
نعيمــة في معتزلــه ومعتكفه في 
الطبيعة  كهوف جبل صنني حيــث 
والهواء  الشــامل،  والهــدوء  اخلابة 
العليــل البــارد، وهو الذي ُشــغف 
بــه نعيمة حباً، وحتى ســنة بلوغه 
الســبعني من العمر، ولقد أحســن 
صنعاً إذ دوَّن كتابه املهم هذا في هذه 

السن، فاإلنسان بعده يبدأ بالضعف 
على املستويات كافة، وما زلت أتذكر 
– والســيما أواخر سنوات عمره التي 
اقتربت من القــرن- أن بعض اخلبثاء 
معه  يجرون  كانــوا  الصحفيني،  من 
أحاديث، كانت حترجه عند نشرها ألن 
فيها الكثير من اخللط، بسبب ضعف 

الذاكرة وضمورها.
نعيمة،  الطفل ميخائيل  ينتظم  وإذ 
صحبــة أخويه )ديــب( و)هيكل( في 
بسكنتا،  في  األرثوذوكسية  املدرسة 
تلك املدرســة التي يصفها باملدخل 
إلى عالم احلرف العجيب الذي سحره 
وما يــزال، مبــا فيه مــن طاقة على 
اخللق ال نفاد لها، فإن )املســكوب( أو 
)املســكوف( وكنا نطلق عليهم في 
العراق )املسقوف( نسبة إلى موسكو 
عاصمة روســية، جاءوا إلى بسكنتا 
إلنشــاء مدرســة للروم األرثوذوكس 
تعود  نعيمة حقيقــة طريفة  ويقرر 
إلى العقد األخير من القرن التاســع 
عشر، مفادها أن روسية هي احلامية 
التقليدية للروم، وفرنســة للموارنة، 
والدروز،  للبروتســتانت  وبريطانيــة 

وتركية للمسلمني. تنظر ص74.
لذا فإنه ينتظم ســنة1899 في هذه 
العربية  للغة  تبذل  املدرســة، حيث 
عن احلســاب  عناية خاصــة، فضاً 
اللغة  ومبادئ  والتأريــخ،  واجلغرافية 
الرياضة  درس  ينســون  وال  الروسية، 
البدنيــة، وألنه كان ذكيــاً وحريصاً، 
فقد برع في دروسه، ومكافأة له- مع 
االلتحاق  فرصة  له  ســتهياً  آخرين- 
بدار املعلمني الروســية في الناصرة 
بفلسطني، هذا الصبي الذي ما غادر 
قريته بســكنتا، والــذي كان يحلم 
برؤيــة بيروت وســكتها احلديد التي 
تأتي من دمشــق كيف يتســنى له 
العيش في مغتربه ذاك، وهو الصبي 

احليي احلساس؟
أن تســجيله في مدرســة الناصرة، 
يحتاج إلى إصدار شهادة مياد، واألب 
ال يتذكر سنة والدته فأنى له معرفة 
د  الشهر واليوم؟ والكنيسة التي ُعمَّ
فيها ال حتتفظ بأي ســجل للعماد أو 
الوفاة أو الزواج، لكــن اباه يتذكر انه 
ولد في موســم )الذبيح( ويا لها من 
حلقــة مفرغة فيقرر الكاهن أنه من 

مواليد 1889!!
في أوائــل أيلول 1902 يغــادر األهل 
والشخروب صحبة خاله نحو بيروت، 
ومن هناك وحده يركــب البحر نحو 
الناصرة، ماراً بالدامور، فصيدا فصور 
فعــكا فحيفا ثم يافــا، أمضى نحو 
أربعني ســاعة، حتى وصل ســاحل 
الباخرة  ويترتب عليه مغــادرة  حيفا 
كــي يصل إلى الناصــرة، يصف هذا 
الذي ال يعرف من  الصبي احلســاس 
أمور احلياة شــيئاً هؤالء البحارة في 
تلك القــوارب بالكواســر والضواري 
املقادير  لكن  اآلذان،  يصم  وصراخهم 
تهيئ لهذا الصبــي الغريب الوحيد، 

من يأخذ بيــده وقد رآه فــي حيرته 
تلك، ســائاً إياه: هل تعرف أحداً في 
وإلى أين تريــد؟ وإذ يخبره إلى  حيفاً 
املدرســة املســكوبية في الناصرة، 
يشد على يديه هامساً له: أتبعني يا 
بني، ويذهب به إلى بيته، فيفطر، ثم 
يأمر من يوصله إلى اخلان الذي تتوقف 
الناصرة،  إلى  الذاهبــة  العربات  فيه 
ويناجــي نعيمة هذا الرجــل )والذي 
أرجوه هو أن يعرف ذلك اإلنسان، أينما 
كان – في هذا العالم أو في هذاك- إن 
الذي عطف عليه منذ  الغريب  الولد 
ثمان وخمسني ســنة )...( في ميناء 
حيفا لم ينَس عطفه قط(. ص-113 

املرحلة األولى.
الدراســة  أربــع من  وبعد ســنوات 
املدرسة  رئيس  يعلن  بتفوق،  أمضاها 
اختيــاره، مكافأة له علــى اجتهاده 
وحسن ســلوكه ملتابعة الدرس في 
)لقد  نعيمة  ميخائيل  ويقرر  روسية، 

حتقــق احللــم، وكان حتقيقــه حدثاً 
عظيماً في حياتي. واآلن يركب البحر 
نحو الســمنار الروحي فــي بولتافا 
املدينــة األوكرانية التابعة لروســيا 
التخالط  حرية  فتبهــره  القيصرية، 
املطلقة بني اجلنسني، في البيت، وفي 

الشارع وفي البرية. 
وطالب  األربــع،  الســنوات  متضــي 
نعيمة،  ميخائيل  الروحي  الســمنار 
يواظب على الــدرس، واحلصول على 
أعلــى الدرجــات، لكــن يحصل في 
هذه الســنة ما يعكــر صفو حياته، 
إذ يضرب طــاب الصفوف األولى عن 
أبــواب صفوفهم  وأغلقوا  الــدرس، 
بوجــه أســاتذتهم، مندديــن بإدارة 
املدرســة، وهو ما كان ليشغله هذا 
األمــر، فهــو منصرف إلى دروســه، 
لكن يحصل أن يحمله الطاب على 
إلقاء كلمة في خضم هذا اإلضراب، 
ولعل هذا االختيار دغدغ نرجســيته، 

وأنــاه املتعاليــة، فانفتحــت عليه 
التي  اإلدارة،  أبواب اجلحيم، وغضــب 
عّدته من احملرضني الذين ال يســمح 
الدراســة،  إلى مقاعد  بالعودة  لهم 
أبــداً ورأفة بهم، فــرض عليهم أداء 
االمتحــان في الســنة التالية، وهذا 
يعني خسارته ســنة دراسية فضاً 
عن حرمانهم من خبرات أساتذتهم، 
وأن عليهم أداء مــا يعرف عندنا في 

العراق، باالمتحان اخلارجي. 
وألنه طالب متفــوق، نال رضا الكثير 
يوم تقدم  آزروه  الذين  من أســاتذته، 
إلدارة املدرســة بعريضــة، يشــكو 
أدائه  املوافقة على  راجياً  فيها حاله، 
االمتحــان النهائــي، يقــول نعيمة 
»فقبل طلبي، وقدمت امتحاناتي في 
النصف األول من آذار، ونلت شهادتي، 
وبعــد أيام كنــت في طريقــي إلى 

لبنان«. ص272.
املرحلــة الثانية من )ســبعون( تؤرخ 
للســنوات التي أمضاهــا ميخائيل 
نعيمــة، فــي العالــم اجلديــد، في 
الواليات املتحــدة األمريكية، منذ ان 
وطئت قدماه أرض نيويورك، والتعرف 
على لســانها اجلديد، فهــو إذ حذق 
الروســية أيام دراســته في الناصرة 
وبولتافــا، وورث العربية، فكان يجب 
اإلنكليزيــة، لســان عامله  معرفــة 
اجلديــد، ومــا أكتفى بنيل شــهادة 
وأخرى فــي احلقوق من  اآلداب،  فــي 
جامعــة واشــنطن، من خــال هذا 
اللســان اجلديــد بل بلغ مــن متكنه 
منه أن كتب بــه عديد كتبه، ومنها 
ترجمتــه لكتابه )مــرداد( فضاً عن 
ترجمته لكتابه عن جبران، الذي كان 
هو اآلخر، قد بــدأ يكتب باالنكليزية، 
واحلادبة  ومؤازرته  صديقته  مبساعدة 
 )1953  1869-( هاسكل(  )ماري  عليه 
والسيما في كتابه )النبي( الذي كان 
يعرض مسوداته أمامها، وفي املقابل 
رغبت مــاري- محاولــة االقتراب من 
عوالم جبران – أن تتعلم العربية، وفي 
أوراق ماري وجبران التي اعتنى بنقلها 
واستقرائها الشــاعر الباحث توفيق 
الصايغ )-1923 1971( صاحب مجلة 
بشــأنها،  اللغط  كثر  الــذي  )حوار( 
منتصف ســتينات القرن العشرين، 
معونات  بتلقــي  الصايغ  متهمــني 
أمريكية،  ثقافيــة  من جهات  مالية 
والهجرة  إلــى إغاقها،  فدفعه ذلك 
نحــو الواليــات املتحدة، أقــول: في 
هذه األوراق نعثر علــى ورقة باحلروف 
العربية، ولفظها باإلنكليزية، وعليها 
اسم جبران وماري، لكن مرض جبران 
وموتــه املبكر حال دون أن تعرف ماري 
لغة العــرب، وهو مــا فصله توفيق 
الصايــغ فــي كتابه املهــم )أضواء 
الصادر ســنة  جديدة علــى جبران( 

.1966

ألمر ما أصبحت عاجزاً عن  قراءة الروايات احلديثة، 
التي تصدر في العراق، لكتاب عراقيني أو كاتبات 
عراقيات. ولم  يعد بوســعي قضــاء الوقت في 
تأمــل ما فيها من حوادث وانتقــاالت. وأيقنت أن 
من اخلير لــي أن أنصرف عنها لكتابات أخرى، أقل 
حداثة، وأدنى غموضــاً. فهذا ما يائم طبعي في 

أقل تقدير. 
وســبب ذلك ال يعود إلى ضعف مســتوى هذه 
الروايات أو وجود خلــل ما فيها. فهذا ما ال أطيق 
البت فيه، وأنا محض هــاٍو قليل اخلبرة، متواضع 
اإلمكانات. وقد تكون كتبــت جليل غير جيلي، أو 
لذائقة غير ذائقتي، أو ألشــخاص غير شخصي، 

من يدري!
ولكنني أعزو ســبب ذلك إلــى أن املوجة اجلديدة 
مــن الرواية العراقية، ورمبا العربيــة أيضاً، تتبنى 
مفاهيم جديدة لم تكن شائعة من قبل. وال جتد 
في نفسها هوى مع كاسيكيات  القرن التاسع 
عشر، التي تعدها تراثاً شبه بال، ال ينتمي للعصر، 

بأي شكل من األشكال. 
وجل هذه األعمال إمنا خرج من مدرســة البنيوية 
التي نفت أي بعــد تأريخي للغة.  وطفقت تعنى 
بالشــكل لفظــاً وصــورة، وتعول علــى القيم 
اجلمالية والفنية، مبعزل عن املضامني االجتماعية 

واألخاقية.
هذه الفكرة مبنية على الفصل بني الفن واحلياة، 
ونفــي الصلة بينــه وبني النســيج االجتماعي. 
فاألخيرة قد تتحقق أو ال تتحقق، وقد تأتي عرضاً 
أو ال تأتي، ألنها ليســت هدفاً بحــد ذاته. كل ما 
في األمر أنها تؤثر مبنى متني الســبك، مترابط 
األجــزاء، على النظر إلى مــا وراء ذلك من أفكار، 

ومعان، واجتاهات.  
غير أن الواقــع أن نظرية الفن للفن التي أخرجت 
املدارس اللســانية احلديثة، لم تتعمد القطيعة 
مع اإلنســان، ولم  تنكر عليه توخي املتعة. فهي 
في األصل تنشد اإلحساس العارم باجلمال. وهي 
متى ما أيقظت هذه الرغبة فيه فقد حملته على 
التطلع حليــاة جديدة، ودفعته دفعاً نحو التغيير. 
عدا أن هناك من يرى أن البنى الصوتية والداللية 
محكومة بالوظائف التــي تؤديها، وبالتالي عدم 

إمكان عزل اللغة عن مدلوالتها االجتماعية. 
والواقع أن جل ما أنتــج بهذه الطريقة في بادنا 
لم يلق رواجاً كبيراً، وبقي حبيســاً في املكتبات 
اخلاصة، ولم تتلقفه أيدي الشــبان والشــابات، 
والطلبة والطالبات، كما كانــت عليه احلال في 

املاضي القريب.
وقد برع النقاد اجلدد في اإلشــادة بهذه األعمال، 
والكشــف عن مزاياها الفنية، والتنويه بثورتها 
على مــدارس أخــرى كالرومانســية. ولكنهم 
أخفقوا في حتويلها إلى ظاهرة أدبية، على غرار ما 

حدث للشعر في منتصف القرن املاضي. 
ورمبا يكون هذا الشــكل اجلديــد من الرواية  أحد 
العوامل التي أضعفت الدراما العربية والعراقية، 
في هذه احلقبة، أيضــاً. فالنصوص التي تنفصل 
عــن الواقع، وتبتــر الصلة باحليــاة، ال تصلح أن 
تكون مادة ألي عمل فني،  يستهوي أفئدة الناس، 
ويحملهم على اجللوس إلى الشاشــة الصغيرة 

دون حراك، ساعة أو بعض الساعة كل يوم.

بنيويات !

هل كان يقول بالتقمص ووحدة الوجود؟

ميخائيل نعيمة الكاتب الصوفي المتنسك

دراسة

حذام يوسف طاهر

مبشــاركة عربية وأجنبية واســعة 
من ثاثة وعشــرين دولة وما يقارب 
(650( دار نشــر وأكثر مــن مليوني 
معرض  فعاليات  انطلقــت  عنوان، 
بغداد الدولي للكتــاب لعام 2019، 
يوم اخلميس السابع من شباط، في 
بغداد، ويســتمر للفتــرة من 7 الى 
18 شــباط ويفتح ابوابه يوميا من 
ولغاية  صباحاً  التاســعة  الساعة 

التاسعة مساء .
شــارك في املعرض عدد من االدباء 
والكتاب العرب واألجانب والعراقيني، 
بغداد،  الــى  ســيتوافدون  الذيــن 
للمشــاركة في امســيات ثقافية 

ونقديــة وشــعرية، وتوقيــع كتب 
باإلضافــة الى جلســات لعدد من 
الذين اعلن عن حضورهم  الضيوف 
ومنهــم اإلعامــي اللبناني جورج 
قرداحي والشاعر واإلعامي اللبناني 
والشــاعر  والروائي  وهبــي  زاهــي 
البرتغالي أفونســو كروش والروائي 
ابراهيم نصر اهلل  العربــي  واألديب 

احلائز على جائزة البوكر عام ٢٠١٨.
وقد أطلق وزير الثقافة والســياحة 
واالثار، عبد االمير احلمداني، اســم 
الروائي »عاء مشــذوب«، على دورة 
معرض بغداد الدولي الـ 46 للكتاب، 
وقال في كلمة خال افتتاح فعاليات 
املعرض:«تكرمياً لروح الروائي الراحل، 
فأنه سيتم أطاق  عاء مشــذوب، 
أسم األخير على دورة معرض بغداد 

الدولي للكتاب في دورته الـ46«.

مجهولــون  مســلحون  وكان 
يســتقلون دراجــة ناريــة أطلقوا 
من  بالقرب  مشذوب  على  الرصاص 
منزله في كربــاء فأردوه قتيا، ولم 
تتضــح بعــد الدوافــع وراء احلادث 
كما لم تعلن أيــة جهة أو جماعة 
مســؤوليتها، ومشذوب من مواليد 
24 يوليو/ متوز 1968. تخرج في كلية 
بغداد  بجامعــة  اجلميلة  الفنــون 
املاجســتير  درجتي  ثم حصل على 

والدكتوراه.
اجلديــر بالذكــر ان معــرض بغداد 
الدولــي للكتــاب، ضــم مختلف 
االختصاصات،  بكافــة  العناويــن 
واللمســات  الديكورات  الى  إضافة 
اجلديدة الواضحة في باحة املعرض، 
والتــي نالت اعجاب واستحســان 

احلضور.

معرض بغداد الدولي للكتاب حضور واسع ومتنوع من مختلف االعمار
متابعات

اصدار

يعد نعيمة كتابته لسيرته الذاتية هذه، أشبه 
بالمغامرة، ولكنه ككل الشرقيين، يكون ضنينًا بأسراره 

الشخصية، عادًا أن تلك األمور ليس للناس نفع في 
معرفتها

ميخائيل نعيمة

مبناســبة ذكــرى ميــاد املفكــر 
جال  الدكتور  الراحــل  االقتصادي 
أمــني يوم 23 ينايـــر أصــدرت دار 
دفـع  الذي  األخيـر  الكتاب  الكرمة 
بــه العالــم الكبير للنشــر وهو 
بعنـــوان "ماذا حدث للثقافة فـي 

مصـر؟".
يقــول د. جال أمني فــي مقدمته 
أن  الافــت للنظر  للكتــاب: "من 
1914-1945 من تاريخ  الفترة مــن 
الثقافة املصرية لم تشــهد فقط 

قفزة جبــارة في الكتابــة األدبية 
وفــي مختلف  بــل  والتاريخيــة، 
والسينما،  املســرح،  الفنون:  أنواع 
كما  والنحت.  والغناء،  واملوسيقى، 
ناحظ أنــه في كل هــذه الفروع، 
املصريون  والفنانون  املثقفون  جمع 
وبني  لتراثهــم  احترامهــم  بــني 
في  اجلديدة  لألســاليب  تقديرهم 
فأنتجوا  الغربية؛  والفنون  الثقافة 
أعمــااًل جديــرة بالبقــاء، وال تزال 
اليوم.  ألبابنا بجمالها حتى  تخلب 

قارن كل ذلك مبا يُنشر اآلن جليل من 
قضوا  اجلامعات،  وأساتذة  املثقفني 
في الغرب ُمددًا أطول مما قضاه جيل 
ما بني احلربني، وحازوا من شــهادات 
الغرب أكثر مما حازه ذلك اجليل، فإذا 
بهــم إذا كتبوا كانوا أقــل إبداًعا، 
وأقل فصاحة، وأضعف لغة، وأبعد 
عن العقانيــة، وأقل ثقة بالنفس، 
لو  للمجاملــة حتى  ميًا  وأشــد 
باإلضافة  احلــق.  تعارضت مع قول 
التعليم،  تدهور في مســتوى  إلى 

وفــي مصداقية اإلعــام. في هذا 
الكتــاب وصف لهــذا التدهور في 
هذه اجملاالت مع محاولة لتفسيره".

)1935-2018( عالم  أمــني  د. جال 
اقتصاد ومفكــر مصري تخرج في 
كلية احلقوق فــي جامعة القاهرة 
عام 1955، وأجنز الدكتوراه في كلية 
االقتصاد  درَّس  لاقتصــاد.  لنــدن 
فــي جامعة عني  احلقــوق  بكلية 
شــمس بني 1965 و1974، ثم عمل 
للصندوق  ـا  اقتصاديًـّ مستشــارًا 

الكويتي للتنمية حتى العام 1978، 
حيث انتقل إلى كاليفورنيا كأستاذ 
زائــر لاقتصاد فــي جامعتها ملدة 
أستاذ  سنتني. ثم شــغل منصب 
االقتصاد في اجلامعة األميركية في 
القاهــرة منذ 1979 وحتى رحل عن 
عاملنا في 25 سبتمبر 2018، نشر د. 
جال أمني ما يقارب األربعني مؤلًفا 
في االقتصاد والسياســة والتاريخ 
االقتصادي املعاصر، وتُرجم له أكثر 

من عشرة كتب إلى اإلنكليزية.

الكتاب األخير لجالل أمين في ذكرى ميالده
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إيران

*هل كان لإلحتاد الوطني دور في دعم 
الثورة اإليرانية، أو مساعدة اخلميني 

للتحضير لثورته اإلسالمية؟
- هنــاك حقيقــة البد من اإلشــارة 
إليها، وهي أن الثــورة اإليرانية كانت 
باألســاس إنتفاضة شــعبية عارمة 
الشــعبي  الغليان  بســبب  تفجرت 
وغضب الشــارع اإليراني جتاه األوضاع 
املأســاوية التي حلت بالبــاد والتي 
قدمنا  لإلحتمال.ونحن  قابلة  تعد  لم 
املساعدة حســب إمكاناتنا، وحتدثت 
عن ذلك في إجابتي عن ســؤال سابق 
لك. وكنت أنا السبب في تعرف اإلمام 
النتيجة  وكانت  بالليبيــن،  اخلميني 
أن مــدت ليبيا حركة اإلمــام مباين 
الدوالرات، وفي الوقت ذاته عرفت رفاق 
اليساري حلزب  اإلمام اخلميني باجلناح 
البعث العربي اإلشــتراكي الذي قدم 
بدوره دعما كبيرا لهم. فعلى ســبيل 
املثال، حول عبداجلبار الكبيســي في 
تلــك الفتــرة منزله الى مقــر إليواء 
وكان  املعارضة  اإليرانيــة  القيــادات 
يؤمــن لهم األســلحة ويوصلها الى 
داخل إيران. ونحن أيضا ســاعدناهم، 
وكتبت رسالة شــخصية الى اإلمام 
اخلميني وأبدينا له كل اســتعداداتنا 
ملســاعدتهم في حتقيق النصر، حتى 
أننا أبلغناهم بإســتعدادنا إلرســال 
وحن  ملساندتهم.  البيشمركة  قوات 
إتســعت الثــورة حاولنا مــن خال 
شــبكة عاقاتنــا بالقــوى الكردية 
وأقنعناهم  الثورة،  نساند  أن  اإليرانية 
ويحاولوا  اإلنتفاضة  في  يسهموا  بأن 
أن يوجهوهــا نحو النهج الدميقراطي 
التقدمــي، ولــم نقم بعمــل يقلق 
السلطات اإليرانية، ألنه كان بإمكاننا 
أن نحتــل بعض املناطق ونســتولي 
لم  ولكننا  واألســلحة،  األموال  على 
نفعل ألننا لم نرد أن تتعرض احلكومة 
اجلديدة ملشــاكل وهي فــي بداياتها، 
وكل ذلــك دليــل علــى أننــا قدمنا 
املســاعدة الازمة وحســب اإلمكان 

لنجاح الثورة اإليرانية.

* وهــل حقــق اإلحتــاد الوطنــي أي 
مكسب من تلك الثورة؟

- نعم حققنا بعــض الفائدة وإن لم 
يكــن بالقدر املطلــوب أو املتوقع، ألن 
اإلحتــاد الوطنــي تعرض الــى بعض 
اخلافــات واإلنشــقاقات أثناء حدوث 
الثورة، فقد إنشــق عنا رسول مامند 
والدكتــور محمود عثمــان، وتعرضنا 
بســبب ذلك الى جملة من اخلافات 
بــادر  الداخلية.فقــد  املشــكات  و 
هــؤالء الرفاق مبعاداتنــا و ألبوا علينا 
عرقل جهودنا  املوقف  وهذا  اإليرانين، 
لتوحيد الصف واإلتصال بالقادة اجلدد 
واإلستفادة من الثورة. وبالطبع كانت 
أركان  لنا عاقات ســابقة مع بعض 
احلكومة  وأعضاء  اإلســامية  الثورة 
اجلديدة، ولكننــا واجهنا عدة عقبات 
حالــت دون اإلســتفادة الكاملة من 
التغيير الذي حصل في إيران، وكذلك 
وجد بعــض الرجعين داخل احلكومة 
اجلديدة منهــم أول رئيس للحكومة 
السيد مهدي بازركان الذي كان ينظر 
إلينا كقوة يســارية متطرفة وآخرين 
معه حاولــوا أن النتقرب مــن الثورة 
ونبنــي عاقة مع احلكومــة اجلديدة 
اجليش  داخــل  كان  وتطبيعها.كمــا 
اإليراني بعهد الشــاه بعض القيادات 
القدمية جلهاز الســافاك الذين كانوا 
يبغضوننــا ويفبركون األكاذيب ضدنا 
لكي يشوهوا سمعتنا أمام مسؤولي 

اجلمهورية الوليدة.

* وهــل كانــت لكم أصدقــاء داخل 
السلطة اإليرانية اجلديدة؟

- نعــم كانــت لدينا صداقــات مع 
بعضهــم منهم، آيــة اهلل العظمى 
حســن علــي منتظــري و آية اهلل 
الطالقانــي، و اورد لك مثا حول عداء 
بعضهــم لنــا. ففي شــهر رمضان 
كنــت هناك وذهبت الــى زيارة اإلمام 
اخلميني و نزلت ببيت الســيد حسن 

علي منتظري الذي كان صديقا مقربا 
ويقدرنا كثيرا.كنا جالسن عنده حن 
دخل علينا أحد األشــخاص وســلم 
علينا وجلس ثم سألوه من أين جئت؟ 
فقال "كنت في اجلهاد". سألوه "وأين 
جاهــدت"؟ قال "رحت الى ســنندج 
لكي أحارب هؤالء العصاة، فقد وردني 
خبر بأن جال طالباني ومعه ألفان أو 
ثاثة من أتباعه جــاءوا الى إيران لبث 
إلنقاذ  نحن  وذهبنا  والفوضى،  الفتنة 
طالباني".  جال  شــرور  من  املنطقة 
وســأله محمد منتظــري "وهل أنت 
قادم من هناك" قال "نعم"، فســأله 
"وهل رأيت جال طالباني هناك"؟ قال 
"نعــم، رأيته بأم عيني، وقالوا هذا هو 
جال طالباني"! فقالوا له "سود اهلل 
وجهك، هذا هو جال طالباني جالس 
معنا هنــا منذ أربعة أيام"، فإضطرب 
الرجل وكأن سطا من املاء البارد صب 

على رأسه!!
ثم روى محمد منتظري هذه الواقعة 
أبــي هكذا يبثون  لوالده وقال "أنظر 
بجماعة  عاقتنا  ليخربــوا  األكاذيب 
اإلحتاد الوطني"، كمــا أن وزير الدفاع 
األسبق الدكتور جميران إستولى على  
والذخائر  األسلحة  كميات كبيرة من 
التي أرســلت إلينا عن طريق سوريا، 
وفــي البدايــة وعدونا بتســليمها، 
ولكنهــم لم يفعلوا، وفســروا األمر 
وكأن اجليش والبســييج ال يريدون أن 
تنتقل هذه األســلحة الى يد الكرد. 
وهذه اجملموعة املنافقة داخل السلطة 
اجلديــدة حاولت مرة أخــرى أن تعكر 
صفــو عاقتانا باألســتاذ عبداحلليم 
خدام دون أن يعرفوا أنه سني املذهب 
وقالــوا له "هــؤالء األكــراد هم من 
الســنة، فــا تعطوهم األســلحة 
ألنهم  مسدسات  ماعدا  الرشاشــة 

سيستخدمونها ضد الشيعة"!

* يقــال بــأن اإليرانيــن و خصوصا 
الشيعة يحللون كل شيء من أجل 
الوصول الى غاياتهــم، على قاعدة 
)الغايــة تبــرر الوســيلة(، فكيــف 

أمكنكم التعامل مع هؤالء؟
- ال أســتطيع تعميم هــذه املقولة 
على اجلميــع، أو أدعي بــأن اإليرانين 
جميعهــم هكــذا، فكل الشــعوب 
واألمم فيهــا الصالــح والطالح، وفي 
كل اجملتمعــات هنــاك آراء وتوجهات 
مختلفــة، ولكن مع ذلك أســتطيع 
القول بأن املؤسســة الرسمية التي 
كانت  هنــاك  الســلطة  تســلمت 
للوصول  السياسة  هذه  فعا  تنتهج 
الــى غاياتها، فحن كانت تســتفيد 
من احلرب ضدنــا حتاربنا، وحن تنتفي 
احلاجــة الى القتال تطلــب صداقتنا 

وهكذا.

* ومــا برأيك أســباب تعــدد مراجع 
احلكم  مؤسســات  داخــل  القــرار 

بإيران؟
الى تعدد  - يعود السبب األساســي 
األجنحة التي شاركت بالثورة التي لم 
يقدها جناح أو قــوة واحدة، بل كانت 
ثورة شعبية واسعة شارك فيها عدد 
كبيــر من الناس، من أقصى اليســار 
الى أقصى اليمن، ومــن رجال الدين 
الــى العلمانين بل حتــى امللحدين. 
رجال  كان  احلكومية  األوســاط  ففي 
الدين لهم مباديء وتصورات مختلفة 
عن اآلخرين، فمنــذ القدم كان هناك 
إحتاد بــن علماء الديــن، وأثناء حكم 
اإلمام اخلميني إنقسموا الى قسمن، 
وتوزعوا على جناحن يســاري ومييني. 
وظهــرت مجموعات متعــددة داخل 
وخــارج احلكومة وكل حــاول أن يروج 
لفكره ومبادئه وسعى لتقوية فريقه 
مؤسسة  على  لنفســه  وإســتولى 

وقادها حسب مزاجه ومبادئه.

* ســاعدت إيــران احلركــة الكردية 
العراقية كثيرا، وحمت ورعت مئات 
األلوف من الالجئن إليها ووقفت الى 
جانب لشــعب الكردي في امللمات، 
ومع ذلك لــم تتردد مبعاداة و محاربة 
اإلحتاد الوطني، فلماذا هذا التعامل 

اإلزدواجي من اإليرانين برأيك؟
- هــذه سياســة تعود الــى  نفس 
األسباب التي ذكرتها آنفا حول تعدد 
مراكز القوى داخــل إيران، ففي بداية 
الثورة اإليرانيــة و تأزم العاقة بينهم 
و بن شــعبهم الكردي كتبت رسالة 
الى منتظري أوضحت فيها "أن القتال 
الدائر بن الكرد واحلكومة اإليرانية أمر 
خطير جــدا ويضر مبصلحة الطرفن، 
وأطلب من سماحتك أن تبذل جهدك 
إخوانهم  بأيدي  املسلمن  قتل  لوقف 
املســلمن، وأن تبحثــوا عــن حلول 
ســلمية للصراع، و أنا مستعد ألقوم 
مببادرة بهذا الشــأن". وكان هو مؤمنا 
باحلل الســلمي للصراع، ولذلك ذهب 
الى اإلمام اخلميني وأبلغه برســالتي 
األزمة،  اإلمام وســاطتي حلــل  وقبل 
بــن كرد  التحرك وســيطا  وبــدأت 
سلســلة  وعقدت  واحلكومة  إيــران 
مــن اإلجتماعات املكثفــة بن ممثلي 
الطرفن، وجــاء داريــوش فروهر وزير 
العمــل والشــؤون اإلجتماعية ممثا 
عن رئيس احلكومــة ومعه عزت اهلل 
ســحابي نائب رئيس الــوزراء مهدي 
بــازركان، وهاشــم صباغيــان وزيــر 
الداخلية وعلــي فاحيان رئيس أركان 
اجليــش. وجاء هؤالء الى )سردشــت( 
ومــن هناك أخذتهم معــي الى قرية 
بالشــيخ  هناك  وإلتقوا  )بنو خليف( 
وممثلي  الدين مهتدي  عزالدين وصاح 
الثورين ومنظمة  الكادحــن  عصبة 

فدائيي خلق اإليرانية و إســتطعنا أن 
نقوم بتحقيق املصاحلة بينهم، ولكن 
لألســف لم تدم الهدنــة واملصاحلة 
لوقت طويل، فاجلنــاح املتطرف داخل 
قــوات البســييج والقــوى الرجعية 
اإليرانيــة داخــل احلكومــة إنزعجوا 
وقاموا  مهمتــي،  جنــاح  مــن  كثيرا 
مبحاربتي وإتهامي بأنني أحييت الثورة 
الكردية في إيــران، وخاصة حن جتدد 
ما  أثناء  ذلــك  حدث  القتال.وطبعــا 
كانــت عاقتنا مع األخــوة في احلزب 
اإلشتراكي والبارتي متأزمة فإستغلوا 
الفرصة وصبــوا املزيد من الزيت على 
نار اخلافــات وألبوا القيــادة اإليرانية 

ضدي.
وهنــاك حقيقة أخــرى أود أن أقولها، 
وهي أننا بسبب مســاندتنا للنضال 
الكــردي فــي اجلانب اإليرانــي أطلق 
)قوة  الشــعب هناك لقــب  علينــا 
اإلســناد( ويبدو أن هــذا األمر أغضب 
قيادات البسييج، ولذلك حتركوا ضدنا 
وأرســلوا مجموعة من أعوانهم الى 
داخل كردســتان مبســاعدة األحزاب 
الكردية املوالية لهــم، وهكذا جنحوا 
في القبــض على ثمانية عشــر من 

أعضاء حزبنا و مقاتلينا.

*املعروف عــن احلكومة اإليرانية أنها 
ليســت حكومة عنصرية والتنتهج 
سياسة تطهير عرقي ضد الشعب 
حكومة  نفســها  والتعتبر  الكردي، 
فلماذا  فقط،  الفارســي  للشــعب 
عجــزت إذن عــن تلبيــة املطالــب 
الكردية في ذلك اجلزء من كردستان؟

- مــا وصفت بــه احلكومــة اإليرانية 
صحيح، فهي حقا ليســت عنصرية 
وال متثل فقط العنصر الفارسي، حتى 
أن اإلبقاء على إسمها التاريخي )إيران( 
له دالالت علــى أنها دولة للكل وليس 
لعنصر أو عــرق محدد، وصحيح أيضا 
أن حكومتها ال تتبع سياسة التطهير 
العرقي، ولكن هناك مســألتان يجب 

التحدث عنهما.
املذهبية وكون  املســألة  األول: وهما، 
معظم الســكان الكرد هم من أتباع 
املذهب الســني، في حــن أن معظم 
قيــادات إيــران ينتمون الــى املذهب 
الكرد  الى  ينظرون  ولذلك  الشــيعي، 

على أساس كونهم سنة. 
ثانيــا: أن اإليرانين لديهم رؤية خاصة 
حلل مســألة القوميات، فهم ينظرون 
الى القضية الكردية على إعتبار الكرد 
هم أخوة لهم في إلسام و ال يفترض 
أن تثــار املســائل القوميــة بينهم، 
ومع ذلك هنــاك بعض رجــال الدين 
الراديكالين يرون بأن هناك فعا قضية 
قومية يجب حلها بإطار الدولة.وهناك 

طبعا أسباب أخرى عديدة. منها:
أوال: أعتقد بــأن احلركة الكردية هناك 

لــم توفق في تشــكيل حتالفاتها مع 
القــوى اإليرانية األخــرى، خاصة حن 
إختارت اليســارين حلفــاء لها مثل 
حزب تودة ومجموعة منصور حكمت، 
وهذا أغضب املسؤولن اإليرانين كثيرا 

فعملوا على تهميش الكرد.
ثانيا: احلكومة اإليرانية تطرح حلولها 
وفق منظار ديني وليــس قومي، وهذا 
املســألة  حلل  املانعة  األســباب  أحد 
الكرديــة هنــاك وفقــا للســياقات 

الطبيعية.
ثالثا: يرى احلــكام هناك أنهم إذا أقروا 
احلقــوق القومية للشــعب الكردي ، 
فإنهم ســيرغمون بالتالي الى إعطاء 
القوميات األخرى  نفس احلقوق لبقية 
كاآلذريــن والعرب والبلــوش، ولذلك 
ال تستســلم احلكومــة لهــذا األمر 

بسهولة.
فإذا أردت أن حتل املشكلة القومية في 
إيران يجــب أن تنتظر كي تتحول إبران 
الى دولة فدرالية، من دون ذلك الميكن 
حل املسائل القومية مبا فيها املسألة 
الكرديــة، فا يجوز أن حتل مشــكلة 

قومية لشعب وتهمل اآلخر.
واليــوم هناك فعــا مجموعات وفرق 
تطالــب بالنظــام الفدرالــي إليران، 
وباألخص اولئــك الذين لديهم إطاع 
أنها  و يعرفون  إيــران،  بتاريخ  ومعرفة 
كانت طوال تاريخهــا دولة فدرالية أو 
كونفدرالية، فإيران لديها )شاهنشاه( 
أي شــاه الشــاهات، مبعنــى أنه كان 
هناك عــدة شــاهات، وأن البلد كان 
منقســما الى عدة بلــدان يحكمها 
شاه، والشاهنشاه أصبح كبير هؤالء 

الشاهات.
وشــهدت إيران أيضا نظاما فدراليا أو 
قريبا من الفدرالية في بعض املراحل، 
أنه حتى  يــرون  اإلســامين  فبعض 
في ظــل دولة اخلافة اإلســامية لم 
تكن هناك حكومــة مركزية باملعنى 
الصحيــح، بــل كانت هنــاك واليات 
الواحدة  الدولــة  إســامية في إطار 
وكانت حقوقهــم أكبر من الفدرالية 

املتبعة حاليا في العديد من البلدان.
فعلــى ســبيل املثال، كانــت الوالية 
اإلســامية لها احلق في أن يكون لها 
جيش خــاص بهــا، و وأن تركز جميع 
الســلطات بيد حاكمهــا فيما عدا 
الدعاء للخليفة بصاة اجلمعة وعملة 
اإلســامية  الدولة  أرجاء  في  موحدة 
وتوحيد الضرائــب ودفعها للحكومة 
أثناء  باجلند  املركزية، وكذلك معاونته 
عن  اخلليفة  تخلــي  وباملقابل  احلروب، 
باقي السلطات حلكومة الواليات. ويرى 
كثيرون بأن هذه الصيغة مناسبة جدا 
إليران احلالية، ولكن هناك آخرون يرون 
بأنها ستؤدي الى تقسيم ومتزيق إيران، 
ولذلك لم يستطع حكام إيران حلد اآلن 

إيجاد حل ملسألة القوميات.

* من هذا املنطلق كيف ميكن لإلحتاد 
الوطني و كرد العراق أن يتعاملوا مع 
هــذه اجملموعات اخملتلفــة واملتنفذة 

داخل السلطة بإيران؟
- أنا أحبذ أن نتبنى سياســة مبدئية 

تأخذ باإلعتبار  النقاط التالية:
أوال: إتباع سياسة التعايش السلمي.

التدخل  ثانيــا: تبني ســياس عــدم 
بالشؤون الداخلية بعضنا لبعض.

ثالثا: مصادقة مــن يصادقنا ومعاداة 
من يعادينا.

اجليرة ونحافظ  نراعي عاقــات  رابعا: 
على حدودنا املشتركة معهم، ونحترم 
ونقيم  والتاريخية،  اجلغرافية  روابطنا 
أفضل العاقــات معهم واألخذ بنظر 
ومراعاة  القوميــة،  مصاحلنا  اإلعتبار 

مصاحلهم باملقابل.

* املعروف أن مقرات احلزبن الكردين 
الدميقراطي الكردســتاني اإليراني و 
العصبة موجودة مبناطق نفوذ اإلحتاد 
الوطنــي، فكيف ميكــن توفيق ذلك 
مــع الرؤية التي طرحتهــا حول بناء 

العالقة مع إيران؟
- لقد إســتطعنا أن نوازن هذه األمور، 
فالقــوى التي حتدثت عنهــا يقيمون 
فعا فــي مناطقنا ولهــم إذاعتهم 
نتعايش  أن  وصحفهم، وجنحنا دومــا 
معهم دون مشــاكل، وأن نرضي إيران 
بالوقت ذاته، وأعتقد بــأن هناك عدة 
نقــاط ســاعدتنا على حتقيــق هذا 

التعايش التآخي بيننا وهي:
أوال: املوقــف احلكيم والعقاني لقادة 
هذه األحزاب وحرصهــم على مراعاة 
بأن  معهم  إتفقنــا  ولذلك  مصاحلنا. 
بأي نشاط عسكري إنطاقا  اليقوموا 
من مناطقنا داخل كردســتان العراق، 
وهذا بحد ذاته إجناز عظيم لنا وإليران 
أيضا، ألن احلكومــة اإليرانية أضعفت 
قوتهم بالداخل ولم تبق غيرالسيطرة 
على نشــاطهم خارج أراضيها وبهذا 
اإلتفــاق أصبحــت حدودهــا آمنــة 

وإطمأنت على أمنها القومي.
ثانيا: عقانية بعــض قادة إيران الذين 
إستفادوا من جتربة قتالهم ضد اإلحتاد 
الوطني، وإميانهم بأن اإلحتاد قادر فعا 
لضمــان حمايــة حدودهــم، وطبعا 
مبســاعدة االخوة من األحزاب الكردية 

الذين إستجابوا لدعواتنا.
ثالثــا: كان لدينا عدوا مشــتركا وهو 
النظام العراقي فا بد أن نتعاون بيننا 

ملواجهة ذلك العدو.
رابعا: كانت لدينا عاقات تعاون متينة 
مع األخوة الشيعة في العراق وخاصة 
مــع اجمللس األعلى للثورة اإلســامية 
بقيادة ســماحة الســيد محمد باقر 
احلكيــم، وســاعدنا ذلــك كثيرا في 
توضيح احلقائق أمام آية اهلل العظمى 

السيد محمد خامتي والسيد خامنئي 
اآلخرين،  واحلكام  رفسنجاني  والشيخ 
وكان احلكيــم يحكــي بصــدق عنا 

ويزكينا عندهم.

* تنظيــم إنصار اإلســالم هــو أحد 
التنظيمات التي خلقت مشــكالت 
عديــدة لإلحتاد الوطنــي، وتلقى هذا 
التنظيم دعما قويا مــن إيران، حتى 
حن هزموا باملعــارك الذت قياداتهم 
بإيران، كيف تفهم سياســات إيران 

في تقدمي هذا الدعم ألعدائكم؟
- الحظــت من خال بعض أســئلتك 
بأنــك تعمم األمــور كثيرا، ولســت 
راضيــا عن هــذا التعميــم، فأنا أرى 
بأنــه ليس كل مــن كان في احلكومة 
اإليرانية ســاعد هذه اجلماعة، وأعتقد 
بأن هناك طاقما محــددا داخل قيادة 
التــي دعمت  البســييج هي  قــوات 
اجلماعــة، وأقصد اجلماعــات املتنفذة 
بتلك املؤسســة اإليرانيــة. وأظن بأن 
هذا الطاقم اليعدون سوى درجات أدنى 
بالقيادة اإليرانيــة يعملون على خاف 
توجيهات وإرشــادات رئيس اجلمهورية 
اإليرانيــون  واحلكومة.فاملســؤولون 
أنفسهم مبشاكل  يوقعوا  أن  اليحبون 
هم فــي غنى عنها، وأنصار اإلســام 
هم أساســا ضد إيران ألنهم جماعة 
وحركة  القاعــدة  بتنظيم  مرتبطــة 
طالبــان وهــؤالء يعــادون اجلمهورية 
اإلسام  فأنصار  اإليرانية.  اإلســامية 
يعتبرون الشــيعة كفارا ويصفونهم 
باخلوارج.وأراد هؤالء أن يستغلوا جناحا 
داخل مؤسســة البســييج اإليرانية 
من املعروفن بعدائهــم ألمريكا ولنا، 
أمن  يزعزعوا  لكــي  وحاولوا محاربتنا 
العراق. والى حن دخــول أمريكا على 
خط املواجهــة لصاحلنا كنــا عندما 
نستولي على أســلحة هذه اجلماعة 
نراهــا أســلحة مجهــزة مــن قوات 
البسييج فا ميكن أن تصل إليهم عن 
طريق املهربن، بــل كان واضحا بأنها 
مجهــزة بأمر من ذلــك الطاقم داخل 
تدخلت  البســييج. وحن  قوات  قيادة 
أمريكا باملنطقة ضعفت مساعداتهم 
جلماعــة األنصــار فقــد خافــوا من 
املواجهة املباشرة ولذلك جنحنا بجهود 
األطراف  بعض  ومساعدة  بيشمركتنا 
أن نقضــي علــى األنصــار ونطردهم 
من مناطقنا فلجئــوا الى ذلك اجلناح 
داخل إيــران.واآلن لدينا إعترافات بعض 
أوال  ذهبوا  كيف  تكشــف  عناصرهم 
اإليرانيون إعتقالهم ثم  وأراد  إيران  الى 
غيــروا رأيهم وحاولوا إســتخدامهم 
ضدنــا وزودوهم باألســلحة واألموال 
أراضي  الــى  الدخول  منهــم  وطلبوا 
في  جنحنا  ولكنــا  كردســتان،  إقليم 
القضاء عليهــم. وأؤكد لك بأن اجلناح 
املتشــدد داخل قيادة البســييج قدم 
اجلماعة  لهــذه  مســاعدات كبيــرة 
مازال هذا  واليــوم  إلعترافاتهم،  وفقا 
اجلناح يســتخدم بعض هؤالء األنصار 
العــراق حملاربة  داخل  الى  إلرســالهم 
إرهابية  بعمليــات  والقيام  األمريكان 
في الفلوجــة وغربي بغداد وغيرها من 
مناطق العراق. نحن مازلنا أصدقاء مع 
إيران، ولذلك قلنا لهم بصراحة ووضوح 
أن هذه اجملوعة اإلرهابية تتلقى الدعم 
من جماعات داخل الســلطة اإليرانية 
وهذا أمر اليستقيم مع الصداقة، فإذا 
تريدون عداوتنــا قولوها بصراحة ، وإال 
يجب أن تعتقلوهم وتســلمونهم لنا 
لكي نحيلهم علــى احملاكمة.ووعدونا 
ولكن  إلينا،  وتســليمهم  بإعتقالهم 
الندري الى أي مدى ســيلتزمون بهذه 
الوعود، ألنهم ســبق وأن وعدونا باملثل 
يقولون  ولكنهم  شــيئا،  يفعلوا  ولم 
بأن سياســة مجلس األمــن القومي 
اإليراني قــد تغيــرت االن،و يجب طرد 
هؤالء من إيــران، ولو حتقــق هذا فإنه 
ســيكون أمــرا عظيمــا، ألن معظم 
إرهابية وقتلوا  هؤالء متهمون بقضايا 
أناسا أبرياء، وبطبيعة احلال فاإليرانيون 
أيضا يخشــون أن تقــدم أمريكا على 
إســتخدام جماعــة مجاهــدي خلق 
ملواجهة  ودعمهم  ضدهــم  املعارضة 

إيران..

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــالل طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صالح رشــيد، بأنها 
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة 
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بن الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن 
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن، 
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن 
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن 

يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط 
األساســي من هذه املذكــرات، وهي ال تتحمل 
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض 
القسوة هنا وهناك، وستحاول تخفيفها بقدر 
اإلمكان، ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في 
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم

) لقاء العمر(
الحلقة 64
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جانب من الثورة الشعبية في ايران

هناك حقيقة البد من اإلشارة إليها، وهي أن الثورة اإليرانية كانت باألساس 
إنتفاضة شعبية عارمة تفجرت بسبب الغليان الشعبي وغضب الشارع اإليراني تجاه 

األوضاع المأساوية التي حلت بالبالد والتي لم تعد قابلة لإلحتمال.ونحن قدمنا 
المساعدة حسب إمكاناتنا، وتحدثت عن ذلك في إجابتي عن سؤال سابق لك. 
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متابعة الصباح الجديد: 

وضعت موافقــة وزارة الداخلية 
العراقية على تغيير لقب الفنان 
العراقــي كاظم الســاهر، في 
موقف محرج بعــد اعتبار عدد 
من معجبيه تخليــه عن لقبه 
االصلي »الســامرائي« رغبة في 
دفن جذوره وهو مــا اجبره على 

توضيح موقفه.
التواصــل  مواقــع  وتناقلــت 
االجتماعي طلًبا رسميا للمغني 
يريــد وفقــه اعتماد شــهرته 
»الســاهر« لقباً رسمياً بدال من 
لقبــه األصلي كــي ال يحصل 
اختالف في  األوراق  الشــخصية 

األخرى.
وقال ضابط فــي وزارة الداخلية 
برتبة نقيب طلب عدم اإلشــارة 
الســمه كونــه غيــر مخــول 
»وزارة  إن  لإلعــالم،  بالتصريــح 
الداخليــة وافقــت على طلب 
تقــدم به أحد محامــي الفنان 
الســاهر  كاظــم  العراقــي 
لتغييــر لقبــه املعتمــد فــي 
الرســمية من  الثبوتية  الوثائق 

السامرائي إلى الساهر«.
وأوضــح املصــدر أن »مديريــة 
ســتتولى  املدنيــة  األحــوال 
استكمال إجراءات حتويل اللقب 

من الســامرائي إلى الساهر في 
جميع الوثائــق الثبوتية للفنان 

كاظم الساهر«.
وطالت االنتقادات قيصر األغنية 
العربيــة بعيد انتشــار اخلبر، اذ 
عده عدد من معجبيه مساعيه 

لتغير جذوره والتخلي عنها .
ونشــر الفنان الساهر تسجيالً 
صوتياً وّضح فيه حيثيات تغيير 
لقبه، مشــدداً على انتمائه إلى 

»وادي الرافدين« برغم ذلك.
وقال في التسجيل الصوتي الذي 

نشــره عبر صفحته على فيس 
العام، اســمي  القيد  بوك »في 
كاظم جبار إبراهيم السامرائي، 
وفي هوية األحوال املدنية اسمي 
كاظــم جبــار إبراهيــم فقط، 
اخلارج  الرسمية في  أوراقي  وفي 

اسمي كاظم جبار الساهر«.
ولفت الســاهر إلى أن »أي عدم 
يعني  األســماء  فــي  تطابــق 
إشــكاال كبيــرًا.. ولنحــو عام، 
الرســمية  معامالتي  توقفــت 
اخلارج بســبب عدم تطابق  في 

األسماء«.
ورقة  أني طلبــت  »ومــع  وتابع 
رسمية من الســفارة العراقية 
تثبت بأن كاظــم جبار إبراهيم 
هو نفسه كاظم جبار الساهر، 

إال أن ذلك لم يكف«.
وأكمل »اتصلت باحملامي وطلبت 
احلّل  وكان  قانونيــة،  نصيحــة 
إضافة الساهر على كاظم جبار 
إبراهيم، فقط حبرًا على الورق«، 
مشيراً أّن »لقب الساهر أحمله 
كنية للشــهرة ألكثر من ثالثني 

عاماً«.
انتمائه  قــوة  تأكيده على  وفي 
إلى منشئه ومسقط رأسه قال 
أّي إساءة وال  الساهر: »ال أقصد 
أنســى من أين أتيت، وادي حجر 

املوصل أو مدينة احلرية«.
كاظم  وســأبقى  »كنت  وتابع: 
جبار إبراهيم السامرائي باللقب 
والروح وأفتخر بعشــيرتي وكل 

عشائر العراق«.
»في حال  اعتذاره  الساهر  وقدم 
لو تسبب هذا املوضوع بألم ألي 

شخص«.
الســاهر ولد في 12 ســبتمبر/

أيلــول 1957 باملوصل شــمالي 
العراق، ويعٌد من أشهر املطربني 
تلحينِه  عنــه  ويعرف  العــرب، 
ملعظم أغانيه بنفسه باستثناء 

البعض منها.

متابعة الصباح الجديد: 
قــال علماء إن ســمكة صغيرة 
تعيــش فــي ُشــعب مرجانية 
مدارية تعرفت على نفسها في 
مرآة وهو ما يثير تساؤالت بشأن 
الذاتي  الوعــي  قــدرات  تقييم 
والقدرات املعرفية لدى احليوانات.

أجرى  جتارب  الدراســة  وشملت 
خاللها العلمــاء اختبار التعرف 
على الذات في مرآة ألسماك من 
فصيلة الرأس امللون التي تعيش 
وابتكر  املرجانية.  الشــعب  في 
العلمــاء هذا االختبــار في عام 
1970 لقياس مدى الوعي الذاتي 

عند احليوانات.

وفي جتــارب أجريــت في حوض 
في  ســيتي  أوســاكا  بجامعة 
اليابــان وضع الباحثــون عالمة 
باللــون البنــي علــى جســد 
ال  لالختبار  اخلاضعة  األســماك 
ميكن رؤيتها ســوى عــن طريق 

مرآة.
وقــال الباحثــون إن األســماك 
حاولت إزالــة العالمة عن طريق 
حك أجسادها في أسطح صلبة 
بعدما شاهدت نفسها في املرآة، 
لكنها لم حتــاول فعل ذلك أبداً 
في غياب املرآة مما يشير إلى أنها 

تعرفت على صورتها في املرآة.
عالمة  الباحثون  وضــع  وعندما 

شــفافة غيــر مرئية بــدال من 
البنية لم حتاول األسماك إزالتها.
وتتغــذى هــذه الفصيلــة من 
األسماك التي يبلغ طول الواحدة 
منها عشرة ســنتيمترات على 
الطفيليات واجللد امليت املنسلخ 
عن أســماك أخــرى تعيش في 
وتشــبه  املرجانيــة  الشــعب 
العالمــة البنية التــي وضعها 

الباحثون هذه الطفيليات.
وقال أليكــس جوردان خبير علم 
معهد  فــي  التطوري  األحيــاء 
ماكس بالنك األملاني املتخصص 
في علم الطيور والذي رأس فريق 
دورية  في  املنشــورة  الدراســة 

إن  بيولوجــي«،  »بــي.إل.أو.إس 
األسماك »أظهرت سلوكاً خالل 
اختبار املرآة ميكن عده دلياًل على 
التعرف علــى الذات لدى الكثير 

من األنواع األخرى«.
واجتــازت القــردة العليــا التي 
والبونوبو  الشــامبنزي   تشمل 
والغوريال وإنســان الغاب اختبار 
املــرآة. كمــا اجتازتــه الدالفني 
واحليتان القاتلــة واألفيال وطائر 

العقعق.
فشــلت  أخرى  حيوانــات  لكن 
اإلنســان  ويجتاز  اجتيــازه.  في 
هذا االختبار في ســن 18 شهرًا 

تقريباً.

سمكة تتجّمل أمام المرآة

كاظم الساهر يفسر لجمهوره تخليه عن لقبه ويعتذر له
بعثة أميركية للتنقيب عن اآلثار تصل ذي قار

وصلت بعثة أميركية الى محافظة ذي قار للتنقيب عن االثار 
في مدينة أور االثرية.

وذكر بيان لشــرطة محافظة ذي قار تلقت » الصباح اجلديد 
» نســخة منه انه« نيابة عن قائد شرطة ذي قار اللواء حسن 
ســلمان الزيدي ، استقبل مدير قسم شــرطة حماية األثار 
والتراث العقيد احلقوقي فؤاد كرمي بعثة جامعة ستوني بروك 

االميريكية برئاسة اليزبيث ستون«.
واضاف » ســتقوم البعثــة بأعمال التنقيب فــي مدينة أور 
االثرية على مدى شــهرين ونصف الشهر البعثة متكونه من 
}20{ منقباً باختصاصات أثارية مختلفة ومبشــاركة عدد من 

اجلامعات االميركية«.

جهود برلمانية لتشريع قوانين دعم االبتكار 
في العراق 

عقد منتدى اخملترعني العراقيني األســبوع املاضي اجتماعهم 
الــدوري في مقرهــم الكائن فــي املركز الثقافــي النفطي 

وبحضور الهيئة االدارية للمنتدى والنائب انسجام الغراوي.
االجتمــاع تناول مناقشــة االمــور املتعلقة بالنشــاطات 
والفعاليــات اخلاصة باملنتــدى ومؤمتر ومعــرض االختراعات 
العاشر الذي سيعقده املنتدى برعاية اجلامعة االميركية في 

السليمانية. 
وقال زيدون الساعدي، رئيس منتدى اخملترعني العراقيني: نسعى 
منذ فترة ليســت بالقصيرة باستقطاب الكفاءات والطاقات 
االبداعية عند العراقيني ليكون لهم دور مهم وفاعل في بناء 

وطننا.
وقد أعربت الغراوي عن سعادتها باللقاء الذي جمعها بنخبة 
متميزة من اخملترعني العراقيني وأكــدت على دعمها الكامل 
للمنتدى، وتعهدت الغــراوي ، بـ«تذليل العقبات التي تواجه 
املنتدى والعمل علــى بذل اجلهود املمكنة من أجل تشــريع 

قوانني لدعم االبتكار في العراق .
 هذا ويذكــر أن املنتدى هو جتمع مســتقل يجمع القطاعني 
العــام واخلاص مــن احلاصلني على شــهادة بــراءة االختراع 
والنماذج الصناعية واملســجلة رســميا فــي اجلهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط.

ألول مرة..عرض أقدم نسخة مكتوبة من القرآن 
الكريم في الصين 

عرضت سلطات مقاطعة شنغهاي شمال غربي الصني، أقدم 
نسخة مكتوبة من القرآن الكرمي بالصني في معرض للثقافة 

والسياحة مبحافظة »شيونهوا«.
وذكرت سلطات املقاطعة: أن املعرض يستمر حتى 23 شباط 
اجلاري، وأن هذه هي املرة األولى التي تعرض فيها هذه النسخة 

القدمية والقيمة من القرآن الكرمي أمام العامة.
واحتفظ بهذه النســخة من القرآن الكــرمي الواقعة في 867 
صفحة ومقســمة إلى 30 مجلًدا، في مسجد »جيهتسي« 
مبحافظة »شــيونهوا«، ويرجع تاريخها إلى ما بني 1100 إلى 
1300 ســنة، لتكون بذلك أقدم نســخة مكتوبة من القرآن 
الكرمي في الصــني، وأيضاً واحدة من أقدم النســخ املكتوبة 

للقرآن الكرمي في العالم بحسب البيان.
وكان خبراء متخصصون في صيانة األعمال األثرية الورقية في 
البالد قاموا بأعمال الصيانة الدقيقة لهذه النسخة القيمة 

من القرآن الكرمي، وصنع خزانة زجاجية خاصة حلفظها.

ملونشريط

الساهر
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تراثيات:

» طولي يــا ليله » من األغانــي التراثية 
البغدادية التي أشتهرت في النصف االول 
من القرن العشرين لكنها  اختفت نهاية 
هذا القــرن وحتولت مــن أغنية معاصرة 
الــى أغنية تراثيــة ، وقد غناها ســابقاً 
واملغنيـات  البغداديني  املغنني  من  الكثير 

البغداديـات.
الغنائي  االنشــاد  بغنائها فرقة  وأبدعت 
حيث االنســجام بــني كلمــات األغنية 
والغنــاء اجلماعي في هذه الفرقة اذ تعبر 
عن قلة الزمن اجلميل في حياة االنســان 
البغدادي مما ينســجم والواقع البغدادي 
فــي تلــك الفتــرة خاصة بعــد العهد 
العثماني فهي تعبر عن حلظة فرح وسرور 
وســعادة بتمني البغدادي أن تطول هذه 
الفســحة الزمنية اجلميلة والتي ازدادت 
بهجة بوجود احلبيب )احللو( اجلميل بحيث 
يتمنى اطالة الليل بشــكل ال ينتهي ، اذ 
ان نهاية الليل نهايــة زمن وجود احلبيب 

برفقته.
 وكأن احلبيــب قمــر أو جنــم او كوكب  
يضيء ليله وينتهي نــور احلبيب بانتهاء 
الليلة وظهور ضياء الشمس وهكذا ربط 

الشاعر البغدادي بني الليل ونور الكواكب 
ووجود احلبيب الذي ميكن أن يكون أحداهن 
الذي ســرعان مــا يتولى بانتهــاء الليل 

وظهور الشمس نهاراً.
فاألغنية توصف حال مــن يرجو ويتمنى 
من اطالة الليل بســبب ان هنالك ضيفاً 
عزيزاً جميالً وصفه بالرقيق بكلمة )ترف(  
وملــا كان الضيف انثى وعــادة أهل بغداد 
لبس اخلمار  والتي تسمى) الشيله( فأنه 
يتســاءل عن املوجود حتت اخلمار أي غطاء 

الرأس الذي يخفي الرأس .
 وعمــا اذا كان اخملفــي حتــت اخلمار هو 
الشــمس والقمر والنجوم حتــت اخلمار 
ويعود  يلــوم زمانه ويعتب عليه بأن قلبه 
أنفطر منادياً حبيبته سليمه ثم يعود الى 
نوع لبســها احلديث أو ما يسميه)املوده( 
والتــي تعني املوديل اذ يــرى حبيبه وكأن 
خدوده ورد عندما تلبــس املوديل احلديث 
فأن خــدوده تكون كأنها ورد ويندب حظه 
بأن  وجنات احلبيب أخــذت العقل وترتب 
عليهن اجلنون  ، ثــم يصف احلبيب بوردة 
البســتان التي تطرد الشر واحلسد حتى 
ولو كان حلماً مبجرد االستيقاظ من النوم 

ويعود الى تأكيد حبه فيكرر انا سوف لن 
أترك من أهوى كونه وليفه ويحله .

 وحيــث انــه يتعــرض الــى اللــوم ممن 
وصفهــم بالناس لذلك فأنــه يذكرهم 
بأن كل شــخص له شــؤونه من الناس، 
أمر  بأموره ومشاغله وهذا  وانه منشغل 
يشمل اجلميع فلكل مشكالته وهمومه 

أو ما يسمى بالشعبي)الدرد( .
وهــذه األغنية تغنى على مقــام البيات 
والسلسلة  املوســيقي  السلم  على  أي 
أنغام ملقام البيات اذ كان املقام هو الغناء 
الوحيد املفضل لــدى البغداديني والبيات 
من املقامات الشــعرية التــي يقرأ فيها 
شــعر فصيح وهــو من املقامــات على 
اســماء العشــائر وملقــام البيات فصل 
من عدة مقامات وهــو من املقامات التي 
ال تغنى مــع االيقاع من حيث تقســيم 
املقامات من االيقــاع والبيات من فصول 
املقامــات ، حيث يكون بــني مقام ومقام 
آخر بســتة بغدادية لكي يستريح مغني 
املقــام وفصل البيات يتألــف من البيات 
والســيگاه  واحملمودي  والطاهر  والنــاري 

واخملالف واحلليالوي.

طارق حرب:
)طولي يا ليله( من االغاني التراثية التي أطربت أهل بغداد زمنًا

رياضة التجذيف في نهر دجلة »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تشــعر اليوم وكأنــك بحاجة إلــى العمل 
من أجــل قضية سياســية أو قد تفكر في 
املشاركة في أي حزب سياسي. الفترة التي 
متر بها هذه األثناء جتعلــك على اطالع دائم 

بالقضايا االجتماعية واإلنسانية.

يبدو اآلن أنك ستتمكن من حتقيق كل ما تريد 
أن تفعله. كل األمور تسير على ما يرام وكأنك 
جتني ثمــار القرارات الصائبــة التي اتخذتها 
الفترة املاضية. العقبات التي كانت تواجهك 

خالل األيام املاضية ال وجود لها اليوم.

تشــعر باحلزن الشــديد عندما تتذكر فترة 
طفولتــك، ولكن اليــوم ســتدرك أن كل 
األطفــال ال بــد أن ميروا بفتــرات من اليأس 
واحلزن بســبب احلروب أو غيرها من األعمال 

الوحشية. 

يتعني عليك أن تتوقف عــن مهمة تنظيم 
حياة اآلخرين. لديك رغبة دائما في ترتيب كل 
شــيء ولكن من املشوق أيضا أن تترك األمور 
تســير بطبيعتها فاألحداث غيــر املتوقعة 

أحيانا ما تكون مثيرة.

عليك أن تصحح األخطاء التي ارتكبتها في 
مشاريعك الســابقة وال تكررها مرة أخرى. 
لديك مشــكلة فــي االتصال مــع معظم 
األشــخاص اليوم. قد تالحظ أن من حولك ال 

يريدون أن يصغوا إليك وكأنهم صّم.

حــان الوقــت اآلن لتواجــه عيوبــك التي 
جتاهلتهــا منذ فتــرة طويلة. أنت لســت 
الشــخص الوحيد فــي هــذا العالم الذي 
يتعامل مع مشاكل أو قضايا قدمية، فاألمر 

طبيعي وسهل جدا. 

عندمــا كنت صغيرا، كان كرمــك ال حدود له، 
واليوم قد تتذكــر املواقف التــي تتعلق بهذه 
الصفات اجلميلة. تفكر اليوم في حتقيق بعض 
األحالم على أرض الواقــع. ال تظن أن الوقت قد 
فات فما زالت أمامك الفرصة لتحقيق ما تريد.

لســوء حظك اليوم، قد تكون هــذه الفترة من 
أســوأ الفترات هذا األســبوع حيث حتدث فيها 
العديــد مــن الصراعات واخلالفــات في محيط 
أسرتك، وخاصة بني األشقاء. ال تظن أن هذه هي 
الفترة املناسبة للتعامل مع مثل هذه املشاكل.

أنت مجتهد في عملك جدا، فتوقع أن يكون 
من حولــك مجتهدون أيضا. تريــد اليوم أن 
تعيد توطيد عالقاتك باآلخرين. ليست لديك 
القدرة على التفريق بني احلق والباطل، ولكن 

ال داع للقلق.

جتــد أن األجواء متوترة إلى حد ما من حولك، 
فحاول أن تتجاهل من يحاول أن يستفزك. ال 
تورط نفسك في هذه الصراعات التي تنتهي 
هادئ  ملــكان  اذهب  وخالفات.  بانقســامات 

لتجلس فيه مبفردك.

إذا وصفــك مجموعة من األشــخاص بأنك 
شــخص عنيد عندمــا تأخذ األمــور بحزم، 
فدعهــم يتكلمون وال تبال. مــن حولك لن 
ينصحوك بان تهدأ، ولكنهم يحقدون عليك 

ألنك أفضل منهم.

الدلو الحوتالجدي

تشــعر بالرعب عندما جتد أن كل شيء من 
حولك يســير ببطء شديد. رمبا تنظر لألمور 
بطريقة مختلفة فكل شــيء على ما يرام. 
قد ينتابك شعور بأن البعض يتجاهلك ولكن 

رمبا يكون ذلك بسبب توترك واضطرابك.
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لندن ـ وكاالت:

اإلنكليزي  ليفربــول  نــادي  أعلن 
لكرة القــدم، أول أمس، أنه حقق 
أرباحــا صافية  املاضــي  العــام 
قياسية بقيمة 106 ماليني جنيه 
استرليني )137 مليون دوالر(، على 
190 مليون  إنفاقــه  الرغم مــن 

جنيه لشراء الالعبني.
وأشارت التقارير املالية للنادي إلى 
حتقيق أرباح قبل حسم الضرائب 
تبلغ 125 مليون جنيه استرليني، 
بزيادة 40 مليونا عــن العام الذي 
زيادة  النادي من  واســتفاد  سبق. 
وخارجه،  امللعــب  داخل  اإليرادات 
النهائية  املباراة  بلوغه  الســيما 
لدوري أبطال أوروبا التي خســرها 
أمام ريال مدريد اإلســباني )3-1( 

في كييف.
وزاد رقم األعمال 90 مليون جنيه 
ليصل املبلــغ االجمالي إلى 455 
مليونــا في الســنة املالية التي 
تنتهــي في 31 أيار 2018، في ظل 
زيادة اإليرادات اإلعالمية والعائدات 

التجارية وعائدات املباريات.
وكان ليســتر ســيتي صاحــب 
الرقم القياسي السابق مع أرباح 
صافية قــدرت بـ 80 مليون جنيه 
إســترليني عــام 2017، بعد عام 
من فوزه بلقــب الدوري اإلنكليزي 
املمتــاز ووصولــه الى الــدور ربع 
النهائي فــي دوري األبطال.. وعلى 
رغــم النتائج املاليــة القوية، ال 
يزال ليفربول خلف قطبي مدينة 
مانشســتر لناحيــة العائــدات 
اإلجماليــة، إذ أعلــن يونايتد في 
أيلول أن إيراداته خالل 12 شــهرا 
 590 املاضــي بلغت  حتى حزيران 

مليون جنيه.
ليفربول  أن  املالــي  البيان  وأظهر 
حصل على 137 مليون جنيه من 
صفقات انتقــال الالعبني، ويعود 
اجلزء األكبر من هذا املبلغ لصفقة 

رحيل البرازيلــي فيليبي كوتينيو 
الى برشلونة اإلسباني في كانون 
الثانــي 2018، والتي ضخت 142 
مليون جنيه استرليني في خزينة 

ليفربول.
في املقابــل أنفق النــادي مبالغ 
طائلة في ســوق االنتقاالت خالل 
بتعاقده  نفســها،  املالية  الفترة 
مع أمثال املصــري محمد صالح، 
تشامبرالين،   - أوكساليد  أليكس 
روبرتســون،  أندرو  االســكتلندي 

دومينيــك ســوالنكي واملدافــع 
الهولندي فيرجل فان دايك، أغلى 
)75 مليون  العالــم  فــي  مدافع 

جنيه(.
وقال املدير املالــي لليفربول أندي 
تتقلب  املالية  »النتائــج  إن  هيوز 
اعتمــادا علــى تكلفــة تبــادل 
الالعبني وتوقيت السداد، ولكن ما 
هو واضح في النتائج األخيرة زيادة 
في صالبة الركيزة املالية واألرباح 
التشــكيلة  في  تســتثمر  التي 

»منذ  التحتيــة«.وأردف  والبنــى 
الفتــرة الزمنية للتقريــر، والتي 
شــهرا،   12 نحو  عليهــا  مضى 
تابعنا اســتثمارنا في التشكيلة 
)...( نحقــق تقدمــا كبيــرا في 

النادي«.
وحققت منصات وسائل التواصل 
منوا  بالنادي  اخلاصــة  االجتماعي 
 2018 أيــار  وشــهد  باملئة،  بـ12 
أعلى نســبة من املشاهدة على 
»يوتيــوب« لفريــق فــي الدوري 

أعلى  وثالــث  املمتاز  االنكليــزي 
نسبة لنادٍ في العالم.

ويحتــل ليفربول، الســاعي الى 
حتقيق لقب بطولة إنكلترا للمرة 
األولى منذ عام 1990، املركز الثاني 
فــي الترتيب بفــارق األهداف عن 
املتصدر وحامل اللقب مانشستر 

سيتي الذي خاض مباراة أكثر.
 من جانب اخر، قــال األرجنتيني 
الفني  املدير  بوكيتينو،  ماوريسيو 
لفريــق توتنهــام هوتســبير، إن 

فريقه ال يزال في دائرة املنافســة 
على لقب الدوري االجنليزي املمتاز 
أن  الرغم من  القدم، علــى  لكرة 
ليفربــول يبقى دائماً األقرب بقوة 

للتتويج.
قبل  األرجنتيني،  املــدرب  وأضاف 
مواجهــة ليســتر ســيتي على 
األحد:  اليــوم  وميبلــي،  ملعــب 
»الدوري اإلجنليزي املمتاز مسابقة 
صعبة للغايــة، وليفربول ال يزال 
املرشحني  أقرب  املقدمة، وهو  في 

للتتويج باللقب«.
وتابع: »تلك الفترة ستكون صعبة 
علــى اجلميع، وخاصة بالنســبة 
للفرق التي تريد الفوز باللقب في 
أن  نهاية املطاف، لكن من املؤكد 
ليفربول سيكون حاضراً في إطار 
ولدّي  النهايــة،  املنافســة حتى 
األمل أن نكون كذلك أيضاً«.وفقد 
تعادل  بعدما  الصــدارة  ليفربول 
بوكيتينو  لكــن  متتاليني،  مرتني 
يــرى ليفربول هــو األفضل على 
صعيد النتائــج واألداء، معتبراً أن 
الريدز يُبلي بالًء حســناً برغم ما 
عانى منه من إصابات في صفوف 

العبيه.
»توتنهام  األرجنتينــي:  وواصــل 
الثالث في  بالنقاط  يسعى للفوز 
مبــاراة اليوم األحــد، ليظل في 
إطار سباق القمة حتى النهاية«.
واختتــم بوكيتينــو تصريحاته: 
»هــذا هــو الهــدف، أن نبقــى 
لنا  سنحت  حقيقيني،  منافسني 
الفرصة في آخــر خمس مباريات 
لنكــون داخــل دائرة املنافســة، 
وسنحرص على أن نبقى كذلك«.

وكان مانشســتر ســيتي، الذي 
يتســاوى في النقاط مع ليفربول 
إلى  برصيد 62 نقطة، قفز مؤقتاً 
صــدارة الترتيب بفــارق األهداف، 
ميتلكون  مرسيســايد  أبناء  لكن 
مبــاراة مؤجلة، فــي حني يحتل 
متأخراً  الثالــث  املركز  توتنهــام 

بفارق خمس نقاط كاملة.

بوكيتينو: الريدز األقرب للتتويج

ليفربول يحقق أرباحا قياسية بلغت نحو 137 مليون دوالر

العبو ليفربول

أبو ظبي ـ وكاالت:
توج فريق ســيدات نادي النصر، بطاًل للدوري 
اإلماراتي لكرة الســلة، بعد فوزه أول أمس، 
على ضيفــه الشــارقة )63-47(، في املباراة 

النهائية، على صالة راشد بن حمدان.
وكان النصــر قــد تأهل للمبــاراة النهائية، 
بعــد تغلبه على ســيدات شــباب األهلي، 
األســبوع املاضي، بنتيجــة )66-10(.. وتقدم 
فريق ســيدات الشــارقة، في الدقائق األولى 
للقاء، لكــن النصر متكن من حســم الربع 
السيطرة  واستمرت   ..)14-17( األول لصاحله 
النصراوية في الربع الثاني، لينتهي )23-35(، 
بينما انتهى الربع الثالــث )47-31(، لصالح 

النصر كذلك.
وأحكم النصر ســيطرته علــى الربع األخير 
أيًضا، لينهي املباراة لصاحله بفارق 16 نقطة.. 
وشهد حفل التتويج كل من أسامة قرقاش، 
عضو مجلس إدارة احتاد اإلمارات لكرة السلة، 
وميثاء بن ضاوي، عضو اجمللس ورئيس اللجنة 

النسائية باالحتاد.

النصر بطاًل لدوري سلة 
اإلمارات للسيدات
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قــررت جلنة املســابقات باحتاد 
الكــرة املركزي، تأجيــل مباراة 
والقوة  الزوراء  بني  الكالسيكو 
األخير مبواجهة  اجلوية، الرتباط 
ملحق دوري أبطال آســيا، أمام 
مدير  وقال  األوزبكي..  باختكور 
أحمد  شهاب  املسابقات،  جلنة 
فــي تصريحــات صحفية، إن 
اللجنة قــررت تأجيــل مباراة 
قمة الدوري العراقي في اجلولة 
السادســة عشــر، بني الزوراء 
والقوة اجلوية، بســبب ســفر 
األخير إلى أوزبكستان.. وأوضح 
أن مباراة الكالســيكو كان من 
في  غد،  يــوم  إقامتها  املقــرر 

جدول املباريات.
السادسة  اجلولة  أن  إلى  وأشار 
االحد،  اليوم  عشر ســتنطلق 
بإقامــة 5 مباريــات علــى أن 
اإلثنني،  غــد  يوم  تســتكمل، 
بإقامة 4 أخرى، بعد تأجيل لقاء 

الزوراء والقوة اجلوية.
ووصــل فريــق القــوة اجلوية 
العاصمة  أمــس  أول  صبــاح 
متوجها صوب  بغداد  العراقية 
طشقند،  األوزبكية  العاصمة 
حتضيــرا ملواجهــة باختكــور 
األندية  بطولــة  ملحق  ضمن 
على  وغادر  األبطال..  األسيوية 
منت طائرة خاصة تابعة للقوة 
العاصمة  إلى  العراقية  اجلوية 
طشــقند وســيخوض مرانه 
األول مساء امس هناك، حتضيرا 
للمبــاراة التــي ســتقام يوم 
باختكور  أمــام  املقبل  الثالثاء 
واجلمهــور..  األرض  أصحــاب 
األندية  على  املشــرف  والتقى 
العســكرية فــي وزارة الدفاع 
العسكري  املستشــار محمد 
اجلهاز الفني والالعبني وحثهم 
على تقــدمي كل ما لديهم من 
أجل العبور إلى الدور الثاني من 

امللحق.
وفي ســياق متصل، قال املدير 

جاســم  اجلوية،  للقوة  اإلداري 
محمــد غــالم، إن إدارة النادي 
رفضــت طلب املدرب، باســم 
قاســم، إنهــاء التعاقــد بني 
وأوضح  بالتراضــي..  الطرفني 
أن اإلدارة طالبت جميع عناصر 
مباراة  على  بالتركيــز  الفريق، 
التعادل  أن  مؤكــًدا  باختاكور، 
األخيــر في الــدوري، مع نفط 
الوســط، لن يضعــف عزمية 
القــوة اجلوية علــى الصعيد 

حال  في  أنــه  اآلســيوي.وذكر 
األوزبكي،  الفريــق  على  الفوز 
بشكل  اجلوية  القوة  سينتقل 
مباشــر إلى اإلمارات، ملواجهة 
النصــر اإلماراتي فــي املرحلة 

الثانية من امللحق.
هــذا ولن تكون مهمــة القوة 
اجلوية، فــي ملحق دوري أبطال 
آســيا، ســهلة على اإلطالق، 
التي  واملعطيات،  الظروف  وفق 
مير بها الفريــق.. ويلتقي القوة 

األوزبكي،  باختاكــور  اجلويــة، 
طشــقند،  في  املقبل  الثالثاء 
ورغــم أنَّ الفريق العراقي، غادر 
أول  ووصــل  مبكر،  وقــت  في 
امس إلــى أوزبكســتان، لكن 
لعدة  باخملاطر  محفوفة  رحلته 

اعتبارات.
ونبرز في هذا التقرير، املعوقات 
ال  اجلوية..  القــوة  تنتظر  التي 
شك أنَّ خوض املباراة في ملعب 
واحدة  مباراة  واعتماد  املنافس، 

فقط لتحديــد الفريق املتأهل 
لصاحب  األفضلية  ســتمنح 

األرض واجلمهور.
ومن املنتظــر أن يخوض اجلوية 
مبــاراة عصيبة، الســيما وأن 
باختاكو يتمتــع بخبرة كبيرة 
أبطال  دوري  منافسات  خلوضه 
آســيا، في حني تعــد التجربة 
األولــى للقــوة اجلويــة، رغم 
اإلحتاد  بلقــب كأس  تتويجــه 

اآلسيوي، لـ3 نسخ متتالية.

بني  وحدثــت فجــوة كبيــرة 
النادي  وإدارة  قاســم،  باســم 
على خلفيــة طلب املدرب فك 
وأصدرت  بالتراضــي..  االرتباط 
استغربت  رسمًيا،  بيانًا  اإلدارة، 
فيــه تصريحات املــدرب، وهو 
مــا خلق فجوة ما بــني املدرب 
واإلدارة، بتوقيت ســيئ جًدا، ال 

يتوافق مع طموحات النادي.
وعانى القــوة اجلوية، من أزمة 
حقيقيــة بعد تعــادل الفريق 
باجلولــة املاضية، أمــام نفط 
الشــعب  مبلعــب  الوســط 
وبــأداء باهت لم يكــن مقنًعا 
نتيجة  وتســببت  للجماهير.. 
املباراة فــي تراجع القوة اجلوية 
للمركــز الرابع، وبفارق 5 نقاط 
املتصــدر، وهو  الشــرطة  عن 
مــا يؤثر معنويًا علــى الفريق، 
خاصـــة وأن الفريـــق غـــادر 
بعـد املبـــاراة بيوميـن فقـط، 

ألوزبكستـان.
 3 ســيعاني القوة، من فقدان 
ركائــز مهمــة بالفريق؛ حيث 
ســيغيب علي حصنــي الذي 
بعد  بيروت  في  للعالج  يخضع 
تواجده  أثنــاء  إلصابة  تعرضه 
مع املنتخب ببطولة آسيا، كما 
يغيــب املهاجــم املميز أمجد 
راضــي، واحلارس فهــد طالب 
بعد إيقافهمــا من قبل اإلحتاد 
األســيوي على خلفية فحص 

املنشطات.
وعاش القوة اجلوية، في الفترة 
املاضيــة، فتــرة حرجــة جراء 
التقاطعات اإلدارية بني مجلس 
اإلدارة، والتي انتهت بإبعاد أمني 
الســر هيثم كاظــم، وإيقاف 
وزارة  املالي من قبــل  الدعــم 
النادي،  بها  يرتبط  التي  الدفاع 
بعــد االختالفات بــني أعضاء 
اإلدارة.. وبرغــم أن اإلدارة تؤكد 
في تصريحاتها على االستقرار 
لكــن  التقاطعــات،  وتنفــي 
التســريبات تشــير إلى هناك 
يعاني  حقيقيــة  مشــكالت 

منها النادي.

الجوية يالقي باختاكور في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.. الثالثاء

اليوم.. انطالق الجولة الـ 16 لممتاز الكرة باقامة 5 مباريات
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قيس العاني ُيمثل 
المنتخب األولمبي

المصري أبو شاهين 
يلتحق بأمانة بغداد

نادي الحسين يسمي مالكه 
التدريبي لفئة الشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكمل حارس املنتخــب األوملبي، قيس العاني، وثائق 
إصدار بطاقته الوطنية، بعد وصوله إلى العاصمة 
بغــداد.. وقال عضو جلنــة الالعبــني احملترفني، زيد 
الزيدي، في تصريحات صحفية »وصلتنا شــهادة 
ميالد قيس العاني من السفارة العراقية في بولندا، 
ومت التصديق عليها في وزارة اخلارجية أول اخلميس«.
وتابع زيد »األســبوع احلالي ســيكون موعد إصدار 

البطاقة الوطنية للحارس قيس بشكل رسمي«.
يشار إلى أن قيس العاني يحترف اللعب في بولندا، 
ويعد ســادس العب مغترب أكملت اللجنة إصدار 
هويتهم الوطنيــة لتمثيل املنتخــب األوملبي في 

تصفيات آسيا الشهر املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل املصري محمد محمود أبو شاهني، إلى بغداد؛ 
لالنضمام إلــى صفوف أمانة بغداد، على ســبيل 
اإلعارة، قادًما من طالئع اجليش املصري.وقال عصام 
حمد، مدرب أمانة بغــداد في تصريحات صحفية: 
»املصــري محمد محمود وصل إلــى بغداد، وخاض 
مرانه اليــوم مع الفريق؛ حتضيــرًا للمباراة املقبلة 
بالــدوري أمام الســماوة، ونأمل أن يكــون الالعب 
جاهزًا«.وأضــاف »عانينا خالل الفتــرة املاضية من 
إهدار كم مــن الفرص، ونعول على الالعب املصري، 
ليكون إضافة للقوة الضاربة للفريق، ويساهم في 

التقدم ملراكز أفضل بالدوري«.

بغداد ـ عمار عبدول*
أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي احلســني الرياضي عن 
التدريبي لفريقها الشبابي بكرة  الكادر  تســمية 
القدم.. وسمت اإلدارة عن املدرب حسن علي مدرباً 
للفريــق بعد أن وقــع االختيار عليــه ليكن خلفاً 
للمدرب السابق للفريق عادل عبد اهلل.. كما أعلنت 
اإلدارة عن تســميتها الكادر املســاعد واملكون من 
كرمي عبد األمير مساعداً وكرمي سالم مدرباً للياقة 
البدنية، واحمد علــي مدرباً حلــراس املرمى وكرار 

محمد مديراً للفريق.

* املنسق اإلعالمي للنادي

مشاركة اجلوية في كأس االحتاد اآلسيوي »أرشيف«
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اسمــاعيــل زايــر
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ميشــيل  النجمة  زينت 
مجلة  غــاف  ويليامــز 
اجلديد  عددها  في   ELLE
فبراير  لشــهر  الصــادر 
وأجرت  اجلــاري،  شــباط 
ميشــيل جلسة تصوير 
بإطاالت  بهــا  ظهــرت 
لبعــض من األزيــاء من 

تصميمات فانتينو.
ببداية  احتفاال  ذلك  يأتي 
ميشيل  مسلســل  بث 
Fosse/ اجلديــد  ويليامز 

خاص  حفل  في   Verdon
أجنليس  لــوس  مبدينــة 
حضــره عــدد كبير من 

اإلعاميني.

حفل  ميشــيل  وشارك 
املسلســل  بث  بدايــة 
احلاصل  النجــم  اجلديد 
ســام  األوســكار  على 
الذي يشــارك  روكويــل 
بطولــة  ميشــيل 
النجمة  مع  املسلســل 
الشابة مارجريت كويلي.

أعلنت املمثلة الفرنسية 
قرارها  باردو، عن  بريجيت 
الترشــح في االنتخابات 
إجراؤها  املقــرر  األوروبية 
يوم 26 مايــو أيار املقبل، 
لتمثيل بلدها في البرملان 

األوروبي.
حلركة  دعمهــا  وبرغــم 
الصفــراء،  الســترات 
وتأييدهــا الدائــم حلزب 
الوطنــي"  "التجمــع 
الذي  املتطرف  اليمينــي 
"اجلبهــة  اســمه  كان 
الوطنية"، إال أنها اختارت 
أن تكــون ضمــن الئحة 
"حزب احليوان"، ألنها تعد 
سبب  احليوانات  "قضية 
احلياة"،  في  اســتمرارها 
كما جاء فــي تصريحها 

ماتان"  "فــار  لصحيفة 
الفرنسية.

احليوان  تأسيس حزب  ومت 
تشــرين  نوفمبر   14 في 
وهدفــه   ،2016 الثانــي 
الرئيس الدفاع عن حقوق 
وحمايتهــا.  احليوانــات 
اربع نســاء،  ويدير احلزب 
املنخرطني  عــدد  وبلــغ 
به 2000 فــي يوليو متوز 

.2017

الكندي  املغنــي  كشــف 
بيبر"  "جاســتني  الشهير 
احلــب  قصــة  تفاصيــل 
املشــتعلة والتــي أثــارت 
اجلدل مؤخرًا، وجمعت بينه 
وبني عارضــة األزياء "هايلي 
توجــت  كمــا  بالدويــن"، 
بالــزواج بعد ثاثة أشــهر. 
"ديلي  صحيفة  وبحســب 
البريطانيــة، صرح  ميــل" 
"جاسنت" أن الزواج لم يكن 
بالنســبة  فكرة مطروحة، 
له، الفًتا أن "هايلي" جنحت 
في تغييــر طريقة تفكيره 
املنفتحــة والذي انتهت به 
عام 2013 إلى القبض عليه 
اجملون"  "ممارســة  بتهمــة 

املشبوهة  البيوت  أحد  في 
بعدها  ليقرر  البرازيــل  في 

االبتعاد عن حياة اجملون.
وأشارت ذات الصحيفة إلى 
الكندي جاستني  املغني  أن 
بيبر قرر تأجيل حفل زفافه 
من عارضة األزياء األميركية 
للمــرة  بالدويــن  هايلــي 

الثالثة.

ميشيل ويليامز

جاستين بيبر

بريجيت باردو

أخبــارهــــــــــم

 سمير خليل
 استضاف صالون املنتدى الثقافي 
لدائرة  التابع  املســرح  منتدى  في 
الســينما واملسرح الفنان محمود 
للحديث عن ســيرته  العباس  ابو 
للجلســة  قدم  الفنية،  وجتربتــه 
الفنان الدكتور عزيز عبد الصاحب 

مدير منتدى املسرح.
حتدث ابو العباس عــن بداياته في 
البصرة حيــث ولد وترعرع  مدينة 
الفكرية  والتأثيــرات  ازقتهــا  بني 
تؤطر  كانــت  التي  والسياســية 

مناحي احلياة ومنها التعليم.
بــدأ هاجــس املســرح والتمثيل 
دراســته  منذ  ذائقتــه  يداعبــان 
البدايات مع  وكانــت  االبتدائيــة، 
الى  واالنتقال  املدرســي  املســرح 
ديالى مــع عائلتــه، وهناك واصل 
الفنان  مــع  املســرحي  اهتمامه 
الرائد ســالم الزيدي في املســرح 

املدرسي.
 كتب مسرحيته االولى )في انتظار 
البــاص( التي تشــابهت احداثها 
بشــكل عفوي مع مسرحية )في 
انتظــار غــودو( لبيكيــت وكتب 
مسرحيات )العمود البائد( و)البير( 
و)رماد حتت األسهم(. وفي اكادميية 
موهبته  اجلميلــة صقلت  الفنون 
حتت اشراف عمالقة املسرح ورواده. 
وخال العطل الصيفية كان يعود 
مســرحيات  ليعرض  البصرة  الى 
)سوالرا( و)انتبهو ايها السادة( في 
جتربة مسرح املضيف وجتوال فرقته 
املســرحية فــي نواحــي البصرة 

واملقاهي والساحات العامة.
حتدث ابو العبــاس عن عمله االول 
وهو  للتمثيل  القومية  الفرقة  مع 
الفحم  )دائرة  طالب في مسرحية 
الكبير  االملاني  للكاتب  البغدادية( 
بريشــت، واخراج الراحــل الكبير 
ابراهيــم جال، والتــي منعت من 
عمل  بعدها  حينهــا،  في  العرض 
تأليف  )يا طيــور(  في مســرحية 
نعيم،  الدكتــورة عواطف  واخراج 
ومســرحية )اجلنة تفتــح ابوابها 
متأخرة( تأليف فاح شاكر واخراج 

محسن العلي.
عــرج الضيــف على مســرحية 
)قارب في غابة( لعزيز خيون والتي 
عرضت على مسرح الـ)60 كرسي( 
في بغــداد مرورا بتجربة املســرح 

ومســرحية)يونس  العســكري 
الســبعاوي( حملســن العلــي، ثم 
مســرحية  في  املهمة  التجربــة 
)الرهــن( التي اعدهــا الفنان عبد 
الروائي  رواية  عن  شــمخي  االمير 
التكرلي،  فــؤاد  الكبير  العراقــي 
ســامي  الكبير  الرائد  واخرجهــا 
الفني  املسرح  لفرقة  احلميد،  عبد 
احلديث، و العمــل مع نخبة الرواد، 
يوســف العاني، وخليل شــوقي، 
والتــي حصل بعدها علــى جائزة 
افضل ممثــل برغم انــه كان ممثا 

بديا .
وعــن اخملرج الــذي أثر كثيــرا في 
قاسم  قال:  املسرحية  شخصيته 
محمد، مخرج مختلف يشــتغل 
علــى النحت الداخلــي للممثل، 
عملت معه في مسرحيات يوسف 

الصائغ )الباب( و)العودة(. 
وعــن كونه ممثــا شــاما يتابع: 
كلمة املمثل الشــامل في العراق 
منقوصــة، اذ يعتمــد على اخملرج، 

ففي مسرحية )مقامات ابي الورد( 
ابراهيم  الكبير  الراحل  مني  طلب 

جال ان أغني وارقص وامثل 
املســرح  مع  جتربته  وبخصــوص 
الشــعبي فــي مســرح النجاح، 
قال: عملت بهذا املســرح حلاجتي 
العيش، محسن  املادية وشــظف 
مع  مســرحه  يتشــابه  العلــي 
املصري،  االســتعراضي  املســرح 
قياســا ملا يعرض اآلن، هو مسرح 
شــعبي مثقف، صيغة عالية في 
صناعــة العرض املســرحي، كما 
انه يشــتغل على عطــاء املمثل 
وجنوميته، وامتازت عروض مســرح 
النجاح بانها اقتبســت من االدب 
)مقامات  مســرحية  مثل  العاملي 
تركي لعزيز  ابو ســمرة(، من نص 
اجلميلــة(  و)ســيدتي  نيســني، 
لبرناردشو، اضافة ملسرحيات )تالي 
الليل(، و)السوق(، و)أطراف املدينة(.

وتابع: امتازت مســرحيات محسن 
العلي باإلقبــال اجلماهيري، وطول 

مدة العروض التي امتدت لسنوات، 
كمــا قدمنــا عروضا جــادة مثل 
و)الليلة  لعــادل كاظــم،  )الرأس( 
الثانية بعــد االلف( جلمال حمدان، 
إضافــة ملنتدى صغير فــي اعلى 
بناية املسرح قدمنا فيه مسرحية 
)ام اخلوش(، بطولــة ليلى محمد، 
وكذلك مسرحية لألطفال، "األمير 

الصغير".
ويختتــم حديثه مبســيرة الغربة، 
1999 صوب  حيث غادر العراق عام 
وعاد  املتحــدة،  العربية  االمــارات 
منها عــام 2017 وقال: كان هدفي 
ان اشــتغل في منطقة التمثيل، 
علّي  كان  املمثلني"،  لتدريب  "ورش 
اكون مؤلفــا ومخرجا ومطورا  ان 
اعمالــي كانت  وكل  للنصــوص، 
حتصد جوائــز عربيــة، وخصوصا 
إضافة  التمثيــل،  على مســتوى 
للســينوغرفيا، منط العمل هناك 
يفرض عليــك نوع العمل، مطالب 

دوما بحصد اجلوائز.

محمود ابو العباس: الممثل الشامل 
كلمة منقوصة حين يعتمد على المخرج

في ضيافة منتدى المسرح

جانب من اجللسة

جمال جصاني

عندما كنا في املنافي اهدتنا الصدفة واألقدار الرحيمة 
"معلم" مــن طراز خاص، هــو الشــخصية الوطنية 
الكبيرة وابن املوصل البار عبــد الرحمن القصاب )رحل 
عنا في 2001/9/9 في دمشــق(. هذا املناضل االنســان 
ســاعدنا بخبرته وحكمته، على جتاوز ومواجهة مخاطر 
وحتديات مثل تلــك املنافي والتي امتــدت بنا ألكثر من 
ربع قرن. أتذكر احــدى أبرز نصائحه التي كان يخص بها 
شريحة الشباب منا، حيث احلماسة والعنفوان واالندفاع 
الشديد لانخراط بالنشاطات الثورية لتأسيس البدائل 
عما تعفــن من تنظيمات املعارضة العراقية آنذاك؛ كان 
يوصي بالتريث وعــدم االجنرار ملثل تلك املغامرات، ويحذر 
من تداعياتهــا وعواقبها، ويوصي القريبني منه باحلفاظ 
على أنفســهم واالنتباه حملاوالت التنظيمــات التابعة 
للــدول "املضيفــة" لتجنيدهم وبالتالي تســخيرهم 
خلدمة مصاحلهــا القوميــة املتنافرة واالســباب التي 
دفعتهم للعيــش بعيدا عن أوطانهم. كان حريصا على 
أن نعود الى اوطاننا غيــر ملوثني ومدججني باملصداقية 
واخلبرة والوعي ومــا يتجحفل معها من مســتلزمات 
الستئناف الكفاح والنشــاط من اجل احلرية والكرامة. 
رحل املعلم الفذ بصمت يليق بسيرته املتوهجة في زمن 
هو االكثر عتمة وقبحاً في تاريخنا احلديث، لكن وصاياه 

النفيسة لم تفارقنا أبداً.
كــي نتمكن من فهم جزء ضئيل مــن عتمة وغرائبية 
املشهد العراقي الراهن؛ ال مناص من تتبع أمر حقيقة 
"القرار" واجلهــات الفعلية التي تتحكــم به. عندما 
هلك النظام املباد وفرت قطعانه وفلوله، تســللت الى 
ما تبقى من أسابه واقطاعياته السياسية وحطامها 
البشري والقيمي، نوعاً من اجلماعات تعفنت غالبيتها 
في املنافي ومناطق الشــتات، حيث تورط الكثير منها 
بعاقات التبعية لدول اجلوار وما بعدها حتت ذرائع شتى، 
ومثل هذه الفواتير يقتضي تســديدها، وهذا ما ميكن 
مشــاهدته فيما جرى بعد حقبــة الفتح الدميقراطي 
املبني؛ حيث تعجز اقوى امليكروســكوبات االلكترونية 
في العثور على مواقف وقرارات يتــم اتخاذها انتصارا 
للمصالــح العليا لشــعوب هذا الوطــن املنكوب. ما 
نشــاهده اليوم من فشــل وهزائم متتالية وعجز عن 
تقــومي وتغيير واقع حالنا املتدهور؛ يعود في الكثير منه 
الى ما اشرنا اليه من سلب ممنهج للقرار واالرادة احلرة، 
والتي وفرت املنافي وبلدان الشــتات القسم االكبر من 
شروطه ومناخاته امللوثة، هذا احلصاد املر خارج الوطن، 
وجد مبا خلفه النظام املباد من حطام البشــر والقيم، 
كل مــا يحتاجه كــي يهدينا هذا االفاس الشــامل 
املمتد الى تفاصيل حياتنا )افــرادا وجماعات مجتمعا 

ومؤسسات دولة(.
لقد مهدت سياســات النظام املباد التوليتارية )سحق 
التعددية والكرامة واحلريــات( الطريق؛ امام هذا النوع 
من اخليارات ومخلوقاتها املســتلبة االرادة والقرار أو ما 
اطلقنــا عليه بجماعة )أمرهم مو بديهم( حيث يرتفع 
منسوب احلماســة عندهم وينخفض وفقاً للذبذبات 
والفرمانات القادمة من خلف احلدود. وعندما يستلقي 
هؤالء على سنام الســلطات في هذا البلد املستباح، 
ميكننا تخيــل نوع االدارات واملــاكات التي توضع على 
باقي املستويات )في الدولة واجملتمع( وفقاً ملشيئة واردة 
من ال مشــيئة وارادة له..؟! وهذا ما ميكن التعرف عليه 
بوضوح عند مفترق الطرق وعند االحتكاكات املفصلية 
لهــذه اجلماعات ببعضها البعــض اآلخر، عندما يضع 
"الغير" حداً ملثــل تلك الفزعات الصاخبــة والعابثة. 
طبعاً هذا ال ينفي وجود حاالت محدودة ويائسة؛ للتمرد 
على هذا الواقع املريــر، لكنها تصطدم مبا آل اليه حال 
هذه التجربة الفتيــة من "العدالــة االنتقالية" بعد 
أكثر من خمسة عشــر عاماً على تلقف هذه الطبقة 

السياسية املسلوبة القرار ملقاليد االدارة والقرار..!   

ومضــة

أمرهم مو بديهم

 الى / أسرة الفقيد الدكتور حسن عبدالهادي الچلبي احملترمني
         تلقينا بأســًى بالغ نبأ وفاة العم والصديق االستاذ في القانون الدولي 
الدكتور حســن الچلبي. لقد أســهم الفقيد وبهمة عالية في بناء عراق 
ما بعد 2003 وقــدم بكل إخاص نصائحه الصادقة لألطراف السياســية 
العراقية من أجل عــراق دميقراطي فدرالي احتادي ينعــم فيه أبنائه باألمان 
والرخاء، وكان بحق أخاً كبيراً ملعظم القيادات السياســية التي شهدت له 
بالكفاءة والتفاني خصوصا خال مرحلة كتابة الدستور العراقي والذي ترك 

فيه بصماته الوطنية لتحقيق النهضة الشاملة للعراق كما يستحق.
    لقد ترك الراحل األثر الطيب في اجملاالت االكادميية والثقافية داخل العراق 
وخارجه، وستبقى إســهاماته العلمية والفكرية شاهداً على ذلك العمل 

اجلليل الذي ابتغى فيه بناء وطنه وسعادة شعبه
   رحم اهلل الدكتور حســن الچلبي وخالص العزاء واملواساة لألسرة الكرمية 

وجلميع أصدقائه ومحبيه   

إنا هلل وإنا اليه راجعون
د. عبد اللطيف جمال رشيد                                                      
وزير املوارد املائية االسبق

مكتب النائب آراس حبيب كرمي يطلق مبادرة  تعزية
إحنه نزوركم لتخفيف معاناة املواطنني   

نظراً لصعوبة وصول بعض العوائل ملقر مكتبنا أو التواصل معنا وبناءاً على توجيهات النائب 
،، آراس حبيب كرمي ،، 

أطلقت مبادرة #إحنه_نزوركم للوصول البعد منطقة كل ماعليكم إرسال معلوماتكم وطلبكم أو شكواكم  ِعبر صفحتنا 
الرسمية أو اإلتصال بأرقام الهواتف التالية : 07717622266  -  07817622266

الصباح الجديد - وكاالت:
     أثارت صورة انتشرت على 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
والتي  الكثيريــن،  اســتياء 
متجمدة  قطــة  أظهــرت 
بسبب املوجة الثلجية التي 

ضربت الواليات املتحدة.
    كانــت القطــة "فلفي" 
على حافة املــوت، ومغطاة 
بالثلوج بنحــو كامل، األمر 
الــذي أصــاب الكثيــر من 
متابعي السوشــيال ميديا 
إنقاذ  إمكانية  مــن  باليأس 

القطة.
    ولكــن عيــادة بيطريــة 
مونتانا،  والية  في  أميركية، 
استقبلت القطة املتجمدة، 
علــى  القائمــون  ومتكــن 
العيــادة من إنقــاذ القطة 
التــي جتمــدت إثــر املوجة 
الثلجية، بعد أن خرجت من 

منزل أصحابها.
    وأفــادت املســؤولة فــي 
مــن  "كان  بأنــه  العيــادة 
السهل التعرف على القطة 
تغمرها  الثلوج  كانت  بينما 

إلى الدرجة التي توقع فيها 
األطباء نفوقها".

    وتابعت في منشــور على 
"فيس  مبوقــع  صفحتهــا 
بــوك"، " األطباء ســمعوا 
وأدركوا  القطة،  مواء  صوت 
قيد  علــى  مازالــت  أنهــا 

احلياة".
    ومتكن األطبــاء من إنقاذ 
املاء  باســتعمال  القطــة 
الدافــئ، مــع االســتعانة 

مبجففــات الشــعر التــي 
تطلق الهواء احلار.

        وذكر الطبيب البيطري 
في العيــادة جيفون كارك، 
في مقابلة مع صحيفة "يو 
إس إيــه تــوداي" أن القطة 
"كانــت متجمــدة متامــا، 
ولنصــف ســاعة حاولنــا 
إنعاشها، ثم بدأت بعد ذلك 
العودة تدريجيا إلى حرارتها 

الطبيعية".

إنقاذ قطة متجمدة وإعادتها الى الحياة
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