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بغداد - الصباح الجديد:
امس،  الصحة  وزارة  كشــفت 
انها لم توفر ما نســبته 49% 
من احتياجات املواطنني لألدوية 
ما  ان  أوردت  كما  األساســية، 
وفرتــه من االحتيــاج الكامل 
لهذه االدوية لم يتعد نســبة 
%12 ، فيما اشــارت الى اهتراء 
اهمال  نتيجــة  مؤسســاتها 
هذا القطــاع في تخصيصات 
املوازنــات احلكوميــة والتي ال 
تزال قاصرة في سد املتطلبات 
الصحية  للرعاية  االساســية 

الشاملة. 
الذي  الصحة،  بيان  وبحســب 
تلقت الصباح اجلديد نســخة 
االدويــة  "قائمــة  ان  منــه، 
االساســية التي تلتــزم وزارة 
تتألــف  بتوفيرهــا  الصحــة 
مــن 550 مــادة دوائية تغطي 
حيث  االســتطبابات  مختلف 
عالجات  بــني  االدوية  تتــراوح 
مــرورا  البســيطة  احلــاالت 
الى  وصوال  املزمنــة  باالمراض 
عالجــات احلــاالت املتقدمــة 
الســرطانية  االمــراض  مــن 
اضافة الــى اللقاحات واالدوية 

الوقائية".

وأضــاف البيــان: "لقــد كان 
الوضــع الدوائي في الوزارة في 
احلالية  احلكومــة  عمل  بداية 
متدهوراً الى حد كبير، حيث لم 
توفير سوى  الوزارة من  تتمكن 
%12 مــن االدوية االساســية 
بكامــل االحتيــاج، و %39 من 
االدويــة باحتياج غير متكامل، 
توفير  الــوزارة  تســتطع  ولم 
%49 مــن االدوية  ما نســبته 
االساســية لعام 2018 اضافة 
الى النقص الشديد في االدوية 
والتمويــل فان الــوزارة تعاني 
باكثر  ديون ســابقة  من  ايضاً 
من 400 مليــون دوالر متمثلة 
اما  مبرمة  ادوية  لعقود  باقيام 
او بشكل  بالكامل  مت شحنها 

جزئي ولم تدفع حلد االن".
وتابــع: " لقــد بذلــت الوزارة 
جهودا حثيثة الجل توفير هذه 
االدوية على الرغم من شــحة 
املــوارد املالية، حيث لم تتجاوز 
امليزانية اخملصصة لبند شــراء 
واالجهزة  واملستلزمات  االدوية 
ثلــث   2018 لعــام  الطبيــة 
لهذا  فعليا  الــوزارة  ماحتتاجه 

البند".
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مستوى االنفاق الحكومي هو االقل بين دول المنطقة

الصحة مدينة بـ 400 مليون دوالر و49 % من
االدوية االساسية لعام 2018 لم تتوفر للمواطن

جانب من احدى مستشفيات البالد "ارشيف"

a

الكاتب روبن جوو
ترجمة سناء علي

ومعنيــون  مراقبــون  يرجــح 
بالسياســة الدولية، ان ضجيج 
وإسرائيل،  ايران  بني  التصريحات 
فعلية،  حــرب  الى  يتحــول  لن 
اقل  القريب في  املســتوى  على 
تقدير، سيما وان لكل من هاتني 
الدولتني، ميزاتها على املستويات 
والتســليحية  الســتراتيجية، 
والسياســية، األمر الذي يفرض 
على كل دولة منهما، ان حتسب 
حســاب الدولــة األخــرى قبل 

الشروع باملغامرة، ورمبا اجملازفة.
البريطانية  الغارديــان  صحيفة 
نشــرت مؤخراً، تقريــرا للكاتب 
تناول فيــه تقييما  روبن جــوو، 
الدولتان،  متتلكها  التي  للميزات 

اخضعها للمقارنة.
جاء في التقرير:

الشــرق  شــؤون  متابعي  حيرة 
االوســط فــي احــدى مراكــز 

وهم  االســتراتيجية  الدراسات 
النهائيــة  النتائــج  يقدمــون 

حرب  نشــوب  حول  لتوقعاتهم 
اســرائيلية – ايرانية  على املدى 
القريب ,لم تكن  ســهلة على 
التي  الدراســة  , تلك  االطــالق 
تابعــت عن كثــب ما مــر من 
احداث اخيرة  بني اجلانب االيراني 
واالســرائيلي  في خضّم حدوث 
سوريا،  على  إســرائيلية  غارات 
ما دفع "تل أبيب" إلى اســتباق 
باجتــاه حرب  والذهاب  اخلطــوة 
الضربات  وسياسة  التصريحات 
اخلاطفة في ســوريا ضد مواقع 
االيراني في  عســكرية للجيش 

سوريا . 
املراقبون كانوا قد وضعوا الغارة 
االخيرة من قبل اســرائيل التي 
إيرانياً في   25 أدت إلى ســقوط 
ســوريا بني قتيــل وجريح , في 

املتجددة  القدمية  املواجهة  دائرة 
بني الغرميني إيران و"إسرائيل"

بالدرجة  املراقبون  اســتند  كما 
االساس على اخملاوف االسرائيلية 
من خطــر حدوث تلــك احلرب , 
نتيجة ما يحــدث ضمن احلدود  
الشمالية من جهة "حزب اهلل" 
اللبنانــي، واجملموعــات اإليرانية 
التي تُقاتل في سوريا، إلى جانب 
نظام األســد، منذ 7 ســنوات , 
ولعل ما يؤكــد تلك اخملاوف تلك  
الغــارة التــي نّفذتهــا طائرات 
إســرائيلية من طــزار "إف 15" 
علــى مدينة حماة، فــي 2018، 
أســلحة وصواريخ  واستهدفت 
أرســلتها طهــران إلــى نظام 

األسد.
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تقريـر

الغارديان البريطانية: التصريحات بين إسرائيل وايران 
اقرب الى الضجيج من الحرب الفعلية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت احملكمة االحتادية العليا 
دستورية  بعدم  الثالثاء،  امس 
اخلاصــة  احملاكــم  أنشــاء 
إلى  ذلك  عازية  واالستثنائية، 
مخالفة إنشائها املادة 95 من 

الدستور.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
الســاموك  إياس  للمحكمة 
فــي تصريحــات صحفية إن 

العليا  االحتاديــة  "احملكمــة 
أصــدرت حكمــاً  أن  ســبق 
بالرقم )111/ احتادية/  تفسيراً 
2015( بشــأن احملاكم اخلاصة 
واالســتثنائية الــوارد ذكرها 
في املادة )95( من الدســتور"، 
مبينــا ان "احملكمــة قالت أن 
واالستثنائية  اخلاصة  احملاكم 
هي ال تتصــف بصفة الدوام، 
ويكون تشــكيلها خارج اطار 

السلطة القضائية االحتادية".
وفقاً  احملاكم  أن "هذه  وأضاف 
لتفســير احملكمــة االحتادية 
العليــا تكــون وقتيــة تزول 
وال  تشــكيلها،  ظروف  بزوال 
يشــترط فيمن يتوالها قاض 
تتوافــر فيه توافر الشــروط 
مطلوب  هو  كمــا  القانونية 
السلطة  لقضاة  بالنســبة 
القضائية االحتادية"، الفتا الى 

ان "احملكمة االحتادية العليـــا 
أنشاء  دستورية  بعدم  قضت 
هذه احملاكم كون تشــكيلها 
من   )95( املادة  احكام  يخالف 

الدستور".
وأكد أن "جميع ما يصدر عن 
من  العليا  االحتاديــة  احملكمة 
أحــكام وقرارات بــات وملزم 
اســتناداً  كافة  للســلطات 

للمادة )94( من الدستور". 

بغداد- الصباح اجلديد
اكــد وزير النفط ثامــر الغضبان 
امــس الثالثاء، ان انتــاج مصافي 
برميل  الف   280 اجلنوب ســتبلغ 
يوميا نهاية العام 2019 ، مشــيرا 
الى ان الوزارة تعمــل على تنفيذ 
في  مهمة  اســتثمارية  مشاريع 

قطاع التصفية.
وقــال الغضبــان خــالل زيارتــه 
لشــركة مصافي اجلنوب في بيان 

له تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منــه ان "مصافــي اجلنوب تلعب 
املنتجات  توفيــر  في  كبيــراً  دوراً 
النفطية في البــالد وان الطاقات 
االنتاجية ستصل خالل نهاية هذا 
العام للمصفــى 280 الف برميل 
يوميــا بعــد االنتهــاء من نصب 
وتشــغيل وحدتي حتسني البنزين 
والوحدة االنتاجية اجلديدة بفضل 
للعاملني  املتميز  الوطنــي  اجلهد 

النفطية  املشــاريع  شركتي  في 
واجلهــات  اجلنــوب  ومصافــي 

الساندة".
واضاف الغضبان ان "الوزارة حترص 
على زيــادة معــدالت االنتاج من 
النفطيــة من خالل  املشــتقات 
انشــاء وإضافة وحــدات إنتاجية 
تخصصية جديــدة ومتطورة في 
املصافي الوطنية، فضالً عن انشاء 

مصافي استثمارية جديدة".

"ضرورة  علــى  الغضبان  وشــدد 
من  االنتــاج  مواصفات  حتســني 
النفطيــة من خالل  املشــتقات 
واالجهزة  التقنيــات  اســتعمال 
عمليات  فــي  احلديثة  واملعــدات 
واالرتقــاء  االنتــاج  حتســني 
املعايير  وفــق  على  باملواصفــات 
العامليــة املعتمــدة والذي تعمل 

عليه وزارة النفط حاليا.
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االتحادية تقضي بعدم دستورية
أنشاء المحاكم الخاصة واالستثنائية

وزير النفط: انتاج مصافي الجنوب سيبلغ
280 الف برميل يوميا نهاية هذا العام

رئيس ديوان الرقابة المالية االتحادي في 
3حوار صريح مع " الصباح الجديد": كتاب يكشف خبايا ونشوء الجماعات 

2االرهابية في كردستان

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت قائمتا ســائرون والفتح، 
أمس الثالثاء، سعيهما لتصحيح 
املسار احلكومي من خالل تكثيف 
االجتماعات، الفتتان إلى أن اللجان 
ملف  تنهي  ســوف  املشــتركة 

الفصل  مطلع  الشاغرة  الوزارات 
التشريعي املقبل، فيما حتدثتا عن 
ضرورة وضع آليات ومعايير تسهل 

عملية تقدمي املرشحني.
وقال النائب عن قائمة ســائرون، 
علي مهــدي، إن "تفاهمات جرت 

بــني قائمتــي الفتح وســائرون 
قبل أجراء احلوارات املباشــرة بني 
الذي  األول  الطرفني وعلى لقاءين 
كان في مقر الفتــح والثاني في 

مقّر سائرون".
إلى  فــي تصريح  وأضاف مهدي، 

"اســتمرار  أن  اجلديد"،  "الصباح 
احلوارات بــني الطرفني أمر ضروري 
لتسوية امللفات الراهنة ومن ثّم، 

دعم احلكومة".
القائمتني معنيتان  وأشار، إلى أن 
بتشــخيص اخللل فــي احلكومة 

وتقومي العمل الــوزاري وتصحيح 
مساره إذا أنحرف عن املنهاج الذي 

مت وضعه".
وأفاد مهدي بأن "احلوارات ســوف 
تستمر من أجل تبديد الهواجس 
تعرقل  كانــت  التي  والعقبــات 

العمل احلكومي".
وأكد، أن "أبــرز ما مت االتفاق عليه 
اســتكمال  هــو  الطرفني  بــني 
انتهاء  بعــد  الوزارية  الكابينــة 

العطلة التشريعية مباشرة".
تتمة ص2

سائرون والفتح: اجتماعاتنا مستمرة لتصحيح المسار الحكومي

نتانياهو وظريف "ارشيف"

النجف ـ الصباح الجديد:
دفــع إقــرار املوازنة املاليــة لعام 
2019 الشــركات األجنبية للعودة 
اعمالها،  واســتئناف  أخــرى  مرة 
املرة  النجف. وقد باشرت هذه  في 
الشركات من جديد في مشاريعها 
املتوقفــة منذ أربعــة أعوام بأمل 

صرف بقية مستحقاتها .
وفــي هذا الســياق، وعد محافظ 
مســتحقات  بصــرف  النجــف 
الشــركات التي أطلقت اعمالها 

بجزء مــن اموالهــا حاليا، عقب 
ادراجــه ضمن أولويــات احلكومة 

املركزية.
ويرى معنيــون ان أجواء االمن التي 
بدأت تعود للعراق، فضال عن توفر 
الســيولة املالية، أسباب ستدفع 
حكومــات اجنبية الى البحث عن 
مختلف  فــي  اســتثمارية  فرص 
احملافظــات، خاصــة وان العــراق 
بحاجــة الى نهضــة عمرانية لن 

تتحقق اال عبر االستثمار.

بغداد - الصباح الجديد:
قال وزير الدفاع االمريكي بالوكالة 
باتريك شــناهان، امس الثالثاء، أن 
التي تتواجــد من بالده  القــوات 
في العراق بطلــب من حكومته، 
مع  ســيناقش  أنه  إلى  مشــيرا 
املســؤولني فــي البالد مــا يثير 

هواجسهم وقلقهم.
لــوكاالت  عدة  تقاريــر  ونقلــت 
محلية وعاملية عن شناهان قوله 

قبل وصوله: "نحن في العراق بناء 
العراقية  على طلب من احلكومة 
األمنية  القــدرات  بناء  ومصاحلنا 

العراقية".
ان اســمع مباشرة  "اريد  واضاف 
اخملاوف  العراقيني  املســؤولني  من 
والديناميكيات السياســية التي 
تواجههم ومن ثم سنتعامل مع 

ذلك بوضوح في خططنا".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  املائيــة  املــوارد  وزارة  نفــت 
التــي حتدثت عن  األنباء  الثالثــاء، 
انهيار ســداد هور احلويزة، مبينًة أن 
االنكسار احلاصل بجزء من السداد 

ليس له أي تأثير.
تلقت  بيــان  في  الــوزارة  وقالــت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، إن 
"هذه األخبار غير علمية وعارية عن 
الصحة"، مشيرًة إلى أن "االنكسار 
الداخلي  السداد  من  بجزء  احلاصل 

لهور احلويزة ليس له أي تأثير".
تهدف  الوزارة  "خطط  أن  وأضافت، 
لهور  الكلية  املســاحة  إغمار  إلى 

احلويزة وليس جزءا منه"، مشــيرًة 
إلــى أن "فريقــاً مــن اخملتصــني 
واملســؤولني مــن الــوزارة يتواجد 
حاليا بهور احلويزة، الجراء استطالع 
ميدانــي دقيــق ملســاحات الهور 

كافة".
وكان النائب عن محافظة البصرة، 
جمال احملمداوي، حذر قبل ســاعات 
من نفــي الوزارة، مــن "كارثة" قد 
حتل مبحافظته نتيجة انهيار سداد 
هور احلويزة في محافظة ميســان 
وتســرب امليــاه إلــى األراضي في 
البصرة، داعيــاً إلى إجراءات وقائية 

عاجلة لتأمني السداد.

بعد اقرار الموازنة.. الشركات 
االجنبية تستأنف أعمالها 

المتوقفة في النجف

شناهان: قواتنا في العراق 
بطلب حكومي ومن مصلحتنا 

بناء قدراته االمنية

الموارد المائية تنفي انهيار 
سداد هور الحويزة وتصف 
التحذير منه بغير العلمي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن اجمللــس العاملي للذهب 
امــس الثالثــاء، ان العــراق 
العاملي  مركــزه  على  حافظ 
الذهب  مــن  باحتياطياتــه 
لشــهر شــباط، مبينــا ان 
االمريكية  املتحــدة  الواليات 
عامليا  االولى  املرتبــة  احتلت 
وجزيرة ســليمان االخيرة في 

ترتيب الدول.
وقــال اجمللس فــي إحصائية 
نشرها على موقعه واطلعت 
عليهــا الصبــاح اجلديد، إن 
"العراق حافــظ على مركزه 
العاملــي 37 باحتياطياته من 
الذهب لشــهر شــباط من 
في  مدرجة  دولــة   100 اصل 
الدولية  املاليــة  االحصاءات 
لالحتياطيات العاملية للذهب 
وعلى املرتبة اخلامســة عربيا 
من  كل  بعــد  جــاء  حيــث 

واجلزائر  ولبنــان  الســعودية 
وليبيا".

واضــاف اجمللــس ان "العراق 
الذهب  من  احتياطيات  لديه 
تبلغ 96.3 طناً وهي متثل 6.7% 
مــن باقي العمــالت االخرى، 
اشترى خالل  العراق  ان  مبينا 
ايلول من عام 2018 مبقدار 6.5 

طن".
ان  الــى  اجمللــس،  واشــار 
من  العالم  دول  "احتياطيات 
الذهب لشــهر شباط بلغت 
مشــيرا  طنا،  و869  الف   33
املتحدة  "الواليــات  ان  الــى 
املرتبة  احتلــت  االمريكيــة 
االولى عامليا مــن حيث هذه 
بلغت  التــي  االحتياطيــات 
8.133.5 طنــا، تليهــا املانيا 
3.369 طنــا، فيما احتلت  بـ 
جزيرة سليمان املرتبة االخيرة 

وبواقع 0.7 اطنان".

العراق يحافظ على مركزه 
العالمي باحتياطياته من 

الذهب 

أكدتا وضع معايير لتسهيل تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة



شؤون عراقية

قراءة - عباس كاريزي:
 

»بيــوض  كتــاب  حديثــا  صــدر 
فــي  االرهــاب  الشــيطان«..قصة 
كردســتان باللغة العربية، للكاتب 
والصحفــي ايــوب رضــا، وهو االن 

متوفر في مكتبات كردستان.
تألــف الكتــاب من اربعــة فصول 
ويضــم ١١٦ صفحــة متوســطة 
احلجم ويتناول موضعة نشوء وبروز 
في  الكردية  االصوليــة  اجلماعــت 
بدءا من خلية حلبجة  كردســتان، 
جلماعــة االخــوان املســلمني في 
ســتينيات القرن املاضي والتي جنت 
من بطش القوميني والبعثيني اواخر 
حاضنة  اصبحت  والتي  الستينيات 
للفكر االســامي، في كردســتان، 
احلركــة  تشــكيل  الــى  وصــوال 
التي كانت  االســامية عام ١٩٨٧، 
حركة مســلحة شــهدت حصول 
التي  اخلافات  اثر  على  انشــقاقات 
برزت بــني قياداتها وظهــور تيارات 
تؤمن بالفكــر )اجلهادي، التكفيري( 
االســامية  باجلماعــات  متأثيــرة 
املتشددة التي قاتلت اجليش االحمر 

السوفيتي في افغانستان.
كتــاب »بيوض الشــيطان«، عبارة 
عن بحــث صحفي ميداني يتقصي 
اخبار اجلماعــات االصولية الكردية 
انصار االســام،  )جنــد االســام، 
التي نشــأ بعضها  القاعدة(  خايا 
العراق على خلفية  في كردســتان 
االنشــقاقات في صفــوف احلركة 
التفكيري  الفكر  بتأثير  االسامية، 
الكرد،  املقاتلــني  وعــودة  واجلهادي 
الذين كانــوا يقاتلون اجليش االحمر 
السوفيتي في افغانستان ضمن من 
كانوا يعرفون بالعرب االفغان، وبعد 
ذلك مجيء املقاتلني العرب والفارين 
من جحيم افغانستان الى منطقة 
بيارة فــي هورامان على الشــريط 
احلدودي مع ايران وعلى رأســهم ابو 

مصعب الزرقاوي. 
امراء  ســيرة  ايضا  الكتاب  ويتناول 
االرهاب في كردســتان، الذين عادوا 
لالتحــاق بالزرقــاوي فــي العراق 
بعد ســقوط نظام صــدام، وكيف 
االســام،  انصار  منظمة  اصبحت 
التوحيد  وجماعة  للزرقاوي  ســندا 
الزرقاوي فيما  التي شكلها  واجلهاد 

بعد.
يكشــف كتاب »بيوض الشيطان« 
خبايــا امنية خطيــرة وكيف كان 
العمل يجري في اخلفاء لتشــكيل 
االرهابية،  االســام  انصار  منظمة 
وارتباطهــا العضوي مــع القاعدة 
العراق  كردســتان  اختيار  مت  وكيف 
لتشــكيل منظمــة ارهابية بديلة 
معاقل  اســتهداف  للقاعدة عقب 
تنظيم القاعدة في افغانستان عام 

2001 على خلفيــة هجمات احلادي 
عشر من سبتمبر سنة 2001.

ويصف ايــوب رضا في كتابه بيوض 
الشــيطان، فتــرة بــروز اجلماعات 
اجلهادية املتشددة في كردستان انها 
فترة مظلمة عاشها االقليم، القت 
بظالها على عموم العراق، لينتهي 
بظهور داعش، اعتى املنظمات ارهابا 
والذي انضم اليه املئات من الشباب 

الكرد املتأثر بفكر انصار االسام.
ويتنــاول كاتب بيوض الشــيطان، 
الكردية  االصولية  اجلماعات  نشاط 
بدءا من خلية حلبجة في ستينيات 
تأســيس  الى  وصوال  املاضي  القرن 
احلركة االســامية عام 1987، على 
يد مجموعــة من العلمــاء الكرد، 
خــال حكم نظام صدام حســني، 
والتي حتولت إلى منصة لسلســلة 
انشــقاقات بســبب اخلافات التي 
عصفــت بها نهاية التســعينيات 
وخرجت منهــا مجموعات جهادية 
متطرفة، كفــرت االحزاب القومية 
والعلمانية  واليسارية  واالشتراكية 
فــي اقليم كردســتان فضــاً عن 

تكفريها حكومة االقليم.
الفكر اجلهادي  بروز  الكاتب  ويوضح 
املتطرف في اوســاط االســاميني 
الكــرد الــى تاثــر الشــباب الكرد 
املتطرفة  االســامية  باجلماعــات 
التي تطلق على نفسها »جهادية« 

فضاً عــن تاثرهــا باملقاتلني الذين 
كانو يعرفون باالفغان العرب،ويشير 
الكتاب الــى ان من ابــرز القيادات 
التي ســاهمت في انتشار وشيوع 
كريــكار«،  »ما  اجلهــادي  الفكــر 
فرج  الدين  )جنم  احلقيقي  واســمه 
أحمــد(، الذي كان داعية إســامي 
كردي، ولد في مدينة الســليمانية 
في كردســتان العراق عــام 1954، 
حاصــل على درجة املاجســتير في 
علوم احلديــث، عاصر مع اخرين من 
قتال اجليش االحمر الســوفيتي في 
اجلماعات االسامية في افغانستان، 
وكان من ابرز املســاهمني بتشكيل 
جماعــة »جنــد االســام« علــى 
اثر توحد قــوة ســوران الثانية في 
احلركة اإلســامية، مــع جماعتي 
التوحيد وحماس بامارة ابي عبداهلل 
الشــافعي في »هورامان« شــمال 

شرق السليمانية.
ويســرد الكتــاب كيــف انضــم 
»جهاديــون« بــارزون الــى تنظيم 
انصار االسامي االرهابي الذي نشا 
بعد توحد جيش اإلســام مع جناح 
اإلســامية،  احلركة  داخل  االصاح 
إليها  لينضم  كريكار«  »املا  بقيادة 
فيما بعد ما كان يعرف »باجلهاديون 
الشامي  عبدالرحمن  امثال  العرب« 
وعبدالهــادي دغلس صهر الزرقاوي، 
الــذي يقــول الكاتــب ان اخملابرات 

االميركيــة كانت تتقصــى اخباره 
في افغانســتان، بينما كان موجدا 
في كردســتان ولقي علــى ارضها 

مصرعه.
ويتطرق الكتاب في فصوله االربعة 
ايضا الى »موضوع تســلل املقاتلني 
العرب من افغانســتان عبــر ايران 
الى كردســتان وعلى رأســهم ابو 
مصعــب الزرقاوي ويحــوي الكتاب 
صــورة للزرقــاوي وهو يســبح في 
احــد جداول منطقــة هورامان في 
محافظــة الســليمانية، وكيــف 
املتطرفة من  اجلماعات  تلك  متكنت 
تلقــي الدعم املادي الــازم، وكيف 
خطط الزرقاوي من ارض كردســتان 
لتنفيــذ عملية نوعية داخل العراق 
وكيف اســتهدفت احدى عملياته 
االرهابية اغتيال برهم صالح رئيس 
امــام منزله  احلالــي،  اجلمهوريــة 
والــذي  الســليمانية،  مبحافظــة 
كان يشــغل حينها منصب رئيس 
ان يقتل  الذي كاد  حكومة االقليم، 
وقوات  تدخل عناصــر حمايته  لوال 

االسايش.
تفاصيل  الكتاب عن  كما ويكشف 
في  »االرهــاب«  قــادة  حول  دقيقة 
كردستان والذين اصبحوا امراء حرب 
في جماعة التوحيد التي أسســها 
الزرقــاوي بعــد احلــرب االميركية 
للعــراق، ومنهــم )عمــر بازيانــي 

وهيمن  الشــافعي  عبــداهلل  وابو 
اعتقلوا  او  قتلوا  الذين  بانيشــاري( 
خال قتال القوات االمريكية، وكيف 
الزرقاوي  ابي مصعــب  هؤالء  مكن 
تســلم زمــام االمــور فــي بغداد 

واحملافظات العراقية.
ويقول رضــا في كتابــه أن »انصار 
االســام« كانــت منظمــة بديلة 
للقاعدة نفذت عشــرات العمليات 
االرهابيــة والعنــف الدمــوي ضد 
مختلــف مكونات العــراق، وصوال 
الى مبايعتهــا تنظيم داعش، الذي 
يقول الكاتب ان انصار االسام كان 
يعتدها سليا لفكر الزرقاوي وتوأما 
روحيا النصار االسام التي تشكلت 

في كردستان العراق.
ويشــير الــى ان تشــكيل جماعة 
انصار االسام كان يراد لها ان تكون 
وليس  عامليــة  اســامية  منظمة 
منظمــة محليــة متطرفــة كما 
هو منتشــر، ويوضــح » ان االنصار 
اثر توحــد جماعة  تشــكلت على 
اجلند بعــد مقتل ابــرز قادتها في 
معركــة جبل شــنروي املطل على 
مدينة حلبجة، واحتادها مع جماعة 
الذين  كريكار  مــا  بقيادة  االصاح 
ودعم جلوستي  امكانات  ميتلك  كان 
يفيض عن حاجتــه، واصبح قادتها 
امراء في جماعــة التوحيد واجلهاد 
التي اسسها الزرقاوي الحقا، امثال 

و هيمن  الشــافعي  ابي عبــداهلل 
بانشياري وعمر بازياني، الذين شنوا 
حــرب طائفية ضد ابنــاء الطائفة 
الشــيعية في العراق وشاركوا في 

معركتي الفلوجة«.
كذلك يتناول الكتاب السير الذاتية 
لقــادة االرهاب امثال عبــد الهادي 
كانت  الذي  الزرقــاوي  صهر  دغلس 
اخملابــرات االمريكية تتقصى اخباره 
متواجد  كان  بينما  افغانستان،  في 
ارضها  في كردســتان وقضى على 
ابو  وكذلك  شــنروى  معركــة  في 
االردني  وهو  الشــامي  عبدالرحمن 
رائد خريســات قائد كتيبة االقصى 

والذي قتل في نفس املعركة .
يســلط الكتــاب الضــوء علــى 
نفذها  التــي  الدموية  العمليــات 
من  الزرقــاوي  بعــد متكني  االنصار 
تفجير مبنــى االمم املتحدة واغتيال 
ممثــل االمــني العــام فــي العراق 
ســيرجيو دميلــو، وكذلــك ضرب 
ســفارات الــدول العربيــة وايضا 
القنصلية التركية في بغداد وايضا 
عمليــات خارج العــراق وخصوصا 
التخطيــط الغتيال رئيــس الوزراء 
اياد عــاوي عام  االســبق  العراقي 
الفني وثمانية في املانيا، وصوال الى 
توأمها  داعش وهي  تنظيم  مبايعتا 
الشــباب  انضام  وكذلك  الروحــي 
الكردي املتطرف الى صفوف داعش. 

كتاب يكشف خبايا ونشوء الجماعات االرهابية في كردستان  
»بيوض الشيطان«.. قصة اإلرهاب في كردستان

غالف الكتاب

يصف ايوب رضا في 
كتابه بيوض الشيطان، 
فترة بروز الجماعات 
الجهادية المتشددة في 
كردستان انها فترة 
مظلمة عاشها االقليم، 
القت بظاللها على عموم 
العراق، لينتهي بظهور 
داعش، اعتى المنظمات 
ارهابا والذي انضم اليه 
المئات من الشباب الكرد 
المتأثر بفكر انصار 
االسالم

د. علي شمخي 
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الصحة مدينة بـ 400 مليون 
دوالر و 49 % من االدوية 

االساسية لعام 2018 لم تتوفر 
للمواطن

مشــيرا الى ان« الوزارة بادرت الى 
العمل بشكل استثنائي من أجل 
توفير االدوية، ومن خال التنسيق 
الرغم  وعلــى  املالية،  وزارة  مــع 
مــن االجــراءات البطيئة الطاق 
وتخصيــص مبالــغ العقود في 
بتوفير  الوزارة  جنحت  املالية  وزارة 
بعض االدوية مطلــع هذا العام، 
املوافقات  الى استحصال  اضافة 
بشــكل  العمل  الجل  االصولية 
اســتثنائي من اجل توفير كافة 

انواع االدوية االساسية«.
وجاء في البيان أيضا، ان »هنالك 
حقائق مــن الواجــب ايضاحها 
عن عمليــة االســتيراد وهي ان 
اي عمليــة اســتيرادية نظامية 
تستغرق مااليقل عن 9 اشهر منذ 
تاريخ االعان عــن املادة املطلوبة 
وحتــى وصولها الى املؤسســة 
الصحية خاصة وان االدوية اليتم 
تصنيعهــا اال بعد توقيع العقود 
واشعار املنتج باالحالة وان بعض 
االدويــة قــد تســتغرق عملية 
االخر  والبعــض  انتاجها شــهر 
مااليقل عن 4 أشهر خاصة التي 

تصنع بتقنيات معقدة«.
وزارة  »هــدف  ان  البيــان  وافــاد 
الصحــة هــو توفيــر اخلدمــة 
للمواطــن  الائقــة  الصحيــة 
ضمنها  مــن  والتــي  العراقــي 
مبختلف  عاجــات  من  مايحتاج 
الشــديد على  انواعها، وحلرصنا 
اطاع صناع القــرار والرأي العام 
علــى مجريات العمــل في هذا 
القطاع املهم نود ان نوضح هذه 
احلقائق عن املوقف احلالي لادوية 
الزالــة اي لبــس أو معلومــات 
حيث  املوضوع  هذا  عن  مغلوطة 
الحظنا في االونة االخيرة توجيه 
الكثير من االتهامات والتشكيك 
بجهود الوزارة، والتي مع شــديد 
االســف كانت تصدر من جهات 
الرقيب  تكــون  ان  فيهــا  تاملنا 

املقّوم لعمل الوزارة ال املشــكك 
بجهود كوادرها«.

بان  تقــر  »الــوزارة  الــى:  ولفت 
هنالك قصور فــي اخلدمات التي 
تقدمهــا املؤسســات الصحية 
ومواطــن خلل في عمــل الوزارة 
املراجعة  اثناء  ماشخصناه  وهذا 
الذي  الصحي  للوضــع  املعمقة 
قامت بــه الوزارة منذ تشــكيل 
ان تشــخيص  احلكومة اجلديدة. 
يكون  ومناقشــتها  الســلبيات 
ال  ومهني  موضوعــي  بشــكل 

بطريقة التشهير واالساءة«.
وبني ان »الهدف االســاس لوزارة 
الصحــة هــو تقــدمي اخلدمــة 
الصحيــة للمواطن في ظل ارث 
املؤسسات  واهتراء  املشاكل  من 
في  القطاع  هــذا  اهمال  نتيجة 
تخصيصــات املوازنات احلكومية 
والتــي التــزال قاصرة في ســد 
املتطلبــات االساســية للرعاية 
الصحية الشــاملة حيث يعتبر 
احلكومي على  االنفاق  مســتوى 
الفــرد فــي قطــاع الصحة في 
العــراق االقــل مقارنــة بني دول 
املنطقــة وانطاقاً من ان اخلدمة 
الصحية مطلب اساســي لكل 
مواطن مدنيا كان ام عســكريا، 

في وقت السلم واحلرب«.
واكــد علــى ان« ابواب الــوزارة 
مفتوحــة لكل نقــد بّناء هدفه 
وتهدمي  التشــهير  وليس  التقومي 
الثقة بــني املواطن واملؤسســة 
الى« اهمية  الصحية«، مشــيرا 
ان يكون االعام راصداً موضوعياً 
للحقائق، وان يتم االلتزام باملعايير 
العظيمة  املهنة  لهــذه  املهنية 
وعدم نشر اي معلومات مغلوطة 
الهدف منها اثارة الرأي العام وبث 

الرعب بني املواطنني«.
واختتــم البيــان بالقــول »لقد 
وضعت الــوزارة اخلطط الكفيلة 
بتوفير االدوية االساسية وخاصة 
االدويــة املنقــذة للحيــاة منها 
والتخصصيــة  والســرطانية 
واتخذت خطوات مهمة من اجل 
توفيــر كافة هــذه االدوية باقرب 

وقت ممكن«.

سائرون والفتح: اجتماعاتنا 
مستمرة لتصحيح املسار 

احلكومي
أن »التصويت على  ويسترســل، 
الــوزارات شــاغرة يعــّد اخلطوة 
األولى لتصحيح املسار خصوصاً 
الداخليــة  حلقبتــي  بالنســبة 

والدفاع«.
وبني، أن »العودة إلى االتفاق الذي 
مت مبوجبــه تشــكيل احلكومــة 
أمر ضروري الســيما في موضوع 
املهنيــة والنزاهــة والتوافق بني 
كتلتي ســائرون والفتح على أي 

مرشح«.
وأوضح مهــدي، أن »تكريس تلك 
املعاييــر ســوف يســّهل علينا 
اختيــار املرشــحني وعرضهــم 
للتصويت  النــواب  على مجلس 

عليهم«.
وشــدد علــى، أن »األســبوعني 
املاضيني شــهدا حــراكاً مكثفاً 
ســوف تظهر نتائجه خال أيام، 
علــى  التصويــت  عمليــة  وأن 
الوزارات من شــانها أن حتســم 

قضية رئاسات اللجان النيابية«.
ويجــّد مهدي، أن »عدم حســم 
ملفي الوزارات واللجان أســهما 
في تعطيل العمل النيابي، وعدم 
إقرار أي قانون لغاية اآلن باستثناء 

املوازنة العامة«.
ويعرب عن أســفه كــون »عدم 
التشــريعي مثلبة  الدور  تفعيل 
علــى مجلــس النــواب ينبغي 
قوانني  بانتظار  ألننــا  معاجلتها؛ 
مهمــة يجب التصويــت عليها 

خال الدورة االنتخابية احلالية«.
إن  بالقــول،  مهــدي  وخلــص 
»سائرون عندما جتتمع مع قائمة 
الفتح فأنها حتمل تصورات جميع 
القوى املنضوية لتحالف اإلصاح 

واألعمار«.
مــن جانبــه، ذكــر النائــب عن 
قائمة الفتح همام التميمي في 
حديث إلــى »الصباح اجلديد«، أن 
االجتماعات مستمرة بني قائمتني 

متثان أكثر مــن 105 نواب آخرها 
أمــس األول حيــث مت مناقشــة 

العديد من النقاط اخلافية«.
وتابع التميمي، أن »ملف التواجد 
العراقية  األراضي  على  األميركي 
االجتماع  فــي  بقوة  كان حاضراً 
حيث مت رفــض أي احتال لبلدنا 

وبأي صيغة«.
وأشار، إلى أن »القائمتني تطرقتا 
احملليــة  اإلدارات  إلــى موضــوع 
واملشــكات اخلدمية التي تعاني 

منها احملافظات«.
وأورد التميمــي، أن »اســتكمال 
ابرز ما  احــد  الوزارية  الكابينــة 
مت طرحــه حيث شــدد الطرفان 
بأســرع  حســمها  ضرورة  على 
وقت ممكن، وكذا األمر بالنســبة 

للمناصب التي تدار بالوكالة«.
التميمــي بالقــول أن  وأكمــل 
باشــرت  الطرفني  »اللجــان بني 
أعمالها مــن أجل معاجلة جميع 
املســار  وتصحيــح  اخلافــات 

احلكومي«.
والفتح  سائرون  قائمتي  أن  يذكر 
عاودتــا احلوارات مــرة أخرى بعد 
خاف على مرشح وزارة الداخلية. 

 
وزير النفط: انتاج مصافي 

اجلنوب سيبلغ 280 الف برميل 
يوميا نهاية هذا العام

الوزارة  اولوية مهمــة لدى  ويعد 
االنبعاثــات  مخاطــر  لتقليــل 
الضارة واعتمــاد املعايير البيئية 
والصحيــة واحلــد مــن التلوث 
ان »الوزارة  ، موضحــا  البيئــي« 
تنفيذ مشــاريع  علــى  تعمــل 
قطاع  فــي  مهمة  اســتثمارية 
ذلك عملت  عن  التصفية، فضاً 
الوزارة على اعادة تأهيل املصافي 
العراقيــة التي تضــررت نتيجة 

لألعمال االرهابية«.

الغارديان البريطانية: 
التصريحات بني إسرائيل وايران 
اقرب الى الضجيج من احلرب 

الفعلية
طاولة مستديرة , كان قد فرشها 

املراقبــون وهــم يتباحثــون في 
يشهدها  حرب  حدوث  احتمالية 
العالم والشــرق االوســط قريبا 
اولويات ما  , كانت مــن ضمــن 
املعنى  واضــح  تأكيدا  طرحــوه 
مفــاده  أن طبول احلــرب تعاني 
هذيان االقراع بــني اجلانبني بدون 
الطرفان  يتجنبها  وان كان  هوادة 
, خاصة وســط مخاوف اسرائيل 
من التمدد الشيعي الذي تخشاه 
اســرائيل فــي كل من ســوريا 
ولبنــان والعراق , والــذي ال يقل 
السني  التمدد  عن مخاوفها من 
خاصة بعد ثبات افكاره املتطرفة 

واملتشددة في االونة االخيرة .
أنشطار أراء املراقبني بني معارض 
لتوقعــات نشــوب تلــك احلرب 
وانعــدام نشــوبها , كان واضح 
املامح في اجــواء فرضتها تلك 
البعض   , املســتديرة  الطاولــة 
منهم كان قد رجح رأي أن إسرائيل 
وإيران املســتفيدان الوحيدان من 
اضطــراِب العالــم العربي منذ 
1991 )تاريخ حرب اخلليج  ســنة 
األولــى على العــراق( إلى اليوم , 
لكن ال ميكن لايرانيني التضحية 
واجملازفة بكيانهم الفارســي عبر 
اخلــوض في حرب مع اســرائيل , 
كبيرة  مقامرة  احلــرب  تلك  كون 
وبنظاِمهم  وبثورتِهم  بتاريِخهم 
, والتي  ستتحاشــاها ايران حني 
يحني اجلــد, خاصة ان ايران كانت 
قد تعلمت درسا قاسيا من احلرب 
العراقيــة االيرانية منذ ثمانينات 

القرن املنصرم .
كما رجح املراقبون املعترضون، ان 
اســرائيل ايضا على قدر اصرارها 
علــى حتجيم الــدور االيراني في 
املنطقــة اال انهــا فــي املقابل  
الناقصة،  احلــروب  لوعتهــا  قد 
حرب  إلــى  االنزالق  فتتحاشــى 
جديدة لكن، إذا حصل أن خاضتها 
املرة خاطفة على  فتتمناها هذه 
طريقــة 1967 لتثبيــت تفّوقها 
العسكري الســابق، وللتعويض 
عن الهزائم النسبّية التي منيت 
بها فــي 1973 و2006. ويفترض، 

في هذه احلــال، أن تكون اتفقت 
علــى أُطرهــا اجلغرافّيــة وعلى 
نتائجها السياســية والسلمية 
واالقتصادية مــع أميركا وبعض 

العرب قبل الشروع بها.
تأجيــل أو انعدام نشــوب حرب 
ايرانية –اسرائيلية أرجعه البعض 
االخر مــن املراقبني ايضا الى عدة 
أسباب استراتيجية , على الرغم 
من يقني البعض االخر الى أن كفة 
نشوبها هي االرجح كون مرور كل 
يوم يحمل اكثر من سبب وذريعة 
حلصولها في املستقبل القريب . 
يكن  لم  املستديرة  الطاولة  تلك 
غائبــا عنها حضــور مجموعة 
متميزة من اخلبراء العســكريني 
الذيــن قالوا بالفرق العســكري 
اجلانب  بــني  مــا  واللوجســتي 
االســرائيلي وااليرانــي على حد 
سواء ,خاصة ان كا من  الطرفني 
ميلكان قدرات عسكرية هائلة مع 
نقاط القــوة اخملتلفة، موضحني 
أن اجليــش اإلســرائيلي يعــرف 
املتطورة  ومعداتــه  بأســلحته 
وطيرانــه احلربي املــدرب، ناهيك 
النووية،  الترســانة  امتاكه  عن 
فيمــا قــد تعتمــد اجلمهورية 
اإلسامية في احلرب احملتملة على 
تفوقها على إســرائيل من حيث 
عــدد مواطنيها وتعــداد قواتها 
املســلحة وأســطولها البحري 

القوي.
مذكريــن  فــي الوقــت ذاتــه , 
ان  طهــران متلك أكبر ترســانة 
صاروخية في الشــرق األوســط 
بالرؤوس  وقد تزود هذه الصواريخ 
يعمل  , كما  النووية مســتقبا 
الطرفان بشــكل ناشط، حسب 
الدراســة، على تطوير قدراتهما 
تنفق  السيبراني، حيث  اجملال  في 
إيران سنويا نحو مليار دوالر على 
التســليح البــري والبحري على 
حد سواء , لكن أهم ورقة رابحة 
لدى إســرائيل في احلرب احملتملة 
تكمن بطبيعــة احلال بامتاكها 
األســلحة النوويــة، حيث يقدر 
75 و400  اخلبراء ترسانتها مبا بني 

رأس نــووي، مــع ورود أنبــاء عن 
تزويــد صواريخ »أريحــا« برؤوس 
يبلغ وزنها 750 كيلوغراما، وهذه 
الصواريخ تستطيع ضرب أهداف 

على بعد 5-6.5 ألف كيلومتر.
البشــرية  املوارد  بخصوص  وأما 
للجمهوريــة اإلســامية فيبلغ 
عدد ســكانها نحــو 10 أضعاف 
ما لدى إسرائيل )قرابة 82 مليون 
شــخص(، ويقدر تعــداد قواتها 
 400 ألف شــخص، مــع  بـ534 
ألف آخرين في قــوات االحتياط، 
أي أكبر قوة عسكرية في الشرق 

األوسط.
في الوقت ذاته اشاروا إلى أن كا 
الطرفني ميلكان قدرات عسكرية 
هائلة مع نقــاط القوة اخملتلفة، 
موضحــا أن اجليش اإلســرائيلي 
ومعداتــه  بأســلحته  يُعــرف 
املتطورة وطيرانــه احلربي املدرب، 
فيمــا قــد تعتمــد اجلمهورية 
اإلسامية في احلرب احملتملة على 
تفوقها على إســرائيل من حيث 
عــدد مواطنيها وتعــداد قواتها 
املســلحة وأســطولها البحري 

القوي.

شناهان: قواتنا في العراق 
بطلب حكومي ومن مصلحتنا 

بناء قدراته االمنية
»شاناهان  فإن  التقارير،  وبحسب 
القوات  انسحاب  ايضا  سيناقش 
االمريكية من ســوريا مع القادة 

العسكريني االمريكان«.
وكان وصــل باتريــك شــاناهان 
الدفاع  وزيــر  بأعمــال  القائــم 
األميركي إلى بغداد امس الثاثاء 

في زيارة غير معلنة.
وقالــت وزارة اخلارجية األميركية 
ان الزيــارة »تهدف إلــى التأكيد 
على أهمية سيادة العراق وبحث 
األميركية  القــوات  مســتقبل 

هناك«.
وتأتي الزيارة بعد أن صرح الرئيس 
الشــهر  ترامب  دونالد  األميركي 
اجلاري بأن الوجــود األميركي الزم 

ملراقبة إيران.

تتمات ص1

بتحقيق  اال  الدميقراطيــة  العمليــة  التكتمل 
االســتقرار والثبات في توزيع املهام للسلطات 
الثاث في اي نظام سياســي ينشــد التعددية 
واليســع اجملال هنا للحديث عــن الفضائل في 
فصل الســلطات وتعــدد منافعه على ســير 
العمليــة السياســية وعلــى االداء احلكومي 
في شــتى املؤسســات وفي الوقت نفسه فان 
ممارسة االدوار مبا يتوافق مع االختصاص ميكن ان 
يجنب الدولة الكثير مــن االزمات ويزيح الكثير 
من املعوقات ومينح الشــرعية الدستورية لكل 
مفاصل العمل ويجنب االفراد ســواء كانوا قادة 
او وزراء او مدراء او  موظفني الوقوع في مخالفات 
قانونية او مالية  وفي الوقت نفسه مينح النظام 
العام للدولة الشفافية ويساعد مواطنيها في 
التعرف على مســارات املهام والوظائف املناطة 
بكل مؤسســة تعمل ضمن القطاع احلكومي 
واخلاص وفي اجلانب السياســي فــان مثل هذا 
التفصيل يحتم على ذوي املســؤولية فســح 
اجملال لذوي االختصاص بابراز ادوارهم والكشف 
عــن هوياتهم والتحرك في مســاحات محددة 
وخارطة طريــق واضحة متكنهــم من احلفاظ 
على االســتقالية من دون تأثيرات جانبية وفي 
العــراق تبدو هذه املهمــة محفوفة باملصاعب 
واالخطار مع اصــرار جهات وفئات على التدخل 
اقرانهم  واختصاصــات  تفاصيل  فــي  والتأثير 
ضمن املؤسســات العامة وتصــل مديات هذا 
التدخل الى ملفات حساســة واســتراتيجية 
تتعلق باالمن الوطني والقرار الســيادي للدولة 
برمتهــا من دون ان يتــم وضع آليــات قانونية 
حتــد من هذ التدخات ومــن دون ان يكون هناك 
حراك رسمي او حراك جماهيري رافض لكل من 
يحاول التجاوز خارج رؤية القرار احلكومي وخارج 
املصالــح العامة للباد وتتنــوع هذه التدخات 
فمنها مايتعلق بعاقات العراق اخلارجية ومنها 
مايتعلق باالتفاقيات االمنية والعســكرية مع 
الدول الصديقة ومنها مايتعلق برفض التدخات 
االقليمية في الشــأن العراقي ومنها مايتعلق 
بالتحالفات واملواقف السياســية جتاه القضايا 
العربية واالسامية والدولية ومن الغريب ان يتم 
اطاق تصريحات في محافل سياسية واعامية 
لشخصيات رسمية عراقية تنتمي الى مجلس 
النواب اوالى املؤسسة احلكومية حتاول مصادرة 
القرار العراقــي والتعبير عــن آراء احادية تريد 
من خالها فرض رؤيتها وقرارهــا االحادي الذي 
ميثل شــخصا بعينيه او حزبــا او كتلة بعينها 
والتقاطع مع العمل املؤسســاتي الذي تنهض 
به وزارات رســمية متثل الدولة العراقية كوزارة 
اخلارجيــة او وزارة الدفاع او اجهزة االمن الوطني 
االخرى التي يقــع على عاتقهــا تقرير حاجات 
العــراق واختيــار املوقف  والقرار املناســب من 

ملفات مهمة تتعلق بحمايته وسيادته .

دولة مؤسسات !
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حاوره سامي حسن 
اكد رئيس ديوان الرقابة املالية االحتادي 
ان الهدف الرئيس للديوان، احلفاظ على 
املال العام من الهدر او التبذير او سوء 
االســتعمال  كفاءة  وضمان  التصرف 
الالحق  والتدقيق  الفحــص  من خالل 
ملعامالت الصرف في الدوائر احلكومية 

للتأكد من عدم حصول ذلك.
الديوان أسلوبا مضافا للرقابة  وميارس 
هو رقابة تقومي االداء للجهات اخلاضعة 
لرقابتــه ، وان املــادة )6( مــن القانون 
حددت مهام الديوان في فحص وتدقيق 
معامــالت االنفاق العــام للتأكد من 
ســالمتها وعدم جتاوزهــا لالعتمادات 
املقــررة باملوازنة واســتعمال االموال 
العامة فــي االغــراض اخملصصة لها 
وعدم حصــول هدر او تبذير او ســوء 
تصرف فيها، وكذلك تنفيذ رقابة تقومي 
االداء للجهات اخلاضعة لرقابة الديوان 
التي يطلب  التدقيق في االمور  واجراء 

مجلس النواب اجراء التدقيق بها .
ففي ضوء هذه املهام ركز الديوان على 
تدقيق مشــاريع املوازنة االستثمارية ، 
اذ ان معظمها نســبة التنفيذ واطئة 
، واشــتملت على هدر باملال وذلك من 
خالل كشــف الفارق ما مت صرفه على 
املشــاريع مع االجناز املــادي على ارض 

الواقع .
وقــد اصــدر الديــوان عــدة االف من 
والتلكؤ  اخملالفات  شــخصت  التقارير 
في املشــاريع في شــتى انواعها ، اذ 
كلفــت االمانة العامة جمللــس الوزراء 
قيام الديوان بتدقيق العقود التي تكون 

مبالغها من 150 مليون دينار فاكثر
وهناك جهاز اخر يقوم بعملية التدقيق 
الداخلي(  التدقيق   ( يطلق عليه اسم 
فــي كل مؤسســة يقــوم بالتدقيق 
الســابق للصــرف ليؤكــد ان هــذه 
املشاريع ســليمة وقانونية مقبولة او 
غير مقبولة ، بعد ذلك يأتي دور الديوان 
في تدقيق هذه املشاريع كحالة عامة 
للكشــف عــن اخللل بعــد التنفيذ ، 
واســتثناءات  تكليفات  هناك  وطبعا 
كقيــام الديــوان بتدقيــق معامالت 
االيفاد والسلف اخملصصة للمسؤولني 
والوزراء وال ميكن ان تتم اية تسوية لها 
مــن قبل الدائرة او الوزارة نفســها اال 

بعد تدقيقها من قبل الديوان. 
ان مجموع  الديــوان  رئيس  وكشــف 
مبالــغ الســلف التشــغيلية غيــر 
املستردة للمشاريع االستثمارية لغاية 
نهايــة عــام 2016 بلغــت 978 مليار 
دينــار ، موضحا انه قــدم مقترحا الى 
مجلس الوزراء بالغاء نســبة %5 التي 
العقد  توقيع  املقاول عند  يتســلمها 
قبل بــدء العمل في املشــروع املتفق 
عليه ، مما اعطى الفرصة امام املقاولني 
واملستثمرين للحصول على مثل هذه 
الفرص التي تتيح لهم تســلم مبالغ 
تصل الــى مئات املاليني مــن الدنانير 
حسب مبلغ املشروع الذي يتم التوقيع 

عليه واحلصول على هذه النسبة .
اللعب مع املصارف األهلية

واضاف رئيــس الديــوان ان مثل هذه 
املبالــغ التــي يحصل عليهــا التاجر 
%5 من الدولة  واملستثمر من نســبة 
تتيح لــه التصرف في مشــاريع غير 
خدمية وال حتقق للمواطن العراقي اي 
نفع في اي مجال من اجملاالت الصناعية 
او الزراعية التي من شــأنها امتصاص 
البطالة وتشــغيل مئــات االلوف من 
العاطلني وامنا تعود بالفائدة من االرباح 
هذه  من  يحققونهــا  التــي  الطائلة 
املشــاريع بناء املــوالت التجارية التي 

تعتمد اصال على االستيراد .
ولفت رئيس ديوان الرقابة املالية الى ان 
املقاولني دائما ما يلجأون الى املصارف 
االهلية لســهولة احلصول على كتاب 
ضمان للدائرة او اجلهة التي ســيوقع 
معها عقد املشــروع املزمــع تنفيذه 
والبالغــة %5 ، الن املصــارف احلكومة 
لديها تعليمات صعبة مشددة بضرورة 
ان يكون هناك ) رهن عقار ( ، وعليه فان 
هذا املقاول يلجأ الى املصارف االهلية 
بالرغم  الضمان  كتاب  على  للحصول 
انها تستحصل مبالغ كبيرة منه  من 

لقاء ذلك .
وبــني ان املصارف االهليــة بالرغم من 
انها تضع فوائد كبيرة للحصول على 
كتــاب الضمان لكنها فــي النتيجة 
انهــا ال تســتطيع ان تســدد املبالغ 
للدائرة احلكومية عنــد نكول املقاول 
او املســتثمر في تنفيذ املشروع وعند 
تكرار ذلك فانها تتعرض لالفالس ، الفتا 
الى ضرورة تشريع قانون يحمي أموال 

املواطنني املودَعة في هذه املصارف. 

وعلــى الرغم مــن أن املصــارف تعد 
النهوض  مقومــات  أهم  مــن  واحدة 
يتعلق  فيما  للبلد،  االقتصادي  بالواقع 
وهذا  واإلعمار،  البناء  بدعم مشــاريع 
مــا تشــهده دول العالــم وحتى دول 
اجلوار للعــراق ، اال أن املصارف األهلية 
فــي العراق التي متــارس عملها حاليا 
والبالغة أكثر مــن 44 مصرفا عراقيا 
و15 مصرفا عربيا وأجنبيا هي مصارف 
صغيرة ذات رأسمال محدود، وغالبا ما 
يغلب عليها الروتــني والفواتير املزورة 
واإلفالس ومجاالت عمل محدودة ويكاد 
يقتصر على مــزاد العملة األجنبية ، 
كما إن "اغلب القوائم والسندات التي 
للحصول  االهلية  املصــارف  تقدمها 
على العملــة االجنبية من مزاد البنك 
املركــزي هــي مــزورة وال تتطابق مع 
الواقع التي هي متنح لها ألجل استيراد 
البضائــع"، وان "اغلب هــذه االموال 

تهرب الى خارج العراق".
املركــزي عمل على  "البنك  ان  كمــا 
وضــع اليد والوصايــا على بعض تلك 
تأهيلها لكن  املتلكئة إلعادة  املصارف 
بعض تلك املصارف عمــدت الى نقل 
اموالها الى مصارف اخرى للعمل حتت 
مســميات مختلفــة لتضفي عليها 

سمة القانونية ".

مليارات ينبغي ان تسترجع
كما كشــف رئيس الديوان عن مبالغ 
الفروقات التي ســيتم اســترجاعها 
بدءا من اعضاء مجلس احلكم والنواب 
لغاية الــدورة البرملانية املاضية تصل 
الى 53 مليار دينار ، سيتم تخصيصها 
العمار املناطق الفقيرة ، مبينا ان راتب 
النائب فــي مجلس النواب يعادل راتب 
وزيــر بغض النظر عن الشــهادة التي 
يحملها اذا كانت اعدادية او ماجستير 
او دكتــوراه ، اضافــة الــى االمتيازات 
االخرى التي ميتلكها كالسيارات وافراد 
احلماية والــدور املؤثثة وغيرها ، مؤكدا 
ان النائب منتخب لدورة او دورتني وليس 
املدنية  اخلدمة  لقانون  موظفا يخضع 
وما يتقاضاه مــن رواتب هي عبارة عن 
) مكافــأة ( مقدارها راتــب وامتيازات 
وزير من حيث عدد احلمايات والسيارات 

وغيرها .
ولفــت رئيس الديــوان الــى ان الوزير 
يتقاضى راتبا اســميا ثابتــا ، ولكنه 
يتقاضى مخصصات بنســبة %45 اذا 
و75%  البكلوريوس  شهادة  ميتلك  كان 
لشهادة  و100%  املاجســتير  لشهادة 
الدكتــوراه ، لكــن يتقاضــون رواتب 
موحــدة بغض النظر عن الشــهادات 
احلاصلني عليها ، مشيرا الى ان التقرير 
الذي قدمه الــى رئيس الوزراء الدكتور 
عــادل عبداملهــدي كان ســريا جدا ، 
ولكــن بعد ان اطلع علــى فحواه امر 
برفع السرية عنه من اجل الشفافية 

وبنــاء الثقــة ، وقال انا اول شــخص 
ســيقوم باعادة املبالغ املترتبة بذمتي 
الى خزينة الدولــة ، معربا في الوقت 
ذاته عن امتنانــه لرئيس الديوان على 
هذه اخلطوة واملبادرة اجلريئة التي طال 

انتظارها .
وقال رئيس الديــوان ان النائب الذي ال 
يفوز بــدورة الحقة فمــن املفترض ان 
يقوم باعادة ما بذمته من الســيارات 
جمللس النــواب ويحتفظ بواحدة فقط 
وكذا احلال بالنســبة الفراد احلمايات ، 
الن النائب اجلديــد املنتخب بديال عنه 
يحتاج الى الســيارات واحلمايات ، كان 
يجب ان يتم العمل ببراءة ذمة النائب 
من االمتيــازات ، ويقوم بتســليم ما 
واالنظمة  التعليمات  حســب  بذمته 
املعمــول بها في جميــع وزارات ودوائر 
الدولــة العراقية ، مؤكــدا ان الهيئة 
دراسة معظم  اجنزت  للتقاعد  العامة 
املشــمولني  بالنواب  اخلاصة  االضابير 
باعادة الفروقات ومازال القســم االخر 
منها قيد االجنــاز وخاصة هناك بعض 
النواقص في االضابير مثل عدم وجود 
احتساب  تدخل في  التي  الشــهادات 

الرواتب اجلديدة التي سيتقاضونها .
واضــاف رئيس الديوان هناك تلكؤاً في 
موضوع اعــادة الســيارات احلكومية 
التي بحوزتهم الــى الدولة حتت ذرائع 
شــتى فهناك من يدعي مــن النواب 
بذمته من  التي  الســيارات  بســرقة 
قبل مجاميع ارهابية ، ولكن باحملصلة 
لم يقدم كشــفا بالدالئل التي تثبت 
القيام باعمال الســرقة ، وعليه فانه 
يكون مســؤوال عن اعادة السيارات او 

التعويض عنها .

تدني نسبة النجاح عند الطلبة
وعن انخفاض نســب النجاح وارتفاع 
اعداد الراســبني واملتسربني قال رئيس 
بشــتى  التعليمي  النظام  ان  الديوان 
الطلبة  تزويــد  الى  يســعى  مراحله 
باملعارف واخلبرات األساســية املتنوعة 
وميولهــم  قابليتهــم  واكتشــاف 
وتنميتها في شــتى مياديــن املعرفة 
وتأهيلهم بالشــكل املطلوب للحياة 
العملية ، اال ان واقع احلال يشــير الى 
وانخفاض  الدراسة  الطلبة عن  عزوف 
التعليم  العلمي خملرجــات  املســتوى 
العــام رافق ذلك انخفاض في نســب 
النجاح وارتفاع نســب رسوب الطلبة 
مما يشــكل جانبا من جوانب الهدر في 
الطاقات البشــرية واملاليــة التي لها 
انعكاساتها االجتماعية واالقتصادية .
وقد عملت وزارة التربية على حتســني 
الناجت التعليمي من خالل التركيز على 
احملاور االساســية للعملية التعليمية 
التي تضــم كل من ) املدرس ، الطالب 
، املنهج ( والتحقق مــن مدى تكامل 
واتســاق هذه احملاور لدورها املباشر في 

ارتفاع او انخفاض نسب النجاح .
الى  التربيــة تهدف  وزارة  ان  واضــاف 
توجيــه الطالــب التمســك بالعلم 
املعاصر  التفكير  وأســاليب  واملعرفة 
وتنميــة قدراته اإلبداعيــة مبا يضمن 
الى  وتســعى  شــخصيته  تكامــل 
حتقيق هــذا الهدف عــن طريق أعداد 
املناهج الدراســية وتهيئة وســائلها 
واملدرسني  املعلمني  وتهيئة  وتطويرها 
واملشــرفني التربويني واملســؤولني عن 
إدارة العمليــة التربويــة وتدريبهــم 
وتطويــر قدراتهم املهنيــة والعلمية 
وإعــداد البحوث والدراســات والقيام 
بالتجارب التربويــة والعلمية واإلفادة 
من نتائجها في تطوير النظام التربوي 
والتعليمــي ، ووضع نظم وأســاليب 
التقومي واالمتحانــات وتطوير الطرائق 
تنمية  التعليمية لضمان  والوســائل 

مخرجات املؤسسات التربوية .
وقــد اظهرت دراســة اســتطالعية 
النهائيــة المتحانات  اوليــة للنتائج 
الصفوف املنتهية ) السادس االبتدائي 
، الثالث متوسط ، السادس االعدادي( 
والرسوب  النجاح  االدوار ونسب  جلميع 
والتســرب في محافظات العراق ) عدا 
اقليــم كردســتان ومحافظات نينوى 
،صــالح الدين واالنبــار ( انخفاض في 
نســب النجاح من ســنة الى ســنة 
 ،% 69,4( النســبة  بلغــت  اذ  اخــرى 
68,1 % ، 62,4 %( لالعــوام الدراســية 
 2016/2015 ،2015/2014 ،2014/2013)
( علــى التوالي رافق ذلــك ارتفاع في 
اعــداد الراســبني واملتســربني مما ادى 
الى خســارة في الطاقات البشــرية 
واملالية للمؤسسة التعليمية ، وعليه 
وزارة  )سياسة  وحتليل  بدراســة  قمنا 
التربية في معاجلة املشكالت التربوية 
واالجتماعيــة التي تؤثر علــى ارتفاع 
النجاح( واستنادا  انخفاض نســب  او 
التخطيط  مصفوفــة  حتليــل  الــى 
املشــكلة  حتديــد  مت  االســتراتيجي 
الرئيســة ملوضوع الرقابــة والتدقيق 
االجراءات  ضعــف   ( بـــ  التخصصي 
التربوية  املتعلقة مبعاجلة املشــكالت 

املسببة النخفاض نسب النجاح( .
من ابرز اهتمامات وزارة التربية تقييم 
فاعليــة العمليــة التعليمية وقياس 
مستوى ادائها عن طريق دراسة وحتليل 
والرسوب  النجاح  نســب  مؤشــرات 
عمل  حتكم  التــي  الضوابط  ووضــع 
)املدرس،  التعليمية  العمليــة  محاور 
الطالــب، املنهــج( لتأثيرها املباشــر 
ابرز السياســات  النتائــج، ومن  على 
اجــراء  املعتمــدة هــي  واإلجــراءات 
للمعلمــني  الســنوية  التقييمــات 
واملشرفني  املدارس  واملدرســني ومدراء 
وتشــكيل  واالختصاصيني   التربويني 

اللجان املتخصصة منها  
العامة  لالمتحانات  الدائمــة  اللجنة 

املســؤولة عن ادارة االمتحانات ووضع 
لتنظيم  تعليمات  واصدار  اســئلتها 
ســيرها وســالمتها واعــالن النتائج 
وجلنة وضع آلية للتنسيق بني املديرية 
العامة  واملديريــة  للمناهج  العامــة 
البحوث  واجراء  واالمتحانــات  للتقومي 
والدراسات عن نســب النجاح ومنها 
دراســة لنتائــج برنامــج املراجعــة 
الشامل لنسب النجاح للمراحل كافة 
شمل السنوات الدراسية )2011/2010 

. )2013/2012 ،2012/2011 ،
بهدف الوقوف على اســباب املشكلة 
الرئيســة قامت الهيئــة الرقابية في 
مرحلة التخطيــط التفصيلي بأجراء 
حتليــل للمخاطر الفرعيــة املتعلقة 
باملشــكلة الرئيســة وحتديــد هدف 
التدقيق واالســئلة واملعايير املعتمدة 
في قيــاس وحتليــل نتائــج التدقيق 
من خــالل دراســة البيانــات التي مت 
احلصول عليهــا واللقاءات التمهيدية 
والدراسات املسبقة والزيارات امليدانية 
وحتديــد  التربيــة  وزارة  لتشــكيالت 
عدة مشــكالت ادرجت في مصفوفة 
االســتراتيجي  للتخطيــط  اخملاطــر 
وعــدم تفعيل االنظمــة والتعليمات 
النافذة وقصور  االمتحانية  والضوابط 
في وضــع اخلطط والبرامج التطويرية 
لضمان االرتقاء بنسب النجاح وضعف 
املشكالت  مبعاجلة  املتعلقة  االجراءات 
نســب  بانخفاض  املســببة  التربوية 
النجاح وعدم وجــود احصاءات دقيقة 
عن نســب النجاح للمراحل الدراسية 

اخملتلفة .
وقد افرزت املعاجلة بروز مشكلة ضعف 
املشكالت  مبعاجلة  املتعلقة  االجراءات 
نســب  النخفاض  املســببة  التربوية 
النجاح كأسبقية اولى للدراسة لذلك 
في مصفوفة  املشــكلة  هذه  ادرجت 
النعدام  التفصيلي  للتخطيط  اخملاطر 
البيئــة احملفــزة لالبــداع واالجتهــاد 
التدريســية  الهيئات  كفاءة  وضعف 
وتأخر  الدراســية  املناهج  والتغير في 
تسلم الكتب املنهجية ودليل املدرس 
وضعف الوســائل والتقنيات التربوية 
التدريس وقصور  املعتمدة في  احلديثة 
اســاليب القيــاس والتقــومي لنتائج 

العملية التربوية .

إجراءات رقابية رادعة
الرقابة  ديوان  اعــده  اخر  وهناك تقرير 
املاليــة للقضــاء علــى املشــكالت 
مشــكلة  ضمنها  ومــن  الصحيــة 
التســمم الغذائي كونها مشــكلة 
عاملية ال تسطيع الدول القضاء عليها 
كليا وامنا ميكن الســيطرة عليها عن 
اماكن  ومراقبة  القوانني،  طريق ســن 
حتضيــر االطعمة، والفحــص الدوري 
لالشــخاص املعنني بتحضير الطعام، 
مع  عكســيا  املشــكلة  وتتناســب 

االقتصادية  الناحيــة  من  الدول  وضع 
درجة  والتكنلوجية وكذلك  والثقافية 
التعلم لدى العاملني في محال اعداد 
الطعام ولدى مســتهلكي االطعمة، 
لذلــك نالحــظ ان حاالت التســمم 
الغذائي منتشــرة في الدول الفقيرة 
، ولكون  املتقدمة  الدول  ومحدودة في 
الســابعة ضمن  املرتبة  العراق يحتل 
الـ10 دول عربية فقيرة وحســب تقرير 
كلوبــال فايننــس/ اذ ان نصيب الفرد 
سنويا )13348( دوالرا سنويا من الناجت 
احمللــي االجمالــي لعــام 2015، لذا ال 
ميكن اعتبــار احصائيات وزارة الصحة 
الغذائي صحيحة  التسمم  اعداد  عن 
حيث بلغت نســبة االصابــة )4789( 
حالة خالل عــام/ 2015. في حني تبني 
االحصائيات ان شــخصا من بني )6-4( 
اشــخاص يســقط ضحية التسمم 
الواليات املتحدة ســنويا  الغذائي في 
اي مبعــدل )76( مليون اميركي ضحية 
التسمم الغذائي سنويا، اال ان معظم 
احلــاالت تكون خفيفة وبســيطة وال 
حتتاج الى عناية طبية وقسم من هذه 
احلاالت تكــون خطيرة ومهددة للحياة 

حيث تؤدي الى الوفاة.
وقد اكــد الديوان في تقريره على قيام 
وزارة الصحة والبيئــة بوضع اجراءات 
رقابيــة رادعة فــي املنافــذ احلدودية 
ملراقبــة املــواد الداخلــة للبلــد ملنع 
انتشــار املواد الغذائيــة غير الصاحلة 
لالســتعمال البشــري ومفاحتة وزارة 
املالية لزيــادة التخصيص املالي لوزارة 
بناء مختبرات  لغرض  والبيئة  الصحة 
لفحص االغذية فــي املنافذ احلدودية 
وجتهيزهــا باجهزة متطــورة وحديثة 
لضمــان ســالمة االغذيــة الداخلة 
للبلد، واقامة دورات تدريبية وتثقيفية 
الصحة  وزارة  للمنتسبني من مالكات 
والبيئــة العاملني في مجــال العمل 
الرقابــي وفحــص االغذيــة ، ودورات 
للعاملني فــي مجال تصنيع  تدريبية 
بالتاكيد  الصحة  وزارة  وقيــام  الغذاء 
على وزارة االسكان والتعمير والبلديات 
ومتابعــة اجراءاتهم املتخذة بشــان 
املياه في املشــاريع  تصفيــة وتنقية 
في  وشــبكاتها  املائيــة  واجملمعــات 
بغداد واحملافظــات، لتوفير مياه صاحلة 
لالســتعمال البشري سواء للشرب او 

في مجال تصنيع الغذاء. 
ودعــا التقرير توجيه شــعب الرقابة 
الصحية التنفيذيــة بضرورة املتابعة 
اجلديــة الصحاب احملــال غير املرخصة 
وبائعــي  واملثلجــات  كاالكشــاك 
العربات  واصحاب  املتجولني  االطعمة 
)اطعمــة غذائية وحلويات( وســحب 
وفحصها  الغذائية  املــواد  من  عينات 
وفرض غرامــات جزائية في حالة عدم 
حصولهم علــى اجازات صحية لفتح 
في  للمحاكم  واحالتهــم  احملال،  تلك 

حالــة ظهور نتائج ســلبية في مناذج 
االغذية التي يتــم فحصها كون تلك 
االغذيــة امللوثة قد تتســبب في قتل 
مســتهلكي االغذيــة ، وقيــام وزارة 
بالتعليمات  النظــر  باعــادة  الصحة 
والضوابــط القانونية والية تطبيقها 
فيما يخص اخملالفني للشروط الصحية 
العامة واخلاصــة بفتح وجتديد اجازات 
املعامــل ، والشــروط اجلزائيــة بحق 
املستوردين في تسريب  املتجاوزين من 
املواد الغذائية وحســب قــرار الهيئة 
االستشــارية لســالمة االغذية رقم 
(204( ، وقيامها بتوجيه شعب الرقابة 
الصحية بضرورة املتابعة اجلدية اللية 
تطبيق الشــروط الصحية في اماكن 
املؤسسات  في  الغذائية  املواد  تصنيع 
ومعامل  واملطاعم  والتربوية  الصحية 

تصنيع الغذاء.

وللنفط حصته من الرقابة
وتنــاول تقريــر اخر صدر عــن الديوان 
بالرقابة  املتخصصــة  الهيئــة  قيام 
علــى الشــؤون النفطيــة /االولــى 
بدراســة سياســة شــركة مصافي 
املاء  الوســط بخصــوص مشــاكل 
والشــوائب للنفــط اخلام املســتلم 
غير اخلــط االســتراتيجي للمصافي 
 2014/1/1 مــن  للفتــرة  الصغيــرة 
ولغايــة 2017/2/28، على وفق املعايير 
واملؤشــرات املعتمدة في هذا اجملال وما 
توفر من املعلومــات والبيانات التي مت 
احلصول عليها من وزارة النفط وشركة 
مصافي الوســط والهيئات واالقسام 
التابعة لها تناول فيها ارتفاع نســبة 
املاء والشوائب في النفط اخلام نتيجة 
قلة الســعات اخلزنية وتوقف عمليات 
التركيــد كــون تلك اخلزانــات تعمل 
 Running Gauge ( بصورة مســتمرة
( بســبب ان الكميات املتســلمة من 
النفــط اخلام عبــر )ps1( هــي اعلى 
مــن الطاقــات االســتيعابية وحيود 
مواصفــات النفط اخلــام نتيجة عدم 
التزام شركات اجلهد الوطني وشركات 
جوالت التراخيص بنسب املاء واالمالح 
والشــوائب وخصوصاً ان وزارة النفط 
تلزم شركات  بوضع شــروط  اخفقت 
مواصفات  بحــدود  التراخيص  جوالت 

النفط اخلام املنتج من قبلها .
الوزارة  ان توجيهات  الى  التقرير  ولفت 
لــم تتضمن وضع آليــة دقيقة لطرق 
والشــوائب  املاء  ومعاجلة  احتســاب 
واالمــالح فــي النفط اخلــام وهبوط 
الطاقات االنتاجية للمصافي اخلارجية 
نتيجــة قلة كفاءة املبــادالت احلرارية 
واالفران بسبب وجود نسب عالية من 
املاء والشــوائب واالطيــان في النفط 
النفط  وارتفــاع درجة حــرارة  اخلــام 
االســود في خزانات املصافي اخلارجية 
)120( درجــة مئوية أي  لتصل لدرجة 
 Flash( اعلــى من نقطــة الوميــض
point ( مما قد يســبب حرائق في تلك 
اخلزانات او صهاريج التحميل . وكذلك 
ارتفاع الضغــط البخاري داخل االفران 
نتيجة ارتفاع نســبة املاء في النفط 
اخلام يشكل خطرا على سالمة الفرن 

والعاملني عليه .
ودعا تقرير الديوان الى زيادة الســعات 
اخلزنيــة للنفط اخلام مــن خالل اعادة 
وكذلك  اخلدمة  عــن  اخلارجة  اخلزانات 
اضافة خزانات اخرى مبا يتناســب مع 
زيادة االنتاج لكي يتــم اجراء عمليات 
تركيــد ومن ثــم التخلص مــن املاء 
والشــوائب على ان تلــزم وزارة النفط 
مبواصفات  الوطنــي  اجلهد  شــركات 
قبلها  املســتخرج مــن  اخلام  النفط 
وكذلك تعديل عقود جوالت التراخيص 
مــن خــالل اضافــة فقرة تلــزم تلك 
الشــركات التقيد بتلــك املواصفات، 
وتضمــني توجيهــات الــوزارة اليــة 
دقيقة لطرق احتســاب ومعاجلة املاء 
اخلام  النفط  في  واالمالح  والشــوائب 
وحل جميع املشــكالت التي تؤدي الى 
هبــوط الطاقات االنتاجيــة وبالتالي 
زيادة كفــاءة عمل املبــادالت احلرارية 
واضافة مبــادل حراري وقتي على خط 
النفــط االســود )RCR  ( املــؤدي الى 
اخلزانات لضمان عدم وصول املنتج الى 
( flash point ( نقطة الوميض ومراعاة 
طرق الســالمة في معاجلة انسدادات 

ممرات الفرن واتباع طرق حديثة .
كما دعــا تقرير الديــوان الى معاجلة 
في  واالطيان  الشوائب  وجود  مشكلة 
النفط اخلام ) sluge ( مع مراقبة عمل 
العدادات بشكل دوري للتأكد من عدم 
حدوث حيود واالســراع بحل مشكلة 
املاء والشوائب ووضع سقف زمني حلل 
تلك املشكلة الســتمرار دميومة عمل 

تلك املصافي واحملطات الكهربائية .

رئيس ديوان الرقابة المالية االتحادي في حوار صريح مع " الصباح الجديد":

 معظم نشب تنفيذ المشاريع في الموازنة االستثمارية
واطئة ويشتمل هدرا بالمال العام

978 مليار دينار قيمة السلف غير المستردة من المشاريع االستثمارية

 53 مليار دينار سيتم استرجاعها من رواتب اعضاء مجلس الحكم والنواب

مبالغ الفروقات التي سيتم استرجاعها بدءا من اعضاء مجلس الحكم والنواب 
لغاية الدورة البرلمانية الماضية تصل الى 53 مليار دينار ، سيتم تخصيصها 

العمار المناطق الفقيرة ، مبينا ان راتب النائب يعادل راتب وزير بغض النظر عن 
الشهادة التي يحملها اذا كانت اعدادية او ماجستير او دكتوراه

مبنى ديوان الرقابة املالية االحتادي
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العراق وايران يبحثان تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية

التجارة تناقش تهيئ السايلوات واماكن الخزن لموسم 2019

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزيــر الكهربــاء الدكتور لؤي 
اخلطيــب مــع كبار املســؤولني في 
اجلمهوريــة االســالمية جتديد عقد 
مع  الكهربائية  الطاقــة  اســتيراد 
شــركة (تفانير) اإليرانيــة ملدة عام 
واحــد. وتضمنت الزيــارة ايضا عقد 
عدد مــن اللقاءات مــع نائب رئيس 

اجلمهوريــة ووزير الطاقــة االيراني، 
وعدد مــن املتخصصــني في مجال 
الطاقة في ايران .  وجاءت الزيارة بناءً 
على دعوة من وزيــر الطاقة االيراني 
الــى بغداد نهاية  زيارته االخيرة  في 
شــهر كانــون االول املاضــي، حيث 
متخضت الزيــارة عن تفعيل محاضر 
االجتماعــات التــي متت فــي بغداد 

بنودها  تثبيــت  مت  التي  واالتفاقــات 
واخلاصة بالتعاون املشــترك، وجتديد 
عقد اســتيراد الطاقــة الكهربائية 
مع شركة (تفانير) اإليرانية ملدة عام 
واحد. واطلــع الوزير علــى التجربة 
االيرانية اخلاصة مبعاجلة العشوائيات 
والضائعات حتــى وصولها االكتفاء 
الذاتــي كونهــا متقاربــة مع وضع 

العديــد مــن املناطق فــي العراق، 
التقدم  الى مرحلة  االنتقال  وكيفية 
ايران دولة  ــد  تُعَ التكنولوجي، حيث 
التكنولوجية  للمنظومات  مصنعة 
ومصــدرة  الطاقــة،  قطــاع  فــي 
للبضائــع واملنتجات للعديد من دول 
العالم مبــا فيها االدوات االحتياطية، 
الذكيــة، وجميع معدات  واملقاييس 

وتوزيــع  ونقــل  انتــاج  قطاعــات 
الطاقــة الكهربائيــة. كمــا اطلع 
الوزيــر اخلطيب اخلطــوط االنتاجية 
وشركات  مؤسســات   10 من  الكثر 
ومصانــع متخصصــة فــي مجال 
الطاقة الكهربائية، الى جانب مراكز 
للبحوث في مدينتي طهران ومشهد 
. جتدر االشارة الى ان استمرار استيراد 

الطاقة الكهربائيـــة مــن ايران هو 
ليس الهدف الرئيـس لتطوير العالقة 
بــني البلديـــن، كون العــراق يعمل 
ً للوصـول الى االكتفاء الذاتي  جاهدا
خالل املرحلـــة املقبلــة ، وان تطوير 
التعاون املشــترك هو لالستفادة من 
في  االســالمية  اجلمهورية  خبـــرة 
مراكز  وبناء  الطاقة،  قطاع  إعمـــار 

كفـاءة  ورفـع  والتأهيـــل  التدريـب 
انهـاء  الى  الوطنية وصـوالً  املالكات 
االزمــة، كما ان العـــراق يتعامـــل 
بشكلً متوازن ومتـوازي مـع جميـع 
دول اجلوار سـواء بـــمسائل الربـط 
التزامنـــي وكـــذلك االستثمـــار 
وتطويـر العالقـات والتعامـالت مـع 

الشركات العاملية االخرى.

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لكبريت املشراق 
واملعادن  الصناعة  وزارة  احدى شــركات 
عن جتهيز عدد من دوائر الدولة بإنتاجها 
من مادة الشــب بنوعيه الفل واملكيس 

خالل شهر كانون الثاني املاضي. 
وقال مدير عام الشركة املهندس سعد 
امني فيصــل ان شــركته جهزت خالل 

الثاني املاضي شــركة  شــهر كانــون 
مصافي الشــمال بكميــة بلغت (25) 
طنا من مادة الشــب املكيــس (جامبو) 
فيما جهــزت دائرة ماء بغــداد بكميات 
(478,430) طنا من مادة  بواقــع  توزعت 
الشب املكيس و(127,710) طنا من مادة 
الشــب الفل ومديرية ماء نينوى بكمية 
(100) طنا من مادة الشب املكيس. واكد 

فيصل ان الشركة متتلك املعمل الوحيد 
فــي العراق النتاج مادة الشــب بنوعية 
للمواصفات  عالية ومبواصفات مطابقة 
املطلوبة ويعمل بطاقات انتاجية عالية 
مبــا يلبي االحتيــاج احمللي لهــذه املادة.   
على صعيــد متصل اعلنت الشــركة 
العامــة لصناعة النســيج واجللود عن 
املتنوعة من السجاد  تسويق منتجاتها 

املباشر  للبيع  وافتتاح معرض  وااللبسة 
في محافظة واســط. وذكــر مدير عام 
الشــركة املهندس رياض عبداحلســني 
التابع  الصوفيــة  ان مصنــع  شــاغي 
للشركة انهى اعمال فرش مسجد طه 
في منطقة الرصافي ببغداد بالســجاد 
احملرابي مبســاحة (220) مترا مربعا فيما 
جهــز مصنع البســة النجــف معمل 

(100) بدلة  اســمنت الكوفة بكميــة 
رجاليــة و(60) جاكيت ســبورت اضافة 
الى سراويل ودشــاديش رجالية باحجام 
البيع  والوان متعــددة على وفق مبــدأ 
بالتقســيط ملوظفي املعمل وملدة ستة 
اشهر ، مفصحا عن ان البيع بالتقسيط 
سار ويشمل جميع موظفي  مؤسسات 
ودوائر الدولــة. في الســياق ذاته اعلن 

املدير العــام عن افتتاح الشــركة ومن 
خالل مصنع نســيج وحياكة واســط 
التابع لهــا معرض للبيع املباشــر في 
بحضور  واسط  فرع  املهندســني  نقابة 
النائب عباس يابر وعدد من املسؤولني في 
احملافظة ، مشــيرا الى ان اقامة املعرض 
جاء تزامنا مع برنامج التدريب والتطوير 
تدريــب ومدقق  ( قائد  واجلودة بعنــوان 

جودة) والذي استمر ملدة اسبوعني حيث 
انتهز املصنع هذه الفرصة للترويج ودعم 
املنتج احمللي ، مؤكدا ان املعروضات نالت 
اعجــاب احلاضرين ملا تتمتع به من جودة 
ومتانة ورقي في التصنيع واالنتاج حيث 
مت بيع كل املنتجات املعروضة مايدل على 
ســمعة ومقبولية املنتج الوطني لدى 

املواطن العراقي. 

بغداد _ الصباح الجديد:
التجــارة عن مناقشــة  وزارة  اعلنــت 
اللجنــة املركزيــة اخلاصــة بتهيئــة 
الســايلوات واماكــن اخلــزن وتســلم 
احلبوب ملوســم تســويق احلنطة 2019 
اخلزنية جلميع  الطاقات  لبيان  اجراءاتها 
مواقع الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
وقدراتها االستيعابية للخزن وبيان اهم 
اخملصصة  واالجراءات  االحترازية  التدابير 
ملعاجلتها قبل بدء املوســم التسويقي 

على وفق الدراسة التي اعدتها.
واكــدت اللجنة التي يترأســها وكيل 
حبيب  وليد  االداريــة  للشــؤون  الوزارة 
املوســوي ان االجتمــاع تنــاول كذلك 
االجراءات التنســيقية مع تشــكيالت 
الــوزارة ذات العالقــة والتــي متتلــك 
منها  االستفادة  خزنية ميكن  مساحات 
الســتيعاب كميــات احلبــوب املتوقع 
احلالــي فضال عن  للعــام  تســويقها 
متابعة اجراءاتها باختيار االدارات اجليدة 

ملواقع التسويق وكذلك ما يتعلق بإدارة  
بعمليات  املعنيني  والفاحصني  اخملتبرات 
الفحص اخملتبري وبيــان نوعيات احلبوب 
املتســلمة في اثناء عملية التســويق 
اخملتبرية  املســتلزمات  توفير جميع  مع 
فــي املواقع املعنية بعملية التســويق 
2019. واضــاف الوكيل انه  للموســم 
مت التأكيــد كذلك على تشــكيل جلنة 
الزراعة  وزارة  وبالتنســيق مــع  دائميه 
ملتابعــة عمليــة التســويق وتذليــل 

العقوبــات املمكن حصولهــا في اثناء 
التأكيد  الى  إضافة  التسويقي  املوسم 
بضــرورة املعاينــة امليدانيــة من قبل 
اللجنــة للمواقع االكثــر اهمية خالل 
عملية التســويق واملتمثلة مبحافظات 
(الكــوت - كركــوك - نينــوى – صالح 
الديــن – االنبــار) للوقوف علــى الواقع 
احلالي قبــل بدء عملية التســويق من 
اجل اتخاذ االجراءات الفورية واالحترازية 
املطلوبــة لتهيئتهــا قبــل املوســم 

التسويقي. من جهة اخرى اعلنت وزارة 
التجارة عن مناقشــة الشركة العامة 
للمــواد الغذائية خططهــا وبرامجها 
ومشــاريعها االســتثمارية وما سيتم 
تنفيذه خالل الربع االول من العام احلالي 
فضال عن مناقشــة تنفيذ التوجيهات 
املركزية ضمن البرنامج احلكومي بتوفير 
وحتســني املفــردات التموينيــة وتقدمي 

افضل اخلدمات . 
واوضح مديــر عام الشــركة املهندس 

قاســم حمود خالل ترؤســه االجتماع 
الدوري للمالكات املتقدمة في الشركة  
ان االجتمــاع تناول عدة محــاور منها 
خطــة الشــركة للعــام 2019 وما مت 
تنفيــذه مــن توفير مفــردات البطاقة 
التموينيــة للمواطنني وتفعيل وتوجيه 
الفرق الرقابية للشــركة ملتابعة جتهيز 
وكالء املواد الغذائية احلصص التموينية 
اجراءات  متابعة  الى  إضافة  للمواطنني 
املنهــاج احلكومــي مبــا يخــص عمل 

الشــركة وتوجيــه االقســام املعنية 
احملاضر  بإعداد  املتمثلــة  املهام  لتنفيذ 
االداريــة وغيرها من اخلطــط والبرامج 
التي سيتم تنفيذها خالل الربع االول من 
العام احلالي ، مضيفا ان االجتماع ناقش 
كذلك دراســة املقترحــات واملالحظات 
التي  اخلاصة باملشــاريع االســتثمارية 
الى تنفيذها خالل  تســعى الشــركة 
العمل  واقع  املقبلة لتحســني  املرحلة 

ملمارسة نشاطها االستيرادي. 

البصرة _ سعدي السند :

ناقشــت كلية العلوم بجامعة 
البصــرة دراســة عــن حتديــد 
اخلــواص النســيجية واملعدنية 
للرواســب  واجليوكيميائيــة 
نور  الباحثة  .واوضحــت  احلديثة 
عامر جنم ان الدراســة تضمنت 
النســيجية  اخلــواص  حتديــد 
واجليوكيميائيــة  واملعدنيــه 
للرواســب احلديثــة املنتشــرة 
فــي محافظة البصــرة وحتديد 
اخلواص اجليوكيميائية للنبات ومت 
ايجاد تراكيز العناصر الرئيســة 
والعناصــر  النــزرة  والعناصــر 
مع  ومقارنتها  النــادرة  االرضية 
معدالتها العاملية ملعرفة التغيير 
اجليوكيميائــي لهــذه العناصر 
اضافــة الى تشــخيص املعادن 
الطينيــة  واملعــادن  الرئيســة 

املتواجدة في املنطقة.

تراكم بعض العناصر الثقيلة 
والهايدروكاربونات في النباتات 

املائية 
احلياة  علوم  قسم  في  ونوقشت 
فــي كلية العلوم ايضا دراســة  
العناصر  بعــض  تراكم  بعنوان  
الثقيلــة والهايدروكاربونات في 
النباتات املائية السائدة في اهوار 

اجلبايش .
واوضحت الباحثة رحاب ســالم 
خزعــل ان الدراســة تضمنــت 
اربعــة عناصر  قيــاس تراكيــز 
والكروم  (الكادميوم  وهي  ثقيلة 
واملركبات  والرصــاص)  والنيكل 
الكليــة  الهيدروكاربونيــة 
واالروماتية  االليفاتية  واملركبات 
فــي عينات من املاء والرواســب 
واربعة انواع مــن النباتات املائية 
الســائدة ، اذ جمعــت العينات 
بشــكل فصلــي مــن مناطق 

اجلبايش  اهــوار  مــن  مختــارة 
وقــد اثبتــت الدراســة مقدرة 
مراكمة  على  املدروسة  النباتات 
الثقيلــة  (العناصــر  امللوثــات 
والهيدروكاربونات ) في انسجتها 
وبذلــك ميكن اســتعمالها في 
معاجلــة التلوث البيئــي ، ايضا 
مت تطبيق دليــل I-geo واظهرت 
االهوار  رســوبيات  بــأن  النتائج 
قليلــة التلوث بعنصــر الكروم 
وقليلــة التلــوث الى شــديدة 
وكانت  النيكل  بعنصــر  التلوث 
غير ملوثــة بعنصري الكادميوم 
اظهــرت  كذلــك  والرصــاص 

الدراسة ان مصادر هذه املركبات 
هي مشتركة بني مصادر حياتية 

وبشرية .

كفاءة نوعني من
 النباتات املائية الغاطسة 

احلياة  علوم  قسم  في  ونوقشت 
في كلية العلوم دراســة بعنوان  
املائية  النباتات  كفاءة نوعني من 
عنصري  إزالــة  في  الغاطســة 
املياه  والرصاص ومعاجلة  النيكل 
العادمــة . وقالت الباحثة إيناس 
عوني مهــدي ان البحث تضمن 
دراســه قدرة نباتي الشــمبالن 

 Ceratophyllum demersum
على   Najas marina والشويجة 
والرصاص  النيكل  عنصري  ازالة 
بتجارب مختبرية منفردة وجتارب 
خلط العنصرين فضال عن اجراء 
جتارب تطبيقية مختبرية الختبار 
كفاءة النباتني في حتســني املياه 
اخلارجة مــن محطة  العادمــة 

تصفية مجاري حمدان .
واوضحــت النتائــج الــى قدرة 
ومراكمة  ازالــة  علــى  النباتني 
العنصريــن اعاله بكفــاءة ازالة 
مختلفة وكان نبات الشــمبالن 
النيكل  ازالة عنصري  االكفأ في 

والرصــاص مقارنــة مــع نبات 
املفردة  التجارب  في  الشــويجة 
وجتارب اخللــط ، كما بينت نتائج 
التجــارب التطبيقيــة ايضاً ان 
نبات الشــمبالن كان االكفأ في 
املياه  نوعيــة  معاجلة وحتســني 

العادمة.

ادارة مشاريع الشراكة
 في موانئ العراق

واالقتصاد  اإلدارة  كلية  وناقشت 
في جامعــة البصــرة بحثا عن 
أدارة مشــاريع الشــراكة فــي 
جاهزية  وتقييم  العــراق  موانئ 

في  واخلاص  العــام  القطاعــني 
أدارة هــذه املشــاريع للباحثــة 
بيداء محمد علــوان.  وأوضحت 
الباحثة ان الهدف من البحث هو 
تســليط الضوء على أهم طرق 
معاجلة التوقف باملشاريع نتيجة 
املالي  والعجز  االقتصادي  الوضع 
الذي يعاني منه العراق عن طريق 
إشراك القطاع اخلاص سواء كان 
أجنبيــا أم محليا مــع القطاع 
العــام فــي تنفيــذ أو إكمــال 
املشاريع املتوقفة عن طريق أتباع 
أال وهو  االســتثمار  أنظمة  أحد 

نظام الشراكة.

الرواسب الحديثة والنباتات المائية في االهوار ومعالجة 
المياه والموانيء في دراسات ناقشتها جامعة البصرة

تضمنت الدراسة 
قياس تراكيز 4 

عناصر ثقيلة وهي 
(الكادميوم والكروم 
والنيكل والرصاص) 

والمركبات 
الهيدروكاربونية 

الكلية والمركبات 
االليفاتية واالروماتية 

في عينات من الماء 
والرواسب

الباحثة نور عامر الباحثة بيداء محمد الباحثة ايناس عوني

بغداد _ الصباح الجديد:

اكد وزير العمل والشــؤون االجتماعية 
الدكتور باسم عبد الزمان سعي الوزارة 
الصالح معيار خط الفقر للتوسع في 

اجملتمع .
وقال الوزير خــالل لقائه عضو مجلس 
النواب ندى شــاكر جــودت ان الوزارة 
لديها رؤية جديدة تخص ملف احلماية 
االجتماعيــة بحيــث ال يقتصر على 
وامنا تفعيل  النقديــة  اعطاء االعانات 
موضوع التشــغيل الستيعاب االعداد 

الكبيرة من الباحثني عن العمل. 
واضاف ان هنــاك فكــرة لربط نظام 
وهيئة  بالتشغيل  االجتماعية  االعانة 
العمل  ليصبــح  االعاقة  ذوي  رعايــة 
تكامليا بهدف النهوض بواقع الشرائح 
الفقيرة، الفتــا الى ان الــوزارة لديها 
مالحظــات علــى معيار خــط الفقر 
املعتمد في قانون احلماية االجتماعية 

وتســعى الجراء التعديــالت املطلوبة 
للتوسع في شمول الفئات املستحقة 

باالعانة االجتماعية. 
واوضح الوزيــر ان الــوزارة ركزت على 
موضوع حملة الشــهادات العليا من 
خالل الســعي الســتحصال موافقة 
مجلس الــوزراء على توفير فرص عمل 
لهم، وكذلك زجهــم ببرامج تدريبية 
تؤهلهــم لالنخــراط بســوق العمل 
واالستثمارية  النفطية  كالشــركات 
، الفتــا الى ان الــوزارة لديها ما يقرب 
من (1685) باحثا عن العمل مســجال 
البيانات من حملة  لديها في قاعــدة 
الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) 
، مبينــا ان الــوزارة تســعى لتنفيذ 
التوصيــات اخلاصة باصــالح القطاع 
اخلــاص الصناعي لكونهــا لم تطبق 
إذ اقامت ورشة عمل  بشــكل كامل، 
مع املعنيني اليجاد آليــة لتنفيذ تلك 
االصالحات التي من شــأنها النهوض 

بهذا القطاع احليوي .

علــى صعيــد متصــل بحــث الوزير 
مــع رئيس اجلهــاز التنفيــذي لهيئة 
ناصر  الدكتور علي  واالتصاالت  االعالم 
تنفيذ مشــروع  في  التعاون  اخلويلدي 
لتطوير قدرات ذوي االحتياجات اخلاصة. 
الذي حضره  اللقــاء  الوزير خالل  وقال 
نائــب رئيس هيئة رعايــة ذوي االعاقة 
واالحتياجــات اخلاصة مديــر عام دائرة 
للعمال  االجتماعي  والضمان  التقاعد 
علي احللو ان الوزارة اولت شريحة ذوي 
االعاقــة واالحتياجات اخلاصة اهتماما 
كبيرا لكون اعداد هذه الشــريحة في 
تزايد مســتمر قد تصل الى اكثر من 5 

ماليني و150 ألف شخص. 
واضاف ان الــوزارة عملت على معاجلة 
تواجه  التي كانت  االدارية  املشــكالت 
هيئة رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات 
والروتني  الزائدة  احللقات  وجتاوز  اخلاصة 
في العمل واجناز معامالت املستفيدين 

من ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة. 
الوزارة ومن خالل ســعيها  ان  واوضح 

للوصول الى مرحلة تبسيط االجراءات 
في ملــف ذوي االعاقــة قامت بفتح 
استمارة الكترونية على املوقع للتقدمي 
على طلــب املعني املتفــرغ، كما انها 
ســتوقع مذكــرة مــع وزارة الصحة 
10 مراكــز لتأهيــل العوق  لتســلم 
لتكون تابعة لهيئة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجــات اخلاصــة وفقا ملــا اقره 

القانون رقم 38 لسنة 2013. 
وناقــش الوزير خالل االجتمــاع املبادرة 
التي تقــدم بها رئيس هيئــة االعالم 
واالتصاالت التي تخص انشــاء مراكز 
لتطوير قدرات ذوي االحتياجات اخلاصة 
من خالل ادخــال التكنولوجيا وبرامج 
التعليــم احلديثــة التــي تؤهلهــم، 
وكذلــك التعاون فــي امكانية تأهيل 
الهيئة  العــوق ومكاتب  تأهيل  مراكز 
املنتشــرة في عمــوم احملافظات، فيما 
مت االتفاق على تزويــد هيئة رعاية ذوي 
االعاقة بثالثة ارقام مجانية للشكاوى 

واالستفسارات. 

بحث امكانية تنفيذ مشروع لتطوير قدرات ذوي االحتياجات الخاصة

«النسيج» تسوق منتجاتها من السجاد والبدالت وااللبسة الرجالية

وزير العمل نعمل على اصالح معيار خط الفقر للتوسع في شمول الفئات الفقيرة

«المشراق» تجهز مديريات ماء بغداد ونينوى بمادة الشب

تقـرير

وزير العمل يناقش الى اصالح خط الفقر في العراق

بغداد _ الصباح الجديد:
استعرض  وزير التخطيط الدكتور نوري صباح 
الدليمي مع السفير األملاني لدى العراق سيريل 
نــون والوفد املرافق لــه، زيادة الدعــم الدولي 
ملشــاريع إعادة االعمار واالســتقرار، واالسهام 
في مشاريع التنمية املستدامة لدعم القطاع 
اخلاص. ووجه الوزير دعوته خالل اللقاء، للخبرات 
األملانية لالســهام في املشــاريع االستثمارية، 
ســيما في املناطق احملررة التي تعرضت لدمار 
ً بذلك الى  واســع في بناها التحتية، مشــيرا
أهميــة توحيد وتعزيــز اجلهود مــع احلكومة 
العراقية في جميع اجملاالت املمكنة، اضافة إلى 
املانية، تكون  أهمية تأســيس مجموعة دعم 
نواة جملموعة دولية، تعمل على دعم مشــاريع 
العمــل احلكومي بشــتى قطاعاتــه، وتقدمي 

املشورة الدولية لتطوير عمل القطاع اخلاص.
من جانبه أشــاد السفير نون، باجلهود النوعية 
للســيد وزير التخطيط ، فيمــا يتعلق منها 
بالعمل املشــترك مع االســتثمارات االجنبية 
وتوفير التســهيالت لها، معلناً بذلك عن زيارة 
مرتقبة لوزير االقتصاد األملانــي للعراق برفقة 

وفد متخصص من رجال األعمال.

بغداد _ الصباح الجديد:
قامت املالكات الهندسية والفنية في مديرية 
العامة  التابعة للشــركة  نينــوى  اتصــاالت 
باعمال اصالح عارضة  واملعلوماتية  لالتصاالت 
قطع الكابل الضوئي في منطقة النمرود حيث 
اســتمر العمل  لســاعات متأخرة بعد الدوام 
الرســمي الصالح الضرر واعادة تقدمي اخلدمات 

للمواطنني. 
من جانب اخر باشــرت هيئــة الكابل الضوئي 
في بدالة مركز محافظة املثنى باعمال اصالح 
عارضة قطع الكابــل الضوئي (مجد – الهالل) 
التي تبعد ٢٥كم عــن مركز احملافظة ، حيث مت 
ربط وايصال الكابــل الضوئي مع حلام عقدتني 
وعودة العمل في بدالة الهالل من جديد بهدف 
تقدمي خدمــات االتصاالت واالنترنت للمواطنني 

في احملافظة . 

العراق يبحث زيادة ش 
الدولي لمشاريع إعادة 

األعمار مع المانيا

اصالح مسارات 
كابالت ضوئية في 

نينوى والمثنى
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الصباح الجديد - وكاالت:
هددت إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
باستعمال حق النقض )فيتو( ضد محاولة 
في الكونغــرس إلنهاء الدعم العســكري 
األمريكــي للتحالف العربي، الــذي تقوده 

السعودية في حرب اليمن.
وتأتي هذه التطورات في ســياق اســتمرار 
الصراع بني ترامب واملشرعني بشأن سياسة 
الواليــات املتحدة جتــاه اململكــة العربية 
الســعودية علــى ضوء مقتــل الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي في سفارة بالده 
باســطنبول. وقالت إدارة الرئيس األميركي 
إن إجراء املشــرعني هذا من شــأنه أن يضر 
بالعالقــات فــي املنطقة ويضعــف قدرة 
الواليات املتحدة على منع انتشــار التطرف 

العنيف.
وفــي الوقــت الذي أعــاد فيه مشــرعون 
دميقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعني 
طــرح مشــروع قرار بشــأن وقــف الدعم 
العسكري، الذي تقدمه واشنطن للتحالف 
العربي في اليمن، قالت إدارة ترامب إن القرار 
غير مناســب ألن القــوات األميركية تقدم 
دعما يشــمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود، 

وال تقدم دعما بقوات قتالية.
وقــد أثــار غضــب الكثيرين مــن أعضاء 
اجلمهوريون،  رفاقــه  ومنهــم  الكونغرس، 
قرار ترامب بعــدم التزامه مبهلة نهائية يوم 
اجلمعة لتقدمي تقرير بشأن مقتل الصحفي 
قنصلية  في  السعودي جمال خاشــقجي 
بالده باســطنبول في أكتوبر تشــرين األول 
املاضي.وتدعــم الواليــات املتحــدة احلملة 
اجلوية بقيادة الســعودية فــي اليمن مبهام 
إعــادة تزويد طائرات التحالــف بالوقود في 
اجلو، فضال عن دعم يتعلق بجمع املعلومات 

واالستهداف.

الصباح الجديد - وكاالت:
دعا االحتاد اإلفريقي إلى تنظيم مؤمتر دولي 
بشأن ليبيا مطلع متوز القادم بهدف إيجاد 
حل للنــزاع الداخلي هناك، مشــددا على 
ضــرورة إجراء انتخابات في هــذا البلد في 

تشرين الثاني املقبل.
وجاء في بيان أصدره االحتــاد اإلفريقي في 
ختام قمة ُعقــدت يومي األحد واالثنني في 
العاصمــة اإلثيوبيــة، أن اجلمعية العامة 
كلفت رئيس املفوضية اإلفريقية، موســى 
فكي، ببذل جهود »مــن أجل الدعوة ملؤمتر 
دولي في أديس أبابا في يوليو، حول املصاحلة 
في ليبيا بإشــراف االحتــاد اإلفريقي واألمم 
العامة من  اجلمعيــة  املتحــدة«. وطلبت 
املفوضية اتخــاذ »كافة اإلجراءات الالزمة« 
مــع األمم املتحدة واحلكومــة الليبية »من 
أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 

تشرين الثاني 2019«.
الفتاح  عبــد  املصــري  الرئيــس  وشــدد 
السيسي، الذي يتولى رئاسة الدورة احلالية 
إيجاد »حلول  لالحتاد اإلفريقي، على أهمية 
إفريقية للمشاكل اإلفريقية«. كذلك أعرب 
قادة الدول اإلفريقية عن رفضهم الشديد 
ملا يعتبرونه »تدخــالت خارجية« في امللف 
الليبي.وتتنازع السلطة في ليبيا سلطتان: 
حكومــة »الوفاق الوطنــي« املدعومة من 
اجملتمــع الدولــي في طرابلــس، وحكومة 
موازية في الشرق يدعمها البرملان املنتخب 

واجليش الوطني الليبي.

إدارة ترامب تلوح 
بالفيتو أمام الكونغرس 

دفاعا عن السعودية

االتحاد اإلفريقي برئاسة مصر 
يدعو إلى إجراء انتخابات في 

ليبيا هذه السنة
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أعلن الرئيس اجلزائري، عبد العزيز 
بوتفليقــة البالغ مــن العمر 81 
الرئاسة  عاما، ترشحه النتخابات 
املقررة في أبريل/ نيســان املقبل، 
برغم األسئلة التي حتيط بحالته 
الصحية منذ ســنوات، واحتجاج 
املعارضة على بقائه في السلطة.

الكرسي  بوتفليقة  ويســتعمل 
املتحــرك منــذ 2013، ونــادراً ما 
يظهر علناً منذ أن أصيب بجلطة 

دماغية في عام 2013.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني، 
الذي ميلــك أغلبيــة املقاعد في 
البرملان، قد أعلن دعمه لترشــح 

بوتفليقة.
بوتفليقة  ترشح  أن  البعض  ويرى 
ملدة رئاسية خامسة برغم حالته 
الصحيــة يتــرك الباب واســعاً 
أمام الدائــرة الضيقة احمليطة به 
ليوسعوا  وأقارب  مســؤولني  من 
علــى  وســيطرتهم  نفوذهــم 

مقاليد األمور في البالد.
وقد اســتفادت اجلزائــر من فورة 
أســعار النفط حتى عام 2014 إذ 
متتلك احتياطات كبيرة من النفط 
والغاز. فقــد بلغ احتياطي اجلزائر 
 2014 من العملة الصعبــة عام 
أكثر من 174 مليــار دوالر لكنها 
تراجع إلى 88 مليار دوالر أواســط 
عام 2018 بســبب تراجع عائدات 

النفط مع انهيار أسعارها.
ومتثل عائــدات النفط والغاز أكثر 
من 90 في املئة من عائدات اجلزائر 

من العملة الصعبة.
بوتفليقة  ترشــيح  إلــى  وينظر 
أنه  على  الصحيــة  حالته  برغم 
دليل على إخفاق القوى واألطراف 
املتنفذة داخل مؤسســة اجليش 
على  اإلتفــاق  فــي  والســلطة 
مرشــح آخر لتولي هذا املنصب، 
وبالتالــي لــم يعد هنــاك خيار 
اقتراب  بوتفليقة مع  آخر ســوى 
املرشحني  لتقدمي  النهائي  املوعد 
طلباتهــم، وبالتالي احلفاظ على 
التماســك الظاهري للســلطة 
في اجلزائر. ولعــدم وجود أبناء له 

يتزوج بوتفليقــة وفي غياب أبناء 
لــه هنــا اعتقاد بأن شــخصني 
يتمتعان بسلطات ونفوذ كبيرين 
وهما شــقيقه سعيد بوتقليقة 
قايد صالح  أحمــد  اجليش  وقائد 
الذي قارب أيضا الثمانني عاما من 

العمر.
وقد حذرت حركة مجتمع السلم 
اجلزائرية في بيان لها أصدرته في 
 2019 السادس من  فبراير/شباط 
وقالت  بوتفليقــة  ترشــيح  من 
»ترشــيح الرئيــس اجلزائري عبد 
العزيز بوتفليقة لوالية خامســة 
ليس في مصلحته وإمنا ملصلحة 
املســتفيدين من الوضع الراهن«. 
واضافــت احلركة: »بوتفليقة غير 
قــادر على االســتمرار في احلكم 

بسبب طبيعة مرضه«.
الباقني  القالئل  أحــد  ويوتفليقة 
على قيد احلياة من أبناء اجليل الذي 
اجلزائرية  التحرير  في حرب  شارك 

وقــاد البالد بعد االســتقالل عام 
خارجية  وزير  أصغــر  وكان   1962
سنا في العالم حني تولى املنصب 
إثر وفــاة أول وزير خارجية للجزائر 
بعد االستقالل محمد خميستي، 

سنة 1963.
للخارجية  وزيــراً  بوتفليقة  وظل 
1979 بعد وفاة الرئيس  إلى سنة 
الراحل هواري بومدين، الذي كانت 
تربطه به عالقــة قوية منذ فترة 

حرب التحرير.
بعد وفاة الرئيــس هواري بومدين 
1978، وتولي الشاذلي بن  ســنة 
جديــد رئاســة اجلمهورية، بدأت 
متاعــب بوتفليقة مع احلكم في 
اجلزائر. في ســنة 1979، سحبت 
منه حقيبــة اخلارجية، وعني وزيرا 

للدولة دون حقيبة.
في ســنة 1981، طرد من اللجنة 
التحرير  جبهــة  حلــزب  املركزية 
الوطني، كما أخــرج هو وعائلته 

من الفيال، التابعــة للدولة، التي 
كان يشغلها في أعالي العاصمة 
اجلزائرية. في نفس الســنة، غادر 
العزيز بوتفليقة اجلزائر، ولم  عبد 

يعد إليها إال بعد ست سنوات.
أغســطس/آب  من  الثامــن  في 
1983، أصــدر مجلس احملاســبة 
حكما يديــن بوتفليقة باختالس 
أموال عامة تتجاوز قيمتها ستني 
مليون دينــار جزائري آنذاك. ووردت 
االتهامــات بالتفصيــل في قرار 
الذي نشر في  مجلس احملاســبة 
جريــدة اجملاهد الرســمية يوم 9 

أغسطس/آب 1983.
بعد ســت ســنوات قضاها بني 
اخلليج،  ودول  أوروبيــة  عواصــم 
خصوصا اإلمارات العربية املتحدة 
للشــيخ  حيث كان مستشــارا 
زايد بن ســلطان آل نهيــان، عاد 
بوتفليقة إلى اجلزائر ســنة 1987 
الشــاذلي  الرئيس  من  بضمانات 

بن جديد بعدم مالحقته. وشارك 
في املؤمتر الســادس حلزب جبهة 
التحريــر الوطنــي ســنة 1989 
وانتخب عضوا في جلنته املركزية.

في ســنة 1999، تقدم بوتفليقة 
لالنتخابات  مســتقال  مرشــحا 
الرئاســية إثر اســتقالة الرئيس 
انســحب  وقــد  زروال.  اليامــني 
جميع منافســيه الستة بسبب 
تهــم بالتزوير، فخاض االنتخابات 
مرشحا وحيدا حتت شعار »جزائر 
آمنة مستقرة«، وهو شعار اختزل 

برنامجه السياسي.
ويعــود لبوتفليقــة الفضل في 
انهاء احلرب األهلية التي استمرت 
عقدا من الزمن وأودت بحياة نحو 
200 الف شــخص حسب االرقام 
الرســمية بعد اصــدار عفو عن 

املسلحني االسالميني.
أدى   ،1999 ســبتمبر/أيلول  ففي 
جناح االســتفتاء الشــعبي على 

قانــون الوئام املدنــي إلى تخلي 
قرابة 6000 مســلح إسالمي عن 
القتــال واســتفادتهم من عفو 

مدني.
حظي   ،2005 سبتمبر/أيلول  وفي 
بدعم  واملصاحلة«  السلم  »ميثاق 
الناخبني في استفتاء شعبي، ما 
أدى إلى إدمــاج حوالي 2000 من 
اجملتمع  في  اإلسالميني  املسلحني 
اجلزائري بعد تخليهم عن السالح.
وأشــاد اجملتمــع الدولــي بنتائج 
املصاحلة الوطنيــة في اجلزائر، إال 
االنســان  أن مجموعــات حقوق 
أخذت عليها عدم تســوية ملف 
املفقوديــن خالل مرحلــة األزمة 
وعــدم اهتمامها بعائالت ضحايا 
انطباعاً  أعطــى  ما  »اإلرهــاب«، 
أن املســتفيد األكبر من مشروع 
املصاحلــة الوطنيــة هــم الذين 
الدولة  ضــد  الســالح  حملــوا 

اجلزائرية خالل التسعينات.

بوتفليقة مرشح »التوافق« لوالية خامسة

ينفي مادورو وجود ازمة إنسانية في بلد بلغ التضخم به 25000 %

انهى حربا أهلية استمرت عقدا من الزمن وأودت
 بحياة نحو 200 الف شخص

الرئيس الجزائري، 
عبد العزيز بوتفليقة 
البالغ من العمر 81 

عاما، يرشح النتخابات 
الرئاسة المقررة في 
أبريل/ نيسان المقبل، 

برغم األسئلة التي 
تحيط بحالته الصحية 
منذ سنوات، واحتجاج 
المعارضة على بقائه 

في السلطة.
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الروســي، سيرغي  اخلارجية  وزير  قال 
الفروف، إن مشــروع القرار األمريكي، 
إلى مجلس األمن بشــأن فنزويال، كان 
يســعى لزعزعــة الوضع فــي البالد 
التدخل  إمكانيــة  علــى  والتغطية 

العسكري.
مؤمتر صحفي  الفروف خــالل  وأضاف 
مع نظيــره الفلندي، تيمو يســواني، 
امس الثالثاء، في موســكو، أن تدخل 
الواليات املتحدة في الشؤون الداخلية 
لفنزويال، أدى إلى تأزم األوضاع، خاصة 
أن إمالءات واشــنطن حتــث املعارضة 
الفنزويليــة علــى رفض احلــوار مع 

السلطات الشرعية.
اإلنســانية  املســاعدات  وبخصوص 
الروســي، إن تقدمي  قال وزير اخلارجية 
املســاعدات اإلنســانية إلى فنزويال، 
يجب أن يكون عبر القنوات والسلطات 

الشرعية.
أنه لم  الروسي،  وزير اخلارجية  وأوضح 
تكن هناك أي اتصاالت مع واشــنطن 
حــول فنزويال، عدا اتصاالت بخصوص 
مشروع قرارهم )واشنطن(، والذي هو 
ذريعة للتدخل في فنزويال و«مثل هذا 

القرار لن يتخذه مجلس األمن«.
غيــر انــه اردف: »يبــدو أن لديهم – 
االميركيــني - مــا يقولــوه لنا حول 
فنزويال«، في إشــارة الــى ان اخلارجية 
األميركية طلبت حلديــث هاتفيا مع 

مايك بومبيو مساء الثالثاء نفسه. 
وقبل هذا كان أعلن رئيس برملان فنزويال، 
خــوان غوايــدو، الذي نّصب نفســه 
رئيســا، اســتقباله دفعــة أولى من 
مساعدات أميركية، ترفض السلطات 
السماح بدخولها، وتطالب  الشرعية 

واشنطن برفع عقوباتها عن البالد.
على  حســابه  فــي  غوايدو  وكتــب 
تويتر:«نحقق ســلطتنا، واليوم نقوم 
املساعدات  من  األولى  الشحنة  بنقل 
اإلنسانية إلى جمعية املراكز الصحية 
في شكل 85000 وحدة من اإلضافات 
احليويــة، و 1.7 ماليــني وجبــة غذاء 
مغذي لألطفــال، و 4.5 ألف وحدة من 
املكمالت الغذائية للحوامل«، ونشــر 
صورا لهذه املساعدات األمريكية على 
حسابه.ولم يحدد غوايدو كيف دخلت 
أراضي  اإلنســانية  املســاعدات  هذه 
فنزويال، فيما أعلن إنشــاء ثالث نقاط 
والية  اإلنسانية: في  املساعدات  جلمع 
كوكوتــا الكولومبية، وفــي البرازيل، 
البحر  منطقــة  فــي  جزيرة  وعلــى 

الكاريبي.
ووصف الرئيس الفنزويلي الشــرعي، 
املســاعدات  هذه  مــادورو،  نيكوالس 
واعدا مبنع  زائف«،  بأنها »اســتعراض 

الغزو األجنبي لفنزويال.

وأفاد ممثلو غوايدو في وقت ســابق أن 
مؤمترا دوليا جلمع املساعدات اإلنسانية 
لفنزويال سيعقد في واشنطن في 14 

فبراير شباط.
أطنان  تخزين  علــى  البرازيل  ووافقت 

من املساعدات اإلنسانية املوّجهة إلى 
جماعة غوايــدو في فنزويال، في مركز 
عنــد احلدود بني البلدين، بحســب ما 
أعلن امس األول اإلثنني، موفدان لزعيم 
البرازيل  إلــى  الفنزويلية  املعارضــة 

عقب لقاءات عقداها مع مســؤولني 
برازيليني.

وقال ليســتر توليدو، الذي يرأس فريق 
املركز  إن  املســاعدات،  لتوزيع  غوايدو 
املزمع إقامته في والية روراميا، سيكون 
الثانــي عند احلــدود الفنزويلية، بعد 
املركز األول الذي أقامته كولومبيا في 

والية كوكوتا.
ويخوض غوايدو، الذي نّصب نفســه 
به  واعترف  لفنزويال،  انتقاليا  رئيســا 
نحو 40 بلدا، مواجهة سياســية مع 
الرئيس  وحكومة  الفنزويلــي  اجليش 
الشــرعي نيكوالس مادورو التي متنع 

دخول املساعدات إلى البالد.
وقالت موفدة غوايدو إلى البرازيل ماريا 
تيريزا بيالندريا إنها تلّقت ضمانات من 
أراوجو  إرنستو  البرازيلي  اخلارجية  وزير 

بشأن املركز اجلديد.
وتتكــدس أطنان من املــواد الغذائية 
واألدوية املرســلة من الواليات املتحدة 
منذ اخلميس في مخازن ببلدة كوكوتا 
الكولومبيــة قرب جســر تيانديتاس 
الذي يربــط بني البلدين، والذي تغلقه 

القوات العسكرية الفنزويلية.
وينفي مادورو وجود »أزمة إنســانية« 
في بــالده، عازيا النقص احلاد في املواد 
الغذائية واألدوية للعقوبات األمريكية 

القاســية املفروضة على بالده، األمر 
بنحو  احلــال  وواقع  يتناقــض  الــذي 
مطلق، فالتضخم فــي فنزويال وصل 
إلى 25 ألفا في املئة سنويا! واالنهيار 
االقتصادي لم يعد من املمكن فهمه 
باملفاهيم االقتصادية التقليدية، األمر 
الفنزويلي  االقتصــاد  عالم  دعا  الذي 
في جامعة هارفارد ريكاردو هاوسمان 
الــى ان يطــور مفاهيــم اقتصادية 
على  تعتمد  األزمــة  لفهــم  جديدة 
معايير جودة احليــاة، وتركز على قدرة 
الدخل على شــراء أرخص وأكبر عدد 
من الســعرات احلرارية )أكبر عدد من 
السعرات بأرخص سعر ممكن- أرخص 

غذاء متوفر(.
2012، كان معــدل الرواتــب  وةفــي 
يشتري 57 ألفا من السعرات احلرارية 
يوميا. اليوم، يشــتري الراتب 900 من 
الســعرات فقط، مع العلم أن الفرد 
يحتاج إلى 2000 يوميا. يعني ذلك أن 
الراتب يكفي نصف طعام شــخص 

واحد يوميا!
وللمقارنة، يشتري الراتب في الواليات 
املتحدة 100 ألف سعرة حرارية يوميا، 

أي أن الراتب يطعم 50 شخصا.
الراتب  البروتــني، يشــتري  ومبعاييــر 

بيضتني يوميا في فنزويال. 

الفروف: المشروع األميركي لمجلس االمن بشأن فنزويال تغطية لتدخل عسكري محتمل

احلزب احلاكم يؤيد بوتفليقة

االضداد

تقرير

غالبية الوزراء البريطانيين ينتظرون استقالة ماي

حاكم كاليفورنيا يتحدى ترامب بسحب معظم الحرس الوطني من حدود المكسيك

الصباح الجديد - وكاالت:
يعتقد غالبيــة الوزراء باحلكومة 
البريطانية، أن رئيســتهم تيريزا 
ماي، ستســتقيل من منصبها 

هذا الصيف.
صــن«  »ذا  لصحيفــة  ووفقــا 
الــوزراء توصلوا  فإن  البريطانية، 
إلى هذا االستنتاج من »تلميحات 
تفوهت بها تيريزا ماي شخصيا«.
ليام فوكس، وزير التجارة الدولية، 
واثق من أن ماي ســتتقاعد هذا 
الصيف. وقــال إن »كل كلماتها 

أن  إلى ذلك. لكنها تنتظر  تشير 
املناسب  الشخص  محلها  يحل 
لها، اذ لن يكــون لديها احلق في 
التصويت في أثنــاء طرح الثقة 

بها«.
كما أشــار وزير شــؤون األعمال، 
غريــغ كالرك، إلى أنــه يتوقع أن 
تترك ماي منصبها طواعية هذا 

العام.
تعتزم  فإن ماي  وفقا للصحيفة، 
االســتقالة بعد فترة وجيزة من 
إبرام اتفاق Brexit وإن استقالتها 

ســيتم النظــر فيها مــن قبل 
اجلمهــور كطريقة ملنــع وصول 
السابق  البريطاني  اخلارجية  وزير 

بوريس جونسون إلى السلطة.
وفي وقت ســابق، قالت ماي إنها 
املقبلة  لالنتخابات  تترشــح  لن 
في عــام 2022، ولــن تقود حزب 

احملافظني في ذلك املوعد.
ورفض املشرعون البريطانيون في 
خطة  املاضي  الثاني  كانون  يناير 
ماي األصليــة للخروج من االحتاد 
األوروبــي، والتي حددت شــروط 

الطالق النهائي بني البالد واالحتاد 
الــذي صــّوت البريطانيون عليه 

قبل أكثر من سنتني.
وصوت النــواب لصالح مطالبة 
تعديالت  إلدخال  بالســعي  ماي 

على اخلطة.
بريطانيا من  املقرر خــروج   ومن 
 29 نهائيــا في  األوروبي  االحتــاد 
مـــارس اذار املقبــل، لكــن هذا 
بســبب  للتغيير  قابل  املوعـــد 
التعقيـــدات التــي تواجه هذه 

املسألة.

الصباح الجديد - وكاالت:
 وقع حاكم والية كاليفورنيا األميركية 
أمرا  االثنني،  االول  نيوسوم امس  جافني 
بســحب معظم قوات احلرس الوطني 
التابعــة للوالية من علــى احلدود مع 
املكســيك في حتد فيما يبــدو ملوقف 

الرئيس دونالد ترامــب، ووصف املزاعم 
بوجود أزمــة هناك بأنها »مســرحية 
سيتم  إنه  نيوســوم  وقال  سياسية«. 
املنتشــرة  القوات  تكليــف معظــم 
هنــاك والبالغ قوامها نحــو 360 فردا 
مبهام أخرى في الوالية، بينما ســيبقى 

نحــو 100 فــي إطــار قــوة ملكافحة 
اخملدرات والعصابــات. وأضاف في مؤمتر 
صحفي في ساكرامنتو »قضية احلدود 
هــذه برمتها أزمة مصطنعة. لســنا 
مهتمني باملشاركة في هذه املسرحية 
السياســية«. وقال حاكم الوالية، وهو 

دميقراطي تولى املنصب في يناير كانون 
الثاني، إن معدالت عبور احلدود عند أدنى 
مســتوى لها منذ عــام 1971 وإن عدد 
السكان الذين ال يحملون وثائق قانونية 
فــي الوالية تراجع ألدنى مســتوى في 
أكثر من عشر ســنوات. ومتثل اخلطوة 

توبيخا لترامب الــذي فاز في انتخابات 
2016 ألســباب منها تعهد ببناء جدار 
على احلدود اجلنوبية، قال خالل حملته 
تكلفته.ومتاثل  ســتدفع  املكسيك  إن 
تلــك اخلطوة قــرارا اتخذته ميشــيل 
لوجــان جريشــام حاكمة واليــة نيو 

مكسيكو األســبوع املاضي أمرت فيه 
أغلــب قوات احلرس الوطني املنتشــرة 
علــى حــدود الواليــة مع املكســيك 
باالنســحاب رافضة أيضــا ما يصوره 
الرئيس اجلمهوري عن وجود أزمة هناك.

وأشــار ترامب مرارا إلــى تهديدات من 

غير شــرعيني حدود  مهاجريــن  عبور 
البالد مع املكســيك وجعــل من بناء 
أولوية لرئاســته،  اجلدار احلدودي هناك 
لكــن الدميقراطيني يســعون إلحباط 
ذلك ويقولون إنه غير ضروري ومضيعة 

للمال.
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بغداد - الصباح الجديد:

الوزراء  رئيس مجلس  نائب  اكد 
لشــؤون الطاقة وزيــر النفط 
ثامر عبــاس الغضبــان ان من 
زيادة  احلاليــة  الــوزارة  اولويات 
االمثل  االســتثمار  معــدالت 
للعمليات  املصاحــب  للغــاز 
احتياجات  وتامــن  النفطيــة 
البالد من الغاز اجلاف  في توليد 
الطاقــة الكهربائية و صناعة 
واالســمدة  البتروكيمياويــات 
وغيرها ، جــاء ذلك خالل زيارته 
لشــركة غاز اجلنوب وشــركة 
غــاز البصرة اثنــاء جولته في 
محافظة البصرة التي استمرت 

يومن . 
وحســب بيان من وزارة النفط 
تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منه، قــال الوزيــر: ان معدالت 
االســتثمار الغــاز املصاحــب 
للعمليــات االنتاجيــة قــارب 
نســبة  %60 بعــد تنفيذ عدد 
الكبيرة الستثمار  املشاريع  من 
خــالل  مــن  الغازاملصاحــب 
اجلهد الوطنــي الذي يعتبر هو 
االســاس في عمليات االنتاج ، 
مؤكدا على ضرورة بناء وأضافة  
الغاز  منشآت جديدة الستثمار 
وعمليات  مســاحة  وتوســيع 
العمــل واالنتــاج بالتعاون مع 
الشــركات العامليــة الرصينة  
معها  االيجابــي  والتفاعــل   ،
للقضاء على عمليات حرق الغاز 
الــى احلد االدنــى وحتويلها الى 
طاقة مفيدة تسهم في توفير 
الطاقة الضرورية املهمة وتلبي 
احلاجات الرئيسية للمواطنن . 
واضــاف الغضبــان ان تعزيــز 
الغاز  مــن  الوطنــي  االنتــاج 
من  البالد  احتياجات  ســيؤمن 
وايقاف  الكهربائيــة  الطاقــة 

من  اخلارجي  االستيراد  عمليات 
الغاز ، فضال عن ذلك سوف يتم 
االســتفادة من هذه الزيادة في 
تنشيط االنتاج لصناعات أخرى 
متوقفــة حالياً مثــل صناعة 
البتروكيمياويــات ، مؤكــدا ان 
حاليا  وتخطط  تعمــل  الوزارة 
وبالتعــاون مــع وزارة الصناعة 
واملعادن لتنفيذ مشروع ) نبراس 
( للبتروكيمياويات الذي يعد من 

املشاريع املهمة للبالد .
وعلــى صعيد متصــل أعلنت 
امس  البصــرة  غــاز  شــركة 
الثالثــاء، عن اتخاذ الشــركات 
الثالث املســاهمة فيهــا قراراً 

ملعاجلة  جديد  مصنع  بإنشــاء 
الغــاز الطبيعي، ممــا يقلل من 
ظاهــرة إهدار الغــاز املصاحب 
النفط  اســتخراج  لعمليــات 

حرقاً في الهواء.
وقالت مدير عام الشركة فرتس 
كالب في بيــان تلقت »الصباح 
اجلديد« نسخة منه إن »شركة 
وشــل  اجلنوب  غاز  البصرة  غاز 
على  وافقت  وميتسوبيشــي، 
الغاز  بناء مصنع جديد ملعاجلة 
»املنشأة  أن  مبينة  الطبيعي«، 
موقع  فــي  ســتكون  اجلديدة 
ارطــاوي، وتتألف مــن وحدتن 
400 مقمــق إضافي  تنتجــان 

في اليوم، وميكــن إضافة املزيد 
املنشــأة في  الى  الوحدات  من 

املستقبل«.
غاز  إن »شــركة  واضــاف كالب 
البصرة أحرزت تقدماً في خطتها 
التنموية التي أدت الى مضاعفة 
انتاج الغاز أكثر من ثالثة أضعاف 
ليصل االنتــاج الى 1035 مقمق 
في اليــوم«، مضيفاً أن » مصنع 
البصرة اجلديد ســوف يلعب دوراً 
حاســماً في احلد من حرق الغاز 
املصاحب في احلقول الثالثة التي 
شملتها جولة التراخيص األولى، 
وزيادة امدادات الغاز اجلاف وقدرات 

التصدير«.

مــن جانبــه، قال مدير شــركة 
غاز اجلنوب حيــان عبد الغني إن 
»مشروع املصنع اجلديد سيدعم 
شــركة غاز البصــرة لتكون في 
الطليعــة من أجــل تأمن املزيد 
من امدادات الغــاز واحلفاظ على 
البيئــة«، مضيفــاً أن »هدفنــا 
1.4 مليار قدم  هو الوصول الــى 
حقول  مــن  قياســي  مكعــب 

الرميلة وغرب القرنة والزبير«.
وأكــد عبد الغنــي أن »من خالل 
مصنــع البصــرة اجلديــد للغاز 
ســتتمكن الشــركة من جتميع 
كميــات إضافيــة مــن الغــاز 
املصاحب وحتويلــه الى غاز جاف 

لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج 
الســوائل لتوفيرها في األسواق 

احمللية ولغرض التصدير«.
يذكــر أن شــركة غــاز البصرة 
هي مشــروع مشــترك يستمر 
ملدة 25 ســنة اعتبــاراً من عام 
2013، ومتتلك شركة غاز اجلنوب 
أسهم  من   51% نسبة  العراقية 
متتلك شــركة  فيما  الشــركة، 
شل نسبة %44، وحتتفظ شركة 
ميتسوبيشــي اليابانية بنسبة 
%5، وتتولى الشركة حالياً جتميع 
ومعاجلــة مــا يقــارب %59 من 
الغاز املصاحــب في احلقول التي 
شملتها جولة التراخيص األولى.

وزير النفط: معدالت استثمار الغاز المصاحب 
للعمليات االنتاجية تقارب نسبة 60 %

ان معدالت االستثمار 
الغاز المصاحب 
للعمليات االنتاجية 
قارب نسبة  60% 
بعد تنفيذ عدد 
من المشاريع 
الكبيرة الستثمار 
الغازالمصاحب من 
خالل الجهد الوطني 
الذي يعتبر هو 
االساس في عمليات 
االنتاج

أحد احلقول الغازية

الصباح الجديد - وكاالت: 
ارتفعت أسعار النفط امس الثالثاء، وسط 
تخفيضات املعــروض التي تقودها »أوبك« 
والعقوبــات األميركية على إيران وفنزويال، 
وإن كان بعــض احملللــن يتوقعون أن يؤدي 
ارتفاع اإلنتــاج األميركي واخملاوف املرتبطة 

بالنمو االقتصادي إلى كبح أسواق اخلام.
غرينتش،  بتوقيت   07:51 الساعة  وبحلول 
بلغ ســعر خام غرب تكســاس الوسيط 
األميركي في العقــود اآلجلة 52.69 دوالر 
للبرميل، بزيادة 28 ســنتا أو 0.5 باملئة عن 

التسوية السابقة.
وقال متعاملون إن استمرار إغالق أجزاء من 
خط األنابيب كيستون الذي ينقل النفط 
الكندي إلى الواليات املتحدة ساهم أيضا 
فــي دعم اخلــام األميركــي ، وارتفع خام 
القياس العاملي برنت فــي العقود اآلجلة 
38 ســنتا أو 0.6 باملئــة إلــى 61.89 دوالر 

للبرميـل.

الصباح الجديد - وكاالت: 
وافق البرملان اإليطالي على إجراءات تتضمن 
تقدمي دعــم يصل إلى 6 آالف يــورو )6820 
دوالراً( ملن يشتري ســيارة جديدة ال تسبب 
تلوثاً للبيئة بشــكل كبير، وفرض ضرائب 
على شراء الســيارات الكبيرة التي تعمل 

بالبنزين أو السوالر.
وجاءت هــذه اإلجراءات ضمــن موازنة عام 
2019 التي أقرها مجلس الشــيوخ أول من 
أمس، وأدخلت هذه اإلجراءات تعديالت على 
القواعد التي اقترحتها احلكومة اإليطالية 
في وقت ســابق من الشــهر اجلاري وأثارت 

انتقادات من صناعة السيارات.
وحذرت نقابــات واحتادات عمالية في قطاع 
صناعــة الســيارات مــن مغبــة تطبيق 
إنها  وقالت  اجلديــدة،  املقترحة  الضريبــة 
لن تضر فقط بشــركات صناعة السيارات 
بل بكل سلســلة اإلمداد وقــد تؤدي إلى 

االستغناء عن عمال.
وما يزال حزبــا »حركة 5 جنــوم« املناهض 
للمؤسســات و«حزب الرابطــة« اليميني، 
العضوان في االئتــالف احلاكم، على خالف 
حــول هــذه املســألة، إذ يعتــرض »حزب 
الرابطة« على فرض أي ضرائب جديدة على 
السيارات، بينما يؤيد حزب »حركة 5 جنوم« 
القواعد  البيئــة  املؤيــد للمحافظة على 

اجلديدة.
ووفقــاً للتعديــل، لــن تطبــق الضرائب 
املقترحة على السيارات العائلية الصغيرة 
وسيقتصر  تقليدياً  وقوداً  التي تســتخدم 
فرضها على السيارات األكبر من هذا النوع 
، وستفرض ضريبة قيمتها 1100 يورو على 
ســيارات البنزين أو الســوالر اجلديدة التي 
ينبعث منها معدل يتــراوح بن 161 و175 
غرامــاً من ثاني أوكســيد الكربون في كل 
كيلومتر، وســتزيد الضريبة إلى 1600 يورو 
إذا تراوحت االنبعاثات بــن 176 و200 غرام 
وإلــى 2000 يورو علــى االنبعاثات بن 201 

و250 غراماً.
وفي املقابل، ســتكون هنــاك حوافز على 
شــراء الســيارات الكهربائية أو الهجينة، 
بحســب ما تصدره مــن انبعاثات، على أال 
يتجاوز احلد األقصى لســعر الســيارة 50 
ألف يــورو )57 ألف دوالر(. وفي حال موافقة 
مجلس النواب على هذه اإلجراءات، سيبدأ 
تطبيقها في 1 آذار )مارس( ويســتمر حتى 

نهاية عام 2021.

ارتفاع اسعار
 النفط عالميا 

إيطاليا تتخذ إجراءات 
لدعم مبيعات السيارات 

الصديقة للبيئة

الصباح الجديد - وكاالت:
 

وقعــت ســلطة منطقــة العقبة 
وشــركة  اخلاصــة  االقتصاديــة 
الصنــدوق الســعودي االردني اليوم 
مذكرة تفاهم إلنشــاء وتطوير وإدارة 
وتشغيل شــبكة سكة حديد تربط 
موانئ العقبــة البحرية مبيناء معان 
البري وباســتثمار تبلــغ قيمته ٥٠٠ 
مليون دينار اردني بحضور نائب سفير 
خادم احلرمن الشريفن لدى اململكة 
العتيق  محمد  الهاشــمية  األردنية 
و رئيــس الشــؤون االقتصاديــة في 

السفارة غازي العنزي.
املشــروع  من  االولى  املرحلــة  ويعد 
الوطني )شــبكة السكك احلديدية 
الوطنيــة( التــي تســعى احلكومة 
النشــائها مبا في ذلك انشــاء ميناء 

معان البري
ومبوجب مذكرة التفاهم التي وقعها 
العقبة  رئيــس ســلطة منطقــة 
الشــريدة  ناصر  اخلاصة  االقتصادية 
ورئيس مجلس ادارة شركة الصندوق 
الســعودي األردني لالستثمار هشام 
والشركة  الســلطة  ستقوم  عطار 
الدراســات  كافــة  باســتكمال 
واملاليــة  والفنيــة  االقتصاديــة 
للمشــروع قبل االنتقال إلى مرحلة 
تنفيذ املشروع الذي يعد من املشاريع 

االستراتيجية الوطنية التي تعزز من 
قدرة وكفاءة االقتصاد الوطني .

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة 
اخلاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة 
املشــروع  ان هذا  الشــريدة  ناصــر 
النمو  عجلــة  بتحفيز  سيســاهم 
االقتصــادي وتطوير وتعزيز منظومة 
النقل عبر موانيء العقبة ويســاهم 
في سرعة مناولة ونقل البضائع من 
موانيء العقبة الى ميناء معان البري 
ويقلــل كلف النقــل اضافة الى انه 
يشكل نقله نوعيه في حتسن كفاءة 
دخــول وخــروج البضائــع من خالل 
موانــئ العقبة ويقلل مــن الكلف 
التشــغيلية ويعزز املوقع التنافسي 

للمنظومة اللوجستية في العقبة.
واضاف أن املشــروع سيســاهم في 
زيادة الطاقة االســتيعابية ملنظومة 
موانــئ العقبة وتخفيــض تكاليف 
نقــل البضائع واحلاويات وســيكون 
له انعكاســات إيجابيــة في تطوير 
بيئة االعمال واالستثمار في العقبة 
وميزة تنافسية مستدامة لالقتصاد 
التي  زيادة اخلدمات  األردني، من خالل 
واخلدمات  النقل  تقدمها منظومــة 
اللوجستية احمللية وتوسيع نطاقها، 
و تطويــر البنى التحتية، وتنشــيط 
االقتصاديــة  القطاعــات  وحتفيــز 

اخملتلفة، وخلق فرص عمل .
املشــروع يشــتمل على  ان  واوضح 

إنشــاء ميناء بــري فــي محافظة 
والذي يضم ساحة للتخليص  معان 
واملناولة،  للتخزين،  ومرافق  اجلمركي، 
اســتكمال  مع  ليتــم  والصيانــة، 
العمل فيه إنشــاء خط سكة حديد 
بطول 195 كم ستخدم أغراض نقل 

احلاويات والبضائع العامة بن العقبة 
وميناء معان البــري، إلى جانب نقل 
الفوسفات من مناجم الشيدية إلى 
العقبة. وســيكون امليناء البري رافداً 
رئيساً لتنمية محافظة معان، ملا له 
من مردود تنموي واقتصادي مباشــر، 

حيث سيشــكل مركزاً لوجســتياً 
وخدماتياً للنقل والتجارة واخلدمات.

ومن جهته قال رئيــس مجلس إدارة 
األردني  الســعودي  الصندوق  شركة 
لالستثمار، هشــام عطار: »يسعدنا 
التفاهــم اخلاصة  توقيــع مذكــرة 

باملشروع التي نأمل أن تشكل باكورة 
اســتثمارات الشــركة في اململكة 
لرؤية  جتســيداً  الهاشمية،  األردنية 
قيــادة البلدين الشــقيقن بأهمية 
وتأكيداً  املشــترك  التعــاون  توطيد 
على التزام الشــركة باالستثمار في 
مشاريع البنية التحتية التي تساهم 
بخدمــة االقتصــاد األردنــي وربطه 
باالقتصاديــات العربيــة، وتطلعــه 
للمشاركة في مشاريع مجدية أخرى 
التنمية  من شــأنها دعم مســيرة 
وتعزيز التعاون املشــترك ضمن رؤية 

».2030
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  واوضح 
األردنــي  الســعودي  الصنــدوق 
لالستثمار، عمر الور: ان هذا املشروع 
للشــراكة  إمنوذجــاً حقيقياً  يعــد 
الفاعلة بن القطاعن العام واخلاص، 
والــذي يحمل فــي طياتــه العديد 
مــن الثمار التي سنشــاهدها، ومن 
أبرزها تعزيز قــدرة االقتصاد الوطني 
والنهوض به من خــالل تعزيز البنى 
التحتية ورفع سوية منظومة النقل 
اجملتمعات  فــي  تنموي  أثــر  وإحداث 
احملليــة، وهو مــا يجّســد أحد أهم 

األهداف االستراتيجية للشركة .«
وبن الرئيس التنفيذي بأن استراتيجية 
األردني  الســعودي  الصندوق  شركة 
لالســتثمار تقوم علــى ثالثة محاور 
تتمثل في االســتثمار في مشــاريع 

البنيــة التحتية الكبــرى من خالل 
دراسة املشــاريع الواردة ضمن قانون 
صندوق االســتثمار األردني رقم )16) 
لسنة 2016، واالستثمار في مشاريع 
االقتصادية  القطاعــات  في  جديدة 
احليويــة مع التركيــز على قطاعات 
الصحــة وتكنولوجيــا املعلومــات 
في  لالستثمار  باإلضافة  والسياحة، 
لتسريع  الكبرى  األردنية  الشــركات 

وتيرة التوسع والنمو فيها.
يشــار إلــى أن شــركة الصنــدوق 
أنشأت  لالستثمار  األردني  السعودي 
كإحدى ثمــار التعاون بــن اململكة 
األردنية  واململكة  السعودية  العربية 
مخرجــات  وإحــدى  الهاشــمية، 
مجلس التنســيق السعودي األردني 
الذي أســس في 27 نيســان 2016، 
ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع 
االســتثمار بن صندوق االستثمارات 
العربيــة  اململكــة  فــي  العامــة 
السعودية وصندوق االستثمار األردني 
فــي اململكــة األردنية الهاشــمية 

املوقعة في 25 آب 2016.
صنــدوق  ان  ذكــره  اجلديــر  ومــن 
االســتثمارات العامة فــي اململكة 
 90 بـــــ  السعودية ساهم  العربية 
في املئة من رأس مال شركة الصندوق 
بينما  لالســتثمار  األردني  السعودي 
بـــــ  األردنية  البنوك  كافة  تساهم 

10 في املئة من رأس مال الشركة. 

تقـرير

مذكرة تفاهم إلنشاء سكة حديد لربط موانئ العقبة بميناء معان البري 
بــ ٥٠٠ مليون دينار أردني

موانئ العقبة

بغداد - الصباح الجديد:
الهندسية  املالكات  استنفرت 
والفنية في شــركة حمورابي 
للمقاوالت االنشــائية بتوجيه 
مــن وزيــر االعمار واالســكان 
وباشراف مباشر من قبل املدير 
العــام املهندس ســعد الدين 
بحملة  للمباشرة  امن  محمد 
اولى فــي مجمع كليــات باب 
)15,500م2)  املعظم ومت اكساء 

واجنز العمل بوقت قياسي .
من جهه اخرى  باشرت الشركة 
الوطني  للجهد  اخر  مبشــروع 
وهو مشــروع  صيانة  شــوارع 
وساحات مدينة الطب ومعاجلة 
طرقهــا ومــن ثم اكســاءها 
ضمن جهــد الدولــة الوطني 
خدمة للصالــح العام وخدمة 
)25,000م2)   وبواقع  للمواطنن 
باكســاء طبقة سطحية من 
معاجلة  بعد  الى7ســم  5سم 
املطبات واالضــرار التي اصابت 
الطــرق الرئيســة والفرعيــة 

الذي يعد ضمن اجلهد الوطني 
باجملـان.

واوضح املدير العــام  ان الوزارة 
عازمــة علــى وضــع احللــول 
مشــكالت  لبعض  املناســبة 
الطــرق بالســرعة املمكنــة 
، مؤكدا على  لغرض معاجلتها 
ضرورة التنســيق بــن الدوائر 
اخلدمية من اجل خدمة املواطن.                   
ومن اجلدير بالذكر ان الشــركة 
تعد مــن الشــركات العراقية 
بتنفيذ  املتخصصة  العريقــة 
مشــاريع الطرق واجلسور منذ 
 1988 تأسيســها فــي عــام 
االف  ونفذت  االن شــقت  وحلد 
الطــرق  مــن  الكيلومتــرات 
وشيدت مئات اجلسور باسلوب 
بلغت  حيث  املباشــر  التنفيذ 
تعاقدتهــا ولغاية عــام 2014 
ماقيمتــه 750 مليار دينار وبلغ 
املنفذة  الطــرق  طول  مجموع 
جســرا  و44  مترأ  كيلــو   864
26 معمأل  الشــركة  ومتتلــك 

كونكريت  وخباطات  لالسفلت 
،وهناك شواهد عديدة  مركزية 
الجنازات الشركة املتميزة والتي 
ابدع فيها منتســبوها وادارتها 
العامة في ميدان تنفيذ الطرق 

واجلسور منها مثل انشاء طريق 
املرور السريع )حلة – كيش( في 
بابل بطول 014كيلومترأ والذي 
تنفيــذه)16)  تقليــص مدة  مت 
شــهرا ومشــروع املمر الثاني 

ملدخل قضاء الصويرة ومشروع 
انشاء طريق سعيد بن جبير في 
( ومشروع  ) قضاء احلي  واسط 
اعادة اعمار جسر بغداد الكبير 
كما اجنزت الشركة ايضأ طريق 

مندلي  خانــة  نفــط  خانقن 
بطول 42كم ومت اجناز مشــروع 
طريق ســامراء – الدور – العلم 
بطول 45 كم                                                                                                               
كما ان الشــركة في طور اجناز 
مشــاريع اخرى )مشروع طريق 
االمين  املمر  الســريع ط6  املرور 
عفك  طريق  مشــروع  وايضأ   )
ومنتســبي   ) عفك  )مقطــع 
الشركة وهم ينفذون اعمالهم 
ميلؤهم حــب العمل واالخالص 
له ألجــل بنــاء  وطنهم كما 
وان االدارة العليا في الشــركة 
دائما  ان تكون  حترص دوما على 
فــي طليعــة العاملــن وهي 
التخطيط  وســائل  تستخدم 
احلديثة وبرامج العمل املتجددة 
ملشــاريعها لتعزيــز شــبكة 
الطــرق واجلســور فــي وطننا 
الغالي كما ان الشــركة تقوم 
باعمــال الصيانــة ملئــات من 
مشــاريعها التي تطرز خارطة 

الوطن.

شركة حمورابي تسهم بحملة للجهد الوطني في بغداد 



سايمون هندرسون
 

في أواخر كانــون الثاني/يناير، ثّبت 
أنابيب األساس  عّمال »أخصائيون« 
الطبيعي  الغــاز  حقــل  ملنصــة 
»ليفياثان« في قاع البحر على بعد 
ســتة أميال من ســاحل إسرائيل 

الشمالي. 
وحالياً، ميكن رؤية بضعة أقدام فقط 
مــن األنابيب الفوالذيــة ناتئة فوق 
ســطح املاء. ولكن في وقت الحق 
من هذا العام، ســيتّم سحب اجلزء 
العلوي من املنصة إلى موقع حقل 
»ليفياثــان« وتثبيتها باســتعمال 
توّفر  وبذلك  عمالقة،  عائمة  رافعة 
مهبط للطائرات املروحية، وإمدادها 
معدات التجهيــز، وتوفيرها أماكن 
اإلقامة. وفي الوقت نفسه، سيتم 
توصيل املنصــة بخطوط األنابيب 
الواقع على  »ليفياثــان«  من حقل 
أخــرى في أعماق  بُعد ثمانني ميالً 

قاع البحر. 
      وفــي وقت ما خالل الربع األخير 
تشــغيل  ســيتم   ،2019 عام  من 
املرفق بأكمله، وسوف يتدفق الغاز 
حّتى الشاطئ ويعبر إلى الزبائن في 
إسرائيل واألردن، وإذا متّ االتفاق على 
العقود بنحو نهائي، فسيصل إلى 

الزبائن في مصر أيضاً.
     قــد يكــون الغــاز الطبيعــي 
»وقــوداً خفياً«، ولكّن جعله يتدفق 
فــي منطقة شــرق البحر األبيض 
للغاية  املتوسط، عملية مسّيسة 
فقد  األمنية.  باخملــاوف  ومحفوفة 
في  األســاس  أنابيب  تثبيت  تزامن 
بحرية  مناورة  مع  »ليفياثان«  حقل 
أســبوعاً،  اســتمرت  إســرائيلية 
إلغراق  إطالق صواريــخ  وشــملت 
ســفينة شــحن قدميــة كانــت 
تضطلع بدور الســفينة الرئيسية 
اإلرهابيــة إزاء قــوارب هجوميــة 
صغيــرة. وتبــرز أيضــاً مجموعة 
أخرى من التحديات الدبلوماســية 
والعسكرية والتجارية، على الرغم 
من أن اإلجنازات الكبيرة املشــجعة 
فــي التعــاون اإلقليمــي ميكن أن 
قابلية  األكثر  املشاكل  من  تخفف 

للتنبؤ.
للصورة  األساسية  املعايير  وكانت 
لعدة  ثابتة  السياسية/االقتصادية 

سنوات وهي:
 احتياطيات كبيرة محتملة، ولكن 
يصعب االستفادة منها. يدور مجال 
االهتمام الرئيس حول رحبة البحر، 
بدءاً من قبالة ســواحل إســرائيل 
وغزة ولبنان، وامتداداً إلى الشــمال 
الغــرب نحو قبرص، وقد ســبق أن 
اكتشافات  عن  »التنقيب«  متخض 
مختلفــة فــي تلــك املنطقــة، 
وعــادة من الغاز، ولكــن مع بعض 
وبالتالي،  أيضاً،  للنفط  االحتماالت 
فإن مصر مهتمة جداً في هذا اجملال 
أيضاً. فعلى الرغم من أّنه متّ إنشاء 
بنيتها التحتية للنفط والغاز منذ 
العديد  اكتشــاف  مع  وقت طويل 

من احلقول قبالــة دلتا النيل، إال أن 
املياه يقع  أكبر اكتشــاف لها في 
علــى بعد 120 ميالً شــماالً - وهو 
حقل غاز »ُظهر« الذي مت اكتشافه 
في عام 2015 وهــو أكبر من حقل 

»ليفياثان« في إسرائيل.
ومع ذلك، فــإن احلفر في هذه املياه 
)100 مليون  الثمن  العميقة باهظ 
وقتاً  ويســتغرق  دوالر لكل حفرة(، 
)ثالثــة أشــهر(، وال ميكن  طويــالً 
التنبؤ بــه بنحو يدعو للضيق على 
االستكشاف  الرغم من مسوحات 
فعلى  املفّصلة،  األولّيــة  الزلزالّية 
»إكسون  فشــلت  املثال،  ســبيل 
»قطر  شــركة  شــريكة  موبيل«، 
على  العثور  فــي  مؤخراً  للبترول«، 
كميــات جتاريــة فــي بقعــة في 
البحر القبرصي وانتقلت ســفينة 
التنقيب إلى منطقــة أخرى أبعد 

بقليل نحو الشمال.
     نزاعــات على اللقــب القانوني. 
وفقــاً لقانــون البحــار، ميكن ألي 
بلد ســاحلي أن يطالــب مبنطقة 
اقتصادية حصريــة، لكن يجب أن 
يتفق على حدودها مع الدول اجملاورة، 
وجتدر اإلشارة إلى أن لبنان ال يعترف 
احلصرية  االقتصاديــة  باملنطقــة 
التي تطالب بها إســرائيل ويرفض 
ال  وباملثل،  »بشــأنها«،  التفــاوض 
تعترف تركيا بــأن لقبرص منطقة 
حدودها  تتجاوز  حصرية  اقتصادية 
اثني  يبلــغ طولها  التي  اإلقليمية 
عشــر ميالً، وقد قامــت مبضايقة 
جتاوزت  التي  االستكشــاف  سفن 

تلك املسافة. 
 ويّدعــي األتراك أيضــاً أن املنطقة 
االقتصاديــة احلصرية اخلاصة بهم 
تصــل إلى أقصى اجلنــوب إلى حّد 
تالمس فيه احلدود مع مصر - على 
الرغم مــن أن القاهرة وافقت على 
اقتصاديــة حصرية مع  منطقــة 
قبــرص تضم مســاحة كبيرة من 
هذا اجملال، ومما يزيد من هذا االرتباك، 
ســماح أنقرة لـ«جمهورية شمال 
قبرص التركية« غير املعترف بها - 
مركزاً  التركية  القوات  تّتخذ  حيث 
اقتصادية  باملطالبة مبنطقة   - لها 
حصرية كبيرة فــي جنوب اجلزيرة، 
مما يتداخل بنحو كبير مع املنطقة 
االقتصاديــة احلصرية التي تطالب 
املعترف  القبرصية  احلكومــة  بها 

بها دولياً.
  البيئة الدبلوماســية الســاخنة 
املنافســات  عرقلــت  والبــاردة، 
بعــض  اإلقليميــة  السياســية 
تطورات  ســهلت  بينما  التطورات 
املصري  الرئيس  فلقد أصبح  أخرى، 
عبد الفتاح السيسي يعد إسرائيل 
كما  بالثقة،  جديراً  أمنياً  شــريكاً 
يعترف بأن بــالده بحاجة إلى الغاز 
اإلسرائيلي لتلبية مطالبها احمللية 

وحتقيق إمكانياتها التصديرية. 
 وفي غضون ذلك، تدهورت العالقات 
بــني إســرائيل وتركيــا - املنافس 
يبدو  إذ  الرئيس ملصــر،  اإلقليمــي 
الرئيــس رجب طيب  أن ما يظهره 
أردوغان من كراهية عميقة لرئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو قد حال دون 

النظر بفكرة قيام خط تصدير نحو 
الشمال، في األقل في الوقت الذي 
يظــل فيه الرجالن في الســلطة. 
املعضلة  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة 
االضطرار  في  املتمثلة  االقتصادية 
إلى االختيار بني العمل مع مصر أو 
تركيا قد مت إقرارها بالفعل بالنسبة 
إلســرائيل بنــاًء علــى خلفيــات 

سياسية.
وهناك العديد من التحديات األخرى 
أيضاً،  الصدارة  إلى  تبرز حالياً  التي 
العثور على السوق املناسب.  وهي: 
الذي مت اكتشــافه  الغاز  يشــّكل 
حتى اآلن نقطة حتّول إلسرائيل، ما 
يســمح لها باالستعاضة الدائمة 
عــن محطــات الطاقــة القدمية 
والقذرة التي تعمــل على الفحم، 
التغيير يقع على  لكّن عبء هــذا 
يتم اســتخراجه من  الــذي  الغاز 
الغاز  أيضاً  والذي يوفر  حقل »متار«، 
ملَْصنعــني صناعيــني أردنيني على 
االســتفادة  يتم  فلن  امليت،  البحر 
محليــاً إاّل من جــزء صغير من غاز 
حقل »ليفياثان«، إذ وّقعت إسرائيل 
عقداً مع األردن أمده 15 عاماً بقيمة 
10 مليــارات دوالر لتوليــد الطاقة 
لشبكتها الوطنية، ولكن لن تكون 
»ليفياثان«  حقــل  تطوير  لعملية 
معنى على الصعيد التجاري إاّل إذا 
مت تصدير الغاز املستخرج منه على 

نطاق واسع.
ومــن املتوقع أن بعــض الغاز الذي 
يتم إرساله إلى األردن سينتهي به 
املطاف في مصر عبــر »خط الغاز 

العربي« احلالي الــذي يتجه جنوباً 
جنو البحر األحمر، ثم شــماالً عبر 
شــبه جزيرة ســيناء، وحدث إجناز 
كبير آخر فــي العام املاضي عندما 
توّصلت القاهــرة إلى اتفاق مبدئي 
مع العديد من الشــركات يسمح 
لها التحّكــم بتدفق الغاز وعكس 
مجرى خــط أنابيب آخــر يأتي من 
سيناء كان ينقل الغاز املصري إلى 

إسرائيل. 
وميتد هــذا اخلط حتــت البحر على 
طول الطريق الساحلي بني العريش 
وعســقالن. ومبجرد االتفاق بشكل 
من  واالنتهاء  العقــود  على  نهائي 
إكمال بعض األعمال الهندســية، 
من  املســتحدث  اخلط  ُن  َســُيَمكِّ
محلياً  اإلسرائيلي  الغاز  استعمال 
فــي مصــر أو تصديره بواســطة 
الناقلة عبــر مرفقني حاليني للغاز 
بالقرب  أحدهما  املُسال:  الطبيعي 
من بورســعيد واآلخــر بالقرب من 
املريرة.  السياســة  اإلســكندرية. 
قــادت شــركة »نوبــل إنيرجي« - 
التــي تتخذ مــن هيوســن مقراً 
لهــا - مشــروع تطويــر حقلــي 
»ليفياثــان » »ومتــار« بالتعاون مع 
شركات  يضم  )كونسورتيوم(  احّتاد 
السياسة  إسرائيلّية، ولقد جعلت 
جتربة صعبة،  مبنزلة  ذلك  الداخلية 
اتهامــات متهــورة في بعض  مع 
األحيان باالنتهازية وبالتأثير البيئي 
املضّر، تُخيف العديد من شــركات 
األخرى  األجنبيــة  االستكشــاف 
ذات اخلبــرة التقنية املطلوبة. ففي 

زعيم حزب  أعلن  املاضي،  الشــهر 
»ييش عتيد« اإلسرائيلي، يائير لبيد، 
أنه إذا فاز بالســلطة في انتخابات 
سيوقف  نيسان/أبريل،  من  التاسع 
علــى الفور مشــروع »ليفياثان« - 
املراقبني في  وهو تصريــح صــدم 

قطاع الطاقة.
    أّما في مصــر واألردن، فاجلمهور 
معاد جداً للشــراكة مع إسرائيل، 
مما يــؤدي إلــى إصــدار تصريحات 
الواقع.  مع  أحياناً  تتعارض  رسمية 
ففي األردن، غالباً ما يشــار إلى غاز 
»ليفياثان« باســم »غاز نوبل«، في 
حني زعمت البيانات املصرية األخيرة 
إنتاجها املســتقبلي من  أن بعض 
ر إلى األردن )وهذا هو  الغاز ســُيَصدَّ
الوضع احلالي بالفعل، ولكنه مؤقت 
فقط(، وناقش األردن أيضاً إمكانية 
العراقي، وهو مصدر  الغاز  استيراد 
أكثر قبوالً من الناحية السياسية. 
ــل امللك عبداهلل  ومع ذلــك، يَُفضِّ
على ما يبدو اخليار اإلسرائيلي ألنه 
قادر على توفير الغاز الذي تشــتد 

احلاجة إليه هذا العام.
اإلرهاب. كانــت التدريبات البحرية 
اإلسرائيلية في اإلسبوع األخير من 
كانون الثاني/يناير مدفوعة مبخاوف 
من قيام »حمــاس« أو »حزب اهلل« 
منشــآت  ضد  محتملة  بهجمات 
بحريــة »إســرائيلية«. وتشــكل 
خطوط األنابيب عبر سيناء نقطة 
ضعف أخــرى، إذ ال تــزال املنطقة 
تعانــي من غياب ســلطة القانون 
وإرهاب تنظيم »الدولة اإلسالمية«. 

ولدى القوات العســكرية املصرية 
ســجل غير منّظم فــي التعامل 
وبإمكان األطراف  التهديد.  مع هذا 
املعنّيــة إمداد خــط أنابيب جديد 
الشمالي  ســيناء  ســاحل  قبالة 
للتخفيــف من التهديد بشــكل 
يضيف  قــد  ذلك  لكــّن  ملحوظ، 

الكثير من النفقات والتأخير.
     العامــل االيراني. عندما أصدرت 
احلكومــة اللبنانية اجلديدة رخصة 
)كونســورتيوم(  الحتــاد  للتنقيب 
الفرنسية  »توتال«  شركة  تتزعمه 
في األسبوع األول من شباط/فبراير 
احلالــي، مت الكشــف عــن أّن اجلزء 
اجلنوبي من البقعة املعنّية يقع في 
مجال متنازع عليه مع إســرائيل، 
ومــن املتوقع أن يتــم التنقيب في 
العــام، على  وقت الحق مــن هذا 
الرغــم من أنــه من املفتــرض أاّل 
يقترب التنقيب مــن اخلط املتنازع 
عليه. فمن ناحية، إن القرار مرحب 
به ألن املشــروع ميكن أن يســاعد 
االقتصاد  التخفيف من ظروف  في 
لبنان على  والطاقة الصعبة فــي 

املدى الطويل. 
    ومــع افتراض وجــود الغاز، فإن 
العمل على استخراجه من أي حقل 
ســيحتاج إلى مليــارات الدوالرات 
وسيستغرق عدة سنوات لتطويره. 
ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يصبح 
التنقيب أداة تهديد سياسية، ورمبا 
حتى مسألة عسكرية، بالنظر إلى 

نفوذ إيران الواسع في بيروت.
منتدى غاز جديد

     في الشهر املاضي، اجتمع وزراء 
الطاقة من قبــرص ومصر واليونان 
وإسرائيل وإيطاليا واألردن والسلطة 
الفلســطينية في القاهرة إلنشاء 
»منتدى غاز شرق املتوسط« بهدف 
تعزيز التعاون واحلوار. وقد استندت 
القمة إلى اجتماعات سابقة نوقش 
فيها خط أنابيب في قاع البحر ميتد 
من احلقول اإلسرائيلية والقبرصية 
إلى اليونان، ومن هناك إلى إيطاليا 
األنابيب  بشــبكة  سيتصل  حيث 
األوروبية، ومع ذلك، سيشّكل مثل 
اً، أما الغاز  هذا اخلط حتديَاً هندســيَّ
الذي سيمر به فلم يتم اكتشافه 
بعــد، ومن غير الواضــح أيضاً من 
ســيدفع الثمن التقديري الضخم 

البالغ 7 مليارات دوالر.
    وإلى جانب التقدم احملرز في تطوير 
حقــل »ليفاثيــان«، مُيثــل املنتدى 
اجلديــد خطــوة إلى األمــام نحو 
»قيام« منطقة من االزدهار املتبادل 
الــذي لم ميكن تصــوره قبل بضع 
سنوات، لكّن غياب التمثيل التركي 
واللبناني من اجتمــاع القاهرة هو 
تذكير بأن صراعات جيوسياســية 

أكبر ما تزال تهيمن على املنطقة.
 

ســاميون هندرسون  زميل »بيكر« 
لشؤون  برنستاين  »برنامج  ومدير 
اخلليــج وسياســة الطاقة« في 

معهد واشنطن.

شاشي ذارور
 

نيوديلهي 

 عندما قــاد رئيس الــوزراء ناريندرا 
مــودي حزبه الهندوســي القومي 
بهاراتيــا جناتا إلى الفــوز بأغلبية 
ساحقة في االنتخابات العامة لعام 
2014، أعطــى العديد مــن الوعود 
للعديد من املصوتني، متعهدا بنبرة 
قويــة وواضحة بأن يجعــل الهند 
تعيش أياما سعيدة. وكان جمهوره 
يتضمــن املزارعني، حيــث ما زالت 
تشــكل الفالحة %67 من مناصب 
بنبرة متحمســة  ووعد  الشــغل، 
ستضاعف  حكومته  بأن  الفالحني 
رواتبهم مع حلــول عام 2020. وفاز 

بأصواتهم بكل سهولة.
واليــوم، وبينمــا يســعى مــودي 
إلــى الفوز مبدة رئاســية أخرى في 
إجراءها  املقــرر  العامة  االنتخابات 
قبل شــهر ماي/أيار من هذا العام، 
باســتمرار،  الوعود  تالزمــه هــذه 
فالفالحــة الهندية تعيــش أزمة، 
والفالحون غاضبون، وفي املدة التي 
ارتفعت  الرئاسة،  مودي  فيها  تولى 
بشــكل مهول تكلفة مستلزمات 
الزراعي وبالتالــي تكلفة  االنتــاج 
الزراعــة، و نتــج عــن ذلــك ركود 
املداخيــل الزراعية أو تراجعها. وألن 
التي تضمنها  الدنيا  الدعم  أسعار 
احلكومة لم تُؤدى، يعيش الفالحون 

في البالد حالة من اإلفالس.
 والوضــع يزيــد ســوءا، إذ عندما 
من  العديد  ينتحر  احملاصيل،  تفسد 
الفالحني واملزارعــني املتضررين من 
عبء الديون )التــي غالبا ما تكون 
قروضا بفائدة( ربوية-كما فعل ذلك 
ما يزيد علــى 11400 مزارع في عام 
2016، وكان هــذا العام آخر ســنة 
كانــت فيهــا البيانات الرســمية 
بشأن انتحار الفالحني متاحة، لكن 

العدد  إن  تقــول  التقارير اإلعالمية 
تضاعف منذ ذلك العام.

وأكثر املتضررين من إهمال حكومة 
بهاراتيا جناتا للزراعة هم الفالحون 
الصغار والثانويني، وكذلك املزارعني  
الذيــن ال ميلكون أراضي، فقد تلقت 
هــذه اجملموعــات خيبــة أمل منذ 
عامني بســبب مشــروع ســحب 
العملة من التداول املتهور والطائش 
ملودي، الذي ســحب فجأة  %86 من 
عملة الهند من التــداول بني ليلة 
وضحاها. وفقــد العمال املياومون، 
الذين كانــوا يتلقون أجرتهم نقدا، 
عملهم باآلالف، ألن العملة البديلة 
لم تطبــع بكميات كافيــة. كما 
انهارت املقاوالت الصغرى واملتناهية 

الصغر التي تنشــط فــي الزراعة 
واألسواق.

ويحتقــر مــودي مشــروع ضمان 
التشغيل في العالم القروي ملاهامتا 
الذي  الســابقة،  للحكومة  غاندي 
كان يضمــن لــكل عائلــة فقيرة 
في العالــم القروي عمــال مدفوع 
األجر ملدة مائة يوم ك ســنويا، ورفع 
هذا املشــروع من القدرة الشرائية 
للفقــراء في العالــم القروي وحد 
مــن الهجــرة هربا مــن العوز في 
ترى  وكانت حكومــة مودي  القرى، 
هذا املشــروع على أنه حبل النجاة 
القروي  العالم  املتاح لدعم  الوحيد 
في الهند وسط اخلراب الذي سببته 
سياســاته، لكن فشــل احلكومة 

في  غاندي  مشــروع  فاتورات  بدفع 
الوقت احملــدد، كان يعني أن العديد 
يتلقوا  لــم  القرويني  العمــال  من 

مستحقاتهم لعدة شهور.
املتراكم لفشــل حكومة  األثر  إن   
مــودي يتمثل في إحلــاق ضرر كبير 
وتنظيم  فيها،  أزمة  وخلق  بالزراعة 
املزارعني احملبطــني الحتجاجات من 
أجل التأثير على الناس وإثارة انتباه 

السلطات.
وفــي عــام 2017، خــرج املزارعون 
الغاضبون من واليــة  جنوب الهند 
في  مظاهــرات  فــي  نــادو  تاميل 
العاصــة، نيوديلهــي، واســتمرت 
يوم،  التظاهــرات ألكثر مــن مائة 
ميزقــون  منهــم  البعــض  وكان 

ليقولوا  أجسادهم  فوق  مالبسهم 
أنه لــم يبقــى لهم شــيء. وفي 
مارس/آذار 2018، خرج 25000 مزارع 
ماهاراشترا  والية  في  في مســيرة 
بهاراتيا  حزب  لســيطرة  اخلاضعة 
جناتا للمطالبــة بتخفيف الديون، 
وأســعار الدعم األدنى واحلقوق في 
األرض، وحظــوا بتغطيــة إعالمية 
كبيرة ليس أكثر؛ وفي أواخر شــهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني، خرج 20000 
آخرون في مســيرة في ماهاراشترا 
موجات  على  بالتعويض  للمطالبة 

اجلفاف التي أتلفت محاصيلهم.
لشــهر  األخيرين  اليومني  وخــالل 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2018، خرج 
املزارعني في  عشــرات اآلالف مــن 

شــوارع نيوديلهــي متجهني نحو 
بوابــة البرملان في مســيرة كيزان 
وعبر  املزارعــني(.  )حتريــر  موكتــي 
معظمهم  يتوفر  الذيــن  املزارعون 
علــى إمكانيات بســيطة، والذين 
اجتمعوا مببادرة قامت بها شــبكة 
تتكون من أكثر مــن 200 منظمة 
في الهند، مبجموعــة من املطالب 
املألوفة: التخفيف من الديون ودفع 
أسعار الدعم األدنى لدعم إنتاجهم. 
املتظاهــرون  املزارعــون  وطالــب 
أيضا بعقد جلســة برملانية طارئة 

ملناقشة األزمة الزراعية. 
وتبــني أن هــذا املطلب لــم يكن 
ضروريا، ألن احلكومة اجتمعت بعد 
أســبوعني على كل حال. ولألسف، 
حظيت مشكالت املزارعني بالقليل 
من االهتمــام في الــدورة األخيرة، 
وفشــلت احلكومــة فــي وضع أي 
األزمة  مــن  للتخفيــف  مقتــرح 

الزراعية.
حالة  يعيش  القــروي  العالم  لكن 
من الغليان، ونســبة االحباط لدى 
املزارعني في تزايد. ففي صيف 2017، 
في  احتجاجية  مظاهــرة  حتولــت 
ماندســور في والية مادهيا براديش 
)التــي كانــت تخضع لســيطرة 
بهاراتيــا جناتا آنــذاك( إلى أعمال 
عنــف، وأطلقت عناصر الشــرطة 
الرصاص على ستة مزارعني مما أدى 

إلى وفاتهم.
مودي  حكومــة  الفتقــار  ونظــرا 
للحلول ملواجهة هذه االحتجاجات، 
قضايا  املعارضــة  أحــزاب  تبنــت 
ستكون  شــك،  دون  ومن  املزارعني، 
هذه القضايا أهــم موضوع حلملة 
بهاراتيا  املناهضة حلــزب  التحالف 
جناتا، الذي يأمل أن ينتزع السلطة 

من مودي هذا العام. 
وأعلنــت حكومــات حــزب املؤمتر 
الهندي التي حصلت على السلطة 
في ثالث واليات في ديسمبر/ كانون 

األول، في غضون املــدة التي ألقت 
فيها القســم، إعفاء املزارعني من 
السلطات  في  املرتفعة  الديون  أداء 
التابعــة لــكل واحد  القضائيــة 
منهم. وبينما يقــول حزب بهاراتيا 
اقتصادية  سياســة  هذه  أن  جناتا 
سيئة، ليس لدى املعارضة أي شك 

بأنها سياسة جيدة.
لكــن وثائــق اإلعفاء مــن الديون 
ليســت إال حــال مؤقتــا، وينبغي 
لألزمة  اجلوهرية  األســباب  معاجلة 
الزراعيــة، ومن بني هذه األســباب 
العــدد املفــرط، رمبا، لألشــخاص 
ثلثي  )تنتج  الزراعة  املعتمدين على 
الوطني  الناجت  من   12% الســاكنة 
األراضــي  وملكيــات  اإلجمالــي(، 
الصغيرة غير املربحــة )نظرا لنمو 
األراضي(،  وإصالحــات  الســاكنة 
ونظام القروض الزراعية الفاشــل، 
وسياسات االمتالك للحكومة التي 
تلحق أضرارا باألسواق، والفشل في 

ضمان أسعار الدعم األدنى.
وما يثير الســخرية هــو أن العديد 
من املشــكالت هي نتــاج للحلول 

السابقة التي لم تكن في محلها.
أن يقوم أي شخص سيقود  ينبغي 
املقبلة،  االنتخابــات  بعد  احلكومة 
بإصالحات شاملة للزراعة الهندية. 
وفشل احلكومة احلالية في مواجهة 
التحديات تؤكد أن هذا الشــخص 

ليس مودي.

ترجمة نعيمة أبروش  
يشغل شاشي ذارور، وكيل األمني 
العام لألمم املتحدة ســابقا والوزير 
الهندي للشئون اخلارجية وتنمية 
املوارد البشــرية ســابقا، منصب 
رئيس اللجنــة البرملانية الدائمة 
املعنية بالشؤون اخلارجية، وعضو 
برملاني ميثل املؤمتر الوطني الهندي.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org
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قصة قصيرة

رائد الكور

فوجئت في األسبوع املنصرم أثناء جتولي 
باعتقالي،  املدينــة  إحدى مكتبــات  في 
حيث مت اقتيادي إلى جهة أمنية مجهولة 
معصوب العينني، لم يُسمح لي باحلديث 
أو االعتراض بكلمات آليــة قالوها: »أنت 

معتقل، أغلق فمك وسر بهدوء«.
لم أسمع وأنا قابع داخل هذه املركبة سوى 
هفيف الريح ورنني الّلســلكي اخلاص مبن 
اعتقلوني، لم أشــعر أبًدا بوقوف املركبة 
على إشــارات املرور، رغم اكتظاظ املدينة 
بها، كم كانت ســريعة ومنسابة وكأنها 

ُخلقت لذاك الشيء.
إلى  وأنا أســتمع  تُفتح وتُغلــق  أبــواب 
بأبواب  أصوات احلديد واحتــكاك األقفال 
أكلها الصدأ، ُحّررت عيناي من األسر في 
غرفٍة ذات ملبة واحدة متدلية كمشــنقة 
على طاولة بكرســيني، وسيجارة ترسم 

زخرفتها في فضاء الضوء.
يرمقني مضيفــي بعينيه من دون حراك 
وكأنــه يقرأ وجهــي بتمعن، وفــي زاويٍة 

خلفه، وقف أحدهم مائًل برأسه مكتوف 
اليدين، ال يبدو عليه التوتر كما اآلخر.

مكبــل اليدين إلــى اخللف فــي غرفٍة 
مضيئٍة، إحــدى جدرانها من الزجاج، رمبا 

شخص ما خلفه يراقبنا ويستمع.
فتح ملًفا من األوراق كان موضوًعا على 
طاولتنا وبدأ التقليب بني األوراق، في تلك 
اللحظة رأيــت صورتي مع والدي عندما 
كنُت في الثانية من عمري، كانا ينظران 
لي وهما مبتســمان، ونظراتهم تقول ال 
تخَش شــيًئا يا بني نحن هنا، مدت أمي 
بيدي  الوصــول ألصابعها  حاولت  يدها، 
الصغيرة ذات الثانية مــن العمر، لكنه 
أغلق امللف على يد أمي محدًقا بي قائًل:
- في تاريخ 9-3-2010 اجتزت حدود الدولة 
بطريقٍة غير شرعية وغير مسموحة في 

أعراف دولتنا.
أنظر إلى الرجل في الزاوية وأتساءل في 

نفسي ملا هو واقف ال يجلس؟
- ال ميكنــك قطع احلدود! يكــّرر كلمه 

بنظراٍت أكثر حدّية.
كم جميل أن يشاركنا ذاك اخلجول خلف 

الزجاج. أعتقد أنه رئيسهم.
- أنــت مّتهم بتدمير الســياج احلدودي 

وكسر قواعد أقّرتها مجموعة كبيرة من 
الدول ودخــول أرض أنت ال متلكها، وليس 

لديك تصريٌح بدخولها.
ماذا تقول؟ يسألني.

أنظــر بعينيه الّلتني احمرتــا وأنظر إلى 
الرجل اآلخر مبتســًما مــن دون إظهار 

أسناني.
- أنــت خــارج عــن القانــون ومطلوب 
للعدالة، وحتى يســتتبَّ األمن يجب أن 

يُطبَّق القانون.
يشتاط غضًبا، فيقف بعيًدا عن الكرسي 

وهو يبربر بصوٍت منخفض.
متحمس،  وهو  اآلخر  الشخص  فيجلس 
أنت شــخص غير  إلــي ويقــول  ينظر 
متعــاون، وعلى مــا يبــدو أن زميلي قد 

غضب منك بعض الشيء.
بينمــا هو يتحــدث إلــي، زميله خلفه 
سيجارة  وأشــعل  احلائط  إلى  اســتند 
ونفث الدخــان بغضب وهــو ينظر إلى 
اجلدار الزجاجي، هنا تأكــّدت أن أحًدا ما 
خلف الزجــاج وأن وقتي لــم يِضع في 
إلى  نظرت  البوليسية.  األفلم  مشاهدة 

جليسي وأنا مبتسم كُمنتش.
- هل أنت الجئ؟ ســألني مضيفي وهو 

ميشق حاجبيه لألعلى وكأنه يعرف أكثر 

من زميله.

وهنا أيقنت أن التمرد والهروب هو تعريٌف 

بليٌغ للجوء.

- حســًنا هذا ليس مهًما، فغًدا ستتم 

إحالتك إلــى احملكمة، وســيتم توجيه 

االتهامات لك، وســيأخذ القانون مجراه 
ُمديًنا لك بتهٍم كثيرة كنت قد اقترفتها 

في حّق هذا البلد وقانونها.
- األســبوع املنصــرم كنت قــد طلبت 
بالهاتــف بيتزا من أحــد املطاعم! هل 

أعجبتك؟
- إذا كنت أنت مــن أعّدها فبكل تأكيد 

كانت لذيذة ومشبعة.
- هل هناك شيء تريد أن تضيفه؟

- نعم أنــا لم أدفع بقشــيش من أجل 
إيصال البيتزا، هل ميكنني أن أدفع اآلن؟

انطفأ الضوء بشكٍل مفاجئ في الغرفة 
وسمعت صوتًا يقول:

- أيها الســيد لقد انتهــى وقت العمل 
اليوم والســاعة اآلن الثامنــة، يجب أن 

نغلق املكتبة.
أغلقــُت الكتاب بهدوٍء شــديد حتى ال 
يلحظ من اعتقلونــي فرصة هروبي في 

الظلم.
- لكن ميكنك القدوم غًدا. قالت صاحبة 

املكتبة وهي حتمل محفظتها.
من أجل احملاكمة، أم استكمال التحقيق، 
أجبُتها بصــوٍت خافت اجتمــع به كّل 

بُر هاربًا. اخلوف وأنا أولي الدُّ

أشباح ُمغتربة

دراسة

اصدارات

مساحة البلد من أقصاها إلى أقصاها، 
يستحضرها مبجملها دفعة واحدة دون 
أن يترك فسحة من األمل أو االسترخاء 
في منت الرواية. ولم نكن لنشعر بعزاء 
يعوض ذلك القنــوط املوجع، لو ال تلك 
الســخرية احملببة واللذيذة املبثوثة في 
أكثر من مفصل مــن مفاصل الراوية، 
وقد عملت على كســر افق التوقع في 
مشهديات الرعب نفســه، وهي لعبة 
االخرس نفســه  يجيدها محمد غازي 
الســاخرة(  املقالة  كاتــب  )االخــرس 
فتتحطــم علــى صخرة ذلــك الوجع 
املأساوي  املشهد  وجحيميات  كوابيس 
الذي ينحرف به االخــرس إلى منطقة 
للدعابة أحياناً أو الكوميديا الســوداء. 
وهذا األمر بتقديري الشخصي لن يكون 
ســهل املنال في منت رواية تتحدث عن 
الرعب وتصنعــه  وحتتفي فيه بطريقة 
عجيبــة. وعليه فثمــة مخيلة حاذقة 

تقف وراء األداء املبهــر في هذه الرواية 
التي تشي بلغة وإداء جديدين. 

رواية »ليلة املعاطف الرئاســية« رواية 
مبهرة، وذات إيقــاع مختلف وأداء يكاد 
يكون شــخصي ومتفّرد فــي الكتابة 
الروائيــة / رواية ما بعــد احلداثة على 
وجــه اخلصــوص، في كل ما تنشــده 
من معطيات البحث فــي تخوم احلياة 
وصناعــة متثيلتها التــي يتفوق فيها 
اخليال علــى الواقع ويكون بدرجة اقناع 
على قدر كبير من األهمية. هذا ما حدث 
بالضبط في الليلة الرئاسية القاسية 
عند األخــرس. الليلة الواحدة التي متتد 
الى مســافة طويلة تتعدى ثلثة عقود 

من الزمن.

 زمنان لغويان متنافران!
يندر أن يتنّبــه الروائي إلى األداء اللغوي 
في روايته عندما تســتدعي املوضوعة 
طريقتني للكتابــة، أعني حاجة الرواية 
الى تقســيم اللغة الى أداءين في رواية 
واحــدة. يحدث ذلك بســبب أن الرواية 
جتري بخطني مختلفني، أحدهما واقعي 
يســجل فيه األخرس مشاهداته التي 
تغنيها جتربته الشــخصية وما تراكم 
عنده من اخلبرات الســردية وحفرياتها 
النــادرة، فتجعل مــن التوصيف الفتاً 
ومميــزاً. في حني يجري اخلــط اآلخر في 
الرواية بطابع فنتــازي يحّمله االخرس 
بوحاً تخيلياً غريباً في التفجيع والرعب، 
تقهقر  فــي  لتبدو شــخصياته  حتى 
ونكوص وارتداد على الدوام  )تبدأ الرواية 
وتنتهي  الكاتب،  القــارئ  اختطاف  في 
بجعله - اي هذا امُلتَطف نفســه-  في 
مشهديات العلقة احلميمة مع اجلنرال 
كوكــز( حميميــة الرعب والدهشــة 
الناجتة عن تلك العلقــة املركبة. وقد 
انتجــت حفلــة الرعــب الطويل هذه 
)اســتناداً ألشــعار اخلاتون(  واحدة من 
قضايــا املســكوت عنه وهــي كذبة 
االستبسال وترويجه / استبدال الهتاف 
الفائقة في  الشجاعة  الساذج مبنظور 
احلروب العبثية !. ما يشــير إلى تقهقر 
يحدث في الوقائــع العراقية على مدى 
وفضيلة  الطويل،  االستبدادي  تاريخها 
األخرس في هــذه الرواية إمنا كانت في 

ترســيخ هذه اخلصيصة باعتبارها من 
ملمح وســمات املغلوبــني العراقيني، 
وهــم ُكثــر بطبيعة احلــال. وقد عمل 
الروائــي على التفارق بني لغتني تتبنيان 
األداء في شــقيه الواقعــي والفنتازي. 
ذلــك أن الشــخصيات الســاردة في 
منطقــة الواقعي في الروايــة تتفارق 
لغتها وبلغــة بوحها عّمــا اجترحته 
الفنتازيا.  منطقة  في  الســاردين  لغة 

وهذا االجراء فــي التمييز والفصل بني 
نوعني من اخلطــاب في الرواية الواحدة، 
يكاد يكون نادرا وعصيا على كثيرين من 
كّتابها. ذلك ان االمر يحتاج على مهارة 

ودقة عاليتني. 
حبكة املعاطف الرئاســية في ليلتها 

الوحيدة !
ينفرط عقد احلبكة في أية رواية تفقد 
شــرط االمتاع، االمتــاع بوصفه قدرة 

الكاتب على مترير بوحه في لعبة السرد 
املشوقة، احلكائي الذي يندلق ويتصاعد 
وبالتالي، ســتجيئ  احلــدث..  ذروة  إلى 
متعة هــذه الرواية من خــلل احلبكة 
القويــة التي ميســك الروائي بجذوتها 
بطريقة ممتازة. حتى وإن بدت مســاحة 
عريضة من مشهديات الرواية – قاسية 
ومخيفة - ، إذ جتثم على ذهنية القارئ 
كوابيس ال حصر لها في فانتازيا االخرس 
وخطابه الواقعي على حد سواء، لكنه 
– أي القــارئ- لم يكن مبقــدوره أن يدير 
ظهره لنوع مــن الذوبان في قراءة األلم 
الغابر في وطن يضيع وينكســر ويذوي 
ثمة استبدال  وبالتالي  شيئا فشــيئا. 
لوظيفة اإلمتاع في هذه الرواية ، فبدالً 
من التشــويق الذي يتجه صوب املتعة، 
صــار هناك ما ميكننا نعتــه بالتطهير 
الذي يشد القارئ إلى رؤية روحه وجسده 
الشخصي في منت الرواية. انه نوع من 
»التطهير االرســطي« اذا جاز التعبير، 
العراقية  العنــف  تفريــغ لشــحنات 
الطويلة التي يحملهــا الفرد بطريقة 
باطنيــة وحتملهــا اجلماعــات بصورة 
معلنة تشي بالقبح الهائل الذي يغلف 
وجدان مرحلة سياسية واجتماعية من 
تاريخ العراق.. اوجــاع الضمير الذي لم 
يعد ســاطعاً، والتوحــش الهائل الذي 
يأخــذ باألفراد واجلماعــات الى حتفها 
وفقا لبراهني متعددة في ليلة املعاطف 

الرئاسية. 
الرواية تســجل بحفريات مروعة  هذه 
تاريخاً من الهزمية الشــخصية للحياة 
املدنية في العــراق، احلياة التي لم يكن 
مبقدورها أن تغادر »العســكرة« مرغمة 
أو طائعــة، وهي بذلــك تفضح األزمة 
العراقي  االنســان  لتحــوالت  اخلطيرة 
بالغة احلراجة، وبالغــة التأثير الطويل 
على حيوات أبنائه دون أن يشــتعل في 
األفق بريق ضمير جديد يشي بالنسيان. 
ليلــة املعاطف الرئاســية حملمد غازي 
االخرس تريد أن تقول ان الذاكرة املفعمة 
باأللم ماتزال قادرة على البوح وهي لم 
تغادر ذلك املصير املرعب والفنتازي الذي 
يتجدد كلما مرَّ منعطف حاد في تاريخ 

العراق.

علي سعدون
 

ال تنطلــق رواية محمد غــازي االخرس 
»ليلــة املعاطف الرئاســية« من ثيمة 
اخلوف والرعب  وأجواء الكابوس فحسب، 
إمنا تســاهم في صنع ترسيمة متقنة 
للتقهقــر الشــخصي الــذي ينتــاب 
شــخوص الروايــة، بقطــع النظر عن 
تكوينهــم الســردي ) شــجعاناً كانوا 
أم ابطــاالً مفترضني( ففــي كل احلالني 
الرعب واخلوف على كل  تســيطر هالة 
والشاحبة،  املستلبة  مجريات حيواتهم 
األمر الذي يشــي بوضــوح بالغ، أن هذه 
الروايــة اجلديدة التي تبتكر املســوغات 
ألداء مختلف في كتابــة الرواية، تعمد 
إلى أكثر من خطاب الســتعادة التاريخ 
مــن منظــور شــخصي ال يتقاطع مع 
الذاكرة العامة، لكنه يتقدمها في رؤية 
شــخصية تعبر حدود االلــم في إنتاج 
خطاب فني يريــد أن يغاير في التعامل 
مع املوضوعة الشائعة، موضوعة القمع 

التي تتكرر في سردها وشخوصها. 
»ليلة املعاطف الرئاسية« تريد لنفسها 
أن تنتظم في صف الروايات التي تغامر 
في حتشيد أكبر كمية من األلم وتبثها 
في وجــه القارئ، غير عابئة بردود الفعل 
االنسانية التي تتوخى املتعة في القراءة 
ابتــداء وتبحث عن فســحة اجلماليات 
ومشــاهد املهمل من احلياة ؛ وصوالً إلى 
ما عهدناه في أكثر من منوذج روائي يعمل 
على حفريات التاريخ واملعرفة واالشتغال 
على كتابة املنطقة املســكوت عنهما 

فيها. 
هــذه رواية ال تراهــن على ذلــك كله. 
ال تريــد أن تتســّلى مع القــارئ – قارئ 
التحديد  وجه  علــى  التقليدي  الروايات 
-، إنها تطمع بأكثر من ذلك، وستختط 
لنفسها منطاً تســجيلياً لتدوين البوح 
الذي ينبعث مــن مخيلة  الشــخصي 
األخــرس مبقصديــات تبــدأ وال تنتهي. 
وســيكون ذلك علمة فارقــة في هذه 
الروايــة، أعنــي أنها رواية تســجيلية 
االســتلب  نواح  بالنواح كله،  مخضبة 
الذين كانــا يتفشــيان على  والرعــب 

غالف الرواية

»ليلة المعاطف الرئاسية« تريد 
لنفسها أن تنتظم في صف 

الروايات التي تغامر في تحشيد 
أكبر كمية من األلم وتبثها في 

وجه القارئ، غير عابئة بردود 
الفعل االنسانية التي تتوخى 

المتعة في القراءة ابتداء وتبحث 
عن فسحة الجماليات ومشاهد 
المهمل من الحياة ؛ وصواًل إلى 
ما عهدناه في أكثر من نموذج 

روائي يعمل على حفريات التاريخ 
والمعرفة واالشتغال على كتابة 

المنطقة المسكوت عنهما 
فيها

»ليلة المعاطف الرئاسية« الباهرة والتقهقر الشخصي

كتاب: فلسفة البدائل كبار كتبوا في المخبر السري
الثقافية لميثم الجنابي في الرواية، فيما كتب الناقد والباحث 

دراسة  الطائي  األكادميي عدنان مهدي 
حتليلية عــن »الرومانتيكية والواقعية 

في الرواية«.
وكتــب اإلعلمي عبد حمــود الكناني 
عن الرواية كـ »واقع وصدمة املتلقي«، 
وفيما يخص تغير املعتقدات األساسية 
للشــخصية وردود أفعالها من خللها 
الرواية فقد كتب الناقد والشاعر احمد 

ألبياتي بحثا بهذا الصدد.
يوســف  والقاص  الناقد  تنــاول  فيما 
عبود جويعد عن هذه الرواية بحثا عن 
الصافية  والواقعية  والوضــوح  البناء 
التي كتب بها املؤلف ســالم بخشي 
الســيكولوجي  اجلانب  أما من  روايته، 
في الرواية فقد كتب الطبيب واملفكر 
الدكتور قاســم حســني صالح قراءة 
ســيكولوجية جديرة بالقراءة ،وركزت 
قراءة الصحفية حنان محمد حســن 
للرواية من حيث تأريخها لزمنني وتاريخ 
مفتــوح، أمــا الناقد األدبي األســتاذ 

إسماعيل إبراهيم فقد كتـــب بحثـا 
فـي  الداللـة  تقاطـــب هيكـــل  عن 

الروايـة.
الباحثة والناقدة آشــتي كمال تناولت 
فــي بحثها عن الرواية مســألة تعدد 
واستنتجت  الشخصيات،  وتنوع  الرؤى 
تتزاحــم  متكاملــة  »روايــة  أنهــا 
فيهــا وجهــات النظر وتتعــدد فيها 
الشخصيات والرواة بشكل أبداعي من 

دون هيمنة سردية..(.
وتضمن القســم الثاني مــن الكتاب 
عددا من احلوارات التي أجراها عدد من 
الصحفيني الذين ميثلون اجلرائد واجمللت 
املتنوعة واملواقع االلكترونية مع الروائي 
سالم بخشــي تضمنت محاور عديدة 
نترك للقــارئ متعة قراءتها بشــكل 
مفصــل في هــذا القســم ونكتفي 
بالقول بأنها أجريت من قبل صحفيني 
عراقيني عربا وكــردا، وقد اغنوا جوانب 
مهمة وكشفوا بعض األسرار اخلاصة 

فيما يتعلق بالرواية وراويها.

 
صــدر عن دار الثقافة والنشــر الكردية 
كتاب »كبــار كتبوا في املبر الســري« 
للمؤلف األســتاذ سالم بخشي ضمن 
سلسلة الكتب التي أصدرتها الدار في 
خطتها الســنوية التــي تتضمن عددا 
من الكتب الثقافيــة باللغتني الكردية 
والعربية ، يقع الكتاب بـ )136( صفحة 
من القطع املتوســط وهــو عبارة عن 
مجموعــة مقاالت نقديــة كتبها عدد 
من النقاد والباحثني العراقيني عن رواية 
»املبر الســري« للكاتب سالم بخشي، 
إضافة إلى عدد من احلوارات الصحفية 
والكلمات التي قيلت بحق الرواية خلل 

حفلة توقيع الكتاب.
ويضم الكتــاب بني دفتيه )10( عشــر 
مقاالت نقدية ساهم في صياغتها كل 
من الناقد حســب اهلل يحيى في »إدانة 
األســرار التي ال تســر أحــدا«، والناقد 
هشام أل مصطفى اجلاف الذي كتب عن 
التجريبي«  السرد  وترابطات  »منحنيات 

صدر حديثــا عــن دار ميزوبوتاميا كتاب 
القسم  الثقافية( وهو  البدائل  )فلسفة 
األول من املشروع الفلسفي التأسيسي، 
للكاتب ميثم اجلنابي، الكتاب بأربعمائة 
صفحــة من القطع الكبيــر، كما إن له 
لواحق بأربعة كتب سوف تصدر عن الدار 

قريبا.
أوليــة  "جتريبيــة"  صيغــة  والكتــاب 
النــص األصلي الذي لم  ومختصرة عن 
يكتمل بعد، والذي عمــل ويعمل عليه 
الكاتب في مجرى العقود الثلثة األخيرة، 
وهو من حيث احلجم فيما يبدو سيتجاوز 
ســبعة أو ثمانية أضعــاف هذا الكتاب، 
الكتــاب مقدمة وخامتة وعشــرة  ضم 

ابواب بثمانية وعشرين فصل.

اجلنابي  طــه  محمد  ميثــم  الدكتــور 
الفلســفية  العلوم  فــي  )بروفيســور 

واإلسلميات(

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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* إذا صادفتك مشــكلة شــخصية 
فمع من تتحدث وتبث لك همومك، 
هــل لديك صديــق مقرب تــروي له 

همومك الشخصية واخلاصة؟
- نعــم لي أصدقاء مقربــون من هذا 
النــوع. أوال أي مشــكلة تواجهنــي 
ســأبحثها مــع هيــرو، وإذا كانــت 
املشكلة سياسية أستشير نوشيروان 
مصطفــى إذا كان قريبا مني، فهذان 
لهما  أفتح  اللذين  الشــخصني  هما 
قلبي وأبوح لهما ما بصدري إميانا مني 
بإتزان عقليهما. وطبعا هناك أصدقاء 
آخرين أحتدث معهم ببعض الشــؤون 

كل في مجال عمله. 

* وكعائلــة طالبانية، هل أنتم على 
الطريقة النقشبندية أم القادرية؟

- نحن الطالبانية قادريون، كانت عندنا 
تكية خاصة بنــا، وكل طريقة لديها 
تكية فهي قادرية، ومن يدير )خانقاه( 
فهــو نقشــبندي، وكان أبي شــيخا 

للطريقة القادرية بكويسنجق.

* في شبابك مبن تأثرت أكثر؟
- هل تقصد شخصية كردية أم عربية 

أم عاملية؟

* بصورة عامة؟
- حســنا، في بداية حياتي ولنبدأ من 
كويســنجق أعجبت باألخ عمر دبابة، 
وأحــد املعلمني الذين درســوني و هو 
وكذلك  أمني معروف،  األســتاذ حمد 
باألســتاذين مختار ســعيد و مجيد 
الكردستاني  الصعيد  نورالدين، وعلى 
املال  و  بالقاضــي محمــد  أعجبــت 
كرديتني  كشــخصيتني  مصطفــى 
كبرتني و محبوبتــني، و على الصعيد 
العراقي كنت معجبا جدا بالشــاعر 
محمد مهدي اجلواهري و األستاذ عزيز 
اجلادرجي، و  و األســتاذ كامل  شريف 
آخريــن دون أن أعرفهــم. وفي مجال 
احلركة الشــيوعية أعجبت بستالني 
و ماوتســي تونــغ و هوشــي منة و 

دمييتروف.

* ومتى تعرفت بالشخصية الكردية 
احملبوبــة بشــير مشــير، ومــا هي 
ذكرياتك عنه، هل زرتــه في محله، 

وهل نشرت مقاالت بإسمه؟
- نعــم بالطبع فعلت، حــني ذهبت 
الى بغداد وجدت بشــير مشير رجال 
بســيطا ولكنه كردي وطني وأصيل، 
وكنا دائمــا جنلس مبحلــه للخياطة 
فــي احليدرخانة ويبيع فيهــا جرائدنا 
الكردية كـ) خبات( وغيرها من جرائد 
بثالثة  معجبا  وكان  الشيوعي.  احلزب 
أشــخاص، أنا و شمس الدين املفتي و 
جمال نبز، وكان يثــق بنا نحن الثالثة 
فقــط، حتى أنــه حني يغــادر محله 
يسلمنا مفتاح خزنته باحملل، و بالطبع 
حني كنا جنلــس معه مبحله و منتدحه 
و كنــت فعال أكتب له بعض املقاالت. 
أتذكر مرة أنه كتب مقاال حول التبغ، 
وكان ردا على مقــال ألحمد توفيق، و 
التبغ، ولكن  كان بشير خبيرا بشؤون 
كتاباتــه كانت ركيكة جــدا، فإمتنع 
اإلستاذ حلمي علي شريف من نشره 
في جريدة )خبــات(. وفي اليوم التالي 
أعاد بشــير كل نسخ اجلريدة الصادرة 
بذلك اليــوم الى املطبعة وقال"أحمد 
إبراهيم هذا )ويقصد األستاذ إبراهيم 
أحمــد الــذي كان رئيســا للتحرير(

ال يريــد أن يبرز بني ظهراني الشــعب 
الكردي رجــل حكيم مثلــي"! وكان 
رســول  مصطفى  الدكتورعزالديــن 
يذهب اليه و يشــاغب على األســتاذ 
إبراهيــم أحمد و يقول لــه بأنهم ال 
ينشــرون مقاالته عمدا ولكني ذهبت 
إليه وطمأنته بأن مقالته لم تصل الى 
اجلريدة ولهذا لم ينشــروه وإال كيف 
أن الينشــروا مقاالتك، وقلت  يجرأون 
له "إقرأ اجلريدة غدا صباحا وســترى 
مقالك منشورا فيها"! فقال "هذا ما 
قاله لي عزالدين" قلت له "يا أســتاذ 
التصدقه فهو شيوعي و يعادينا نحن 
ويشــاغب علينا" وكتبــت مقاال عن 
التبغ و نشــرته بإســم بشير مشير.

فإذا صادفك هــذا املقال فإعلم بأنني 
كاتبه.

باللغة  مقــاال  كتبــت  أخــرى  ومرة 
العربية ونشــرته بإسم بشير مشير، 
وفحواه رد وتوضيح لبعض تصريحات 
وزيــر اخلارجية اإليراني الــذي قال "أن 
أصــل الكرد مــن الفــرس". فكتبت 
املقال ردا عليه وقلت "أن الدراســات 
الفيلولوجية والبحوث األنثروبولوجية 
أثبتت بأن أصــل الفرس هو من الكرد 
وليس العكس، وعليه يجب أن يسكت 
الفــرس واليقولوا هذا الــكالم"..وذاع 
صيت املقال الذي كتبته بإسم بشير 
مشــير، وفي اليوم التالي ذهب احلاج 
مال ســعيد الــى محل بشــير و قال 
له "أســتاذ بشــير لقد قرأت مقالك 
فأجابه  فعــال".  جميال  مقــاال  وكان 
بشــير "طبعا أخي فأنــا ال أكتب إال 
مقاالت جميلة". فسأله احلاج "ولكن 
إســتعصت علي كلمتان باملقال فلم 
أفهمهمــا" فرد بشــير قائــال "هذه 
كلمات لن يفهمهــا واحد مثلك بل 
املال سعيد  احلكومة". فقال  تفهمها 
"ولكن يا أســتاذ أنا أعمل باجلريدة و 
أدرس بالكليــة أال يفترض أن أفهم ما 
وقال  تكتبه جلريدتي"؟ فغضب بشير 
له "أنا إبن اجللبية ال أكتب مقاالت كي 

تفهمها أنت، أنا أكتب للحكومة"!
وذات مرة حترش به الدكتور عزالدين مرة 
أخرى فذهب إليه وقال "أن عبدالكرمي 
أحمد  إبراهيم  األســتاذ  سأل  قاسم 
أيهما يعــني وزيــرا بحكومته، عوني 
فقال  أم بشــير مشــير"؟  يوســف 
األستاذ إبراهيم "أرى بأن عوني يوسف 
هو أفضل من بشير! وغضب األستاذ 
بشــير مرة أخرى وأعاد كميات جريدة 
)خبات( الى املطبعــة ثانية وقال "أنا 
لــن أبيع مثل هــذه اجلرائد"! فذهبت 
اليه وســمعته يقول "أحمد إبراهيم 
هذا اليريد أن يظهر أشخاص كفوئني 
بني شعبه، يريد أن يبرز نفسه فقط"، 
فذهبت إليه وقلت "يا أستاذ صدقني 
أن هــذا ليس كالم األســتاذ إبراهيم 
أحمد بل هــو كالم عزالدين، فهؤالء و 
)وكان  اليحبونك  الشــيوعيني  أقصد 
فلو  حينــذاك(  شــيوعيا  عزالديــن 
يحبونك فعال فليطلبوا من إبن عمي 
و هو  التبغ  الطالباني مديرعام  مكرم 
شــيوعي معهــم، أن يعينك عضوا 
بلجنة التبغ"!. وحــني ذهبنا الى عند 
مكرم، حتدث األستاذ بشير معه بهذا 
الشــأن فعال، ولكن مكــرم لم يكن 
ميتلك تلك الصالحيــة، حينها صدق 
بشــير ما قلته له بأن الشــيوعيون 
اليحبونه، و هكذا أعــاد بالغد جريدة 
وقال  املطبعة  الى  )آزادي( للشيوعيني 
لن أبيعها بعــد اآلن. وكانت لي معه 

ذكريات جميلة وعديدة.

* أنت كنــت معجبا جــدا بقصائد 
اجلواهري، فكيف تعرفت عليه؟

- كنت شــابا ولم أجد اللغة العربية 
بعد، كتــب اجلواهري قصيدة في نعي 
شقيقه جعفر حتدث فيها عن الشعب 
الكــردي، ولفتت تلك القصيدة نظري 
وأعجبت بها كثيرا وكيف أن شــاعرا 
كبيــرا كاجلواهري يذكــر الكرد بهذا 

الشكل البديع!
ثانوية  1948 كنت فــي  وفــي عــام 
كويســنجق و أنتخبــت ممثــال عــن 
املدينة للمشــاركة في مؤمتر الطلبة 
العراقيني املنعقد بســاحة السباع و 
حضره اجلواهري وألقى هناك قصيدته 
الشهيرة )يوم الشــهيد( وبعد أنهى 
قصيدتــه ذهبنا إليه لنســلم عليه 
والتصوير معه. كنــت معجبا به عن 
بعــد وبخاصــة أشــعاره التي كنت 
أقرأوها الى أن وصلت الى كلية احلقوق 
وهناك تعرفت باألخ زيور خطاب الذي 
كان بدوره معجبا باجلواهري، فقال لي 
"ملاذا التأتي معي نزور اجلواهري"؟ وكان 
اجلواهري في ذلك احلني يصدر جريدته 
ومقرها فــي احليدرخانة ببغداد فزرناه 
وعرفنا أنفســنا به كشــابني كرديني 
وطالبــني بكلية احلقــوق ومن مريدي 
شعره، فرحب بنا كثيرا. وإستمرت هذه 
الثورة  1958، وبعد  الى عــام  العالقة 
حني كنا نصدر جريدة )خبات( نطبعها 
العالقة  تطــورت  وهكذا  مبطبعتــه، 
بيننا وإعتبرنا أحد املقربني منه، وبعد 
ذلك أنتخبت عضــوا باللجنة اإلدارية 
لنقابة الصحفيني العراقيني و كان هو 
رئيسها وســاهم كل ذلك في تقربنا 

أكثر وتطور عالقتنا.

* وكيــف تقيم شــخصية ســعيد 
القزاز و زير الداخلية بالعهد امللكي؟

- كان أحــد الرجال الكــرد الرجعيني، 
ويحمــل عقيــدة رجعية آمــن بها، 
لكنــه مع ذلــك كان رجال شــجاعا 
ومقداما، ثقف نفســه بنفسه و كان 
رجال بســيطا، صحيح أن عمه توفيق 
القزاز ســاعده للوصول الى املناصب 
العليــا بالدولة، و ســاعده أيضا من 
ناحية املعيشــة، لكــن الرجل ثقف 
نفسه و تعب لكي يخلق لنفسه تلك 
الشخصية السياسية و اإلجتماعية 
املؤثرة. وأعتقد بأن ســعيد القزاز لم 
و  يكن جاسوســا ألحــد، وال عميال، 
لكنه كان مؤمنا بأنه من دون اإلنكليز 
ال ميكــن فعل أي شــيء فــي العراق، 
وبأن الكــرد كتب عل  جبينهم بأنهم 
لن يصبحــوا صاحب دولــة، و لذلك 
كان ينصح دومــا باإلهتمام بالتعليم 
لكي يحقق الشــعب الكردي تقدمه 

اإلجتماعي.

* وهل لديك أية ذكريات معينة معه؟
- أتذكر ذات ســنة بأننا كنا مبعدين 
متصرفا  القــزاز  وكان  املوصــل،  الى 
إليه للشــكوى ألننا لم  للواء، ذهبنا 
نستلم حقوقنا املادية من الدولة التي 
أبعدتنــا، وأعتقد بأنــه كان يحق لنا 
أن نتســلم مائتي فلس من احلكومة 
يوميا ولكنهم لم يعطونا ، فشكلنا 
وفدا ومعنا شخص يدعى قادر حاجي 
حسني اخلباز، وحني ذهبنا الى أمام باب 
املتصــرف كان هناك فراش كردي أبله 
إعترض طريقنا، وقال "جناب املتصرف 
التركي"،  يجتمع حاليا مع الســفير 
فقال قــادر اخلباز "إذهــب وقل له أن 
سفير كردستان واقف بالباب"! وفعال 
ذهب هــذا األحمق و أخبــر املتصرف 
بــأن "جماعة أتــت ملقابلتك ومعهم 
سفير كردستان "فضحك القزاز وقال 
حسنا ســألتقيهم فلينتظروا قليال. 
وحني خرج الســفير التركــي دخلنا 
عليه ورحب بنا وسألنا "أي منكم هو 
سفير كردســتان"؟ فقال قادر "أنا هو 
أنت"؟  جناب املتصرف"، فسأله "ومن 
قال "أنا قالة حاجي حســني، فكيف 
التعرفني"؟ فقــال "أوه قالة هذا أنت 
، كيف ال أعــرف كاكــة العامل من 
جماعة البارتــي". وكان يقصد كاكة 
فالح الذي كان حينذاك شــيوعيا. ثم 
ســأل "ومن منكم عمر دبابة"؟ وكان 
يتقدمنــا فقال "أنا هو" ثم أجنز لنا ما 
طلبنا وقال "أنا أعرف بأنكم جترون  وراء 
الســراب! فكردســتان لن تكون دولة 
أبدا، ولو تأكدت يوما بأنها ســتصبح 
كذلك لسبقتكم جميعا في اإلنتماء 
للحركة القومية، مع ذلك هذا طريق 
إخترمتوه ألنفســكم  وما أســتطيع 
فعله لكم لن أتردد "وخابر من مكتبه 
مدير املالية وأمره بصرف مستحقاتنا 
فورا، ثــم إلتفت الى عمر وقال "دعونا 
نتجــاذب أطراف احلديــث قليال ريثما 
يهيئــون املال، وأســالك ياعمر ها أنا 
لبيت مطلبكم وتعاونت معكم، فقل 
لي لــو وصلتم الى الســلطة فماذا 
أنتم فاعلــون بي"؟صمت عمر قليال.
فقال القزاز "قل ياعمر وال حتف"! قال 
عمر "تريد الصدق"؟  قال "بلى"، فقال 
"ســنحولك الى محكمة الشعب". 
وبعد سنوات حني أحيل سعيد القزاز 
برئاسة  الشــعب  الى محكمة  فعال 
املهداوي طلب من عمر دبابة أن يشهد 
ضده، فأبــى وقال "لقــد وقف معنا 

وقفة رجولية فلن أشهد ضده أبدا".
في تلك اجللســة كنت جالســا في 
املقدمة وربيت شــاربا كثيفا، فسأل 
القزاز "ومن هذا الشــاب الذي نقش 
على وجهه شاربي ستالني"؟ قال عمر 

"هذا جالل إبن الشــيخ حسام الدين 
الطالبانــي" فناداني وقــال تعال الى 
قربي، وتذكر أنه حني كان متصرفا زار 
الصف  في  حينها  وكنت  كويسنجق 
الرابع أو اخلامــس اإلبتدائي وجاء الى 
صفنا فســألني املعلم عن إصالحات 
الوالــي مدحت باشــا والــي بغداد، 
فأجبته بتفوق، فســأل سعيد القزاز 
عني فقالوا له أنه جالل إبن الشــيخ 
حسام الدين فعلق قائال "الطالبانيني 
فإما هم  الى قســمني،  ينقســمون 
أذكى الناس مثل هذا الولد وأشار الي، 
أو هم أكثر الناس حمقا و نطق بإسم 

شخص".
وتذكــر ذلك وقال مازحــا "تعال قربي 
حتى  أنتف شاربيك"! فقلت له "هذا 
ليس شــارب ســتالني، بل هو شارب 
كردي إيزيدي أصيــل".! فقال "يا بني 
متى كان الشــارب الكــردي هكذا"؟ 
لقد إحترمنا كثيرا و حتدث بكالم حلو 
مع أن بعضا من كالمه لم يكن يليق 
برجل دولة خاصة حــني قال "عندما 
كان همزة عبــداهلل مختفيا و كتب 
رسالة ســرية الي يطلب فيها تعيني 
إبن خاله صالح رئيسا للعمال بشرط 
أن يقبــض راتبه وال يــداوم، نفذت له 

طلبه وعينت إبن خاله دون دوام".

*ومتى بكيت آخر مرة وملاذا؟
- بكيت حني أستشهد السيد محمد 
باقــر احلكيــم، فكان فقده خســارة 

كبيرة جدا للعراق و للكرد أيضا.

* وهل حتب الشعر ومن هم الشعراء 
الذين حتب قراءة قصائدهم؟

- واهلل أنا أحب الشــعر كثيرا، ولكني 
أميل أكثر  للشعر الكالسيكي، وأقرأ 
اشعار األســتاذ إبراهيم أحمد و فائق 
بيكس وبيرميرد. ومن الشــعر احلديث 
ومن  بيكس،  شــيركو  أشــعار  أحب 
العرب يقــف اجلواهري باملقام األعلى، 

ثم كاظم السماوي.

* وهل كتبت الشعر يوما ؟
- حاولــت ذات مرة و كتبت فعال بيتني 
أو ثالثــة ولكني لم أكملها، فلم يأتي 

اإللهام الشعري قتركته.

* وما ميولك املوســيقية والغنائية 
وملن حتب أن تسمع؟

- أنــا رجعي فــي إختياراتــي، حب أن 
أســمع القدمي، فمن الكرد أحب صوت 
ســيوة و مرمي خان و حسن زيرك وعلي 
أصغــر كردســتاني و طاهــر توفيق 
و آخريــن. ومــن العــرب طبعا صوت 
السيدة أم كلثوم و محمد عبدالوهاب 

و فيروز و صباح.

* هل خضت املعارك في طفولتك؟
- طبعــا وذات مــرة خضنــا معركة 

احمللتني وصدعوا رأسي بحجر.

* أي األلوان تهوى؟
- األحمر.

والفصول؟
- الربيع.

*ومتى كانت آخر مرة ذهبت فيها الى 
السينما أو املسرح؟

- لــو رديــت عليــك ســتقول ثانية 
بأننــي رجعي، لم تكن لــي أية رغبة 
بالسينما، فطوال عمري ال أظن بأنني 
رحــت الى الســينما أكثر من خمس 
مرات، فمثال، مرة ذهبت ملشاهدة فلم 
)سقوط برلني( ثم كفاح املارشال تيتو 
في جبال يوغســالفيا، ثم )القلب له 
وحدي( لصباح، ثم )دنانير( للسيدة أم 
كلثوم، غير ذلك لم أتردد الى السينما 
إال في بعــض األحيان مع هيرو وكنت 

أنام و هي تشاهد الفلم.

* ما كان إحساسك عند زواج آبنائك 
بافيل و قباد، وهل إستشــاروك في 

ذلك؟
نعم إستشــاروني ولكــن كما يقال 
"مشــورة احلموات" ودعنــي أروي لك 
ذلك، جاء بافل ذات يــوم وقال "كاكة 
)هــو يخاطبني بكاكــة( دعنا ندخل 
أريد  لغرفة وحدنا فلدي شــأن خاص 
أن احدثك بــه، فقلت له "وما حاجتنا 
الى غرفــة خاصة تعال إجلس وقل ما 
تريد"، قال "لكنه شــأن خاص"، قلت 
"ملــاذا بني هل تنــوي اإلنقالب علي"؟ 
قــال "ال"، قلت "إذن ماهــو هذا األمر 
اخلاص"؟ قال "أريد أن أتزوج" فقلت له 

"مبارك إن شاء اهلل". 
قال "ولكــن التي أريدها كردية"، قلت 
"هذا أفضل"! قــال "هي الفة"! قلت 
"هذا شــأنك و إختيارك، و أعرف بأنها 
إبنــة املال بختيار وأنا ســعيد بذلك"، 
هذا كل ما إستشــارني فيه بافل. أما 
قباد فكان يحب فتاة منذ فترة طويلة، 
وهو أيضا إستشارني بقدر بافل وقال 
أتــزوج"؟ قلت "هذا  أن  أريــد  "كاكة 
شــأنك بني إفعل ما تريــد فهذا أمر 
يخصك فال مانع عنــدي ، فإذا ترغب 

فهنئيا لك ومبارك عليك".

* وهــل ترمنت بأغنية وســط الناس 
قط؟

- إي واهلل فعلت، حني كنت طالبا رددت 
أناشيد وطنية باملدرسة، وفي )ناوزنك( 
رددتها و خاصة في املناسبات اجلميلة 

و أعياد رأس السنة كنت أغني، ولكن 
صوتي لم يكن جميال.

* وكيف حالك مع الدبكة الكردية؟
- كنت أحبها في شبابي وأجيد جميع 
أنواعها، والعام الــذي ذهبنا فيه الى 
مهرجان وارشــو أديت الدبكة هناك، 
ولكني نسيتها اليوم فال أعرف منها 

شيئا.

* هــل تفضــل املالبــس الكردية أم 
مالبس األفندية؟

- حــني كنا فــي اجلبل كنــت أرتدي 
املالبــس الكردية، وطبعــا في املدينة 

البد من القاط األفندي.

* ما يقرب شيخ جنكي منك؟
- هو أخي األكبر، نحن شــقيقان من 
ناحية األم، والشــيخ جنكي هو أخي 
الذيــن لهم أفضال  الكبير وهو أحد 
كثيرة علي، حني كانــت أموري املالي 
صعبة يساعدني، وفي شبابي دعمني 
كثيرا، وحني كنت أســجن يساندني 
ويســعى لإلفراج عني، لقد ساعدني 

كثيرا وله أفضاله علي.

* هذا يعني أنك وحيد أبيك؟
- نعم هو كذلك.

* وكم ساعة تتفرج على التلفزيون 
وما البرامج التي تعجبك؟

-العالقــة قوية لــي مــع التلفزيون 
أيضــا، أتابعــه فقــط أثنــاء إذاعة 
األخبار واألحــداث املهمة، و أتابع قناة  
أراقب عن كثب  وأحيانا  )كوردســات( 
محطة صوت كردســتان لكي أعرف 
لســت  ولكن  أمورها،  متشــي  كيف 
القراءة  أفضل  التلفزيون،  مدمنا على 
علــى مثل هذه األشــياء فــي أوقات 

فراغي.
* هل تعرف سياقة السيارة؟

- كال ال أعرف السياقة.

*إذا أبعــدت الى جزيرة ما وســمحوا 
لــك بحمل ثالثة كتــب فقط، فمن 

تختار؟
- ديوان اجلواهري و مختارات ماوتســي 

تونغ و أي كتاب آخر عن الكرد.

* هل دونت مذكراتك؟
- نعم.

* بحياتك السياســية  متى شعرت 
بقمة سعادتك و زهوت بإنتصارك؟

- أشــبه مســاري السياسي بالسير 
على ســكتي قطــار، ولســت نادما 
على ذلك، الســكة األولى هي طريق 
الكردستاني،  القومي للتحرر  النضال 
أي مرحلة النضــال التحرري الوطني 
الكردستاني، واآلخرى أفكاري اليسارية 
وإميانــي العميق مببادئ اإلشــتراكية، 
على هذين اخلطني ســلكت طريقي، 
وعلى كل احلال فالقطار في مســيره 
ميينا  ونزوال،  يصادف منحدرات صعودا 
ويســارا، ولكني ثبتت نفســي على 
اخلطني ولستا نادما على هذا اإلختيار 

الشخصي.

التــي  احلزينــة  املراحــل  *وماهــي 
صادفتهــا، وهل حتســرت على يوم 

مضى عليك؟
- اليــوم الذي إنهــارت فيه جمهورية 
مهاباد كنــت بعتبة دخولي الى اجملال 
السياســي، أوعتبر يوم سناعي بهذا 
اخلبر  أســوأ وأحزن أيام حياتي. واليم 
الثاني هو اليوم الــذي قرر فيه رفاقي 
اللجوء الــى إيران وكنت رافضا لذلك، 
فبكيــت حينها، وكانت املــرة األولى 
موقف  بســبب  فيهــا  أبكي  التــي 
سياســي وكان ذلك عام 1964.طبعا 
أيام إنهيار ثورة أيلول كانت أيضا أياما 

حزينة بالنسبة لي.

* كل إنســان له أماني و أحالم، فما 
كانت أمنياتك؟

- أملـــي وأمنيتـــي باحليـــاة أن أرى 
حتـــرر شعبـي من كل ماحـل بـه من 
املآسـي والويالت، ثم أتقاعد وأجلـس 
وأخلــــق لنفســـي جـــوا هادئـــا 
لألعمال  و  للكتابة  فيـــه  أنصـــرف 

الفكريـة.

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 67
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هوشي منه نوشيروان مصطفى

اليوم الذي إنهارت فيه جمهورية مهاباد كنت بعتبة دخولي الى المجال 
السياسي، أوعتبر يوم سناعي بهذا الخبر  أسوأ وأحزن أيام حياتي. واليم الثاني 

هو اليوم الذي قرر فيه رفاقي اللجوء الى إيران وكنت رافضا لذلك، فبكيت حينها، 
وكانت المرة األولى التي أبكي فيها بسبب موقف سياسي وكان ذلك عام 1964.

طبعا أيام إنهيار ثورة أيلول كانت أيضا أياما حزينة بالنسبة لي
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مينسك ـ وكاالت:
أكد تاج الدين ســيف، أحد مالك 
نادي دينامو بريســت البيالروسي، 
أن عقــد النــادي مع األســطورة 
زال  دييجو مارادونا، ما  األرجنتينية 

ساريا في رئاسة مجلس اإلدارة.
وأوضــح تــاج الديــن، أنــه ليس 
فريق  لتدريب  مارادونا  ذهاب  معنى 
أنــه أنهى  دروادوس املكســيكي، 
االرتباط مع دينامو بريست، مشيرا 
إلــى أن العقد ميتد لـ3 ســنوات.

»التجربة  ســيف  الدين  تاج  وقال 
البيالروسية مع األسطورة العاملية 
مارادونا مــا زالت قائمــة، وهناك 
الكثيــر من األفكار التي ســيتم 
أرض  علــى  مســتقبال  ترجمتها 
الواقع، وهنــاك مخططات كبيرة 
نفكر فيها معا، وسيتم تطبيقها 
على أرض الواقع سواء في اإلمارات 
»نتابع  بيالروســيا«.وأضاف:  أو في 
مــا يقدمــه مارادونــا مــع ناديه 
املكســيكي، ويهمنــا بالطبع أن 

يقدم املســتوى الفني املأمول في 
هذه التجربة«.

وحتدث تاج الدين، عــن اخلامت الذي 
يظهره مارادونــا كثيرا في العديد 
وحتى  الرياضيــة  املواقــف  مــن 
االجتماعيــة قائــال: »حتدث معي 
األسطورة عن رغبته في ارتداء خامت 
جديد، فقلت له من املهم أن ترتدي 

أفخم اخلوامت«.
وتابع »قمنــا بصناعة خامت متميز 
للغاية حيــث أحضرنا متخصص 

في صناعة اخلوامت، وأخذ املقاسات 
اخلاصة بإصبع األســطورة وكانت 
املفاجأة التي لم يصدقها مارادونا 
أن مكونــات اخلامت مــن حجر من 
أحجار السلطان سليمان القانوني 

و4 قطع من املاس«.
وختم »هو خامت من الذهب األبيض 
يتفاخر  مارادونا، وجعله  أبهر  الذي 
به أمام الكاميــرات، وتأكيدا على 
العالقة املتينــة التي تربطنا معه 

ونادي دينامو بريست«.

مالك دينامو بريست ُيفصح عن مكونات خاتم مارادونا
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العواصم ـ وكاالت:

يستضيف أياكس أمستردام، ريال 
مدريد في ذهاب دور الـ16 لبطولة 
أوروبــا، على ملعب  دوري أبطــال 
»يوهــان كرويــف أرينا«.. مســاء 
اليــوم االربعاء، وأوقعــت القرعة 
طموحات  طريق  في  اللقب  حامل 
أياكس أمستردام، الذي وصل لهذه 
املرحلة من البطولة ألول مرة منذ 

13 عاما.
التقى ريــال مدريد بأياكس في دور 
األبطال  دوري  لبطولــة  اجملموعات 
الفريق  وجنح   ،1996-1995 موسم 
الهولندي في حتقيق االنتصار على 
امللكي فــي لقائي الذهاب واإلياب، 

في إجناز كبير.
 ومنذ ذلك احلني تقابل الفريقان في 
البطولة في 6 مباريات، في مراحل 
 ،2011-2010 ملواســم  اجملموعات 
و2011-2012، و2012-2013، وحقق 
فيها امليرجني االنتصار وبعدد كبير 
من األهداف، لُيشكل ُعقدة للنادي 

الهولندي.
ريــال مدريد  واجه  وبشــكل عام 
أياكس في 12 مباراة في البطولة 
االنتصار  امللكــي  حقق  األوروبية، 
انتصارات   4 7 مباريات، مقابل  في 
جمع  وحيــد  وتعــادل  ألياكــس، 
الفريقني.وأمطــر امللكي شــباك 
أياكــس أمســتردام بـــ24 هدفا، 
مقابــل 10 أهداف فقــط للفريق 
الهولندي.. وأياكس هذا املوســم 
ميلك جيال مميزًا من النجوم الشباب 
الذيــن جذبــوا أنظار كبــار أوروبا 
نحوهم، بتألقهــم وأدائهم الرائع 
مع الفريق الهولنــدي، والذي يُعد 

دائما منبعا للنجوم.

ويعــول النــادي وجماهيــره على 
النجوم الشــباب مثل فرينكي دي 
ريال  يوجن الذي ســتكون مواجهة 
مدريــد مبثابة رهان خــاص له، ال 
ســيما وأنــه أمت انتقاله لصفوف 
برشــلونة خالل فتــرة االنتقاالت 

على  االنتصار  وسيكون  الشتوية، 
امللكــي مبثابــة »عربــون محبة« 
أياكس  البارســا.وميلك  جلماهيــر 
العديد من املواهب الشــابة أيًضا 
مثــل ماتيــاس دي ليخــت الذي 
ســيقود دفاع أياكس أمال بإيقاف 

حكيم  واملغربي  امليرجنــي،  هجوم 
زياش في خط الهجوم.

أيًضا  أياكس  ميلك  املواهب  بخالف 
سيلعبون  خبرات،  أصحاب  العبني 
دورًا مهًمــا في هذه املواجهة التي 

لن تكون سهلة على الطرفني.

ســيكون  أياكس  أســلحة  وأبرز 
الصربي دوشــان تاديتش املهاجم 
صاحب الـــ30 عاما، والذي يعتلي 
أبطال  دوري  بطولة  صدارة هدافي 
أوروبا، مناصفة مع البولندي روبرت 
بايرن  مهاجــم  ليفاندوفســكي 

ميونخ األملاني.
بليند  دالــي  الهولنــدي  وأيًضــا 
)28 عامــا( الذي ميلــك خبرة في 
املالعب األوروبيــة، خالل فترته مع 

مانشستر يونايتد اإلجنليزي.
وســيكون لكالس يان هونتالر جنم 
والعب  عاما(،   35( احلالــي  أياكس 
ريال مدريد السابق دورًا كبيرًا حال 
مت االعتماد عليه فــي املباراة، وهو 
الذي صال وجال في كبرى الدوريات 

األوروبية خالل مسيرته.
مــن جانب اخــر، أعلن بوروســيا 
دورمتونــد، موقــف قائــده ماركو 
رويس، من املشــاركة فــي ذهاب 
أوروبا أمام  ثمن نهائي دوري أبطال 
اليوم  مساء  هوتســبير،  توتنهام 
كيل،  سيباســتيان  األربعاء.وقال 
للصحفيني  دورمتونــد،  مســؤول 
»رويس لن يشارك، كنا نرغب بكل 
تأكيد في وجــوده معنا في لندن 
ألن حضــوره يتســبب في بعض 
اخلوف للمنافس، لكننا ســنحاول 
تعويــض غيابــه«. وأصيب رويس، 
17 هدفــا مع دورمتوند  الذي أحرز 
املوسم  هذا  املســابقات  كل  في 
ويتصدر قائمة هدافي ناديه، خالل 
اخلسارة أمام فيردر برمين في كأس 
أملانيا األســبوع املاضي، وغاب عن 
التعادل مــع هوفنهامي في الدوري 
احمللي.ومــن املتوقــع أن يشــارك 
جادون سانشــو، الالعب اإلجنليزي 
البالغ عمــره 18 عاما، والذي أحرز 
8 أهداف ومرر عشر كرات حاسمة 
في كل املسابقات، بدال من اجلناح 
رويس في التشــكيلة األساسية 
إذا كان  بعد  يتضح  لدورمتوند.ولم 
بوســع الهــداف اخلطيــر رويس، 
اخلامس  في  اإليــاب  مباراة  خوض 

من آذار.

دورتموند يعلن موقف رويس النهائي من موقعة توتنهام

عقـدة الـ 24 عامـا تطـارد أياكـس أمـام 
ريـال مدريـد فـي دوري أبطـال أوروبـا

مباراة سابقة الياكس أمستردام

روما ـ وكاالت:
أعلن يوفنتوس مســاء أول أمس، تعاقده رسمًيا 
مع العب آرســنال اإلجنليزي، بدايــة من الصيف 
املقبل.وقــال النــادي، خــالل بيان عبــر موقعه 
الرســمي: »يُعلن يوفنتوس إمتام التعاقد مع آرون 
رامزي، العب آرسنال، بداية من يوليو 2019، وحتى 
30 يونيو 2023، وســيتحمل يوفنتوس رســوًما 
إضافية بقيمة 3.7 مليون يورو، مستحقة الدفع 

في 10 يوليو 2019«.
 وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رامزي سيحصل 
على راتــب يتخطــى حاجز الـــ400 ألف جنيه 
إســترليني مع يوفنتوس. وبدأ رامزي مســيرته 
في صفوف فريق كارديف ســيتي، قبل أن ينضم 
لصفوف آرســنال عام 2008، وخرج على ســبيل 
اإلعارة إلى نوتنجهام فورســت وكارديف، قبل أن 
يلعب بصفوف املدفعجية بشــكل منتظم في 

الفترة بني 2011 وحتى املوسم اجلاري.
 ودخل الويلزي في مفاوضات مع آرسنال لتجديد 
عقــده الذي ينتهي في الصيف املقبل، لكن إدارة 
اجلانرز ســحبت عرضها في تشــرين أول املاضي، 
وتركت الويلزي حرًا ملناقشة مصيره والرحيل عن 

جدران النادي اللندني.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
تعرض البرازيلي ديفيرسون، مهاجم فريق بامليراس 
الذي ينافس بدوري الدرجة األولى البرازيلي، لعقوبة 
اإليقــاف 6 مباريــات، بعدما »بصــق« على خصم 
في مباراة كالسيكو ســاو باولو، التي أقيمت أمام 

كورينثيانز في الثاني من شباط اجلاري.
وصــدر قرار اإليقاف من محكمــة العدل الرياضية 
في ساو باولو، التي فرضت على الالعب أقل عقوبة 
ممكنة، نظــرا ألن هــذا النوع مــن اخملالفات تصل 
عقوبتــه في البرازيل إلى اإليقــاف 12 مباراة كحد 

أقصى.
وبدأ العب فريقي ليفانتي وأالفيس اإلســبانيني في 
تنفيــذ العقوبة اعتبارا من أمس االثنني وســيعود 
للعــب في اجلولــة األخيرة من املرحلــة األولى من 
بطولة ســاو باولــو، وهي املســابقة احمللية األكثر 

أهمية في البالد.
وتعرض ديفيرســون للطرد خالل هزمية فريقه أمام 
كورينثيانز )0-1( بعدما بصق على الالعب ريتشــاد 
في الدقيقة 87 من عمــر اللقاء، بينما كان احلكم 
على مسافة أمتار قليل منه.وبرر ديفيرسون تصرفه 
أمام احملكمة بأنه »تلقى ركلــة في الرأس« بعدما 
احتسب عليه خطأ، ولكنه أكد أنه ندم كثيرا على 
ما قام وأنه اعتذر عبر شبكات التواصل االجتماعي.

يوفنتوس يتعاقد 
مع رامزي

إيقاف مهاجم 
بالميراس 6 مباريات
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مفكرة اليوم

أياكس ـ ريال مدريد
توتنهام ـ دورتموند

دوري أبطال أوروبا

لندن ـ وكاالت:
أولــي جونار  النرويجــي  اختيــر 
سولسكاير مدرب نادي مانشستر 
يونايتد كأفضل مدرب في الدوري 
اإلنكليزي لشهر يناير املاضي بعد 
حققها  التي  اإليجابيــة  النتائج 
مع الفريق فــي البطولة وإحرازه 
العالمة شبه الكاملة بتسجيله 
في  وحيداً  انتصارات وتعادالً  ثالثة 
أربع مباريات خالل الشهر املاضي.

وجــاء اختيار سولســكاير مدرباً 
لشــهر ينايــر بعد فتــرة وجيزة 
الفني  توليــه مهام اجلهــاز  من 
لـ"اليونايتــد"، حيث تعاقد معه 
بصفة موقتة في منتصف شهر 

بديالً  املاضــي ليحل  االول  كانون 
للبرتغالــي جوزيــه مورينيو بعد 
بثالثية  ليفربول  أمام  الســقوط 

في بطولة الدوري احمللي.
وهــذا ولم يخســر مانشســتر 
أي مباراة مع سولسكاير  يونايتد 
، برغم انه خاض حتت إشرافه 11 
املمتاز  الدوري  بطولتي  في  مباراة 
وكأس االحتاد.. وبهذه اجلائزة يتفوق 
املــدرب النرويجــي الصاعد على 
كبــار مدربي األنديــة اإلنكليزية 
يورغن  األملانــي  الثنائي  خاصــة 
اإلسباني  و  ليفربول  كلوب مدرب 
بيب غوارديوال مدرب مانشســتر 

سيتي.

واصبــح سولســكاير أول مدرب 
بجائزة  يتوج  يونايتد  ملانشســتر 
نالها  ان  منــذ  الشــهر  مــدرب 
الســير  اإلســكتلندي  املــدرب 
اليكــس فيرغســون في شــهر 
أكتوبــر مــن عــام 2012 ، حيث 
عجز  كل من اإلسكتلندي دافيد 
مويز والهولنــدي لويس فان غال 
والبرتغالــي جوزيــه مورينيو في 
إحرازهــا ، لذلك تعتبــر جماهير 
باجلائزة  تتويج سولسكاير  النادي 
مؤشــراً إيجابيــاً فــي املهمــة 

الصعبة.
وزادت فرحــة اجلماهيــر بالنتائج 
التــي حققهــا الفريق ثــم فوز 

مــدرب  بجائــزة  سولســكاير 
الشــهر ، لتكتمل هــذه األفراح 
اإلنكليزي  الدولي  املهاجم  بإحراز 
ماركوس راشــفورد بجائزة العب 
الشــهر كانــون الثانــي بعدما 
بصم هو اآلخر على عروض فنية 
مثل  مثله  متميــزة  وتهديفيــة 

بقية العبي الفريق .
ويُعــد راشــفورد اول العــب من 
بالعب  يتوج  يونايتد  مانشســتر 
الشــهر منــذ ان نالهــا الالعب 
االســبق فــي الفريــق املهاجم 
إبراهيموفيتش  زالتان  الســويدي 
في شــهر كانــون االول من عام 

. 2016

سولسكاير اول مدرب لمانشستر يونايتد يتوج بجائزة الشهر منذ عام 2012

لندن ـ وكاالت:
اغويرو  سيرجيو  األرجنتيني  التحق 
نادي مانشســتر ســيتي  مهاجم 
باإلنكليــزي اآلن شــيرر املهاجــم 
االســبق لناديــي بالكبيــرن روفرز 
ترتيب  صــدارة  فــي  ونيوكاســل 
الالعبني األكثر تســجيالً للهاتريك 
في تاريخ بطولة الدوري اإلنكليزي .

اغويــرو قد ســجل هاتريكا  وكان 
) ثالثــة أهداف فــي مباراة  جديدا 
واحدة ( خالل املواجهة القوية التي 
سيتي  مانشســتر  فريقه  جمعت 
بضيفه تشيلسي في قمة مباريات 
اجلولة السادســة والعشــرين من 
انتهت  بعدما  احمللي،  الدوري  بطولة 
املباراة بفوز أصحاب األرض بســتة 
ويعتبــر هاتريك  اهــداف نظيفة.. 
أغويرو فــي مرمى تشيلســي هو 
الهاتريــك احلــادي عشــر ، الــذي 
يبصمــه املهاجــم األرجنتيني في 
اإلنكليزي  الدوري  ببطولة  مسيرته 
التي بدأت منذ صيف عام 2011 مع 

نادي مانشستر سيتي.
هذا وظل اآلن شيرر يتصدر الترتيب 
بعدما اعتزل عام 2006 وفي رصيده 
11 "هاتريكا"، سجلها مع بالكبيرن 
روفرز و نيوكاسل.. وأصبح املهاجم 
األرجنتيني بحاجة لتسجيل ثالثية 
جديدة من أجل اإلنفراد في الصدراة، 
والبصــم على اســمه بأحرف من 
ذهب فــي تاريخ النادي ومســابقة 

"البرمييرليغ" .
وســبق الغويــرو ان بصــم علــى 
تشيلســي  مرمى  في  "هاتريــك" 
من موســم  اإلياب  مرحلــة  خالل 
املباراة  انتهت  عندما   )2016-2015(
بثالثة اهداف نظيفة حملت توقيع 

املهاجم األرجنتيني .
على  حالياً  وشــيرر  اغويرو  ويتفوق 
املهاجــم اإلنكليــزي روبــي فاولر 
ليفربول،  لنــادي  الســابق  الالعب 
والذي ســجل 9 هاتريــكات ، كما 
يتفــوق الثنائــي على الفرنســي 
تيري هنري مهاجم الســابق لنادي 
أرســنال واإلنكليزي مايــكل اوين، 

8 هاتريكات، ومعهم  اللذين سجال 
الهداف احلالي  اإلنكليزي هاري كني 
لنــادي توتنهام هوتســبير بنفس 

الرصيد .
وتشــير إحصائيات املوقع الرسمي 
ملســابقة الــدوري اإلنكليــزي الى 
تفوق اغويرو على شــيرر في معدل 
حيث   ، )هاتريك(  للثالثية  تسجيله 
احتــاج املهاجم اإلنكليــزي لـ 40 
مباراة لتحقيق هــذا املعدل، بينما 
إحتاج املهاجــم األرجنتيني إلى 24 

مباراة فقط .
وسجل اغويرو 11 ثالثية في شباك 
منافســيه، حيث أحــرز "هاتريكا" 

في مرمى تشيلســي ونيوكاســل  
)مرتــني( ، فيما ســجل "هاتريكا" 
وحيــدا في شــباك أنديــة ويغان 
بارك  كوينز  و  هوتســبير  وتوتنهام 
رينجرز ،  واتفورد و ليســتر سيتي و 

هودرسفيلد و أرسنال.
ويعتبــر اول هاتريــك ألغويــرو في 
شــباك ويغان خالل شهر سبتمبر 
من عام 2011 أي في موسمه األول 
مع مانشستر سيتي ، وحتديداً بعد 
اسابيع قليلة من انتقاله لصفوفه 
قادمــاً من نــادي اتلتيكــو مدريد 

اإلسباني.
ســجله  الذي  الهاتريك  وبفضــل 
أغويرو في شــباك تشيلسي ، فقد 
اصبــح افضل هــداف فــي تاريخ 
مانشســتر ســيتي برصيــد 160 
هدفا، مزيحا اســم هدافه األسبق 
الذي ســجل  بروك  إريك  اإلنكليزي 
158 هدفاً حتى عــام 1940 ، وذلك 
في  املسجلة  األهداف  باحتســاب 

بطولة الدوري احمللي.
وبرغــم إلتحاق أغويرو باآلن شــيرر 
في رصيد الثالثيــة )هاتريك(، إال ان 
األخير يبقى بعيداً وبفارق شاســع 
في صــدارة الترتيب كأفضل هداف 
في تاريــخ بطولة الــدوري برصيد 
283 هدفاً أي بفارق جتاوز 100 هدف 
يحتاج  الذي  األرجنتيني،  الفتى  عن 
الهداف  ملعادلة  هدفــاً   123 إلحراز 

اإلنكليزي .

أوغويرو

اغويرو يعادل إنجاز شيرر ويسجل 11 
»هاتريكا« في الدوري اإلنكليزي



بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتحــح فريقا البحــري وأربيل 
عشرة  السابعة  اجلولة  مباريات 
من املرحلــة االولى لدوري الكرة 
املمتاز عندما يلتقيان في ملعب 
الزبير عصر يوم غٍد اخلميس، في 
حني تقام يوم بعد غٍد اجلمعة 3 
مباريات، حيث يلتقي في ملعب 
الزوراء  الدولي فريقي  الشــعب 
واحلســني، االول ميلك 32 نقطة 
باملركــز الثالــث، والثانــي في 

الترتيب االخير وله 11 نقطة.
وتقام فــي ملعب التاجي مباراة 
احلدود والكرخ، األول له 23 نقطة 
باملركز الثامــن، فيما للثاني 33 
ويضيف  الوصيف،  مبركز  نقطة 
الديوانية في ملعبه فريق نفط 
 13 الدار ميلكون  أهل  الوســط، 
عشر،  الســادس  باملركز  نقطة 

والضيف عاشرا وله 20 نقطة.
وتقام الســبت، 5 مباريات، ففي 
ملعب الشــعب الدولــي تقام 
الشــرطة  فريق  املتصدر  مباراة 
امليناء  37 نقطة، امام فريق  وله 
صاحــب املركــز الثالث عشــر 
وله 17 نقطة، تســبقها مباراة 
الطلبــة ونفط ميســان، االول 
يقــف باملركز الســابع وله 23 
نقطة، والثانــي باملركز اخلامس 
26 نقطة.ويضيف ملعب  ولــه 
الدار  أهل  الدولي مباراة  النجف 
الذي يقف في املركز 12 وله 18 
أمانة  نقطة، وضيوفهــم فريق 
بغداد وهو باملركز اخلامس عشر 

وله 14 نقطة.
الالئحة  النفط سادس  ويتواجه 
القوة  وفريــق  نقطــة،   24 وله 

اجلويــة رابــع الترتيــب وله 31 
نقطة فــي ملعــب الصناعة، 
في حــني يضيف ملعب التاجي 
الكهرباء ونفط  مباراة فريقــي 
اجلنوب، املضيــف له 17 نقطة 
والضيف  عشر،  الرابع  بالترتيب 
باملركــز احلــادي عشــر وله 19 

نقطة.
وتختتم مباريــات اجلولة باقامة 
مبــاراة واحد يــوم االحد املقبل 
املوافق 17 شــباط اجلاري، ومتثل 
صراع فــي قــاع الترتيب، حيث 
يضيــف ملعــب التاجــي بني 

الكهربائية  الصناعــات  فريقي 
والســماوة، لــأول 12 نقطــة 
باملركز الثامن عشر والثاني ميلك 
الرصيد ذاته ويتاخر مبرتبة واحدة.

يشار إلى ان جميع املباريات تقام 
في الســاعة الثانيــة والنصف 
مباراة  باستثناء  الظهر  بعد  من 
في  فستقام  وامليناء  الشــرطة 

الساعة 6 مساًء.
إلى ذلــك، ودع فريق القوة اجلوية 
منافســات امللحق املؤهل لدوري 
أبطال آســيا بعد خسارته امام 
مضيفه باختاكور االوزبكستاني 

بهدفني مقابل هــدف واحد في 
املبــاراة التي اقيمــت امس في 
وبذلك  باختاكــور..  نادي  ملعب 
يفقد اجلويــة فرصة احلضور في 
دوري أبطال آســيا بعد استعادة 
املنافســات،  في  ملوقعه  العراق 
الــزوراء ممثل  حيــث ســيلعب 
البطولة  فــي  الوحيد  العــراق 
ضمــن اجملموعــة االولــى التي 
اإلماراتي  الوصــل  ايضــا  تضم 
امللحق في  املتأهلني من  بانتظار 

التصفيات االولى والثانية.
وحمل قائد فريــق القوة اجلوية، 

حمــادي أحمد، احلكــم الكوري 
اجلنوبي كيم هيوجن، مســؤولية 
خســارة الفريــق، امــس، أمام 
باختكــور األوزبكــي، بنتيجــة 
)2-1(، ضمن منافســات ملحق 
أقيمت  والتي  آسيا،  أبطال  دوري 
فــي طشــقند.وقال أحمد في 
تصريحات صحفيــة، إن احلكم 
لم يكن منصفا في احلالة التي 
جاء منها هدف باختكور الثاني.

وأوضــح أن »اخلطأ كان ملصلحة 
العبنا إبراهيــم بايش، لكن قرار 
احلكم كان عكســيا ومنحهم 

خطــأ في موقع مؤثــر جاء منه 
الهــدف الثانــي وبالتالي حلقنا 
الظلم من هذا القرار«.وأشار إلى 
أن الفريق حاول العودة وجنح في 
الوقت  لكن  النتيجــة،  تقليص 
لم يسعفه في التعديل.وأكد أن 
الفريق قدم مباراة تكتيكية على 
اعتذاره  مقدما  جيد،  مســتوى 
جلماهير القــوة اجلوية ووعدهم 
بالتعويض في البطوالت املقبلة.
أمام   ، القــوة اجلويــة  وخســر 
فــي  األوزبكــي،  باختاكــور 
لدوري  التأهيليــة  التصفيــات 
أبطــال آســيا، بنتيجــة 2 ـ 1، 
ظهر امس، في ملعب باختاكور 
طشــقند.وافتتح  بالعاصمــة 
باختاكور جالل  العب  التسجيل 
 77 الدين شاريبوف في الدقيقة 
من املباراة، وعــزز النتيجة مارت 
وفي   ،84 الدقيقة  في  باكمييف 
الدقيقة 87 قلص حمادي أحمد 

الفارق للقوة اجلوية.
يشــار إلى ان اجلوية حقق الفوز 
فــي اخر 3 نســخ مــن بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي، وهي على 
التوالــي في العــام 2016 على 
الهنــدي بهدف  بنغالور  فريــق 
حمادي احمد في املباراة النهائية 
التي اقيمت في ملعب ســحيم 
القطري،  نادي قطر  بن حمد في 
دوشــنبه  اســتقالل  وعلــى 
عماد  بهدف  الطاجيكســتاني 
النهائية  املبــاراة  محســن في 
التي اقيمت في طاجيكســتان 
عــام 2017، وفي العــام املاضي 
2018، فــاز علــى ألتني اســير 
التركمانســتاني فــي ملعــب 
البصــرة الدولي بهدفي، حمادي 

احمد، وإبراهيم بايش.

الجوية يودع منافسات ملحق دوري أبطال آسيا

البحري وأربيل يفتتحان الجولة 17 لممتاز الكرة .. غدًا
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دعوة اإلعالم لتغطية 
انتخابات األولمبية

4 أوسمة لمواهب صالح 
الدين بالتايكواندو 

مروان يتطلع لتعزيز 
اهدافه مع الحدود

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدعو املكتب االعالمي في اللجنة االوملبية الوطنية 
الراغبني في  والصحافــة  االعالم  العراقية رجــال 
تغطية انتخابات املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
التــي من املقــرر ان تقام يومي اجلمعة والســبت 
املقبلــني مراجعة املكتب االعالمــي اليوم االربعاء 
و غٍد اخلميس الســتالم الباجــات اخلاصة بتغطية 
االنتخابات املذكورة راجني منهم استصحاب كتاب 
رسمي من املؤسســة التي يعملون فيها يتضمن 

ترشيح من يرغب بتغطية االنتخابات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــرض العبــو املركز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
الرياضية في محافظة صــالح الدين جدارتهم 
في نزاالت املوهبة الرياضية التي اختتمت مؤخراً 
في بغداد، حيث خطف الفريق 4 اوسمة منها 3 
فضيات لالعبني عمر فاروق لوزن 35 كغم واحمد 
شامل لوزن 48 كغم وزاحم حرب لوزن 55 كغم، 
فيما فاز بالوسام البرونزي رسول حسني لوزن 26 

كغم.
وقــال مدرب الفريــق، راجي بشــير، ان الالعبني 
ســعداء باحلضــور إلى بغــداد واملشــاركة في 
بطولة املراكز الوطنية لرعاية املوهبة الرياضية 
بالتايكوانــدو، حيث بذلوا اجلهــود الكبيرة في 
النزاالت وقدموا امكانات فنية عالية نالت اشادة 
اجلميــع في البطولــة، مؤكدا ان دعــم االهالي 
يسهم في تواصل الالعبني بالتدريبات املنتظمة 
واحلرص على املشــاركة في البطوالت التي تقام 
في احملافظة او خارجها، وقال ان املنافســات التي 
شــهدتها البطولة كانت على درجة عالية من 
اإلثــارة والندية بني العبي فــرق املراكز الوطنية 

املشاركة.
ودعا، بشير، إلى تعزيز الدعم وتهيئة مستلزمات 
النجاح في احملافظات احملــررة من قبض االرهاب، 
مبينا ان الرياضة تســهم في اشــاعة السالم 
وتعزيز األلفة بني الشــباب وتنمي مســتواهم 

الفكري مبا فيه مصلحة عليا للعراق ولرياضته.
وذكر ان وفــد فريق تايكواندو صــالح الدين في 
البطولة ترأســه علي لفتة مســؤول شــعبة 
املوهبة الرياضية في صــالح الدين، وضم احمد 
لفتة مدير املركز الوطني في احملافظة، واملتحدث 
مدربا و7 العبني، هم اضافة إلى الالعبني املتوجني 
باالوســمة االربــع، ضــم الوفد ايضــا حذيفة 
مصطفى لوزن 22 كغم وعبد مصطفى لوزن 24 

كغم وعثمان عبيد لوزن 43 كغم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابدى العب فريق نادي احلــدود لكرة القدم، مروان 
عباس، ثقتــه بقدرة فريقه علــى حتقيق افضل 
النتائج في املباريات املقبلــة في بطولة الدوري 
املمتاز او كأس العــراق التي بلغ فيها فريقه ربع 
النهائي، معتمداً علــى الفكر التدريبي للمدرب 
عادل نعمة ورفاقه املســاعدين، ومســاندة إدارة 
النــادي وحرصها على تهيئــة مقومات النجاح 
واالصرار الكبير لالعبني في حتقيق نتائج مثالية 

هذا املوسم.
 وقال الالعب الذي ميضي موســمه الثاني على 
التوالــي مع الفريق: وجدت دعما ومســاندة من 
اجلميــع، إدارة النادي، واملدرب عــادل نعمة الذي 
يتعامل باحترافية عاليــة مع الالعبني، ووصلت 
غلــى درجــة كبيرة من االنســجام مــع فكره 
التدريبي احلديث، اطمح إلى تسجيل اسمي بني 
قائمــة الالعبني الذين يســجلون االفضل لكرة 
احلدود، برغم ان االصابة ابعدتني لنحو 6 مباريات 
متواليــة، حيــث اشــتركت بعدها فــي اوقات 
متفاوتة فــي املباريات الالحقــة، رصيدي هدف 
واحد في مرمى النفط في املبــاراة التي انتهت 

نطفية بثالثة أهداف مقابل هدفي الوحيد.
واكد ان املباراة االغلى والنقــاط االثمن لفريقه 
هذا املوســم هي امام القوة اجلويــة في اجلولة 
الثامنة مبلعب التاجي التي انتهت بالفوز بهدف 
شريف عبد الكاظم من ركلة ثابتة ليوقع احلدود 
اخلســارة االولى بالفريق اجلماهيري الكبير الذي 
كان عائدا من التتويج بالكأس اآلسيوية للسنة 
الثالثــة تواليا، وهي مبــاراة كبيرة اكدت ان كرة 
القدم تعطي ملن يعطيها وكان احلدود يومها نداً 

جديراً بتحقيق التفوق.

جانب من مباريات دوري الكرة املمتاز

 إعالم البارالمبية
يواصــل منتخب العــاب القوى 
فزاع  لبطولة  استعداداً  تدريباته 
الدولية ( اجلائــزة الكبرى( املزمع 
للمدة  االمارات  دولة  اقامتها في 
مــن 20 ولغاية 28 من الشــهر 

احلالي..
وقال نائــب رئيس االحتاد عدنان آل 
كمر ان وحدات املعسكر التدريبي 
الشــباب  وزارة  تتم فــي ملعب 
لفعاليات الرمي فيما جتري وحدات 
اجلري في ميدان ملعب الشــعب 
الدولــي, وبني ان مدة املعســكر 
هي خمســة عشــر يوم وضمن 
منهــاج خــاص لرفع املســتوى 
املهــاري لالعبــني لتمكنهم من 
حتقيق االرقــام اجلديدة في كافة 
الفعاليــات.. واضاف كمر أن هذه 

املنافسات تضم نخبة من ابطال 
العالم مــن املنتخبــات القارية 
للظفر  يتنافســون  واآلســيوية 
باكبر عدد من األوسمة كما تأتي 
اهميتهــا كونها مــن البطوالت 
املؤهلة الى باراملبياد طوكيو. وعن 
مشاركة وفدنا في فعالية الرمي 
قال انها ستتمثل بالالعبني جراح 
غني  واحمد  الثقــل  برمي  نصار 
نعاس برمي الثقل والرمح ومروج 
نبيل برمي الثقل والقرص للفئة 
F40 , فيما يتنافس كوفان حسن 
 F41 وولدان نزار برمي الرمح للفئة
بذات  فرهود  فاطمــة  وزميلتهم 
الفئــة بفعاليتي القرص والثقل 
باإلضافــة الى الالعبني حســني 
فاضل فئــة F34 وزهراء جناح فئة 
F55 بفعالية رمي القرص والثقل 

املدرب  تدريباتهم  على  ويشــرف 
اخلاص باللعبة سالم عليوي.

أمــا فعالية الرمي التي يشــرف 
على تدريباتهم املدرب وسام غالي 
فبني كمر انهــا تتمثل بالعدائني 
T45 مبســافة  عباس حــامت فئة 
100م و400م, وبفئــة T37علــي 
جبار مبسافة 1500م و400م وعلي 
مبارك مبسافة 400م و100م , نادر 
T46 مبسافة  ابراهيم حافظ فئة 
1500م و400م وكرار عبد احلسني 
باالضافة  800م  مبسافة   T46فئة
الى فعاليته في ســباقات الوثب 
العريــض. وأضاف نائــب الرئيس 
ان الوفد املشــارك يرأســه أمني 
رحيم وحسن  فراس  االحتاد  ســر 
علي األمني املالي بصفتـــه ادارياً 

للوفـد.

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
سينظم فريق اجلالية العراقية 
بإمــارة عجمان  اإلمــارات  في 
اهلل  بــإذن  املرحــوم  بطولــة 
منتخب  جنــم  فيوري  حســن 
العــراق الســابق ورئيس أعرق 
فريق شــعبي في العراق حيث 
قدم جنــوم المعني للمنتخبات 

العراقية الوطنية.
 وستشارك اربع فرق فـي هـذا 
البطولــة التـــي ستنظـــم 
القادمـة  القريبـــة  األيام  في 
فريــق املرحوم بــإذن اهلل عمو 
اهلل  بـــأذن  املرحوم  وفريق  بابا 
عبـد كاظـم  وفريـق املرحـوم 
بـــأذن اهلل حســـن ضمـــد 

حسـن  حسام  االعالمي  والـد 
ورئيـــس فريق الفتح الرياضي 
اللعبة  الذي كان يضم جنــوم 
وقـــت ذاك أمثال بشار رشيد 
حسـن  وفليـح  عبود  وكاظـم 
وغيرهـم من جنـوم كرة القدم 
ومطعـــم »عا ملاشـــي« في 
إمــارة عجمان بجــوار جامعة 
كافــة  ســيتحمل  عجمــان 

نفقات البطولة.
 وقد عبر مصطفــي ابو خالد 
صاحب املطعم عن ســعادته 
مبشــاركته فــي اقامــة هذه 
البطولة حيث ســبق وأن دعا 
فــي بطولة  العراق  منتخــب 
بإيصال  وكلفني  االخيرة  اسيا 

هذه الدعوة للوفد العراقي بأن 
للوفد  مفتوحة  املطعم  أبواب 
البطولة  ايــام  طيلة  العراقي 
وقد أوصلت هذه األمانة ولكن 
املدرب يرفض فكرة االكل خارج 

مكان االقامة.
الكابنت  البطولة  مشرف  ودعا 
نعمت عباس مدرب نادي الوصل 
الرياضي ومدرب الفريق الكابنت 
الشــخصيات  البصراوي  علي 
اإلمارات  املرموقــة في  عراقية 
حلضور هــذه البطولة الدكتور 
ســعد جميل والكابنت قاسم 
ابوحديــد و الكابنت صادق جبر 
و اإلعالميني سامي أمام وعلى 

شدهان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لنادي  اإلدارية  الهيئــة  علقت 
الزوراء، على األنباء التي أشارت 
إلــى اســتقالة املــدرب أيوب 
أوديشــو، حيــث وصفت تلك 
األخبار بأنهــا محاولة لزعزعة 

استقرار الفريق.
اإلدارية  الهيئــة  عضــو  وقال 
في  رشيد  الرحمن  عبد  للنادي 
تصريحــات صحفيــة إنه من 
غير املقبــول أن يذهب اإلعالم 
لتفسير غياب املدرب مبزاجيات 
منهــا  الغــرض  شــخصية، 
زعزعة اســتقرار الفريق، الفتا 
اوديشــو مستمر  ايوب  أن  إلى 
مع الفريــق، وقاد أمس الوحدة 

للمباراة  حتضيــرا  التدريبيــة 
الدور  منافسات  ضمن  املقبلة 
الـــ 17 من الــدوري أمام فريق 

احلسني.
وبني أن غياب اوديشو عن املباراة 
التجريبيــة أمام الدفاع املدني، 
جاء بسبب وعكة صحية، لكن 
فسروا  العكر  باملاء  املتصيدين 
تتالءم مع  الغياب بطــرق  هذا 
في  الشــخصية  مصلحتهم 
محاولــة خائبــة للتأثير على 

استقرار الفريق.
وســائل  بعض  أن  إلى  يشــار 
خبر  تناقلــت  احمللية  اإلعــالم 
اســتقالة مدرب الــزوراء أيوب 

اوديشو.

إعالم األولمبية
العراقي  االحتــاد  انتخابات  اســفرت 
للتايكوجنيستو عن فوز كل من احمد 
ابراهيــم ومحمود  عطيــة ومحمد 
ابراهيــم ومحمد خالد ومهند احمد 
ادريس، وجرت  وايهاب محمود وابــان 
االنتخابــات، صباح أمــس  في مقر 
العراقية  الوطنية  االوملبيــة  اللجنة 
بشارع فلســطني وبحضور 14عضوا 
ميثلون الهيئــة العامة الحتاد اللعبة، 

والبالغ عددهم 17 شخصا.
وحصــل كل احمد عطيــة ومحمد 
ومحمد  ابراهيم  ومحمــود  ابراهيم 
خالد ومهند احمــد وايهاب محمود 
وابــان ادريــس علــى 14 صوتا لكل 
منهم، وســيتم توزيــع املناصب في 
االجتماع الرسمي االول لالحتاد، وخالل 

مدة زمنية اقصاها 15 يوما.

العراقي،  االحتاد  انتخابات  واســفرت 
اجلــوي،  عن فوز كال مــن حامد عبد 
الكــرمي الرعد وحيــدر حميد واحمد 
شــاكر وســمير حاجــي وعصــام 
محمد دحام ووسام اسماعيل وعلي 
حارث وكــورده وان  وجرت االنتخابات 
ظهر اليوم االثنني فــي مقر اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية في شارع 
فلسطني، وبحضور 14 عضوا ميثلون 
الهيئة العامــة الحتاد اللعبة والبالغ 

عددها 14 شخصا.
وحصــل كال من حامد عبــد الكرمي 
الرعــد وحيدر حميد واحمد شــاكر 
وســمير حاجي وعصام محمد دحام 
ووسام اسماعيل وعلي حارث وكورده 
وان علــى 14 صوتا ، وســيتم توزيع 
االول  الرسمي  املناصب في االجتماع 
لالحتاد وخــالل مدة زمنيــة اقصاها 

15 يومــا. واســفرت انتخابات االحتاد 
العراقــي ،الرياضــة للجميــع ، عن 
فــوز كل عبد العزيز نايف وجاســم 
محمد ورســول موحي ومحمد اكرم 
وحيدر نوار واحمد قاســم وســالم 
حمد ومرمي جابــر ، وجرت االنتخابات، 
صباح امس الثالثاء  في مقر اللجنة 
االوملبيــة الوطنية العراقية بشــارع 
فلســطني وبحضور 21عضوا ميثلون 
والبالغ  اللعبة،  الحتاد  العامة  الهيئة 
عددهم 27 شخصا. وحصل كل على 
كل عبد العزيز نايف وجاسم محمد 
ورســول موحي ومحمد اكرم وحيدر 
نوار واحمد قاسم وسالم حمد ومرمي 
جابر 21 صوتا لكل منهم، وســيتم 
توزيع املناصب في االجتماع الرسمي 
زمنية  االول لالحتــاد، وخــالل مــدة 

اقصاها 15 يوما.

منتخب ألعاب القوى 
يستعد لبطولة فزاع الدولية

إدارة الزوراء تفند شائعات رحيل اوديشوبطولة حسن فيوري الرباعية لكرة القدم

إجراء انتخابات اتحادات التايكونجيستو 
و«الجوي« والرياضة للجميع



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Wed. 13 Feb . 2019 issue (4116( األربعاء 13 شباط 2019 العدد ASSABAH ALJADEED

العاملي  املمثــل  تعــرض 
روبــرت دي نيــرو ملوقــف 
محــرج في الشــارع بعد 
خروجــه، في أثناء حضوره 
جلسة احملكمة الستكمال 
قضية الطالق اجلارية بينه 
وبني زوجته، غريس هايتاور، 
التي  املفاجئــة  اخلطــوة 
20 سنة  بعد  عنها،  أعلنا 

من عالقتهما الزوجية.
 وحصل ذلك حني لم يجد 
به  اخلاص  السائق  نيرو  دي 
ينتظره في اخلارج بالسيارة 
حيث أنزلــه، مما دفعه إلى 
اإلنفعــال، وكان يتحــدث 
الســائق  مع  عال  بصوت 
قائال:  احملمول،  الهاتف  عبر 

أمام احملكمة!  "أنت لست 
أنت لست في املكان الذي 
تركتنا فيــه!". وحاول دي 
نيرو إخفاء وجهه بصحف 
كاميرات  لتجّنب  إخبارية 
املصورين الذين سرعان ما 
جتمعوا فــي املكان، بينما 
إرجاعه  محاميته  حاولت 

إلى داخل احملكمة.

الفنان محمد جناتي  يبدأ 
آخــر األســبوع احلالــي 
مشــاهده  أول  تصويــر 
ضمن أحداث مسلســل 
"ابن أصول" الذي يخوض 
هالل  حمــاده  الفنان  به 
الرمضانــي  الســباق 
إخراج  مــن  وهو  املقبل، 
محمــد بكيــر وإنتــاج 
شركة سينرجي، في أول 
تعاون له مع حمادة هالل، 
وتأليف أحمد محمود أبو 
من  جناتي  ويجســد  زيد، 
خالله أحد األدوار املهمة.

جناتــي تعاون مــع هالل 
األعمــال  مــن  بعــدد 
بينها  الســينمائية، من 
فيلــم "العيــال هربت" 

و"عيــال حبيبة"، ولكنه 
ألول مرة يتعاون معه في 

عمل درامي.
أن مسلسل  إلى  يشــار 
"ابن أصــول" من بطولة 
حماده  الفنــان  من  كل 
هــالل، ومحمــد جناتي، 
وســوزان جنم الدين، آينت 
عامر، وعماد رشاد، وعدد 

آخر من الفنانني.

تلفزيون  جنمــة  احتفلت 
جينــر،  كايلــي  الواقــع 
سكوت  ترافيس  وحبيبها 
ابنتهمــا  ميــالد  بعيــد 
األول  ويبســتر  ستورمي 
قــدرت  خيالــي  بحفــل 

قيمته مباليني الدوالرات.
األزياء  عارضة  فقد حولت 
العامليــة منزلهــا ملدينة 
مالهــي ســمتها "عالم 
ســتورمي"، حيــث دخل 
الضيوف من مدخل ضخم 
من  خصيصاً  تصميمه  مت 
أجــل احلفل على شــكل 

وجه الطفلة ستورمي.
بألعاب  املنــزل  جهز  كما 
عديــدة ونافورة متحركة، 

اخليول  عربات  إلى  إضافة 
وأركان  واالفعوانيــات 

الرماية بالبندقية.
النجمــة  وشــاركت 
من احلفل  الشهيرة صوراً 
الضخــم مــع متابعيها 
 ، Storyعبــر خاصية الـــ
العيد  كعكــة  وخطفت 

انتباه املتابعني.

روبرت دي نيرو

كايلي جينر

محمد نجاتي

أخبــارهــــــــــم
 سمير خليل 

     على جدران قاعة ملتقى عناوين، 
وزع الفنان التشــكيلي هادي ماهود 
لوحات معرضه الشــخصي الثالث 

حتت عنوان )لون..قصيدة (.
     تسع عشرة لوحة حملت موضوعا 
واحدا، الشــعر والشــعراء، اذ اختار 
ماهــود مجموعة شــعراء عراقيني 
وعرب وعامليني كبار ليصور وجوههم 
وتأمالت  وبنظــرات  ملونة  بخطوط 
متعددة، رافقتها مقاطع مختارة من 
حاضرا،  اجلواهري  فكان  اشــعارهم، 
كمــا النواب، والســياب، والبريكان، 
وكذلك املاغــوط، وادونيس، ودرويش، 

إضافة لنيرودا ورامبو واليوت.
      هــادي ماهود قــال عن معرضه: 
هــؤالء الشــعراء الذين تركــوا آثارا 
واضحة في جتــارب الكثير من االدباء 
والفنانني بالوســط الثقافي بصورة 
عامة، لتستقر في الذاكرة. بالنسبة 
قراءتي  أعدها جتربة شــخصية،  لي 
ألشــعارهم تركت اثرا في نفســي، 
لذلك قــررت ان اوظف معرضي هذا 

لتكرميهم وعرض صورهم.
     وأضــاف: اعمالــي متنوعة ألنني 
أؤمــن بالتنوع، احليــاة متغيرة حتى 
تبنينا لألفكار يتغيــر دائما، والوعي 
والثقافــة تلعب دورا هنــا، قبل مدة 
اقمت معرضا جتريديا تعبيريا تناولت 
به موضوعات تخــص جنوب العراق 
واالهوار، تناولت الســمكة كعنصر 
رئيس بالعمــل، رمزا للمــرأة، ألنها 
كانت عنوانا ملثل شــعبي تردد على 
املرأة اجلميلة  لســان االجداد يصف 
بتعبير شعبي )تلبط مثل السمكة 

البنية(. 
      وعــن ســؤالنا عن مشــاركاته 
اخلارجيــة، وهــل تتلقــى قبوال من 
شــاركت  اجاب:  هنــاك  اجلمهــور 
بخمس لوحــات في معــرض اقيم 
مبدينة فرانكفورت االملانية حلســاب 

معهد غوتة، قامت اللجنة املنظمة 
باختيــار احــدى لوحاتــي لتضعها 

الصورة الرئيسة لدليل املعرض. 
     هــادي ماهــود يتمنى من اجلهات 
ذات العالقة بالفن والثقافة االهتمام 
باملبدع العراقي سواء كان تشكيليا 
او شــاعرا،  اديبــا  او  ام موســيقيا 
واالهتمــام بدعم الفنــان من خالل 
اقتنــاء اعماله واالرتقاء باملســتوى 

الثقافي.
      الفنانــة التشــكيلية ذكــرى 
برج  رئيس مؤسسة  نائب  سرســم 
بابل للتطوير االعالمــي قالت: عادة 

الفنان ال يرســم لهــدف محدد، وال 
يرتبــط بهــدف وتطلعــات معينة 
تطبع الثيمة االساســية، الرســم 
يريد  وســيلة تعبير ترســم لغاية، 
الفنــان ان ينقل ما يحــس به تلك 
في  حر  املتلقــي  ويبقى  اللحظــة، 
او  العمل،  الغاية، ومعنــى  تصنيف 
ماذا يريــد الفنان بهذا العمل، خروج 

عن املاديات.
     وتابعــت: هادي ماهود اســتطاع 
ان يوظــف بورتريهات لشــخصيات 
ابداعية عراقية وعربية وعاملية، ولكن 

بإسلوبه اخلاص وبصمته اخلاصة. 

     

جدير بالذكــر ان الفنان هادي ماهود 
اقام معرضه الشــخصي االول عام 
1996 والثاني عــام 2006 في بغداد، 
ولديه مشاركات واسعة في معارض 
واربيل  اقيمت في بغداد  مشــتركة 
وفرنسا  وشــيكاغو  ودبي  وســوريا 

ونيويورك وفرانكفورت ولندن.
      وله مقتنيــات في العراق واالردن 
ولبنــان وقطــر واالمــارات العربية 
املتحــدة وتونــس وتركيــا وايطاليا 
وفرنسا واســتراليا وفيتنام وانكلترا 
وهولندا وشيكاغو ونيويورك وروسيا 

واملانيا والسويد.

الصباح الجديد - متابعة:
     خصص العالم يوم الرابع عشــر 
احلب،  بعيــد  لالحتفال  من شــباط 
للتعبيــر عن مشــاعرهم ومودتهم 
ملن يحبون، وفي العراق توسع املعنى 
وبات يعني احملبة مبعناها املطلق، لالم 
ويسارع  والصديقة،  واحلبيبة  واالخت 
الكل لشــراء هدية الحد هؤالء او رمبا 

لكلهم.
     لكن ظل العديد منا يحصر العيد 
باحلبيب او احلبيبة، فماذا يفعل من ال 

ميلك شريكا حلياته العاطفية؟
      قــّدم موقع "دايلي جورنال" عددا 

ملســاعدتهم  للعّزاب،  النصائح  من 
على االحتفال بيوم 14 شباط، وإعادة 

االعتبار لذواتهم.
     عّبــر عــن مشــاعرك احلقيقية: 
لتعيد  اليوم مناســبة  اجعل هــذا 
فيها االعتبار لنفسك وملشاعرك جتاه 
رايت، أســتاذة  أماندا  اذ ذكرت  ذاتك، 
علــم النفس في مدينــة كانكاكي 
بوالية إلينوي األميركية، أن اإلنســان 
غالبا مــا يهمل نفســه وال مينحها 
أهميــة، مضيفة "ال جتعل هذا اليوم 
يفكرك بكل ما هو سلبي. عبر بكل 
فخر واعتزاز عن حبك لذاتك، فحبك 

لذاتك أهم شيء في الكون".
     ال تضخم األمر: اذ إن 14 شباط "هو 
يوم كســائر األيام"، حســب "رايت" 
التي اضافت "أكره أن أرى األشخاص 
يتعذبون بســبب يوم واحد فقط من 
365 يوما في السنة"، وشددت  أصل 
على ضرورة عدم إعطاء اليوم أهمية 

كبيرة.
خصص هذا اليوم للقيام بشيء غير 
الذهاب ملشاهدة منظر  مألوف، مثل 
الشــروق أو الغــروب، أو قضاء اليوم 
كأنك ســائح في بلدك، أو ممارســة 

التأمل.

نصائح للعزاب بعيد الحب

المعرض الشخصي للتشكيلي هادي ماهود

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
     أعلنت شــركة بي إم دبليو عن نيتها ســحب 28631 

سيارة من بلدان االحتاد الروسي.
     ومن املفترض أن تشمل عملية السحب 19919 سيارة 
من طراز "F" من فئات: 1، 2، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 
22، 25، 26، 34، جميعها طرحت في روســيا ما بني 2011 

و2015.
     كما ستسحب الشركة 8712 سيارة من طراز "F" من 
الفئة )21 و23 و30 و32 و33 و36( باعتها "بي إم دبليو" في 

روسيا ما بني 2014 و2016.
     أما السبب وراء تلك العملية، فهو اكتشاف مشكالت 
في نظام التبريد وعزل السوائل في تلك السيارات، ما قد 

يتسبب باحتراقها، أو تسرب الزيت إلى أنظمة العوادم.
     وأعلنــت "بــي إم دبليو" أنها ســتتواصل مع مالكي 
السيارات املذكورة ليتوجهوا لصيانتها مجانا في جميع 

مراكزها املعتمدة في روسيا.

الصباح الجديد - وكاالت:
     قوبــل أول ظهــور للممثل األميركي ويل ســميث، وهو 
بشــخصية "العفريت" أزرق اللون فــي فيلم "عالء الدين" 
من إنتاج "ديزني"، بســخرية عارمة علــى مواقع التواصل 

االجتماعي.
     وطرحت شــركة "ديزني"، إعالنــا جديدا لفيلمها "عالء 
الدين"، الذي كشفت فيه عن شخصية وشكل ويل سميث 
وهو يقــوم بدور "اجلنــي"، والتي قدمها املمثــل األميركي 

الراحل، روبن ويليامز، بنسخة الرسوم املتحركة عام 1992.
     وغردت احداهن على موقع "تويتر"، أن صورة ويل ســميث 
وهو بشــخصية "اجلني" مخيفة بالنسبة لها، لدرجة أنها 

ستطاردها في كوابيسها.
    في حــني كتب مغرد آخر أنه لن يتمكن من النوم مجددا، 

والفضل يعود في هذا إلى ويل سميث.
    وغــرد آخر أن كل أمنياته الثالثة في احلياة، تتلخص في أال 

يرى ويل سميث بصورة "جني" عالء الدين.
     ولكن باملقابل، دافع بعض املغردين عن ويل سميث وإطاللته 
في فيلم "عالء الدين"، مطالبني بعدم تســرع اجلمهور في 
احلكم عليه، حلني عرض طرح الفيلم بالسينمات عامليا في 

24 مايو/أيار املقبل. 
     يذكــر أن شــركة "ديزني" بدأت في الســنوات القليلة 
املاضية، إعادة إنتاج أشهر أفالمها للرسوم املتحركة، ولكن 
بصورة نســخ حية، يلعب بطولتها ممثلــني، وكانت البداية 
مع فيلم "ســندريال" في عام 2015، ثم أفالم "جانغل بوك" 
و"اجلميلة والوحش"، كما أنها تســتعد فــي العام احلالي 
لطرح نســخة حية من فيلمها الشــهير والناجح "األسد 

امللك".

"بي إم دبليو" تسحب 28 
ألف سيارة من األسواق

الجمهور مرعوب من 
ويل سميث !

--1
ليس الشعر مقصوراً على التغزل 

باحلسناوات وسحرهن ...
كما انه ليــس محصوراً في نطاق 
املدائــح للســالطني وذوي اجلــاه 

الكبير والثروات الهائلة ...
وال يقف الشعر عند حدود التغني 
بجمــال الطبيعــة ووصفها ، وال 
االشــادة مبناقب مــن يختطفهم 

املوت من أعزَِّة وأحباب .
اّن مملكة الشــعر واسعة األطراف 

واالمتدادات ...
وانها متتد الى تسليط االضواء على 
واملستضعفني  البائســني  هموم 
رُ ما يعانونه من أوجاع الفاقة  وتُصوِّ

واحلرمان أيضاً .
--2

اّن األحــوال االقتصاديــة ِمْفصٌل 
احليــاة  مفاصــل  مــن  مهــم 
العامــة للناس، وحــني يخلو اجلّو 
للمتصيدين في املاء العكر يُلهبون 
االسواق بأسعار ظاملة، يفترضونها 
علــى النــاس بعيداً عــن كل ما 
يقتضيه االنصــاف واملروءة ، فضالً 
التجاري  العمــل  يقتضيه  ما  عن 
نفســه من تسعير معقول يجلب 
الزبائن ويزيد من حركة املبيعات ..!!

قدمية جديدة  األسعار  اّن مشكلة 
، واّن ابقاءها سائبة ال يتحكم بها 
االّ غالظ الرقاب، مِمَْن ال رحمة لهم 
وال ضمير،مسألة ال يصح أْن يغّض 
الطرف عنها القائمون على شؤون 

البالد والعباد من املسؤولني 
رَاَجَع  حدثنــي أحد األحبــة انــه 
)إبرة(  عن  بحثا  ســّماها  صيدليًة 
وصفها له طبيبــه اخملتص فقيل 

له :
انهــا بســبعني ألف دينــار – ولم 
تكن حتتوي االّ على نصف الكمية 

املطلوبة من الدواء - .
وكان صاحبنا يبحــث عن )10( إبر 

يُزرق كل يوم باثنتنْي منها ..
يقول :

أرشدني الطبيب الى صيدلية في 
الكرخ سّماها لي ، 

وحــني طلبت االبر منهــا لم يكن 
ســعر الواحدة ) بكامــل الكمية 

املطلوبــة مــن الــداء ( أكثر من 
16000 دينار .

يــزد على  الــدواء لم  فمجمــوع 
1600000 دينــار عراقــي وأين هذا 
السعر  ذلك  من  املعقول  الســعر 

املهول ؟!
--3

ومشكلة األسعار العالية واجهها 
الشاعر املعروف أبو العتاهية ) 130 
هـــ 211-هـ( - وقــد كان في بادئ 
أمره يعمل فــي صنع اجلرار واخلَزَف 
فهو ِمــْن طبقة الفقراء الضعفاء 
ارتفاع االســعار –  الذين يرهقهم 

بطريقة ُملفتة..
فماذا صنع ؟

اّنــه بادر الى مخاطبة الســلطان 
محــاوالً إثارَتَُه واســتمالَةعطِفِه 
وطأه  حتــت  الرازحة  رعيِتــِه  على 
تضر  امللتهبة،التي  األســعار  تلك 
بالفقراء اميا اضــرار، وكانت أبياتُه 
اليه  يُرفع  الــذي  التقرير"   " مبثابة 
عن أحوال النــاس ، وما يجري في 
اســواقهم، من مغــاالة في اثمان 
ذلك  وتأثيرات   ، والبضائع  الســلع 
الطبقات  الفاحــش على  االرتفاع 

الضعيفة من الناس خاصة .
وهو بذلك قد أحسن الصنع، حيث 
تختص  فردية  املشكلة  يجعل  لم 
به شــخصيا ، وامنا هي مســألة 
متس الشــريحة الكبرى من الناس 
، وبالتالــي فاّن الســلطان البد أْن 
يُعيرهــا االهتمام الكبيــر الالزم ، 
الرسمية في كل  االجهزة  ومبقدور 
زمــن – ان حتدد للبضائع االســعار 
املعقولــة التــي تضمــن للباعة 
ارباحهــم لكن مــن دون اجحاف 

بالناس .
واليك اآلن ما قاله في هذا املضمار 

 :
من ُمبلٌغ عني االمام 

نصائحا متواليه 
إني أرى االسعار

أسعارَ الرعـية غـاليه
وأرى املكاسَب نَزْرًة

وأرى الضرورة فاشيه
َمْن يُرجتى في الناس 

غيُرك للعيوِن الباكيه

وأرى اليتامى واألرامل
في البيوت اخلاليـــه

ِمْن بنْيِ راٍج لم يزل
يسمو إليك وراجيـــــــه
يشكون َمْجَهَدًة بأصواٍت

ضعاٍف عــــــــالـيه
َمْن للبطوِن اجلائعاِت

وللجسوم العاريه
يابن اخلالئف ال فقدَت

وال عدمَت العــــافيه
إن األصول الطيبات

لها فروع زاكــــــــــيه
ألقيت أخبارا إليك

من الرعية شــــــــــــافيه
وهكذا ألقى اليــه االخبار – اخبار 
بطريقة مبتكرة  ولكــن   – الرعية 

ذكية .
والســلطان يدري أنَّ هــذه االبيات 
انتشــار  الناس  بــني  ستنتشــر 
، وبالتالي فان  النار في الهشــيم 
التصــدي لالمر بتحديد االســعار 

المناص عنه وال محيد 
والسؤال اآلن :

أليس ما ذكره ابــو العتاهية قبل 
قرون عديــدة ينطبق متام االنطباق 

على حالة العراقيني اليوم ؟
ان املاليني مــن العراقيني اليوم هم 
حلالة  متامــا  مشــابهًة  حالة  في 
اولئك الذين وصفهم ابو العتاهية 

في قصيدته. 
 ، الدمــوع اجلاريه  انهم أصحــاب 
بنار  واالصطالء   ، الضاريــه  واآلالم 

احلرمان والظروف القاسيه ...
فاين أنتم ايها املسؤولون عن تلك 

الشريحة املظلومة ؟

األشعار وتحديد األسعار 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
     تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
أنباء تفيد بأن جنمة بوليوود الشــهيرة 
دورًا  رفضــت  باتشــان  راي  ايشــواريا 
مساعًدا في امللحمة التاريخية "تروي" 
بطولة النجم براد بيت، والذي مت عرضه 

بشاشات السينما عام 2004.
     وفقا لتقارير وســائل اإلعالم، ادعت 
مجلــة "كوزموبوليتان" أن ايشــواريا 
رفضــت دورا محوريا فــي فيلم احلرب 
امللحمية الكبير الذي أخرجه فولفجاجن 
بيترســن، وكان الســبب املعلــن في 
رفضها للعرض، عدم ارتياحها لتصوير 
مشــاهد مشــوقة وجريئة مع املمثل 
الرئيس فــي الفيلم، بــراد بيت، لذلك 
رحب املنتج باملمثلة االسترالية روز بيرن 

للعب الدور.

     ملكــة جمــال العالم الســابقة، 
تعد واحدة من املشــاهير الذين متكنوا 
بكفــاءة من تقدمي مشــاريع فنية في 
املمثلة  قدمت  معاً.  وهوليوود  بوليوود 
 The" العديد من أفــالم هوليوود مثل
 "Provoked"و  "Mistress of Spices
 The Pink"و  "The Last Legion"و
Panther 2".، وهــذا يعنــي انها قد 
تصبــح مســتقبال احــدى جنمات 

هوليوود وليس بوليوود فقط.
     على جبهة العمل، شــوهدت 
آيشواريا آخر مرة على الشاشات 
العمالقة في فيلم "فاني خان" 
إلى جانــب راجكومار راو، ومتت 
اإلشــادة بأدائهــا بنحو كبير 
ولكن الفيلم لم يحقق نتائج 

مرجوة في شباك التذاكر.

ايشواريا ترفض 
الوقوف أمام براد بيت

الصباح الجديد - وكاالت:
     فــازت أغنية "هــذه هي أميركا" 
"This is America"، بجائزة "غرامي" 
أغنية  "أفضل  فئة  املوســيقية في 
لهذا العام" فــي الدورة الـ 61 ألعرق 

جائزة موسيقية في العالم.

     ويتنــاول فيديــو أغنية "هذه هي 
أميركا"، قضايا سياسية واجتماعية 
املتحــدة  الواليــات  فــي  ملحــة 
تامة،  بصراحة  ويبرزهــا  األميركية، 
مثل العنصرية والعنف واالستعمال 

املفرط لألسلحة.

     ورفض املمثل واملوسيقي واملغني، 
دونالــد غلوفر )34 عامــا(، امللقب بـ 
إلى  احلضور  غامبينو"،  "تشايلديش 
حفل توزيع اجلوائز وأداء أغنيته على 

خشبة املسرح.
     ووصفــت مجموعــة 

الفنيني  النقــاد  مــن 
بالقويــة  األغنيــة 

"ألنها ترسم صورة 
مجازيــة مؤثــرة 

القرن  ألميــركا 
العشرين". 

     وحصــدت 
أكثر  األغنيــة 
من 480 مليون 
ة  هد مشــا
موقع  علــى 
 ، ب تيــو يو
من  لتصبح 
أكثر األغاني 

انتشارا.
     

وأصبحــت "هذه هي أميــركا" أول 
أغنية من نــوع الهيب هــوب تفوز 
بجائزة غرامي ألفضــل أغنية، كما 
حصلــت على جائزة أفضــل فيديو 

موسيقي وأفضل أغنية راب.
     وقدمت النجمة، أليسيا كيس، 
 The 2019" حفل توزيع جوائز
 ،"GRAMMY Awards
 Staples" الذي أقيم في
بلــوس   "Center

أجنليس.
ورشح جلائزة أفضل 
أغنيــة عــدا عن 
الفائــزة:  تلــك 
 "All the Stors"
 "Boo'd Up"و
 "God's Plan"و
 "In My Blood"و
 "The Joke"و
 "The Middle"و

."Shallow"و

"هذي اميركا" تفوز بجائزة "غرامي"
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