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بغداد - وعد الشمري:
املعارضة  احلكمــة  كتلــة  أكدت 
بزعامة عمار احلكيم، أمس األربعاء، 
أن السعي الستبدال رئيس مجلس 
الوزراء عــادل عبد املهــدي ما زال 
الفرصة  أن  إلــى  مبكــراً، الفتــة 
ما زالت ســانحة أمامــه، ورهنت 
اســتمراره في منصبــه بحصول 
متغيرات ســريعة على املســتوى 
الفســاد، فيما  اخلدمي ومكافحة 
مســاعيها  اســتمرار  عن  حتدثت 
كبيرة  معارضة  جبهة  لتشــكيل 

تضّم قوى سياسية وشعبية.
وقــال النائب عن الكتلة جاســم 
البخاتي في حديــث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "الوقت مــا زال مبكراً 
للحديث عن إقالــة رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي، واستبدال 

حكومته بأخرى".
ما  "الفرصة  أن  البخاتــي،  وأَضاف 
املهدي  أمام عبــد  زالت ســانحة 
حصول  شريطة  برنامجه،  لتنفيذ 
متغيرات ســريعة على املســتوى 
الفســاد  ومكافحــة  اخلدمــي 
ومواجهــة اخلمــول في املشــهد 

السياسي".
أن "وســائل الضغط  إلى  وأشــار 
الدســتورية مســتمرة لتصحيح 

مســار احلكومة وتعديل االنحراف 
فــي أدائهــا ســواء عــن طريــق 
التظاهــرات الشــعبية أم الرقابة 

النيابية".
إلى  أن "االنتقادات  البخاتــي،  وبني 
احلكومة تأتي اليوم من شتى الكتل 
أو  السياسية  املعارضة  قوى  سواء 
التي دعمت عبد املهدي  حتى تلك 

وساعدته في اختيار وزرائه".
وشــدد، على أن "اجلميع متفق بأن 
الوضع العــام لم يشــهد تغييراً 
فاملشــكالت  عام،  أكثــر من  منذ 
االقتصادية ما زالت مستمرة، وكذا 
احلال بالنســبة ملفــردات البطاقة 
التموينيــة واخلدمــات، ومعانــاة 

املناطق احملرومة واحملررة".
أن  املعــارض،  النائــب  ويؤكــد 
"التسريبات التي ظهرت في وسائل 
األعالم عن أسماء بعض املرشحني 
خلفاً لعبد املهدي لم يتم تأكيدها 

لغاية اآلن".
ورأى البخاتي، أن "تلك التســريبات 
هــي أحاديــث لم تصــل بعد إلى 
فالواقع  احلقيقي،  التفعيل  مرحلة 
الوزراء مستمر  رئيس  أن  إلى  يشير 
في عمله وال تتوفــر بعد قناعة أو 
إرادة حقيقية لسحب الثقة عنه".
تتمة ص2

الحكمة: الوقت مبكر إلقالة عبد المهدي
 وتبديل حكومته بأخرى وأمامهما فرصة أخيرة

عادل عبد املهدي

تقريـر

كركوك – الصباح الجديد 
في  العربــي  اجمللــس  حمــل 
كركــوك وزارة الداخليــة في 
اقليم كردســتان مســؤولية 
اخملتطفني  ومصيــر  ســالمة 
واملغيبــني من عــرب كركوك 
في سجونها منذ العام 2004 
داعيا الرئاسات الثالث للتدخل 

بحسم مصير اخملتطفني. .
واكد اجمللــس العربي في بيان 

اطلعت عليــه الصباح اجلديد 
و400  الــف  "وجــود  امــس، 
موثقه  لشــكاوى  اســتمارة 
ورسمية تؤكد وجود اخملتطفني 
سجـــون  فـــي  العـــرب 

اإلقليـم".
 داعيــا رئيس الــوزراء ورئيس 
ورئيــس  النــواب  مجلــس 
اجلمهوريــة واالمم املتحدة الى 
قضية  حلسم  العاجل  لتدخل 

بعد صدور  العــرب  اخملتطفني 
بيان وزارة الداخلية في االقليم 
الذي اكد عدم وجود اي معتقل 
من عرب كركوك في ســجون 

االقليم.
في  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
حكومة إقليم كردســتان قد 
عرب  من  معتقلني  وجود  نفت 
أربيل  ســجون  فــي  كركوك 
والسليمانية، وقالت ان مروجي 

الباطلــة،  االتهامــات  هــذه 
يستندون إلى مزاعم أشخاص 
مــن أمثال محافــظ كركوك 
راكان اجلبــوري الــذي ميــارس 
للدستور  مخالفة  أســاليب 
وكل القوانــني واألعــراف، من 
تعريــب وتهجير واالســتيالء 
على األراضي واالستحواذ على 
ممتلــكات مختلــف مكونات 

كركوك.

بغداد - الصباح الجديد: 
حذرت وزارة املــوارد املائية، امس 
االربعــاء املواطنني فــي االنبار، 
في  املياه  مناســيب  ارتفاع  من 
نهر الفــرات، فيما أعلنت امانة 
بغداد، تهيئــة وإدامة 440 آلية 
ملوسم  اســتعداداً  تخصصية 

االمطار.
عــن  صــادرة  وثيقــة  واوردت   
الــوزارة تلقت الصبــاح اجلديد 
"مناســيب  ان  منها،  نســخة 

املياه ارتفعت في بحيرتي ســد 
حديثــة واحلبانيــة"، مبينة انه 
"ســيتم حتويل تصاريــف املياه 
من سد حديثة الى مؤخرة سدة 

الرمادي".
ودعت الوزارة بحســب الوثيقة 
املواطنني في تلــك املناطق الى 

"اخذ احليطة واحلذر"
وفي ســياق قريب، اعلنت امانة 
بغــداد امــس األربعــاء تهيئة 
آليــة تخصصية   440 وإدامــة 

استعداداً ملوسم االمطار .
تلقت  بيان  فــي  األمانة  وذكرت 
الصباح اجلديد نســخة منه، أن 
القواطع  جميــع  في  مالكاتها 
وصيانة  بإدامة  قامــت  البلدية 
وتأهيــل آلياتهــا التخصصية 
اجملاري  مجــال  فــي  العاملــة 
واملتمثلــة 286 آلية شــافطة 
و154 آليــة صاروخية مع توفير 
وقود احتياطي استعداداً ملوسم 

االمطار .

وأضاف البيان أن جميع املالكات 
مستعدة خصوصاً عندما تكون 
االســتيعابية  القدرة  من  اكبر 
لشــبكة اجملاري والتي شــرعت 
االمانــة ومنذ اكثر من شــهر 
وتنظيــف  تســليك  باعمــال 
خطوط وشبكات اجملاري وتهيئة 

احملطات الرئيسية والفرعية.
ويذكر فــي هذا الصدد ان االنواء 
اجلوية توقعت ان يكون الشــتاء 

املقبل مطيرا.

المجلس العربي في كركوك يحمل اقليم كردستان 
مسؤولية سالمة المختطفين والمغيبين من المحافظة

مناسيب المياه ترتفع في نهر الفرات وامانة بغداد تهيء  
440 آلية تخصصية استعدادًا لموسم االمطار

ترامب يقيل مستشار األمن القومي 
4األميركي الـمتشـدد جـون بولـتـون الدكتور عبد اللطيف رشيد يقدّم للقراء كتابي 

2المقاالت السياسية والموارد المائية في العراق  

بغداد - الصباح الجديد: 
القانونية  اللجنة  كشــفت عضو 
امس  العارضــي،  رفــاه  النيابيــة 
اخلالفية  النقاط  أبــرز  األربعاء، عن 
التي تواجــه مترير قانــون احملكمة 
االحتادية، مؤكــدة أن االختالف يدور 

حول عدد خبراء الفقه اإلسالمي.
وقالت العارضي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديــد، إن “قانون احملكمة 
االحتادية من القوانني املهمة وهناك 
اختالف حــول عدد خبــراء الفقه 
بأربعة  يطالــب  مــن  هناك  حيث 

خبراء”.
وأضافــت، أن “هناك نقطة خالفية 
أخرى وهو من يرشح اعضاء احملكمة 
االحتادية هل مجلس القضاء االعلى 

ام الكتل السياسية”.
“بعض  أن  العارضــي،  واوضحــت 
زيادة عدد أعضاء الفقه  الكتل مع 
والشــريعة الى ٤ اعضاء والبعض 
اآلخر رافض”، الفتة إلى أن “الفصل 
التشريعي القادم سيشهد حسم 
جميع اخلالفات بشأن قانون احملكمة 

االحتادية”.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربيــة ان اليــوم 
اخلميس موعد مباشــرة الهيئات 
للعام  والتدريســية  التعليميــة 

الدراسي اجلديد.
الصباح  تلقت  للــوزارة  بيان  وذكر 
اليوم  ان  منــه  اجلديــد نســخة 
اخلميــس هــو موعــد ملباشــرة 
التعليمية والتدريســية  الهيئات 

في   2020-2019 الدراســي  للعام 
مدارس احملافظات كافة .

وأضاف ان املباشرة ستكون لغرض 
اجلديد  الدراسي  للعام  االستعداد 
ووضــع اخلطط لتطوير النشــاط 
املناسبة  االجراءات  واتخاذ  التربوي 
لضمــان انتظــام الدراســة في 
موعدها املقرر وحســب توجيهات 
وزير التربية وكالة قصي السهيل .

القانونية النيابية: "خبراء الفقه" 
و"ترشيح القضاة" يعرقالن تمرير 

قانون المحكمة االتحادية

بغداد - الصباح الجديد: 
قال وزيــر النفــط العراقي ثامر 
الغضبــان يوم األربعــاء إن أوبك 
إذا  ما  سيناقشــون  وحلفاءهــا 
كانــت هنــاك ضــرورة لتعميق 
اجتماع  خالل  اإلنتاج  تخفيضات 
اليوم  املشتركة،  الوزارية  اللجنة 

اخلميس.
وذكــر الغضبــان أن "القــرارات 
هي  اإلنتاج  بسياســة  املتعلقة 
قرارات جماعية وأن العراق ال يريد 
اتخاذ القرار فيها مبفرده"، مضيفا 
أن اجتماعــا ســيجمعه بوزيري 
الطاقــة الســعودي والروســي 
انعقاد اجتماع  في وقت يســبق 

اللجنة.

وأشار إلى أن اجتماع أوبك السابق 
ناقش خفض اإلنتــاج بواقع 1.6-
1.8 مليــون برميــل يوميا، ولكن 
األعضاء  بعض  اعتراض  بســبب 
فقــد اتفقوا علــى خفضه 1.2 

مليون برميل يوميا.
يتعلق  الغضبــان فيمــا  وقــال 
بإقليــم كردســتان: أن " عليــه 
ان يحتــرم التزاماتــه املتعلقــة 
النفــط وحصته في  بصــادرات 
امليزانية االحتاديــة. وأضاف أن من 
املفترض أن تسلم حكومة إقليم 
كردستان العراق 250 ألف برميل 
احلكومة  إلــى  يوميا  النفط  من 
االحتادية لكنها غير ملتزمة بذلك 

حتى اآلن".

وزير النفط ثامر الغضبان يحتمل مناقشة 
اوبك تعميق تخفيضات اإلنتاج اليوم

اليوم.. موعد مباشرة الهيئات التعليمية 
والتدريسية للعام الدراسي الجديد

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية  النزاهة  جلنة  قدمت 
الوزراء  الى مجلــس  مقترحا 
االعلى  القضــاء  ومجلــس 
قــاض،   ١٠٠ بتخصيــص 
للتحقيق بقضايا  يتفرغــون 
العالقة  وحســم  الفســاد 

منها.
وقــال عضــو جلنــة النزاهة 
في  اجلشعمي  خالد  النيابية 
تصريح اطلعت عليه الصباح 
"ليس مبقدور  امــس،:  اجلديد 
اية جهــة معاجلة الفســاد 
بشــكل جــذري ، مالم تكن 
هناك وقفة مساندة من قبل 

اجلهات القضائية" .
قدمنا  اجلشــعمي  واضــاف 
الوزراء  مجلسي  الى  مقترحا 
والقضــاء االعلى بتخصيص 
١٠٠ قــاض ، يفــرغ عملهم 
لقضايا الفساد ، مشيرا الى 
ان املقترح يتضمن تخصيص 
قاضيــني فــي كل محافظة 

للتحقيــق مبلفات الفســاد 
وقاضي جنح وهيئة جنح .

واوضح ان الغرض من املقترح 
حســم ملفات الفساد التي 
والنزاهة  للقضــاء  احيلــت 
النور  تــر  ولم  منذ ســنوات 
وحتســم ، مبينــا ان املقترح 
يتضمن النظر بجميع اللجان 
التي  الســابقة  التحقيقية 

شكلت .

النزاهة النيابية تطالب 
بتفريغ 100 قاض 

للتحقيق في ملفات الفساد 

رهنت بقاءه في المنصب بحصول تغييرات سريعة

بغداد - الصباح الجديد : 
اكــدت اللجنة االمنيــة في مجلس 
محافظــة كربــالء، امــس األربعاء، 
ان نتائــج التحقيقات بشــان حادثة 
التدافــع التي حصلــت اثناء ركضة 
طويــرج ظهر يوم امــس اثبتت عدم 

وجود تخسفات او هدم للسرداب.

املسعودي  عقيل  اللجنة  رئيس  وقال 
في تصريح لـه ، إن " نتائج حتقيقات 
جلنــة التحقق عــن اســباب حادثة 
بــاب الرجاء عند العتبة احلســينية 
املقدســة اثبتت بالدليل القاطع ان 
حالة مــن التدافع حدثت بني الزائرين 
في بــاب الرجاء مــا ادى الــى وقوع 

عدد من الضحايــا بني وفاة ومصاب, 
للسرداب  او هدم  واليوجد تخســف 

كما اشاعته بعض وسائل االعالم”.
وأضاف املسعودي، أن “اللجنة االمنية 
في احملافظة تاكــدت ايضا من خالل 
اطالعها امليداني ملكان احلادث”، مبينا 
“اللجنة ســتعكف علــى تقدمي  أن 

تقرير بعد دراسة مستضيفة لوضع 
خطــة امنية ملنــع حــدوث او تكرار 
مثل هكذا حادث ويتم التشــاور مع 

القيادات االمنية في احملافظة”.
وكان اكــد رئيس الــوزراء عادل عبد 
املهدي امس االربعــاء انه لوال خطة 
الطوارئ في كربــالء حلصلت فاجعة 

، فيما اشــار الى ان اجراءات معاجلة 
املصابني خالل التدافع ممتازة والغالبية 
املهدي  وقال عبد  املستشفى.  غادروا 
مــن كربالء فــي تصريــح لعدد من 
نيوز  السومرية  بينها  االعالم  وسائل 
، ان "االجــراءات التــي اتخذت خالل 
تدافــع الزائرين فــي ركضة طويريج 

وبانسيابية  ســريعة  كانت  ب كربالء، 
عالية وتعــاون كبيــر"، مبينا "كان 
من املمكن ان تكــون الفاجعة اكبر 
مما حصل لكــن اجراءات التي اتخذت 
مدروســة وكانت هناك خطة طوارئ 

والتي طبقت فورا". 
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استنكار دولي وغضب عربي لتعهد نتانياهو بضم غور األردن في حال اعيد انتخابه
السعودية تدعو الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون االسالمي.

الصباح الجديد - متابعة: 

نــدد وزراء اخلارجيــة العــرب في 
بيــان صدر امــس، بعــد اجتماع 
نتنياهو  تصريحــات  القاهرة،  في 
بضم غور األردن الى إســرائيل في 
حال فــوزه في االنتخابــات التي 

سيخوضها بعد أيام.
للجامعة  العــام  األمــني  وقــال 
العربية أحمــد أبو الغيط أن وزراء 
اخلارجية العرب نددوا بخطة رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
ضم أجــزاء من الضفــة الغربية 

احملتلة.
وكان نتنياهــو اعلــن يــوم امس 
الثالثــاء، إنه يعتــزم ضم من غور 
األردن بالضفــة الغربية إذا فاز في 
بعد  التي ســتجرى  االنتخابــات 

أسبوع.
وقــال وزراء خارجيــة اجلامعة في 
ذلك البيان، إنهــم يعتبرون إعالن 
نتنياهــو ”تطورا خطيــرا وعدوانا 
العزم  إســرائيليا جديدا بإعــالن 
انتهاك القانون الدولي وميثاق األمم 
املتحدة وقرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة مبا فيها قراري مجلس 
األمن 242 و338“.

بعد  للصحافيني  الغيط  أبو  وقال 
االجتمــاع” يعتبر اجمللــس ان هذه 
التصريحات تقوض فرص إحراز أي 
تقدم في عملية السالم وتنسف 

أسسها كافة“.
اجلامعــة  خارجيــة  وزراء  وكان 
القاهرة  فــي  اجتماعا  يعقــدون 
لكنهم أضافوا جلسة طارئة بعد 
على  بتصريحاته  نتنياهو  أدلى  أن 

الهواء مباشرة.
وفــي الســياق، أثار هــذا الوعد 
نتانياهو،  قدمــه  الذي  االنتخابي 
ردود فعل دولية وعربية ســلبية، 
اذ أدانت قطر بـ"أشــد العبارات" 
تعّهــد رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامــني نتانياهو ضــم منطقة 
غــور األردن في الضفــة الغربية 
احملتلة إلى الدولة العبرية، محّذرة 
من أن املضي في هذه السياســة 
فرص  علــى  متامــا  "ســيقضي 

السالم املنشود".
وقالــت وزارة اخلارجيــة القطرية 
بيان "تدين دولة قطر بأشــّد  في 
وتعتبره  نتانياهو  إعالن"  العبارات 

االحتــالل  لسياســة  "امتــدادا 
القائمــة على انتهــاك القوانني 
الدولية وممارســة كافة األساليب 
الشــعب  لتشــريد  الدنيئــة 
الفلســطيني الشــقيق وسلب 
حقوقــه دون وازع مــن أخــالق أو 

ضمير".

وأّكــدت الــوزارة "رفضهــا التام 
التعــدي علــى حقوق الشــعب 
لتحقيق  الشــقيق  الفلسطيني 
مكاســب انتخابية"، محذرة من 
أن "اســتمرار االحتــالل في ازدراء 
القوانــني الدوليــة وفرض منطق 
القوة واألمر الواقع سيقضي متاما 

على فرص السالم املنشود".
الريــاض  ومــن جانبهــا نــددت 
واعتبرته  االنتخابــي  الوعد  بهذا 
قال  إذ  بالغ اخلطــورة"،  "تصعيدا 
الديــوان امللكي في بيــان أوردته 
"تعلن  الرســمية  األنباء  وكالــة 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 

عــن إدانتها وشــجبها ورفضها 
نتانياهو  أعلنــه  ملــا  القاطــع" 
و"تعتبر هذا اإلجراء "باطال جملة 

وتفصيال".
يعتبر  اإلعــالن  "هذا  أن  وأضــاف 
بحق  اخلطــورة  بالــغ  تصعيــدا 
الشــعب الفلســطيني، وميثــل 
انتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة 
ومبادئ القانــون الدولي واألعراف 

الدولية".
ووصــف وزيــر اخلارجيــة األردني 
أمين الصفدي وعــد نتانياهو بأنه 
"تصعيــد خطير يدفــع املنطقة 
برمتهــا نحــو العنــف وتأجيج 

الصراع".
وقــال الصفــدي حســب بيــان 
صادر عــن اخلارجيــة األردنية، إن 
"األردن يديــن عــزم نتانياهو ضم 
املســتوطنات اإلسرائيلية، وفرض 
السيادة اإلسرائيلية على منطقة 
غــور األردن وشــمال البحر امليت 
ويعتبره تصعيدا خطيرا ينســف 
األسس التي قامت عليها العملية 
برمتها  املنطقة  ويدفع  السلمية 

نحو العنف وتأجيج الصراع".
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شؤون عراقية

مجلس القضاء األعلــى وحده من ميلك القدرة 
واالمكانية على وضع حد للفســاد، فالسلطة 
التــي متتلكها الســلطة القضائية بشــتى 
مكوناتها والتي ميثل مجلــس القضاء األعلى 
العمود الفقــري لها، تســتطيع أن توقف مد 
الفســاد، بالقانــون وحده. فهيئــة النزاهة ال 
ميكنها القيام بأي عمل إال حتت إشــراف قاضي 
التحقيق اخملتص، والقاضي هنا ميكنه أن يكون 
الراعي واملشــرف على جميع فعاليات الهيئة، 
يوجه موظفيها ومحققيها نحو سلوك أقصر 
الطرق ملواجهة الفاســدين، وحتى جهود بقية 
األجهزة الرقابية، كلهــا تنتهي حتت يد قاضي 
التحقيق، الذي بــدوره يقدر تلك اجلهود ويتخذ 
القرار املناســب علــى ضوئهــا. إن نظر آالف 
القضايا التي تخص الفســاد من قبل القضاء 
ال يعنــي أن جميع تلك القضايا متس املال العام 
أو تدين الفاسدين حقا، فالعبرة بالنوع ال الكم، 
فيمكــن أن تنظر احملكمة الى بعض عشــرات 
مــن الدعاوى املهمــة والتي تتعلــق بعمليات 
اختــاس كبيرة وهــدر كبير في املــال العام، 
أفضل بكثير من نظر آالف الدعاوى ال متس املال 
العام، ومرتكبوها لم يتسببوا بضرر أو هدر في 
امــوال الدولة، وإمنا كانوا ضحية ألجهزة رقابية 
معينة حتاول إثبات وجودها عبر زج أكبر عدد من 
املوظفني في احملاكم، وإال، هــل ميكن اعتبار أن 
إحالة موظف الــى محكمة املوضوع لم يثبت 
ارتكابه جرما بحق املــال العام اجنازا؟ هل ميكن 
مساواة من عجزت اللجان التحقيقية عن إثبات 
هدر أو اختاس أو سرقة ضد املوظف احملال إليها 
مع موظف أو مســؤول أو صاحب درجة خاصة 
تســبب بهدر وضياع مايني الدوالرات؟ هنالك 
الكثير من الدعاوى التــي تنظر من قبل هيئة 
النزاهــة وحتال الى محكمة املوضوع اســتنادا 
حملاضر حتقيقية ال سند قانوني لها، اضافة الى 
أن تلك احملاضر لم تتضمن االشــارة الى االحالة 
الى احملاكــم، بل فــرض عقوبــات انضباطية 
فقــط، وبرغم هذا، فإنه يتم إحالة املوظف الى 

محكمة املوضوع.
 في حــني أن القانون صريح فــي أن االحالة ال 
ميكن ان تتم إال بعد أن ترى اللجنة التحقيقية 
أن الفعل املنســوب الى املوظف يشكل جرمية 
اضافــة الى وجود ضــرر وهدر في املــال العام، 
فعندئــذ تقرر تلك اللجنــة إحالة املوظف الى 
احملكمــة اخملتصة للتحقيق معــه. ما يحصل 
أن مجــرد االخبار عن وجــود مخالفة او جرمية، 
يعني أن تلك اجلرمية متحققة حتى لم تتحقق 
اركانها، واملوظف املشــكو منه عليه ان ينتظر 
اثبــات براءته من قبل قــاض املوضوع) اجلنح او 
اجلنايات( وهذا األمر يتنافى مع بديهيات القانون. 
وهذا األمر يفســر كثرة القضايــا التحقيقية 
التي تنظرها هيئة النزاهة ومحاكم التحقيق. 
مجلس القضــاء األعلى ميكنــه أن يحل هذه 
املشــكلة، عبر االعتماد على نفسه فقط، من 
دون تكليف جهات أخــرى بالتحقيق، مبعنى أن 
يلجأ الــى االدعاء العام، بوصفه اجلهة األصيلة 
في مكافحة الفســاد، وإن قانون االدعاء العام 
رقم 49 لسنة 2017 أعطى احلق جمللس القضاء 
األعلــى بوضــع تعليمــات لتســهيل تنفيذ 
أحكامــه، مبعنــى أن اجمللس ميكنــه أن يفعل 
قانــون االدعاء العام من خــال وضع تعليمات 
لتســهيل تنفيذ احكامه، ومــن تلك األحكام 
هي تشــكيل مكاتب لادعاء العام في الوزارات 
متارس تلــك املكاتب االختصاصــات املنصوص 
عليها في القانــون ومنها التحقيق في قضايا 
الفســاد وليــس تكليــف جهات آخــر خافا 
للقانون، حيث ثبت من خال التطبيق العملي 
أن تلك اجلهات لم تستطع تقدمي أمنوذج حقيق 
للتطبيق السليم للقانون. إن مجلس القضاء 
األعلى له القــدرة واالمكانية واالرادة في تغيير 
مسار مكافحة الفســاد نحو األفضل وهو ما 

سيحصل في قادم األيام. 

الطريق الى النزاهة 
يمر عبر القضاء

سالم مكي
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السليمانية - عباس عزيز:

خال مراسيم خاصة اقيمت في مبنى 
مؤسسة خاك مبحافظة السليمانية، 
قــدم وزيــر املــوارد املائية الســابق 
اخملضرمة  السياســية  الشــخصية 
رشــيد  اللطيف جمال  عبد  الدكتور 
واملشــكات  املياه  ازمة  عــن  كتابني 

واالزمات السياسية في الباد.
التــي حضرتهــا  املراســم  وخــال 
شخصيات سياسية واكادميية وكتاب 
وصحفيون، وقع الدكتور لطيف رشيد 
الكتابني اللذين حما عنواني )املقاالت 
السیاسیة( و)املوارد املائیة في العراق(، 
وسلط الضوء في كلمة القاها، على 
جاءت  التي  واملقاالت  املوضوعات  اهم 

في الكتابني.
وقال الدكتور لطيف رشــيد، انه قدم 
وتصوراته حول  افــكاره  الكتابني  في 
املشكات واالزمات في العراق واقليم 
كردستان على حد ســواء خال فترة 
توليــه منصب وزير املــوارد املائية في 
أقدم  العــراق وعملــه كمستشــار 
لرئيس اجلمهورية، الكثير من املقاالت 

واملوضوعات التي تضمنها الكتابان.
واشار الى ان االحتاد الوطني لعب دورا 
بارزا في احلفاظ على الوحدة الوطنية 
وحتقيق املصاحلة بــني مكونات الباد، 
ممثــًا برئاســة اجلمهورية فــي زمن 
ان على  الرئيس مــام جال، مؤكــدا 
السياسية  والقيادة  االقليم  حكومة 
مع  اخلافات  وحــل  التفاهم  الكردية 
بغداد عبر احلــوار والتفاهم واالبتعاد 

عن التشنج والتعصب القومي.
واضــاف، ان اغلــب املشــكات التي 
يواجهها العراق مصطنعة وليســت 
ميتلــك مــن  العــراق  حقيقــة، الن 
االمكانــات والثــروات الهائلــة التي 
متكنه من ان يلعب دورا بارزا، وان يعيش 
شــعبه برخاء ورفاهية، ألنه من اغنى 

الدول في العالم.
واوضح ان املشــكات املوجودة، اذا ما 
كانت فــي االقليم او العــراق اغلبها 
او  السياســية  القيادة  من صناعــة 
او احلكومة االحتادية،  حكومة االقليم 
او االحزاب احلاكمة، التي ليس ألغلبها 
رؤية واضحة واستراتيجية لبناء الباد.

ولفــت في حديثه الى ان املشــكات 
او  شــخصي  او  سياســي  اغلبهــا 

عشــائري او انها ناجمة لعدم وجدود 
االنتماء الوطني، واردف »مع االســف 
لهذه  هويــة  اصبحــت  املشــكات 
املنطقة وهــي ال تقتصر على العراق 
فقــط، وامنا هي ممتدة ألغلــب الدول، 
متوقعــا ان تســتمر خــال املرحلة 
احلالية ودعا الى الســعي الى معاجلة 
انها  قــال  التي  املوجودة  املشــكات 
ليســت باحلجــم الــذي نعجــز عن 

معاجلتها.
ان املشكلة احلقيقية، هي  الى  واشار 
ان تتعرض الباد الــى كارثة طبيعية 
او يكون لدينــا مجاعة حقيقية او ان 
يكون لديك نســبة سكانية هائلة ال 
تتمكن من الســيطرة عليها، وتأمني 
احتياجاتها من الغذاء والدواء، مشيرا 
الى ان العراق بلد غني لديه من الثروات 

الطبيعة ما ميكنه من العيش برخاء.

واكد ان الكرد وافقوا على الدســتور 
العراقي وشــاركوا في صياغته، وهم 
جزء من العملية السياسية واحلكومة 
ويطالبون بالشــراكة احلقيقية، التي 
واحلوار،  بالتفاهــم  تكــون  ان  ينبغي 
مبيناً ان االســتفتاء الــذي اجري في 
االقليم اضر بالعاقة بني بغداد واربيل، 
ألنه لم يكن مبوافقة البرملان او القوى 
السياسية وجاء بقرار شخصي حزبي 

كرد فعل سياسي غير مدروس.
واكــد، ان التنــوع الدينــي والقومي 
واملذهبي ليــس مقتصرا على العراق، 
وهو عامل قوة موجــود في كثير من 
الدول، التي اســتخدمته لتقوية بناء 

هيكل الدولة وليس العكس.
وقال »انــا مقتنع ولدي قناعة بضرورة 
ان نعالج املشــكات مع بغداد، وان ال 
نطالب بحصتنا مــن ميزانية العراق 

دون ان نلتزم مبا يقــع على عاتقنا من 
واجبات جتاه هذا البلد، اذا كنا عازمني 
ودوره  االقليــم  احلفــاظ علــى  على 
ومصالــح مواطنيه فعلينــا ان نحل 
احلكومة  مــع  بنحو جدي  خافاتنــا 
االحتاديــة، وان الفرصــة واخليار ما زال 

موجد امنا.
وتابــع »كل الوفود التــي ذهبت الى 
بغداد لم تكن جادة في سعيها اليجاد 
حلول مناسبة ولم يكن لديها اجندة 
ورؤيــة واضحة، او ملــف تعلنه امام 
الشــعب للتفاوض مبوجبه مع بغداد، 
وهي تذهب لتحقيق املكاسب دون ان 

متنح شيئا.
هي  والكبيرة  االساســية  مشكلتنا 
االســف  بالنفط، مع  اغلبها متعلق 
من  االخرى  االمكانــات  كل  اهملنــا 
زراعة وصناعة وجتارة وتركيزنا منصب 

فقــط على النفط واالبــار النفطية، 
وهو ناجم من عدم وجود قانون للنفط 
والغاز في العــراق، الذي على حكومة 
اقــرار قانون  ان تعمل على  االقليــم 
حديث للنفط والغــاز في العراق، واذا 
لم يســن هذا القانون فان املشكات 
بانه  اعتقد  الذي  احلالية ستســتمر، 

مينع عمدا. 
وحول ازمة امليــاه املتنامية في العراق 
واملنطقة والعالم، أكد انه عندما كان 
في وزارة املائية طرحــت على البرملان 
فكرة تشــكيل جلنة دائمة لدراســة 
العراق مــن االكفاء  املياه فــي  وضع 
احللول  ووضــع  والفنيــني،  واخلبــراء 
الدائمــة لها عبر فتح حــوار جاد مع 
دول اجلوار وفي مقدمتها تركيا وايران، 
الن تركيا بعد الرئيــس توركوت اوزال 
انتهجت سياسة املياه مقابل النفط 

مع العــراق، الذي قال انهــا واجهت 
رفضها اقليميا ودوليا، الن الدول تصر 
على وضــع املياه لتحقيــق اخلدمات 
ألبناء املنطقة، عبر التفاهم مع الدول 

املتشاطئة.
لذا فان علينــا، ان نحافظ على املياه 
التي تدخــل الى العــراق كأحد اهم 
الطبيعية،  والثــروات  احليــاة  مصادر 
مشــيرا الــى ان نحو %60 مــن املياه 
تهدر فــي العراق، نظــرا لعدم وجود 
املياه  استراتيجية طويلة االجل إلدارة 

في الباد.
الفتــا الى ان ازمة امليــاه ال حتل بخلق 
مع  والصراعات  واخلصومة  املشكات 
التفاوض  الى  دول اجلوار، وهي حتتــاج 
والتفاهــم بــني العــراق ودول اجلوار 
واملنطقــة، عبــر جلنة فنيــة مهنية 

مختصة.

تضمنت ازمة المياه والمشكالت السياسية في االقليم والعراق والمنطقة 

الدكتور عبد اللطيف رشيد يقّدم للقراء كتابي 
المقاالت السياسية والموارد المائية في العراق  

جانب من املراسم التي حضرتها شخصيات سياسية واكادميية وكتاب وصحفيون

ان االتحاد الوطني لعب 
دورا بارزا في الحفاظ 
على الوحدة الوطنية 
وتحقيق المصالحة بين 
مكونات البالد، ممثاًل 
برئاسة الجمهورية في 
زمن الرئيس مام جالل، 
مؤكدا ان على حكومة 
االقليم والقيادة 
السياسية الكردية 
التفاهم وحل الخالفات 
مع بغداد عبر الحوار 
والتفاهم واالبتعاد 
عن التشنج والتعصب 
القومي

احلكمة: الوقت مبكر إلقالة عبد 
املهدي وتبديل حكومته بأخرى 

وأمامهما فرصة أخيرة
ويواصــل: » تقــع على عاتــق عبد 
املهدي حالياً عدد من امللفات املهمة 
منها إيضاح طبيعــة االتفاقات مع 
إقليم كردســتان، ومعرفة حقيقية 
التي حصلت في مقرات  التفجيرات 
عســكرية مؤخراً، ووعــود البرنامج 

احلكومي«.
وأكمل البخاتي بالقول، إن »عدم نية 
إقالــة عبد املهدي ال تعني أننا نكف 
عن ممارسة اختصاصاتنا الدستورية، 
أمنا ستكون هناك عملية استجواب 
لعدد مــن الــوزراء املقصرين واتخاذ 
جميع ما من شــأنه تصحيح وتقومي 

األداء احلكومي«.
مــن جانبه، ذكــر النائــب األخر عن 
الكتلة حســن فدعم، أن »احلكومة 
فــي  احملليــة  واإلدارات  االحتاديــة 
احملافظــات لم تلب طموح الشــارع 

العراقي لغاية اآلن«.
وأضــاف فدعــم، في تصريــح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »اإلخفاقات 
أن  مســتمرة، ونأمل مــن احلكومة 
السياســي  الضغط  إلــى  تنظــر 
األداء  حتســني  أجل  من  والشــعبي 

وتوفير ما يطلبه الشارع العراقي«.

وأوضح، أن »تيار املعارضة السياسية 
في تزايد مستمر، وهذا يعكس حالة 
والرغبة  احلكومة،  األداء  الغضب من 
الفســاد  مكافحة  في  الشــعبية 

والقضاء على احملاصصة«.
أن »عــدداً من  إلى  ومضى فدعــم، 
والشــعبية  السياســية  القــوى 
انضمت إلــى املعارضة ونحن بصدد 
توسيع الكتلة والذهاب باجتاه تكوين 
جبهة معارضة كبيــرة فيها ممثلني 

من القوى الفّعالة«.
يشار إلى أن عدداً من الكتل قد أبدت 
انزعاجها من إداء حكومة عادل عبد 

املهدي ولوحت بسحب الثقة عنه.

عبد املهدي: لوال خطة الطوارئ 
حلدثت فاجعة وامنية كربالء: 
التدافع سبب ضحايا ركضة 

طويريج 
واضافــت ان »االجــراءات الطبيــة 
بشــأن املصابني خال التدافع كانت 
ممتازة أنقــذت الكثير مــن األرواح«، 
مشيرا الى ان »حالة بعض املصابني 
كانت ميؤوس منهــا لكن االجراءات 
في  ساعدت  حصلت  التي  السريعة 

انقاذ حياة الكثيرين«. 
وتابــع ان »الغالبيــة مــن املصابني 
تركوا املستشــفى ولم يبقى سوى 

عدد قليل مــن اجلرحى«، موضحا ان 
»املســتوى التنظيم في العراق جيد 

جدا ولك نحتاج اكثر«. 
واكد »اننا نحتــاج إلى افكار جديدة 
وتوســعات«، موضحــا ان »هنــاك 
بلــدان متقدمة يحصــل فيها ذلك 
حيــث الحظنا ماحصــل أثناء احلج 
وغيرها في بلدان أخرى خال جتمعات 
اجلماهيــر الكبيرة والتــي تؤدي الى 

وقوع خسائر«.
وكانــت وزارة الصحــة  قــد اعلنت 
عن استشــهاد 31 زائرا واصابة 100 
اخريــن في حادثــة تدافــع في باب 
الرجاء بالعتبة احلســينية املقدسة 
في ركضة طوريج مبراســيم العاشر 

من محرم احلرام .

استنكار دولي وغضب عربي 
لتعهد نتانياهو بضم غور األردن 

في حال اعيد انتخابه
وتابــع أن هذا اإلعــان »خرق فاضح 
انتخابي  وتوظيف  الدولــي  للقانون 
العمليــة  قتــل  ثمنــه  ســيكون 
املنطقة  وتقويض حــق  الســلمية 

وشعوبها في حتقيق السام«.
ولم يتأخر الرد الفلســيطيني الذي 
جاء ســريعا على لســان املسؤولة 
الكبيرة في منظمــة التحرير حنان 

عشــراوي التي اعتبــرت تصريحات 
نتانياهــو »انتهــاكا صارخا للقانون 
الدولي« و«ســرقة لألراضي وتطهيرا 

عرقيا ومدمرا لكل فرص السام«.
وقالــت عشــراوي فــي تصريح لها 
»هذا تغيير شــامل للعبــة، جميع 
االتفاقيات معطلة، في كل انتخابات 
وأراضينا،  حقوقنــا  من  الثمن  ندفع 
إنه أســوأ من الفصل العنصري، إنه 
يشــرد شــعبا كاما بتاريخ وثقافة 

وهوية«.
أمــا تركيا فقد وصفت هــذا الوعد 
بـــالعنصري، وقــال وزيــر اخلارجية 
في  أوغلو  تشــاوش  مولــد  التركي 
تغريــدة باإلنكليزيــة والتركية »إن 
الذي  لنتانياهو  االنتخابــي  الوعــد 
يوجــه كل أنواع الرســائل العدائية 
وغير الشــرعية قبل االنتخابات، هو 

بإقامة دولة عنصرية«.
التركية  اخلارجيــة  اصــدرت  كمــا 
بيانــا امس األربعاء جــاء فيه: »ميثل 
إعان رئيس الوزراء اإلســرائيلي حول 
نيته ضم غور األردن واملســتوطنات 
الغربية  الضفة  في  الشــرعية  غير 
العامة  االنتخابــات  حال فوزه فــي 
يــوم 17 ســبتمبر مثــاال جديــدا 
لاحتــال املســتمر منذ ســنوات 
طويلة واإلجراءات اإلســرائيلية غير 

الشرعية«.
وأضافت الــوزارة: »ندعو كل اجملتمع 
الدولي إلى الرد بأقــوى درجة ممكنة 
وعــدم الصمــت في وجــه انتهاك 
إســرائيل الوقح للمبادئ األساسية 

للقانون الدولي«.
وتعهــدت تركيــا عبــر بيــان وزارة 
دعم  أقوى  تقدمي  مبواصلة  خارجيتها 
في  الفلســطيني  للشــعب  ممكن 

نضاله من أجل احلرية.
وومــن جانبها، حــذرت األمم املتحدة 
الوزراء  رئيــس  نفســه،  الثاثاء  في 
اإلســرائيلي بنيامني نتانياهو من أن 
خطته بضم غــور األردن في الضفة 
الغربية احملتلة في حال إعادة انتخابه 

لن يكون لها »أساس قانوني دولي«.
وصرح املتحدث باســم األمم املتحدة 
ستيفان دوجاريك بأن »موقف األمني 
العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ 
خطوات أحادية لن يســاعد عملية 
الســام«. وقال إن »أي قــرار تتخذه 
وأحكامها  قوانينها  لفرض  إسرائيل 
وإدارتها في الضفة الغربية احملتلة لن 

يكون له أساس قانوني دولي«.
وكان نتانياهــو قــال فــي خطــاب 
تلفزيونــي »أعلن اليــوم عزمي على 
إقــرار الســيادة اإلســرائيلية على 
غور األردن واملنطقة الشــمالية من 

البحر امليت«، موضحا أن هذا اإلجراء 
الفور« في حال فوزه  سيطبق »على 

باالنتخابات املقبلة.
ومتثل منطقة غــور األردن نحو 30% 
مــن الضفــة الغربية، وقــد أوضح 
نتانياهو أنه ينوي ضم مســتوطنات 
تشكل %90 من غور األردن، »من دون 

القرى أو املدن العربية مثل أريحا«.
الضفة  إســرائيل  احتلــت  ولقــد 
الغربيــة فــي حرب عــام 1967 في 
خطوة لم يعترف بها اجملتمع الدولي.

اإلســرائيلية  املســتوطنات  وتعتبر 
غير قانونية مبوجــب القانون الدولي 
السام  أمام عملية  رئيسية  وعقبة 
كونها مبنية على أراض فلسطينية 
يعتبرهــا الفلســطينيون جزءا من 

دولتهم املستقبلية.
ووصف وزيــر اخلارجيــة األردني أمين 
الصفدي على تويتــر خطة نتنياهو 
بأنها ”تصعيد خطير“. واألردن ومصر 
هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان 

وقعا معاهدتي سام مع إسرائيل.
وفــي خضــم معركتــه للبقــاء 
السياســي بعــد انتخابــات غير 
حاســمة في أبريل نيســان، جدد 
كل  بضــم  التعهــد  نتنياهــو 
املســتوطنات التي بنتها إسرائيل 

في الضفة الغربية.
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الملف األمني

بغداد – حترير مختطفة 
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس االربعاء بأن قوة امنية 
حــررت مختطفة والقــت القبض 
على خاطفيهــا في منطقة الدورة 

جنوبي بغداد.
ابلغ  املواطنني  وقال املصدرإن احــد 
بخطف شقيقته من قبل مجهولني 
قبل ســبعة ايــام من امــام دارها 
به لغرض مساومته على  واالتصال 
مبلغ من املال لقاء اطاق ســراحها 
ضمن تقاطع الدورة ، مضيفا انه مت 
تشــكيل فريق عمل والقبض على 
العصابة املكونة من ثاثة اشخاص 
ضمن حي امليكانيك وحترير اخملطوفة 

وتسليمها الى ذويها . 

ديالى – قذائف هاون 

افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
االربعاء  امــس  ديالــى  محافظــة 
باصابة مدني بسقوط ثاث قذائف 

هاون على قرية باطراف املقدادية.
ثــاث قذائف هاون  إن  وقال املصدر 
سقطت على قرية بأطراف املقدادية 
، مضيفــا أن القذائــف تســببت 
باصابــة مدني اضافة الى خســائر 

مادية .

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظة كركــوك امس االربعاء ان 
قوة أمنية القت القبض على ارهابي 
حاول ســابقاً تفجير حسينية في 

احملافظة .
وذكــر املصــدر ان القــوات االمنية 
بالتعــاون مع اهالي حــي 1 حزيران 
بكركــوك اعتقلت شــخصا حاول 

ارهابي عن  القيام بعمــل  ســابقا 
طريق زرع عدد من العبوات الناسفة 
بالقــرب من حســينية الزهــراء ، 
مضيفــا ان »املعتقل هو من أهالي 
قضــاء جمجمال ، مشــيرا الى ان 
الســابق  االرهابي كان مطلوبا في 
بسبب عاقته باجملموعات االرهابية .

صالح الدين – انزال جوي
اإلرهاب  مكافحــة  جهاز  كشــف 
امس االربعاء عن مقتل 15 »إرهابياً« 
بينهــم انتحاريون وإلقــاء القبض 
على تســعة آخرين بعمليات إنزال 
جوي في مطيبيجة وصحراء صاح 

الدين.
وقال املتحدث باســم اجلهاز صباح 
النعمــان، إنه على وفــق معلومات 
واســتمراراً  دقيقــة  اســتخبارية 
داعش  فلــول عصابــات  لتعقــب 

اإلرهابي نفذت قوات جهاز مكافحة 
اإلرهــاب وبالتنســيق مــع طيران 
التحالف الدولي عمليات إنزال جوي 
في منطقتــي مطيبيجة وصحراء 
مقتل  عــن  أســفرت  الدين  صاح 
١٥ إرهابياً مــن ضمنهم انتحاريون 

وإلقاء القبض على تسعة آخرين .

االنبار – اشتباك مسلح
افاد الناطق باســم وزارة الداخلية، 
اللواء ســعد معن امس األربعاء بأن 
قوات حــرس احلدود اشــتبكت مع 
أحدهم  وقتلت  إرهابيــة  مجموعة 
يرتدي حزاما ناسفا شمالي القائم.

إن قــوات حرس  اللــواء معن  وقال 
إرهابية  احلدود كشــفت مجموعة 
بواســطة الكاميرات احلرارية داخل 
عمــق األراضــي العراقية شــمال 
منطقة القائم ، مضيفا ان القوات 

اشتبكت مع اإلرهابيني ومتكنت من 
قتــل أحد اإلرهابيني الــذي تبني أنه 

يرتدي حزاماً ناسفاً . 

الديوانية – ممارسة امنية  
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
الديوانيــة امس االربعــاء عن القاء 
القبض علــى عدد مــن املطلوبني 
في  مختلفــة  جنائيــة  بقضايــا 

احملافظة.
وقال املصدر ان دوريات ومفارز مراكز 
الشــرطة النهضة نفذت ممارســة 
أمنية واسعة للبحث عن املطلوبني 
للقضــاء فــي عــدة مناطــق من 
القبض  إلقاء  احملافظة، أسفرت عن 
على عدد من املتهمني مبواد قانونية 
مختلفــة ، مبينا ان مفارز قســم 
مكافحة اخملدرات واملؤثرات العقلية 
متكنت ايضا من إلقاء القبض على 

أحــد املتاجريــن واملتعاطني احلبوب 
اخملدرة في قضــاء غماس بعد جمع 

املعلومات عنه .

ذي قار – هجوم مسلح 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ذي قار امــس االربعاء أن 
شــرطيني اثنني قتــا واصيب اخر 
خال اشــتباكهم مع مطلوب في 

اجلبايش .
وقــال املصدر ان قوة من الشــرطة 
اشــتبكت مــع مطلــوب بتهمة 
القتل، اثنــاء محاولة اعتقاله على 
وفق املــادة 406 من قانون العقوبات 
العراقي في قضاء اجلبايش شــرقي 
ذي قــار ، واضــاف ان ذلــك ادى الى 
مقتل شرطيني واصابة اخر بجروح ، 
مشيرا الى ان القوة متكنت من قتل 

املتهم على الفور.

نينوى – عملية ابتزاز 
أعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظة نينوى امــس االربعاء عن 
ابتز امرأة  القاء القبض على متهم 

في اجلانب االيسر من املوصل.
وقال املصدر إن الشــرطة اجملتمعية 
وبإســناد من فوج طوارئ الشــرطة 
اجلرميــة  االول ومديريــة مكافحــة 
املنظمة فــي محافظة نينوى، وبعد 
ورود معلومات مــن احدى املواطنات، 
القــت القبض علــى متهم لقيامه 
بابتــزاز احدى املواطنــات عن طريق 
موقع التواصل االجتماعي حيث قام 
بتهديدهــا اباغ عائلتهــا عن وجود 
عاقــة بينهمــا وكذلــك تهديدها 
بقتل احد اشــقائها او ان تقوم بدفع 
مبلغ 3 االف دوالر علما انه ســبق ان 
 11 بابتزازها وسحب منها مبلغ  قام 

مليونا و700 الف دينار .

تحرير فتاة مختطفة في منطقة الدورة جنوبي بغداد * مقتل 15 إرهابيًا بإنزال جوي في صحراء صالح الدين 
    حرس الحدود يشتبك مع إرهابيين شمالي القائم * اعتقال متهم ابتز امرأة في الجانب ايسر الموصل
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بغداد _ الصباح الجديد :

العامــة  الشــركة  كشــفت 
احدى  البتروكيمياوية  للصناعات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 
عن الوصول الــى املراحل النهائية 
ومعاملها  وحداتها  تشــغيل  في 
االنتاجيــة متهيــدا للدخــول الى 
مرحلة االنتــاج الفعلي للحبيبات 
الكثافة  واطئــة  البالســتيكية 
ايلول  الكثافة نهاية شهر  وعالية 
اجلاري ومطلع شــهر تشرين االول 

املقبل .
وافصــح مديــر عــام الشــركة 
املهنــدس عقيــل عبدالزهرة عن 
تشــغيل وحدة الطاقة التي متثل 
وحدة اخلدمات املسؤولة عن توفير 
واملاء  والنتروجني  والهــواء  البخار 
اخلدمات  وجميــع  واملقطر  احللــو 
، مشيرا  االخرى  الوحدات  لتجهيز 
الى قرب تشــغيل وحــدة االثيلني 
بعد اكمال تصنيع وربط وتشغيل 
السبيســر )توصيلــة تربــط بني 
الضاغطــة والتوربايــن البخاري ( 
الثالث  الكابســات  باحدى  اخلاص 
املوجودة في وحــدة االثيلني خالل 
االسبوعني املقبلني للشروع بأنتاج 
غاز االثيلني الذي ســيتم جتميعه 
في خزان لغــرض ضخه الى وحدة 
والتي  للعمــل  اجلاهزة  احلبيبــات 
حتتوي على مفاعالت تدخل عوامل 
مســاعدة على غاز االثيلني النتاج 
وتضم  البالســتيكية  احلبيبــات 
معملــني النتاج حبيبــات واطئة 
الكثافة وحبيبات عالية الكثافة .

احلبيبات  ان  الى  العام  املدير  ولفت 
ســتدخل  انتاجها  ســيتم  التي 
كمواد اولية في معامل وصناعات 
تكميلية مهيــأة للعمل لصناعة 
وانتــاج االغطية الزراعية وصناعة 
ومواد  امللونة  واالكيــاس  االغطية 

التعبئة واكياس النفايات وغيرها.
واعرب املديــر العام عــن امتنانه 
وشــكره لدعــم وزارة الصناعــة 
املطلوبة  املبالغ  توفير  واملعادن في 
العادة تأهيل وتشغيل هذا الصرح 
حركة  وعودة  العمــالق  الصناعي 
العمل واالنتاج فيه ، مناشــدا في 
الوقــت ذاتــه وزارة النفط بتقدمي 

الدعم من خالل تخفيض اســعار 
اجملهز للشــركة كالغاز  الغاز  بيع 
الســائل )LBG( وغازالبروبان والتي 
تضاعفــت كثيرا بالشــكل الذي 
يثقل كاهل الشــركة ويتســبب 
االنتاج بشكل  ارتفاع تكاليف  في 

كبير.
جتدر االشارة الى ان الشركة العامة 
للصناعات البتروكيمياوية باشرت 
والتشــغيل  التأهيــل  ببرنامــج 
منذ  االنتاجية  ووحداتها  ملعاملها 
العام املاضــي بعد توقف دام اكثر 
املمتدة  اعوام للفترة  من ســبعة 
مــن عــام )2011 ولغايــة 2018( 
بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي 
واستهالك  وضرر  باندثار  ماتسبب 

الكثيــر مــن املعــدات الضخمة 
املوجودة وتآكل االنابيب وهي اليوم 
امجادها  لتعيد  عافيتها  تستعيد 

من جديد.
علــى صعيــد متصــل ابرمــت 
للصناعات  العامة  الفرات  شركة 
احــدى  واملبيــدات  الكيمياويــة 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 
عقدا مع الشركة العامة ملصافي 
لبيع  بيجــي  / مصفى  الشــمال 
)450( طنا من مادة حامض  كمية 
باملواصفــة  املركــز  الكبريتيــك 
املطلوبــة .واوضــح مديــر عــام 
الشــركة املهندس علي قاســم 
تصريح  فــي  الشــمري  كاظــم 
للمكتب االعالمــي في الوزارة بأن 

الشركة  مع  عقدا  وقعت  شركته 
العامة ملصافي الشــمال لتجهيز 
مصفى بيجــي بكمية )450( طنا 
من منتج حامض الكبريتيك املركز 
على وفــق املواصفة الفنية احملددة 
من ادارة املصفــى وذلك الهميتها 
االســتراتيجية بعــد اســتئناف 
االنتاج فيه مؤخرا مبا يضمن دميومة 
البالد  لتجهيــز  واالنتاج  العمــل 
باملشتقات النفطية ، الفتا الى ان 
العقد ســينفذ خالل فترة ) 365 ( 
يوما وعلى شكل دفعات بواسطة 
عجالت الشركة املتخصصة بنقل 

املنتجات الكيمياوية.
واكــد املديــر العام ان الشــركة 
ســتقدم منتج يحقق املواصفات 

املصفــى  حلســاب  املطلوبــة 
املذكور بعــد متكنها مــن تأهيل 
وحتديــث وتطويــر مصنع حامض 
الكبريتيــك املركــز وحتقيق اعلى 
الطاقــات االنتاجية. مــن جانبها 
للصناعات  العامة  الشركة  اجنزت 
النحاســية وامليكانيكيــة احدى 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 
عقدهــا مــع شــركة اور العامة 
بتجهيزهــا بـــ )100( طــن مــن 

األسالك النحاسية.
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
أكرم شاكر عبدالفتاح أن الشركة 
انهت عقدها االول املبرم مع شركة 
اور العامــة بتجهيزهــا بـــ)100( 
طن من االســالك النحاسية قطر 

)8( ملــم وعلى دفعتــني ، مؤكدا 
الشــركة  مســاعي  اســتمرار 
النحاس  اســالك  بانتاج  للصعود 
بتضافــر جهود مــالكات مصانع 
الشــهيد واجلهات الســاندة لها. 
الشــركة  بان  العام  املدير  وأضاف 
ومن خالل مصانــع اإلخاء التابعة 
لها سوقت دفعة جديدة بلغت )5( 
االف سيت من ملحقات اسطوانة 
العامة  الشــركة  إلى  الطبخ  غاز 
لتعبئة الغاز على وفق العقد املبرم 
بني الطرفني وبذلك يكون مجموع 
مــامت جتهيــزه لالخيــرة )32( الف 
سيت من اجمالي الكمية املتعاقد 
عليها والبالغة )73( الف سيت من 

ملحقات اسطوانة غاز الطبخ . 

البتروكيمياوية تقترب من مرحلة
 االنتاج الفعلي للحبيبات البالستيكية

وصلت الى المراحل النهائية لتشغيل وحداتها

اطالق االستمارة االلكترونية للتقديم على القبول المركزي

مدير عام شركة نفط ذي قار لـ »الصباح الجديد« :

تسعى الشركة 
العامة للصناعات 

الكيمياوية الى 
قرب تشغيل وحدة 
االثيلين بعد اكمال 

تصنيع وربط 
وتشغيل السبيسر 

)توصيلة تربط 
بين الضاغطة 

والتورباين البخاري

اخلميس 12 أيلول 2019 العدد )4250(

توزيع اراضي مخازن 
االسمنت العراقية في 9 

نيسان على منتسبيها

محافظة بغداد تسخر 
جهدها اآللي والتخصصي 

في زيارة عاشوراء

صحة الكرخ تخصص 3 
مليارات دينار لمؤسساتها 

الصحية

بغداد _ الصباح الجديد :
أحال مكتــب رئيس الوزراء األســبوع قبــل املاضي 
موضوع تغيير اســتعمال األرض التابعة للشــركة 
العامة لالســمنت العراقية من سكني عمودي إلى 
أفقــي إلى األمانة العامة جمللس الوزراء، بعد مطالبة 
الشــركة على حتويل اســتعمال األرض العائدة لها 
ليتســنى لها توزيعها على منتســبيها وحل أزمة 
ســكن )600( عائلــة عراقيــة وبعد موافقــة وزير 
الصناعــة واملعادن على بيعها علــى وفق قانون بيع 
وايجار أموال الدولة على منتســبي الشــركة حال 
تغيير اســتعمالها، والتوجيــه مبتابعة املوضوع مع 

اجلهات اخملتصة.
وقال مدير عام الشــركة العامة لالسمنت العراقية 
املهندس حســني محسن اخلفاجي أن أرض 9 نيسان 
الواقعة فــي بزايز الفضيلية تبلــغ )44( دومنا عائدة 
ضمــن أمالك الشــركة وهي حق ملنتســبيها الذي 
كفله الدستور وميكنها من إســكان عائالت جميع 
منتسبي مقر الشركة البالغ عددهم )600( منتسب 

أغلبهم يسكنون باإليجارات التي تنهك كاهلهم. 
واضاف املدير العام أن منتســبي االسمنت العراقية 
يناشــدون مجلس الوزراء باإلســراع للموافقة على 
حتويل استعمال األرض من سكني عمودي إلى أفقي 
لتحقيق حلمهم في السكن الذي طال انتظاره بعد 
معوقــات وعراقيل حالت دون حتقيــق هذا احللم من 
قبل بعض اجلهات وألسباب روتينية تتطلب موافقات 
أصولية واســتثناء من األمانــة العامة جمللس الوزراء 
تتوافق مع توجهات احلكومة وقراراتها في تســهيل 
منح املواطنني قطع اراضي وخصوصاً فئة املوظفني.

واكد املدير العام إن منتســبي االســمنت يقدمون 
الشــكر ويستبشــرون خيراً بوزير الصناعة واملعادن 
الدكتور صالح اجلبوري الذي بذل ويبذل جهود حثيثة 
وكبيرة في تطبيق توجيهات احلكومة بتنفيذ املبادرة 
الوطنية للسكن ملنتسبي الوزارة والشركات التابعة 
لها وكلهم أمل بســعيه بكل ما هو خير للصناعة 

احمللية ومنتسبيها. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن محافظ بغداد املهنــدس فالح اجلزائري ان 
مالكات اجلهد اآللي والتخصصي شــاركت في 
خدمة زائري كربالء واالسهام في احياء الشعائر 

احلسينية وذكرى واقعة الطف االليمة.
واكد محافظ بغداد انه مت اســتنفار اجلهد اآللي 
التابع حملافظــة بغداد وارســاله الى محافظة 
كربالء املقدســة ، مما اســهم في نقل الزائرين، 
فضال عن اشراك اجلهد اآللي التخصصي ملديرية 
مجــاري محافظة بغداد، معــززة مبالكات فنية 
وهندســية للمشــاركة باجلهد اخلدمي، واجناح 
الزيــارة املليونية اضافة الى مشــاركة الدوائر 
للمحافظة بجهدها  التابعــة  االخرى  اخلدمية 

االلي والبشري.
واوضحــت محافظة بغــداد في بيــان لها ان 
مديرية اجملاري نسقت عملها مع مديرية مجاري 
محافظة كربالء، ليكون ضمن قاطع مسؤولية 
االولى العمل مبناطق شــارع الوائلي وباب بغداد 
وميثــم التمار وحي االمام العبــاس، مؤكدة ان 
جهد املديرية شــارك فور وصوله بتنفيذ حملة 
الناقلة  واخلطوط  للمجاري  وتســليك  تنظيف 

لتلك املناطق . 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور 
جاســب لطيف احلجامي انــه خصص مبلغ 3 
مليــارات و25 مليــون دينار الى مستشــفيات 
وقطاعــات الرعايــة الصحية األوليــة التابعة 

للدائرة فضال عن تخصيصاتها االعتيادية.
وقال املدير العــام في تصريحــات صحفية ان 
هذه التخصيصات تهدف الــى االرتقاء بالواقع 
الصحي وحتســني اخلدمــات الطبية والصحية 

خدمة للمواطن العراقي .
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بغداد _ الصباح الجديد :

والبحث  العالي  التعليــم  وزير  بحث 
العلمي الدكتور قصي الســهيل مع 
وفد فرنســي ضم كالً مــن فريدريك 
بيتــي  عضــو اجلمعيــة الوطنيــة 
الفرنســية والدكتور جان نويل باليو 
الثقافي  والنشاط  التعاون  مستشار 
واالنســاني في الســفارة الفرنسية 
آفــاق تنميــة العالقــات الثقافيــة 

والعلمية.
وفي بداية اللقــاء رحب الوزير بالوفد 
الزائــر معرباً عــن إرتياحه ملســيرة 
فرنســا  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 
والعراق خصوصاً في مجاالت الثقافة 
والتعليــم العالي ، مضيفا أن العراق 
ماٍض فــي تطبيق محــاور البرنامج 
احلكومــي الــذي يضــم عــدداً من 
الثقافي  التبادل  تعزيز  بينها  االهداف 
مع البلدان الغربية على وفق عالقات 

متكافئة.
وأكــد الوزير ان العراق ابــرم اتفاقية 
ثنائية مع فرنســا في اجلانب التربوي 
، وان هنــاك رغبــة في تعزيــز برامج 
واالساتذة  للطلبة  البحثية  الزماالت 
، ســيما على صعيد زيادة عديد تلك 
الزمــاالت الــى جانب أهميــة إجراء 
البلدين  بــني  املشــتركة  البحــوث 
الرسائل  على  املشــترك  واالشــراف 
واالطاريح اجلامعية، فضال عن احلاجة 
إلجــراء التوأمة بني عددٍ من اجلامعات 
العراقيــة والفرنســية، الــى جانب 
العلمية  الفعاليات  إجراء  في  الرغبة 
املشــتركة كاملؤمتــرات وفرص تدريب 

الطلبة سيما في مرحلة الدكتوراه.
كما أبدى الوزير استعداد العراق منح 
للطلبة  الدراســية  املقاعد  من  عددٍ 
بعض  في  الفرنســيني  والباحثيــني 
التخصصــات بينها اللغــة العربية 
والدراســات التأريخيــة والثقافيــة 
والتراثية. كما اشــار الــى ان الوزارة 
متخصص  مركــٍز  افتتــاح  بصــدد 

لتعليم اللغة العربية لغير الناطقني 
بها، مؤكــداً ان هذا املركز ســيكون 
مفتوحاً الستقبال الباحثني والطلبة 

االجانب .
مــن جهته اعــرب الوفــد الزائر عن 
ارتياحه لهــذا اللقاء الــذي أكد انه 
ســيكون بدايــة الطريــق ملزيد من 
التنسيق والتعاون الثنائي في سبيل 
الثقافية  العالقــات  وتنميــة  تعزيز 
والعلمية  ، سيما في قطاع التعليم 
العالي والبحث العلمي وأن السفارة 
ستبذل املزيد من اجلهود في تسهيل 
إجراءات احلصول على الفيزا بالنسبة 
للطالب والباحثيــني العراقيني وحث 
اجلهــات املعنيــة على زيــادة عديد 

الزماالت املمنوحة للعراق.
من جهة اخــرى اعلنت وزارة التعليم 
للتقدمي  االلكترونية  إطالق االستمارة 
علــى القبــول املركــزي للقبول في 
للسنة  العراقية  احلكومية  اجلامعات 
الدراسية ٢٠٢٠/٢٠١٩ ودليل الطالب.

والتخطيط  الدراســات  دائرة  وبينت 

الوزير على اطالق  واملتابعة موافقــة 
وبامــكان  االلكترونيــة  االســتمارة 
الطلبة خريجي الدور األول واملكملني 
على حد سواء التقدمي على االستمارة 
االلكترونية للقبول املركزي من خالل 
الدخــول على بوابة دائرة الدراســات 
والتخطيط واملتابعــة املوجودة على 

املوقع الرسمي للوزارة.
كما بينــت الدائرة ان البوابة تتضمن 
دليــل الطالب الذي ميكــن للطالب 
االطــالع عليه وســحبه والذي يتيح 
للطالب إمكانية االطالع على شروط 
القبــول، و لى آلية ملء االســتمارة 
االلكترونيــة، وعلى دليــل اجلامعات 
والكليات واألقسام كافة التابعة لها 
مبينــًة ان الدليل يتضمن أيضا أنواع 
فروع الدراسة مقابل كل تخصص في 
التقدمي  للطلبة  ميكن  التي  اجلامعات 
عليهــا وميكن الدخول والتســجيل 
www.( من خــالل البوابة االلكترونية
ان التقدمي  dirasat-gate.org( علمــاً 

سيكون ملدة اسبوعني فقط.

تقرير

العراق وفرنسا يبحثان آفاق تنمية العالقات الثقافية والعلمية

بغداد _ خاص
شدد املدير التنفيذي لسوق العراق 
احمــد عبد  املاليــة طه  لــأوراق 
السالم احلاجة على توسيع تاسيس 
شركات املساهمة لدورها في دعم 
االسرة،  واقتصاد  الوطني  االقتصاد 
كمــا نبه على اهمية نشــر ثقافة 
األسهم في اجملمتع العراقي والعمل 
على توسيع االستثمار  في األسهم 
جذب  عنصر  لتكــون  والســندات 
املواطنني.  لــدى  املالية  الفوائــض 
وقال:  ان »سوق العراق لأوراق املالية 
سوق رسمية نظامية مدرجة فيها 
103 شــركات مســاهمة متثــل 9 
قطاعــات اقتصاديــة ، مصرفية ،  
صناعية ، زراعيــة ، خدمية ، تامني 
، اتصــاالت ، اســتثمار ، هــذه هي 

شرائح االقتصاد العراقي اخملتلفة.
أكد عبــد الســالم »اهمية إعمام 
فكــرة الســندات احلكوميــة إلى 
ســندات الشــركات املســاهمة، 
مبعنــى نســمح للشــركات وفق 
او  متويل  اصــدار ســندات  القانون 
ســندات إقراض خاصــة بها، هذه 

الســندات ترفع مــن رؤوس أموال 
األولى  غايتــني  وحتقق  الشــركات 
غاية  املســاهمة تضخم  الشركة 
الشــركة،  تتطلبها  التي  التمويل 
كما حتقق غاية سوق األوراق املالية 
التى تتمثل بتنويــع األدوات املالية، 
وســتكون هناك سندات إلى جانب 
األســهم، أما الغايــة االخرى هي 
نوع مــن االســتثمار االمن الرصني 
يشــجع  بدوره  وهذا  للمســتثمر، 
في  للدخول  جديدين  مســتثمرين 

شراء سندات«.

كاظم العبيــدي
قارعن  ذي  نفط  شركة  اعلنت 
بئرا في   20 توقيع عقد حلفــر 
حقل الناصرية النفطي تنفيذا 

لتوجيها وزير النفط .
وارد حمود  على  املهندس  وقال 
مدير عام شــركة نفط ذي قار 
في بيان اورده مكتبه االعالمي 
تلقت »الصباح اجلديد« نسخة 
لتوجيهــات  تنفيــذا   : منــه 
رئيس  نائــب  غضبــان  ثامــر 
الــوزراء لشــؤون الطاقة وزير 
النفط لغرض اكمال مشــروع 
التوسعة حلقل الناصرية وقعنا 
عقدا لشــركتنا مع شــركة 
احلفر العراقية بحضور مديرها 
العام باســم محمــد خضير 

الجناز حفر 20 بئرا نفطيا .
واضــاف وارد : ان هــذا العقد 
تطوير  مشــروع  ضمــن  يأتي 
حقــل الناصرية لزيادة الطاقة 

االنتاجيــة من النفــط والغاز 
، مشــيرا الى ان هذا املشروع 
ينفذ باجلهــود الوطنية ضمن 
وخططها  الوزارة  استراتيجية 
حقولهــا  بعــض  لتطويــر 
بسياســة احملتــوى الوطنــي 
، مؤكــدا ان تنفيــذ العمــل 

ابراج  اربع  من خالل  ســيجري 
حفر.

واشــاد بالــدور الكبيــر لوزير 
لشــؤون  ووكيلــه  النفــط 
االســتخراج ،فيمــا اثنى على 
الهندســية  الكــوادر  جهود 
واملاليــة  واالداريــة  والفنيــة 

والقانونية لشركة نفط ذي قار 
التي بذلوها فــي اعداد برامج 
احلفر إلجناح هــذا العقد الذي 
يساهم بدعم شريان االقتصاد 
الطاقة  رفع  العراقي من خالل 
االنتاجية في حقولنا النفطية 

وتطور وجناح االعمال فيها.

تاسيس الشركات المساهمة 
من اجل انعاش االقتصاد تعاقدنا على حفر 20 بئرًا نفطياينهض باالقتصاد الوطني

جانب من محادثات وزير التعليم مع الوفد الفرنسي

وحدة انتاجية للشركة العامة للبتروكيمياوية
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت كوريا الشــمالية امس األربعــاء أّن زعيمها كيم 
جونغ-أون أشرف شــخصياً على اختبار »راجمة صواريخ 
فائقــة احلجم«، مؤّكــدة بذلك ما أعلنته ســيول امس 
االول الثالثاء من أّن بيونغ يانغ أجرت جتربة صاروخية بعيد 
اقتراحها على واشنطن استئناف املفاوضات الثنائية في 

أواخر أيلول اجلاري.
وقالت وكالة األنباء الكورية الشــمالية إّن كيم أشــرف 
شــخصياً على التجربــة الصاروخية التــي هدفت إلى 
»قياس الوقت الالزم لنشر« راجمة الصواريخ، مشيرة إلى 

أّنه من املقّرر إجراء جتربة أخرى مماثلة على األقل.
وكانت كوريا الشــمالية أعلنت فــي أواخر آب عن جتربة 
»راجمة صواريــخ« كما أطلقت العديــد من املقذوفات 
منذ بداية الصيف. والثالثاء أعلنت رئاســة أركان اجليش 
الكوري اجلنوبي أّن الشمال أطلق »مقذوفني« من منطقة 
كايشــون في محافظة بيونغان اجلنوبية )وسط( سقطا 
في بحر اليابان )بحر الشــرق( بعدما اجتازا مسافة 330 
كلم تقريباً. وغالباً ما يســتخدم اجليش الكوري اجلنوبي 
مصطلح »مقــذوف« فــي احلديث عن صواريــخ كوريا 
الشــمالية قصيرة املدى. وأتت هذه التجربة الصاروخية 
اجلديــدة بعيــد إبــداء بيونغ يانــغ رغبتها باســتئناف 
املفاوضــات األميركية-الكوريــة الشــمالية في نهاية 
الشــهر اجلاري، في عرض اســتقبله الرئيــس األميركي 

دونالد ترامب بالترحاب.
وقالت نائبــة وزير اخلارجية الكوري الشــمالي تشــوي 
سون هوي في بيان نشــرته اإلثنني وكالة األنباء الكورية 
الشــمالية الرســمية »نريد أن نلتقي وجهــاً لوجه مع 
الواليات املتحدة فــي نهاية أيلول في مكان وزمان ميكننا 
االتفاق عليهما«. واقترحت املسؤولة الكورية الشمالية 
أن تستأنف املفاوضات في أواخر أيلول اجلاري، أي بالتزامن 
مع اجتماعات اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة التي تعقد 
في األسبوع األخير من أيلول في نيويورك وجتمع قادة من 

جميع أنحاء العالم.
ولم يّتضح في احلال ما إذا كان ســيتّم عقد اجتماع بني 
املفاوض األميركي ســتيفن بيغون ونظرائــه في كوريا 

الشمالية على هامش اجتماعات اجلمعية العامة.
وفي واشنطن رّحب الرئيس دونالد ترامب بالعرض الكوري 
الشــمالي. وقال ترامب للصحافيني رّداً على سؤال حول 
العرض الكوري الشــمالي »أقــول دائماً إّنــه من اجلّيد 

االلتقاء«، مضيفاً »فلننتظر ما سيحدث«.
وانتهز ترامب الفرصة للتأكيــد مرة أخرى على »عالقته 

اجلّيدة« مع زعيم النظام الكوري الشمالي.
وكان البلــدان بــدآ حواراً غير مســبوق بعــد قمة أولى 
تاريخية بني الرئيس األميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا 
الشــمالية كيم جونــغ-أون في ســنغافورة في حزيران 
2018. وتال قمة ســنغافورة قمة ثانية عقدت في هانوي 
في شــباط وباءت بالفشــل. ثم التقى الزعيمان مجّدداً 
في حزيران في املنطقة املنزوعة الســالح بني الكوريتني 
حيث اتفقا على استئناف احلوار، لكّن هذه املباحثات لم 
تبدأ بعد. وخالل األسابيع األخيرة، أجرت كوريا الشمالية 
سلســلة اختبــارات لصواريــخ قصيرة املــدى اعتبرها 
مسؤولون أميركيون استفزازاً، إال أّن ترامب جتّنب انتقادها.

كوريا الشمالية تختبر 
»راجمة صواريخ فائقة 

الحجم« وتقترح لقاًء باميركا

متابعة ـ الصباح الجديد :

استقال مستشار األمن القومي 
للبيــت األبيض جون بولتون في 
االربعاء من  امــس  وقت متأخر 
منصبه بناء على طلب الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب الذي قال 
إنه طلب منه االستقالة بسبب 
كثرة اخلالفات السياسية معه.

وقال ترامــب على تويتر »أبلغت 
جون بولتون الليلة املاضية بأنه 
لم تعد ثمة حاجة خلدماته في 
البيت األبيض. اختلفت بشــدة 
مع الكثيــر من اقتراحاته مثلي 

مثل آخرين في اإلدارة«.
أحد  وهــو  بولتــون،  وضغــط 
السياسة  في  البارزين  الصقور 
ترامب  ومستشــار  اخلارجيــة 
على  القومــي،  لألمن  الثالــث 
الرئيــس كــي ال يتخلــى عن 
الضغوط على كوريا الشمالية 
كما  الدبلوماسية.  اجلهود  رغم 
الشــخصية  بولتون،  عــارض 
الرئيســية وراء موقــف ترامب 
اقتراحات  إيــران،  مــن  الصارم 
الرئيــس بعقد اجتماع محتمل 
مــع القيادة اإليرانيــة ودعا إلى 
اتباع نهج أكثر صرامة بشــأن 

روسيا وأفغانستان.
وقــال مصــدر مطلــع إن هذا 
اإلعالن جاء بعد محادثة شابها 
وتناولت  املاضــي  االثنني  التوتر 
الرجلني بشــأن  اختالف موقف 

أفغانستان.
وكان بولتــون، البالغ من العمر 
70 عاما والذي تولى هذا املنصب 
2018 خلفا إلتش. في نيســان 
آر مكماســتر، على خالف دائم 
بومبيو،  مايك  اخلارجية  وزير  مع 

املعروف بوالئه لترامب.
هناك  كانت  بأنــه  بومبيو  وأقر 

خالفــات كثيرة بينــه وبولتون، 
لكنــه قــال للصحفيــني »ال 
أعتقد أن أي زعيــم في أي جزء 
مــن العالم يجــب أن يفترض 
اخلارجية  ترامــب  أن سياســة 
ستتغير بشكل ملموس جملرد أن 

أحدنا غادر منصبه«.
لألحداث  بولتــون  رواية  وجاءت 
مختلفــة عــن ترامــب إذ قال 
في تغريدة ”قدمت اســتقالتي 
الليلــة املاضية وقــال الرئيس 

ترامب فلنتحدث في األمر  اليوم 
«

ترامــب ميــزح أحيانا عن  وكان 
صورة بولتون كمروج للحرب، بل 
تردد أنه قال في أحد اجتماعات 
املكتب البيضــاوي »جون لم ير 

قط حربا إال وأحبها«.
وجهة  على  مطلع  مصدر  وقال 
نظر ترامب إن بولتون أثار استياء 
وال  األبيض  البيت  في  الكثيرين 
البيت  ســيما كبير موظفــي 

األبيض ميك مولفاني.
وخــالل فتــرة عمله فــي وزارة 
اخلارجيــة حتــت إدارة الرئيــس 
اجلمهوري األســبق جورج دبليو. 
بوش، كان بولتــون يضع قنبلة 
مكتبه.  على  الفتيــل  منزوعة 
وصدرت مذكراته عام 2007 في 
كتاب بعنوان »االستسالم ليس 
خيارا«. وطرح اســم ســتيفن 
بيجن، املبعوث األمريكي اخلاص 
لكوريــا الشــمالية، مــن بني 

األسماء احملتملة خلالفة بولتون.
البيت  وقال مصدر مقــرب من 
بومبيو  يشــبه  »بيجن  األبيض 
كثيرا في أنه يــدرك أن الرئيس 
هو الرئيس وأنه صاحب القرار«.

وذكرت املتحدثة باســم البيت 
دون  جريشام  ستيفاني  األبيض 
اخلوض في تفاصيــل أن الكثير 
مــن القضايــا دفعــت ترامب 

لطلب استقالة بولتون.
وكان ترامب يوبخ بولتون أحيانا 

بســبب أســاليبه املتشــددة 
يقدمه  وكان  االجتماعــات  في 
بالقــول  األجانــب  للزعمــاء 
بولتون  جــون  جميعا  »تعرفون 
يقصفكم  ســوف  العظيــم. 
بلدانكــم  علــى  ويســتولي 

بالكامل«.
وذكر مســؤولون ومصدر مقرب 
من ترامب أن الرئيس ســئم من 
واملعارك  املتشددة  بولتون  ميول 

البيروقراطية التي يخوضها.

جراء خالفات حادة وعميقة بشأن السياسة الخارجية

ترامب يقيل مستشار األمن القومي األميركي 
الـمتشـدد جـون بولـتـون

خالل فترة عمله 
في وزارة الخارجية 
تحت إدارة الرئيس 

الجمهوري األسبق 
جورج دبليو. بوش، 
كان بولتون يضع 

قنبلة منزوعة 
الفتيل على مكتبه
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محمد زكي ابراهيـم 

علوان السلمان

القصة القصيرة حيــز ابداعي ينمو في 
زمكانيــة مندرجة في اعماق احلدث، انها 
الواقع  مغامرة فكرية الكتشــاف اسرار 
احلياتي، كونها فعــل فني ابداعي يتناول 
الواقع باقتناص اللحظة منه ونقلها الى 
اخمليلــة والفكر من اجــل حتقيق املنفعة 
لغة  بتوظيف  لعوامله  بنســجه  واملتعة 
تختصر املسافات بني الواقعي والتخييلي 
لتحقيــق عوامله التي تســعى الى جتاوز 
املألــوف عبــر الصراعات بتعــدد الرؤى 

والوعي الفكري املقترن بالوعي الفني.
    والقاصــة هــدى جبــار الغــراوي في 
)تشــوهات(  القصصيــة  مجموعتهــا 
وتصدير مضاف شــكل نصا مــوازا )الى 
الذيــن يحملــون في رؤوســهم بطونل 
جائعــة.(، والتي أســهم االحتــاد العام 
لألدبــاء والكتاب في العراق في نشــرها 
وانتشارها/2018. كونها تتخطى املشاعر 
الــى وصــف االنفعاالت والكشــف عن 
السيميولوجيا  بتوظفها  الباطني منها، 
لتغطية اجلوانب احمليطة باحلدث بوساطة 
تكثيــف التعبير والتعامل مع االشــارة 

اجلمالية.
  )نظــرت الــّي امــرأة ال أعرفها، صفت 
اصابعها بشــكل أفقــي، وضعتها على 
العليا، رفعت خنصرها بشيء  شــفتها 
الغرور، بعدها أطلقت زعيقا متتاليا  من 
كأنه جرس املدرسة عندما يتعطل فجأة 
فال يســتطيع أحد إيقافه، لقد حضروا، 
سيأخذونني من بني أهلي بزغاريد الفرح، 
ابتســامتي العــذراء جعلتنــي ال ادرك 
املوقف، شــعرت بشــيء من الغباء وأنا 
أرى اجلميع يتجمهرون حولي، تســاءلت 
وقتها كيف لي أن أبدو مبتســمة طيلة 
هذا اليوم؟، ال ادري من منهن أخذت تعدل 
من وضع الوشاح على رأسي حني أفلتت 
ماسكة الشعر، ذلك الن أم زوجي قبلتني 
بلهفة كأنها نقار خشــب.. همست في 
أذني شيئا على الرغم من انني لم أسمع 

ما قالت، لكني ابتســمت فهذه احلركة 
التمثيلية كثيرا ما حتصل في املناسبات 

للفت االنتباه.
أتذكر جيدا ابنة جارتنا حني زفت الى بيت 
زوجها كانت تبكي، فأصبح وجهها مثل 
دميــة صنعت من طني، مالمــح بال روح، 
وبقعة من السخام أسفل عينيها، فيما 
بعد قالت أمها انه كحل من أجود االنواع 
جلبتــه لها من مكــة املكرمة( /ص11 ـ 

ص12
   فالقاصــة تقدم امنوذجها االنســاني 
باعتماد اجلمل املكثفــة التي تصور عاملا 
تتسع دالالته وتكتظ باملشاعر املتناقضة 
التي يحدثها الغيــاب، عبر رؤية محدودة 
مبنطق جمالي من خالل املشهد واالرتقاء 
به بلغــة تعتمد التكثيف مــع ايحائية 
بتوظيفها  واحليــاة  باحلركة  واكتظــاظ 
والتذكر،  واالســترجاع  االستباق  تقانتي 
معبرة عن وجودها وابتعادها عن التكلف 

مع تآلفها ومنطق احلياة.
   فالعنوان)تشــوهات( جملة اســمية 
خبرية حذف أحد اركانها تدل على املطلق 
بداللــة التنكيــر وهو يحيل الــى حالة 
نفســية من جهة وداللة تشير ملتلقيها 
من اجل تنــاول الســرد بنصوصه التي 
فرشــت روحها على امتــداد الصفحات 

البيضاء.
)ازدحمت الصور في رأسي وبدأت اخلطى 
تقترب مني، لم أقو على ان أنظر الى من 
ســيقتلني أو رمبا لم أرغــب بأن ينقطع 
شريط ذكرياتي، تشهدت وودت أن أصرخ 
لي:أخفتني..كنت  قال  ناعم  عاليا، صوت 
أظنك املوت..كانت فتــاة بعمري تقريبا..

عيناها ميكث فيهما حزن عميق جعلني 
أطمئن لها..تفرســت وجههــا بنظرات 
كطفل جائع ينظر الى رغيف خبز ويحلم 

ان يتذوقه: من أنِت..
ـ أنــا مثلــك جعلتني املصائب أســلك 
طرقا معتمة كي أمتكن من احلفاظ على 

نفسي، 
ـ من الذي جاء بك الى هنا؟

ـ املوت الذي كان يطاردك

أعجبنــي منطقها وعدم اكتراثها في آن 
واحد، كأنها قدر يدور على أشالء االنتظار 
بقوتهــا وحديثها املتزن، أنفاســها متزق 
الليل..جلســت بقربي غير خائفة  ستار 
حتــدق فــي الفضاء..لم تنتظــر مني أي 
كالم..سارحة بعالم آخر..(/ ص51 ـ ص52

   فالقاصة تطــرح جتربة حوارية تتأرجح 
ما بني ضميــر الغائب وضميــر اخملاطب 
اآلخر،ومــا بينهمــا يســير النــص عبر 

منولوجية تكشــف عن دخيلة الساردة 
والتكنيكيــة  النفســية  ودوافعهــا 
تعبيرية  الذي يشكل وسيلة  ،فالتنقيط 
املســكوت عنه من  للمحــذوف  ترمــز 
التعابيــر، اضافة الى اضفــاء جو نغمي 
ويحثها  للمتلقي  الفكرية  اخلزانة  يحرك 
علــى التأمل من اجل اســتيعاب احملتوى 
والوقــوف علــى نــوع الدفــق الفكري 
والوجدانــي للمبدع ومن ثم املشــاركة 

في امالء الفراغات التنقيطية كي يكون 
مسهما فاعال في بناء النص،كون القاصة 
تعــي تقنية النص الذي تشــتغل عليه 
ودالالتــه وموحياته النفســية والفنية، 
لذا فهي تعتمد االختزال في الوصف مع 
سيطرة على املشــاعر فتقدم مشهدية 
تأملية خارج نطاق الذات بلغة شــاعرية 
احلس متجاوزة حدود الزمكانية والوصف، 
متدفقة بعذوبة مموســقة بحركة احلياة 

االليفة لتحقيق التماهي..
  لقــد تشــكلت في قصــص القاصة 
مهارات االخيلة فــي تركيب بنائي ولغة 
شــاعرة اعتمدت االقتصــاد في االلفاظ 
واعتمــاد ميكانيكية حركيــة غائرة في 
عمق احلدث الذي يجســد عنصر الفكرة 
الدقيقــة اجملــردة وهــي حتتضــن احلس 
املرهف الشــفيف مع تدفق شعور الذات 
املتداخل واحلدث السابح في زمكانية مع 
حوار داخلــي منولوجي، فكانت العناصر 
االبداعيــة متناغمة مــع الفكرة بوحدة 
البناء،  ،محكمــة  متماســكة  عضوية 
املكتنزة  الســردية  اللحظــة  بتقدميها 
واملترعة باجلمال بلغة قادرة على التعبير 
وااليحــاء، اذ انها تختــار اللغة املكثفة 
باأللم  املشــحونة  املتسارعة  واللحظة 
متلقيها  ادراك  نافــذة  على  لترســمها 
فيتأملها محركا خزانته الفكرية شاغال 

لها بالتحليل والتأويل.
    لقد استطاعت القاصة عبر قصصها 
هــذه ان تنســج عواملها وجتيــد العزف 
مبفرداتها بحثا عن موقف رؤيوي، انساني، 
بتتابع االحــداث واملشــاهد مع تكثيف 
االحســاس في صور حركيــة داخل بنية 
ســردية تشــكلت من جزئيات التجربة، 
تتعايش  انفعالية  قدرة  امتالكها  نتيجة 
في احضــان الواقع الــذي تربطها معه 
عالقات انســانية متحركة، وهذا ال يأتي 
اال من امتالء اخمليلة باملعطيات احلســية 
التعبير  تتفاعــل معها، محاولــة  التي 
عن موقف اجتماعي وانســاني في حمل 

دالالت الواقع بكل تناقضاته وافرازاته.

إنني ألتمس العذر ألولئك األشخاص الذين شغفوا 
بالفلســفة، أو أغرموا باجلدل، في رد كل ما يواجه 
مجتمعهم من مشكالت، أو نسبة جل ما يعتريه 
من مخاوف، إلــى الثقافة. فهناك مرجعية واحدة 
لديهم هي العقل اجملرد، وجميــع ما عداه فوضى 

وانحراف! 
وحتى ال يتهمني أحد ما باملروق عن جادة الصواب، 
فإنني أعنــي أن كل ما يجود به هــؤالء من حلول 
إمنا يولد فــي الغرف املغلقة، أو اجلامعات، أو مراكز 
البحوث. وهم يرون أن هذه األماكن هي التي تصنع 
التغييــر، وتأتــي باملعجزات. وهــي وراء كل تقدم 

أحرزته البشرية في أي مكان من العالم! 
ومع أن هناك أمثلة كثيرة على تطرف هذا النهج، 
وعدم مطابقته للواقع، سواء في مجتمعاتنا نحن، 
أو اجملتمعات األخرى، فإن من الصعب إقناع أكادميي 
أو عالــم اجتمــاع أو مفكر أو سياســي بتجاهل 
النظريات التي اســتخلصها مــن التأريخ أو علم 
النفس أو السياســة أو االجتماع، واالحتكام إلى 

مالحظات عادية تتردد في هذا املكان أو ذاك. 
لقد قادني إلى هذا االســتنتاج، النزاع احملتدم حول 
شــروط النهضة. فقد رأت النخبــة أنها تنحصر 
في جملة مفــردات مثل الدميقراطية، والعلمانية، 
وإطــالق احلريــات، . وهي أمور تبنتهــا دول العالم 
املتحضر، وآمنــت بها، وعملــت مبوجبها، بعد أن 

قطعت شوطاً طويالً في البناء والعمران. 
وألن أصحابنــا معجبــون بهذه املبــادئ، مولعون 
باإلشادة بها، مفتونون باحلديث عنها، فقد عدوها 
ســبباً ملا انتهت إليــه تلك البلدان مــن رفاهية، 
وليست نتاجاً طبيعياً لها. ورأوا أنها إذا انتقلت إلى 
بالدنا، فستفضي إلى حياة رغيدة هانئة. وتقود إلى 

نهضة صناعية كبرى. 
إن األقطــار التي نهضت في الربع األخير من القرن 
العشــرين، والعقدين األوليني من القرن احلالي لم 
تلتفت إلى هذه النواحي، ولم تراع هذه األساسيات، 
إال بعد أن حققت جناحاً ملموساً  في التنمية. فهي 
نتائج وليست مقدمات. واألمثلة على ذلك كثيرة  
كاليابان وكوريا والصني وسنغافورة وتركيا وإيران.. 
لقد كان الشــرط األول للنهضة هــو االنضباط 
العالي الــذي تفرضه قوانني صارمــة، وحكومات 
قوية، وأنظمة شــبه اســتبدادية. ولــوال ذلك ملا 
اســتطاعت أي من هذه الــدول أن تخطو خطوة 
واحــدة نحو األمام. وفــي ذات الوقــت متكن قادة 
ملهمون أن يبدأوا فيها بعمليات تصنيع متواضعة، 
لم تلبث أن اتســعت ومنت، واكتســب أصحابها 
اخلبرة والدربة والكفاءة. واجته رجال األعمال بعدها 
إلى استنســاخ التجارب األوربية، قبل أن يطلقوا 
مبادراتهــم الذاتيــة في ما بعد. ولــو كانت هذه 
البلدان تعيش في فوضى وعدم اســتقرار، وانفالت 
عشائري وحزبي، ومترد قومي وطائفي، ملا متكنت من 

بدء جتربتها اخلاصة أبداً. 
ليس ثمة ما يعيــق التنمية  في مجتمع متخلف 
أكثر من الدميقراطية وإطالق احلريات. فالشــعوب 
املتحضرة هي التــي تطور قوانينها مبــرور األيام، 
وهي التي تصنع نظمها اخلاصة وجتاربها الناجحة 

وليس أي شئ آخر في هذا الكون!

شروط النهضة ! 

التآلف ومنطق الحياة في)تشوهات(
دراسة

رادوفان إيفسيتش

بهاء  الفرنسية  عن  ترجمها 

إيعالي

)1(
الفراغ، تستيقظ  إّنها في  مظلمٌة، 
سمكة.  تصبح  ثّم  تترّدد،  إصبعها، 
الضباب، قالت  إّنه  يضيء جسُدها. 

لنفسها.
)2(

الزوبعة محض  داخــل  إّنها  ثقيلٌة، 
جرح، صراٌخ يفتُح فمه لكن أصابع 
قدميه فراشــاٌت تطيُر بعيــداً. إّنه 

البرق، قالت لنفسها.
)3(

حمــراء، إّنها مشــدوهة: ليســت 
بل  تغطي جسدها  التي  القشــور 
الشفاه الصغيرة غير املعدودة. تلّف 
نفسها بشرشٍف أبيض. إّنه الثلج، 

قالت لنفسها.
)4(

مرتعــدة، تتقّدم نحــو الهّوة متى 
أرادت الهرب، ليست هّوة، بل النسر 
الذي يندفع نحو الطرف العاري من 
صدرها. تضحك. إّنه السراب، قالت 

لنفسها.
)5(

متمّدنة، متلُك ســّر فتح األقفاص. 

تنزل فــي املترو رفقــة النمر األول. 
عما قريٍب سيكونون في الصحراء، 
تنطفــئ املصابيح لكن في الظالم 
ســتضاء عينــان خضراوتــان. إّنه 

اخلسوف، قالت لنفسها.
)6(

األعلى.  اجلرف  قّمــة  الهثة، وصلت 
عيناً  تلمــح  خلــف صخرة  فجأة، 
ثّم أخــرى: آالف العيــون الطامعة 
مثّبتــة عليها. بعجلــٍة تبدأ بخلع 
ثيابهــا، عارية فــي النهاية تتقّدم 
نحو املنحدر العشــبي احلــاد، تنزُل 
إّنها  الســهل صانعًة عجلة.  نحو 

الزوبعة، قالت لنفسها.
)7(

ليلّيــة، في املســتنقع تكتشــف 
نبع.  آثار أقدام ظبي وأخيراً  النجوم، 
يختبئ ابن عرٍس فارٍّ حتت إبطها. إّنه 

املذّنب، قالت لنفسها.
)8(

غيــورٌة، تبصُر ظهر غريــٍب لوحَظ 
في املرآة. حتت الوســادة تأخذ فأساً 
وتلقيهــا نحــو الســطح البــارد 
يســتدير  اخلادع.  لتحطيم عمقها 
الغريب ويحّدق بهــا لرؤية صورتها 
اجلديــدة. رمّبا. ال. إّنــه الزلزال، قالت 

لنفسها
*****

وكاتٌب  شــاعٌر  إيفسيتش:  رادوفان 
مسرحي ســوريالي كرواتي ولد في 

زغرب عــام 1921 وتوفي في باريس 
عام 2009.

إيريا   ،)1942( نرسيس  مؤلفاته:  أبرز 
حطام  البــرج-  في  البئــر   ،)1960)
األحالم )1967(، مافينا )1972(، حول 

أو في )1974(، أسود بأسود )2003).
باللغة  مكتوبــة  النصــوص  هذه 
الفرنسية، فالشاعر يكتب باللغتني 
واألخيرة  والفرنســية،  الكرواتيــة 
كتب بها بحكم إقامته في فرنسا 
وهي  ســيوران.  إميل  شــأن  شأنه 
أنطولوجيا شــعرية  مــن  مأخوذة 
العديد من  إليــه  تضــم إضافــًة 
السورياليني  الفرنســيني  الشعراء 

حتى أواسط الستينيات.

الثقافــة  وزيــر  اســتقبل 
الدكتــور  واآلثــار  والســياحة 
األربعاء  احلمدانــي،  األميــر  عبد 
العراقي  املصور  املاضي2019/9/4، 
الدكتور أحمد قاسم في مكتبه 
مببنى هيئــة اآلثار والتراث، لبحث 
ســبل التعاون فــي الترويج آلثار 

وتراث وثقافة العراق.
وحتدث قاسم في مستهل اللقاء، 
عن األعمال التــي تتخصص بها 
شركة )فورسايز ميديا( واملتعلقة 
بصناعة احملتــوى املرئي التفاعلي 

بطرق حديثة وعالية الدقة.
وقدم املصــور مقترحاً بخصوص 
»إقامــة متحــف افتراضي يوفر 
جولــة إلكترونيــة فــي أروقــة 
املتحف تتخللها الشروح النصية 
والصوتيــة، وتوفير خدمات داخل 

املوقــع كاحلجوزات، والدراســات 
املفصلة املرفقة على شكل كتب 

إلكترونية«.
وأضــاف أن »شــركة فورســايز 
ميديــا متلــك عدة أشــكال من 

العروض للتعاون مع وزارة الثقافة 
لتنفيذ هذا املشــروع«، مشــيراً 
إلى أن »الشــركة نفذت مشاريع 
مشابهة في سلطنة عمان، وفي 
محافظــة كربــالء بالتعاون مع 

دوائر العتبات املقدسية«.
إعجابه  احلمدانــي،  أبــدى  بدوره 
باملقتــرح، مؤكداً »علــى أهمية 
احلديثــة  الســبل  اســتخدام 
لتاريــخ  للترويــج  والعصريــة 
وحضارة البالد«، محيالً امللف إلى 
واختيار  لدراسته  اخملتصة  الدوائر 
أفضل سبل التعاون بني الطرفني.
وحتدث قاسم في مستهل اللقاء، 
عن األعمال التــي تتخصص بها 
شركة )فورسايز ميديا( واملتعلقة 
بصناعة احملتــوى املرئي التفاعلي 

بطرق حديثة وعالية الدقة.
وقدم املصــور مقترحاً بخصوص 
»إقامــة متحــف افتراضي يوفر 
جولــة إلكترونيــة فــي أروقــة 
املتحف تتخللها الشروح النصية 
والصوتيــة، وتوفير خدمات داخل 

املوقــع كاحلجوزات، والدراســات 
املفصلة املرفقة على شكل كتب 

إلكترونية«.
وأضــاف أن »شــركة فورســايز 
ميديــا متلــك عدة أشــكال من 
العروض للتعاون مع وزارة الثقافة 
لتنفيذ هذا املشــروع«، مشــيراً 
إلى أن »الشــركة نفذت مشاريع 
مشابهة في سلطنة عمان، وفي 
محافظــة كربــالء بالتعاون مع 

دوائر العتبات املقدسية«.
إعجابه  احلمدانــي،  أبــدى  بدوره 
باملقتــرح، مؤكداً »علــى أهمية 
احلديثــة  الســبل  اســتخدام 
لتاريــخ  للترويــج  والعصريــة 
وحضارة البالد«، محيالً امللف إلى 
واختيار  لدراسته  اخملتصة  الدوائر 
أفضل سبل التعاون بني الطرفني.

غسان حسن محمد

- 1 -
ال تلعِن املوَت..دعُه..

 انُه وطني..
خْذ املساميرَ..

وأفقأ بوحُه الوثني!
- 2 -

ال تلعِن الليَل..خلف الليِل
كاسفًة..هذي  الشموُس..

وقد آلت إلى وسِن
-  3 -

ال تلعِن الورد..
 هذا الشوُك ديدنُه..

من اول الغرِس..
حتى مبسَم الوجِن

- 4 -
التلعن البحر..،

 هذي الريُح اشرعٌة..
من أول القحِط حتى مقتل املِزِن

- 5 -
هذا املكان حييٌّ في حرائقِه..
كم يبدُع املاُء أثواباً من احملِن!!

- 6 -
السهم ميضي وال يرقى الى كبٍد..،
من دّلُه.. ميعُن الطعناِت بالزمِن..؟

- 7 -
كم طائٌر افرد اجلنحني مرحتال

حازَ البالدَ ولْم يعثر على وطِن!

شهب

شذراتمتحف الكتروني يروج آلثار وتراث العراق

ترجمات

خبر

اصدار

شعر

غالف الكتاب

من اعمال الفنانة نوال السعدون

 صدرت حديثاً عن منشــورات املتوسط 
الروايــة األولــى للشــاعر  – إيطاليــا، 
رائد  السوري  الفلســطينّي  والصحافي 
وحش، بعنوان "عــام اجلليد". وهي رواية 
تدور حول ســبارتكوس، الفتــى القروّي 
احلالم، الذي وجد نفســه منذ طفولته 
يعيــش فــي تخّيالتــه اخلاصــة، وعلى 
خــالف البشــر الذين تُنضــج التجارب 
انصبَّ  وأفكارهم  واأليام شــخصياتهم 
التطّور على خياله قبل أي شيٍء آخر، ما 
أوصله إلى درجة بات فيها ســبارتكوس 
يعيش جتربة اإلنســان القدمي في الغابات 

والكهــوف بحثاً عــن القــوت واألمان، 
ومن ثم جتربة املغامــر الذي تُدميه رغبة 
االكتشاف، ليصل إلى نوٍع من التأّله حني 

يخال نفسه قادراً على اخللق.
حني شبَّ ســبارتكوس، اضطر إلى ترك 
القدامى، خصوصاً  وأصدقائه  املدرســة 
وليم والس وراديــو، لُيعيل والده املريض 
مرضــاً غريباً منــذ وفاة زوجتــه. يعمل 
فاكهة  ملزرعــة  حارســاً  ســبارتكوس 
عمالقــة، وبني أحضان الطبيعة ســوف 
يضع قّوة خياله الالمحــدود في خدمة 
األســئلة التي تقلقــه: املــوت واحلياة، 

احلــب واجلنس، قربــى الكائنــات احلية 
بعضها لبعض، إلى جانب قرابتها كلها 
للجغرافيا، يرشده في ذلك صديٌق سرّي 

يُدعى زمهرير.
خالل االنهماك في عبــور محيطات من 
األفكار، ومواجهة عواصف من األسئلة، 
يبدأ سبارتكوس ببناء تصّوره اخلاص عن 
رحلة اإلنسان في هذا العالم، لكنه قبل 
الوصول إلى إجابات شافية تنشب حرٌب 
ويكون أولــى ضحاياها، كما لو أّن خياله 
وطالقته هدف أساســي مــن أهدافها. 
ينسى من كان، وماذا أراد، وتنقلب أحالمه 

وخياالتــه إلــى كوابيس، فــي اليقظة 
واملنام، ما يأخذه في رحلة مضادة للرحلة 

التي قضى عمره في مسارها.
"عام اجلليــد" رواية رمزيــة متتزج فيها 
عوالــم فانتازيــة وفلســفية في قالب 
حكائي، يســير على إيقاٍع حالٍم، لكنه 
سرعان ما ينكسر ويتحّول إلى ديستوبيا.

*****
رائد وحش كاتب وصحافي فلسطيني 
- سوري، من مواليد دمشق 1981. يقيم 
فــي أملانيا. عمــل محرراً فــي عدد من 
الصحف واملواقع اإللكترونية. صدر له 

في الشعر "ال أحد يحلم كأحد" 2008، 
و"عندما لم تقع احلرب" 2012، و"مشاة 
نلتقي.. مشاة نفترق" 2016، وفي النثر 
"قطعــة ناقصة من ســماء دمشــق" 

.2015

"عام الجليد" لرائد وحش
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كاظم مرشد السلوم

لم يكونوا لصوصا على األطالق 
لكنهم لفرط أمانتهم على 

الظالم يسرقون المصابيح فقط
ومبا أن الســينما ببســاطة هي عبارة عن 
مصباح يســلط ضوؤه على الواقع عارضا 
ما يتحويه هذا الواقع من قبح وجمال، من 
خير وشــر، من حب وكــره، فهم يحرصون 
على منع اي ضوء ممكن أن يكشف كل ذلك 
وفــن، صناعة تخضع  الســينما صناعة 
حلســابات السوق وداللة شــباك التذاكر، 
واي صناعة حتتــاج الى بنى حتتية لقيامها 
وجناحها واالرتقاء بها . وتشكل دور العرض 

السينمائي اهم هذه البنى .
ولو استعرضنا وبشكل سريع تاريخ وواقع 
دور العرض السينمائي لهالنا حجم اخلراب 
الــذي تعرضت له بســبب عديد  والضرر 
احلروب والويالت التــي مر بها ، يذكر املؤرخ 
جورج ســادول في كتابه ) تاريخ السينما 
العاملية ( ) انه في عام 1949 كان ســكان 
العراق خمســة ماليــن، ويضــم 71 دارا 
للسينما. وبلغ معدل التذاكر للفرد الواحد 
من 4-5 تذكرة ســنويا ، وهــو معدل عال 
 1960 بالنسبة للعالم العربي، وفي العام 
كان هناك 85 دارا دائمــه تعداد مقاعدها 

مائة الف مقعد.
ان هذا الرقم يشير الى التطور الهائل في 
ناحيــة بناء دور العرض وتردد ا ملشــاهدين 

عليها.
كانــت دور العــرض الســينمائي تقــدم 
للمشــاهد، املتعة والفائــدة في آن واحد، 
فباإلضافــة الــى متعة املشــاهد كانت 
االفالم ذات املناشــئ العاملية اخملتلفة توفر 
للمشــاهد فرصة االطالع علــى ثقافات 
عديــدة’، لم يســبق له ان اطلــع عليها، 
وبالتالي قد تكون هذه املشــاهدة تشكل 
له بديال عن وسائل اخرى لالطالع كالسفر 

او القراءة او غيرها.
وكثيرا ما تأثر مشــاهدو السينما باألفكار 
التــي تطرحهــا االفالم، خصوصــا افالم 
والصــراع االجتماعي،  الطبقي،  الصــراع 

واالفالم التي 
حتمل صراعا ذا بعد نفســي. كذلك االفالم 
واهدافا سياســية،  افــكارا  التي حتمــل 
خصوصا وان فترة الســتينات شهدت مدا 
يســاريا واضحا، انعكس على نتاج العديد 
مــن الشــركات الســينمائية. وقد وصل 
صاالت العرض العراقية العديد منها، مثل 
فيلم ) زد ( ، ) الفراشة ( ، ) اضرابات الطلبة 

( ، ) اغتيال املهدي بن بركه ( وغيرها.
الســينمائي  العرض  دور  اوجــدت  كذلك 
تقاليد اجتماعية وثقافية. بل كانت ومنذ 
بداية انشــاءها تعتبر واحــدة من املصادر 
الغنيــة للفرد العراقي فــي معرفة االخر. 
كذلك شــكلت هذه الدور طقوسا خاصة 
ورائعة مازالت حاضرة في ذاكرة العراقين 
التي حتتفظ بعبق تلك الليالي واالمسيات 

اجلميلة.
ونادرا ما جند مواطنــا في العقد الرابع من 
العمــر ال يتذكر دور العرض الســينمائي 
واالفالم التي شــاهدها وبقيت عالقة في 

ذاكرته الى االن.
لم يتبقى من صاالت العــرض القدمية اال 
بقايا أطاللها، واعتقد ان اللصوص ال يريدون 
لها ان تعود الى ســابق عهدها، بســبب 

التأثير الكبير لها، وهذا ما يقلقهم.

النص للشاعر جمال جاسم أمني 

هدى محمد حمزة

تناقش السينما في عديد اشتغاالها 
قضايا مهمة و خطــرة، خاصة تلك 
التــي تتعلــق بحيــاة االنســان في 
بعض اجملتمعات ومنهــا مجتمعاتنا 
العربيــة، وتطرح بعــض  املعلومات 
فرضتها  التــي  والقضايا  واحلقائــق 
ظروف اقتصاديــة واجتماعية قاهرة، 
وانتشرت بشدة بســبب اجلهل الذي 
يدب في بعض العقول اجلرداء، وتديرها 
لتدمير  اجرامية كبــرى  منظمــات  
حياة االنســان الغير محصن ضدها،  
وهي من اخطر مــا يصيب اجملتمعات 
البشــرية على االطالق بل هو العدو 

االول الذي يحول دون تقدمها .
فالذعر من شغف العيش وما ميكن ان 
ينتج عنه يدفع االنسان الى تصرفات 
وانحرافات  شــتى  تؤثــر على البنية 
التحتية وتقوض الكثير من بديهياتها 
االخالقيــة  واملعرفيــة، فتطفو على 

الســطح عقد نفســية قد جتره الى 
االثــم والرذيلة او اجلرميــة ، وقد يولد 
احساس دائم باخليبة تظهر مالمحها 
في عدة اوجه في بلدان العالم الثالث 
التــي عانت قرون طويلــة من القهر 
السياســي واالقتصادي واالجتماعي، 
ومعاجلة تلك االورام واالمراض مناطة 
بالدولــة للحد منهــا بتوفير احللول 
املالئمة لها، السينما سلطت الضوء 
على هــذه املشــاكل وطرحتها امام 
والتحذير،  املعاجلــة  بنية  العام  الراي 
املعاجلة من قبل الدولة ومؤسساتها 
وما  للمجتمع  والتحذيــر  اخملتصــة، 

ميكن ان ينتج عن ذلك.
االفالم طرحت  هناك مجموعة مــن 
قضايــا عديدة مثل مشــكلة تعدد 
الزوجات، مشــكلة االدمــان ، الزواج 
باألجنبيات وما يترتب عليها او قضايا 
التعليم في فيلــم ) البلهاء الثالثة ( 
ايضا الفيلم الــذي يعرض حياة جون 
احلائز على  بالفصــام  املصــاب  ناش 
جائــزة نوبل ، فيلم اغتيال مدرســة 

بطولة   فهمــي،  أشــرف  للمخــرج 
نبيلــة عبيد ، فيلــم ) lion ( وهو عن 
التفكك االســري، فيلم) االبله ( الي 
يعكس املشــاكل النفسية للبطل  ، 
وخطيرة  هناك قضيــة مهمة  ايضا 
فــي الوقت نفســه قضيــة االجتار 
باألعضــاء والتي تعد  غيــر قانونية 
باســتثناء بعض الدول، حيث شاعت 
تلك الظاهرة الشيطانية في عصرنا 
وبطريقة  السوداء  السوق  في  الراهن 
ســرية يتم مــن خاللهــا اختطاف 
االبرياء وســرقة اعضائهم بأساليب 
شــتى وبيعها بثمن بخس، ونادر جدا 
ما يكون املانح فيها على علم ، حتى 
باملوت،  اصبحت مرض عضال محمل 
ما دفع بعض املهتمن بحقوق االنسان 
من املشتغلن بالسينما  الى كشف 
اجلســد املتعفن لقاع املدن واملناطق 
ذات الدخل املتدنــي، من هذه االفالم 
فلــم ) العبيط واحلرامــي ( للمخرج 
محمــد مصطفــى ، بطولــة خالد 
االليمة  احلوادث  يعرض  الذي  الصاوي، 

التي مــر بها بطل الفيلــم ويوضح 
خيوط  العقدة كلها والتي تشــكل 
احلبكة، وهي تدور حول حرامي يعيش 
في بيئة بائســة يســرق ليأكل، عثر 
على مجنون ال يعرف عنه اية معلومة 
، وحينهــا يتعرض احلرامــي الى عدة 
مشاكل ادت الى فقدان احد عينيه ما 
جعله يأخذ قرنية من اجملنون ، وبالتالي 
ادى هذا املوقف الى ابتزازه فقد طمع 
الدكتور الذي اجرى العملية بأكثر من 
ذلك حيث اتفق مع احلرامي على اخذ 
قطع غيار اخرى من اجملنون املســكن 
مثل الكبد والكلية والرئة والشراين 
مقابل مبلغ من املال ، واعتبروا اجملنون 
االحداث  وتتطور   ، فريســة ســهلة 
ناري طائش  حتى يقتل احلرامي بعيار 
من مسدس بيد اجملنون دون ارادة منه 
، اضافة الى ان اخملــرج حرص على ان 
يعــرض جذور مأســاة اجملنون ضمنيا 
متماســك  فني  بشــكل  متداخلة 
الفاعلة  االحداث  متناغمة مع  وذكي 
، واحدهــا متمثلة  بخيانــة الزوجة 

حن كان مواطــن محترم قبل اجلنون 
، وهــو بهذا يحاول حتذيــر اجملتمع من 
اثار الفقــر وهو ينشــب اظافره في 
ارض الواقع والتي متتد وتتسع وتقطع 
احلبل الســري للعالقات االنســانية 
شــرف  على  القضاء  يتــم  وبالتالي 
الوجود االنساني                                                            

من خالل ذلــك ميكن لنــا ان نتصور 
حجم الضرر النفســي الذي يصيب 
بعــض االفراد بســبب احلاجة والعوز 
الســيئة  والظروف  اخلاطئة  والتربية 
وتراكــم الوهم والقلــق حتى يفقد 
مقومــات النفــس القويــة ويكاد ال 
يصلح بعــد ذلك للعيــش في حياة 
هادئة مطمئنة.                                                         

لذا فان النقص في املدخوالت واحلاجة 
النفس  ثوابــت  ثقاب  بعود  يشــعل 
البشــرية املعقدة، وباعتقادي ان مثل 
تلك االفالم متثل اجراس متزق السكون 
والصمت وتقرع ابــواب القصور ليروا 
من خالل بيوتهــم الزجاجية متاحف 

املدينة اآليلة للسقوط .

السينما وتناول المسكوت عنه
تقرير

عبد الكريم قادري - الجزائر:

األمريكي  كريج  اخملرج  اســتطاع 
 Z For  « فيلمــه  فــي  زوبيــل 
Zachariah« املقتبس من رواية حتمل 

أوبراين،  روبر  للروائي  العنوان  نفس 
أن ينقل حجم مــا تؤدي له احلرب 
أو ينقلها  أن يصورها  النووية، دون 
باملؤثرات اخلاصــة، لتكون الكارثة 
بالنسبة له سؤال يُطرح بطريقة 
دون  املستقبل.؟،  سنعيش  »كيف 
الرجوع إلى  أن يكلف نفسه عناء 
دوافع  ومعرفــة  القريب  املاضــي 
الكارثــة ومســبباتها، واكتفــى 
بنقل انفعاالت النفس البشــرية  
وتطلعاتها، عن طريق ثالثة ناجن 
من هذا الكارثة النووية التي حلت 
يرفع  باخملــرج  وكأننا  بالبشــرية، 
التحدي مــع األفالم ذات امليزانيات 
املرتفعة، التــي تنقل فكرة نهاية 
باألرض، عن  الدمار  العالم، وحلول 
والفيضانات  والزالزل  طريق احلروب 
والفيروســات، كل هــذا يتم عن 
املبهرة،  البصريــة  املؤثرات  طريق 
املشاهد في خضمها  تدخل  التي 
وجتعل منه جزءا مــن هذا الدمار، 
لكنها في نفــس الوقت ال تهتم 
بانفعاالته اخملتلفة، بعاطفته اجتاه 
الصورة  على  لتركيزها  األشــياء، 
املبهــرة أكثر مــن املمثلن، وهذا 
ديدن معظــم األفالم احلديثة التي 
اهتمت بهــذا اجلانــب، على غرار 
أفالم كل مــن »زد« و«جاذبية« و« 
2012« و«انترســتيلر«، وغيرها من 
 « الفيلم  األفالم، على عكس هذا 
ز لزكريا« الــذي اعتمد فيه كريج 
علــى امليزانيــة املنخفضــة، مع 
بســيطة  معاجلة  طريقة  اختيار 
وعميقــة، تظهر حجــم الكارثة 
لبناء  البشــرية  النفس  وطبيعة 

املستقبل.

في البدء كانت الغيرة وفي 
االنتهاء

اختــار اخملــرج طبيعــة نيوزيلندا 
الســاحرة لتصوير مشــاهد هذا 

الفيلم، الذي كانت بداية تشكله 
من خالل تصوير آن )مارجوت روبي( 
وهي ترتدي قناعا ولباســا يحمي 
من التلوث واإلشــعاع، تدفع عربة 
مدينة  شــوارع  أحد  فــي  تبضع 
صغيرة خاوية من السكان، تدخل 
الكتب،  بعض  منها  تأخذ  مكتبة 
ثم تتوجه بعدها إلى منزلها أعلى 
اجلبل، حيث تنزع ألبســة احلماية 
وتأخــذ حماما وقائيا خشــية أن 
يكون قد أصابها أي من مخلفات 
اإلشعاع، لتبدأ بعدها في ممارسة 
طقــوس احلياة، وهــي تظن بأنها 
الناجية الوحيــدة من هذه احلرب 
النووية، فــي مكانها املعزول هذا 
يتلوث إشعاعيا، لظروف  الذي لم 
ما، فسرتها على أنها دينية بحتة، 
نتيجة ورع والدهــا وتقواه وثقته 
فــي اهلل، علــى عكــس العالم 
إيجيوفور(  )شيوتيل  لوميس  جون 
الذي ظهــر في حياتها فجأة، هذا 
األخيــر أوعــز األمر علــى أنه ال 
التركيبة  أن يكون بسبب  يعدو 

اجلغرافية للمنطقة.
 كان لظهــور جــون املفاجئ 
في اجلبل وقــع مختلف آلن، 
أولية  حيث توجست خيفة 
واكتفــت مبراقبته  منــه، 
نزع  أن  بعــد  بعيــد،  من 
الذي يحميه من  لباسه 
غبطة  وكله  اإلشــعاع 
لعثــوره علــى منطقة 

غير ملوثة، وهذا ما أظهره جهازه 
لكشــف معدل األشعة، ليتوجه 
ويبدأ في  إلى شــالل قريب  بعده 
الســباحة حتته، ومن هنا ظهرت 
له آن موجة سالحا ضده، وأخبرته  
بأن الشــالل ملوث ألن منبعه من 
ذلك  من  أخرجته  الوادي،  أســفل 
دوائه  من  وأعطته حقنــة  املكان 
وقامت بتنظيفــه جيدا ووضعته 
القوى لكنه  الفراش، منهك  على 

في األخير أنقذ من اإلشعاع.
 أخذت حياة آن اجلميلة والساحرة 
منحــى جديدا مع جــون، إذ كان 
آخر تواصل لها مع بني جنســها 
أن رحــل أخوها  منذ فتــرة، بعد 

ووالدها الــورع، في خطوة منهما 
للبحث عــن ناجن مــن الكارثة 
التي  قريتهم  إلــى  الصطحابهم 
التلوث، فــي خطوة  لم ميســها 
إنسانية كبيرة، لكنهما لم يعودا، 
ليخلــق لها جــون أمــال جديدا، 
املريض  املنهــك  حيــث كان هذا 
من  الفالحي،  نشــاطها  يراقــب 
حلب  وزرعها،  األرض  حــرث  خالل 

بالدجاج، خلقها  اعتناءها  البقرة، 
في  ليتعافي  كليــا،  حلياة جديدة 
األخير ويبدأ في عملية فهم كلي 
املستقبل  فكرة  لتبدأ  للمنطقة، 
التــي ولدتها حاجتهمــا لطاقة 
املولد الكهربائــي املعطل، والذي 
األغذية،  »اإلفريز« حلفظ  يشــغل 
لبناء  دوره كعالم  يأتــي  ومن هنا 
طاحونة خللق الطاقة من الشالل.

ضيف غير مرحب به
واألربعن  اخلامســة  الدقيقة  في 
الزمنية للفيلم  أي منتصف املدة 
ظهرت شخصية جديدة، متمثلة 
في ناج جديد عثــر على املنطقة 
النقيــة من التلــوث، وهو 
باين(،  )كريــس  كاليب  
يراقــب  كان  الــذي 
تصرفاتهمــا ملدة قبل أن 
ما كثف من  لهما،  يظهر 
أحــداث القصــة وجعلها 
تأخــذ بعــدا تصاعديا آخر، 
ويؤجج نيران الغيرة جلون الذي 
لم يكن يبالي تقريبا بآن، التي 
ارمتت في أحضانه أكثر من مرة 
ورفض، لكن مشــاعر حبه لها 
تأججت مع ظهور كاليب، ما خلق 
لهيب الغيــرة الطاحنة، والصراع 
اخلفي للفــوز بقلب املرأة الوحيدة 
على األرض، من هنــا ارمتت آن في 
حضن كاليب، ليس ألنها حتبه بل 
حلاجتها اجلنسية، وفي خضم هذا 
استغل كاليب حاجة العالم جون 
خلشب الكنيســة  لبناء طاحونة 
على  آن  لتأليب  الكهربــاء،  توليد 
مشــروعه، خصوصــا وأنه يعرف 
القيمــة الدينية واحلميمية وإميان 

آن بدور الكنيسة كبيت للرب.

صراع الدين والعقل
 Z For Zacharia» الفيلــم«  أعاد 
2015،  إظهــار ثنائيــة الصــراع 
القدمي اجلديد بــن الدين والعقل، 
األول متثله آن والثاني ميثله العالم 
جون لوميس، وهذا في العديد من 
املشاهد، منها حاجة جون خلشب 
الكنيسة، وهذا ما جعل آن ترفض 
مبدئيا،  حيث قالــت له بأن هذه 
الكنيسة هي التي حمت املنطقة 
من التلــوث، ليكــون رده بأنه رمبا 
طريقة  الكنيسة  خشــب  يكون 
أخــرى للــرب  لبناء املســتقبل، 
وفي مشــهد آخر داخــل املكتبة 
حيــث يأخذ جــون أحــد الكتب 
بعنــوان »آدم« ينظر له ظاهريا ثم 
يضعه جانبــا، ليحمل كتاب آخر 

ويتدارســه، وكأنه يقول بأن الدين 
ناهيك عن  املســتقبل،  يبنــي  ال 
شــكر الرب عند كل وجبة طعام 
من طــرف آن، علــى عكس جون، 
أما كاليب فهو يشكل الشخص 
االنتهــازي، حيــث يبــن آلن بأنه 
الواقع غير مبالي  مؤمن، لكن في 
متاما، وهذا ما يظهر مشهد هدم 
الكنيســة حيث ســارع مباشرة 
إلى نزع الصليــب، ليكون الفيلم 
مبجمله صراع بــن العلم والدين، 
النووية  القنابل  الذي خلــق  األول 
وقضــى علــى اجلنس البشــري، 
والثاني الذي حمى اجلنس البشري 
لُيعاد تشكيل البشرية من جديد، 
التنــاص الكبير بن  ناهيك عــن 
أحداث الفيلــم وقصة آدم وصراع 

هابيل وقابيل من جديد.

ثالثة ممثلني وقصة
الفيلــم  نهايــة  اخملــرج  جعــل 
مفتوحة، ولم يُظهر إن كان كاليب 
قد ُقتل على يد جون عند تشغيل 
الطاحونــة آو رحل فعال حســب 
رواية األخيــر، وهل صدقت آن هذه 
الروايــة فعال، كيــف أصبح إميان 
جون بعــد أن أعاد خلق كنيســة 
وأخرى  أســئلة  آلن، هي  جديــدة 
املتلقن، كل  اخملرج جلمهور  تركها 

واحد يفسرها على طريقته.
فيلم »ز لزكريا« من األفالم القليلة 
التي جمعت بــن املتعة البصرية 
والعاطفــة، حيث اســتغّل اخملرج 
كريــج زوبيل قصة مميــزة لروائي 
أوبرايــن، وثالثة ممثلن مكرســن 
األسترالية  النجمة  وهم  إعالميا، 
التي  روبــي(  الصاعــدة )مارجوت 
قدمها ســبيلبرغ في فيلم » ذئب 
وول ستريت« ،  واملمثل البريطاني 
ذو األصــول النيجيرية )شــيوتيل 
إيجيوفور( صاحب جائزة األوسكار، 
عن دوره املهم في فيلم  »12 عاماً 
من العبوديــة«، ناهيك عن املمثل  
اشــتهر من  الذي  بايــن(  )كريس 
خالل سلسلة »ســتارك«، ليقدم 
عن طريق قصة وثالثة ممثلن حتفة 

فنية.

فيلم« زد لزكريا«

اعادة تشكيل العالم بعد الكارثة

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم

ســعفة »كان« الذهبيــة، 
ودبان فضيان من »برلين«، 
وكــرة »كارلوفــي فاري« 

الكريستالية

كاظم مرشد السلوم
فــي مســعاه خللق منصــة عرض 
ألحــدث اإلنتاجــات الســينمائية 
العامليــة، يعلــن مهرجــان اجلونة 
من  عدد  عــرض  عن  الســينمائي، 
األفــالم الطويلــة، التي شــاركت 
بالعديد من املهرجانات السينمائية 
"كان"،  مثــل  الكبــرى،  الدوليــة 
و"إدفا"،  فاري"،  و"كارلوفي  و"برلن" 
في برنامج دورته الثالثة هذا العام، 
املُقامة في الفترة بن 19 وحتى 27 

سبتمبر/ أيلول 2019.
وتتضمــن مجموعة األفــالم، التي 
نعلــن عنهــا اليوم، تســعة أفالم 
شــاركت في الدورة الـ72 ملهرجان 
"كان" السينمائي، وفيلمن حائزين 
على دبن فضين فــي الدورة الـ69 
الســينمائي،  "برلــن"  ملهرجــان 
والفيلم الفائــز باجلائزة الُكبرى في 
"كارلوفي فاري"، ووثائقين أحدهما 

حائز علــى جائزة جلنــة التحكيم 
اخلاصة بأول ظهور ســينمائي، في 
لألفالم  "إدفا"  الـ31 ملهرجان  الدورة 

الوثائقية.
من جانبه قال مدير املهرجان، انتشال 
الثالثة  الدورة  "تســعى  التميمي: 
الســتعادة مجموعة مــن األعمال 
وإلقاء  الكالســيكية،  السينمائية 
الضوء على مخرجيها العظام، إلى 

جانب تقدمي األفــالم احلديثة. وتُعد 
مجموعــة األفالم العامليــة اخمُلتارة 
لهذا العام، مثــااًل لتوجه املهرجان 
جلذب اإلنتاجات السينمائية األحدث 
وأضاف:"  العالم."  أنحاء  من جميع 
نأمل أن يكــون برنامجنا هذا العام، 
احمللية  ومحفــزًا، جلماهيرنــا  ممتًعا 
واإلقليميــة، من احملترفــن واحملبن 

للسينما."

الفلم العراقي »تورن« للمخرج نوزاد 
شــيخاني يفوز بجائزة أفضل فلم 
البرازيل  روائي طويل في مهرجــان 

السينمائي الدولي » ريدو جانيرو«.
العديد  ان شارك في  وسبق للفلم 
والدولية  العربيــة  املهرجانات  من 
، ونال استحســان اجلمهــور، كما 
منها  جوائــز  عــدة  علــى  حصل 
املهرجان  فــي  الذهبية  الزيتونــة 
مدينة  في  العربــي  للفلم  الدولي 
مكناس املغربية، ورشح للمشاركة 
الرسمية في مهرجان اإلسكندرية 
الســينمائي لدول البحر املتوسط 
بدورتــه اخلامــس والثالثــن الذي 
ســينعقد للفتــرة )8 - 13 أكتوبر 

.)2019
في كلمــة وجهها مخــرج الفلم 
نوزاد شــيخاني جلمهــور مهرجان 

البرازيل السينمائي،

)تورن( فلم يدق ناقوس اخلطر

نرحتل شرقا، غربا، شــماال وجنوبا، 
نعبــر البحــار واحمليطــات لنكون 
نقطــة إيجابية فــي عاملنا نحمل 
في حقيبتنــا فيلم )تورن( وهو ميثل 
ااَلم وأحــزان شــعب مزقته حروب 
االبــادة وفتت علــى أرضه ما تبقى 
من جســده من أجل طمس هويته 
وقطع جــذوره. البد أن يعلم جميع 
شــعوب العالــم األقويــاء منهم 
الدولي  واجملتمــع  واملســتضعفن 
برمتــه بــأن الشــعب االيزيدي مير 
وهو  تاريخه  فــي  مرحلــة  بأخطر 
مهــدد ببقائه ووجــوده فعمليات 
القتــل اجلماعي ضدهــم، وهروب 

ونــزوح وهجرة مئــات االاَلف خارج 
وطنهم بحثا عــن أوطان حتميهم 
واالضطهاد  والظلــم  القتــل  من 
وعدم املســاواة فــي وطنهم تؤدي 
التناقص  مرعبــة حيث  نتائج  الى 
الشــديد واملســتمر في أعدادهم 
وانصهار املتبقن منهم في املهجر 
كل هذا ســيؤدي حتمــا الى إنهاء 
وجودهم، وما لفيلــم )تورن( إال دق 
ناقوس اخلطر من ضمير الشــعب 

االيزيدي الى العالم أجمع!
املهرجان  إدارة  نوزاد شيخاني شكر 
وأعضاء اللجنــة التحكيمية على 
التتويج وتقييمهــم لفيلم )تورن(، 
الســينما  الى  التتويج  أهدى  كما 
العراقيــة، وإلى الشــعب االيزيدي 
الــذي يحمــل الفيلم ماَســيهم 

وآالمهم وتطلعاتهم املنشودة

16 تحفة سينمائية في الدورة الثالثة 
لمهرجان الجونة السينمائي

منجز جديد للسينما العراقية  في مسعاه لعرض أحدث وأفضل االفالم العالمية



 

الكسندر ميلو ومايكل نايتس

خــال أقل من أســبوعني، شــهد 
التابعة للرئيس  القوات  اليمن طرد 
عبد ربه منصور هادي من عاصمته 
املؤقتة في عــدن، وهجوٍم كبير من 
األراضي  على  اجلنوبني  االنفصاليني 
للقوات  قويــة  وعودة  احلكوميــة، 
احلكومية. وتختزن هذه املتناقضات 
العسكرية السريعًة وغير املتوقعة 
الكثيــر مــن الِعَبر التــي ميكن أن 
يّتعــظ منها صانعو السياســات 
في الواليــات املتحدة الذين يتوقون 
لتقييم قوة هادي، والدورَين احلاليني 
الصراع  في  واإلمارات  للســعودية 
تنظيم  اســتعادة  وخطــر  الدائر، 

»القاعدة« قوته في اليمن.

حرب ثالثية اجلوانب
علــى الرغم مــن أن الصــراع في 
الفصائل  عشــرات  يضــم  اليمن 
املسلحة التي تعمل وفقاً ألجندتها 
أن ثاث كتل عريضة  إال  املنفصلة، 
تبــرز على الصعيــد الوطني، على 
الرغم من انقساماتها احمللية، وهي:

احلكومة التي يتزعمها احلوثيون 
في صنعاء:

الشــبكات  حاليــاً  تســيطر   
العســكرية للمتمرديــن بقيــادة 
العاصمة  علــى  احلوثــي  قبيلــة 
املناطــق ذات  اليمنيــة وغالبيــة 
الكثافــة الســكانية العالية في 
اليمن ووســطه، مستمدًة  شمال 
من إيران و«حــزب اهلل« اللبناني ما 

حتتاجه من إرشادات وإمدادات.
حكومة الرئيس هادي في عدن:

 يتولى الرئيس املؤقت هادي رئاسة 
احلكومة املعترف بها دولياً، مدعوماً 
بقرار مجلس األمن رقم 2216، بينما 
ونوابها  احلكومة  هــذه  وزراء  يتوزع 
على مناطق مأرب وعدن وســيئون 
ومدن مينيــة أخرى، وكذلك الرياض. 
ويعتمد الرئيس هادي ونائب الرئيس 
علي محســن األحمر على الدعم 

السعودي.

االنفصاليون في اجلنوب: 
بالدرجة  القــوات  تنضــوي هــذه 
االنتقالي  »اجمللس  راية  الكبرى حتت 
أيضاً  وتشمل  )»اجمللس«(،  اجلنوبي« 
املستقلة  القبلية  الفصائل  بعض 
عن »اجمللــس« واملنحدرة من اجلنوب 
والشــرق. وعلى الرغم من أن هذه 
القوات شــاركت فــي القتال ضد 
احلوثيني، إاّل أنها ســعت في الوقت 
نفســه إلى إخــراج حكومة هادي 
مــن محافظات عــدن وحضرموت 
وشبوة وأبني، مستفيدًة من الدعم 
املادي  املســتويني  علــى  اإلماراتي 
والسياســي حتى شهر متوز/يوليو، 
عندما أعلنت أبو ظبي أنها ستبدأ 
بتقليص عدد قواتها في اليمن. وإذ 
وجد »اجمللس االنتقالي« نفسه أمام 
مستقبل قد يستفيد فيه من دعم 
خارجــي أقل بكثير مــن خصومه، 
فقد أشــعل انتفاضًة عمومية في 
عدن فــي مطلع الشــهر املاضي، 
هادي  إخفاقات حكومة  مســتغاً 

في تلك املنطقة.

حتّوالت سريعة في التوازن 
العسكري

منذ اندالع قتاٍل واســع النطاق بني 
اجلنوبي«  االنتقالي  »اجمللــس  قوات 
وقوات هــادي في الســابع من آب/

أغسطس، شهد الوضع العسكري 
ملحوظ  بشــكل  املتقلب  اليمني 
مراحل  عدة  بني  متســارعاً  انتقاالً 

هي:

سيطرة »اجمللس االنتقالي 
اجلنوبي« على عدن: 

في الفترة بني الســابع والعاشــر 
القوات  آب/أغسطس، استولت  من 
املواقع  جميــع  على  االنفصاليــة 
التابعــة حلكومة هــادي في عدن 
لهادي  املواليــة  اجلماعات  وحّلــت 
الرئاســية«،  احلماية  »قــوات  مثل 
واستكملت بذلك عملية التفكيك 
التي بدأت خال االنتفاضة السابقة 
لـ »اجمللس االنتقالــي اجلنوبي« في 

كانون الثاني/يناير 2018.

انتقال »اجمللس االنتقالي 
اجلنوبي« إلى أبني وشبوة: 

20 آب/أغســطس، قادت قوات  في 
مســافة  مركباتهــا  »اجمللــس« 
70 كيلومتــراً نحــو الشــرق على 
طــول اخلط الســاحلي لتصل إلى 
محافظة أبني، مسقط رأس الرئيس 
هادي، وتفرض سيطرتها على زجنبار 
وحتاصر »اللواء 115« التابع للجيش 
في لودار. كما قامت الوحدات احمللية 
التابعة للمجلس وامليليشيات التي 
أنشــأتها اإلمارات بطرد قوات هادي 
من عتق، عاصمة محافظة شــبوة 
الغنيــة بالنفــط والواقعــة على 
مسافة 300 كيلومتراً إلى الشمال 

الشرقي.
الرئيس هادي يشن هجوماً مضاداً:

 شــهدت الفترة بــني 22 و25 آب/
أغســطس قتاالً عنيفــاً في عتق، 
حيث أظهــرت قوات هــادي مرونًة 
دفاعيــة ملحوظــة بعــد تلقيها 
 25 ضمانات سعودية بالدعم. وفي 
آب/أغسطس، مت فّض الهجوم الذي 
اجلنوبي«  االنتقالي  »اجمللس  شــّنه 
مبساعدة وحدات جديدة من اجليش 
امليليشــيات  املوالية لهادي وقوات 
القادمة من بلدة بيحان  اإلسامية 
الواقعة على بُعد 200 كيلومتر إلى 

الشمال الغربي.

قوات هادي تطلق عمليات 
مطاردة: 

بعد أن الحقت القــوات احلكومية 
بســرعة قوات »اجمللــس االنتقالي 
اجلنوبي« على مسافة 190 كيلومتراً 
إلى  إلى اجلنوب الشــرقي وصــوالً 
على مسافة  اندفعت غرباً  بلحاف، 
350 كيلومتراً على طول الســاحل 
في الفترة بني 26 و28 آب/أغسطس 
الوحدات  العديــد من  إلى  ووصلت 
احملاَصرة. وقد جتاوزت بعض العناصر 
زجنبــار وتوغلــت في عــدن حيث 
ارتبطت بعناصر محتشدة من »قوة 
احلماية الرئاســية« وامليليشــيات 
املوالية لهادي. وعندئذ أعيد إشعال 
فتيل املعركة على عدن، وشــملت 
املطار ومقر حكومة هادي في قصر 
املسؤولون  يّدعي  وهنا  املعاشــيق. 
اليمنيون أن اإلمارت شــّنت ضربات 
جوية في 29 آب/أغســطس لدعم 
الوحــدات املواليــة لـــ »اجمللــس 
االنتقالــي« فــي تلــك املعركــة؛ 
وتنفي أبو ظبــي هذا االدعاء وتفيد 
أن الضربــات اســتهدفت مقاتلني 
مرتبطــني بتنظيــم »القاعدة في 
شبه اجلزيرة العربية«، الذين سعوا 
التي تعّم  إلى اســتغال الفوضى 

عدن.
العكسية  التغيرات  هذه  وتتضمن 
العديــد من الدروس حــول الوضع 

الراهن في اليمن، وأبرزها ما يلي:

القوات اليمنية تعتمد بنحو 
هائل على الدعم اخلارجي: 

االنتقالي  »اجمللس  قوات  أن  صحيٌح 
احلليفة  وميليشــياته  اجلنوبــي« 
تفوق قوات هادي عدداً في شــبوة 
مقابل  لألولى  ألوية  عشــرة  بنحو 
انهارت  ولكنهــا  للثانية،  ســبعة 
بسرعة حني سحبت اإلمارات آليات 
21 آب/أغسطس،  دعمها احمللي في 
الذخيرة  إمــدادات  عنها  فقطعت 
الدعم  هــذا  غياب  ومــع  والوقود. 
الضغط  إلى  إضافًة  اللوجســتي، 
السياســي اإلماراتــي، قامت ثاث 
ألوية انفصالية باالنتقال إلى جانب 
هــادي دون أي قتال. وفــي املقابل، 
ساهم الدعم الســعودي في زيادة 
مرونة قــوات هادي، وأّدى اســتام 

الريــاض لنظام الرعايــة اإلماراتية 
في شبوة )أي دفع الرواتب( إلى قلب 
]والء[ معظم الوحدات االنفصالية 

املتبقية في غضون أربعة أيام.

التوازن العسكري قابٌل للتغير 
بسرعة:

 في غضون أســبوعني، مّر »اجمللس 
االنتقالي اجلنوبي« من طور القضاء 
على الوجود احلكومي في عدن إلى 
مشــاهدة قواته اخلاصــة تتفكك 
في شــبوة وأبــني، وبذلك أصبحت 
حضرمــوت وغيرهــا مــن معاقل 
االنفصاليني حتت ضغوط عسكرية 
جديدة. وهناك عدة عوامل سمحت 
بحدوث هذه التغيرات العكســية 
على  امتــد  الــذي  الزحف  وهــذا 
نطاقات واسعة دون معارضة، وهي:

أبدت امليليشــيات القبلية اجلديدة 
االنتقالي  »اجمللــس  أنشــأها  التي 
من  القليل  فــي شــبوة  اجلنوبي« 
قدرة االحتمال، بخاف القوات املرنة 
في مركز »اجمللــس« في محافظات 

الضالع وحلج وعدن.
املنقولة  القوات اخلفيفة  تستطيع 
العديد  في  واملنخرطة  بالشاحنات 
مــن املعــارك احملليــة أن تتغلغل 

مسافات طويلة بسرعة كبيرة.
غالباً ما يعكس القادة والءهم، وقد 
يحدث ذلك في غضون ساعات في 

بعض األحيان.
لــم يتم قط نــزع ســاح القوات 
املواليــة لهــادي التــي ُهزمت في 
عدن أو اعتقالها، لذلك متكنت من 
االنضمام إلى املعارك عندما تلقت 

التعزيزات في 28 آب/أغسطس.
احتمال حدوث  العوامل  هذه  تؤكد 
املزيد من التغيرات العكسية -على 
ســبيل املثال، ميكــن لبعض قوات 
»اجمللــس االنتقالــي« التعافي من 
االنخراط  وتعــاود  األولية  الصدمة 
في القتال، حتــى وإن دام ذلك إلى 
حــني نفــاذ الذخيرة التــي أعادت 

التمون بها.
متتُّــع القوات العســكرية التابعة 
الرغــم  علــى  باملرونــة:  لهــادي 
مــن تصّدعهــا، أثبتــت الوحدات 
التابعــة  احملليــة  العســكرية 
للحكومــة حتّليها مبرونــة دفاعية 
الفتــني طوال  وبزخــٍم هجومــي 

الشهر املاضي، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلــى أربعة عوامــل هي: أوالً، 
الدعم السياســي واملادي املستمر 
الكفاءة  ثانيــاً  الســعودية،  مــن 
القياديــة التي يتحلى بها أشــهر 
جنديني في اليمن، أي علي محسن 
ثالثاً  املقدشــي،  ومحمد  األحمــر 
قوية  إسامية  ميليشــيات  َشْمْل 
ومدفوعة األجر من قبل السعودية 
في الهجوم املضاد مع اإلشارة إلى 
أنهــا مجندة مــن فصيل اإلصاح 
احلصول  ورابعاً  مأرب،  من  ومنحدرة 
كالدبابات  ثقيلــة  أســلحة  على 
واملدافع في وقت افتقرت فيه قوات 
إلى  اجلنوبي«  االنتقالــي  »اجمللــس 

الكّم نفسه من هذه األسلحة.

التداعيات على احلرب
مبا أنه لم يتم بعد تســوية األزمة 
الراهنة في جنوب اليمن، يجب على 
صانعي السياســات فــي الواليات 
املتحــدة التنبــه إلــى أي تغيرات 
جديدة محتملــة تطرأ على النزاع، 

وخاصة ما يلي:

إمكانيات التوسع لدى هادي 
واحلوثيني:

 رمبا ال ينوي الرئيس هادي التوقف عن 
توســيع نطاق سيطرته، وقد يكون 
هدفــه التالي محطــات التصدير 
فــي محافظة حضرمــوت الغنية 
بالنفــط. ومــن جانبهــم، قد يرى 
أصابت  التي  الهشاشــة  احلوثيون 
امليليشــيات التي شكلتها  حديثاً 
اإلمــارات مبثابــة فرصــًة لاندفاع 
جنوباً مرة أخرى نحــو مضيق باب 
إيــران تهدد علناً  املندب. وحيث أن 
االستراتيجية  املائية  املعابر  جميع 
في املنطقــة، فقد يبــدو املضيق 
جذابــاً بشــكل خــاص لبعــض 
ارتباطاً  األكثــر  احلوثية  القيــادات 
بطهران. باإلضافة إلى ذلك، مت إبعاد 
العديد مــن قوات هــادي والقوات 
املتحالفة معها من جبهات معينة 
للمساعدة في التصدي لـ »اجمللس 
االنتقالي اجلنوبي«، مما ترك احلكومة 

عرضًة للتقدم احملتمل للحوثيني.
املتحدة  الواليات  لذلك ينبغي على 
واألمم املتحدة أن تعما على ردع كا 
اجلانبني عن االستحواذ على األراضي، 

األمر الذي من شأنه تقويض عملية 
الســام الهشة إلى حدٍّ أكبر. ومن 
اجلانب احلوثي، يبدو أن احملادثات التي 
جتريها الواليات املتحدة مع املتمردين 
عبر القنــوات اخللفية قد أصبحت 
أمراً روتينياً، ولذا يجدر بواشــنطن 
استعمالها إلخطار القادة احلوثيني 
بــأن أي زحــف عســكري يشــّنه 
احلوثيون مســتقباً قــد يؤدي إلى 
تكثيف املســاعدات الدبلوماسية 
واالســتخباراتية وآليــات الدعــم 
التي  القتالــي  غيــر  العســكري 
تقدمها الواليات املتحدة للحكومة 
اليمنية وحلفائها في التحالف. أما 
من ناحية هــادي، فيجب على األمم 
املتحدة وواشــنطن والسعودية أن 
تعمل بعزٍم لكي تثني احلكومة عن 
شــن هجوم جديد على حضرموت، 
وهو ما قد يكون عماً عسكرياً غير 
بالسهولة  ينجح  وقد ال  مســتَفز 
احلمات  بها  التي جنحت  نفســها 

على شبوة وأبني.

تنامي الدور السعودي: 
بعد ســقوط عــدن بيــد »اجمللس 
االنتقالــي اجلنوبــي«، بــدا أن ولي 
األميــر محمد  الســعودي  العهد 
من  املســاعدة  يؤّمن  ســلمان  بن 
دولــة اإلمــارات من أجــل القضاء 
وحتركت  أوســع.  انتفاضة  أي  على 
الرياض بحــزٍم، وقّدمــت على املأل 
الدعم السياســي واألموال وذخائر 
اجلوي  والنقل  الصغيرة  األســلحة 
حتــى بينمــا أبقت عديــد قواتها 
البرية في جنــوب اليمن محصوراً 
ببضع مئات من اجلنود. وبعد اللقاء 
الذي جمع ولي العهد السعودي في 
اإلماراتي  بنظيره  آب/أغسطس   12
األمير محمد بن زايد، بدا أن اإلمارات 
تعمل بنشــاط لدعــم املتطلبات 
على  يجــب  لذلــك  الســعودية. 
الرياض هي  أن  أن تدرك  واشــنطن 
اآلن العنوان ملعاجلة قضايا التحالف 

التي تؤثر على جنوب اليمن.

تعاظم قوة محور الرئيس هادي: 
على الرغم مــن أنه ال يجب التوقع 
من الرئيس هادي أن يحرر صنعاء في 
أنه متّكن من  إاّل  القريب،  املستقبل 
احلفاظ على الدعم السعودي، وأعاد 

إدخــال قواته إلى عدن، واســتولى 
إمدادات  بصورة كاملــة على ممــر 
الطاقــة بني مأرب وشــبوة، وجّهز 
قواته للتوّسع في جنوب حضرموت. 
فضاً عن ذلــك، أبدى الرئيس هادي 
رغبًة كبيرة في البقاء في منصبه، 
ودأب باستمرار على حتسني وتقوية 
حكومته املكّونة من أصحاب نفوذ 
ورجــال أعمــال وتكنوقراطيني من 
ذلك،  ومع  وجنوبها.  الباد  شــمال 
ففي حني أن حتصــني حلفائه على 
كافــة املســتويات ســيكون أمراً 
منتَخب،  لزعيٍم  بالنسبة  مفهوماً 
إاّل أن األمر أقل قبوالً بالنســبة إلى 
وكيل انتقالــي عّينته األمم املتحدة. 
هادي  توجيه  إلى  فباإلضافة  لذلك، 
بعيداً عن أي هجوم على حضرموت، 
يجب علــى األمم املتحدة وحكومَتي 
واشنطن والرياض اإلسراع مبناقشة 
الرئيس  االنتقالية ما بعد  العملية 

املؤقت في املرحلة املقبلة.

ٌس لتنظيم  فسحة للتنفَّ
»القاعدة في شبه اجلزيرة 

العربية«:
 مــن املرجح أن يســتفيد تنظيم 
اإلمارات  نفوذ  تراجع  »القاعدة« من 
الوضع بني هــادي وحزب  وحتّســن 
»اإلصــاح«. فبعــض ميليشــات 
احلكومة  مّكنت  التــي  »اإلصاح« 
من تنفيذ هجومهــا املضاد األخير 
تضــم فــي صفوفهــا الكثير من 
»القاعدة  تنظيــم  املتعاطفني مع 
في شبه اجلزيرة العربية«، وأن هادي 
يرّكزوا  لــم  الســعوديني  وداعميه 
كثيراً على التصدي لهذا التنظيم 
اإلرهابــي منذ بدء احلرب احلالية في 
للتنظيم  أصبح  واليوم   .2015 عام 
معقــٌل محمي في مدينــة مأرب 
ويتمتع باحلرية الكاملة للتنقل في 
احمليطة  القبلية  الريفيــة  املناطق 
باملدينة. هذا وإن احلملة التي تقودها 
اإلمــارات والتي تدعمهــا الواليات 
املتحدة ملواجهة التنظيم في غرب 
شــبوة وأبني قد تتعرض للخطر إذا 
ما فقــد اإلماراتيــون نفوذهم في 
هاتني احملافظتني.  وبينما ســتترك 
اإلمــارات على األرجح قــوة كبيرة 
ملكافحة اإلرهاب في شــبوة، فقد 
أصبحــت  إذا  قدراتهــا  تتضــاءل 
السعودية هي القوة الرئيسية في 
احملافظة واستمرت ثقة امليليشيات 
ولتجنب  التراجــع.  فــي  بأبوظبي 
هذا الســيناريو، يجب على وكاالت 
أن  األمريكية  والدفاع  االستخبارات 
تشــّجع اإلمارات على احلفاظ على 
احلرب ضد  فــي  الكامل  انخراطها 
تنظيم »القاعدة في شــبه اجلزيرة 
املسؤولون  بينما يضغط  العربية«، 
الرياض  على  بهدوٍء  الدبلوماسيون 
وهادي لضمــان أال يصبح التراخي 
السعودي في محاربة التنظيم هو 
الوضع االعتيادي اجلديد في شــبوة 

وأبني وحضرموت.

 ألكســندر ميلــو محلــل األمن 
الرئيس في الشركة االستشارية 
كالينــت  »هورايــزن  للمخاطــر 

آكسس«. 
مايــكل نايتــس زميل أقــدم في 
معهد واشنطن. قام كال املؤلفني 
التحالــف  ودول  اليمــن  بزيــارة 
متعددة  مناســبات  في  اخلليجي 
ملراقبة العمليات العسكرية على 

جبهات متعددة.
معهد واشنطن
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التوازن العسكري الهش في اليمن

أمين سايكال
 

كانبيرا - على الرغم من مفاوضات 
السام اجلارية بني الواليات املتحدة 
الصراع  يــزال  ال  طالبــان،  وحركة 
الدامي في أفغانســتان يكبد أهل 
التفجير  الباد خسائر فادحة. كان 
االنتحــاري األخير الــذي نفذه فرع 
تنظيــم الدولــة اإلســامية في 
خراسان في حفل زفاف في كابول، 
والذي أســفر عن مقتــل أكثر من 
ستني شخصا وإصابة ما يقرب من 
200 شــخص بجراح، مبنزلة تذكرة 
باحلالة األمنية البالغة الســوء في 
أفغانستان. كما يُظِهر لنا أن حركة 
املسلحة  املعارضة  ليست  طالبان 
الوحيدة التي تؤجج الصراع. وعلى 
هذا فمن غيــر املرجح أن يجلب أي 
املتحدة  الواليات  بني  ســام  اتفاق 

وطالبان أي هدنة.
الواليات  بني  املفاوضــات  أن  الواقع 
املتحدة وحركة طالبان في الدوحة 
التي ال تشــارك فيها احلكومة  ــ 
بعمليتي سام  أشبه  ــ  األفغانية 
ســابقتني: محادثــات باريس التي 
الثاني  يناير/كانــون  في  أســفرت 
بني  معاهــدة ســام  عــن   1973
الواليات املتحدة وفيتنام الشمالية؛ 
واملفاوضات التي أدت في عام 1988 

وقعتها  التي  اتفاقيات جنيف،  إلى 
احلكومتان األفغانية والباكستانية 
مع االحتــاد الســوفييتي والواليات 

املتحدة بصفتهما ضامنني.
االتفاقيتني  هاتــني  تصميــم  جاء 
الواليات  تعمان على متكني  بحيث 
املتحــدة واالحتاد الســوفييتي من 
اخلــروج »بشــرف« مــن حربني لم 
يتمكنا من الفــوز بهما، من خال 
الصراعني على  و«أفغنة«  »فتنمة« 
التوالي. وفشلت كل من االتفاقيتني 

في حتقيق األهداف املرجوة.
1975، اجتاحت القوات  بحلول عام 
الفيتنامية الشمالية املدعومة من 
االحتاد السوفييتي فيتنام اجلنوبية، 
وفي  املتحــدة.  الواليــات  فأذلــت 
عام 1992، عجلت قــوات املقاومة 
اإلســامية األفغانيــة )اجملاهدين( 
املتحدة،  الواليــات  مــن  املدعومة 
الذي  الشــيوعي  النظام  بانهيــار 

نصبه السوفييت في كابول.
الفيتناميــون  وفــي حــني جنــح 
بادهم  توحيــد  في  الشــماليون 
واســتعادة الســام، فإن احلال في 
كثيرا.  أســوأ  كانت  أفغانســتان 
اجملاهــدون  حــول  مــا  فســرعان 
وسياسيا  اجتماعيا  املنقســمون 
بعضا.  بعضهم  ضد  أســلحتهم 
واغتنمت باكستان الفرصة لتعزيز 
مصاحلهــا اإلقليميــة مــن خال 
رعاية حركة طالبان املتطرفة، التي 

من   1998-1996 الفترة  في  متكنت 
أفغانستان  أراضي  معظم  إخضاع 

حلكم ديني صارم.
بدورها، وفرت طالبان املأوى لتنظيم 
احلادي  هجمات  نفذ  الذي  القاعدة، 
عشر من ســبتمبر 2001 اإلرهابية 
على الواليــات املتحــدة. وقد دفع 
ذلــك أميركا، بدعم مــن حلفائها 
في منظمة حلف شمال األطلسي 
وحلفــاء آخرين من خــارج احللف، 
إلــى التدخل في أفغانســتان في 
الشهر التالي بهدف تدمير تنظيم 
القاعــدة وإزاحــة نظــام طالبان. 
وســرعان ما جنحت القــوات التي 
قادتها الواليــات املتحدة في تفريق 
قيادة تنظيم القاعدة وإنهاء حكم 
إيقاع  طالبان، لكنها فشــلت في 
هزمية حاســمة بأي من اجملموعتني. 
وفــي غضــون عامني مــن تدخل 
الواليــات املتحــدة، متكنت حركة 
طالبان وعناصر من تنظيم القاعدة 
مــن العــودة وتوريــط األميركيني 
والقــوات املتحالفة في مترد متدني 
إلى  التكلفة  املستوى لكنه باهظ 

حد مذهل منذ ذلك احلني.
اآلن، بعد ما يقرب من عشرين عاما 
من القتــال، يريد الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بشــكل يائس فصل 
أميركا عــن حرب ال ميكن الفوز بها 
ــ ويفضــل أن يتأتى ذلك من خال 
تسوية سياســية مع طالبان. كان 

للمصاحلة  اخلــاص  ترامب  مبعوث 
زملاي  األميركي  األفغاني  األفغانية، 
خليل زاده، عاكفا على هذا األمر في 
دبلوماسية مكوكية منذ سبتمبر/
أيلول 2018، في تشابه مخيف مع 
وزير  بذلها  التي  الفاشــلة  اجلهود 
اخلارجية األميركية هنري كيسنجر 
إلحال السام في الشرق األوسط 
في أعقاب حــرب 1973 بني العرب 

وإسرائيل.
بدأ خليل زاده للتو جولة املفاوضات 
في  ممثلــي طالبان  مع  التاســعة 
الدوحة. وقد عقد منفردا اجتماعات 
عديــدة مــع احلكومــة األفغانية 
والقادة غيــر احلكوميني، فضا عن 
قوى قاعلة إقليمية ودولية ــ ولكن 
ليس إيران، التي تدور معها الواليات 
املتحــدة فــي حلقــة مفرغة من 

العداء املتزايدة احلدة.
أربعــة أهداف  وقــد ركــز علــى 
مترابطة: إنشاء جدول زمني خلروج 
املتواجدة  األجنبيــة  القــوات  كل 
حاليا في أفغانستان؛ وإلزام حركة 
طالبان مبنع شــن أعمــال عدائية 
ضد الواليات املتحــدة من األراضي 
األفغانية؛ وعقد مفاوضات مباشرة 
بــني طالبان واحلكومــة األفغانية، 
»غير شرعية«  طالبان  تعدها  التي 
ومجرد »دميــة«؛ ووقف إطاق النار 

في عموم أفغانستان.
ولكــن برغــم أن خليــل زاده رمبا 

يتمكــن أخيــرا مــن التوصل إلى 
اتفاق مــع طالبان فيما يتصل بأول 
هدفني، فليس هناك ما قد يضمن 
حرص شــريك أميركا في محادثات 
السام على املســاعدة في حتقيق 
الهدفني املتبقيني. فبسبب ضعف 
وانقســاماتها  األفغانية  احلكومة 
العليا  اليــد  الداخلية ســتصبح 
لطالبــان في أي ترتيب لتقاســم 
بعــد رحيل  الســلطة، وخاصــة 
القوات األميركيــة وقوات احللفاء. 
ومن املشكوك فيه للغاية أن تكون 
طالبان، سواء كانت في السلطة أو 
السيطرة  قادرة على  فيها،  شريكا 
على جماعات املعارضة املســلحة 
األخرى، وأهمها فرع تنظيم الدولة 
أو تسخير  اإلسامية في خراسان، 
واســعة من سكان  دعم شريحة 

أفغانستان املتنوعني.
تنتمي حركة طالبان إلى مجموعة 
ِعرقية بشــتونية، تنحدر على وجه 
التحديــد من قبيلــة غيلزاي التي 
ينتمــي إليهــا الرئيــس األفغاني 
أشــرف غني والعديد من احمليطني 
بــه. ال يتمتع املنتمــون إلى قبيلة 
املنافســة  دوراني  أو قبيلة  غيلزاي 
التي ينتمي إليها الرئيس الســابق 
اجملموعات  بثقــة  كــرزاي  حامــد 
الِعرقيــة غيــر البشــتونية، التي 
تشكل في مجموعها )على الرغم 
من انقسامها على نفسها( احلصة 

األكبر من ســكان أفغانستان. وما 
يزيد األمور تعقيدا أن كل اجملموعات 
قوية  روابط  لها  األفغانية  الِعرقية 

عبر احلدود مع الدول اجملاورة.
يديــن فرع  ناحيــة أخــرى، ال  من 
تنظيــم الدولــة اإلســامية في 
خراســان بالوالء ألي طــرف داخل 
أفغانســتان. بدأت هــذه اجملموعة 
عملياتهــا في عــام 2015، ويُقال 
إنها تضم نحو 2000 مقاتل )مبا في 
ذلك بعض املنشــقني من طالبان(، 
الذين يكرســون جهودهم إلحداث 
وكانوا  والفوضــى.  االضطرابــات 
مســؤولني عن هجمات مروعة في 
مختلف أنحاء أفغانستان، وخاصة 
في كابــول وعلى أهداف مدنية في 

األغلب األعم.
إن أي انســحاب للقوات األميركية 
وقوات احللفاء أثناء فترة والية ترمب 
احلالية، سواء كان ذلك على مراحل 
أو غير ذلك، يجــب أن يعتمد على 
األرض. وخافا لذلك،  الظروف على 
ســتكون العواقب كارثيــة. نظرا 
للطريقة التــي تطورت بها عملية 
الســام والوضع في أفغانســتان، 
فإن انسحاب القوات األجنبية على 
نحو متعجل من شأنه أن يؤدي إلى 
إخفاق تام أشــبه بذلك الذي تولد 
عن االنسحاب السوفييتي في وقت 
ســابق من أفغانستان واالنسحاب 

األميركي من فيتنام.

الكارثة، يتعني  لتجنب مثل هــذه 
علــى الواليات املتحــدة وحلفائها 
أن تبقى في أفغانســتان لعشــر 
سنوات أخرى على األقل. لكن ترمب 
في عجلة مــن أمره، وهو يعتقد أن 
تواجد وكالة االستخبارات املركزية 
القوي في الباد كفيل بتحقيق ما 
عجزت القوات الغربية عن حتقيقه. 
وسوف يُثِبت هذا في األرجح كونه 

مجرد أمنيات.

العلوم  أســتاذ  ســايكال  أمــني 
الوطنية  اجلامعة  في  السياسية 
كتــاب  ومؤلــف  األســترالية. 
»منطقــة األزمات: أفغانســتان، 

وباكستان، وإيران، والعراق«
بروجيكت سنديكيت

www.project-syndicate.org

هل السالم مع طالبان ممكن؟

أمني سايكال
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تنافس أميركي ألماني
على إصالح كهرباء العراق

العراق يتجه لدول »التعاون الخليجي«
لحل ازمة الطاقة الكهربائية

الكهرباء في العراق..
أزمة بال حل أمام حكومة عبد المهدي

كهرباء العراق في أسوأ حاالتها 
والفساد إلتهم 41 مليار دوالر

أنفقت احلكومات املتعاقبة، منذ اإلطاحة بنظام حكم صدام حســن 
في 2003، أكثر من 40 مليار دوالر على قطاع الكهرباء من دون أي حلول 
تذكر. والفساد يبقى هو الســبب في عدم وجود حّل لهذه املشكلة، 
بحســب ما أكد في مرات سابقة مسؤولون محليون لوسائل اإلعالم، 

خاصة أن العراق حتّول لواحد من أكثر البلدان فساداً في العالم...

نشرت صحيفة »العربي اجلديد« تقريرا سلطت فيه الضوء على عودة 
أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم املدن في املناطق الوسطى 
واجلنوبية إلى الظهور مجدداً، بعدما استقرت خالل األشهر املاضية. 
وذكرت الصحيفة: »فجأة ومع نهاية األسبوع األول من شهر رمضان 

في العراق، جتاوزت ساعات االنقطـاع 15 ساعـة يوميـاً...

12121313

يحاول “العراق” ربط شبكة الطاقة بجيرانه العرب، وتعزيز قدرتها 
اخلاصة وسط ضغط من “الواليات املتحدة”، إذ يسعى لربط شبكة 
الكهربــاء اخلاصة به مبنافســي “طهران”، العــرب، وتطوير بدائل 
لواردات “الغاز الطبيعي” اإليرانية. وانتقد املســؤولون األميركيون، 

الذين يحاولون عزل “طهران” دبلوماسًيا واقتصاديًا...

لســنوات ظــل العراقيون يدينــون اإلدارة الســيئة واإلهمال املالي 
الذي خنــق البالد وترك البنيــة التحتية تنهار برغــم ضخ مليارات 
الدوالرات. ولكن يبدو أن هناك خارطة طريق لتحسن البنية التحتية 
الكهربائية في العراق. وبحسب مصادر مطلعة، فإن شركة »جنرال 

إلكتريك« تتجه فيما يبدو إلى الفوز بحصة كبيرة...
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

Thu. 12 Sep. 2019 issue (4250)اخلميس 12 أيلول 2019 العدد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت احلكومــة العراقيــة، منتصف 
مليارات  إلــى  احتياجها  عــن  األســبوع، 
الدوالرات إلصالح وحتديث شبكة الكهرباء، 
في حن قال وزير الكهرباء، لؤي اخلطيب، إن 
إصالح وحتديث شــبكة الكهرباء في البالد 
يحتاج إلى استثمارات ال تقل عن 30 مليار 

دوالر.
وبرغــم أن العــراق يعاني مــن نقص في 

الكهرباء فإنه ميتلــك احتياطيات ضخمة 
مــن النفط اخلام، إذ يعد ثانــي أكبر منتج 
للنفــط اخلام فــي منظمة »أوبــك« بعد 

السعودية.
وقال اخلطيب، فــي األول من أمس الثالثاء، 
إن العراق ســيواجه صعوبــة في توليد ما 
يكفي من الكهرباء إذا لم يواصل استخدام 
الغــاز اإليراني ملــدة ثالثة أو أربعــة أعوام 
أخرى، بســبب الضغــوط األميركية، األمر 

الذي يضع البــالد أمام خيارات صعبة بهذا 
اخلصوص.

وأكد على هامش مؤمتر الطاقة العاملي في 
أبوظبي: »في النهاية هذه سوق مفتوحة. 
قضية الكهرباء أضحت شأنا سياسيا في 

العراق«.
وأدى انقطــاع الكهربــاء في العــراق إلى 
احتجاجــات مناوئة للســلطات في أغلب 
األحيان. وتورد إيران غازا يكفي لتوليد 2500 

ميغاوات، فضال عــن تزويد العراق بإمدادات 
 1200 مباشــرة مــن الكهرباء حجمهــا 

ميغاوات.
وذكر الوزيــر أن العراق ميلــك حاليا طاقة 
إنتاجيــة قدرها 18 ألف ميغــاوات، لكنها 
تظل دون مستوى الطلب في أوقات الذروة، 
والذي قد يصــل إلى نحو 25 ألف ميعاوات 

ويرتفع كل عام.
وذكر اخلطيب أن حتديث شــبكة الكهرباء 

في البالد يحتاج الستثمارات ال تقل عن 30 
مليار دوالر، إذ أن عمرها 50 عاما وفقدت 25 
باملئة من طاقتها بســبب هجمات تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وأضاف أن العراق يسدد ثمن الغاز العراقي 
على أســاس آلية تعادل في املتوسط نحو 
11 في املئة من ســعر خام القياس العاملي 
برنت أو نحو ستة دوالرات لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية. 

وميكــن خفــض واردات الغــاز اإليرانية إذا 
اســتغل العراق املزيد من احتياطياته من 
الغاز بدال من حرق الغاز املصاحب لعمليات 

استخراج النفط.
وقال وزير النفــط ثامر الغضبان، إنه يجري 
تنفيذ أربعة مشاريع للمساعدة في حتويل 
1.2 مليار قــدم مكعبة من الغاز املصاحب 
إلى ســوائل خلفض عمليات احلرق بشكل 

كبير.

30 مليار دوالر إلصالح شبكة الكهرباء

كلمات السر في أزمة كهرباء العراق
14



العراقيين ومنذ 
أكثر من 14 

عامًا، يعانون 
من أزمة كهرباء 

هي واحدة 
من أبرز األزمات 
التي شهدتها 

البالد منذ الغزو 
األميركي عام 

2003، ولم 
تتمّكن من 

تجاوزها، على 
برغم إنفاق نحو 

41 مليار دوالر 
في هذا القطاع، 

وفقًا لتقارير 
رسمية، ان جوهر 
مشكلة القطاع 

أنه من بين 
القطاعات األكثر 

فسادًا، على 
وفق ما تبيّن 
ملفات كشف 

عنها سياسيون 
عراقيون

الفساد يبقى 
هو السبب في 
عدم وجود حّل 

لهذه المشكلة، 
بحسب ما أكد 

في مرات سابقة 
مسؤولون 

محليون لوسائل 
اإلعالم، خاصة 

أن العراق تحوّل 
لواحد من أكثر 

البلدان فسادًا 
في العالم، 

بحسب ما يذكر 
مؤشر مدركات 

الفساد الذي 
يتبع منظمة 

الشفافية 
العالمية.

رئيس الوزراء 
عادل عبد 

المهدي، الذي 
تقّلد منصبه 

في تشرين األول 
الماضي، يدرك 

جديًا خطورة 
ملف الكهرباء، 

ال سيما أن سلفه 
السابق، حيدر 

العبادي، كادت 
االحتجاجات 
الشعبية أن 

تطيح به، الصيف 
الماضي؛ نتيجة 

قلة الخدمات 
األساسية 
رة  الموفَّ

للمواطنين

الملف12

الصباح الجديد ـ وكاالت:

منذ  املتعاقبة،  احلكومــات  أنفقت 
اإلطاحة بنظام حكم صدام حسني 
في 2003، أكثر مــن 40 مليار دوالر 
على قطــاع الكهرباء مــن دون أي 

حلول تذكر.
والفساد يبقى هو السبب في عدم 
وجود حّل لهذه املشــكلة، بحسب 
ما أكد في مرات سابقة مسؤولون 
محليون لوسائل اإلعالم، خاصة أن 
العراق حتّول لواحد من أكثر البلدان 
فساداً في العالم، بحسب ما يذكر 
مؤشــر مدركات الفساد الذي يتبع 

منظمة الشفافية العاملية.
املهدي،  الــوزراء عادل عبــد  رئيس 
الــذي تقّلــد منصبه في تشــرين 
األول املاضــي، يــدرك جدياً خطورة 
ملف الكهرباء، ال ســيما أن سلفه 
الســابق، حيــدر العبــادي، كادت 
االحتجاجات الشعبية أن تطيح به، 
الصيف املاضي؛ نتيجة قلة اخلدمات 

األساسية املوفَّرة للمواطنني.
ويعــد انقطاع الكهرباء الشــرارة 
باملدن  االحتجاجات  أشــعلت  التي 
العراقية، في متوز املاضي، منطلقة 
إذ ُقتل فيها  من البصرة )جنــوب(، 
14 شــخصاً نتيجة اشتباكات مع 
قوات األمن، فضــاًل عن إصابة أكثر 
من 700 من أفراد األمن واملتظاهرين، 
اضافة إلى اعتقال املئات، بحســب 
املفوضية العليا حلقوق اإلنسان في 

البالد.
وأضاف إن »املشــكلة تفاقمت بعد 
تهالك محطات  2003؛ بسبب  عام 
التوليد القدمية، وما زاد من تفاقمها 
حصــول عمليــات التخريب خالل 
الســنوات املاضيــة، التــي طالت 
الناقلة  واألسالك  التوليد  محطات 
للطاقة، لتزداد على أثر ذلك ساعات 
عن  الكهربائــي  التيــار  انقطــاع 

املواطنني«.
الزائدة، بحســب  ونتيجة لألحمال 
ما يصــّرح به مختصــون في وزارة 
ســاعات  تزداد  العراقية،  الكهرباء 
انقطاع الكهرباء في فصل الصيف، 
األيام ســاعات  فــي بعض  لتصل 

القطع إلى 20 ساعة في اليوم.
الراوي أشار في حديثه إلى »دراسة 

الوزارة قــّدرت الطلب على  أجرتها 
الكهرباء بنحو 57 ترياواط/ ســاعة 
عــام 2010، فــي حني لــم تتمكن 
البالد من إنتاج أكثر من 33 ترياواط/ 
ســاعة فقط، وهو ما يشّكل 58٪ 

من احلاجة الكلية«.
وذكر أن »الدراســة توقعت أن ينمو 
الطلــب على االســتهالك ليصل 
إلــى 170 ترياواط/ ســاعة بحلول 
السكاني  النمو  بسبب  2035؛  عام 

واالقتصادي«.
اخلبير في قطــاع الكهرباء أكد أن 
»وزارة الكهرباء تســعى هذا العام 
اإلنتاج بنسبة  إلى تطوير قطاعات 

تتراوح بني %10 إلى 20%«.
النسبة  إن »هذه  قائالً:  واســتطرد 
ستســتمر علــى مدار الســنوات 
األربــع املقبلــة، وصوالً إلــى إنهاء 

األزمــة بنهايــة فتــرة احلكومــة 
احلالية )أكتوبر 2022( في حال عدم 
املشــكالت  بســبب  اخلطط  تعّثر 
السياسية واألمنية في البلد؛ التي 
التطوير  تعّثر خطــط  لهــا  يُعزى 

بشكل مستمر«.

استيراد الكهرباء
اخللــل املتزايــد ما بني اســتهالك 
وارتفاع  الكهربائية،  الطاقة  وإنتاج 
ونزوالً  القطــع صعــوداً  ســاعات 
بحســب فصــول العــام؛ أّدى إلى 
اعتماد األهالي على مولدات الطاقة 
هذه  تغّطي  إذ  األهلية،  الكهربائية 
املولدات في فصل الصيف جزءاً من 
اخللل، في حني تــكاد تغطي كامل 
ســاعات القطع خالل الشتاء، كما 
دفع اخللــل احلكومة إلى اســتيراد 

الكهرباء مــن دول اجلوار، وخصوصاً 
من إيران، وهو ما يساعد على زيادة 

ساعات التجهيز.
وتزّود طهران العراق بالكهرباء بواقع 
1300 ميغــاواط، عبر أربع خطوط؛ 
البصرة(،   - هي خــط )خرمشــهر 
و)كرخة - العمارة(، و)كرمنشــاه – 

ديالى(، و)سربيل زهاب – خانقني(.
وكانت إيران أوقفت تصدير الكهرباء 
املاضي؛  الثاني  كانــون  للعراق، في 
مــا تســبب بأزمة فــي احملافظات 
إيران تصديرها  اجلنوبية، وجاء وقف 
تأخر  نتيجة  العــراق  إلى  الكهرباء 
سداد ديون بغداد املتراكمة، البالغة 

ملياري دوالر.
وزارة الكهربــاء، وبعــد حــّل أزمة 
الديون املتراكمة، أعلنت جتديد عقد 
اســتيراد الطاقــة الكهربائية من 

إيران ملدة عام، بالرغم من العقوبات 
األمريكية املفروضــة على طهران، 
التــي ترفض بغــداد أن تكون جزءاً 

منها.
الوزارة أشــارت فــي بيــان إلى أن 
»جتديد عقد اســتيراد الكهرباء مع 
شركة توانير اإليرانية جاء بناًء على 
املباحثات التي أجراها وزير الكهرباء 
العراقــي، لؤي اخلطيب، خالل زيارته 

إليران، في 6 شباط«.
وبالرغم مــن أن بغداد جددت عقود 
التــزّود بالكهرباء مــع طهران، فإن 
هــذه العقــود تنص علــى إعطاء 
األولويــة للمــدن اإليرانية في حال 
حصل نقــص داخلي، األمــر الذي 
يجعل العراق حتــت رحمة إيران في 
أي وقت، بحســب اخلبير االقتصادي 

زياد اللهيبي.

احلد من األزمة
اللهيبــي قال إن »مــا تقدمه إيران 
للعــراق مــن كهرباء فــي مقابل 
مليــارات الدوالرات، منذ ســنوات، 
لن يوقــف معاناة نقص الكهرباء«، 
مؤكداً أن »هــذه القضية أصبحت 
ورقــة ضغــط بيــد إيــران، لذلك 
عرقلت عبــر مؤّيديها في العملية 
السياسية بناء محطات الكهرباء؛ 
لتبقــى ممســكة بهــذه الورقــة 
احلساســة بغية استخدامها ورقة 
ضغط حني تشعر أن مصاحلها باتت 

مهددة«.
وأضاف: »كّنا نأمل خالل الســنوات 
احلكومــة  تؤســس  أن  املاضيــة 
محطــات متطورة جديــدة إلنتاج 
الكهرباء لســد احلاجة احمللية وبيع 
الفائــض إلى من يحتــاج إليه من 

جيران العراق«.
وأشــار اخلبيــر االقتصــادي إلى أن 
املتعاقبة  العراقيــة  »احلكومــات 
أنفقــت 40 مليــار دوالر أمريكــي 
علــى الكهرباء، وبهــذا املبلغ كان 
من املمكن شــراء أصول شــركات 
ســيمنز  مثل  كاملة،  كهربائيــة 

األملانية«.
محطة  »تكلفة  أن  ذكــر  اللهيبي 
كهربائية بخاريــة تبلغ 300 مليون 
دوالر أمريكي، وأن 10 محطات منها 
كافيــة إلنتــاج 3 آالف ميغاواط«، 
مســتدركاً: إن »القوى السياسية 
أن تســاعد  تريد  املؤّيــدة لطهران 
إيــران في ظــل حصارهــا، ولذلك 
تغّض الطرف عن إنشــاء محطات 

محلية«.
يشــار إلى أن هــذه األزمة أطاحت 
قاســم  الســابق،  الكهرباء  بوزير 
الفهداوي، صيف العام املاضي، بعد 
أن فقدت منظومــة الكهرباء 50% 
من إنتاج محطاتها؛ بســبب خروج 
5 خطوط لنقل الطاقة الكهربائية 
ذات الضغط الفائق عن اخلدمة في 
املنطقتني اجلنوبية والشمالية، وهو 
ما أّدى إلى خروج آالف املواطنني في 
احتجاجات شعبية واسعة شملت 

محافظات عدة. 

*عن موقع »اخلليج أونالين«

الصباح الجديد ـ وكاالت:

نشــرت صحيفة »العربي اجلديد« 
تقريرا ســلطت فيــه الضوء على 
عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
عــن معظم املــدن فــي املناطق 
الظهور  إلى  واجلنوبية  الوســطى 
مجــدداً، بعدمــا اســتقرت خالل 

األشهر املاضية.
وذكــرت الصحيفة: »فجــأة ومع 
األول من شــهر  األســبوع  نهاية 
العراق، جتاوزت ساعات  رمضان في 
االنقطـــاع 15 ساعـــة يوميـــاً، 
وتســاؤالً  أثار غضباً شعبيـــاً  ما 
سياسيـاً عن سبب تردي اخلدمة، ال 
سيمـا أن من أكثر الـوزارات متويـالً 
في العـــراق هي تلك املتخصصة 

بالكهرباء«.
ولفتت الصحيفة الــى ان »بغداد 
ومدن أخرى، مثل ذي قار وميســان 

ألنها  بقوة  تأثــرت  والبصرة،  وبابل 
األكثــر حرارة من حيث طقســها 

مقارنة ببقية مدن شمال البالد«. 
أكثر  ومنذ  »العراقيني  ان  وأضافت، 
مــن 14 عامــاً، يعانون مــن أزمة 
األزمات  أبرز  كهرباء هي واحدة من 
التي شــهدتها البــالد منذ الغزو 
األميركي عــام 2003، ولم تتمّكن 
من جتاوزهــا، على برغم إنفاق نحو 
41 مليــار دوالر في هــذا القطاع، 
الى  لتقارير رسمية«، مشيرا  وفقاً 
ان »جوهر مشكلة القطاع أنه من 
على  فساداً،  األكثر  القطاعات  بني 
وفق ما تبنّي ملفات كشــف عنها 

سياسيون عراقيون«.
الناطق  عــن  الصحيفة  ونقلــت 
الرســمي لوزارة الكهرباء، محمد 
فتحــي قولــه، إن »االنقطاع الذي 
شــهدته مــدن العراق، لــم يكن 
انقطاعاً تاماً، إمنا حدث لســاعات 
قليلة بســبب مشــكلة في خط 

النقل، ومتــت إعادتــه إلى وضعه 
الطبيعي«. 

وأضــاف فتحــي: »كانــت هناك 
أعمــال صيانــة على خــط الغاز 
اإليرانــي، بعدما تعرض إلى أعطال 
ومشــكالت.. وهــو يغــذي بغداد 
بالكامل ومحطات القدس والصدر 

واملنصورية وغيرها«. 
وبحســب الصحيفة فقد اشارت 
»إيران  أن  إلــى  مصــادر حكومية 
أوقفــت اخلــط الوارد إلــى العراق 
بســبب ديــون الــوزارة للجانــب 
اإليراني«، موضحة أن »مشــكالت 
الكهرباء ســببها عدم سداد أجور 
اخلــط اإليراني، ما ســبب انقطاع 
اخلــط وســط الظــروف املناخية 
الصعبــة وارتفاع درجــات احلرارة، 
مياه  مجمعــات  غالبية  وأوقــف 
الشــرب والــورش واملصانع، وأحلق 
املواطنني  مبصالح  جسيمة  أضراراً 

احلياتية«. 

وأشار تقرير، الى ان »عضو اللجنة 
املالية فــي البرملان العراقي ماجدة 
التميمي، توضح أن معدل التوليد 
احلالي يصــل إلــى 10 آالف و900 
ميغــاواط، وأن البلد يحتاج لتوليد 
10 آالف ميغاواط إضافية لتغطية 

حاجته من الطاقة. 
وأشارت إلى وجود مشاريع متلكئة 
وأخــرى منجزة لكــن متوقفة عن 
التشــغيل، ألسباب ســوء اإلدارة 
والفســاد في العقود االستثمارية 
الضعيف  والتنسيق  الطاقة  وهدر 

بني وزراتي الكهرباء والنفط«.
ممثـــل  عـــن  التقـــرير  ونقـــل 
البرملـان،  فـي  ميسـان  محافظـة 
أن  قولــه،  الصيهــود  محمــد 
»احلكومـــة اجلديـــدة ال بــد من 
ال  باخلدمات  تكــون مختصــة  أن 
»مشكلة  ان  مبينا  بالسياســة«، 
اخلدمــات، وتأتــي فــي مقدمتها 
الكهرباء، متثــل معاناة حقيقية«، 

مشيراً إلى أن »احلكومات املتعاقبة 
منــذ عام 2003، وفـــرت أمـــواال 
لـوزارة  باخلياليـة  توصـــف  تكـاد 
الكهربـــاء، لكـــن الـــوزارة لـم 

تقـدم أي شـيء«. 
أن »اســتجواب  وأضاف الصيهود، 
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في 
البرملان، لم يُفِض إلى نتيجة، فلم 
نعــرف اخللل في الوزارة وأســباب 
تردي واقع الطاقة في البالد، بسبب 
الفساد السياســي واحلماية التي 
تلقاها الوزير من سياســيني داخل 
البرملان. هذه حال البلد، كلما أردنا 
الفاسدين، تظهر  محاســبة أحد 
جماعــة تدافــع عن الفاســد وال 

تراعي حقوق املواطنني«. 
املعتمدة  »السياســة  أن  وتابــع، 
باســتيراد  املتعلقة  وهي  خاطئة، 
الطاقة الكهربائية والغاز اخملصص 
العراق  ألن  الكهربائية،  للمحطات 
التي من  يتمتــع بــكل اخليــرات 

املفترض أن تُستغل وتُفعل«. 
شــوقي  ســليم  البرملاني  واتهم 
احلكومات احمللية فــي مدن جنوب 
العــراق بعدم االكتراث ملشــكلة 
الكهرباء، وغيــاب متابعة خطوط 
النقل وما يحدث فيها من أعطال«، 
مؤكــداً إن »ســوء اإلدارة أبــرز ما 
تتميز به احلكومات احمللية في مدن 

اجلنوب«. 
ولفت إلــى أن »احلكومة العراقية 
االحتاديــة هــي األخــرى متورطة 
زالت  ما  فهي  الكهرباء،  مبشكالت 
اخلاصة  واخلطوط  الطاقة  تستورد 
املســتخدمة في محطات التوليد 
احمللي، برغم درايتها بأن االســتيراد 
ُمكلــف مالياً.. كنــا نطمح خالل 
تأســيس  إلى  املاضية  الســنوات 
محطات متطــورة وجديدة إلنتاج 
وبيع  احمللية  احلاجة  لسد  الكهرباء 
إليه من  إلى من يحتــاج  الفائض 

جيران العراق«.

الكهرباء في العراق..
أزمة بال حل أمام حكومة عبد المهدي

كهرباء العراق في أسوأ حاالتها والفساد إلتهم 41 مليار دوالر
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

يحاول “العراق” ربط شبكة الطاقة 
قدرتها  وتعزيــز  العــرب،  بجيرانه 
اخلاصة وسط ضغط من “الواليات 
املتحدة”، إذ يســعى لربط شبكة 
مبنافســي  به  اخلاصة  الكهربــاء 
“طهــران”، العرب، وتطويــر بدائل 

لواردات “الغاز الطبيعي” اإليرانية.
األميركيون،  املســؤولون  وانتقــد 
الذيــن يحاولــون عــزل “طهران” 
دبلوماســًيا واقتصاديًــا، عالقــة 
على  القائمة  العميقــة  “العراق” 
إمتداد الطاقة من “إيران”. ومع ذلك، 
فقــد منحت “الواليــات املتحدة”، 
“العراق”، إعفاًء نادرًا من العقوبات، 
خوًفــا من غرق معظــم البالد في 
الظالم مــن دون طاقــة “طهران”، 
ولكــن أيًضــا ألن “بغــداد” وعدت 

بكسر عادة التقارب اإليرانية.

الربط بـ“التعاون اخلليجي”
ويستمد “العراق” ما بني %30 و40% 
من إمــدادات الطاقة من الكهرباء 
اإليرانية و”الغــاز الطبيعي”، ومتثل 
واردات الكهرباء مــا يقرب من ربع 

هذا اجملموع.
ولكــن يؤكد مســؤولون عراقيون 
أنهم أحــرزوا تقدًمــا في تقليص 

عددهم.
وفي األشهر التسعة املاضية، عزز 
“العراق” توليــد الطاقة اخلاص به؛ 
بنحو 3.5 غيغاوات، وهو ما يكفيل 
إضاءة ما يقــرب من مليوني منزل. 
ولدى “بغداد” أيًضا اتفاقات سريعة 
البدء  “العراق” من  املسار ستمكن 
في إســتبدال الطاقة اإليرانية عن 
دول  من  الكهرباء  اســتيراد  طريق 
مثل؛  اخلليجي”  التعــاون  “مجلس 
عبر  السعودية”،  العربية  “اململكة 
“الكويت”، في غضــون 10 إلى 12 

شهرًا.
ســتريت  )وول  لصحيفة  ووفًقــا 
غورنــال( األميركيــة، قــال وزيــر 
الكهربــاء العراقي، “لؤي خطيب”، 
في مقابلة؛ إنه بعد ثمانية عشــر 
شــهرًا من اآلن، ميكــن لـ”العراق” 
أيًضا استيراد الكهرباء من “األردن”.

وقــال “خطيــب”: “ال يهمنــي ما 
إذا كانــت هذه ميغــاوات تأتي من 
السعودية، أو من إيران، أو من األردن؛ 
طاملا أنها تقدم أفضل عرض جتاري 
لي”. “لن أســتورد من دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي إذا لــم يكن 

عرضهم منافًسا بدرجة كافية مع 
اإليرانيني”.

وبعد ســنوات مــن اإلعتماد على 
“إيران” كمورد للطاقة في “العراق”، 
28 مليون  قد يستغرق إســتبدال 
متــر مكعب مــن “الغــاز”، الذي 
“إيران” كل  “العراق” من  يســتورده 
يــوم، وقًتا أطول. وقــال “خطيب”: 
نحن  للغايــة:  صريًحا  “ســأكون 

بحاجة إلى ثالث إلى أربع سنوات”.

واشنطن لن تنتظر كثيًرا 
ويــدرك املســؤولون األميركيــون 
التحديــات التي تواجــه “العراق”، 
لكنهم يقولــون إنهم لن ينتظروا 
إلى األبــد. لقد أبقوا على إعفاءات 
اجلزاءات مؤقتة، شــريطة جتديدها 
بشــأن  ملموســة  خطوات  على 
“العراق” على واردات  تقليل إعتماد 
ذلك  يتضمن  اإليرانيــة.  الطاقــة 
تقدًما فــي العديد من مشــاريع 
“الغاز” املصاحــب لـ”النفط”. وقد 
حــددت اإلدارة األميركية إن التنازل 
عن العقوبات مرهون بالتجديد في 

تشرين أول 2019.
وقــال دبلوماســي أميركــي: “ما 
نأمــل أن نراه هــو دليــل على أن 
احلكومــة العراقية تتخذ خطوات 
االستقالل  نحو  التحرك  في  للبدء 
في مجــال الطاقــة، إذ ليس من 
املنطقــي بالنســبة لدولة لديها 
مــوارد الهيدروكربونات في العراق 
أن تستورد الغاز الطبيعي من أحد 

اجليران”.
وقال مســؤول عراقي إن “الواليات 
املتحــدة” ضغطت علــى “بغداد” 
الكهرباء  “العراق” بشــبكة  لربط 
في دول “مجلس التعاون اخلليجي”؛ 
ملســاعدته علــى تلبيــة الطلب 
املتزايــد على الطاقة في أشــهر 
الصيف. وأضاف مسؤول في “وزارة 
اخلارجيــة”؛ إن احلكومة األميركية 
بالرغــم مــن ترحيبهــا بإجراءات 
املتحدة”  “الواليات  لكــن  “العراق”، 

لم تسهلها. 
العربيــة  “اململكــة  وروجــت 
الســعودية” ملثل هذه اخلطة، منذ 
عــام 2011، عندمــا ربطــت دول 

التعاون اخلليجي” الست؛  “مجلس 
شبكات الكهرباء اخلاصة بها. وقال 
مسؤولون سعوديون أنه في املقابل 
على  اململكة  كانــت ســتحصل 
موارد “الغاز” في “العراق” عبر نظام 

خط أنابيب.
وقال املســؤول بـــ”وزارة اخلارجية 
األميركيــة”، إن “الواليات املتحدة” 
األردن”  “شــبكة  ربــط  أن  تــرى 
بـ”شــبكة العــراق” أمــر واعــد؛ 
ألن “األردن” يتمتــع بطاقــة زائدة، 
لكن قد يســتغرق األمر ســنوات 
اللوجيســتية  التحديــات  بعــد 

والحتياجات االستثمار الكبيرة.

إيران ترفض
اإليرانيون اجلهود  ورفض املسؤولون 
على  احلفاظ  وحاولــوا  األميركية؛ 
في  الطاقــة  أنظمــة  اســتمرار 

“العراق”.
وأعلنتــا، “إيــران” و”العــراق”، هذا 
العام، عــن اتفــاق للحفاظ على 
تدفق الكهربــاء وأقترحت محطة 
جديدة للطاقة اإليرانية الصنع في 

“العراق”.
ورفــض “حميد حســيني”، األمني 
العــام لغرفــة التجــارة اإليرانية 
العراقية، ومقرها “طهران”، خطط 
الطاقة املقترحة من ِقبل “الرياض”؛ 
ووصفها بأنها غير واقعية. وأضاف 
الســيد “حســيني” إن أي اتصال 
بالطاقة بني “العراق” ودول “مجلس 
التعــاون اخلليجي” ســوف مير عبر 
منطقــة غير آمنة بفعل نشــاط 

)داعش( في داخلها.
وضغطــت “الواليــات املتحــدة”، 
بشكل مكثف، على “العراق” ملنح 
لتحسني  أميركية  عقود لشركات 
بنيتها التحتية واالستفادة بشكل 
أفضل من “الغاز الطبيعي”، مبا في 
ذلك شركة “جنرال إلكتريك”، التي 
توفــر التكنولوجيا املســتخدمة 
%50 من إمــدادات الطاقة  لتوليد 

في البالد.

اتفاقيات أميركية
في متوز 2019، وقعت “وزارة النفط 
العراقيــة” اتفاقيــة مع شــركة 

ويل  “هاني  األميركيــة،  الطاقــة 
انترناشــونال”، لزيادة إنتاج “الغاز” 
في خمســة حقــول نفطية في 
قدم  مليــون   600 إلــى  “البصرة” 
مكعب. وفي نيســان املاضي، منح 
إيه.  “ســيمينس  شركة  “العراق”، 
جي”، ثالثة عقود تبلغ قيمتها نحو 
700 مليــون دوالر لتوليــد الطاقة 
املنشــآت  وحتديث  تأهيل  وإعــادة 
النقل  القائمة وتوسيع شــبكات 
املرحلة  هي  تلــك  كانت  والتوزيع. 
األولــى فــي خارطة طريــق تقدر 
يورو،  14.5 مليــار  بنحــو  قيمتها 
دوالر(، إلصالح قطاع  )16.1 مليــار 

الطاقة في “العراق”.
على؛  األميركية  الصحيفة  أكدت 
أن اإلدارة األميركية تضغط بحملة 
لتحويل “العراق” عن القوة اإليرانية 
في حلظــة تُعد صعبة بالنســبة 
لـ”بغداد”، إذ أن البالد غير قادرة على 
تلبية احتياجاتهــا من “الكهرباء” 

حتى مع الواردات من “إيران”. 
وال يزال إنقطــاع التيار الكهربائي 
شــائع، خاصة في فصل الصيف، 
عندما تصل درجات احلرارة إلى 120 
الطلب  ويرتفع  فهرنهايــت.  درجة 
احمللــي على الطاقة فــي “العراق” 
بنحو %7 ســنويًا، مدفوًعا بالنمو 
مليون  البالغ  الســنوي  السكاني 

نسمة.
وأثــارت موجة من إنقطــاع التيار 
املاضي،  الصيف  فــي  الكهربائي، 
“البصرة”  مدينــة  في  احتجاجات 
أصابت  والتي  بـ”النفــط”،  الغنية 

معظم جنوب البالد بالشلل.
وقال “روبن ميلز”، الرئيس التنفيذي 
لشــركة “قمــر” للطاقــة واملدير 
التنفيذي الســابق لشركة “رويال 
داتش شــل” في الشــرق األوسط، 
إنه يجب على “العراق” أوالً معرفة 
احلالية  احتياجاته  تلبيــة  كيفية 
من الطاقة. ذاكرًا الســيد “ميلز”: 
على  ترتكــز  الثانيــة  “واخلطــوة 

اإلمدادات اإليرانية”.
إنقطعــت الكهرباء ثــالث مرات، 
خالل مؤمتــر ُعقد مؤخــرًا حضره 
الســيد، “ميلز”، في قطاع الطاقة 

في “بغداد”.
وقــال “خطيــب”، أحــد الــوزراء 
العراقيــني الذين مت اختيارهم على 
أســاس مهاراتهــم الفنية وليس 
صالتهم السياسية، إن املظاهرات 
التــي جرت هــذا الصيــف هدأت 
البنية  حتســينات  بفضل  نسبًيا، 

التحتية حول “البصرة”.

قالت سيمنس 
إنها اتخذت 
»خطوة أولى 
كبيرة باتجاه 
التنفيذ الفعلي 
لخارطة الطريق«، 
عندما وقعت 
اتفاقية مع 
العراق في 30 
نيسان تحدد 
المشاريع 
والميزانيات 
واألطر الزمنية. 
وتتضمن تلك 
االتفاقية ثالثة 
عقود قيمتها 
نحو 700 مليون 
يورو لبناء محطة 
جديدة لتوليد 
الكهرباء بقدرة 
500 ميغاوات

في األشهر 
التسعة الماضية، 
عزز “العراق” 
توليد الطاقة 
الخاص به؛ بنحو 
3.5 غيغاوات، 
وهو ما يكفيل 
إضاءة ما يقرب 
من مليوني 
منزل. ولدى 
“بغداد” أيضًا 
اتفاقات سريعة 
المسار ستمكن 
“العراق” من 
البدء في إستبدال 
الطاقة اإليرانية 
عن طريق استيراد 
الكهرباء من 
دول “مجلس 
التعاون الخليجي” 
في غضون 10 إلى 
12 شهرًا
****
أكدت الصحيفة 
األميركية على؛ أن 
اإلدارة األميركية 
تضغط بحملة 
لتحويل “العراق” 
عن القوة اإليرانية 
في لحظة تُعد 
صعبة بالنسبة 
لـ”بغداد”، إذ 
أن البالد غير 
قادرة على تلبية 
احتياجاتها من 
“الكهرباء” حتى 
مع الواردات من 
“إيران”. 

13 الملف

العراق يتجه لدول »التعاون الخليجي«
لحل ازمة الطاقة الكهربائية

تحت ضغوط أميركية.. 

الصباح الجديد ـ متابعة:

لســنوات ظل العراقيــون يدينون 
اإلدارة السيئة واإلهمال املالي الذي 
التحتية  البنية  وتــرك  البالد  خنق 
تنهار برغم ضخ مليارات الدوالرات.

ولكــن يبــدو أن هنــاك خارطــة 
طريق لتحســني البنيــة التحتية 

الكهربائية في العراق.
وبحســب مصــادر مطلعــة، فإن 
شــركة »جنرال إلكتريــك« تتجه 
فيما يبدو إلى الفوز بحصة كبيرة 
من عقــود مبليارات الدوالرات إلعادة 

بناء شبكة الكهرباء في العراق.
وفــي تشــرين األول املاضــي، وقع 
العراق اتفاقات »خارطة طريق« ملدة 
خمســة أعوام مع جنرال إلكتريك 
وســيمنس تخطط مبوجبها بغداد 
إلنفاق نحــو 14 مليــار دوالر على 
إنشــاء محطات جديــدة وأعمال 
للكهرباء،  وإصالح وخطوط  صيانة 
ثم شراء معدات متكنها من جتميع 
الغاز الطبيعي الــذي يجري حرقه 

حاليا.
وعندمــا منــح العــراق شــركة 
ســيمنس عقودا في نيســان، قال 
رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي إن 
الشــركة األملانية في وضع يؤهلها 

للفوز مبعظم العقود املستقبلية.
لكن مصــادر على اتصال باألطراف 
الثالثة قالت لرويترز إن العراق طلب 
)حتت ضغــوط أميركية( من جنرال 
إلكتريــك وســيمنس الدخول في 
مناقصات على العقود، ومن املتوقع 
أن متنــح بغداد عقودا للشــركتني 

كلتيهما.
وقــال مســؤول بــوزارة الكهرباء 
العراقية على علم بأنشطة جنرال 
العراق  فــي  وســيمنس  إلكتريك 
لرويترز »الضغوط السياسية على 
احلكومة العراقية... دفعت حكومة 
)رئيس الوزراء السابق حيدر( العبادي 
إلى تغيير خططها والسماح جلنرال 

إلكتريك باالنضمام إلى العملية«.
وتابــع املســؤول قائــال »كان من 
الواضح بالنســبة لنا أن احلكومة 
األميركيــة لم تكن ســعيدة بأن 

تســتحوذ ســيمنس علــى هذه 
الصفقــة الضخمة وحدها دون أي 
فرصة جلنــرال إلكتريك... واحملادثات 
جارية اآلن التخاذ قرار بشأن العقود 
املتوســطة والطويلة األجل، والتي 

نتوقع تقسيمها بينهما«.
وأكــد مســؤول بــوزارة اخلارجية 
الواليــات  أن  لرويتــرز  األميركيــة 
املتحــدة ضغطــت علــى العراق 
لصالــح جنــرال إلكتريــك. وقال 
القــدرات  »اســتغالل  املســؤول 
االبتكارية لشــركات أميركية مثل 

جنرال إلكتريك هو عنصر أساسي 
الروابط  في استراتيجيتنا لتوسيع 
االســتثمارات  وزيادة  االقتصاديــة 
بناء  األجنبية للمساعدة في إعادة 

العراق«.
وقالت املصادر، التي حتدثت شريطة 
عدم الكشف عن هويتها، إن العراق 
العقود في ثالث مراحل  ســيمنح 

على مدار السنوات األربع املقبلة.
فائزا  »األمر ليس  املصادر  أحد  وقال 
واحدا يأخذ كل شيء... إنها عملية 
مســتمرة وعليك أن تعمل في كل 

املستويات«.
وعلــى مــدار عقــود، زودت جنرال 
إلكتريك وسيمنس العراق مبحطات 
لتوليد الكهرباء وغيرها من املعدات 
الكهربائيــة. والكثيــر مــن هذه 
املنشآت بحاجة إلى إصالح وتطوير 
بعد سنوات من احلرب، وهو ما يوجد 
مجاال كبيرا أمام الشركتني للعمل 

في العراق.
ووفقا ملصادر مطلعة، وقعت جنرال 
إلكتريك منذ تشــرين األول املاضي 
اتفاقــات لتطوير وصيانــة وإعادة 

بناء منشــآت لزيــادة طاقة توليد 
الكهرباء مبقدار 5000 ميغاوات. 

وقالــت املصادر إن الشــركة التي 
مقرها بوســطن مت إشراكها أيضا 
كجــزء مــن خارطة طريــق لبناء 
محطتني لتوليد الكهرباء قدرة كل 

منهما 750 ميغاوات.
وقــال متحــدث باســم جنــرال 
إلكتريك  وجنرال  »العراق  الكتريك 
في مناقشات إيجابية لتعزيز قطاع 

الكهرباء في البالد«. 
توربينا  إن  إلكتريــك  وقالت جنرال 
بقــدرة 125 ميغــاوات مــن صنع 
الشــركة بدأ تشغيله في محطة 

القدس لتوليد الطاقة في العراق.
اتخذت  إنهــا  وقالــت ســيمنس 
»خطوة أولــى كبيرة باجتاه التنفيذ 
عندما  الطريق«،  خلارطــة  الفعلي 
 30 وقعت اتفاقية مــع العراق في 
نيســان حتدد املشــاريع وامليزانيات 
واألطــر الزمنيــة. وتتضمــن تلك 
االتفاقيــة ثالثة عقود قيمتها نحو 
700 مليــون يــورو لبنــاء محطة 
جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 500 
ميغــاوات وتطوير 40 توربينا تعمل 
فرعية  محطــات  وإنشــاء  بالغاز 

جديدة.
والعــراق هو أحد النقــاط القليلة 
املشرقة في سوق عاملية منكمشة 
حملطــات ومعــدات الطاقــة التي 
تعمــل بالوقود األحفــوري. وقالت 
وكالة الطاقة الدولية في نيســان 
إن حاجــات البالد من الكهرباء عند 
للتوليد  قدراتهــا  تتجــاوز  الذروة 
بنسبة الثلث، ومن املتوقع أن تتسع 

الفجوة مع منو اقتصاد العراق.

تنافس أميركي ألماني على إصالح كهرباء العراق
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“العراق”،  فــي  الكهرباء  مشــكلة 
العائــم على بحــر مــن “البترول” 
الثمينــة، صارت  األخرى  والثــروات 
دُبر  وأمر  فاعل  بفعل  مســتعصية 
بليل من ِقبل الطبقة السياســية 
احلاكمــة؛ التــي لم ُترك ســاكًنا 
التيار  بانقطاع  معنيــة  غير  كأنها 
مع  موزعــون  فهــم  الكهربائــي، 
عائالتهم في شــتى أصقاع الدنيا، 
كمــا أن خطــوط الطــوارئ تغذي 
بيوتهــم علــى مدار الســاعة، فال 
املغلوب  املواطن  يعانيه  مبا  يشعرون 

على أمره.
الشــباب  تطالب  دعــاوى  وخرجت 
املثقف الواعي وشيوخ العشائر، من 
أبناء قضاء “الكميت” والقرى اجملاورة، 
للمطالبة  إلــى مظاهــرة كبــرى 
بحقوقهم؛ وخصوًصا إنقطاع التيار 
الكهربائــي لصيــف كامل في جو 
الهب تزداد حرارتــه يوًما بعد اآلخر، 
وترويع عائالتهــم وأطفالهم وكبار 
الدوائــر املعنية  الســن ومخاطبة 

باحلسنى.
وقال الســيد، “عدنان”، أحد الداعني 
للتظاهرات: “نحن في شــهر محرم 
والثورة،  احلــرام، شــهر الشــهادة 
واملنافقــني  الظاملــني  ومحاربــة 
يكــون عدد  أن  نرجو  والفاســدين؛ 

املتظاهريــن كافًيــا وإيجابًيا حتى 
تصل أصواتنا ألصحاب القرار، الذين 
ال يضعونا في حساباتهم ويعجزون 
عن حــل مشــكلة كهــذه، برغم 
أننا بلد بترولي، لكــن ثرواتنا تُنهب 
مــرة لألميــركان ومعاونيهم؛ ومرة 

لطهران، ونحن ال حيلة لنا”.

األزمة منذ 2003
ومنــذ عــام 2003، و”وزارة الكهرباء 
توقيعها عقودًا  تُعلن عن  العراقية” 
مع شــركة “أويل فيلد سيرفيسز” 
“العراق”  تزويد  أجــل  من  اإلماراتية، 
بالطاقــة الكهربائيــة عــن طريق 
اجملال،  هذا  في  متخصصني  بارجتني 
سترسوان في “ميناء املعقل”. وبكل 
جدية، وأن فترة ســريان العقد هي 

عامان فقط.
منــذ ذلك احلــني؛ وحمــى العقود 
والوعود املستمرة لم تتوقف، لكنها 
في الغالب هي مجرد دعاية إعالمية  
االنتخابــي، ويتخبط  لالســتهالك 
دون  من  القــرارات  في  املســؤولون 
حل لألزمة؛ بل وأهــدرت احلكومات 
املتعاقبــة  ما يزيد على الـ 27 مليار 
دوالر من دون إحــداث أي تقدم، واقر 
 ،2005 وزير الكهرباء أنــه، منذ عام 
لم تدخل “العراق” أي معدات خاصة 
بإنشــاء محطات لتوليــد الطاقة 

الكهربائية.

مافيا املولدات وفساد احلكومات
من جانبه؛ قال عضو البرملان، “محمد 
الكربولي”، إن هناك إشــكالية في 
ملــف الكهربــاء ال تنســجم مع 
ما أنفق مــن أموال طائلــة، طوال 
الســنوات املاضية، على هذا امللف، 
وال مــع ما يتوقــع أن نواجهه خالل 

الصيف املقبل.
وأضــاف أن نحــو 4 مليــارات دوالر 
يدفعها املواطــن العراقي ألصحاب 
املولدات الكهربائية األهلية، وهو ما 
يعني وجود مصلحة لهؤالء في عدم 
“العراق”،  الكهرباء في  تسني ملف 
موضًحا أن هناك مافيات تســيطر 
على هــذا امللف ومتثــل واحدة من 
أهم عناصر الفساد التي من شأنها 
الكهربائية  الطاقة  مشاريع  عرقلة 
في البــالد، وهي مرتبطــة بجهات 

أكبر منها.
وتدخل احلسابات السياسية كالعب 
رئيــس في األزمــة وفــي تعامالت 
احلكومــة مع دول اجلوار، وهو ما يؤثر 
بشكل سلبي على حل األزمة، وفي 
النهاية املواطن البسيط هو اخلاسر 

الوحيد.

الوزارة تنفي االتهامات
ورفضــت “وزارة الكهرباء العراقية” 
جهات  مــن  مســاعي،  عدتــه  ما 
وأطــراف سياســية، بشــأن وجود 
في  سياســية  وإحتكارات  تدخالت 

اســتيراد الطاقــة مــن دول اجلوار. 
وقالــت الــوزارة، في بيــان لها، إن 
الطاقة”  الــوزاري لشــؤون  “اجمللس 
مؤسساتي  بشــكل  بواجبه  يقوم 
في مجال اســتيراد الطاقة من دول 
اجلوار من دون تدخل سياسي، مبينة 
أن اجمللس يحتفــظ بحقه القانوني 
في محاسبة من أطلق ويطلق هذه 
إلى  تهدف  التي  املغرضة،  اإلدعاءات 
تضليــل الرأي العــام، والعمل على 

تأجيج الشارع العراقي.
في سياق متصل؛ وجه رئيس الوزراء 
بإتخاذ  عبداملهدي”،  “عادل  العراقي، 
سلســلة من اإلجراءات الســريعة 
أزمــة الكهرباء مع  بهدف احلد من 
األميركية”، ضد  “العقوبــات  دخول 
“إيــران”، مرحلة جديــدة، في وقت 
لم يتضح بعد مــا إذا كان “العراق” 
سينال فترة اســتثناء أخرى لشراء 
كميات من الغاز والكهرباء اإليرانية 
مبا يعادل 4 آالف ميغاوات؛ أم سيجري 
شــموله بوقف االســتيراد، وهو ما 
أكثر  مــن  واحًدا  مواجهتــه  يعني 
الفصول سخونة. خاصة مع موجة 
احلر الشديدة التي تضرب البالد هذه 

األيام.
ووجه “عبداملهدي”، الوزارات واجلهات 
املعنيــة، باالســتمرار فــي إعطاء 
ملف الطاقــة الكهربائية األهمية 
القصوى، وإتخاذ إجراءات استثنائية 
من أجــل ضمان اســتقرار الطاقة 

الكهربائية وتسني اإلنتاج والتوزيع 
وتوفيــر مصادر الطاقــة املطلوبة، 
وموقــف صيانة محطــات اإلنتاج؛ 
الشــراكة  وعقود  اإلختناقات  وفك 
لقطــاع التوزيع، إضافــة إلى بحث 
عروض شركة “ســيمنس” األملانية 
وتنفيذ محطات  املتضمنة جتهيــز 

كهربائية.
الشــارع  لطمأنة  مســعى  وفــي 
“لؤي  الكهرباء،  وزيــر  كان  العراقي، 
اخلطيب”، قد أعلن أن “وزارة الكهرباء” 
وصلــت إلــى مراحــل متقـــدمة 
مــن املـــباحثات مع “الســعودية” 
لتفعيل  اجلــوار،  ودول  و”الكويــت” 
الربــط الكهربائي املشــترك، وقال 
“اخلطيــب” إن الربط مــع دول اجلوار 
سيســهم بخلق ســوق واعدة بني 
جميع دول املنطقة. إال أن املواطن لم 
يلمس أي تقدم ووجد أن التصريحات 
احلكومية محض مسكنات لتهدئة 

الرأي العام.
احللبوسي”،  “هيبت  أكد  جهته؛  من 
في  والطاقة  النفــط  جلنــة  عضو 
البرملــان، أن عدم اســتثناء “العراق” 
“إيران”  من العقوبات املفروضة على 
يكلفه خســائر كبيــرة، مبيًنا أن: 

“العراق مير بأزمة حقيقية”. 
وأوضــح أن: “التقديرات تشــير إلى 
إعتمادنا على توليد 7 آالف ميغاوات 
من الكهربــاء؛ من إجمالي 15 ألف، 
مما يعني أن العراق ســيفقد نصف 

طاقته اإلنتاجية.
متابًعــا “احللبوســي”؛ أن احملطــات 
“الغاز  علــى  تعمــل  الكهربائيــة 
الطبيعي” وال يوجــد أي وقود بديل 
عنه أو خطوط نقل للغاز من الدول 
األخرى أو حتى في البالد، مما سيؤدي 
تــام، خالل  إلــى توقفها بشــكل 
الصيــف املقبل، في حال عدم وجود 

حلول جدية.
وإذا نظرنا خلريطــة األزمة وبدايتها؛ 
يتبني لنا أن ظروف “العراق” وطبيعة 
إرتباطاتــه مــع “الواليــات املتحدة 
األميركية”، علــى أصعدة مختلفة 
سياسية واقتصادية وأمنية، جتعله 
األزمة،  علــى مقاومــة  قــادر  غير 
ال ُتســب طبًقا  هنــا  فالعالقــة 
للميــزان التجاري فقــط، بل هناك 
املتحدة”  “الواليات  مع  متينة  عالقة 
مالًيــا وسياســًيا، إذ إن “الواليــات 
املتحدة” تتولى تدريب وجتهيز القوات 
العراقية، فضالً عن شراء الشركات 
األميركية كميات كبيرة من “النفط 
العراقــي”، اضافــة الــى أمناط من 
احلمايــة األميركية، ســواء لألجواء 
العراقية أو حتــى لألموال العراقية 
في اخلارج، والتي مبوجبها تســتنزف 
“نفط العراق” وخيراته بزعم احلماية.

غضب شعبي
وعادت دعــوات التظاهر تتجدد مرة 
خالل  العراقية،  احملافظات  في  أخرى 

األيــام املقبلة، لُتعــرب عن رفضها 
قد  وكانــت  احلكومــي،  للتراخــي 
شــهدت عدة محافظــات عراقية 
تفاقم  على  احتجاجيــة  تظاهرات 
أزمــة الكهرباء مع ارتفــاع درجات 
احلــرارة، إذ وصلت إلى مرحلة نصف 
الغليان، مع استمرار القطع املبرمج 
يتفاوت من منطقة  الذي  للكهرباء 
إلى أخرى أو ينعدم لساعات طوال في 
بعض األحياء الســكنية بـ”بغداد”، 
عالوة على املرضى باملستشــفيات، 
 الذيــن يغرقــون في ظــالم دامس 
ودرجات حرارة عالية، وأظهر مقطع 
أبي  “مستشــفى  طــوارئ  مصور؛ 
“ البصرة”، وهي  العام”، في  اخلصيب 

بال كهرباء.
فيما تعلق احلكومة فشــلها على 
شــماعة اإلرهاب؛ معتبرًة أن احلرب 
على اإلرهاب قد أثرت على املنظومة، 
باملئــة مــن الطاقة   25 إذ دمــرت 
اإلنتاجيــة، و18 باملئــة من خطوط 
التوزيع  جانب شــبكات  إلى  النقل 
محافظات،  أربــع  في  دُمــرت  التي 
مــا أثقل كاهل املنظومة بشــكل 
عام، وأن مشــكالت النقل والتوزيع 
إلى بنى تتية وأعمال مدنية  تتاج 
كبيرة وإلى مبالــغ كبيرة تصل إلى 
ما يقــارب 20 مليــار دوالر لتطوير 

شبكات التوزيع فقط.

*عن موقع: كتابات

كلمات السر في أزمة كهرباء العراق

االستقرار السياسي وحل أزمة الكهرباء في العراق

مافيا المولدات، فساد الحكومة.. والتدافع السياسي
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إيهاب علي النواب

الكهرباء في هذا البلد باتت أشبه باحللم 
املستحيل، حتى سأم العراقيون من تلك 
الوعود واالتفاقيات وكالم الفضائيات، فيا 
ترى مــن الذي يقف عقبــة بوجه تقيق 
هــذا احللم؟ فمع كل مامت صرفه على هذا 
القطاع الذي ميثل شــريان حيــاة العراق، 
حتى وصلــت املبالغ املصروفــة قرابة الـ 
50 مليــار دوالر، اال ان البلد ما يزال يعاني 
شحة على مســتوى االستهالك واالنتاج 
في توفيــر الكهرباء املطلوبــة ملواطنيه 
الذين تســتمر معاناتهم مع الكهرباء ال 

سيما في فصل الصيف.
اال ان البعض يرى ان العراق قد دخل مرحلة 
جديدة في ظل حكومتــه اجلديدة، والتي 
قد يصفها الكثير بالضعيفة، ال ســيما 
بعد توقيــع الصفقة اجلديدة مع العمالق 
االملاني سيمنز والتي وصلت قيمة العقد 
فيها الــى 14 مليــار دوالر، والتي الهدف 
االســاس منها هــو امكانية بنــاء قدرة 
توليــد جديدة وتطوير محطــات كهرباء 
قائمة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء في 
العراق. مع تأكيد الشركة التزامها أيضا 
بدعم العراق في ترتيب متويل املشــروعات 
للمشروعات  وفرص  وظائف جذابة  وخلق 

الصغيرة واملتوسطة.
واوضحت التقارير ان سيمنس أعلنت أنها 
وقعت بالفعل ثالثة عقود بقيمة إجمالية 
700 مليون دوالر، ويشــمل املشــروع بناء 
محطة طاقــة تعمل بالغاز لتوليد طاقة 
كهربائية مبقدار 500 ميغاواط في مدينة 

أيضا منح  واملشــروع يشــمل  الزبيدية، 
40 قطعــة من توربينات  عقود لتحديث 
الغاز بأنظمة تبريــد وتركيب 13 محطة 
كهربــاء فرعية بطاقــة 132 كيلوفولت 
و34 محوال، وتبدأ إجراءات البناء في موعد 

أقصاه صيف العام املقبل.
ويبقى السؤال هو، هل سيتحقق من ذلك 

شيء؟

فكما نعلم ان ثمة هناك عقود ســابقة 
كانت تضاهي ذات املبالــغ املتفق عليها 
في هذه الصفقة وأكثر. اذ يشــير الكثير 
الى ان هذه الصفقة كحال سابقتها من 
الصفقات التي ســيأكل ثمارها الفساد 
الذي يضرب بالبلد منذ 2003، في حني يرى 
االخرون ان أزمة الكهرباء ال تتوقف بشأن 
الفساد بقدر ماهي سياسية في الغالب، 

فمثالً هناك رغبــة واصرار من العديد من 
الدول ال سيما اجلوار، ترى في العراق سوقا 
واخلدمية، مع  السلعية  ملنتجاتها  خصبا 
علمنا بأن العراق يســتورد الكهرباء منها 
أما بشــكل طاقة فعال او بشــكل وقود 
للكهربــاء وهكذا دواليــك، وبالتالي فأن 
العراق محط صراع وسوق مثالية لهكذا 
استثمار، ومن شــأن هذه الدول ان تعرقل 

واتفاقيات حلل مشــكلة  هكذا صفقات 
العراق.

كما ان مشــكالت وعقبــات على صعيد 
الداخــل، تتمثــل فــي فســاد االحزاب 
والعشــائر التي تقف بوجــه العديد من 
املشاريع، بل ودخل في االمر حتى اصحاب 
املولدات وبعض الساسة املستفيدين من 
وجود هذه املولــدات احمللية. وهذا يعني ان 

أزمة الكهرباء اكبر من ان يجري احتوائها 
في اطــار اقتصادي وحســب، بل وضرورة 
احتواء املوضوع من كل جوانبه االقتصادية 
فهناك ضغط  والسياسية،  واالجتماعية 
بشــكل  الكهرباء  قطاع  على  اجتماعي 
يفوق االنتاج نفســه، وهذا يلقي بظالله 
على انتــاج وتوليد الكهرباء، فبحســب 
املعطيات يدفع النمو االقتصادي السريع 
الطلــب علــى الطاقة بنحــو أكرب في 
املســتقبل، اذ يتضاعف أربع مرات خالل 
الســنوات املقبلة، ليرتفع بزيــادة هائلة 
في 2035، وال ميكن للقدرة االضافية التي 
تعمل عليها وزارة الكهرباء أن تسد حاجة 
اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة واملياه 
فــي ضوء اخلطط الســكانية الطموحة 
في املســتقبل القريب؛ وهـــذا يعنـــي 
عـــدم متكن العــراق من تلبيــة الطلب 
على الكهرباء، ولكنه قد ينجح في ســد 

الفجوة.
وفــي االخير يبدو ان أزمــة العراق الميكن 
معاجلتهــا بحل ســحري مهمــا كانت 
ضخامة املبالغ املصروفة عليها ففي ظل 
حاجة تصل الى 30 الف ميغا واط، لن يكون 
من السهل وضع منظومة متكاملة في 
ظل عدم االســتقرار السياسي، وبالتالي 
فــأن حل أزمــة الكهرباء هو االســتقرار 
السياســي في هذا البلد، وبدونه الميكن 
معاجلة أزمة الكهربــاء مهما وصل عدد 
املنفقــة على هذا  واالموال  الصفقــات 
القطاع الذي يجعل العراق دولة متخلفة 
قياســاً ببقية الدول االخرى، التي اكثرها 
تخلفاً ال يعاني مثلمــا يعاني العراق من 

سوء الكهرباء قياساً مبوارده املالية.
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العواصم ـ وكاالت:

اإلجنليــزي على  املنتخــب  انتصــر 
كوســوفو بنتيجة 5-3، مســاء أول 
أمس، في إطــار التصفيات املؤهلة 
ليورو 2020.أهداف املنتخب اإلجنليزي 
حملت توقيع رحيم سترلينج وهاري 
كــني وجــادون سانشــو »هدفني«، 
في حــني جاء الهــدف اخلامس عبر 
النيران الصديقة عن طريق ميرجيم 

فوجفودا.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فإن منتخب إجنلترا وصل إلى مباراته 
الثالثة التي يســجل فيها 5 أهداف 
خالل عام 2019، ليعادل نفس الرقم 
الذي ســجله منذ 59 عاًما وحتديًدا 
في عام 1960.بهذا الفوز، رفع اإلجنليز 
رصيدهم إلــى 12 نقطة في صدارة 
اجملموعة، أما كوسوفو جتمد رصيدها 

عند 8 نقاط في املركز الثالث.
وحققــت بطلــة العالم فرنســا 
يورو  تصفيات  فــي  اخلامس  فوزها 
2020 وجاء على حســاب ضيفتها 
أنــدورا بثالثية نظيفــة في اجلولة 
السادســة من منافسات اجملموعة 
الثامنــة.. ولــم يجــد املنتخــب 
الفرنســي أي صعوبــة في حتقيق 
فــوزه الثالث تواليا منذ خســارته 
تركيــا صفر2- في  أمام مضيفته 
الثالثة، واخلامــس له في  اجلولــة 
الصدارة  يتشارك  وبقي  التصفيات 
مع تركيــا )15 نقطة( التي حققت 
بدورها فــوزا ثمينا على مضيفتها 
مولدافيــا برباعية نظيفة في حني 
خســرت شــريكتهما الســابقة 
أيســلندا اأمام مضيفتهــا ألبانيا 

12 نقطة  2-4 وجتمد رصيدها عند 
في املركز الثالث.

وفي مبــاراة مولدافيا وتركيا، فرض 
جينك  اإلجنليزي  إيفرتــون  مهاجم 
طوســون نفســه جنما بتسجيله 
التقدم  طوســون  ومنح  ثنائيــة.. 

من  كرة  اســتغل  عندما  لتركيــا 
املنطقة  داخــل  دوروخــان طوكوز 
الــذي خرج  احلارس  فرفعها فــوق 
 ..)37( املرمى  داخل  وتابعها  ملالقاته 
وأضاف دينيز تــوروك الهدف الثاني 
مــن ركلة حرة مباشــرة من خارج 

املنطقة )57(.
الشخصي  وسجل طوسون هدفه 
بالده  ملنتخــب  والثالــث  الثانــي 
بتسديدة على »الطائر« بيمناه من 
مســافة قريبة )79(، قبل أن يختم 
يوسف يزيســي املهرجان بالهدف 

الرابع بتســديدة قويــة من حافة 
املنطقة )88(.

وفي املبــاراة الثالثة، حققت ألبانيا 
فوزها الثالث في التصفيات عندما 
تغلبت على إيســلندا 4-2.وسجل 
والسيد   )32( كاســتريوت دمياركاو 

 )79( روشي  وأوديس   )52( هيســاي 
)83( أهداف  وسوكول سيكاليشي 
 )47( ألبانيا، وجيلفي سيغوردسون 
هدفي   )58( سيغثورسون  وكولبني 
إيسلندا.ورفعت ألبانيا رصيدها إلى 
9 نقــاط في املركــز الرابع بفارق 3 

نقاط خلف إيسلندا الثالثة.
إلى ذلك، واصلت البرتغال صحوتها 
2020 وحققت  يــورو  في تصفيات 
فوزهــا الثانــي تواليــاً، وجاء على 
حســاب مضيفتهــا ليتوانيا 1-5 
في املرحلة السادســة من مباريات 

اجملموعة الثانية.
وجــاء انتصار البرتغــال الثاني من 
أهداف  مباريــات بفضل  أربع  أصل 
الدون في  إذ سّجل  األربعة،  رونالدو 
الدقائق )7 من ركلة جزاء( و)61 و65 
و76( قبل أن يضيف كارفايو الهدف 
أن ليتوانيا  90+2، علمــاً  اخلامــس 
بفضل  الشــرفي  الهدف  سجلت 
وكانت   )28( أندريوسكيفيسيوس 
انتفاضة  قبل  التعــادل  أدركت  قد 
الئحة  صدارته  رونالدو  رونالدو.وعزز 
الهدافــني التاريخيــني للبرتغــال 
بعدما رفع رصيده إلى 93 هدفاً في 

160 مباراة.
بفضل  رصيدها  البرتغــال  ورفعت 
هذا االنتصار إلى 8 نقاط في املركز 
الثاني بفارق 5 نقــاط عن أوكرانيا 
املتصــدرة والتي لعبت مباراة أكثر.
وعادت صربيا للتــوازن عقب فوزها 
على مضيفتها لوكســمبورغ 1-3 
رافعــة رصيدها إلى ســبع نقاط.
وســجل لصربيــا التــي أصبحت 
ثالثة كّل من ميتروفيتش )36 و78( 
ورادوجنيتش )55(، فيما تكّفل توربل 

بهدف لوكسمبورغ الوحيد )66(.

أهداف رونالدو تمنح بالده الفوز الثاني في تصفيات يورو 

إنجلترا تستعيد رقمًا غائبًا منذ 59 عامًا
وفرنسا تحقق االنتصار الخامس تواليًا

جانب من مباراة إجنلترا وكوسوفو

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
ســجل لويس أبــرام هدًفا متأخــرًا، ليمنح بيرو 
الفوز 1-0 علــى البرازيل في لقاء ودي، أقيم فجر 
امس األربعاء.وسدد أبرام، الكرة برأسه في شباك 
احلارس إيدرســون بعد ركلة حرة قبــل 6 دقائق 
على النهاية، لينهي سلســلة من 17 مباراة بال 
هزمية للبرازيــل عقب كأس العالم في روســيا 
2018.وبدأت البرازيل، التي هزمت بيرو في نهائي 
كأس كوبــا أميــركا قبل شــهرين، اللقاء بدون 
نيمار وداني ألفيس وتياجو سيلفا إلراحتهم وبدا 
أنهــا تفتقد القوة الضاربة.ولــم يبد أن البرازيل 
تتحكم في زمام األمور رغم محاولة خطيرة من 
ريتشارليسون تصدى لها احلارس بيدرو جاييسي.
وحتى نزول نيمار وفينيســيوس جونيور ولوكاس 
باكيتا وبرونو هنريكي، لم يتحســن أداء البرازيل 
التي خســرت للمرة اخلامسة فقط من بيرو في 
46 مواجهة بينهما.وقــال فاجنر ظهير البرازيل 
»أتيحت لنا الفرص لكنهم عاقبونا من كرة ميتة. 
هذا درس لنتعلمه وسنستفيد منه. الهزائم جزء 

من اللعبة ويجب اخلروج بدروس مستفادة«.

تونس ـ وكاالت:
أعلن هالل الشابة مســاء أول أمس، عن تعاقده 
رســمًيا ملدة موســم مع املدرب الفرنسي برتران 
مارشــان، خلفا لفيكتور زفونكا الذي اعتذر عن 
إكمال املهمة قبل انطالق الدوري التونسي بأيام 

قليلة ألسباب عائلية.
وسيشــرع برتران مارشــان في مهمته اجلديدة 
ابتداء مــن أمس ليكون فريق الشــابة محطته 
الثالثة في الدوري التونسي بعد النادي األفريقي 

والنجم الساحلي.
وجتدر اإلشارة إلى أن هالل الشابة ينشط ألول مرة 
في تاريخه هذا املوسم في دوري الرابطة احملترفة 
األولى بعــد أن حقق صعوده التاريخي املوســم 
املنقضــي، وخاض مباراة وحيدة حلســاب اجلولة 
الثانيــة للدوري تعــادل فيها دون أهــداف خارج 

ميدانه مع امللعب التونسي.

البرازيل تخسر وديًا 
أمام بيرو

مارشان مدربًا لهالل 
الشابة

العواصم ـ وكاالت:
تأهــل منتخب جيبوتي إلى الــدور الثاني 
إلى نهائيات  املؤهلة  إفريقيا  من تصفيات 
كأس العالــم قطــر FIFA 2022 عقــب 
تعادله خارج أرضه مع إيسواتيني من دون 

أهداف في إياب الدور األول من التصفيات.
وكان منتخب جيبوتي فاز في لقاء الذهاب 
على أرضه بهدفــني مقابل هدف فصعد 

بالتالي إلى دور اجملموعات من التصفيات.
وضمــن التصفيــات ذاتهــا كاد املنتخب 

الصومالــي أن يســطر نتيجــة تاريخية 
في مواجهته أمام مســتضيفه منتخب 
زميبابوي، فــي مواجهة اإلياب التي أقيمت 
فــي العاصمة هاراري والتــي انتهت بفوز 
أصحاب األرض )3-1( وتأهلهم للدور الثاني 

من التصفيات.
وتعادل املنتخبــان في لقــاء الذهاب )1-

1( علمــاً بــأن املنتخــب الصومالي ظل 
خاســراً )2-1( حتى الوقت احملتســب بدالً 
من ضائع عندما متكن خامـــا بيليات من 

لزميبابوي وهو  الثالــث  الهدف  تســجيل 
الهدف الذي أهــل بالده إلى دور اجملموعات.

وجنحت السودان في احلفاظ على شباكها 
النظيفة أمام تشاد في أم درمان وتعادلت 
0-0 لتصعد بسبب أفضلية فوزها  معها 

إريتيريا  نامبيــا على  3-1.كما فازت  ذهاباً 
2-0 مكــررة انتصارها ذهابــاً الذي حتقق 

بنتيجة 1-2.
وفازت ماالوي على بوتسوانا بهدف نظيف 
أحرزه جيرالد جونيور مــن ركلة جزاء في 

الدقيقة 81، لتتأهل إلى الدور الثاني بعد 
تفوقها مبجمــوع مباراتي الذهاب والعودة 
على حساب  املوزمبيق  (1-0(.كما صعدت 
موريشــيوس عقــب فوزهــا عليها 0-2 

والذهاب 1-0 لصالح الفريق املتأهل.

زيمبابوي تقتنص تأهاًل صعبًا.. وجيبوتي تسطر التاريخ 



بغداد ـ الصباح الجديد:
حقــق منتخبنــا العراقي بكرة 
الطائــرة للناشــئني، أول أمس، 
الفوز على نظيــره اجلزائري، في 
اللقــاء الــذي جمعهما ضمن 
منافســات الدور ربــع النهائي 
للبطولة العربية، املقامة حالياً 

في العاصمة األردنية عّمان.
وجاء فوز الفريــق العراقي على 
أشواط  بثالثة  اجلزائري  املنتخب 
نظيفة، وبواقــع )25-11( و)25-
22( و)25-23( نقطــة، ليتأهــل 
الدور  الــى  العراقي  منتخبنــا 
نصــف النهائي مــن البطولة 

العربية.
وجاء تأهل منتخبنا العراقي الى 
الدور ربــع النهائي من البطولة 
بعــد تصــدره مجموعتــه، اثر 
فوزين حققهمــا، على منتخب 

الكويت بثالثة أشــواط من دون 
 )16-25(  )18-25( وبواقع  مقابل، 
)25-15(، ومــن ثم على املنتخب 

االماراتي بثالثة اشــواط من دون 
مقابــل أيضاً، وبواقــع )10-25( 

و)25-19( و)25-22( نقطة.

إعالم نادي الشرطة:
تغلــب فريــق الشــرطة بكرة 
امانة بغداد،  القدم، على نظيره 
رد، جاء بامضاء  بهدفني من دون 
كل من عالء عبد الزهرة و امجد 
اقيمت  التي  املواجهة  في  وليد، 
فــي اطــار حتضيــرات اجلانبني 
على  املمتاز  الكرة  دوري  النطالق 
ملعب.. حول املواجهة اكد املدير 
هاشم  الشــرطة،  لكرة  االداري 
رضــا، ان الفريق قدم مســتوى 
فنية جيــد انعكس ايجابا على 
انتهت  التي  النتيجة  مســتوى 
ملصلحتنا بهدفني، واشــار رضا 

الى ان خوض مواجهة في االطار 
الودي من عدمه مرتبط بتحديد 

موعد كأس السوبر.
عبد  حســني  املدرب  مســاعد 
الواحد بني ان اللقاء كان فرصة 
من  جملــة  لتطبيــق  طيبــة 
انطالق  قبيل  الفنيــة  اجلزئيات 
املقبلة،  واالستحقاقات  الدوري 
ان  الى  ذاته  الوقت  مشــيرا في 
الالعبــني وبعيدا عــن النتيجة 
الذي  اللقاء  استفادوا كثيرا من 
جاء مع احد االندية املهمة على 

صعيد املسابقة.
الالعب عالء  اوضــح  من جانبه 

عبد الزهــرة ان الفريق لم مينح 
الوقت الكاف بعد نهاية املوسم 
التحضير اجليد  املاضي من اجل 
بحكم  اجلديد  املوســم  لبداية 
االستحقاق العربي امام الكويت 
الكويتــي، ولكن هــذا ال يعني 
مطلقــا ان يظهــر الفريــق اال 
كما عودنــا جماهيرنا عليه من 
الفتا  بالنتائج،  يكلل  مســتوى 
وبقوة  عازمني  الالعبــني  ان  الى 
لتقــدمي قصــارى اجلهــود على 
لتقدمي  واخلارجي  احمللي  املستوى 
لقب  علــى  واحلفاظ  االفضــل 

الدوري في اخلزائن اخلضراء.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
لكرة  النســوي  اربيل  فريق  يواصل 
اليد بطل الدوري النسوي حتضيراته 
العربية  البطولة  في  للمشــاركة 
النسوية والتي ستقام في اململكة 
األردنية الهاشــمية خالل املدة من 
26 أيلول اجلاري لغاية 3 من تشرين 
األول املقبل.. والفريق بإدارة الكابنت 

بيجان إبراهيم وســركوت محسن 
املؤلف من  التدريبي  مشرفا واملالك 
عامر مهدي مدربا للفريق وزياد امير 
مدربا مساعد ومن املؤمل أن يلتحق 
بالفريق العبتان محترفتان من املانيا 
لتدعيم صفوفــه قبل الدخول في 
معسكرا تدريبيا داخليا لرفع وتيرة 

التحضيرات للبطولة العربية.

ومــن املعلــوم أن 7 أنديــة اعلنت 
مشاركتها في البطولة وهي ) حرثا 
وعمان مــن االردن واربيل من العراق 
والدرك من جيبوتي واجملمع البترولي 
مــن اجلزائر والشــرطة والنبك من 

سوريا ( .

* املنسق اإلعالمي الحتاد اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكمــل فريــق الكــرخ حتضيراته 
للموســم الكروي املقبل بعد أن 
اختتــم معســكره التدريبي في 
تركيا والذي استمر ملدة أسبوعني 

كاملني.
وقال مدرب كرة الكرخ كرمي سلمان 
فــي تصريحــات صحفيــة ، أن 
الدوري  ملباريات  جاهزا  بات  الفريق 
اســتفدنا بشكل مثالي  أن  بعد 
تركيا،  في  التدريبي  املعسكر  من 
وخضنا من خالله ثــالث مباريات 

جتريبية مــع املرخية القطري ورفا 
سبورت التركي وديسنا األوكراني، 
الكاملة  الرؤية  منحتنا  واملباريات 

لوضع الفريق.
اســتثمر  أنــه  ســلمان  وبــني 
األجــواء اجليــدة فــي تركيا من 
بإقامة  التدريبــات  تكثيف  خالل 
لرفع  يوميــا  تدريبيتني  وحدتــني 
إلى  باإلضافة  البدنيــة،  اجلاهزية 
وجميع  واحلديد،  الرشاقة  وحدات 
تلــك األمــور وضعــت الالعبني 
بجاهزيــة تامة.وأوضح أن الفريق 

جاهز للمبــاراة األولى في الدوري 
خاصة وأن الكرخ سيســتضيف 
الكهربائيــة علــى  الصناعــات 
ملعبــه، وطموحــه احلفاظ على 
املســتوى الطيب الــذي ظهر به 
الفريق في املوســم املاضي رغم 
أن عدد كبيــرا من الالعبني غادروا 

الفريق هذا املوسم.
يشــار إلى أن فريق الكرخ اعتمد 
على الوجوه الشــابة في املوسم 
املاضــي وجنــح فــي سياســته 

باحلصول على املركز السادس.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اإلســماعيلي،  النادي  تســنم 
أول أمــس، بطاقة الوافد اجلديد 
همام طارق جنم منتخب العراق، 
املنضم لصفــوف الدراويش في 
صفقة انتقــال حر.ولعب همام 
طارق فــي صفوف عــدة أندية 

بدايــة من القــوة اجلويــة، ثم 
في  والظفرة  دبي  األهلي  شباب 

اإلمارات، واالستقالل اإليراني.
نظيره  مع  اإلسماعيلي  ويلتقي 
أهلي بنغازي، 13 أيلول اجلاري، في 
ذهاب دور الـــ 32 بكأس محمد 

السادس لألندية األبطال.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تراجــع منتخبنــا الوطنــي لكرة 
الثالث في  املركــز  الــى  القــدم، 
تصفيات  مــن  الثالثة  اجملموعــة 
الى كأس  املؤهلة  االسيوية  القارة 
منتخبنــا  تراجــع  العالم.وجــاء 
الوطنــي الى املركــز الثالث، بعد 
حتقيــق منتخبي البحريــن وايران 
املنتخب  الفوز في مباراتيهما.وفاز 
البحرينــي بصعوبة على مضيفه 
دون  بهــدف  منتخــب كمبوديــا 
مقابــل، في حني فــازت ايران على 
هونغ كونغ بهدفني من دون مقابل.

وسيلعب منتخبنا الوطني مباراته 
10 من شــهر تشرين  املقبلة يوم 
االول املقبــل امــام منتخب هونغ 
كونغ في ملعــب البصرة الدولي.

واحتل املنتخــب البحريني صدارة 
اجملموعة باربع نقاط، في حني جاءت 
بثــالث نقاط، في حني  ثانية  ايران 
يحتل اسود الرافدين املركز الثالث 
برصيد نقطة واحدة، علما انه كان 
في االنتظار خــالل هذه اجلولة من 

املنافسات.
الوطني  املنتخب  مبــاراة  وانتهت 
لكــرة القــدم الودية مــع نظيره 
استعداد  اطار  في  االوزبكي سلباً، 
اســيا  لتصفيــات  الفريقــني 
واملونديال.واقام االحتاد العراقي هذه 
املباراة في العاصمة االردنية عمان، 
لضيفه  العــراق  ملواجهة  حتضيراً 

منتخب هونغ كونغ.
مــن جانــب اخــر، حــددت جلنة 
املسابقات في االحتاد املركزي لكرة 

منافســات  انطالق  موعد  القدم، 
الدور الـ32 مــن كأس العراق، في 
الفترة مــن 5 إلى 7 خالل شــهر 
أثنــاء فترة  املقبل،  األول  تشــرين 

التوقف الدولي.
ومن املقرر أن يتوقف الدوري املمتاز 
انشغال  الفترة، بســبب  في هذه 
منتخب العراق بخوض التصفيات 
املزدوجــة املؤهلة لــكأس العالم 
2023.ويلتقي  2022 وكأس آســيا 

منتخب العــراق نظيره هوجن كوجن 
املقبل، في  الشــهر  10 مــن  يوم 
البصرة.يشــار إلــى أن دور الـــ32 
من كأس العراق سيشــمل أندية 
إلى  باإلضافة  الـ20،  املمتاز  الدوري 
12 فريًقــا الذين ســيتأهلون من 

الدرجة األولى والثانية.
من جانب اخر، تراجــع احتاد الكرة 
عن فكرة إلغاء كأس الســوبر بني 
الشــرطة والــزوراء، وشــدد على 

 14 احملدد  موعدهــا  فــي  إقامتها 
أيلــول اجلاري.وقال علي جبار رئيس 
جلنة املســابقات ونائب رئيس احتاد 
الكرة، في تصريحات ل »احتاد الكرة 
ســيقيم مباراة كأس السوبر في 
موعدها احملدد«.وأضاف »قرار اإللغاء 
لم يكن مدروًســا، جلنة املسابقات 
تؤكد التزامهــا بإقامة املباراة ولن 
تقبل اعتذار الشــرطة أو الزوراء«.. 
اختيار  املســابقات  واكدت جلنــة 

ملعب الكوت لتضييف املباراة.
إلــى ذلك، وفــي اطــار حتضيرات 
أعلن  اجلديــد،  للموســم  األندية 
إدارة نادي نفط الوســط،  مجلس 
التعاقد بشــكل رسمي مع العب 
شوكان..  محمد  الســابق،  امليناء 
وقال املشــرف على نفط الوسط، 
فراس بحر العلوم، في ، إن الالعب 
محمد شــوكان وقع رسميا على 
أن  للفريق.وأضاف  انتقالــه  عقود 

شوكان سيلتحق بتدريبات الفريق 
حتت إشراف املدرب راضي شنيشل، 

اعتبارًا من الغد.
وأوضح أن الوافد اجلديد سيشارك 
في املباراة التجريبية األخيرة املقررة 
اخلميس املقبل في ختام املعسكر 
أن  إلى  العلوم  التدريبي.وأشار بحر 
للفريق  نوعية  إضافة  ميثل  الالعب 
خاصة في خط املقدمة ملا ميتلكه 

من قدرات تهديفية.
وتعاقــدت الهيئة اإلداريــة لنادي 
نفط الوســط، مع الظهير األيسر 
فاضل  ميســان،  لنفط  الســابق 
كــرمي، لدعم صفــوف الفريق في 
اإلداري  املدير  املقبل.وقال  املوســم 
للفريق نبيل عباس، في تصريحات 
صحفية إن التعاقد مع فاضل كرمي 
الفني،  اجلهاز  لرغبــة  تنفيذا  جاء 
مضيفا أنه بهــذه الصفقة يكون 
نفط الوســط قد أكمل تعاقداته 

قبل املوسم اجلديد.
وتابــع: »الالعــب ســيغادر مــن 
ألن  النجف  إلــى  بغداد  العاصمة 
الفريق حاليا في أربيل مبعســكره 
التدريبي وسيعود إلى النجف بعد 
األخيرة  التجريبية  املبــاراة  انتهاء 
في املعســكر التدريبي أمام أربيل 
واملقررة يوم اخلميس املقبل«.وأشار 
إلى أن الفريق بات جاهزا متاما لبدء 
مبواجهة  وحتديدا  اجلديد،  املوســم 
الديوانية، بعــد أن اتضحت الرؤية 
بشــكل تام للجهــاز الفني خالل 
املعســكر التدريبي.يشــار إلى أن 
نفط الوسط تعاقد أمس أيضا مع 
قادما من  املهاجم محمد شوكان 

امليناء.

الوطني ثالثا في مجموعته بتصفيات آسيا المزدوجة 
وطني بالصاالت تحديد موعد انطالق بطولة كأس .. والسوبر في 14 الجاري

يعسكر في النجف 

سلة حلبجة تتوج 
بدوري الناشئات

القدس يحرز كأس 
محافظ بغداد بالسداسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت جلنة الصاالت في االحتــاد املركزي لكرة 
القدم، اقامة معسكر تدريبي ملنتخبنا الطوني 

باللعبة في مدينة النجف.
وقال املنســق االعالمي للجنة عــدي صبار ان 
»منتخبنــا الوطنــي لكرة الصاالت ســيدخل 
اعتبارا من يوم اليوم اخلميس معســكرا داخليا 
في محافظة النجف، استعداداً لتصفيات كأس 
آسيا التي ســتقام في البحرين منتصف شهر 
تشرين األول املقبل«.واضاف صبار ان »املعسكر 
التدريبي سيشهد انضمام 19 العباً للمنتخب 

الوطني«

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــوج نــادي حلبجــة بطولــة اندية الســلة 
للناشــئات، عقب حتقيقه الفــوز في مبارياته 
اخلمس التي خاضها في منافســات البطولة، 

التي جرت احداثها في محافظة السليمانية.
فقد فاز فريق حلبجة فــي مباراته االولى على 
فريق املدرســة التخصصيــة بنتيجة ٥٩ - ١٩ 
نقطة، ومــن ثم فاز على فريق بابان بنتيجة ٦٩ 
- ١٤ نقطة.وجاء فوز فريق حلبجة الثالث على 
فريق دربندخان بواقع ٦٧ - ١٩ نقطة، تاله الفوز 
على فريق ژميا بنتيجــة ٥٢ - ٨، ومن ثم اختتم 
انتصاراته بالفوز على فريق افروديت بنتيجة ٦٥ 

- ٢٨ نقطة.

بغداد ـ كريمة الركابي*
اختتمــت بطولــة )كأس محافــظ بغــداد( 
لسداسي الكرة املصغرة التى نظمتها مديرية 
شــباب ورياضة مدينة الصدر برعاية محافظة 
بغداد الندية ومنتديات مدينة الصدر والتي توج 
فيها منتدى شباب القدس بدرع البطولة بعد 

الفوز على نادي امليثاق بنتيجة )0/5(.
بحضور رئيــس اجمللس البلــدي لقاطع مدينة 
الصدر كامل خنجر وقائممقام قضاء الصدر2 
الدكتــور عبدالفتاح كاظــم والكابنت الدولي 
شــاكر محمــود والكابنت صباح عبداحلســن 
وعضــو احتاد الكــرة املصغرة جعفر الشــيخ 
ومــدراء املنتديــات وراعي البطولــة وصاحب 
مدير  الرياضية  للبطــوالت  املتميزة  البصمات 
شــباب ورياضة مدينة الصدر الســيد حسام 
اجلزائري.بعدها مت توزيع الكؤوس واملداليات على 
الفرق الفائزة وســط تغطية اعالمية واسعة 
باالضافة الى جوائز اخرى شــملت افضل العب 
وافضل حارس وهــداف البطولة وجوائز حلكام 

البطولة.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ فالح الناصر:

الشــاب، احمد  الدولي  وضع احلكم 
صباح قاســم، نفســه بــني عداد 
املتميزيــن إلى جانــب زميله محمد 
ســلمان في مشاركتهم ضمن إدارة 
مباريــات بطولة غربي آســيا لفئة 
16 ســنة بنسختها  الناشئني حتت 
اخلامسة التي ضيفتها األردن وحصد 

لقبها املنتخب السعودي.
احمد ومحمد كانا ممثالن للعراق في 
املالعب  الذي شــهدته  املهم  احملفل 
املباريات  كانت  احمد:  يقول  األردنية، 
فرصة طيبة الثبات جدارة التحكيم 
التي  النجاحــات  وتعزيز  العراقيــة 
حتققت الســرة التحكيم في احملافل 
اخلارجية، وفــي احلقيقة كنا نتطلع 
إلــى النجاح ووضعنــا نصب اعيننا 
ان الصفــارة العراقية ســتبقى في 
وااللتزام  الفني  باملســتوى  املقدمة 
بالقوانــني واحلمد هلل فقد كســبنا 
االحتــرام ونلنا اإلشــادة من اللجنة 
للبطولة  املنظمة  العليا  املشــرفة 
والقائمــني علــى التحكيم بفضل 

االداء املتقدم الــذي قدمناه في إدارة 
املباريات.

يضيف انه شــارك كحكم مساعد 
في إدارة مباريات ســوريا ولبنان التي 
امام  واألردن  انتهت لســوريا بهدف، 
فلســطني وفاز أهــل الــدار باربعة 
اهداف لهدف، ومباراة الكويت ولبنان 
وفــاز االول بهدفــني مقابــل هدف، 
التي  وفلســكني  الكويت  مباراة  ثم 
انتهت كويتية بهدفــني من دون رد.. 
موضحا ان زميله ايضــا 4 مباريات، 

منها 2 للوسط و2 حكما مساعدا.
وبني ان احلكام املشاركني في البطولة 
كان عددهم 20 حكما، انتظموا قبل 
البطولة في اختبارات للياقة البدنية 
باشــراف احملاضر اآلســيوي، األردني، 
درويش احملاضر  وناصر  عوني حسونه، 
ومســؤول في االحتــاد األردني لكرة 
القدم، وكانــت اختبارات مهمة جداً 
قبل دخول الطواقم في ادارة املباريات.
احلكم الشــاب، اوضح انه يســتعد 
مع اســرة احلــكام في العــراق إلى 
اســتقبال املوســم اجلديــد باجراء 
تدريبــات منتظمــة والدخــول في 
االختبارات اخلاصة التي تســبق بدء 

املوســم اجلديد 2020/2019 باشراف 
جلنة احلكام في احتــاد الكرة املركزي 
وتشــمل اختبارات اللياقــة البدنية 
واالمتحانات النظرية والعملية وفقا 
لعمل مع بدء كل موســم من اجل 
التحكيمية  الطواقــم  رفع جاهزية 
وايصالها غلى درجة اجلاهزية لقيادة 

املباريات.
واشــار إلى انه في املوســم السابق 
اســهم فــي إدارة نحــو 36 مباراة 
املمتاز  الــدوري  توزعت فــي بطولة 
التأهيلي،  والــدوري  العــراق  وكأس 
ويعتــز كثيرا مبشــاركته فــي إدارة 
مباراة نهائي كاس العراق بني فريقي 
الزوراء والكهربــاء التي انتهت بفوز 
االول بهدف من دون مقابل، حيث كان 
الدكتور  املؤلــف من  الطاقم  ضمن 
واثق محمد للوســط، والدكتور واثق 
وميثم خماط  اول  محمد مســاعد 

حكما رابعاً.
وبني انهــا كانت مبــاراة على درجة 
الزوراء  وفيهــا  االهمية  مــن  عالية 
بحث عن اضافة لقب جديد، في حني 
الكأس  يخطكف  ان  حاول  الكهرباء 
االولى في مسيرته بني فرق االضواء، 

اضافــة الى ان اللقاء متيــز باملتابعة 
اجلماهيرية واإلعالمية.

يتمنى احلكم الشــاب، احمد صباح، 
التوفيق جلميع الطواقم التحكيمية 
التي تشــارك فــي قيــادة املباريات 
ســواء كانت في البطــوالت احمللية 
او االســتحقاقات اخلارجية، مشيدا 
بدقــة قضاتنــا فــي اتخــاذ القرار 
والســعي الدائم حلصد ارفع درجات 

النجاح والتقومي واإلشادة.
يشــار إلى ان احمد، هــو جنل احلكم 
الســابق الدكتــور صباح قاســم، 
انطلق العبــاً في الفرق الشــعبية 
ضمن وســط امليــدان مبنطقة حي 
العامــل، قبل التوجه إلى مدرســة 
احلكام التي كانت برعاية احتاد الكرة/ 
وتخرج منها  املركزيــة،  احلكام  جلنة 
مع مجموعة من االسماء الشبابية 
التي تقود حاليــا مباريات في الدوري 
املمتاز، وحصل على شــهادة حتكيم 
درجة ثانية، ثم عام 2010 انضم الى 
حــكام الدرجة الثانيــة، وفي العام 
االولى،  الدرجة  بعــداد  التحق   2013
الدوليـني  القضـــاة  لطابور  وانضم 

عـام 2018.

طامحا بالمزيد من النجاحات ألسرة التحكيم

احمد صباح: قدمنا االفضل في منافسات غربي آسيا للناشئين 

تقرير

احمد صباح

لقطة من مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني

ناشئو الطائرة

ناشئو الطائرة يتأهلون 
لربع نهائي بطولة العرب 

الشرطة يفوز على امانة بغداد بهدفين وديًا

نساء أربيل في البطولة العربية بكرة اليد

كريم سلمان يشيد بأجواء معسكر تركيا 

اإلسماعيلي يحصل على 
بطاقة همام الدولية

همام طارق



ما أن اقترب أســتاذ اللغة العربية 
املتقاعد "أبوالطيب" من أحد محال 
الواقعة في  الرجاليــة  املالبس  بيع 
بداية شارع الرشيد من جهة الباب 
الشــرقي.. حتى جتّمد في مكانه.. 

وصار "خارج نطاق اخلدمة"!
وبينما كان يتأمــل املكان بنظراته، 
سقطت دمعة ساخنة على خده.. 
مــن دون إرادته وهو ما أثــار انتباه 
ابنه الشــاب الذي كان يرافقه الى 
الطبيب  وبادره متسائالً: خير بابا.. 
خوما أكو شــي.. يوجعك شــي؟ 
أجابه وهو ميســح دموعه ويؤشــر 

على احملل: قلبي يوجعني.. !
أجابه ابنه: سالمة قلبك بابا.. نرجع 

للطبيب ؟ 
رد أبــو الطيب: ابني هــذا الوجع.. 

ميَكدر يعاجله الطبيب .. ! 
للمحل  اخلارجي  اجلــدار  اقترب من 
وأخذ يتلمسه كأنه يبحث عن بقايا 
السنني على جدرانه..  آثار طبعتها 
عقود من الزمن مرت ســريعاً وهو 
توقف  الــوراء..  الى  بذكرياته  يعود 
أبو الطيب فــي هذه "احملطة" على 
غير موعد.. بعد أن اشــتعل الرأس 
شــيباً.. قال البنه: "تدري هذا كان 
أحلى مكان أزوره من كنت بعمرك" 

 !
بابا.. جنت تشتري  ابنه: "أكيد  قال 
مالبسك من هذا احملل ولهذا حنيت 

أليام زمان"!
تنهد قليال وقــال: "ال.. ال.. ابني ال.. 
هذا املــكان مجان محل مالبس في 
يبيع ثقافة  السابق.. هذا احملل كان 
واملوسيقى  والشباب  والهوى  احلب 

واألمل والذائقة اجلميلة"! 
أطلــق حســرة عميقــة.. وقــال: 
"ســابقاً ما أن يقترب املرء من هذا 
املكان.. حتى ينجذب وينشــّد إليه 
من دون إرادته.. تستمع الى األصوات 
اخلالدة.. واملوســيقى األصيلة التي 
"الَكرامفونات"  تنساب عبر أجهزة 
لتضيف الــى املكان نكهة ال مثيل 
أم كلثوم،  القباجنــي،  لها.. محمد 

الهوزوز،  ومنيــرة  بشــير،  وجميل 
وحضيــري أبو عزيــز، ومحمد عبد 
وداخل  الغزالــي،  وناظم  الوهــاب، 
املالية،  حسن، ورضا علي، وصديقة 

وعزيز علي.. وغيرهم !
اســتند أبو الطيب الى اجلدار وقال: 
"بعد أن كّنا نتناول وجبة دســمة 
مــن الفالفل في محل أبو ســمير 
في شــارع اخليام وبعد االنتهاء من 
مشــاهدة أحد األفالم األجنبية في 
ســينما اخليام.. تقودنا أقدامنا الى 
في  ونتجول  نتسكع  كالعادة..  هنا 
نقّلب  الســاحر..  املكان  هذا  أروقة 
"االســطوانات" و"األشرطة" التي 
كانت متأل املكان، نتأمل الصور على 
أغلقتها املعلقة على جدران وأروقة 
االســتديو.. نتوقــف عنــد اجلهاز 
الصوتي الذي يذهــب بنا في رحلة 
مع عالم األنغام و"السلطنة"، وإذا 
ما تصادف مرورك في صباحات أيام 
فإنك  الدينية..  واملناســبات  اجلمع 
القرآن  جتويــد  روائع  الى  تســتمع 
القراء.. احلافــظ مهدي،  بأصــوات 
احلافظ خليل إبراهيم، احلافظ صالح 
الدين، عبد الباســط عبد الصمد، 

محمد  احلصري،  خليل 
املنشــاوي،  رفعت، 

مصطفــى 
 . . عيل ســما إ

وغيرهم !
ابنــه: صــرت  قــال 

أحسدك يا أبي على كل 
لم  أنني  برغــم  ذلك.. 
اسم  على  بعد  أتعرف 

هذا احملل وال صاحبه !
قال أبــو الطيب: قبل أن 

أقول لك عن هــذا املكان 
الذي اعتقد جازماً أن أقرانك 

مــن األجيال اجلديــدة جتهل 
الكثير عنه.. هل تعرف يا ولدي 
أن هذا املوقع يعّد من العالمات 
الفارقة في تاريخ بغداد عموماً 
وشــارع الرشــيد خصوصــاً.. 

هل تعرف ملــاذا..؟ ألن هذا املوقع 

مؤسســة  أول  بشــرف  حظــي 
فنيــة شــهدت والدة التســجيل 
الصوتــي في العراق.. حتمل اســم 
فنياً  مرجعاً  كانــت  "جقمقاجي" 
ولطلبة  الرســمية  لإلذاعة  مهماً 
معاهد املوسيقى والغناء في بغداد 
واحملافظات، وكذلــك جلميع الهواة 
وعشاق الفنون، كانت مكتبة غنية 
تضم آالف االسطوانات واألشـرطة 

للفنانني العراقيني والعرب.
الغريبة  ياولدي: رمبا مــن املفارقات 
فــي تاريخ الفن والثقافــة والتراث 
العراقــي أن يتحــول املرحوم احلاج 
مهنة  مــن  جقماقجــي  فتحــي 
النارية القدمية  تصليح األســلحة 
الى مهنة جمع وإنتاج االسطوانات 

الغنائية واملوسيقية! 
هنا صاح ابنه: وأين أصبح كل هذا 

الكنز التراثي يا أبي..؟
أبــو الطيب علــى األرض  جلــس 
ياولدي.. اســأل عن  وقال:  منهكاً.. 
ذلك وزارة الثقافة، وزارة الســياحة 
واآلثار، أمانة بغداد، شــبكة اإلعالم 
العراقي، اليونســكو.... عســى أن 

تقبض من دبش !!

• ضوء
هنــاك مــن ال 
ميّيز.. بني اآللة 
العسكرية.. 
لــة  آل ا و

املوسيقية!

جقماقجي !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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جمال جصاني

فــي املوقف من احلريات تتكشــف املالمــح والغايات 
الفعلية خملتلــف الكيانات واملؤسســات االجتماعية 
والسياســية والقيمية، فاحلريــات واملوقف منها هي 
النار التي حتــرق الواجهــات والعناويــن املزيفة، ولنا 
كعراقيني جتربة طويلة ومريرة فــي هذا امليدان، حيث 
انحدرنا الى احلضيض بعد أن سمحنا لـ "أوباش الريف 
وحثــاالت املدن" من انتــزاع كل ما لــه صلة باحلقوق 
والتعددية واحلريات وعلى رأســها حرية التعبير، ذلك 
االرث من الهزائــم واالذالل املبرمــج والتنازالت ما زال 
راسخا وفاعالً، بالرغم من مرور 16 عاماً على استئصال 
املشــرط اخلارجــي ملن فــرض ذلك اخلــرس والصمت 
الشامل. لقد برهنت االحداث والتطورات وال سيما ما 
يتضمنه ملف )احلريات( عن فضائح من العيار الثقيل، 
يتعرف فيها العالم كله على حقيقة من تســلق الى 
سنام املؤسسات واجلمعيات واملنابر التي تدعي الدفاع 
عن احلريات واحلقوق االساســية لســكان هذا الوطن 
املستباح. اجلميع لدينا يرفع عقيرته ومنابره وصرخات 
اتباعه بالضد من غول الفساد وما يتجحفل معه من 
منظومة قيم ومصالح مثقلة بالشراهة وضيق االفق، 
هذا املشهد الذي تعجز عن فك طالسمه اشهر مراكز 
البحوث والدراسات املتخصصة في التعاطي مع مثل 
هذه العينات الغرائبية، يتعرى بشكل فاضح عند أول 

مواجهة فعلية في هذا امليدان )احلريات(.
عندما نتصفح شــيئاً مــن فصول هــذا ملف ونوع 
معاركــه وطبيعة القــوى واخمللوقات التي تســلقت 
ملواقعــه املفصلية بعــد "التغيير"، ســنصل الى ما 
ميكن التعويل عليه، في مهمة فك طالســم املشهد 
الغرائبي الراهن. ما سنكتشــفه وعبر االصطدامات 
اليتيمــة في هــذا اجملال، يعــري غالبية هــذه القوى 
واملؤسســات واخمللوقات التي تنطعــت لنصرة من ال 
ناصــر لها )احلريــات( ان لم نقل جميعهــا، حيث يبرز 
التواطؤ واجلنب والتخاذل بشكل سافر، ال سيما في ما 
يعرف بـ "حقول الغام" هذا امللف واضابيره املسكوت 
عنها. كل هذا ويتســاءل العراقيون عن علل حظهم 
البائس والنحس العضــال الذي يرافقهم زمن النظام 
املباد وبعــده.. وعن علل كل هــذا االخفاق في طوفان 
مشاريع ودعوات االصالح والتغيير التي حظيت بعشق 
جميع الكتل املتغولة منها أو التي التراها العني اجملردة 

وامليكرسكوبات االلكترونية..؟
جميــع الظواهر واالعراض والتداعيات املشــينة التي 
وصمــت تاريخنا احلديــث بالذل واخليبة والنكســات؛ 
تعود باالساس الى تلك االحتياطات الهائلة من اليباب 
واجلدب في هذا احلقل )احلريات( والذي يعود له الفضل 
مبا ارتقت اليه ما يعرف اليوم بـ "االمم احلرة". هذا االرث 
املشــني من العبوديــة والذيلية ومــا تتمترس به من 
جيــوش احلبربش واالتباع، هو من يقــف باملرصاد لكل 
محاولة مارقة تهدهد في مخيلتها مثل هذه "البدع" 
املعادية لثوابتنا اجلليلة وما تختزنه ترســانة رسائلها 
اخلالدة من ســرديات وبطوالت وعنتريــات. في البلدان 
التي اكرمتها االقــدار وتضحيات اهلها ومآثر عقولها 
احلرة، مبا يعرف بدولة املواطنة واملدونات التي ال متيز بني 
عيال اهلل على اســاس اجلنــس أو الرطانة أو االعتقاد، 
يوجــد لديهم ما يعرف بـ )الرأي العــام(. هذا الذي لم 
منتلكه بعد )الرأي العــام(، ال قيامة له من دون احلريات 
والتشــريعات واملؤسســات التي حتميها وتعدها رأس 
القيم االساســية للمجتمع والدولة. وهذا ما أدركه 
القاضي مارشــال قبل أكثر من قرنني، عندما أرســى 
القاعدة القائلة: )ان احملكمــة مخولة وملزمة باعتبار 
هذه احلقوق "احلريات" فوق أي قانون او حكم او مرسوم، 
واعتبار أي قانون أو حكم او مرســوم يخالفها باطالً..( 

فتأملوا يرعاكم اهلل...  

ومضــة

الحريات.. رأس كل فضيلة

الفنــان عاصــي  صــرح 
بأنه ال  الفن  ملوقع  احلالني 
يتواجد في لبنان في املدة 
اذ أنه بدأ بتصوير  احلالية، 
ذا  برنامج  مــن  حلقــات 
فويــس كيــدز. وعبر عن 
إلى  بانتقالــه  ســعادته 
ذا فويــس بنســخته مع 
أنه  موضحــاً  الصغــار، 
العاملي  الصعيــد  علــى 
كل عــام يحصل تبديالت 
أنه  كاشــفاً  اللجان،  في 
ســعيد جداً ألنه استمر 
ملدة اربعة مواســم في ذا 
فويــس، وكانت له حصة 
األســد بذلــك. كما قال 
مع  العمــل  إن  ملوقعنــا 

جميلة  لذة  فيه  األطفال 
ويكشــف عن شخصية 
اإلنسان. وأضاف أنه في ذا 
فويس تعــرف الناس على 
شخصيته العفوية وعلى 
طبيعته، وشكر اهلل على 
هــذا التوفيق، واآلن في ذا 
فويس كيدز سيكشــف 
جانبا آخر من شخصيته.

يعود النجــم العاملي توم 
كروز في اجلــزء اجلديد من 
 Mission" أفالم  سلسلة 
إخــراج   ،"Impossible
كريستوفر مكواري، ليؤدي 
كــروز شــخصية إيثــان 
هانت العميل السري غير 
حتديد  ومت  للتدمير،  القابل 
يــوم 23 متوز/يوليو 2021، 
من  الســابع  اجلزء  لطرح 
اجلزء  وســيصدر  الفيلم، 
اخلامس  في  منــه  الثامن 
من آب/أغســطس 2022. 
ذكرته مجلة  ما  وبحسب 
"فارايتــي"، فقد إنضمت 
املمثلــة اإلجنليزية هايلي 
اجلزء اجلديد من  إلى  أتويل 

هذه السلسلة. إشارة إلى 
أن كريســتوفر مكــواري، 
 "Rogue Nation" أخــرج
عام 2015، و"Fallout" عام 
2018، والــذي حقق أعلى 
مليون   791 بلغت  إيرادات 
دوالر أميركــي، والفيلمان 
أفــالم  سلســلة  مــن 

."Mission Impossible"

املصرية  الفنانة  نشــرت 
صورة  اخلشــاب،  سمية 
جديدة لها عبر صفحتها 
علــى موقــع التواصــل 
اإلجتماعــي. وبدت أنيقة 
فاجأت  ولكنها  كعادتها، 
متابعيها، حيث تظهر في 
الصــورة وهي تعزف على 
آلة البيانو. إشــارة إلى أن 
الفنانة ســمية اخلشاب 
دعاء  إلطــالق  تســتعد 
"صلوا عليه"، من كلمات 
وأحلــان  هشــام صــادق 
وتوزيع  اخلشــاب  سمية 
أثارت  وقد  عباس،  محمد 
اجلــدل منذ أيــام، بعدما 
لها  جديدة  صورة  نشرت 
ظهــرت فيها وهي ترتدي 

اذ  املغربــي،  الزفــاف  زي 
وهي  القفطــان  ارتــدت 
جتلــس داخــل "الهودج" 
متاشــياً مــع كواليــس 
فتساءل  املغربي،  الزفاف 
متابعوهــا إن كانــت قد 
لكنها  جديد،  من  تزوجت 
التعليقات  علــى  ترد  لم 
بيــان  أي  تصــدر  ولــم 
توضيحي بشأن املوضوع.

عاصي الحالني

سمية الخشاب

توم كروز

أخبــارهــــــــــم

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
اقــام املقهى الثقافــي العراقي في لندن 
أمســية، متيزت موضوعا واعدادا واخراجا 
من الســينمائي علي رفيق، وحديث ممتع 
عــن الرواية والســينما للروائي لؤي عبد 

االله، واخملرج قاسم عبد. 
قــدم ضيفي األمســية الفنــان فيصل 
لعيبــي لتبيــان وجهــات نظرهمــا في 
رواية احلرب  واختيــار  والرواية،  الســينما 

والسلم لتولستوي أمنوذجا.
افتتحت االمسية بتقدمي فيلم قصير عن 
فقيد الثقافة الشاعر ابراهيم اخلياط وهو 
يتحــدث عن دور الكاتب مــن اجل الناس. 
وقرأ الفنــان لعيبي كلمة املقهى في رثاء 
الشاعر اخلياط، الذي رحل إثر حادث سيارة 
مــروع، "ينعى املقهى الثقافــي العراقي 
في لندن فقيد الثقافة والوطن الشــاعر 
االحتاد  ورئيــس  والسياســي  والصحفي 
العام لألدباء والكتاب العراقيني. خسارتنا 
ال تعوض، لكــن العراق الذي أجنب الفقيد 

سينجب من يكمل مسيرته".
وقال اخملرج قاســم عبد فــي حديثه عن 
الرواية والســينما: الرواية تكتب للقراءة، 
في حني ان الفيلم للمشاهدة عبر السرد 
البصري للفيلم. والرواية تقدم لقارئ واحد 
ويكتبها كاتب واحــد، اما الفيلم فيقدم 
جلمهور واســع ويشــارك بإعــداده فريق، 

ويعتمد على الصور وحركة الكاميرا. 
وتابــع: الروايــة تقــدم املزاج مــن خالل 
الوصف، اما الســينما فتعاجله من خالل 
الضوء وحركة الشــخص، او تعتمد على 
اظهار اجلو مشــرقا او ممطــرا، ومن خالل 
األلــوان، كما فعل اخملرج كيراســاوا الذي 
اســتعمل اللــون كعنصر مهــم لبناء 
املوســيقى  كذلك  الفيلم،  فــي  الدراما 
تعتمدها السينما لتعبر عن حالة البطل 
ومشاعره، فصفحات السرد في الرواية قد 
تختصرها السينما بلقطات خالل دقائق، 
كما سنرى في لقطة انتظار ناتاشا بطلة 
احلرب والســالم، ليطلبها البطل للرقص 
وحركــة عينيها القلقتني. فتولســتوري 
يقول ان العني هي مرآة الروح. وهناك افالم 
جنحت في نقل روح الرواية، وروايات فقدت 

روحها في الفيلم.
لتقدمي محاضرته  لؤي  الكاتب  ثم شــرع 

بشــأن رواية "احلــرب والســلم" وكيف 
عوجلــت ســينمائيا من اخملرج الروســي 
بندارتشــوك، وهوليوود. استعرض بدايات 
الروايــة وتطورهــا البطيء خــالل القرن 
التاســع عشــر الذي نضجــت فيه من 
خــالل احلبكة واســتعمال االرث الثقافي 
هناك مستقبل  "هل  وقال  والفلســفي، 
للرواية بعــد نضج الســينما خالل زمن 
قصيــر؟ هذا الســؤال دفعنــي للتحقق 
وللمقارنة بني عملني ســينمائيني للرواية 
نفســها التي كتبها تولستوي في القرن 

التاسع عشر. 
وتابع: هناك بحث هائل الســتيعاب فكرة 
التاريخ، واحلروب النابوليونية التي عاشتها 
القارة االوروبية، فبعد مرور خمسني عاما 
على دخول نابليون الى روســيا القيصرية 
التفــت تولســتوي للوراء، مســتقصيا 
ذلــك احلدث الهائــل الــذي ادى الى قتل 
الناس. فأعــاد صياغة  مئات االالف مــن 
احلدث روائيا من خــالل حياة ثالث عائالت 

أعوام،  أربعة  ارســتقراطية. كتبها خالل 
االهتمــام بالتاريخ بوصفــه بعدا جديدا 
للوجود االنساني، امتياز خاص بتولستوي. 
واضاف: في رواية احلرب والســلم يسعى 
تولســتوي الى كشــف عالقة االنســان 
بالتاريخ وقد تبنى هذه املســألة كثيمة 
اساسية في عمله، ليستنتج ان "التاريخ، 
للجنس  الالشــعورية  القطيــع  حيــاة 
البشــري" وشخصيات تولســتوي تتغير 
دائما وهذا التغيير يحدث على مستويني، 
التحوالت الداخلية الناجمة عن عالقاتها 
بالعالــم اخلارجــي، ثم تأتــي املصادفات 
الصغيــرة التــي تغير الشــخص بنحو 

مفاجئ.
وفي اخلتام يطرح تولستوي تساؤال يساعد 
على فهــم اإلطار الفكري لبنــاء روايته، 
كيف يلعب قانونا حريــة االرادة واحلتمية 
في صياغــة رؤيتنا خلياراتنا الشــخصية 

وخليارات االخرين؟
وعن االختالف بــني الرواية والفيلم قال ان 

الزمن فــي الرواية ميثــل املاضي، في حني 
الفيلم  احلاضر.  الســينمائي ميثل  السرد 
يحتاج الى موســيقى تصويرية لتحقيق 
التصعيد الدرامي كما هو احلال في االلوان 
وانعاكســات الضوء، اضافة الى املونتاج 
واالكسسوارات التي تســهم في التأثير 
النفســي والعاطفي على املتلقي. تقول 
فيرجينيا وولف "ما تســتطيع الكلمات 
ان تقوله في الرواية، يجب عدم تكراره في 

السينما".
تخلــل االمســية عــرض للقطــات من 
فيلم احلرب والســلم الروسي، والنسخة 
التي  اللقطات  بعض  ومقارنة  األميركية، 
اعطاها اخملرج الروســي ابعاد وروح الرواية، 
ورؤيــة تولســتوي، في حني ركــز الفيلم 
االميركي على االثارة واملرور ســريعا على 
املشــاهد فــي الرواية، كما في مشــهد 
الرقص بني ناتاشــا واالمير اندريه، اضافة 
الى لقطات من مشــاهد احلرب التي اثرت 

على االمير اندريه.

الصباح الجديد - وكاالت:
اليابانية  "هوندا"  شــركة  نشــرت 
صــورا فوتوغرافية أولــى ألمنوذجها 
الكهربائي صغيــر احلجم " e " وهو 
أول امنوذج كهربائي تنتجه الشــركة 
على دفعات. وتســتهدف الســيارة 

بالدرجة األولى السوق األوروبية.

ويتم تزويد السيارة اجلديدة مبحركني 
 136 أولهمــا قوة  يولد  كهربائيــني 
حصانــا وينتــج ثانيهما قــوة 154 
حصانا. ويضمن احملرك األخير تسارع 
السيارة الصغيرة حتى 100 كيلومتر 

في الساعة خالل ثمان ثوان. أما 
األيونية  الليتيــوم  بطارية 

35.5 كيلوواط/ساعة فتتوزع  بسعة 
حتت أرضية الصالون.

وأعلن مصممو الســيارة أنها ميكن 
 200 بالكهرباء مســافة  أن تســير 
كيلومتر من دون أن تشحن البطارية، 
كما أعلنوا أن شحن البطارية 
بنســبة %80 ميكــن أن 

يتحقق خالل نصف الساعة.
الكهربائية ســتعرض   "E" أن يذكر 
ألول مرة في معــرض "فرانكفورت" 
للسيارات. فيما لم تكشف "هوندا" 
إلى حد اآلن عن سعرها التقريبي. إال 
أن خبــراء يتوقعــون أن يبلغ 30 ألف 

يورو.

"هوندا" في نسختها الكهربائية

المقهى الثقافي العراقي
 في لندن يناقش " الحرب والسلم"

جانب من األمسية

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت النجمة العاملية أجنلينا 
جولــي أنها تعيد اكتشــاف 
نفسها مع تقّدم أطفالها في 
الســن وذلك في أثناء مقابلة 
 !HELLO مجلــة  مع  أجرتها 

البريطانية.
أن نظرتها  الى  وأشارت جولي 
كبر  بعدما  تغّيرت  لنفســها 
األمومة  قائلة "شعور  أبناؤها 
كان أقــوى لــدي حــني كان 

أطفالي صغــاراً، لكن عندما 
أتذكر  بدأت  مراهقني  أصبحوا 
فاراهم  نفســي كمراهقــة، 
يذهبون إلى األندية فأتســاءل 
الذهــاب  ميكننــي  ال  ملــاذا 
في  "وأنا  وتابعــت:  معهم؟"، 
أعيد  املمتعة  اللحظــة  هذه 

اكتشاف نفسي".
املهني فقد  أما على الصعيد 
حّولــت أجنلينــا تركيزها إلى 
حسبما  اإلخراج  ألن  التمثيل، 

اكدت يأخــذ الكثير من 
وقتها قائلة "أركز على 
التمثيــل اآلن ألنني ال 
أستطيع أن أكون الى 
حني  عائلتي  جانــب 
اإلخراج،  فــي  أعمل 
وقتاً  يســتغرق  ألنه 
إلى  وأتطلع  كثيــراً، 
أن أمتكن مــن القيام 

بذلك مرة أخرى عندما 
تكون األمور أفضل".

أنجلينا جولي تكتشف
 نفسها من جديد

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت الدراســات العلمية أن اختيار 
الطــالء االحمــر للجزء الســفلي من 
السفينة ليس مصادفة وإمنا له أسباب 
علمية منها أنه لون يسهل متييزه عن 
بعد، كونه متناقضا جدا مع لون البحار 

واحمليطات. 

وهناك أســباب أخرى انه يتكون بسبب 
وضــع طبقة نحــاس أو رصــاص مع 
أكسيد النحاس على أسفل السفينة، 
تكون مبنزلة عازل بني هيكلة السفينة 
والكائنات البحرية، وهو أســاس تكون 

اللون األحمر.
وقــال أنــدرو كولينز، أحــد اخلبراء في 

الســفن  إن  الســفن،  صناعــة 
الشراعية كانت حتمي نفسها من 

التي  والديدان،  البحرية  األعشــاب 
تأكل األخشــاب من خــالل تغطية 

هياكلها بالعازل النحاسي ليكون 
مبنزلة مبيد بيولوجي.

اللون األحمر  وأضاف أن 
يساعد املراقبني أيضا 
فــي قيــاس حمولة 
ولهــذا  الســفينة، 
ما  غالبــا  الســبب 

مكتوبة  أرقاما  نرى 
رأســي  بنحــو 
جســم  علــى 

السفينة.
وتابــع أنــه مع 
تطــور العلــم 

باإلمكان  أصبح 
الطبقات  صناعة 

غير  لون،  بأي  احلامية 
أنه غالًبا ما يتم طالء 
باللــون  األجســام 
للحفاظ  األحمــر 
التقليــد  علــى 

البحري.

لطالء الجزء السفلي من السفن 
باللون األحمر فوائد كبيرة
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