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بغداد - الصباح الجديد:
اكــد اخلبير االقتصادي، حســني 
الهنــني، امس األحــد، أن العراق 
الرابح األكبر مــن اتفاقية األردن 
وزارة  االقتصاديــة، فيما اكــدت 
التجارة ان رفع التعرفة الكمركية 
الواردة  الســلع  يشمل جميع  ال 

الى البالد.
: إن "اتفاقية العراق  وقال الهنني 
وقعت  التي  االقتصاديــة  واألردن 
يوم أمــس يعتبر العــراق الرابح 
األكبر فيها"، الفتا إلى أن "قيمة 
تخفيضات الرسوم على البضائع 
األردنيــة ال تتجاوز 20 مليون دوالر 

في السنة الواحدة".
 3 وبــني، أن "العراق سيكســب 
مليــارات دوالرات ســنويا، كونه 
ســيخفف االعتماد األمني على 

هذه املناطق".
وأشــار إلى، أن "هــذه االتفاقية 
 3000 ســتجذب  النقل  مبجــال 
وظيفــة عمل فــي بــادئ األمر، 
علــى أن تعقبها مجــاالت أخرى 
إلى  العاملة  االيــدي  فيها  تصل 
أكثر مــن 100 الف وظيفة عمل 

مستقبال".
التجارة  وزارة  بدورهــا كشــفت 
العراق  بني  املوقــع  االتفاق  فوائد 
التجاري  التعــاون  لتعزيز  واألردن 
واالقتصادي بني البلدين ، مشيرة 
الــى ان االتفــاق ال يتضمن رفع 
التعرفــة الكمركيــة عن جميع 

السلع الداخلة الى العراق.
واضافــت الوزارة فــي بيان تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه، 

ان اعفــاء البضائع مــن التعرفة 
جميع  يتضمــن  ال  الكمركيــة 
الســلع والبضائــع الــواردة الى 

العراق، حيث اشــتملت القائمة 
املعفاة الســلع التي ال تســبب 
ضرراً بالصناعــة والزراعة احمللية 

العراقية، كما انه ســيتم االبقاء 
علــى الرســوم املفروضــة على 
البضائع التــي تصنع في العراق، 

ومراجعة قائمة الســلع املعافاة 
كل 6 أشــهر بناء على دراســات 
تقدمهــا اجلهــات اخملتصــة في 
العراق بشــأن حاجة البالد لتلك 

البضائع من عدمها.
واوضحت الوزارة، ان اجلانب األردنّي 
وافق على منح أفضلّية للســلع 
لألردّن  للدخول  العراقية  الزراعية 
في املواســم التي يشــّح فيها 
إنتاج األردن لهذه الســلع، وهذه 
فرصة الى الزراعيني العراقيني في 
زيادة االنتاج وتصدير الفائض الى 
االردن، وهذا لــه فوائد اقتصادية 
تتمثــل في تعــدد مصــادر رفد 
موازنة العــراق باألموال، بدال من 

اعتمادها الكلي على النفط.
يتضمن  االتفاق  ان  الوزارة،  وبينت 
حرة  صناعية  منطقــة  انشــاء 
بــني البلديــن وفي هــذه احلالة 
احلصول  من  العراق  سيســتفاد 
للســلع  كمركية  اعفاءات  على 
والبضائــع التي ينتجهــا ومزايا 
اتفاقيــات التجــارة احلــّرة التي 
األردنيــة  اململكــة  وقعتهــا 
الهاشــمية مــع دول العالم، مما 
يسهل دخول البضائع الى السوق 
العاملية وبلدان يصل تعدادها الى 
مليار شخص، كما ان انشاء هذه 
املنطقة سيســهم مســاهمة 
التي  البطالة  تقليص  في  فعالة 

يعاني منها العراق..
تتمة ص3

العراق الرابح األكبر في االتفاقية مع األردن ومكسبه 
3 مليار دوالر سنويا و100 الف فرصة عمل

عادل عبد املهدي مع عمر الرزاز

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفنزويلي في  الســفير  أعلــن 
العراق جوناثان فيالسكو راميريز 
الرئيس  انشــقاقه عن حكومة 
نيكوالس مــادورو، ووالءه لزعيم 
الذي  غوايــدو  خــوان  املعارضة 
نّصب نفسه رئيسا مؤقتا للبالد.

وقــال الســفير املنشــق فــي 
موقع  نشــره  فيديو  تســجيل 
NacioNal: "مكاننــا الوحيد هو 

إلى جانب الشــعب والدســتور 
والبرملــان الفنزويلــي. املهندس 
وواجبا  حقــا  ميتلــك  غوايــدو 
رئيس  منصب  لتولي  دســتوريا 
اجلمهوريــة. ســيد غوايدو، أنت 
على اجلانب الصحيح من التاريخ 
مــادورو  والدســتور...  والنــاس 
للســلطة  املغتصبة  وعصابته 

جتــاوزوا كل اخلطوط املســموح 
بها".

يذكــر أن امللحــق العســكري 
في  الفنزويلية  الســفارة  فــي 

واشنطن خوسيه لويس سيلفا، 
املاضي  األســبوع  أعلن  قد  كان 

عن "قطــع عالقته" مع الرئيس 
مادورو، ودعا القوات املسلحة إلى 
االعتراف برئيس البرملان املعارض 

خوان غوايدو رئيسا شرعيا.
الـ23  في  نفسه  غوايدو  ونّصب 
مــن يناير املاضي رئيســا مؤقتا 
تأييد  علــى  وحصل  لفنزويــال، 

واعتراف عدد من الدول.
وعلــى صعيــد ذي صلــة، قال 
نيكــوالس مــادورو، امس االحد، 
وهو ارئيس الذي نصب قبل أيام، 
انتخابات عدها اغلب اجملتمع  اثر 
إنه في حال واجه  الدولي مزورة، 
الرئيــس األمريكي دونالد ترامب 
ترتكب  أنت  "توقف،  له  سيقول 
أخطاء ستلطخ يديك بالدماء".

 la Sexta وفي لقــاء مع قنــاة
التلفزيونيــة اإلســبانية، اعتبر 

مادورو أن اإلدارة األمريكية "ترغب 
في العودة إلى القرن العشــرين 
حكومات  فيــه  كانــت  الــذي 

املنطقة ترضخ لها".
الالتينية ودول  أن أمريكا  وأضاف 
الكاريبــي "ال ميكــن أن تكــون 
احلديقــة اخللفيــة" للواليــات 

املتحدة.
وبخصوص املهلة التي ستنتهي 
والتــي منحتها دول  بعد غــد، 
أوروبيــة لــه إلجــراء انتخابات 
رئاســية وإال ســتعترف برئيس 
البرملــان خوان غوايدو، "رئيســا 
مؤقتا"، قــال مــادورو "ال نقبل 
إنــذارا من أحــد"، فيمــا جدد 
القائم على  اســتعداده للحوار 
االحترام من أجل استقالل بالده.
تتمة ص3

تقريـر
قال ان عصابته المغتصبة تجاوزت الخطوط

السفير الفنزويلي في البالد ينشق عن الرئيس مادورو 
واألخير يرفض مهلة 5 شباط

بغداد - خاص:
األحد، دســتورية  أكد خبراء، أمس 
اســتحداث اجمللس األعلى ملكافحة 
الفســاد، مبينني أن دوره التنسيق 
بــني جهات تعمل مبوجــب القانون 
من أجل مالحقة سارقي املال العام، 
فيما حتدثوا عن آليات جديدة سوف 
تتبــع من شــأنها أن حتقــق نتائج 

ايجابية قريباً.
وقالت اخلبيرة في القانون الدستوري 
رحاب الشمري، إن "مكونات اجمللس 

هي  الفســاد  ملكافحــة  االعلــى 
مؤسســات شــرعية ولها خلفية 
قانونية، وبالتالي ال يجود هناك خرق 

دستوري باستحداثه".
وأضافت الشــمري أن "عمل اجمللس 
إســناد الهيئات التي تتملك ممثلني 
فيه، وحثها على مكافحة الفساد، 
وأن يكــون عبد املهدي مطلعاً على 

اإلجراءات بنحو تام".
وزادت، أن "املادتــني )80( و )78( مــن 
رئيس  أن  الدســتور نصتــا علــى 

املســؤول  هــو  الــوزراء  مجلــس 
التنفيذي املباشــر عن السياســة 
اإلشــراف  ومهمته  للدولة  العامة 
على عمــل الــوزارات واجلهات غير 

املرتبطة بوزارة".
وترى الشمري أن "انزعاج قسم من 
اجمللس  أنشاء  إزاء  النيابية  األوساط 
كونهم يعتقدون أنه يســحب جزء 
الرقابية الســيما  من صالحياتهم 
وأن عبد املهدي سوف يكون مشرفاً 
مكافحة  ملــف  علــى  مباشــراً 

الفساد".
وشــددت الشــمري، على أن "جناح 
اجمللــس األعلى ملكافحة الفســاد 
مرهون بتضافر اجلهود الســيما من 
اجلهات املمثلة فيه من أجل تفعيل 

الدور الرقابي للدولة".
من جانبه، افاد اخلبير القانوني جبار 
الشــويلي إلى "الصباح اجلديد، بأن 
"عمــل مجلس االعلــى ملكافحة 

الفساد ذو طابع تنفيذي..
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
تيــار احلكمة علي  النائب عن  عد 
مبادرة  األحــد،  امــس  البديــري، 
رئيسه السيد عمار احلكيم بعقد 
اجتماع موســع لقيــادات حتالفي 
الطريق  واإلصــالح، قطعت  البناء 
الوزراء  رئيــس  حجة  واســقطت 
بعــدم تنفيذ البرنامــج احلكومي 

خالل الـ100 يوم التي وعد بها.

وفيما توقع البديري حسم الكابينة 
الوزارية مــع البناء، أكد النائب عن 
حزب الفضيلة اإلســالمي حسني 
العقابي، امــس ايضا إصرار حتالف 
البناء على ترشــيح فالح الفياض 
لوزارة الداخليــة، وهذا ما يناقض 
مــا أورده البديري في تصريح امس 
قال فيه، إن "مبــادرة رئيس حتالف 
االصالح السيد عمار احلكيم بعقد 

قيادات حتالفي  بني  اجتماع موسع 
البنــاء واالصالح ســتنطلق خالل 
األيام املقبلة حيث ســيتم حسم 
مشــكلة اكمال الكابينة الوزارية 
وتوزيــع الدرجات اخلاصــة بعد ان 
تلقى ترحيبا واهتماما باملبادرة من 

قبل حتالف البناء".
ادرك  احلكيم  "الســيد  ان  واضاف 
ايجاد  يحــاول  احلكومة  رئيس  بأن 

التشريعية  الســلطتني  بني  خرق 
احلساب  من  ينفذ  كي  والتنفيذية 
الرقابــي الذي وعد به خالل الـ100 
االنتهاء"   على  شــارفت  التي  يوم 
, موضحــا ان "املبــادرة قطعــت 
بعدم  حجته  واســقطت  الطريق 
وفق  احلكومي  البرنامــج  تنفيــذ 

التوقيتات امللزم بها".
تتمة ص3

حسم الكابينة الوزارية ما يزال مشروطا بالفياض مهمته التنسيق بين الجهات الرقابية لمالحقة سارقي المال العام 

نائب عن الحكمة: مبادرة الحكيمخبراء: استحداث "مجلس مكافحة الفساد األعلى" ال يخالف الدستور
اسقطت حجة عدم تنفيذ البرنامج الحكومي  

الليل.. يخفي عيوب الموصل ويعكس 
3ألقها وتوهجها اجتماع حاسم لالتحاد مع الديمقراطي

2بشأن تشكيل حكومة اإلقليم غدًا الثالثاء

رفع التعرفة الكمركية ال يشمل جميع السلع الواردة الى البالد

بغداد - وعد الشمري:
واألعمار،  اإلصــالح  حتالف  وصف 
النواب  أداء مجلس  األحــد،  أمس 
خــالل الفصل التشــريعي األول 
إلــى  ذلــك  وأرجــع  باملشــلول، 

عــدد من األســباب أبرزهــا عدم 
حسم رئاســات جلانه واالنشغال 
باستكمال الكابينة الوزارية، فيما 
110 مشروعا قانون من  حتدث عن 
إلى  إرجاعها  السابقة متت  الدورة 

احلكومــة من أجل إعــادة النظر 
فيها.

وقــال النائب عــن التحالف طه 
الدفاعي إن "مجلس النواب واجه 
شــلالً في عمله خــالل الفصل 

التشريعي االول وسبب ذلك كثرة 
اخلالفات السياسية".

وأضاف الدفاعــي، في حديث إلى 
"ابرز أسباب  أن  اجلديد"،  "الصباح 
تعطيل العمــل النيابي هو غياب 

األول في  السلم  اللجان بوصفها 
إداء املهام التشريعية والرقابية".

وأشــار إلى أن "اللجــان ما زالت 
لم حتســم بالنســبة لرئاساتها 
السياسية  الكتل  على  وتوزيعها 

لم  وبالتالي  لالستحقاقات،  وفقاً 
األشهر  قوانني طيلة  إقرار  نشهد 
االنتخابية  الــدورة  األولــى مــن 

باستثناء املوازنة".
تتمة ص3

سببها عدم حسم رئاسات اللجان واالنشغال بالكابينة الوزارية

اإلصالح: الخالفات شّلت أداء مجلس النواب خالل الفصل األول واجلت 110 من مشاريع قوانين

جوناثان فيالسكو راميريز

بغداد ـ الصباح الجديد:
املستقلة  العليا  املفوضية  قررت 
لالنتخابات متديد الفترة املمنوحة 
لالحزاب لغاية الثالث من الشهر 
اجــراءات  املقبــل  الســتكمال 

التسجيل .
وذكــر بيــان للمفوضيــة تلقت 
نســخة  اجلديــد"  "الصبــاح 
منــه امــس االحــد " اســتنادا 
جمللس  اخملولة  الصالحيــات  الــى 
املفوضني في مفوضية االنتخابات 
مبوجــب قانــون املفوضيــة رقم 
}11{ لســنة 2007 املعدل وقانون 
السياسية  والتنظيمات  االحزاب 

رقم }36{ لسنة 2015 قرر مجلس 
املفوضني متديــد الفترة املمنوحة 
لالحــزاب الســتكمال اجــراءات 
من  الثالث  ولغايــة  التســجيل 

الشهر املقبل ".
واضــاف البيــان وعلــى االحزاب 
السياســية التي مت منحها اجازة 
دائرة  مراجعة  مشروطة  تأسيس 
السياسية  والتنظيمات  االحزاب 
خالل الفتــرة التي منحها اجمللس 
وبخالفه ســيتم اتخاذ االجراءات 
القانونيــة بحقهــم علــى وفق 

احكام القانون املذكور". 
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد: 
أعلن وزيــر اخلارجية التركي مولود 
تشــاووش أوغلو، األحد، أن الرئيس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
ســيجري زيارة رسمية إلى العراق 
التي  احملليــة  االنتخابــات  بعــد 
آذار   31 يــوم  تركيا  ستشــهدها 

املقبل. 
وأوضــح تشــاووش أوغلــو فــي 
اجتماع نظمته بلديــة باي أوغلو 
بإســطنبول، أن تركيــا تتابع عن 
في  األوضــاع  مســتجدات  كثب 

العراق. 
وتابع قائال: "إعادة اإلعمار وتشكيل 
حكومة شاملة من أهم األولويات 
والتهديدات  حاليــا،  العــراق  في 

اإلرهابية ما زالــت قائمة في هذا 
البلد، ونعمل مــع اجملتمع الدولي 

من أجل إزالة تلك التهديدات". 
أنه  أوغلو  كما صــرح تشــاووش 
يعتــزم إجراء زيارة إلــى العاصمة 
أربيل خالل  وإلــى  بغداد  العراقية 
الفتــرة املقبلــة، بهــدف اإلعداد 
للزيــارة املرتقبة التي ســيجريها 

أردوغان. 
وعن إعادة إعمــار العراق، قال وزير 
اخلارجية التركي، إن أنقرة تعهدت 
 5 بدفــع قــرض لبغــداد قيمته 
مليارات دوالر أمريكي إلعادة إعمار 
تنظيم  من  التخلــص  بعد  البالد 

داعش اإلرهابي. 
تتمة ص3

تمديد فترة استكمال تسجيل 
األحزاب حتى الثالث الشهر المقبل 

اردوغان في بغداد بعد آذار المقبل ووزير 
خارجيته سيسبقه تمهيدا للزيارة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
لصناعة  العامة  الشركة  اعلنت 
السيارات واملعدات احدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن اكمال 
عقدها املبرم مع شركة املنتجات 
النفط  لــوزارة  التابعة  النفطية 
بـــ)70)  بتجهيزهــا  والقاضــي 

صهريجا نوع سكانيا.
الشــركة  عام  مديــر  وافصــح 
املهنــدس مظهر صادق  الدكتور 
ســبع التميمي عن قيام شركته 
املنتجــات  شــركة  بتجهيــز 
النفطيــة بالدفعــة االخيرة من 
 (13000( سعة  سكانيا  صهاريج 

صهريجــا   )32( والبالغــة  لتــر 
لتكمــل بذلــك جتهيــز كامــل 
والبالغة  عليها  املتعاقد  الكمية 
(70( صهريجا ، مؤكدا ان التجهيز 
جرى على وفق اجلدول الزمني احملدد 
ضمن العقد املبــرم بني الطرفني 
املطلوبة  املواصفــات  وفق  وعلى 

وبنوعية وجودة عالية.
ان  الــى  العــام  املديــر  واشــار 
الشركة سبق ان جهزت شركات 
نفــط البصــرة ونفط ميســان 
ومحافظة الكوت بهذا النوع من 

الصهاريـج..
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صناعة السيارات تجهز وزارة 
النفط بـ)70( صهريجا نوع سكانيا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العالي  التعليم  وزارة  أصدرت 
ضوابط   العلمــي،  والبحــث 
خريجي  مــن  الطلبة  لقبول 
بــدءا من  املوهوبني  مــدارس 
السنة الدراسية 2019/2020، 
يرجــح ان تثير تســاؤالت في 
أوســط التربويــني وعوائــل 
اإلعدادية  املدارس  في  الطلبة 
احلكوميــة ســواء العاديــة 
باملتميزين،  اخلاصــة  ام  منها 
املعدل في  وان شــرط  سيما 
بفارق  اقــل  الضوابط  هــذه 
يقبل  التي  املعدالت  كبير عن 
جراءها الطلبة عــادة، اذ قال 
املدير العام لدائرة الدراســات 
الدكتور  واملتابعة  والتخطيط 
إن  عبــاس  ناجــي  ايهــاب 
تقدمي  على  نصــت  الضوابط 
معدل  على  احلاصلني  الطلبة 

%85  فأعلى إلى كليات الطب،  
والطلبة احلاصلني على معدل 
%70 – %84.9   إلى كليات طب 

األسنان والصيدلة.
وأضاف املديــر العام انه يحق 
للطلبة احلاصلني على معدل 
يقل عــن %70 التقــدمي على 
كليات اجملموعة الهندســية، 
مؤكدا ان للطلبة احلق باختيار 
كليات ذات حــدود قبول ادنى 

ضمن القبول املركزي. 
يشــار في هــذا الصــدد ان 
طلبــة حصلوا علــى معدل 
%96 لــم يوفقوا فــي دخول 
كلية الطب، خالل الســنوات 
السابقة، وما يثير االستغراب 
في هذه الضوابط انها خاصة 
باملوهوبني، الذيــن يفترض ان 
تكــون معدالتهــم اعلى عن 

اقرانهم من غير املوهوبني.

ضوابط جديدة غريبة 
لقبول خريجي مدارس 

الموهوبين تثير تساؤالت 



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الدميقراطــي  احلــزب  يعقــد 
الكردســتاني واالحتــاد الوطنــي 
اجتماعــا مهماً غــدا الثالثاء في 
بينهما  اجلاريــة  املباحثــات  اطار 
التي  االقليم  حكومة  لتشــكيل 
تأخر تشــكيلها برغم مرور اربعة 
اشــهر على انتهاء االنتخابات في 

اقليم كردستان.
وقال املتحدث باسم االحتاد سعدي 
بيــرة ان االجتماع مهــم في اطار 
املباحثات اجلارية بيننا لتشــكيل 
حكومــة االقليم، »نامل ان نتقدم 
خطوات مهمة باجتاه التوصل الى 

اتفاق بيننا«.
وكان اجتمــاع االحتــاد الوطنــي 
والدميقراطــي قد تأجل االســبوع 
املنصرم الى االسبوع اجلاري، عقب 
اعقب  الذي  االعالمــي  التصعيد 
ارتفاع حدة التوتر اثر تصريح ادلى 
به ســكرتير املكتب السياســي 
للحزب الدميقراطي فاضل ميراني، 
وصفه االحتاد بانها غير مســؤولة 
وال تهدف الى انهاء اجلدل واالتفاق 
على الية مناسبة لتوزيع املناصب 
واالتفــاق علــى برنامــج عمــل 

احلكومة املقبلة.
واضاف بيــرة ان االجواء غير الودية 
التــي رافقــت حوارات تشــكيل 
املنصرم  االقليم االسبوع  حكومة 
جتلت، وان حزبه حتدث مع املسؤولني 
في الدميقراطي الكردستاني، الذن 
اجواء  بتهيئة  يلتزمــوا  بان  وعدوا 
مالئمــة لالجراء مباحثــات بناءة 

وايجابية.
واكد بيــرة، ان الطرفني ينبغي ان 
يتخذا في االجتماع قرارات حاسمة 
نظــرا النتهــاء اللجــان املكلفة 
التقارير اخلاصة حول ملف  باعداد 
حكومــة االقليم وكركوك وبغداد 

وبقية امللفات املهمة بني اجلانبني.

اجتماع  بعقــد  املطالبة  وحــول 
ثالثــي بــني الدميقراطــي واالحتاد 
اطار تشكيل  التغيير، في  وحركة 
حكومة االقليــم، رحب بيرة بهذا 
املقترح وقال انــه من املنطقي ان 
تشــارك جميع االحــزاب الراغبة 
في املشاركة في حكومة االقليم 
مطالبها  خاللــه  تطرح  باجتماع 
والية  املقبلة  للمرحلة  وتصوراتها 

ادارة مفاصل احلكم في االقليم. 
ووفقا ملصدر سياســي مطلع فان 
اجلانبني ســيبحثان فــي اجتماع 
الثالثــاء، تقريرا اعدتــه اربع جلان 
تشكلت بني احلزبني، يتضمن الية 
وملفي  االقليم  احلكومة  تشكيل 

كركــوك وبغداد وتوزيــع املناصب 
وتوقيــع اتفــاق بينهمــا يتمــد 

للسنوات االربع املقبلة.
ان  واضاف املصدر للصباح اجلديد، 
اجتماع الثالثاء ســيكون حاسما 
وستوضع فيه النقاط على احلروف 
حول اغلب املســائل العالقة بني 

احلزبني.
احلــزب  ان  املصــدر،  واضــاف 
الدميقراطــي ســيطالب االحتــاد 
الوطني، خالل االجتماع، تســمية 
رئيس  مرشحيه لشــغل منصب 
برملــان كردســتان ونائــب رئيس 
اســبوع  خالل  االقليم  حكومــة 
هيئة  اختيار  بعدهــا  ليتم  واحد، 

ايام،  البرملان خالل عــدة  رئاســة 
لينهــي بذلــك برملان كردســتان 
جلســته االولــى التــي بقيــت 
مفتوحة منذ اشــهر دون مسوغ 

قانوني.
وتابع املصــدر، »ان االحتاد الوطني 
جميع  رســمي  وبشكل  سيقدم 
مطالبــه للحــزب الدميقراطــي 
ضمنهــا  والتــي  الكردســتاني، 
بخارطة طريق، وســط ترجيحات 
اغلــب  االخيــر علــى  مبوافقــة 
مطالب  االحتاد الوطني، خاصة ان 
تباحثا وبشــكل شفهي  اجلانبني 
الوطني  االحتاد  مشروع  بخصوص 
والشــراكة  احلكم  الدارة مفاصل 

واالصالح في شــتى مؤسســات 
االقليم.

اليوم  عقده  مقررا  االجتماع  وكان 
االثنني اال انه تأجل نظرا النشغال 
االحزاب السياســية واملؤسسات 
الرســمية في االقليم، مبراســم 
اعادة جثمان امير الطائفة االيزدية 
االمير حتسني بك من املانيا ملواراته 
الثرى في مســقط رأسه مبنطقة 

شيخان. 
بــدوره اكــد ســكرتير املكتــب 
السياســي للحــزب الدميقراطي 
فاضل ميراني فــي احدث تصريح 
تابعته الصباح اجلديد ، ان اجلانبان 
ينبغ ان ينها اجلــدل الدائر بينهما 

وينبغــي ان يتوصــال الــى اتفاق 
خالل اجتمــاع الثالثاء يفضي الى 
حكومة  تشــكيل  في  االســراع 
االقليم مشــرا الى ان تشــكيل 
حكومــة االقليم اهم من الصراع 

الدائر بيننا حول كركوك وبغداد.
واضــاف، الميكــن ان نربــط بــني 
تشكيل حكومة االقليم وتسوية 
ملف كركــوك الن قضية كركوك 
ليســت جديــدة وهي مشــكلة 
مستمرة منذ مئة عام، واردف لذا 
ينبغــي ان نعمل اوال على االنتهاء 
االقليم،  مؤسســات  بنــاء  مــن 
االوضاع في  نتجه لتطبيع  بعدها 

كركوك.  

اجتماع حاسم لالتحاد مع الديمقراطي
بشأن تشكيل حكومة اإلقليم غدًا الثالثاء

تجري خالله تسمية مرشحي االتحاد لرئاسة البرلمان ونائب رئيس حكومة اإلقليم

شعار احلزبني الكرديني االحتاد والدميقراطي

كان اجتماع االتحاد الوطني 
والديمقراطي قد تأجل 
االسبوع المنصرم الى 
االسبوع الجاري، عقب 
التصعيد االعالمي الذي 
اعقب ارتفاع حدة التوتر اثر 
تصريح ادلى به سكرتير 
المكتب السياسي للحزب 
الديمقراطي فاضل ميراني، 
وصفه االتحاد بانها غير 
مسؤولة وال تهدف الى 
انهاء الجدل واالتفاق على 
الية مناسبة لتوزيع المناصب 
واالتفاق على برنامج عمل 
الحكومة المقبلة

مــا متخض عن اللقاء االخير لرئيــس الوزراء العراقي 
عــادل عبد املهدي ونظيره االردني الــرزاز على احلدود 
العراقية االردنية  ميثل تفعيال حيا للتعاون االقتصادي 
بني البلدين الشــقيقني وتتويجــا جملموعة من الرؤى 
لطاملا حتدث عنها الســيد عبد املهدي قبل استيزاره 
مبنصب رئيس الوزراء حيث افصح عن افكاره في اجملال 
االقتصادي وســعيه لتطبيق برنامجه احلكومي من 
اجل ان ياخذ العراق مكانته احلقيقية ومبا ينســجم 
وحجــم الثــروات والطاقات التي ميتلكهــا واذا كان 
هذا التعاون هو فاحتــة االتفاقيات بني العراق والدول 
العربية واالجنبية فــان التمعن والتدقيق في فقرات 
االتفاقيــة التي جرى توقيعها في الشــهور املاضية 
يتطلــب حرصا عراقيا واردنيا فــي نفس الوقت على 
جلب املكاسب للشعبني الشــقيقني فمحاور هذه 
االتفاقيــة نصــت علــى مجموعة مــن االمتيازات 
املتمثلــة بالتخفيــض الضريبــي وتبادل الســلع 
ومقايضتها مبوارد النفط وبالتالي فان االفاق ستكون 
واســعة من اجل متثيــل ههذ االتفاقيــة على ارض 
الواقع وابعاد الهواجس السياسية التي انطلقت مع 
االعالن عن هذه االتفاقية حيث انبرى عدد من اعضاء 
مجلس النواب الســتباق هذا احلدث والتشكيك في 
نتائجه فيما يحاول اخرون عبر منابر االعالم حتشــيد 
الراي العــام العراقي باجتاه اجهــاض هذه االتفاقية 
او وقفهــا او عرقلتهــا مبا مينحهــم الظهور مبظهر 
املدافع عن مصالح العــراق ومحاولة اجترار املاضي 
والطعــن ببعض املواقــف االردنية جتــاه العراق في 
مراحل مختلفة وهنا البد ملثــل هؤالء ان يوزنوا هذه 
اخلطوة مبيزان العدالة واالنصاف مبا يعزز سعي العراق 
للتعامل السياســي واالقتصادي باطر جديدة متكنه 
من اخلروج من املشــاكل السياســية واملالية التي 
تعترض طريق نهوضه واســتعادته المكانياته التي 
تســبب االرهاب واحلرب عليه في بعثرتها واستنزاف 
طاقاته البشرية وتاخره في اجملاالت احليوية ملؤشرات 
النمو االقتصادي العاملي ومبا يوازي تطلعات العراقيني 
ملغادرة االســاليب القدمية اليت تعكز عليها رؤوساء 
الوزراء الســابقني الذين افتقد بعضهم رؤيا سليمة 
في مجال تطويــر العالقات اخلارجية بني العراق ودول 
اجلوار وليكن حسن النية والتفاؤل هو السمة الغالبة 
عند احلديث عن مثل هذه االتفاقيات مع احلرص على 
التطبيق الســليم مبا يحفظ حقوق العراق وشعبه 

ومبا ينفع دول املنطقة .

 خطوة مهمة

د. علي شمخي 

2

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

العامة من  املنصــور  تعــد شــركة 
الشــركات الكبيرة واملهمة في وزارة 
الصناعة واملعادن والتي تختص بانتاج 
منظومــات الطاقة الشمســية ذات 
االستعماالت املتعددة وحسب الطلب 
الطاقة  والتي تســتعمل بديال عــن 
الكهربائية الوطنيــة التي تعاني من 

مشكالت كبيرة في االنتاج والنقل .
كما تقوم الشــركة بانتــاج الغازات 
الطبيــة التــي مــن اهمهــا غــاز 
االوكسجني الطبي والذي يسوق لسد 
حاجــة مستشــفيات وزارة الصحة 
التي  الصناعية  الغــازات  الى  اضافة 
تشــمل غاز االوكسجني والنيتروجني 
واالركــون فضال عــن انتاجهــا مياه 
الشــرب الصحية واملــاء الالايوني ذي 
اخملتلفة  الصناعيــة  االســتعماالت 
باالعمــال  قيامهــا  الــى  اضافــة 
بتصميــم  املتمثلــة  الهندســية 
وتنصيب محطات الطاقة الشمسية 
وخزانــات وشــبكات توزيــع الغازات 
الصناعية اضافــة الى تصميم وبناء 
النابيب  الكاثودية  احلمايــة  محطات 
الطاقة  باستعمال منظومات  النفط 
محطــات  وتنصيــب  الشمســية 
 ) R.O( تصفية وحتلية املياه ومحطات

الصناعية . 
وتخدم منتجات الشــركة العديد من 
اجلهات سواء القطاع العام او القطاع 
اخلاص وتتميز منتجاتها باجلودة وفترة 

الضمان االمــر الذي ادى الى امتالكها 
جميع اخلدمات الصناعية التي تنجح 
هــذه الصناعة وقد قامت الشــركة 
بتنفيــذ العديد من املشــاريع ضمن 
تخصيصــات اخلطــة االســتثمارية 
للنهوض بواقع الشركة ومن ضمنها 
تنصيب وتشــغيل معمل انتاج الواح 
الطاقة الشمسية طاقة 3 ميكا واط 
/ سنة ومعمل غاز وسائل االوكسجني 
3600 لتر/ يــوم ومعمل النتاج  طاقة 
مياه الشــرب الصحية املعبأة طاقة 
6000 عبوة / ســاعة. وتقوم الشركة 
حاليا بأكمال املراحل النهائية لتأهيل 
احد املعامل الرئيسة املتخصصة في 
انتاج غاز وســائل االوكسجني طاقة 

9600 لتر/اليوم . 
وحتدث مدير عام الشــركة غازي كرمي 
عباس قائال ان شــركة املنصور تنفذ 
العديد من املشاريع اخلدمية لقطاعات 
مختلفة شــملت اتفاقهــا مع وزارة 
الكهرباء لغرض ابــرام عقدا يتضمن 
في  املوجودة  الشمسية  االلواح  جمع 
شــوارع بغداد واجراء اعمال الفحص 
والتأهيــل ونصبهــا في مقــر وزارة 
الكهربــاء لغرض تشــغيلها بصورة 

تتزامن مع املنظومة الكهربائية . 
ان الشركة متتلك  العام  املدير  واضاف 
خطــا انتاجيا متكامــال النتاج الواح 
الطاقة الشمسية ذات منشأ ايطالي 
وهو يعمل مبواصفة شــركة سيمنز 
االملانية ، مشــيرا الى ان هذه االلواح 
قــدرة )90 واطــا - 250 واطا (  وهو ما 
وللشــركة مالك  عامليا  بــه  معمول 

بنصب  متخصــص  وفني  هندســي 
الشمسية  الطاقة  ومنظومات  الواح 
وصيانتها موقعيا وبشكل دوري وهذا 
ما ملســته وزارة الكهربــاء من كفاءة 
اللواح ومنظومات الطاقة الشمسية 
والتي اثبتت جناحهــا في املواقع التي 
مت جتهيزها ونصبهــا فيها ، مبينا بان 
الشمســية هي  الطاقة  منظومــة 
منظومــة متكاملــة ذات تصميــم 
متميز وعمر تشــغيلي طويل عكس 

االلــواح واملنظومات املســتوردة التي 
متتاز بقلة كفاءتها وعمرها القصير . 

واوضح املدير العام ان الشركة تسعى 
الــى تطوير عملها فــي مصنع الواح 
الطاقة الشمســية من خالل تعزيزه 
ومتطورة  حديثــة  ومعدات  بخطوط 
حيث تقوم الشــركة باســتيراد خط 
انتاجــي جديــد ضمــن تخصيصات 
اخلطة االســتثمارية النتاج شــرائح 
بثالثة اقطاب بدال من الشــرائح ذات 

الثالث  ذات  الشــرائح  وان  القطبــني 
اقطاب هو ما معمول به عامليا والنها 
تســعى دائمــا الى تقــدمي كل ماهو 

افضل ومتطور خلدمة البلد . 
وبــني املدير العام ان الشــركة كونها 
الرائدة في مجال تصنيع الواح الطاقة 
التي  العاملية  واملواصفات  الشمسية 
تعتمدها واخلبرات والكفاءات العاملة 
فيها فقــد مت منحهــا تخويل  منح 
شــهادة فحص للجهــات املتعاقدة 

خارجيــا في مجــال الــواح الطاقة 
الشمســية من قبل اجلهــاز املركزي 
النوعيــة  والســيطرة  للتقييــس 
فاحصة في هذا  واعتمادها كجهــة 

اجملال . 
واشار الى تشكيل فرق عمل مشتركة 
بــني الشــركة ووزارة الكهرباء لوضع 
الشمسي  السخان  ملنح  معينة  آلية 
الى املواطنني لغــرض تخفيف الثقل 
 ، الكهربائية  الطاقــة  علــى  الكبير 
وان الشركة تســير بخطوات عملية 
متقدمة في هذا اجملال ويجب ان يكون 
اســتعمال الســخان الشمسي من 
قبل املواطن العراقي على وفق قوانني 

تلزمه باالستعمال. 
علــى الصعيد ذاته نفذت الشــركة 
الطاقــة  مشــاريع  مــن  العديــد 
الشمســية منها توقيعها عقدا مع 
الصناعي  والتطويــر  البحــث  هيئة 
احدى شــركات الــوزارة الشــقيقة 
لغــرض جتهيزهم بـــ )565( من الواح 
الطاقة الشمســية ذو قــدرة )250( 
واطــا وحســب املواصفــات الفنية 
املطلوبــة بكلفة بلغــت 367 مليون 
دينار  اضافة الى توقيعها عقودا عدة  
مع وزارة النفط/شركة توزيع املنتجات 
حماية  مبحطات  لتجهيزها  النفطية 
الشمســية  بالطاقة  تعمل  كاثودية 
والتــي تســتعمل حلمايــة األنابيب 
الناقلــة للنفط واحلفــاظ عليها من 
التصدي والتــآكل عبر التقادم بالزمن 
ورطوبــة األتربة اضافــة الى جتهيزها 
بالطاقة  تعمــل  انــارة  مبنظومــات 

الشمســية خاصة وان مشاريع وزارة 
النفــط تكون في مناطق نائية بعيدة 
عن مصادر الطاقــة الكهربائية ، وان 
جناح هــذه العقود  نتيجــة للخبرات 
املتراكمة في مجال تطبيقات الطاقة 
للتطورات  ومواكبتهــا  الشمســية 
العلمية والتكنولوجية املتطورة وانها 
مســتمرة بتنفيذ وتقــدمي كل ماهو 
االســاليب  واعتماد  ومتطــور  جديد 
والتكنولوجيا احلديثة في العمل الذي 
يؤدي الى النهوض بالصناعة العراقية 

 .
واضــاف انها بصدد اســتيراد مصنع 
جديد للغــازات الطبيــة اضافة الى 
مصنعني يعمالن في داخل الشــركة 
لغــرض ســد حاجة املستشــفيات 
العراقية من الغازات الطبية واحلد من 
اســتعمال الغازات املستوردة الرديئة 
داخل املستشــفيات وان هذا املشروع 
يعد من املشــاريع العمالقة للشركة 
والتي ميكن من خاللها تغطية حاجة 
البلد من الغازات الطبية التي تنتجها 
تخضع  بانها  متتــاز  والتي  الشــركة 
الطبية  والقياســات  املواصفات  الى 
العامليــة املعتمدة ، وتتميــز بالنقاوة 
العالية التي التقل عن )99,9 % (حيث 
تسعى لتطوير نشاطها اخلاص بأنتاج 
لتلبية  والصناعية  الطبيــة  الغازات 
احمللية  واالسواق  املستشفيات  حاجة 
ودوائر الدولة االخــرى من خالل اعادة 
تأهيل معاملها احلالية وجتهيز معامل 
جديدة ملواكبة التطورات احلاصلة في 

هذا اجملال .

لتتزامن مع المنظومة الكهربائية

الصناعة تتفق مع الكهرباء على جمع االلواح الشمسية في بغداد وتشغيلها

االلواح الشمسية في شوارع بغداد
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بغداد - الصباح الجديد:
أصــدرت احملكمة االحتاديــة العليا حكماً 
دستورياً بشأن )االتفاق اجلنائي( الوارد في 
قانون العقوبات رقم )111( لســنة 1969، 
منوهة إلى أن مفهومه يختلف عن حرية 

التعبير الواردة في الدستور.
وقال املتحدث الرســمي للمحكمة إياس 
الســاموك إن "احملكمــة االحتادية العليا 
عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت 
كافة،  االعضاء  القضــاة  وحضور  احملمود 
ونظــرت دعوى خاصم فيهــا املدعي كل 
من رئيس مجلــس النواب ورئيس مجلس 

القضاء/ اضافة لوظيفتهما".
واضــاف الســاموك، أن "املدعــي طعن 
مبوجب عريضة دعواه بعدم دستورية املادة 
(56( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 

1969، التي تعاقــب كل عضو في اتفاق 
جنائي بالعقوبة احملددة لكل جرمية كانت 
موضوع االتفــاق اجلنائي ولو لم يشــرع 

بارتكابها".
وأشــار، إلى أن "احملكمــة االحتادية العليا 
وجدت أن احكام االتفاق اجلنائي قد ذكرت 
فــي املواد )-55 59( من قانــون العقوبات، 
ومنهــا يتضح ان االتفاق اجلنائي هو وجود 
شــخصية او اكثــر اتفقا علــى ارتكاب 
او جنحه  القانــون كجناية  فعل يجرمه 
وكان  والتزويــر،  واالحتيــال  كالســرقة 
هذا االتفــاق منظماً ومســتمراً ولو ملدة 

قصيرة".
وتابــع املتحــدث الرســمي، أن "احملكمة 
أوضحت معنــى ذلك بانه اجلرمية موضوع 
االتفاق من شــانها ان تتعــرض الى امن 

اجملتمــع او الحد اشــخاصه الطبيعية او 
املعنويــة وتدل على ســلوك منحرف من 

اعضاء هذا االتفاق".
وأستطرد أن، "احملكمة ذهبت في حكمها 
إلــى أن هذا الفعــل  يلــزم ان يعالج اما 
بالعقوبــة مــع االصــالح او بالعفو عن 
باخبار السلطات  املبادرة  اذا متت  العقوبة 
العامــة قبل وقوع اجلرمية و قبل قيام تلك 
السلطات بالتحرك ضد اجلناة كما تقضي 

بذلك املادة )59( من قانون العقوبات".
وذكر الســاموك، أن "املدعي اســتند إلى 
املــادة )38/ اوال( من الدســتور التي تنص 
علــى "تكفل الدولة مبــا ال يخل بالنظام 
العام واالداب:- اوالً: حرية التعبير عن  الراي 

بكل الوسائل".
وبــني الســاموك، أن "احملكمــة االحتادية 

العليا وجدت أن هدف هــذا النص مغاير 
للهدف الذي يريده املدعي في دعواه، ذلك 
ان حرية التعبير عن الــراي مرتبطة مبا ال 
يخل بالنظــام واالداب، واالتفــاق اجلنائي 
كما تقدم مخالف كل اخملالفه مع النظام 
العام واالداب العامه كما أن ما ذهب اليه 
القضاء املصــري في احــد قراراته بهذا 
اخلصوص فال يتقيد بــه القضاء العراقي 

الختالف املوجبات واملكان والزمان".
ومضى الســاموك، إلى ان "احملكمة قررت 
رد الدعوى ضد املدعــي عليه االول رئيس 
مجلس النواب/ اضافــة لوظيفته، لعدم 
اســتنادها إلى ســند من الدســتور، ورد 
الدعــوى ضد املدعي عليــه الثاني رئيس 
مجلس القضاء االعلى/ اضافة لوظيفته، 

لعدم توجه اخلصومة". 

المحكمة االتحادية العليا ترد دعوى بشأن االتفاق الجنائي وتعده مخالفا للنظام واالداب
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الملف األمني

بغداد – عملية امنية 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة بغداد امــس االحد اعتقال 
شخصني بعملية امنية ينتحالن صفة 

ضابطني وسط العاصمة.
وقال املصــدر إن "مفارز فــوج طوارئ 
بغــداد األول / الســرية الثانية القت 
بعملية امنيــة القبض على متهمني 
اثنني بإنتحال صفة ضباط برتبة مقدم 
واآلخر برتبة رائد وسط العاصمة بغداد 
" ، الفتــا الى ان القــوات االمنية تعلن 
بني فترة واخرى عن اعتقال العديد من 

املطلوبني بتهم مختلفة

ديالى – استهداف نقطة تفتيش
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحد أن احد افراد شرطة النفط 

قتــل واصيب اخر بهجــوم لـ"داعش" 
على نقطة تفتيش تابعة له في ديالى.
وقال املصــدر ان "عناصــر من داعش 
شــنوا هجوما على نقطة تفتي تابعة 
لشــرطة النفط في قضــاء بهرز في 
ديالــى، مــا ادى الى مقتل احــد افراد 
الشرطة واصابة اخر" ، مضيفا ان "قوة 
امنية طوقــت مكان احلــادث، ونقلت 
اجلثة الى الطــب العدلي واملصاب الى 

مستشفى قريب لتلقي العالج".

بابل – اعتقال ارهابي  
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة بابل امس االحــد عن القاء 
القبض على مطلوب بتهم االرهاب في 
نقطة تفتيش أمنية شمالي احملافظة.

وأضــاف املصدر ان قوة من الشــرطة 
باالشــتراك والتعاون مع االستخبارات 

وجهاز األمــن الوطني متكنت من القاء 
القبــض علــى متهم مطلــوب على 
وفق املادة الرابعــة من قانون مكافحة 
االرهاب  ، بكمني امني ضمن ســيطرة 
الشهيد سالم شنون شمالي احملافظة 
بياناته الشخصية في  ، بعد مطابقة 

احلواسيب األمنية. 

صالح الدين – قصف جوي 
اعلن مركز االعالم االمني امس االحد، 
الدولي قصــف عناصر  التحالــف  ان 
بجبال  االرهابي  "داعــش"  تنظيم  من 

مكحول.
وقال املركز ان "طائرات التحالف الدولي 
نفــذت ضربــات ناجحة، اســتهدفت 
خاللهــا عناصــر ارهابية مــن داعش 
األجرامــي كانوا مختبئــني في جبال 
محافظة  ضمــن  وحمرين  مكحــول 

صالح الدين" ، مضيفــا ان "الضربات 
وفق معلومات استخبارية  نفذت على 
دقيقــة ومتابعــة مســتمرة"، وانها 
"جاءت بالتنســيق مع قيادة العمليات 

املشتركة". 

االنبار – تفجير عبوات 
اعلــن الناطق باســم مركــز اإلعالم 
األمني امس االحد عن تفجير 68 عبوة 
ناســفة وتفكيك دار ملغمة في عدد 

من مناطق محافظة االنبار.
وقال الناطق العميد يحيى رســول إن 
"القــوات األمنية في قيــادة عمليات 
االنبــار متكنت مــن تفجيــر ٦٨ عبوة 
ناســفة، كما فككت دارا ملغما ، في 
أيضــًا من تفجيــر حزام  حني متكنت 
ناســف من مخلفات عصابات داعش 
املســؤولية"  قاطع  ضمــن  االرهابية 

، مضيفــا أن "قيادة عمليــات اجلزيرة 
نفذت واجبا لتطهيــر طريق من قاعة 
عني األسد اجلوية الى سيطرة العكبة 

."

الديوانية – حملة دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االحــد ان مفارز امنية 
متكنت مــن إلقاء القبــض على عدد 
وذلك  املتهمني بقضايــا مختلفة  من 
خالل حملة واسعة قامت بها للبحث 
إلقاء  مذكرات  وتنفيــذ  املطلوبني  عن 
اإلجــراءات  اتخاذ  القبــض  فيمــا مت 

القانونية بحقهم.
واضاف املصدر ان دوريات مراكز  شرطة 
الســنية واملهناوية واحلمزة متكنت من 
القبض على عدة متهمني مبواد قانونية 
مختلفــة حيــث مت اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهــم والتحقيق معهم 
في التهم املسندة اليهم.

نينوى – اعتقال ارهابيني 
الناطــق باســم وزارة الداخلية  أعلن 
امس االحد عــن القــاء القبض على 
مهرب أســلحة وضبط 5 بنادق "برنو" 
بحوزته في قضاء تلعفر غربي املوصل 

مبحافظة نينوى.
وقــال الناطــق اللواء ســعد معن إن 
"مكتب مكافحة إجــرام تلعفر التابع 
ملديرية مكافحة اجرام قيادة شــرطة 
نينوى، وبناًء على معلومات إستخبارية 
دقيقة، القى القبض على أحد مهربي 
األسلحة مع عجلته نوع )كيا حمل( في 
منطقة تلعفر غــرب مدينة املوصل"، 
مشيرا الى ضبط ")خمسة( بنادق نوع 

)برنو( مخفية في جانب العجلة" .

البصرة – انفجار صوتية 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
بــأن مجهولني  االحد،  امــس  البصرة 
فجروا عبوة صوتية على دار ســكنية 

تقع في قضاء الزبير.
وقال املصدر إن "داراً ســكنية تقع في 
منطقــة ضمــن مركز قضــاء الزبير 
تعرضت في ســاعة متأخرة من الليل 
الى تفجير عبوة صوتية محلية الصنع 
وان  الــدار"،  وضعها مجهولــون قرب 
الذي سمع دويه في مناطق  "التفجير 
مجاورة تســبب بأضرار بســيطة في 
واجهــة الدار، وال توجــد أي إصابات" ، 
الفتا الى أن "القــوات األمنية تواجدت 
في محــل احلــادث، وفتحــت حتقيقاً 
لكشــف مالبســاته والتعــرف على 

هويات اجلناة".

اعتقال شخصين ينتحالن صفة ضابطين وسط بغداد * الطيران يقصف عناصر ارهابية في جبال مكحول 
تفجير 68 عبوة وتفكيك دار ملغمة في محافظة االنبار* انفجار عبوة صوتية على دار سكنية بقضاء الزبير

نينوى ـ خدر خالت:

املــدن التــي تخرج مــن حروب 
مصيرين  امــام  تبقى  مدمــرة، 
اثنني، اما حركــة االعمار والبناء 
الســريع، او االهمــال القاتــل 
والفظيع، لكــن املوصل، املدينة 
الظــروف  كل  تتحــدى  التــي 
والقواعد التاريخية، ترفض ذلك، 
حيث  القاعــدة،  هذه  وتكســر 
تتوهج ليال وتتألــق بجمال نادر 
وخالب، وفي النهار تظهر عيوب 
اجلميلة،  العــروس  "ماكيــاج" 
واالهمال  القبح  وتتعرى مكامن 
والتلكــؤ في اصالح ما افســد 

الدهر والعطار معا.
تختفي  الشــمس،  مغيب  بعد 
كل  الناظريــن  عيــون  امــام 
"الطســات" في شوارع املدينة، 
وتختفي معها مناظر اخلراب في 
"املدينة القدمية" وتسكن اوجاع 
الفقــراء واملعوزيــن واحملتاجني.. 
وتتألق االنوار في شــوارع مدينة 
شــوارع  حرب  اعنف  شــهدت 
وتشــع  وارضي،  وقصف جــوي 
الظالم  من  الكثير  لتطرد  االنوار 
احلالك، ولسان حال املدينة يقول 

"انا امرض وال اموت".
احلقوقيــة  الناشــطة  تقــول 
املوصلية اســماء يونــس القزاز 
لـ "الصبــاح اجلديد" ان "مدينة 
عنها  تختلف  الليل  في  املوصل 
في النهــار، بل انها فــي الليل 
أجمل بكثير، حيث االنوار واحملال 
التي تبقى مفتوحة لوقت متأخر، 
وضجيج واضواء السيارات، وهذه 
االجواء الشتائية الساحرة، ورمبا 
الكثير لــو رأى هــذا املنظر رمبا 
اعتقد انها ليست املوصل، التي 
كانــت بقبضة تنظيــم داعش 

االرهابي قبل اقل من سنتني".
واضافــت "املوصل هــي مدينة 
جميلة اصــال، فهي ام الربيعني، 
وهذا االســم لم يــأت اعتباطا، 
بالربيع،  بل الن خريفها يشــبه 
وهي باالصــل لها ربيع حقيقي، 
سياحية  مدينة  املوصل  ان  كما 
بامتياز، واطرافها سواء بجنوبها 
وشرقها وشــمالها تعد مناطق 

سياحية رائعة".

وترى القــزاز ان "ضجيج الباعة 
الذيــن يبحثون عن  املتجولــني 
عائالتهــم،  وارزاق  ارزاقهــم 
والفوضى باحلركة املرورية بسبب 
االنفالت فــي اغلب املفاصل في 
املدينة، والنفايات التي تنتشــر 
املناطق  باغلب  بشكل عشوائي 
بقلب املدينة في ساعات النهار، 
تختفي كلها ليال، وتتألق املدينة 

باالضواء املبهرة".
ليس  "لكن  بالقول  وتســتدرك 
كل شــوارع املوصــل كذلــك، 
فاغلبيتها ما زالت تفتقد االنارة، 

ويزيدها الليل وحشة".
وفــي املدينة القدميــة، تعكس 
اضــواء الكهرباء مــن االعمدة 

في بعض الشــوارع شــيئا من 
جمال هذه املنطقة التي ضربها 
اخلــراب، وطالتهــا يــد االعمار 
من  وبالرغم  بشــكل خجــول، 
احملال التجارية القليلة املفتوحة 
نهــارا واملغلقة ليــال، اال ان الق 
الضياء يحكي حكايا عن جمال 
التي يؤطرها  املناطق  غابر لهذه 
مشهد عمراني تتميز به املوصل، 
حيث االزقة الضيقة التي تفتح 
الواسعة شبه  للشوارع  قلوبها 

املهجورة ليال.
فيمــا يــرى الناشــط املوصلي 
محمد حسني احليالي ان "جمال 
املوصــل ليال فــي ايامنــا هذه 
يعكس اصــرار اهلها على عودة 

لشــرايينها  الطبيعية  احليــاة 
برغــم كل ما اصابنــا من دمار 

وخراب".
لـ "الصباح  ويضيف في حديثه 
ميكن  ما  "هنالــك  ان  اجلديــد" 
نقــاط  او  بــؤر،  نســميها  ان 
مشــعة ومتوهجة في املوصل، 
الغابات  منطقــة  هنالك  حيث 
الســياحية التي تشع بالسحر 
والنور واجلمال كل ليلة، وهنالك 
الثقافية،  اجملموعــة  منطقــة 
والزهور، وغيرها، كلها تزهو ليال 
وتتبختر باجلمال املوصلي الليلي، 
ونحــن نتمنى ان يســتمر هذا 
يراه  النهــار، كي  بوضح  اجلمال 
العالم اجمــع ويدرك ان املوصل 

جميلة في النهار مثلما هي في 
الليل".

ولفــت احليالي الــى ان "مراكز 
التوهج ليال باملوصل ستتســع 
وهذا  البعض،  ببعضها  وتلتحم 
ســيحدث الحقــا برغم حجم 
اخلــراب وبرغم حجم الفســاد 
ســنرى  وبالتالي  املستشــري، 
املوصــل كمــا نحبهــا، مدينة 
جميلة في النهار، مثلما يزيدها 

الليل جماال".
في  "الفوضى  ان  الــى  منوهــا 
مدينة املوصــل حاليا، تتحجم، 
املرورية  بالقوانني  االلتــزام  وبات 
مثال، يــزداد يوما بعــد يوم اخر، 
وهنالــك حركة اعمــار ال بأس 

بها برغم انهــا من منظمات او 
بجهود فردية مــن ابناء املدينة، 
وايضــا هنالك جهــد حكومي 
خجول، لكن باحملصلة نحن امام 
ورشة عمل تتنامى وتتسع، وهذا 
اي مواطن يعشق هذه  يريده  ما 

املدينة".
ان "اعــادة احلياة  وعّد احليالــي 
للموصل، ال ميكن ان يحدث بليلة 
وضحاها، الن حجم اخلراب كبير 
جدا، لكن ما نراه من الق وجمال 
في ليالي املوصــل، حيث االنوار 
املدينة  ان هذه  والضياء، يؤكــد 
وتستعيد  عافيتها،  ستستعيد 
العراق  على مســتوى  مكانتها 

ولو بعد حني".

بعد مغيب الشمس، 
تختفي امام عيون 
الناظرين كل 
"الطسات" في شوارع 
المدينة، وتختفي 
معها مناظر الخراب 
في "المدينة القديمة" 
وتسكن اوجاع 
الفقراء والمعوزين 
والمحتاجين.. وتتألق 
االنوار في شوارع 
مدينة شهدت اعنف 
حرب شوارع وقصف 
جوي وارضي

الليل.. ُيخفي عيوب الموصل ويعكس ألقها وتوهجها
تبدو في الظالم أجمل بكثير

العراق الرابح األكبر في االتفاقية 
مع األردن ومكسبه 3 مليار دوالر 

سنويا و100 الف فرصة عمل
كما انه االتفاق سيساعد في سرعة 
البلدين  دخول البضائع والســلع بني 
وهو ما يجعلها حتافظ على جودتها، 
التي  الروتينية  االجــراءات  عــن  بدال 
بقاء  نتيجة  البضائع،  تقلل من جودة 
الشــاحنات التي تنقلها ألسابيع في 

املنافذ الكمركية".

اإلصالح: اخلالفات شّلت أداء 
مجلس النواب خالل الفصل األول 

واجلت 110 من مشاريع قوانني
ونّوه الدفاعي، إلى أن "البرملان انشغل 
الوزارية  الكابينــة  علــى  بالصــراع 
انتهاء  واســتمر في خالفات لغايــة 

الفصل التشريعي
ونّوه إلــى أن "الكتل لم حتصل بينها 
توافق علــى امللفــات اخلالفية اخرى، 
والســيما موضوع الــوزارات األمنية 

التي بقيت تدار بالوكالة لغاية االن".
"انقســام مجلس  أن  الدفاعي،  وأورد 
النواب إلــى كتلتني كبيرتني كان احد 
اســباب هذا اخلالف فلكل جبهة رأي 

في املوضوعات الرئيسة".
واستطرد أن "هذا االنقسام كنا ننتظر 
منه تقوية مجلس النواب، لكن الذي 
حصل هو أن اخلــالف انعكس أنصب 

بنحو تام على الكابينة الوزارية".
وشــدد النائب عن االصــالح، على أن 
"110 قانونــاً كان فــي ادراج مجلس 
الســابقة متت  الــدورة  النــواب من 

إعادتها إلى مجلس الــوزراء من أجل 
النظر فيها وفــق البرنامج احلكومي 

احلالي".
وأفاد بأن "املشاريع التي عادت إلينا مرة 
أخرى بعد تدقيقهــا انهينا القراءتني 
األولى والثانية بحق قسم منها، لكن 
األداء ليس باملســتوى املطلوب لغاية 

االن".
ومضــى الدفاعــي، إلــى أن ""اغلب 
النواب احلاليني من اجلدد وبنسبة 80% 
وهذا يعني عدم امتالك اغلب أعضاء 
اجمللس اخلبــرة الكافيــة، وذلك يؤدي 
مبجملــه إلى تلكأ فــي بداية العمل 

التشريعي".
التحالف  القيادي في  من جانبه، ذكر 
عبد اهلل الزيــدي أن "مجلس النواب 
التشــريعي  امامــه خــالل الفصل 
القادم عدد من املهام اجلسيمة عليه 
اجنازها سواء على اجلانب التشريعي أو 

الرقابي".
إلى  تصريــح  في  الزيــدي،  واضــاف 
"الكتــل  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
السياســية عليها أن تســتغل هذه 
العطلة من أجل اجللوس على طاولة 
مستديرة يتم فيها تسوية املشكالت 

العالقة".
يجــب  اللجــان  "رئاســات  أن  وزاد، 
حسمها بني مكونات اجمللس من أجل 
النهوض بالواقع التشريعي الذي كان 
الدورات  من مشــكالت طيلة  يعاني 

االنتخابية السابقة".
وأكمــل الزيدي بالقــول، إن "التقارب 
بني كتلتي البنــاء واإلصالح يجب أن 

يحصل من أجل دعــم حكومة عادل 
عبــد املهدي في تقــدمي اخلدمات إلى 

املواطن العراقي".
يشــار إلى أن مجلس النواب كان قد 
اعلن عــن انتهاء فصله التشــريعي 
االول بعــد اقراره قانــون املوازنة لعام 

.2019

اردوغان في بغداد بعد آذار املقبل 
ووزير خارجيته سيسبقه متهيدا 

للزيارة 
وأضــاف أن رجــال األعمــال األتراك 
سيستفيدون من القرض املذكور، وأنه 
التي  املشاريع  في  استخدامه  سيتم 
ســينفذها رجال األعمال األتراك في 

العراق وإلنعاش التجارة بني اجلانبني.

متديد فترة استكمال تسجيل 
األحزاب حتى الثالث الشهر املقبل 
واشــار البيان الى ان " هــذا التمديد 
يشــمل االحزاب السياسية التي لم 
تستكمل اجراءات التسجيل ملراجعة 
والتنظيمات  االحــزاب  شــؤون  دائرة 
اســتكمال  لغــرض  السياســية 
اجراءاتهــا وبخالفــه ســيتم اتخاذ 
االجــراءات القانونيــة بحقهم وفقا 

للقانون ذاته".

صناعة السيارات جتهز وزارة النفط 
بـ)70( صهريجا نوع سكانيا

وقدرتها  الشــركة  اســتعداد  مبديا 
وتلبية حاجة جميع  ورفد  على جتهيز 
واحملافظات  الدولة  ومؤسسات  وزارات 

من شتى االليات واملعدات التي يجري 
جتميعهــا فــي اخلطــوط االنتاجية 
ملصنع الشــاحنات واالبدان واحلافالت 
وبايــدي مــالكات هندســية وفنية 

عراقية متميزة.

خبراء: استحداث "مجلس 
مكافحة الفساد األعلى" ال يخالف 

الدستور
، كونه مرتبط بنحو مباشــر برئيس 

مجلس الوزراء".
"تشــكيل  أن  الشــويلي،  وأضــاف 
اجمللس جاء بأمــر ديواني يحمل الرقم 
70 لســنة 2019، ومن هنا اكتســب 
شرعيته القانونية، ويتألف من هيكل 

رقابي مشترك".
وأشــار، إلى أن "الهيــكل يضم في 
عضويته قاضيني يجري تنســيبهما 
ورئيس  األعلى،  القضــاء  من مجلس 
هيئــة النزاهة، ورئيس ديــوان الرقابة 
املاليــة، وممثل عن مكاتب املفتشــني 

العموميني، وممثل عن االدعاء العام". 
ولفت الشويلي، إلى أن "املهام األولى 
للمجلــس هو التنســيق بني اجلهات 
ذات الطابع الرقابي مثل ديوان الرقابة 
املالية وهيئة النزاهــة وجهاز االدعاء 

العام والدوائر ذات العالقة".
ويجد اخلبير القانوني، أن "الهدف الذي 
يســعى إليه اجمللس هو إيجــاد آلية 
عمل مشتركة لتوحيد اجلهود اخلاصة 
التوصل  أجل  من  الفســاد  مبكافحة 

إلى املتورطني بهدر املال العام".
وبني، أن "املؤشــرات تــدل على وجود 

التشــريعية  الســلطتني  بني  اتفاق 
والتنفيذية من أجل أنشاء هذا اجمللس 

ويكون برئاسة عبد املهدي".
وأكد الشويلي، أن "جدية بدأ يلمسها 
احلالية  االنتخابية  الــدورة  بأن  املتابع 
سوف تشــهد مالحقة لسارقي املال 

العام".
وحتدث عن "آليات جديدة ســوف تتبع 
في الكشــف عــن ملفات الفســاد 
ظهر  وقد  بها  املتورطني  ومحاســبة 
ذلك واضحاً من خالل استحداث هذا 

اجمللس".
"تنسيقاً  أن  بالقول  الشويلي  وأكمل 
على اعلى املســتويات سوف يحصل 
مع الشــرطة الدولية )االنتربول( من 
أجل اســترجاع الهاربــني من املدانني 

بالفساد".
يشــار إلــى أن عبد املهــدي كان قد 
أعلن فــي وقت ســابق عن إنشــاء 
مجلس ملكافحة الفساد وهو قرار أثار 
حفيظة قسم من النواب وعدوه خرقاً 

دستورياً.
 

نائب عن احلكمة: مبادرة احلكيم
اسقطت حجة عدم تنفيذ 

البرنامج احلكومي  
وكان تيــار احلكمة كشــف في وقت 
االصالح  رئيــس حتالــف  أن  ســابق، 
الســيد عمار احلكيم سيقوم بعقد 
والبناء  االصــالح  حتالفي  يجمع  لقاء 
الوزارية  حلل تداعيات اكمال الكابينة 

والدرجات اخلاصة.
وفي هذا الصدد، أكد النائب عن حزب 

العقابي،  حسني  اإلسالمي  الفضيلة 
األحد، إصرار حتالف البناء على ترشيح 
فالح الفياض لوزارة الداخلية، مشيرا 
التشــريعي  الفصل  ان عطلــة  الى 
فرصة جيدة إلطالق مفاوضات شاملة 

حلل ازمة احلكومة.
وقال العقابي فــي تصريح إن “حتالف 
البناء مازال مصرا وبقوة على تسنم 
فالح الفياض حقيبة الداخلية وعدم 

استبداله باي شخص اخر”.
وأضاف ان “العطلة التشــريعية هي 
فرصــة جدية للشــروع فــي عملية 
مفاوضات شاملة حلل ازمة مرشحي 
الــوزارات األربعة املتبقيــة ومتريرهم 

بسلة واحدة”.
واشــار العقابــي إلى ان “اســتمرار 
خلالفــات السياســية علــى إكمال 
الفصل  خــالل  الوزاريــة  الكابينــة 
التشريعي املقبل سيؤدي الى اشغال 
البرملــان وعدم متريــر القوانني املهمة 
التشــريعي  الفصل  في  حصل  كما 

االول”.

السفير الفنزويلي في البالد ينشق 
عن الرئيس مادورو واألخير يرفض 

مهلة 5 شباط
وردا علــى ســؤال حول مــا إذا كانت 
فنزويال تتجه "حلــرب أهلية"، قال "ال 
إجابة قاطعة  اليوم تقدمي  ميكن ألحد 
على هذ الســؤال. كل شيء يعتمد 
على مســتوى العدائية واجلنون لدى 
)الواليات  الشــمالية  االمبراطوريــة 

املتحدة( وحتالفها الغربي".

وأضاف "نحن نعيش في بلدنا بشكل 
بســيط، وال نريد ألحد أن يتدخل في 
شــؤوننا، ونقوم باستعداداتنا للدفاع 

عن بلدنا".
وقــال إن الشــعب الفنزويلي منظم 
للدفاع عن نفسه، مشيرا أنه "أصدر 
ألــف وحدة   50 تعليمــات إلنشــاء 
تلقوا  الذيــن  املواطنني  دفاعية مــن 

تدريبا عسكريا".
وتابــع أن املواطنــني "يعرفــون ماذا 
يفعلون وأيــن يذهبون في حال اندالع 

نزاع محلي أو إقليمي أو دولي".
وتشــهد فنزويال توترا منــذ 23 يناير/

إثــر إعالن  الثانــي املنصرم،  كانــون 
غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبالد، 
العالقات  الرئيس مادورو، قطع  وإعالن 
متهما  واشنطن،  مع  الدبلوماســية 

إياها بـ"تدبير محاولة انقالب ضده".
دونالد  األمريكــي  الرئيــس  وســارع 
ترامــب، باالعتراف بزعيــم املعارضة 
"رئيســا انتقاليــا"، وتبعته كل من 
وكندا واألرجنتني والبرازيل وتشــيلي 
وغواتيماال  وكوســتاريكا  وكولومبيا 
وهنــدوراس وبنمــا وباراغــواي وبيرو 
واإلكــوادور،  واملغــرب  وجورجيــا 
والبرازيل، وشــيلي، وبنما، واألرجنتني، 
وكوستاريكا، وغواتيماال ثم بريطانيا، 
فيما تتمسك روسيا والصني بشرعية 
مادورو رئيســا وحيدا لفنزويال، وتؤيد 
كل مــن تركيا واملكســيك وبوليفيا 
شــرعية مادورو، الــذي أدى قبل أيام 
اليمــني الدســتورية رئيســا لفترة 

جديدة من 6 سنوات.

تتمات ص1

اخماد حريق اندلع في 
مخازن للتمور بكربالء

رصد ٦٠ شائعة 
استهدفت أوضاع
العراق خالل شهر

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر امني في الدفاع املدني امس االحد، بان 

حريقا اندلع في مخازن للتمور مبحافظة كربالء.
وقــال املصدر فــي تصريح صحفــي ان "حريقا 
اندلع صباح يوم امس في مخازن للتمور مبنطقة 
االبراهيميــة مبحافظة كربالء مــا ادى الى احلاق 

اضرار مادية".
واضاف املصدر ان "فرق الدفاع املدني تقوم باخماد 
احلريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندالعه لم تعرف 

لغاية االن".
يذكــر أن بغداد وعدداً من احملافظات تشــهد بني 
فتــرة وأخرى اندالع حرائق عدة، ســيما في دوائر 
الدولة واألسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع 

املدني غالبيتها إلى حدوث متاس كهربائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن املركــز العراقي حملاربة الشــائعات عن 
تراجع عدد الشــائعات التي تستهدف الوضع 
االمني واالقتصادي خالل نهاية الشــهر االول 
من العام احلالي بنســبة %53 مقارنة بشهر 
كانــون االول الذي رصد فيــه مايقرب من ٦٠ 
شائعة استهدفت الوضع االمني واالقتصادي 

واالجتماعي في العراق.
وقال املركز على وفق تقرير قســم العمليات 
التابع له "حافظت وسائل التواصل االجتماعي 
علــى دورها الرئيس كمصــدر للمعلومة غير 
صحيحة حيث شــكلت مصدرا لـ٦٠ شائعه 
بنسبة %80 فيما يســتمر دور وسائل االعالم 
بلغت  بالشــائعات حيث  للترويج  بالتراجــع 
حصتها لهذا الشهر ٣ شائعات بنسبة ١٥%".

وأشار التقرير الى أن "سبب تراجع الشائعات 
تعود اوال للمؤمترات االيجازية االسبوعية التي 
تنظم لرئيس الوزارء حيث تركزت هذه املؤمترات 
علــى املعلومــة الصحفية أكثــر احتوائها 
على احلشــو بالعبارات وكذاك الوقت الكافي 
املمنوح للصحفيني لالجابة على اســئلتهم 
الداخلية  لــوزارة  التثقيفية  احلمــالت  وثانيا 

وجهودها في التثقيف ضد الشائعات ".
وتابــع املركز أن "االمر الالفت في الشــائعات 
التي مت رصدها للشــهر اجلاري هي شــائعات 
النصب واالحتيــال حيث حازت والول مرة على 
نسبة %40 من حجم الشائعات والتي تتحدث 
عن زماالت دراســية اضافة الى توفير ســكن 

خارج العراق".

جانب من ليل املوصل
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صحة الكرخ تحتفل 
باليوم الوطني 

للتحصين 

حمالت واسعة لتطوير 
األبنية وخطوط السكك 

في المنطقة الجنوبية

اختتام دورة طرائق 
التعليم االلكتروني 
لرياض اطفال البصرة

«التشغيل والتحكم» تواصل اعمال ادخال محطات جنوب وغرب الموصل للعمل

اعادة تشغيل معمل انتاج االوكسجين لسد الحاجة في البصرة

بغداد _ الصباح الجديد:
شاركت دائرة صحة بغداد الكرخ في احلملة 
لالهالي  واالحتفاليــة  التوعوية  الصحيــة 
مبناســبة اليــوم الوطنــي للتحصني على 
حدائق متنــزه الزوراء والتــي نظمت برعاية 
وزير الصحــة الدكتور عالء الديــن العلوان 
مبشــاركة دائــرة صحــة الرصافــة  وبينت 
مديرة شــعبة االعالم في دائرة صحة بغداد 
الكرخ الدكتورة هيام صبار سبتي على على 
أهمية اللقاحــات وتوعية املواطنني لتلقيح 
التلقيحي  باجلــدول  وااللتــزام  أطفالهــم 
لهم والتعاون مع الفــرق التلقيحية اجلوالة 
والثابتة مشــيرة إلى ان احلملة جاءت ايضا 
لنفي الشــائعات الكاذبة التي وردت في احد 
القنــوات الفضائية ولطمئنــة األهالي بان 
اللقاحــات أمنه ومن مصــادر عاملية رصينة 
وذات فعالية عالية حلمايــة ووقاية األطفال 
وحتصينهم من االمــراض اخملتلفة موضحتا 
الهدايا على  توزيــع  الفعاليــة تضمنت  ان 
الصحية  والرســائل  والفولــدرات  األطفال 

اخلاصة بالتوعية بهذا اجلانب .

بغداد _ الصباح الجديد:
احلديد  للســكك  العامة  الشــركة  اعلنت 
العراقيــة القيام بحمالت واســعة لتطوير 
األبنية واخلطوط في املنطقة اجلنوبية . وقال 
مدير عام الشــركة سالم جبر سلوم يستمر 
العمل بوتيــرة واحدة العمــار وتأهيل بناية 
دار اســتراحة  محطة قطــار البصرة وبناء 
لســواق القطــارات والســيارات وتوســيع 
اخلطوط داخل املوانيء حيــث مت توقيع عقد 
بني الســكك وتنفيذ املشــاريع ، وباشــرت 
األخيرة بالتنفيذ ضمن املدة املقررة لتســلم 
دار االســتراحة . واشــار املديــر العــام الى 
إعداد البيانات والكشــوفات لتوسيع حملة 
لتطوير خطوط السكك داخل ميناء ام قصر 
الشــمالي لربط مســارات اخلطوط اجلديدة 
على األرصفة 27 و 28 النسيابية حركة نقل 
احلاويات االختصاصية بواســطة  القطارات 
.وتابع املدير العام هناك تعاون مشــترك بني 
ادارة املواني والســكك على توسيع وانشاء 
خطــوط علــى رصيفي 7و8 بإشــراف مدير 
األرصفة  بتعزيز  والعاملني  اجلنوبية  املنطقة 
بقضبان جديدة نوع UIC 60 وحتميل الكميات 
من محطة قطار الشعيبة إلى ميناء ام قصر 

اجلنوبي للمباشرة بالتنفيذ . 

البصرة _ الصباح الجديد:
محافظة  لتربية  العامــة  املديرية  اختتمت 
البصــرة دورة طرائــق التعليــم االلكتروني 
لرياض االطفال التي اقامها قســم شــؤون 
املناهج والتقنيات التربوية / شعبة التعليم 
االلكترونــي ، وذلــك بهدف تقــدمي املهارات 
واخلبرات لألطفال من اجــل مواكبة التقدم 

احلاصل في هذا اجملال .
واوضــح املكتب اإلعالمي ان الدورة  شــارك 
فيها ٦٥ معلمة من شتى رياض االطفال في 
البصرة مت تدريبهن حول اســتعمال املنهج 
احملوسب في تقدمي املهارات واخلبرات لألطفال 
وتفعيــل دور ريــاض االطفال أيضــاً لتكون 
بيئــة جاذبة وتقدمي االفضل من اجل مواكبة 

التقدم احلاصل في هذا اجملال . 
هذا وتعد تربية البصــرة املديرية الرائدة في 
برنامج التعليــم االلكتروني لرياض االطفال 
واملدارس االبتدائية على عموم تربيات العراق 
، حيــث بلغ عدد رياض االطفال املشــمولني 
اكثر من ٦٠ روضة  ، فيمــا بلغ عدد املدارس 
االبتدائيــة التــي تعمل ببرنامــج التعليم 
والثالث  والثاني  االول  للمراحــل  االلكتروني 
االبتدائــي وجلميــع املناهج اكثــر من ٢٦٥ 
مدرســة ابتدائية موزعة على جميع مناطق 

محافظة البصرة  

بغداد _ الصباح الجديد:

كشــفت أمانة بغداد عــن تقدمي 
28 شــركة أجنبية عروضا لشراء 
طاقة  الــى  وحتويلهــا  النفايــات 
العامة  االمانة  كهربائية، مناشدة 
جمللــس الــوزراء بضرورة االســراع 
الى  النفايات  قطاع  احالة  بحسم 
االستثمار ألهميته للواقع اخلدمي 

للعاصمة.
وقــال معــاون مدير دائــرة البيئة 
واخمللفــات الصلبــة فــي االمانة 
وســمي عبد االمير في تصريحات 
تــدرس  «االمانــة  ان   ، صحفيــة 
العــروض املقدمة من 28 شــركة 
اجنبية لشــراء النفايات وحتويلها 
الى طاقة كهربائية، كاشــفا عن 
جمللس  العامة  االمانــة  مناشــدة 
باحالة  االســراع  بضــرورة  الوزراء 
قطاع النفايات الى االستثمار بعد 
ترشــيح ثالث شركات متخصصة 
قدمت طلبات الستثمار النفايات».

واضــاف معــاون املدير العــام ان 
تشــمل  االســتثمارية  «العروض 
ثالثة اشــكال االول بتحويل 2000 
طن يوميا، والثاني حتويل خمســة 
االف طــن يوميا، الى جانب العرض 
االخيــر الذي ينص على اســتثمار 
جميــع نفايــات العاصمــة التي 
تتــراوح بــني 8 – 9 االف طن يوميا 
لسد حاجة بغداد كليا من الطاقة 

الكهربائية».
وبــني عبــد االميــر ان «الهــدف 
مــن احالة قطــاع النفايــات الى 
االموال  توفيــر  هــو  االســتثمار، 
اخملصصة شــهريا لطمر النفايات 
والبالغة 250 مليــون دينار بالرغم 
مــن عدم احلصول علــى موافقات 
بيئية من وزارة الصحة ملوقعي ابو 
غريب والنباعي اللذين يســتقبالن 
يوميا اكثر من ثمانية االف طن من 
نسب  تقليل  الى  اضافة  النفايات، 
التلوث وانتشــار االمراض واالوبئة 
التي قــد تخلفها مواقــع الطمر 

الصحي».
واكــد عبــد االميــر ان «احــدى 
الشــركات قدمت عرضا لشــراء 

الطــن الواحد مــن النفايات مببلغ 
خمس دوالرات ومن ثم تبيع الطاقة 
الكهرباء  وزارة  املنتجــة لصالــح 
بـ 4.5 ســنت لــكل كيلــو واط ، 
في حــني تشــير االحصائيات الى 
اســتيراد الكيلو واط من دول اجلوار 
بـ 11 سنتا، مفصحا عن ان االمانة 
اعدت ثمانية معايير الختيار اجلهة 
املقدمة، هي: حتديد كلفة التنفيذ، 
وطريقــة التعبئــة املســتعملة 
وكمية الطاقة الكهربائية املنتجة 
، واجلانــب االقتصــادي، واختــزال 
للجهد  بالنســبة  والعمل  الوقت 

االلي والبشري».
البيئة  واردف معــاون مدير دائــرة 
بغداد،  أمانة  في  الصلبة  واخمللفات 
ان «املعايير املعدة لالحالة تضمنت 
ايضا ضرورة انعدام نســب التلوث، 

واعتمــاد الطرق املثلى الســتثمار 
النفايات الســتخراج غــاز امليثان 
املولد للطاقــة الكهربائية، فضال 
منها  املتبقــي  مــن  االفــادة  عن 

كسماد وعلف للحيوانات».
وكانت العاصمــة العراقية بغداد 
تعــد مركــز الصدارة فــي قائمة 
أسوأ املدن التي ميكن العيش فيها، 
 «Mercer» حسب تصنيف أصدرته
وهــي واحدة مــن أكبر شــركات 
البشــرية في  املوارد  استشــارات 

العالم.
وجتدر اإلشــارة إلى أن التقرير بحث 
في 450 مدينة حول العالم، واعتمد 
العوامل، في  مــن  على مجموعة 
املقارنة بني جودة احلياة فيها، وهي 
«االســتقرار  السياســية  البيئة 
السياسي واجلرمية ونفاذ القانون..» 

«أنظمة صرف  االقتصادية  والبيئة 
العمــالت واخلدمــات املصرفية…» 
االجتماعية  البيئــة  إلــى  إضافة 
والثقافية من حيث توافر وســائل 
اإلعالم والرقابة والقيود على احلرية 

الشخصية.
كما مت األخذ بعني االعتبار اجلوانب 
الطبيــة والصحية من ناحية توفر 
األمراض  وانتشار  الطبية  اخلدمات 
الصرف  ميــاه  وأنظمة  املعديــة، 
النفايات  مــن  والتخلص  الصحي 
وتلوث الهــواء ، كما كان للتعليم 
تأثيــر في تقييم جــودة احلياة في 
املتبعة  املعاييــر  املدن من حيــث 
فيــه، وتوافر املــدارس الدولية في 
املــدن التي متت دراســتها، إضافة 
إلى اخلدمــات العامة والنقل، مثل 
الكهربــاء وامليــاه والنقــل العام 

وازدحام حركة املرور.
من جانبها قالت الدكتورة بشــرى 
مجال  فــي  الناشــطة  العبيدي، 
حقوق اإلنســان العراقية إن سوء 
اخلدمات وعدم توفرها ، أحد األسباب 
الرئيســة لوضــع بغداد كأســوأ 
عاصمة في العالــم ميكن العيش 
فيها ، وتابعــت العبيدي أن بغداد 
اخلدمات  وانهيار  تدنــي  من  تعاني 
والعشــوائيات،  التحتية  والبنــى 
ومن ناحيــة اخلدمات فهى بالفعل 
أســوأ مكان للعيش، حيث تنتشر 
القمامة فــي كل املناطق وتتراكم 
تلك األكوام على شــكل تالل، وال 
«املنطقة  بخــالف  منظقة  توجد 
اخلضــراء» طبعــاً إال وبها تالل من 
القمامة، ويترتب على ذلك كم من 
األمراض نتيجة انتشار اجلراثيم وما 

يترتب عليها مــن أوبئة، فهى من 
الناحية الصحية تعد األسوأ.

الناحية  مــن  بشــرى،  وأضافــت 
البيئية، الطرق في بغداد أصبحت 
التي  فاملســافة  كارثيــا،  شــيئًا 
تستغرق في الطبيعي عشر دقائق 
تســتغرق أكثر من ســاعة، وهذا 
شيء مرهق بدنياً ونفسياً وصحياً، 
وكذا بالنســبة لعمليات تقسيم 
األهالي  يقوم  واحملالت، حيث  املنازل 
بتقســيم حدائق منازلهم والبناء 
اخلضر   املســاحات  من جديد على 
األمر الــذي أدى إلى زحــام نتيجة 
أفسد  ما  وهو  الشــديد  التكدس 
الذوق العام بشكل كبير، فلم تعد 
الرؤية  أو  للتنفس  هناك مساحات 
والنفس، كل هذا  املريحة للنظــر 

أصبح غير موجود. 

ناشدت االسراع بحسم احالة القطاع الى االستثمار

امانة بغداد : 28 شركة أجنبية قدمت عروضا
 لشراء النفايات وتحويلها الى طاقة

تشمل العروض 
االستثمارية 3 

اشكال االول بتحويل 
2000 طن يوميا، 
والثاني تحويل 5 
االف طن يوميا، 

والعرض االخير ينص 
على استثمار 8 – 9 
االف طن يوميا لسد 
حاجة بغداد كليا من 

الطاقة

مكب النفايات في العراق «ارشيف»

بغداد _ الصباح الجديد:

وقع وزير االعمار واالســكان والبلديات 
ني ريكاني عقد  العامة بنكً واالشغال 
اعادة تأهيل جسر املوصل الثاني (جسر 
احلرية) في محافظة نينوى، بتمويل من 
قرض البنك الدولــي الطارئ وبكلفة 
جتاوزت (10) مليارات دينار . وذكر الوزير 
في مؤمتر صحفي عقــده مبقر الوزارة 
انه مت توقيع العقد مع شــركة سعد 
العامة الشركة احدى شركات الوزارة 
التنفيذية وسيتم املباشرة في تنفيذ 
اعمال املشروع بأشــراف دائرة الطرق 
واجلســور خالل االيام املقبلة من اجل 
اجنازه علــى وفق املواصفــات الفنية 
املطلوبة وضمن الفترة الزمنية احملددة 
بواقع ســنة واحدة. واوضح الوزير ان 

للجســر اهمية في تســهيل حركة 
النقل والتجارة فــي املدينة والوصول 
الى اخلدمات االساسية مثل اخلدمات 
الصحية والتعليم واالســواق وغيرها 
للمركبات  املروريــة  االختناقات  وفك 
وحركة الســابلة بني شــرق املوصل 
وغربها كونــه يقع علــى نهر دجلة 
ويربــط حــي الفيصليــة الواقع في 
باملنطقة  املوصل  الشرقي من  اجلانب 
التجاريــة فــي مركــز املدينــة (باب 
الطــوب). وأكد الوزيــر ان من اولويات 
واهتمامــات عمل الــوزارة هي اعادة 
اعمار املوصــل بــكل تفاصيلها من 
وبنى حتتية وطرق  خدمات اساســية 
وجســور، حيث تعمل الوزارة بشكل 
حثيث وبكامل طاقتها ألجناز ما ميكن 
اجنــازه في ظل التمويــل املتوفر، كما 
احلالي  العام  الوزارة خالل  ستســعى 

2019 وعن طريق التمويل احلكومي او 
من خالل توفير متويل اضافي من البنك 
الدولي واجلهات املانحة االخرى إلعمار 
اكبر عدد ممكن من اجلســور والقناطر 
وايجاد  املوصل  فــي  املوجودة  والطرق 
خطــة اســتراتيجية للتعامــل مع 
حجم الدمار داخل املوصل واالســهام 
في وضع اخملططــات والبدء بأعمارها 
وهو ما يسهل عودة احلياة الطبيعية 
وعودة النازحني والتخفيف من معاناة 
املواطنني سواء داخل املدينة او القرى 
واالقضيــة التابعــة ملدينــة املوصل 
. يذكــر ان جســر املوصــل الثاني مت 
انشــاؤه عام 1958 بطــول 340 مترا 
وعرض اكثر من 15 مترا بواقع 9 امتار 
طريــق للمركبات و3,30 للمماشــي 
فــي كل جانب.  علــى صعيد متصل 
على  واجلســور  الطرق  دائرة  تشــرف 

مشروع اعادة اعمار جسر الصقالوية 
االنبار  محافظــة  في  الكونكريتــي 
للبنك  الطارئ  القرض  ضمن مشاريع 
الدولي بنســبة اجناز بلغت %92 بعد 
ان تعرض اجلســر الى عمليات ارهابية 
ادت الــى تدمير عدد مــن الفضاءات 

واالعمدة والدعامات.
الفضاءات  ازالة  فيه  العمل  ويتضمن 
وتكســير   (6,9,10,11) املدمــرة 
الدعامــات املتضــررة (9,10) وقبعات 
االعمدة اخلاصة بها وتكسير الدعامة 
وصوال  االعمــدة  وقبعة  السادســة 
الى اخلرســانة القوية وصب خرسانة 
مســلحة لقبعــة الركائــز للمحور 
الســادس وقبعات االعمدة للمحاور ( 
10,9,6) وجتهيز ونصب الروافد للفضاء 
الســابع عدد 9 روافد وصب خرسانة 

سطح اجلسر ..

بتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ

وزير االعمار يوقع عقد اعادة تأهيل جسر الموصل الثاني
تقـرير

تأهيل اجلسور في املوصل

بغداد _ الصباح الجديد:
تواصــل املــالكات الهندســية 
والفنية في مركز نقل املعلومات 
الشمالية التابع لدائرة التشغيل 
والتحكــم اعمال اعادة محطات 
جنوب وغرب املوصل الى العمل .

بدالة  تصليح  االعمال  وتضمنت 
املنصور  محطــة  فــي   ipx500
اجلديــدة وذلك باســتبدال كارت 
للتغيرات  برمجة  واجراء   SLU16
اجلديدة ونصب وتشــغيل قنوات 
PLC4WN بني  هاتفية موجيــة  
واملنصور  العليل  حمام  محطتي 
عبر  بنجاح  وتشــغيلها  اجلديدة 

. PL اجهزة موجية الرقمية
باجراء  العمــل  اســتمر  كمــا 
الفحوصات واحملاوالت لغرض نقل 
معلومــات RTU محطــة حمام 
العليــل الــى محطــة املنصور 
ايضــاً فحص  وجــرى  اجلديــدة 
وصيانــة وبرمجــة جهــاز مازج   
PMX وكذلك البرمجة الضرورية  
لغرض تأمني االتصالت عبره ، كما 
مت فحص وتشــخيص عطل في 
بني  التبادلية  احلمايــة  منظومة 
ومحطة  الرئيسة  السد  محطة 
احلماية  اجهزة  عبر  بالضخ  اخلزن 
التبادليــة NSD61 واملنقولة عبر 

اجهزة  بواسطة  قابلو نحاســي 
KTI ونتج عن الفحص تشخيص 

. G3EQ كارت عاطل
وقد جرى تصليــح جهاز موجي 
املوصل  يربط شــرق   PL رقمــي 
400 ك.ف مــع محطــة الســد 
العطل  تصليح  وبعد  الرئيســة 
 RTU ارســلت معلومات جهــاز
عبر  132ك.ف  الكســك  محطة 
ومنها  الرئيسة  الســد  محطة 
الى محطة شرق املوصل وللتأكد 
من وصولها وقراءتها في محطة 
شرق املوصل خالية من الضوضاء 
وجاهــزة الرســالها الــى مركز 

سيطرة الشمالي .
كما جــرى اســتبدال البطاقات 
باالتصاالت  االلكترونيــة اخلاصة 
املوجية في محطة غرب املوصل 
400ك.ف لبعض اجهزة املنظومة 
والتي توجد منها في جهة واحدة 
فقط  بعد تعرض اجلهات املقابلة 
في احملطــات املقابلة لالضرار ، ومت 
 WT ربط مصائــد موجات  ايضا 
علــى الفيز S الوســطي باتفاق 
سابق مع مديرية شبكة كهرباء 
نينوى ، وعند الوصول الى احملطتني 
بدأت املالكات الهندسية والفنية 
 PL بتثبيت اجهزة موجية رقمية

ســيمنس 40Watt و50Watt من 
جهة املنصور والتي متت مناقلتها 
من محطة غرب املوصل 400ك.ف 
املتضررة , امافــي محطة حمام 
العليل فقــد مت تســليك قابلو 

جديد بطول 75 مترا.
املــالكات  اجنــزت  ذلــك  الــى 
لنقــل  والفنيــة  الهندســية 
املعلومات في املنطقة الوسطى 
التابعة للدائــرة املذكورة ,اعمال 
اشــرافية  ســيطرة  تشــغيل 
حملطــة القادســية 400ك.ف من 
خالل تنصيب ســيرفرات عدد (2) 
مــع تنصيب شاشــة وجهاز ال 

((RTU . باملنظومــة املوقعية عن 
طريق مســارين مختلفني مسار 
عــن طريــق Wireless ومســار 
عن طريــق optical fiber ونصب 
املنظومة  وربــط   (2) ups عــدد 
وذلك   full redundant بطريقــة 
املنظومـــة  اشتغال  لـــضمان 
املسارات  احد  انقطاع  حـالة  في 
او  الســيرفرات  احد  توقـــف  او 
الـكـهربـائي  التيـــار  انقطـاع 
قـاعدة  وبـنـــاء  اكمـــال  وتـم 
على  للـمـحـطـة  البـيـانـــات 
الـقياسـيـة  الـنـــقاط  وفـــق 

املعتمـدة في الـوزارة.

بغداد _ الصباح الجديد:
متكنت شــركة ابن ماجد العامة 
احــدى شــركات وزارة الصناعة 
محافظة  فــي  الواقعة  واملعادن 
البصرة من اعادة تأهيل وتشغيل 
معمــل االوكســجني التابع لها 

بعد توقف دام 6 اعوام.
واوضــح مديــر عــام الشــركة 
حيــدر طاهر جاســم ان معمل 
املعامل  مــن  يعد  االوكســجني 
احلديثة في الشــركة ذات منشأ 
اميركــي يعمــل بطاقــة (100) 
يوميــا  اوكســجني  اســطوانة 

ومبعدل عمل يومي (8-10) ساعات 
، موضحا بأن الشركة جنحت في 
تأهيل املعمل بالتعاون مع شركة 
بأضافة بعض  االيرانيــة  ســنام 
نوعية  لتحسني  كالفالتر  االجزاء 
وزيادة  املنتــج  االوكســجني  غاز 

نقاوته والتي تصل الى (99,9%).
واكد املدير العام امكانية املعمل 
حاجة  وســد  تلبية  على  وقدرته 
من  الباقي  وتســويق  الشــركة 
االخرى  الشــركات  الــى  االنتاج 
اجلنوبية  االســمدة  كشــركات 
املشــاريع  وشــركة  واملوانــئ 

النفطية واملصافي اجلنوبية.
وافصح املدير العام عن ان شركة 
ابن ماجد العامة من الشــركات 
الصناعات  اعمــال  فــي  الرائدة 
الهندســية الثقيلــة وخاصــة 
النفطية  املعدات  ونصب  تصنيع 
والصناعية ومد شبكات االنابيب 
اضافة الى إنشاء اجلسور احلديدية 
وتشييد االرصفة والزوارق البحرية 
واملضخــات  النفــط  وخزانــات 
العائمــة وقد نفــذت الكثير من 
العديد  ولديها  املهمة  املشــاريع 

من االنشطة الصناعية املهمة.
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أمل رئيــس احلكومــة اللبنانية 
سعد احلريري ان » يشهد مجلس 
الــوزراء تعاونا كبيــراً وان يكون 
القرارات  اتخــاذ  فــي  متضامنا 

املهمة املطلوبة«
وتوقع في دردشة مع الصحافيني 
بعد انتقاله الى السراي الكبيرة 
»اقــرار البيان الوزاري بســرعة«، 
نافيــا »ان تكــون هنــاك بنــود 
خالفيــة فيــه، لكنه ســيكون 
مشابها للبيان الوزاري للحكومة 
كل  وســيتضمن  الســابقة 
املطلوبة،  الضرورية  االصالحــات 

في مؤمتر »سيدر« وغيرها«. 
واعتبر »ان اكبر مشكلة تواجهها 
الدولة هي مبلــغ البليوني دوالر 
الذي يُصرف على الكهرباء حاليا 
وعلينــا ان نبذل ما في وســعنا 
لتقليــص عجز املوازنة بنســبة 
واحد في املئة من نســبة العجز 
الى الناجت احمللي خالل الســنوات 
االستقرار  املقبلة الرساء  اخلمس 

املالي«.
والى اي مدى ستنتقل االشكاالت 
التي سبقت تشــكيل احلكومة 
الى داخلها؟ اجــاب: »الوضع في 
البلد ال يســمح ان نتوقف عند 
االحزاب.  بني  املوجودة  املشــاكل 
حزبية  منافســة  هناك  بالطبع 
وهي مشــروعة، لكــن من غير 
املشــروع ضرب مصالــح الناس 
لقد  سياسية.  خالفات  بســبب 
واســتغرق  االن  احلكومة  تأّلفت 
تشكيلها وقتا هذا صحيح، لكن 
هذا االمر قــد يكون طبيعيا بعد 
مرحلة شهدت غيابا لالنتخابات 
النيابية على مدى تســعة اعوام 
وبرأيــي اننــا سنشــهد تعاونا 
الوزراء ســيكون  ومجلس  كبيراً 
متضامنــا في ما بينه وان شــاء 
اهلل يــدرك الــوزراء ان التحديات 
اضاعة  بامكاننا  ليس  وان  كبيرة 

الوقت وال حتى يوم واحد«.
ولفــت احلريري الى ان مســودة 
وهم  جّهــزت،  الــوزاري  البيــان 

ان   االن واظن  يطلعــون عليهــا 
اليوم  االثنــني او الثالثاء يجب ان 
ننتهي من هذا املوضوع بسرعة«.

ومبــا في ذلــك البنــود اخلالفية 
»ال  قــال:  الســالح؟  ومســألة 
توجد بنــود خالفية، هناك النص 
الــذي كان موجوداً في الســابق 
البيان  في  وســنضع  سنعتمده 

ايضا كل االصالحات«.
التــي  التحديــات  ابــرز  وعــن 
ســتواجهونها فــي احلكومــة، 
املوازنة.  اقــرار  اجــاب: »موضوع 
اكبر مشكلة نواجهها اليوم هي 
يصرف  الذي  دوالر  البليوني  مبلغ 
علــى الكهرباء وهــو ليس هدراً 
كمــا يعتقد البعــض الن الهدر 
احلقيقــي ان ال نقوم مبعاجلة هذا 
املوضــوع وحله بإنشــاء معامل 
في سلعاتا والزهراني واجلية كما 

فعلنا في دير عمار«.
وعــن موقفه ازاء قــرار اخلارجية 

االميركية االخيــر املتعلق بوزارة 
الصحــة، اجــاب: »هــذا القرار 
تبلغنــاه منــذ زمن وصــدر في 

مناسبات عدة«.
وعندما قيل له كيف ســيطبق 
املوقــف االميركي علــى االرض، 
وهــل يشــّكل احراجــا؟ اجاب: 
ب احراجــا وهــذا  »كال، ال يُســبّ
الــكالم يندرج في اطــار الكالم 
الــذي يقولونه دائمــا عن »حزب 
اهلل«. لديهــم قوانني صدرت في 
هــذا االطــار وال اظــن ان »حزب 
اهلل« او نحن او اي احد سيسّخر 
وزارته حلســاب حزبه السياسي. 
التي  الــوزارات  الكثير من  هناك 
تسلمتها احزاب، فهل هذا يعني 
عليها؟  حكــراً  ســتصبح  انها 
فالوزير هو وزير لكل لبنان ولكل 
قال  الصحة  ووزيــر  اللبنانيــني 
هذا الــكالم في اول كالم له بعد 

تسلمه الوزارة«.

علــى  يتخــوف  كان  اذا  وعمــا 
لــوزارة  الدوليــة  املســاعدات 
فاذا  اظــن،  »ال  اجــاب:  الصحة، 
كانــت االمور واضحة وشــفافة 
وســارت على الطرق التي نعمل 
بهــا في وزارة الصحــة وفي كل 
الــوزارات فلــن يواجــه احد اية 
مشكلة. وما دام املواطن هو الذي 
يســتفيد من هذه الوزارة فلماذا 
يعترض احد علــى ذلك؟ املواطن 
يعانــي مرضا  الــذي  اللبنانــي 
مستعص هو مواطن لبناني الى 

اي حزب انتمى«.
وعن صحة الودائع اجلديدة للبنان 
قــال: »لننتهــي اوال من صياغة 
البيان الوزاري الذي يُشّكل اولوية 
عنــدي. كل االصالحات التي نص 
الى  اضافة  عليها مؤمتر »سيدر« 
اصالحــات اخرى واقــرار موازنات 
جديدة بدءاً مــن العام 2019 وما 
اخلمس  الســنوات  خــالل  بعده 

العجز  نســبة  وتقليص  املقبلة 
املئة،  واحــد في  احمللي  الناجت  من 
يُشّكل اساسا الرساء االستقرار 
املالي في البلــد، الن ال ميكننا ان 

نكمل بالطريقة احلالية«.
قرارات  هناك  اذا ســتكون  وعما 
قاسية، اجاب: »القرارات القاسية 
ازمة  ليست قاسية، نحن نواجه 
الن الــواردات اقل مــن املداخيل، 
وهذا ما يسبب عجزاً، علينا اتخاذ 
قرارات وبالطبــع لن تكون ابدية، 
بل اســتثنائية وموقتة بســبب 

االزمة التي تعترضنا«.
واعتبر احلريري »ان الفســاد ليس 
له طائفة«، موضحاً »ان ســبب 
الفســاد  مكافحة  وزارة  الغــاء 
الن اصبح لدينــا قانون ملكافحة 
الذي يوشي عن  الفساد وحلماية 
النواب  الفاســد، وفي مجلــس 
الهيئة  انشاء  قانون  اقرار  سيتم 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، 

وفــي كل دول العالم لديها مثل 
هيئات كهذه، امنا املشكلة عندنا 
اننــا نقوم بإنشــاء الهيئات دون 

تفعيلها«.
الى  الرئيس احلريــري وصل  وكان 
الكبيرة ظهــراً، حيث  الســراي 
اقيم له اســتقبال رســمي في 
الباحة اخلارجيــة. وبعدما عزفت 
له موسيقى قوى االمن الداخلي 
ترحيبا، اســتعرض ثلة من حرس 
رئاســة احلكومة يتقدمهم قائد 
الســرية الرائد محمــد برجاوي، 
ثم صافح كبار موظفي رئاســة 
احلكومة واملستشارين يتقدمهم 
فؤاد  الــوزراء  جمللس  العام  االمني 
الى  وانتقل بعــد ذلك  فليفــل. 
املهنئــني  واســتقبل  مكتبــه 
والصحافيــني املعتمديــن فــي 
معهم  والتقط  احلكومة  رئاسة 
اســتقبل  ثم  التذكارية،  الصور 

وزير االعالم جمال اجلراح

فيما األحزاب تطلع على مسودة البيان الوزاري

الحريري للصحفيين: التحديات كبيرة وليس بامكاننا اضاعة حتى يوم واحد

اعتبر الحريري »ان الفساد 
ليس له طائفة«، موضحًا 

»ان سبب الغاء وزارة 
مكافحة الفساد الن اصبح 

لدينا قانون لمكافحة الفساد 
ولحماية الذي يوشي عن 

الفاسد، وفي مجلس النواب 
سيتم اقرار قانون انشاء 

الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد، وفي كل دول العالم 

لديها مثل هيئات كهذه، 
انما المشكلة عندنا اننا نقوم 
بإنشاء الهيئات دون تفعيلها

احلريري

متابعة ـ الصباح الجديد:

دعا املعارض الفنزويلي خوان غوايدو، 
إلى  آالفا من أنصاره في كــراكاس، 
تنظيــم مزيد من التظاهرات بهدف 
االشــتراكي  بالرئيــس  اإلطاحــة 
نيكوالس مــادورو الذي ال يزال يقاوم 

الضغوط إلجراء انتخابات رئاسية.
ونــزل آالف املعارضــني الفنزويليني 
امــس االول الســبت الى الشــارع 
ملطالبــة الرئيس مــادورو بالتنحي 
بدعوة من رئيس البرملان غوايدو الذي 
للبالد،  بالوكالة  رئيسا  نفسه  أعلن 
وذلك في الذكرى العشــرين للثورة 
البوليفاريــة التــي قادهــا الزعيم 

الراحل هوغو تشافيز.
ويتنــازع رجالن الســلطة في البلد 
النفطــي الذي كان أغنــى دولة في 
أميــركا الالتينية، هما مــادورو )56 
عاما( الــذي ال يعترف بــه جزء من 
األسرة الدولية، واملعارض غوايدو )35 
عاما( املدعوم مــن الواليات املتحدة 
ومعظم دول أميركا الالتينية وبعض 

الدول األوروبية.
وقبل بــدء التظاهرات، تلقى غوايدو 
دعما الفتا بعــد أن أعلن جنرال في 
ســالح اجلــو الفنزويلي انشــقاقه 
ويعترف  ينشق  أرفع ضابط  ليصبح 
رئيســا  الوطنية  اجلمعية  برئيــس 

للبالد.
ودعت واشــنطن امس االول السبت 
العســكريني الفنزويليني لالنضمام 
الى معسكر غوايدو على غرار اجلنرال 
فرانشيســكو  اجلوية  القــوات  في 
يانيز الذي أعلــن أنه لم يعد يعترف 

بـ«السلطة الديكتاتورية« ملادورو.
وكتــب مستشــار البيــت االبيض 
لألمــن القومي جــون بولتون على 

املتحدة جميع  الواليات  تويتر »تدعو 
عناصر اجليش الــى االقتداء باجلنرال 
السلميني  املتظاهرين  وحماية  يانيز 

الذين يدعمون الدميوقراطية«.
واعترفت واشــنطن بغوايدو رئيسا 
شــرعيا لبالده قبل 10 أيــام، فيما 
قالــت أربــع دول أوروبيــة كبــرى، 
وإسبانيا،  وأملانيا  وفرنســا  بريطانيا 
إذا لم يدُع  إّنها ســتعترف بغوايدو 
مادورو النتخابات رئاسية خالل مهلة 
ثمانيــة أيام، انتهــت منتصف ليل 

امس األحد.

»فلننظم انتخابات« 
في املقابل، جتمع أنصــار مادورو في 
وســط كراكاس الحياء ذكرى الثورة 
األحمر،  اللباس  مرتدين  البوليفارية 
وكتب على الفتة رفعها متظاهرون 

»غوايدو اخرج من وطني«.
وأبدى مــادورو امس االول الســبت 
تأييــده الجراء انتخابات تشــريعية 
مبكرة خالل هذه السنة فيما كانت 
علما   2020 فــي  أساســا  مرتقبة 
بأن البرملان خاضع حاليا لســيطرة 

املعارضة.
وقال مــادورو أمــام آالف من أنصاره 
الذيــن جتمعــوا فــي كــراكاس إن 
املواليــة  التأسيســية  اجلمعيــة 
للســلطة القائمــة تدعــو الــى 
»انتخابــات تشــريعية مبكرة هذه 
السنة، وأنا موافق والتزم هذا القرار. 

فلننظم انتخابات«.
بأنه  غوايــدو  غرميه  مــادورو  واتهم 
»دميــة« بيــد الواليــات املتحــدة 

تستخدم حملاولة االنقالب عليه.
بدوره، دعا غوايدو القوات املســلحة 
بدخــول  فــي فنزويــال للســماح 
مساعدات انسانية قال إنها ستصل 

في االيام املقبلة.

وقــال غوايــدو »لدينا ثالثــة مراكز 
)واحد(  االنســانية:  املساعدة  جلمع 
في كوكوتا )كولومبيا( واثنان آخران 
فــي البرازيل وفي جزيــرة في البحر 

الكاريبي«.
ولــم يحدد طبيعة هذه املســاعدة 
االنســانية، لكنه أعلن ايضا إنشاء 
»حتالف عاملي للمساعدة االنسانية 

واحلرية في فنزويال«.
واضاف »ســيبدأ في االيــام املقبلة 
جمع املساعدة االنسانية، كل ما هو 
ايها  وانت  ضروري لصمود شــعبنا، 
اجلندي، لك ان تقرر« السماح بدخول 

هذه املساعدات من عدمه.
وتدهور الوضــع االقتصادي لفنزويال 
سكانها  وبات  النفط،  مبوارد  الغنية 

يعانون نقصا حادا في املواد الغذائية 
)بلغ  واألدوية، مع تضخــم متفاقم 
عشرة ماليني باملئة بحسب صندوق 
تراجع  الدولي(، ما ساهم في  النقد 

شعبية مادورو.
من جهته، رفــض مادورو دخول هذه 
املســاعدات إلى فنزويال، مشيرا إلى 
أنها ســتؤدي إلى تدخل عســكري 

أميركي في البالد.
وتابــع »هنــاك بعض االشــخاص 
متســّولني  بأنهــم  يشــعرون 
لالمبريالية ويبيعــون وطنهم لقاء 
20 مليون دوالر«، في إشارة إلى كلفة 
مســاعدات األغذيــة واألدوية التي 

سترسلها الواليات املتحدة.

شباط »سيكون حاسما« 
الذين حملوا  غوايدو  مناصرو  وجتمع 
االعالم الفنزويلية على مدى ساعات 
في خمس نقاط في شرق العاصمة 
وبدءوا بالسير نحو مقر ممثلّية االحتاد 
االوروبي في حي الس مرسيدس في 

شرق كراكاس.
»احلــرس  الفتــات  علــى  وكتــب 
مثل جدار  )البوليفاري( سيســقط 
الفنزويليون  قاتــل:  و«مادورو  برلني« 

ميوتون جوعا«.
وكان رئيــس البرملان املعارض غوايدو 
توجيه  تريــد  املعارضــة  أن  أعلــن 
»رســالة الى االحتاد االوروبي« لشكر 
»كل تلك الدول التي ســتعترف بنا 
قريبا«. وقال غوايدو إّن الشهر اجلاري 

»سيكون حاسما«.
ويــرى خصــوم مــادورو أن واليتــه 
في  بدأت  التــي  الثانية  الرئاســية 
العاشر من كانون الثاني املاضي، غير 
انتخابات  عن  ألنها جنمت  شــرعية 

يعتبرونها مزورة.
التظاهرات،  بدء  وقبل ســاعات من 
أعلن اجلنرال في سالح اجلو الفنزويلي 
لغوايدو  تأييده  يانيز  فرانشيســكو 
فيما يراهن الرئيس مادورو على دعم 
القوات املسلحة من أجل البقاء في 

السلطة.
وفــي مقطــع فيديو نشــره على 
مواقــع التواصــل االجتماعي، قال 
اجلنــرال الذي قدم نفســه على أنه 
مديــر التخطيــط االســتراتيجي 
في ســالح اجلو »أبلغكــم بانني ال 
أعترف بســلطة نيكــوالس مادورو 
الديكتاتوريــة وأعترف بالنائب خوان 

غوايدو رئيسا لفنزويال«.
وتابــع أّن »90 باملئــة مــن )عناصر( 
تدعــم  ال  املســلحة  القــوات 

الديكتاتور« مادورو.
ويشــّكل انشــقاقه »ضربة قوية« 
ملادورو، بحســب ما قال روسيو سان 
ميغيــل الباحث في شــؤون اجليش 

الفنزويلي.
ونشر ســالح اجلو على حسابه على 
تويتر صورة للجنرال يانيز مصحوبة 

بتعليق »خائن«.
وال يــزال اجليــش الفنزويلي الداعم 
الرئيســي حلكم مادورو، لكن ذلك ال 
داخل  بــوادر اضطرابات  ينفي وجود 

صفوفه.
وفي 21 كانــون الثاني املاضي، دعي 
27 عســكريا الــى عــدم االعتراف 
مبادورو رئيسا لفنزويال قرب كراكاس، 

لكن جرى قمعهم سريعا.
وادى ذلــك الى تعبئــة واحتقان في 

إلى  أدى بــدوره  الشــوارع، وهذا ما 
واعتقال  أربعني شخصا  نحو  مقتل 
أكثر من 850 بحســب األمم املتحدة. 
في  احتجاجات  موجتــا  وأســفرت 
2014 و2017 عن سقوط نحو مئتي 

قتيل.
وأعلــن غوايــدو عــن منــح عفو 
للعسكريني الذين يقررون االنشقاق 

عن نظام مادورو.
بــدوره، دعــا البرملــان األوروبي عند 
اخلميس،  غوايدو  بســلطة  اعترافه 
كل الــدول األعضاء فــي االحتاد إلى 
أن حتذو حذوه. لكن ســتة من هذه 
وأملانيا  وفرنســا  )اســبانيا  البلدان 
وهولنــدا(  والبرتغــال  وبريطانيــا 
أمهلت مادورو حتــى األحد للدعوة 
إلى انتخابات، وإال ستعترف بغوايدو 

رئيسا.
ويرفــض مادورو املدعوم من روســيا 
والصــني وكوريا الشــمالية وكوبا 
اإلنــذار األوروبــي ويتهــم الواليات 

املتحدة بتدبير انقالب.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة الصينيــة 
»تتعاونان  وفنزويال  الصني  أن  اجلمعة 
بنهج براغماتي منــذ فترة طويلة«. 
وأضافت »هذا لــن يتغير، مبعزل عن 

تطورات الوضع«.
أكبر  الصــني،  غوايــدو طمأن  وكان 
دائن لبالده، أنه ســيحترم االتفاقات 
الثنائية بني كــراكاس وبكني إذا جنح 

في إطاحة مادورو.
وخالل زيارة مليامي اجلمعة، واصل نائب 
الرئيس األميركي مايك بنس الضغط 
علــى حكومة مــادورو. وقــال »حان 
الوقت لوضع حد نهائي لديكتاتورية 
املتحدة  أن »الواليات  مادورو«. وأضاف 
دبلوماسي  ضغط  ممارسة  ستواصل 
انتقال  إلــى  للتوصــل  واقتصــادي 

سلمي إلى الدميوقراطية«.

ودعت واشنطن العسكريين لالنضمام الى معسكر غوايد

غوايدو يدعو الفنزويليين إلى مزيد من التظاهرات لإلطاحة بمادورو

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت وكالة »يونهاب« أن الواليــات املتحدة وكوريا 
الشــمالية ســتعقدان اجتماعا للتحضير للقمة 
الثانية بني زعيمــي البلدين في قرية بامنونغوم على 

احلدود بني الكوريتني.
ونقلــت وكالة »يونهــاب« عن مصدر دبلوماســي 
أن »موعــد ومكان املفاوضات لم يتــم اإلعالن عنه 
بعد، لكــن بامنونغوم تعــد املكان األكثــر احتماال 

للمفاوضات«.
ورجحت الوكالة، أن تبدأ محادثات التحضير للقمة 
اليوم االثنني، حيث سيشــارك عن اجلانب األمريكي 
فيهــا املمثل اخلــاص للواليات املتحدة لــدى كوريا 

الشمالية ستيف بيغن.
ورجح مصدر آخر للوكالة أن تســتمر املباحثات بني 
اجلانبــني أكثر من يوم، وأن هناك العديد من القضايا 

التي حتتاج البحث قبل القمة.
وكان الرئيس األمريكــي دونالد ترامب قد التقى في 
الـ18 من يناير في واشــنطن نائــب رئيس اللجنة 
املركزية حلزب العمال في كوريا الشمالية، كيم يونغ 
تشول.ومت اإلعالن عن قمة ثانية ستعقد بني الواليات 
املتحدة وكوريا الشمالية دون حتديد مكانها وزمانها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن رئيس الوزراء األســترالي ســكوت موريسون 
امس األحــد أن آخر الالجئني األطفــال املتبقني في 
جزيرة ناورو في احمليط الهادئ سيتم نقلهم إلى دول 
أخرى، بعد أن تعرضت سياسة حكومته جتاه طالبي 

اللجوء النتقادات حادة.
وحتتجز أســتراليا املهاجرين غيــر القانونيني الذين 
يحاولــون الوصول إليها بالقــوارب في مراكز خارج 
أراضيها كجزء من سياستها الصارمة الهادفة إلى 

ردع أي طالبي جلوء محتملني.
لكن حكومــة كانبيرا تعرضت لضغــوط محلية 
ودولية متزايدة لنقل األطفــال احملتجزين في مراكز 
االحتجــاز املقامة على جــزر خــارج أراضيها، بعد 

معلومات عن مشاكل صحية خطيرة.
وقال موريســون في بيان مشــترك مع وزير الهجرة 
ديفيــد كوملــان إّن »كل األطفال طالبــي اللجوء مت 
نقلهــم اآلن مــن نــاورو أو متت معاجلــة طلباتهم 
)اللجــوء( وأصبح لديه مســارا واضحــا بعيدا عن 

اجلزيرة«.
وأّكد موريســون أنه حني وصل إلى السلطة في آب/

أغسطس الفائت كان هناك 109 أطفال في اجلزيرة. 
واضــاف »حاليا هناك أربعة أطفال فقط من طالبي 
اللجوء في ناورو، متت املوافقة على توجههم جميعا 

إلى الواليات املتحدة مع عائالتهم«.
وتقول كانبيرا إّن هذه السياســة تشكل عامل ردع 
ملهربي البشــر وتنقذ حياة الكثيرين بعد أن أوقفت 

تدفق مراكب الالجئني على شواطئ البالد.
وأظهرت اســتطالعات للــرأي أن عــددا كبيرا من 
األســتراليني يريدون أن يتم جلب بقية األطفال من 
ناورو، لكنهم منقسمون بشــأن مسألة استقبال 

باقي الالجئني في أستراليا.
وتلقى سياســة االحتجاز القاســية خارج األراضي 
األســترالية تأييدا في أوســاط قاعدة موريســون 
الشــعبية اليمينيــة التي يحتاج إليها لكســب 
الدعم املتراجع في البرملان قبيل االنتخابات الوطنية 

املرتقبة بحلول أيار.

مباحثات أميركية كورية 
شمالية في بانمونغوم 

تحضيرا للقمة

استراليا تعلن نقل آخر 
الالجئين األطفال من جزيرة 

في المحيط الهادئ

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت مصادر مينيــة ودولية امس 
االول السبت إن جلنة تشرف على 
وقف إطالق النار في مدينة احلديدة 
اليمنيــة ســتعقد اجتماعهــا 
قبالة  على منت ســفينة  املقبل 
املدينة الســاحلية نظــرا لعدم 
اتفاق األطراف املتحاربة في اليمن 

على مكان إلجراء احملادثات.
وتسعى األمم املتحدة لتنفيذ اتفاق 
بشــأن هدنة وسحب القوات من 
الدخول  نقطة  تعد  التي  احلديدة 
اليمن  واردات  الرئيســية ملعظم 

وذلك في إطار اجلهود إلنهاء احلرب 
التي أودت بحياة عشــرات اآلالف 
إلى شــفا  آخرين  ودفعت ماليني 

اجملاعة.
وحث مبعوث األمم املتحدة لليمن 
مارتن جريفيث األطراف املتحاربة 
امليناء  مــن  قواتها  إلى ســحب 
سريعا. وقالت وكاالت إغاثة دولية 
آالف  يعيشــها  التي  الظروف  إن 
يعانون من اجلوع الشديد تتدهور 

سريعا.
والتزم الطرفــان بالهدنة إلى حد 
بعيد منذ بدء سريانها قبل شهر 

لكن وقعت مناوشات بني جماعة 
احلوثيــني املتحالفة مع إيران وبني 
الذي  السعودية  بقيادة  التحالف 
يقاتل لدعم احلكومة املعترف بها 

دوليا.
وتعقد جلنة تنسيق إعادة االنتشار، 
وتضم  املتحدة  األمم  ترأسها  التي 
أعضاء مــن كال الطرفني، لقاءات 
تنفيذ  على  لإلشــراف  منتظمة 

وقف إطالق النار.
وذكر أحد املصادر أن األمم املتحدة 
الستخدامها  سفينة  استأجرت 
مقرا للجنــة واجتماعاتها. وقال 

إن ممثلني عن األطراف  آخر  مصدر 
املتحاربة سينقلون إلى السفينة 
على منت طائرات هليكوبتر تابعة 

للمنظمة الدولية.
وكانــت مصــادر أبلغــت رويترز 
فــي أواخر يناير كانــون الثاني أن 
في  الســابق  في  التقت  اللجنة 
احلوثيني  لسيطرة  خاضعة  أراض 
في  اجتماع  لعقد  لكن محاوالت 
التحالف  عليها  يسيطر  مناطق 
فشلت بسبب عدم رغبة احلوثيني 

في عبور خطوط اجلبهة.
ولم تنســحب القوات حتى اآلن 

في  املستهدف  التاريخ  متخطية 
الثاني،  كانون  يناير  من  الســابع 
وقــال ســكان وموظفــو إغاثة 
خنادق  تعزيــز  جرى  إنــه  لرويترز 

ومتاريس وحواجز على الطرق.
اللجنة  أن تعقــد  املتوقــع  ومن 
اجتماعها املقبــل خالل أيام بعد 
مايكل  الدمنركي  اجلنــرال  وصول 
يوم  الــذي ُعني  لوليزجارد  أنكــر 
اخلميس خلفا للجنرال الهولندي 
املتقاعد باتريــك كمارت. ويتوقع 
العاصمة  إلى  لوليزجارد  أن يصل 
األردنية عمان امس األحد على أن 

يسافر للحديدة بعد ذلك.
ويســيطر احلوثيون على احلديدة 
التحالف  قــوات  بينما حتتشــد 
على أطرافهــا. وتختلف األطراف 
ســيتولى  من  بشــأن  املتحاربة 
الســيطرة على املدينــة وامليناء 
بعد انسحاب القوات، ويتهم كل 

طرف اآلخر بخرق االتفاق.
ويقوم جريفيث بجوالت مكوكية 
بني الطرفني إلنقــاذ االتفاق الذي 
دبلوماســية  انفراجة  أول  يعــد 
املســتعرة منذ  احلرب  كبيرة في 

نحو أربعة أعوام.

لجنة مراقبة الهدنة باليمن تجتمع على ظهر سفينة تابعة لألمم المتحدة
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بغداد ـ احسان ناجي:

املشــاريع  شــركة  تواصــل 
النفطيــة أعمــال تنفيذ خط 
الستراتيجي  اخلام  النفط  نقل 
البديــل املمتد مــن محافظة 
منطقــة  ولغايــة  البصــرة 
حديثــة غربي العــراق، معرجاً 
علــى محافظة كركوك بهدف 
مناقلة نحو مليون برميل يومياً 
من النفط بــن املنتج منه في 
أو الشــمالية  احلقول اجلنوبية 

وبالعكس.  
الشــركة:  في  وقال مســؤول 
»يعد اخلط الستراتيجي البديل 
من املشاريع الكبيرة التي تقوم 
بتنفيذهــا شــركتنا شــركة 
املشاريع النفطية لنقل النفط 
اخلام من اجلنوب الى الشــمال 
وبالعكــس بواقع مليون برميل 

يومياً«.
هيئة  مديــر  وكيــل  وأضــاف 
مشاريع الوســط الثاني ومدير 
املوقع اخلبير أيــاد اجلوهر، قائالً: 
»ميتد اخلط الستراتيجي البديل 
األولى في  من محطة الضــخ 
انتهاًء مبحطة   )PS1( البصــرة 
(K3( فــي حديثــة اقصى غرب 
العراق مروراَ مبحافظات )ذي قار، 
النجف، كربــالء واألنبار( ليصل 
بعد ذلك الى محافظة كركوك 
ويتضمن مسارات فرعية أحدها 

يشمل بغداد«. 
ومضى الــى القول، ان »االنبوب 
الــذي يبلغ اســتيعابه مليون 
)مناقلة للتصدير(  برميل يومياً 
مســتقبلية  فكــرة  يتضمن 
تتمثــل بتصديــر جــزء مــن 

الســتراتيجي  عبر  الكميــات 
البديل الى األردن وجزء آخر الى 

سوريا«.
وأكد اجلوهر، أن »اخلطط الوزارية 
التي تلتزم بها شركتنا ال سيما 
التي تتركز في ايجاد مرونة في 
التصدير حتسباً للظروف اجلوية 
الســيئة في اجلنــوب وأعمال 
التأهيــل والصيانة املســتمرة 
حتتم  اخلام  النفط  نقل  ألنابيب 
علينا ايجاد خطوط نقل جديدة 

للمنتــج ســواًء فــي احلقول 
اجلنوبية أو الشمالية«. 

في  العمل  »توقــف  وأوضــح: 
أن  قبل  طويل  لوقت  املشــروع 
خلفية  على  مؤخراً  يســتأنف 
اســتتباب األمن فــي املنطقة 
وتنســيقنا  البالد،  من  الغربية 
مع القــوات األمنيــة املتمثلة 
اجلزيــرة  عمليــات  بقيــادة 
وقيــادة عمليات األنبــار وبقية 
األمنيــة اضافة  التشــكيالت 

الى احلشد العشائري املسيطر 
على املنطقة«.

وأكــد مديــر موقع املشــروع، 
وفق  يجــري على  »العمــل  ان 
بــن  املوقعــي  التقســيم 
)هيئات  شــركتنا  تشــكيالت 
والوســط  اجلنــوب  مشــاريع 
مــع  بالتنســيق  والشــمال( 
شــركة نفط البصرة املشرفة 
واملشــغلة للمشــروع، مع أن 
هيئة مشــاريع الوسط أخذت 

على عاتقها تنفيذ اجلزء األكبر 
من املشـروع«.

وتابع: »قام اخلط الســتراتيجي 
البديــل علــى اثر قــدم اخلط 
الســتراتيجي األول الذي شيد 
املاضي  القرن  في ســبعينيات 
واخلط الستراتيجي الثاني الذي 
أجنزته شركتنا في الثمانينيات، 
ليوازي هذين اخلطن في املسار 
والغايــة )مناقلــة النفط بن 
والعكس(  والشــمال  اجلنــوب 

ومنها الى منافذ التصدير«.
وبن اجلوهــر، ان »من املؤمل ان 
خط  بتأهيل  شــركتنا  تقــوم 
التركي  العراقــي  النفط  نقل 
القــدمي، على ان تقوم بإنشــاء 
خــط جديد يبدأ مــن محطة 
الى  (IT1( في كركــوك صعوداً 
تركيا بهدف املناورة في عملية 
التصدير حتسباً للظروف اجلوية 
التي قد تعرقل عملية التصدير 

في املرافئ اجلنوبية«. 

تعتزم تأهيل أنبوب تصدير الخام العراقي عبر تركيا

»المشاريع النفطية« تواصل تنفيذها
 خط ستراتيجي بديل لنقل النفط 

يعد الخط 
الستراتيجي البديل 
من المشاريع الكبيرة 
التي تقوم بتنفيذها 
شركتنا شركة 
المشاريع النفطية 
لنقل النفط الخام من 
الجنوب الى الشمال 
وبالعكس بواقع 
مليون برميل يوميًا

أحد احلقول النفطية

بدأت شــركة جنرال موتورز، عمــالق صناعة 
الســيارات األميركي، أمس اإلحد، في عمليات 
تســريح لنحو 4 آالف موظف مــن العاملن 
لديها بأجر كامل، يأتي ذلــك في الوقت الذي 
يســتعد فيه الرئيــس دونالد ترامــب لتناول 
أوضاع الصناعــة األميركية، في خطاب حالة 

االحتاد األسبوع املقبل.
وتعــد هذه اخلطــوة، جزًءا من خطــة أعلنت 
عنها »جنرال موتورز«، في وقت ســابق إلعادة 
هيكلــة ضخمــة ألعمالهــا التجارية حول 
العالــم، تتضمن وقف اإلنتاج في 5 منشــآت 
في أميركا الشمالية، وخفض عدد موظفيها، 
وتقليل األجور بنسبة %15، مبا في ذلك املديرين 

التنفيذين.

الوطنية  أبوظبــي  بترول  أعلنت شــركة 
»أدنوك« عــن توقيع اتفاقية مع شــركة 
األميركيــة،  بتروليــوم«  »أوكســيدنتال 
لترســية منطقة برية جديــدة )املنطقة 
البرية رقم 3( الستكشــاف وتطوير وإنتاج 

النفط والغاز.
وعلى وفــق ما ذكــر بيان صحافــي، فإن 
»املنطقة البرية رقم 3« تغطي مســاحة 
تبلــغ 5782 كيلومتــرا مربعــا، وتقع في 
منطقة الظفرة بأبوظبي. وتضم البيانات 
املتوفرة من املســح الســيزمي )الزلزالي( 
ثالثــي األبعاد جــزءا كبيرا مــن املنطقة 
اجلديدة، التي تتمتع بإمكانات واعدة، كما 
أنهــا قريبة من حقول »شــاه« و«عصب« 

و«سهل« و«حليبة«.
وتعــد هــذه أول منطقــة بريــة يجري 
ترسيتها من خالل املزايدة التنافسية التي 
طرحتها »أدنوك«، في نيسان 2018، ضمن 
ســتراتيجية أبوظبــي إلصــدار تراخيص 

ملناطق جديدة.
وتأتي هذه اخلطوة عقب ترسية منطقتن 
اإلمــارة. كما تعكس  بحريتن مؤخرا في 
هذه الستراتيجية تقدما كبيرا في جهود 
أبوظبــي لتســريع استكشــاف وتطوير 
املوارد غير املســتغلة، مبا يسهم في تعزيز 
احتياطياتهــا الغنية وخلــق فرص جتارية 

جديدة.
ومبوجــب شــروط االتفاقية، ســتحصل 
»أوكســيدنتال بتروليوم« على حصة 100 
في املئة في مرحلة االستكشــاف. وعند 
جناح عمليات االستكشاف وحتديد اجلدوى 
ســيجري  املكتشــفة،  للموارد  التجارية 
بتروليوم«  لـ«أوكسيدنتال  الفرصة  إتاحة 
لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما متتلك 
أدنــوك خيار االحتفاظ بحصة 60 في املئة 

في مرحلة امتياز اإلنتاج.

أطلقت هونر، العالمة اإللكترونية الرائدة 
الذكية ضمن مجموعة هواوي،  للهواتف 
جهــاز هونر 10 اليت، أحدث الهواتف التي 
حتمل اسم العالمة التجارية املرموقة في 
بتصميم  الهاتف  ميتاز  األوســط.  الشرق 
جميل من دون إطار وألــوان فنية ملفتة، 
وهو أحــدث هاتف اقتصادي أطلقته هونر 
وحقق إقباالً ملموســاً في أوســاط جيل 
األلفيــة الذين أحبــوا مزايــاه وإمكانات 
التقاط صــور الســيلفي اجلميلة. هناك 
العديد من املزايــا التي جتعل من هونر 10 
اليت هاتفاً رائعــاً، وبخاصة ألولئك الذين 

يخصصون للهاتف ميزانية منخفضة.
كما ســتوفر هونر هاتفهــا اجلديد هونر 
8إكس بلون تدرج طيف األزرق في ســوق 
العــراق، ويعد أحدث إضافة إلى مجموعة 
هواتــف X التي تتميز بقوتهــا ومتانتها 
وتشــمل طــرازات 5X و 6X و7X. وميتــاز 
تصميمه بهيكٍل زجاجي من نوع »أورورا« 
بقوام2.5D مزدوج مع تأثير عاكس أنيق، مما 
مينحه مظهراً أنيقاً ورائعاً. وتتمتع هواتف 
اجملموعــة بتقنيــات متطــورة وتصميم 
انســيابي أنيق إلى جانــب حتقيق قيمة 
مدهشة مقابل السعر. ومنذ إطالق هاتف 
هونر 8إكس في كانون األول املاضي، جرى 
بيع أكثر مــن 6 مالين وحدة حول العالم. 
 »X»وبشــكل عام، باعت سلســلة إكس
أكثر من 50 مليون وحدة في جميع أنحاء 

العالم.

جنرال موتورز 

أدنوك

هونر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

يوم  اإلندبندنت  أفــادت صحيفــة 
بريطانين  مســؤولن  بأن  اجلمعة 
بدأوا ”عمال جادا“ فيما يتعلق ببقاء 
اململكــة املتحدة في احتاد جمركي 
دائم لالحتاد األوروبي كسبيل إلنقاذ 
عن  البريطاني  االنفصــال  اتفــاق 

عضوية االحتاد.
”مصدر  عن  نقال  الصحيفة  وقالت 
رفيــع املســتوى في وايــت هول“ 
إن االســتعدادات اخلاصــة باالحتاد 
اجلمركي جتري على مســتوى رفيع 
مــع بعــض وزراء احلكومــة الذين 
يدفعون رئيســة الوزراء تيريزا ماي 
أنه سيتعن عليها  بفكرة  للقبول 
أن تتخلــى عــن معارضتها لالحتاد 
اجلمركي لكي حتظى بدعم أعضاء 

حزب العمال في البرملان التفاقها.
ونقلت الصحيفة عن املصدر قوله 
إن ”هناك عمال جادا يجري بشــأن 

بحاجة ألن  نحــن  احتاد جمركــي. 
نكون مســتعدين، ومن ثــم فإننا 
مســتعدون إذا مــا ســارت األمور 

السياسية في ذلك االجتاه“.
في الســياق، قال إجنازيو فيسكو 
عضــو مجلس محافظــي البنك 
املركزي األوروبــي إن خروج بريطانيا 
من عضوية االحتاد األوروبي من دون 
اتفاق قد تكون له تداعيات خطيرة 
علــى اقتصاد أوروبــا وإن كان األثر 
املباشــر على التجــارة الدولية قد 
يثبت أنه محدود في االحتاد األوروبي 

ككل.
وفي كلمــة ألقاها فــي روما، قال 
فيسكو الذي يشغل أيضا منصب 
محافظ بنك إيطاليا املركزي إن: ”أي 
شيء من شــأنه تعطيل األسواق 
املالية قد تكون له تداعيات كبيرة 
علــى جميع الــدول املعنية، وهذه 
القضية تخضع حاليا للدراسة عن 

كثب“.
البريطاني جريج  وقال وزير األعمال 

كالرك في مقابلة صحافية إن بالده 
االحتاد  مغادرة  على  لألبد  ســتندم 
األوروبي من دون التوصل إلى اتفاق 
وإن البرملان بحاجة للتوصل إلى قرار 
للحيلولة من دون حدوث هذا خالل 

األسبوعن املقبلن.
فــي  كالرك  تعليقــات  وجــاءت 
صحيفة )ذا تاميــز( في الوقت الذي 
حتدثــت فيه الصحيفــة عن وثائق 
حكومية حتذر مــن أن نظام النقل 
البريطانــي قــد يدخل فــي حالة 
ارتباك بعد االنفصال من دون اتفاق، 
بينمــا قالت صحيفــة جارديان إن 
مسؤوليـــن يخشـــون من تراكم 
تالل مـــن النفايـــات وفضـــالت 

احليوانـات.
ومن املنتظر أن تغادر بريطانيا االحتاد 
والعشرين من  التاسع  األوروبي في 
آذار، لكن نوابا فــي البرملان رفضوا 
بشكل شامل الشهر املاضي اتفاق 
االنفصال الذي توصلت إليه رئيسة 
الــوزراء البريطانيــة تيريزا ماي مع 

األسبوع  رفضت  والتي  بروكســل، 
املاضــي طلبــا مــن مــاي إلعادة 

التفاوض.
وحذر كالرك من أن بريطانيا تواجه 
خطر اضطراب كبير في التجارة مع 
األنشطة  وانفصال  األوروبي،  االحتاد 
البريطانيــة عن سالســل اإلمداد 
األوروبية، حــال اخلروج من عضوية 

االحتاد من دون التوصل إلى اتفاق.
وأردف قائــال ”إذا ما فعلنا ما أعتقد 
أنه ســيكون خطأ ســنندم عليه 
التاريخ  كتب  فستســجله  لألبد، 
الثورة  إجنــازات  مثلمــا ســجلت 

الصناعية األولى“.
أضاف أن البرملان بحاجة للموافقة 
على اتفاق بحلول منتصف الشهر 
اجلاري، مشــيرا إلى الشركات التي 
قالت إنها ســتكون غير مستعدة 
لشحن البضائع إلى اليابان أو كوريا 
اجلنوبية إذا كان من غير الواضح ما 
إذا كانت ستواجه رسوما جمركية 

لدى وصولها.

تقـرير

بريطانيا تسعى للبقاء في اتحاد جمركي لـ »اليورو«
تحذير من انفصالها من االتحاد األوروبي بال اتفاق 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد نائــب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقــة وزير النفــط ثامر عباس 
الغضبــان ان العالقــات العراقية 
تشــكيل  بعد  شــهدت  االردنية 
تطوراً  مباشــرة  اجلديدة  احلكومة 

واضحاً.
وقــال الغضبان في بيــان، ان هذا 
التطــور "جاء بعد بيان مشــترك 
أعلن فيه اجلانبان العراقي واألردني  
الرغبــة فــي تطويــر عالقاتهما 
واألمنية  السياســية  اجملاالت  في 

واالقتصادية".
واشــار الى ان "ذلك يأتي في إطار 
بن  األخويــة  العالقــات  تنميــة 

البلديــن"، موضحــا ان "اللقاءات 
متخضت عن توقيع محضر شامل 
لتنفيذ ما جــرى االتفاق عليه في 
البيان املشترك الذي تناول مجاالت 
التعــاون فــي قطاعــات عدة من 
بينها قطــاع الصناعة والتجارة إذ 
جرى االتفاق على اإلجراءات الالزمة 
إلنشاء منطقة صناعية مشتركة 

على احلدود".
وبن الغضبــان: "في قطاع النقل، 
املعابر  فتــح  اجلانبــان على  اتفق 
الشــاحنات  وحركــة  احلدوديــة 
املستمرة من املصدر الى املوقع في 
البلد اآلخر دومنــا تفريغ في نقطة 
احلــدود، وقــد قامت الســلطات 

األردنيــة بتقليص الرســوم على 
البضائــع املتجهة من العقبة الى 
العراق بنســبة %75 هــذا إضافة 
الــى التعاون بن اخلطــوط اجلوية 
اما في  األردنية،  وامللكية  العراقية 
القطاع املالي فقــد اتفق اجلانبان 

على تصفية امللفات العالقة".
الطاقة  لقطاع  "بالنسبة  واضاف 
فقــد تناولت املباحثــات اكثر من 
محور وشــملت مناقشة موضوع 
البلدين،  بــن  الكهربائي  الربــط 
وتنشيط االتفاق السابق املبرم بن 
البلدين عام 2006 لتزويد األردن مبا 
من  برميل يومياً  )10( آالف  معدله 
نفط كركوك بواسطة الصهاريج، 

واســتكمال االتفاقية اإلطارية ملد 
أنبوب تصدير النفط  العراقي من 
الرميلة الى مينــاء العقبة والتي 
جرى العمل عليها منذ ســنوات"، 
الفتا الى انه "كان للقطاع الزراعي 
نصيــب مــن الباحثــات إذ اتفق 
اجلانبان على تبادل السلع ومجاالت 

التعاون األخرى".
وفيما يخص طلب اململكة تزويدها 
بالنفــط اخلام العراقــي من نفط 
كركــوك الى مصفــاة الزرقاء في 
األردن، اوضح الوزيــر أن "هذا األمر 
ليس باجلديد فقد كان العراق يزود 
األردن في السابق بالنفط اخلام من 
نفط كركــوك ونفط البصرة كون 

العراق بلداً منتجاً ومصّدراً للنفط، 
واألردن بلداً مستهلكاً، وقد ُوقعت 
 2006/8/18 فــي  تفاهم  مذكــرة 
لتزويد األردن بنفــط خام كركوك 
بالصهاريج على وفق  منقوال بــراً 
تســعيرة تعادل ســعر نفط خام 
)18( ثمانية عشــر  برنت ناقصــاً 
دوالراً تغطي كلفــة النقل ما بن 
الفروقات في  والزرقاء، مع  كركوك 
نوعية نفط خام كركوك عن نفط 
خام برنت، وقد جرى توقيع مذكرة 
التفاهم املذكــورة في حينها من 
قبل رئيسا الوزراء في كال البلدين".
وزاد "بالنسبة الى املذكرة اجلديدة 
التي ُوقعــت بن اجلانبــن يوم 2/ 

شباط/ 2019  اجلاري، فهي نسخة 
طبق األصل عن املذكرة الســابقة 
باستثناء أن املعادلة السعرية هي 
أفضل بدوالريــن فبدالً من الـ )18) 
دوالراً جرى االتفاق على )16( دوالراً، 
وللتوضيح فإن ذلك يعني أن العراق 
ســيبيع البرميل الى االردن بـ)50) 
دوالراً اذا كان سعر نفط برنت )66) 
دوالراً وليس بـ )18 أو 16( كما تصّور 
النفط  مصفاة  وتتولــى  البعض، 
في الزرقاء حتّمل كلفة نقل النفط 
مــن بيجي الى الزرقــاء في األردن، 
مع األخــذ بنظر االعتبار الفرق في 
نوعيــة النفط اخلــام املصّدر عن 

نفط برنت".

متابعة الصباح الجديد:
وزارة اخلزانة  بيانات نشــرتها  أظهرت 
األميركية أن الصن وروســيا خفضتا 
حيازاتهمــا مــن الديــن احلكومــي 
األميركي، في حن غادرت الســعودية 
قائمة أكبر 10 حائزين على السندات 

األميركيـة.
وأشــارت البيانات إلى أن  يازات الصن 
من ســندات اخلزانة األميركية بلغت 
في تشرين الثاني املاضي 1.21 تريليون 

دوالر، انخفاضا من 1.138 تريليون في 
تشرين األول املاضي.

وبرغم ذلك ال تــزال الصن تعد أكبر 
حائز ألذون وسندات اخلزانة األميركية 
خارج الواليات املتحــدة، تليها اليابان 
في املركز الثاني بـ1036.6 مليار دوالر.

روســيا  قلصت  الصن  جانــب  وإلى 
اســتثماراتها في هذه السندات في 
تشرين الثاني املاضي بواقع 1.8 مليار 

دوالر إلى 12.8 مليار دوالر.

ويأتــي ذلك فــي إطار خطــة تهدف 
لالبتعاد عن الدوالر في ظل سياســة 
التي تتبعها واشنطن ضد  العقوبات 
موســكو، التي خفضت خالل شهري 
نيسان وأيار املاضين حيازاتها من هذه 
الســندات من 96 مليار دوالر إلى 15 
مليارا. عربيا تصدرت السعودية قائمة 
الدول املســتثمرة في سندات اخلزانة 
األميركيــة، برغــم أنهــا خفضتها 
في تشــرين الثاني املاضي من 171.3 

مليار دوالر إلــى 169.9 مليار، وخرجت 
بذلك من قائمة أكبر 10 مســتثمرين 
فــي الســندات األميركيــة. وتعــد 
ســندات اخلزانة وسيلة جلمع األموال 
لتســددها  واملؤسســات،  الدول  من 
احلكومة األميركية عند حلول ميعاد 
استحقاقها الذي يختلف حسب أجل 
الســند، وتتمتع السندات األميركية 
باجلاذبية النخفاض مستوى مخاطرة 
عدم سدادها، وهو ما يفسر انخفاض 

الفائدة عليها، وإن كان البنك املركزي 
األميركــي ينفذ منذ فترة خطة لرفع 

أسعار الفائدة.
فــي الســياق، طالــب وزيــر النفط 
الفنزويلي مانويــل كيوفيدو الواليات 
املتحدة بأن تدفع مقدما في مقابل أي 
نفط فنزويلي تشــتريه، وذلك بسبب 
العقوبات األميركيــة املفروضة على 

شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
رئيس شــركة  وقال كويفيــدو، وهو 

النفط الفنزويلية أيضا، خالل مسيرة 
لدعم صناعــة النفط فــي فنزويال: 
واحدة  لدينا ســوى ســفينة  »ليس 
ســتبحر بنفــط فنزويلي، ســفينة 
إذا كانــوا يريدون نفطنا؟  قد ألغيت. 

فعليهم أن يدفعوا مقابله مقدما«.
بالتآمر  املتحدة  الواليات  الوزير  واتهم 
علــى بــالده ووصف قيام واشــنطن 
بتجمد أصول لفنزويال بأنها »ســرقة 

وقحة«.

أنبوب تصدير النفط والمعابر الحدودية أبرز محاور االتفاق العراقي األردني

روسيا والصين تستغنيان عن السندات األميركية

خام كركوك.. إلى ميناء العقبة

وزير فنزويلي لواشنطن: إذا أردتم نفطنا فادفعوا مقدمًا



محمود جمال عبد العال

تشــهد السياسة التونســية حالة 
كبيرة مــن اجلدل بعــد مضي ثماني 
التونسي  الرئيس  ســنوات من رحيل 
السابق »زين العابدين بن علي« بشأن 
ما أجنزته ثورة يناير 2011، وما أخفقت 

فيه كذلك. 
وعلى الرغم من جنــاح تونس إلى حٍد 
بعيد من جتــاوز العديد من املعضالت 
إحداث  مــن  ومتكنهــا  السياســية 
التوافق بني حزبي نــداء تونس وحزب 
النهــض فيما يُعــرف إعالمًيا باتفاق 
الشــيخني، إال أن امللــف االقتصادي 
يهيمن على املســاحات السياســية 
التونســية باعتبار أن املواطن العادي 
ينشــغل مبعايشــه أكثر من احلريات 
السياسية واملدنية التي يعدها كثير 
مــن التونســيني أنهــا ال توفر لهم 

مستوى املعيشة الذي يأملونه.
يُثني التونســيون على ما متكنوا من 
إجنازه خــالل فترة ما بعــد »بن علي« 
خاصة في النواحي السياسية، وعلى 
اجلانب املقابل تُبرز مسألة فشل إدارة 
امللف االقتصادي التونسي بعد الثورة 
حالة من اإلحباط لدى شرائح واسعة 
من اجملتمع التونســي الذي يعاني من 
انخفاض في القوة الشــرائية للدينار 

بسبب زيادة نسب التضخم. 
سنحاول في هذا التقرير التركيز على 
اجلانــب االقتصادي خاصة في الذكرى 

الثامنة لثورة 2011. 
ويتزامن االحتفال هــذا العام بتنفيذ 
عام  للشغل إلضراٍب  التونسي  االحتاد 
شمل جميع املرافق احليوية في تونس 
احلديدية  والســكك  املطــارات  مثل 
واملواصالت والهيئات احلكومية، وذلك 

في 17 يناير/كانون الثاني. 
وبعد جناح اإلضراب، وفشــل حكومة 
»يوســف  التونســي  الوزراء  رئيــس 
دعا  مطالبه،  امتصاص  في  الشاهد« 
االحتاد التونسي العام للشغل ملعاودة 
االضراب ملــدة يومني مطلــع فبراير/

شباط 2019. كل هذه األحداث تطرح 
العملية  مبســتقبل  تتعلق  تساؤالت 
تستعد  التي  تونس  في  السياســية 
وعّما  قريًبا،  وعامة  رئاسية  النتخابات 
إذا كان من املتوقــع أن تؤثر إخفاقات 
الثورة اقتصاديًا على تفضيالت الناس 

في هذه االنتخابات أم ال.

االقتصاد التونسي:
الواقع واملأمول

تراجًعا  التونســي  االقتصاد  شــهد 
كبيرً في أعقاب حالة عدم االستقرار 
أعقبت  التي  واملؤسســي  السياسي 
ثــورة 2011، وذلك العتماده بشــكٍل 
التي  السياحة  أساســي على عوائد 
تأثرت كثيرًا في هذه املدة ســيما بعد 
املوجــة اإلرهابية التــي تعرضت لها 
تونــس نتيجة حلالة عدم االســتقرار 
السياســي واألمنــي علــى حدودها 
مع ليبيا. ســنحاول فيما يلي تقييم 

التونســي سيما مع  االقتصاد  حالة 
حالة التقدم السياسي التي أحرزتها 
تونس ســواًء على مستوى التوافقات 

السياسية أو االستقرار املؤسسي.
-1      تراجع إيرادات السياحة: اعتمدت 
ميزانيــة الدولة طوال فترة »بن علي« 
على عائدات الســياحة بدرجٍة كبيرة 
سيما من الســائحني الليبيني الذين 
اقتصادي  بوضــٍع  يتمتعــون  كانــوا 
وسياســي مســتقر نتيجة تعظيم 
مصاحلهــم من الريع الــذي كان يدره 
النفط فــي مرحلة »معمر القذافي«. 
االســتقرار  إلــى حالة عدم  وإضافة 
السياســي التي شهدتها تونس بعد 
الثــورة، لم يعد الليبيــني كما كانوا 
في الســابق فيمــا يتعلــق باملقدرة 
الشــرائية وحالة الرفــاه االجتماعي 
التي كانوا يعيشــوها في الســابق. 
مــن ناحيٍة أخــرى، تأثرت الســياحة 
الفراغ  التونسية سلًبا بسبب حاالت 
السياســي واألمنــي في ليبيــا، وما 
واجلماعات  انتشار للسالح  تبعها من 
حيث  بتونس؛  أضــرَّت  التي  املتطرفة 
شــهدت تونس خالل عام 2017 وحده 

لقطاع  موجهتني  إرهابيتني  عمليتني 
الســياحة وهم عملية باردو وســط 
العاصمــة تونس في 18 مــارس/آذار 
2017 والتــي راح ضحيتهــا 22 قتياًل 
من الســياح، وكذلك عملية سوسة 
في 26 يناير/كانون الثاني 2017 والتي 
راح ضحيتهــا 38 قتيــاًل أغلبهم من 

اجلنسية البريطانية. 
ونتيجــة لهــذه األحــداث، تراجعت 
مبقدار  الســياحي  القطــاع  عائدات 
الســياحة  وبقيت  تقريًبا.  النصــف 
الثــورة محافظة  بعــد  التونســية 
البحر  مثــل  التقليدي  على منطهــا 
والشــواطئ والفنادق، ولــم يطرأ أي 
تغيير حقيقي لتنميــة هذا القطاع. 
ووفًقا لتقارير حكومية صادرة في الربع 
األخير من عام 2018، شــهد القطاع 
تعافًيــا، حيث قالت وزيرة الســياحة 
التونسية سلمى اللومي: »إن إيرادات 
قطاع الســياحة قفزت بنسبة 42 % 
 2018 في األشهر السبعة األولى من 
مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017«)1(. 
ووصل عدد الســياح إلــى 6.2 مليون 
سائًحا بزيادة تُقدر بحوالي %17 تقريًبا 

.)2(
-2      عجز امليزان التجاري: يعاني امليزان 
التجاري التونســي من تزايد نســب 
العجز منذ سنوات، فبحسب التقرير 
الوطنــي لإلحصاء  األخيــر للمعهد 
فقــد بلغ عجز امليــزان التجاري خالل 
عام 2018 مــا يقارب 19.04مليار دينار 
مقابل 15.59مليار دينار، خالل ســنة 
2017، و12.60مليار دينار خالل ســنة 
2016، وذلك على وفق بيانات نشــرها 
املعهد الوطني لإلحصاء التونسي في 

ديسمبر/كانون األول2018)3(.
-3      تزايــد معــدالت البطالة: تُعد 
أزمــة البطالة الشــرارة األولى التي 
أطلقت شــرارة الثورة ضد »بن علي«، 
الذي  الشــبح  البطالــة  زالــت  وما 
يهدد مســتقبل التطور املؤسســي 
والسياســي الــذي تشــهده تونس 
خاصة أن تتركز بصورة متوحشة في 
العليا،  املؤهــالت  على  احلاصلني  فئة 
حيث بلغ عدد العاطلــني عن العمل 
700 ألف مواطن عام 2017 من بينهم 
نحو 200 ألف من أصحاب الشهادات 
العليــا )4(. وبلغ عــدد العاطلني عن 

الرســمية  البيانات  وفق  العمل على 
عــام 2018 إلى 634 ألــف من بينهم 
نحو 350 ألف من أصحاب الشهادات 
البطالة  ارتفاع نســب  العليا.  ويُعد 
في صفوف حملة املؤهالت العليا هو 
التحدي األكبر الذي تواجهه احلكومة 
ذلك مباشــرة  الرتبــاط  التونســية 
الفئة  هذه  ألن  السياسي  باالستقرار 

هي األكثر تأثيرًا على تطور األحداث.
-4      ارتفاع نســب التضخم: ارتبط 
الشــاهد«  »يوســف  حكومة  رفض 
مبطالبات االحتاد التونســي للشــغل 
بزيــادة رواتــب موظفــي احلكومــة 
التضخم،  مبســألة  تتصل  العتبارات 
حيــث تعتبر احلكومة التونســية أن 
جميع الزيادات التي شهدتها الرواتب 
بعد 2011 لم تكن زيادة حقيقية ألنها 
لم ترتبط بزيادة اإلنتاج، ولكنها جاءت 

نتيجة ضغوط سياسية )5(.
-5      تراجع قيمة العملة: يعاني الدينار 
التونســي من تراجعــات كبيرة منذ 
2011. ووصل ســعر الدينار التونسي 
في مقابل الدوالر بـــ 1.42. وتراجعت 
قيمة الدينار التونســي نتيجة تراجع 

احتياطــي البالد مــن النقد األجنبي 
بفعل تراجع عوائد القطاع السياحي 
والصادرات واالستثمار األجنبي ووصل 
ســعر صرف الدينار في مقابل الدوالر 
إلى 2.97، ما يعني تراجع قيمة الدينار 
في مقابــل الدوالر بأكثر من %70 وهو 
مــا انعكــس على نســب التضخم 

وتراجع القوة الشرائية للدينار. 

ملاذا جلأ التونسيون إلى اإلضراب؟
يدفع االحتاد التونســي العام للشغل 
احلكومة؛  مواجهــة  فــي  للتصعيد 
حيث نظم إضرابًــا في أواخر نوفمبر/
تشــرين الثاني، وقد شمل إضراب 17 
كانــون الثاني/يناير كل املؤسســات 
العمومية،  والوظائــف  االقتصاديــة 
وذلــك احتجاًجــا على السياســات 
التــي  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
تنتهجهــا احلكومة علــى وفق بيان 

االحتاد. 
العام  التونســي  االحتاد  بيــان  وأرجع 
للشــغل جلوؤه إلى اإلضراب بســبب 
وتفاقم  املتعاقبة،  اخلاطئــة  اخليارات 
القدرة  وتراجــع  االجتماعي  الوضــع 

البطالة.  وتزايد  للتونسيني،  الشرائية 
وشــمل األضراب أكثر مــن 650 ألف 
موظف في اإلدارات والبنوك والبلديات 
احلكوميــة  املؤسســات  وجميــع 

واخلدمية.
ودعــا االحتاد إلــى معــاودة اإلضراب 
مطلع فبراير/شــباط. ويتهم البعض 
القائمني على االحتاد مبحاولة تسييس 
حالــة العوز االقتصــادي التي مير بها 
اجملتمع التونسي، وذلك من خالل طرح 
نفســه كبديل سياسي. ويرى أعضاء 
من احلكومة أن دعــوات االحتاد تهدف 
وما  احلكومي.  االئتــالف  إنهــاك  إلى 
يُلفــت االنتباه إشــادة الرئيس »قائد 
السبســي« باالحتاد وجهوده، وكذلك 
دعــوات أعضاء من حزب نــداء تونس 
إلى ضــرورة إجنــاح اإلضــراب.  وأكد 
»الشاهد« خالل تقدميه بيان حكومته 
جمللــس النواب أن حكومته ســتعمل 
على اســتئناف جلسات التفاوض مع 
أن حكومته  »الشاهد«  واعتبر  االحتاد. 
غير قادرة علــى تلبية مطالب االحتاد، 
ودعا »الشــاهد« إلــى »جتنيب البالد 
إيجاد  والعمل على  األزمات،  املزيد من 
أرضيــة توافــق، تضمن توفيــر حياة 
كرميــة للموظفــني العموميني، وفي 
نفس الوقت ال تؤثر هذه الزيادات على 
ميزانيــة الدولة وال تخل باالحتياطات 
النقديــة للبالد )6(. واقترح الشــاهد 
في هذا الســياق اتباع أسلوب التدرج 
التــي يقترحهــا االحتاد  الزيــادة  في 
التونســي العام للشغل. ختاًما، يعد 
اخلبراء أن أهم املشــكالت التي يعاني 
اعتماده  التونســي  االقتصــاد  منها 
األوربي،  االقتصاد  بشــكٍل كلي على 
كما أنه يفتقد للتنوع وتعزيز الفرص 
االســتثمارية. إضافة إلى ذلك، يعاني 
االقتصاد التونســي من ارتفاع نسب 
الفســاد املالــي واإلداري.  وتضيــف 
التقاريــر الدولية إلى هــذه العوامل 
اجلمود البيروقراطي، وتزايد مشــكلة 

الديون اخلارجية، وانعدام املنافسة.
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سان خوسيه 

لورا شينشيال

ال يكاد مير يــوم واحد مــن دون ظهور 
ادعاء جديد بشــأن تقويض وســائط 
للدميقراطية.  االجتماعــي  التواصــل 
الطيف  عبر  اخملتلفة  القوى  تســتغل 
السياســي التكنولوجيــات الرقمية 
لنشــر املعلومــات املضللــة وتغذية 
»األخبــار  أن  وبرغــم  االســتقطاب. 
الزائفــة« ولغة الكراهية ليســتا من 
األمور اجلديدة، فإن العصر الرقمي وفر 
بيئة تُفضي إلى األمرين، وإن كان ذلك 
عن غيــر قصد. ال ميكننا أن نشــكك 
في قــدرة التكنولوجيات اجلديدة على 
اخملاطر  لكن  البشرية،  الظروف  حتسني 
الدميقراطية  علــى  تفرضهــا  التــي 
أصبحت اآلن واضحة على نحو متزايد.

      تســعى الشــركات، واحلكومات، 
واملواطنون على حد ســواء إلى إيجاد 
احللول جملموعة من التحديات املترابطة. 
فكيف نتعامل مع القدرة على االتصال 
الســريع عبــر اإلنترنــت والتي جتعل 
من السهل نشــر املعلومات املضللة 

بســرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب 
تفنيدهــا ودحضهــا؟ وكيــف تتالءم 
الرغبة في خلق محتوى ميكن مراقبته، 
والذي يعتمد في كثير من األحيان على 
العاطفة واإلحساس وليس األدلة، مع 
احلوار الدميقراطي العاقل؟ وكيف نحدد 
املصادر احلقيقيــة للمعلومات عندما 
تعمل ميزة إخفاء الهوية على اإلنترنت 
على حجب مصدر املنشور؟ وفي ضوء 
هيمنة جوجل وفيسبوك على السوق، 
فهل أصبحنا نحن ــ وبالتالي وجهات 
نظرنا ومناقشاتنا السياسية ــ أسرى 

خلوارزميات مثل هذه الشركات؟
    في إحدى مبادراته األخيرة قبل وفاته 
في أغســطس/آب 2018، قــام األمني 
العــام الســابق لألمم املتحــدة كوفي 
أنان بعقــد جلنة معنيــة باالنتخابات 
والدميقراطيــة فــي العصــر الرقمي، 
والتي أطلقت في وقت ســابق من هذا 
الشــهر في جامعة ســتانفورد. كان 
أنــان يريد بنحو خاص دق ناقوس اخلطر 
القليل من  بالنيابة عــن دول لديهــا 
الوسائل للدفاع عن نفسها ضد هذه 
اخملاطر التي تهدد ســالمة االنتخابات 
في القرن احلادي والعشــرين. وألن هذه 

املشــكالت من املمكن أن تؤثر على أي 
بلد تقريبا، فكان لدى أنان اعتقاد راسخ 
بأن املنظور العاملي حاسم في التعامل 
معها.   وبينما تســتعد اللجنة، التي 
تضم خبــراء من عالــم التكنولوجيا 
ومن عالم السياســة، لبــدء عملها، 

تلوح في األفق أربعة حتديات واضحة.
    األول يتمثــل فــي صعــود صناعة 
حني  ففي  االنتخابــات.  فــي  التدخل 
ندرس انتخابات الرئاسة األميركية في 
عام 2016 الســتخالص الدروس بشأن 
كيفيــة منــع التدخل، ينظــر آخرون 
إلى تلك احلملــة االنتخابية بحثا عن 
أفكار وســبل للتالعب في االنتخابات. 
وتخاطــب اجملموعــات االستشــارية 
التجاريــة العمالء احملتملــني بالفعل 
بأفكار بشأن الكيفية التي قد تتمكن 
بهــا وســائط التواصــل االجتماعي، 
واألخبار الزائفة، واالســتهداف الدقيق 
مــن االضطالع بدور فّعــال في التأثير 
على  عــالوة  االنتخابات.  نتائــج  على 
ذلك، ســتكون هذه الصناعة اجلديدة 
ثنائية احلزبية، إذا كان لنا أن نسترشد 
بادعــاءات حديثــة بشــأن التالعــب 
واألخبار  االجتماعي  التواصل  بوسائط 

الشيوخ  انتخابات مجلس  في  الزائفة 
في والية أالباما في عام 2018. لن نبالغ 
مهما حتدثنــا عن اخملاطــر التي تهدد 
الدميقراطية في شــتى أنحاء العالَم. 
وإذا كان مــن املمكن التأثير على نتائج 
االنتخابــات في دول قويــة ومتقدمة 
تكنولوجيــا مثــل الواليــات املتحدة، 

فكيف قد تكون حال دول أخرى؟ 

    يأتــي حتد ناشــئ آخر مــن برامج 
تتمتع  التــي  املنزليني«  »املســاعدين 
تتمتــع  اآلن،  متزايــدة.  بشــعبية 
احتــكارات املعلومات علــى اإلنترنت 
بالقدرة على حتديد مــاذا يرى ويعتقد 
قســم كبير من ســكان أي بلد. ومع 
اكتساب برامج املساعدة املنزلية مثل 
جوجل هوم، وإليكســا، وسيري، املزيد 
من الشهرة واالنتشار، فسوف يحصل 
املستخدمون قريبا على إجابات موحدة 
على االستفسارات، بدال من اقتراحات 
متعــددة. ومثــل هــذه الترتيبات من 
شــأنها أن تقلل من نشــاط البحث 
والتحقيق واحلــوار، مما مينــح ِقلة من 
الشركات واخلوارزميات قدرة أكبر على 

تشكيل معارفنا ومعتقداتنا.
    ينشــأ التهديــد الثالــث من مواد 
الفيديو املزيفة ــ أو ما يســمى املواد 
املواد  العميقة. تستخدم هذه  الزائفة 
الــذكاء االصطناعــي وتصنيع الصور 
خللق صور الفيديو التي ال ميكن متييزها 
عن املواد املصــورة احلقيقية. ولنتخيل 
علــى ســبيل املثــال الســرعة التي 
انتشــرت بها مواد مصورة مصطنعة 
للرئيــس اإليرانــي وهــو يأمــر قادته 

العسكريني باالستعداد لغزو إسرائيل 
علــى اإلنترنت. مع انتشــار مثل هذه 
املواد على نطاق واســع، سوف تتراجع 
ثقة الناس في مقاطــع الفيديو. ومع 
استمرار االندماج بني العاملني احلقيقي 
في  الثقة  نفقــد  فرمبا  واالفتراضــي، 
قدرتنا على حتديــد ما هو حقيقي وما 
هو غير حقيقي في عالَم السياســة 

الدميقراطية. 
 أخيــرا، وليــس آخرا، هنــاك منصات 
األقــران املشــفرة. فقــد اســتعمل 
تطبيق واتساب، مع أكثر من 1.5 مليار 
مستخدم نشط شهريا في نحو 180 
دولة، لنشــر الشــائعات وإذكاء نيران 
العنف في البرازيل، واملكسيك، والهند، 
علــى نفس النحو الذي اســتعمل به 
موقع فيس بوك إلثارة العنف الطائفي 
وبنجالديش.  وميامنــار  في ســريالنكا 
صحيح أن ما يقدمه تطبيق واتســاب 
مــن إخفــاء للهوية والتشــفير ميثل 
حماية قوية للمواطنني الذي يكافحون 
من أجــل حقوقهــم الدميقراطية في 
ظل أنظمــة اســتبدادية قاتلة. لكن 
هذه السمات ذاتها جتعل من الصعب 
والكراهية،  حتديد مصادر الشــائعات، 

بالتالي  وتزيد  العنف،  على  والتحريض 
مــن صعوبة قيــاس املدى الــذي قد 
يستعمل به تطبيق واتساب للتالعب 

باالنتخابات.
    ســوف يشــهد عام 2019 أكثر من 
ثمانــني مــن االنتخابــات الرئاســية 
أنحاء  في مختلف  والبرملانية  والعامة 
العالَــم. وفي حني أننا قــد نرى اخملاطر 
الرقمية  التكنولوجيات  تفرضها  التي 
على النظام السياســي، يــرى أخرون 
فرصا جديدة للتأثير على النتائج. والبد 
أن تكــون إدارة واحتواء هذه التهديدات 
اآلن أولوية ملحة للدميقراطيني في كل 

مكان. 
وكما حذرنــا أنان فــإن »التكنولوجيا 
ال تقــف ســاكنة؛ وال ميكــن أن تقف 

الدميقراطية أيضا موقف املتفرج«.

ترجمة: مايسة كامل          
رئيســة كوستاريكا  لورا شينشيال 
جلنــة  رئيســة  وهــي  الســابقة، 
كوفــي أنــان املعنيــة باالنتخابــات 

والدميقراطية في العصر الرقمي.
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هاني حبيب

املشــهد  فــي  حافــل  أســبوع   
الفلســطيني الداخلي، على خلفية 
القرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
فلسطينية، هذا القرار الذي جاء بدوره 
املشــهد،  تداعيات هذا  على خلفية 
اثــر حل اجمللــس التشــريعي وإعالن 
حركة حمــاس عدم أهليــة الرئيس 
للرئاســة، وفي جوانب هذا املشهد، 
سحب الســلطة الوطنية لطاقمها 
في معبــر رفح الــذي مت إغالقه ملدة 
للســفر من القطاع قبل ان يستأنف 
العمل باالجتاهــني قبيل أيام، وكذلك 
ما تعرض له تلفزيون فلســطني من 

حتطيم حملتوياته.

فــي قلب هذا املشــهد هــذه األيام، 
االجتمــاع الثالثي الــذي ضم رئيس 
حماس  حلركــة  السياســي  املكتب 
إســماعيل هنيــة، ورئيــس الوفــد 
األمنــي املصــري اللــواء احمد عبد 
اخلالق ومبعــوث األمم املتحدة لعملية 
الســالم في الشرق األوسط نيكوالي 
ميالدينوف في مدينة غزة، االمر الذي 
اذ  عّده إسماعيل هنية غير مسبوق، 
انها املــرة االولى التي جتتمع بها هذه 
األطــراف الثالثة، غير اننــا نعتقد ان 
اهمية ورمبا خطورة هذا اللقاء الثالثي 
تتعدى الشكل الى احملتوى واملضمون، 
كونه يتقاطع مع جملة من االحداث 

املرافقة له.
في هذا الســياق، ال بد من مالحظة 

ان وفداً دبلوماســيا اوروبيا، قد اجرى 
حركة  مــع  ومباحثــات  مشــاورات 
حماس فــي قطاع غزة، قيل انه بحث 
ثالث مســائل: التهدئة مع االحتالل، 
فتح معبر رفح، وإجراءات الســلطة 
في قطاع غزة، وأهمية هذا االجتماع 
تتعلق بعدة إشاعات مت تداولها طيلة 
الفتــرات املاضيــة، بشــأن توجهات 
محتملــة مــن قبل بعــض اجلهات 
الدولية، من بينها، ورمبا على رأســها، 
دوله، لتجاوز  او بعض  األوروبي،  االحتاد 
الســلطة الوطنية في التعاطي مع 
امللفات املتعلقة بقطــاع غزة، وما مت 
تداولــه إزاء هذه املســألة، بربط بني 
إعالن االحتــاد األوروبي عن »قلقه« ازاء 
اإلعــالن عن حل اجمللس التشــريعي، 

وهو إعالن غيــر واضح، لكنه مع ذلك 
ميكن اعتباره مؤشــراً على مدى تردده 
إزاء تعقيدات املشــهد الفلسطيني 
من ناحيــة، كما يعكس اهتمامه بأن 
يكون لــه دور واضح كالعب على هذا 
امللــف الداخلي الفلســطيني وثيق 
االرتباط مبلف العالقات الفلسطينية 

- اإلسرائيلية.
في ســياق املشــهد الفلســطيني 
التنفيذية  اللجنتني  هذا، دعوة عضو 
الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة 
ومركزية فتح عزام األحمد، الى اعالن 
قطاع غزة اقليمــاً متمرداً، معتبراً ان 
هذا اإلعالن يلتقي مع قرار تشــكيل 
حكومــة فصائليــة، حكومة وحدة 
وطنية، بهدف تقويض سلطة حماس 

في قطاع غــزة، يقول األحمد، ان هذا 
رأيه الشــخصي، مع ذلك ال بد من ان 
يؤخذ هــذا اإلعــالن باالعتبار خاصة 
وانه املفوض مبلــف املصاحلة من قبل 
وهذا  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
الــرأي، ســبق ان جرى تداولــه مرات 
عديــدة طيلــة الســنوات املاضية، 
خاصــة وان اإلجراءات التــي اتخذت 
ازاء موظفــي الســلطة فــي قطاع 
غزة، من تقليــص الرواتب الى قوائم 
التقاعــد املبكر وسلســلة إجراءات 
أخرى، قد عززت عملياً من ترجمة هذه 
الدعوة مــن الناحية العملية. حركة 
حمــاس بدورها، تبحث فــي كيفية 
وحدة وطنية تضم  تشكيل حكومة 
الكل الوطني فــي القطاع والضفة 

انتخابات  اجراء  مع  بالتزامن  الغربية، 
وتشريعية  رئاســية  وشاملة،  عامة 
ومجلس وطني، حسب عضو املكتب 
السياسي حلركة حماس خليل احلية، 
واذا أدركنــا ان هذا البحــث لن يؤدي 
الــى اية نتيجة نظراً الســتعصاءات 
أهمها موقف  مــن  تعترضها،  هامة 
فصائل منظمة التحرير األساســية 
التي رفضت املشــاركة في تشكيل 
حكومة الوحــدة الوطنية التي اعلن 
عنها الرئيس، وهــو ذات املوقف الذي 
من املفتــرض، إزاء مــا تبحثه حركة 
حمــاس، اال ان هذه الدعــوة تأتي في 
إطار رد اعتراضي على قرار تشــكيل 
األخير.  الوطنيــة  الوحــدة  حكومة 
إزاء هذا املشــهد، فإن األحداث املشار 

اليها والتي اجتمعت خالل األســبوع 
احلالي تنقل الوضع الفلسطيني الى 
مرحلة جديدة، تعزز االنقسام لصالح 
االنتقــال الــى انفصال تــام وناجز، 
مهما كانت تصريحــات احلرص على 
املصلحــة الوطنية قادرة على تزييف 
حقيقــة ما يجري من جهود إلضعاف 
املشهد  هذا  الفلســطيني،  املوقف 
يعزز من قــدرة إدارتي ترامب ونتنياهو 
على مترير صفقة القــرن، وهذه املرة، 
من خــالل عملية االنفصال التي يتم 
اآلن، صياغة شــهادة وفاة اســتعادة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ينشــر باالتفاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية
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نظرة تفكيكية .. االقتصاد التونسي بعد ثماني سنوات من رحيل بن علي

مخاطر رقمية تهدد الديمقراطية لورا شينشيال 

من االنقسام.. الى االنفصال!

االقتصاد التونسي يشهد حالة من اجلدل



ثقافة10
شكيب كاظم

االثنني 4 شباط 2019 العدد )4109(

Mon. 4 Feb. 2019 issue )4109)

كه يالن ُمَحمد
 

قد حتجُب التحُف الفنية الرائعة ســيرة 
مبدعيها وتسبُق شــهرة اللوحاِت صيت 
صانيعها كما هو واقع بالنســبِة للوحة 
موناليــزا التــي أصحبت رديــَف عبقرية 
ليونــاردو دافينشــي أكثر مــن ذلك فإنَّ 
الفنانني  املُقتبســة مــن حيــاة  األفالَم 
تُعنــون أحياناً بإســم إحــدى أعمالهم 
الفنية هذا ماحصــل عندما حولت حياة 
الفنــان الهولنــدي يوهانيــس فرمير إلى 
فيلم ســينمائي بعنوان )فتاة ذات القرط 
اللؤلؤي( وهــذا يعني أن العمل الفني قد 
يخطُف األضواء مــن صاحبه لكن يوجُد 
في هذا السياق إستثناء حيُث لفتت حياة 
الواسع  فان كوخ اإلنتباه على املســتوى 
وذلك نظــراً ملا إتصفت بــه أيام صاحب 
)آكلــو البطاطا( مــن الغرابــة فهو قد 
إختبر مواقف تراجيدية وخيبات متراكمة 
لعلَّ مــن أصعبها هو الشــعور بالوحدة 
إذ إفتقــد إلى صخب احلب وســط عزلته 
املوحشــة.وتأتي الفنانــة املكســيكية 
فريــدا كاهلو في صِف من إســتقطبت 
وقائــع حياتهــم إهتمــام املُتابعني ومن 
الواضــح أنَّ كاهلو قد رصــدت موهبتها 
الفنية لســرد جانٍب من سيرتها الذاتية 
باأللوان فالبتالي الينفصُل مارسمته عن 
رحلــة حياتها القصيــرة فهي عبرت عن 
شــوقها لبلدها من خالل رســم عندما 
كانت ُمقيمًة بصحبــة ريفيرا دييغو في 
ســان فرانسيســكو حيُث عكف األخير 
على إجناز مشــروع رســم اجلداريات كما 
إحتفت فريدا كاهلو بعيد ميالد أصدقائها 
بإهداء صورها الشخصية التي رسمتها.
أيضاً  الشــديد لألمومة  توقها  وإنعكَس 
فيما رســمته.إذاً فإنَّ احملطــات التي مرت 
بهــا فريدا كاهلو صارت ثيمة أساســيًة 
في بــرواز لوحاتها وبورتريهاتهــا غير أنَّ 
هذه اخلصوصيــة الفارقة في أعمال فريد 
كاهلو الفنية التُعــوُض الوقوف على ما 
نُشر من مؤلفات حول هذه املرأة املُغامرة.
صدر أخيراً كتــاب )احلب املدنس واملقدس 
في حيــاة فريدا كاهلــو( للكاتبة كلوديا 
تتبُع  الفشتكي  بترجمة محمد  شــفير 
الكاتبُة حياة كاهلو على جميع األصعدة 
والسياســية  والفنيــة  اإلجتماعيــة 

والعاطفية.

املرض
مبا أ ن فريد كاهلو من شخصيات جدلية 
وحياتها كانــت صاخبًة لذا هناك مداخل 
عديدة ُتكنك النفوذ من خاللها إلى عالم 
هذه الفنانة. تكوينها العائلي ،ومواقفها 
السياســية ،وعالقاتهــا العاطفية لكن 
قبل مقاربة هذه األبعاد في شــخصيتها 
البُــدَّ مــن التركيز على صــراع فريدا مع 
إذ كانــت لديها  مشــاكلها اجلســدية 
التشوهات في العمود الفقري وتتضاعف 
معاناتهــا بعد حادثة إصطــدام احلافلة 
التي تقلها إلى كويكان 17سبتمبر 1925 
إصرار  ولــوال  )أليكس(  برفقة صديقهــا 
األخير على عناصر من املُســعفني لعناية 
بفريــدا كاهلو لدفنت مــع املوتي قبل أْن 
يعــرَف العالم نبوغها الفنــي لم تتعاَف 
من أعراض هذه الكارثة وعلى إثرها إعتمد 
جسدها على املشدات والدعامات وإنقطع 
عن )بريبا( في مكسيكو سيتى وخِسرَْت 
أجواء املناقشات مع أصحابها الذين لقبوا 
أدارأفراد  كاشوتشاس(  ب)لوس  أنفسهم 
هــذه اجلماعة نقاشــات حول فلســفة 
ماركــس وأجنلز وهيغل وكانط إضافة إلى 
يُذكر  وإقتصادية  نظريات سياسية  تناول 
أن فريدا كاهلو إلتحقت مبدرســة )بريبا( 
بتشــجيع من والدها علــى أن تدرس في 
مجال الُطب الحقاً لكــن ماوقع لها في 
ذلك اليوم املشــؤوم حتــَم عليها إختيار 
مجال آخــر إذ أمضت أيامها في رســم 
صورهــا الذاتية وإســتعادت فــي إحدى 
لوحاتها حادثة احلافلــة وهكذا تفردُ ُجلَّ 
أوقاتها للفن وتُصبُح األلواُن ترياقاً للوحدة 
وُمقاومة طوق العاهات اجلسدية ومسكت 
وفر لهــا والدهــا الــذي كان فتوغرافياً 
األدوات لتتســلى باأللــوان فــي رقدتها.
مع أنه اليوجُد في ســيرة فريدا مايوحي 
نيتشة  األملاني  بالفيلســوف  بإهتمامها 
لكن حياة اإلثنني متشابهة فكالهما قد 
تعامل مع املرض بوصفه فرصة لإلشتغال 
على اإلهتمامات الذاتية.يعترُف نيتشــة 
بــأن مرحلة املرض قد كشــفت له وجهاً 
جديــداً للحياة وصار بوســعه تذوق كل 
لكاهلو  بالنسبة  الطيبة.كذلك  األشياء 
ما حطمــت العلُة البدنيُة إرادتها فكانت 
ملوهبتها  تطــوراً  الفنية  إنطالقة كاهلو 

في تخيل األصدقاء الوهميني إكتســبت 
هذه املهارة منذ طفولتها زيادة على ذلك 
تيزْت فريدا بروحية مداعية وقعت رسائل 
ألصدقائها باإلســم الذي ينادون بها فتاة 

ذات الساق الوتدية. 

تركيبة غريبة
مســيرة حياة هذه الفنانة املكســيكية 
الغريبة  والعواطف  املشــاعر  مركبُة من 
يبــدو وفقاً ملــا تقدمه مؤلفة ســيرتها 
كلوديا شــيفر أنَّ فريدا أرادت إســتنفاد 
طاقاتها في املُغامرات املُتعاقبة إذا أخذت 

تلمُس وجود  العاطفية  مِبُتابعة جتربتهــا 
اإلختالف بينها وبني بنات جنسها مع أنها 
لم تتمتــْع مبواصفات أختها كريســتينا 
لكن جنحت في التواصل مع املميزين ولم 
تقتنــْع إال بأن تكون نداً لرفقائها في بريبا 
إذ صاحبت )غوميــز أرياس ،ميغيل ن ليرا، 
مانويل غونزاليس (  في عصٍر نادراً ما جتُد 
فتاًة في مرافق تعلمية تواكُب نقاشــات 
فكريــة وسياســية.كماتذهُب أبعُد في 
ُمغامراتهــا وحققت ما قالتُه ألصدقائها 
بأنها ســتتزوج ب )دييغــو ريفرا( فاألخير 
من أشــهر رســام اجلداريات أنذاك ينعُم 

اإلســتقالل  حكومة  مجده.كلفته  بأيام 
رأت فريدا  برسم صور إلبطال وطنيني.رمبا 
في عالقتها مع دييغو ريفرا حباً إستثنائياً 
ُمخالفاً ملا طبع عالقة والديها إذ أســرت 
ماتيلــدا إلبنتهــا بأنها قد أحبت شــاباً 
إنتحر قبل أن تتعرَف على غيليرمو القادم 
من أملانيا.لن تكوَن عالقــة فريدا بريفييرا 
بعيدة عــن التوتر على رغم مســاعيها 
إلستيعاب زوجها الذي يكبُر منها بإحدي 
وعشرين ســنًة من املعروف أن ريفيرا كان 
يُقيُم تواصــالً حميمياً مع أكثر من إمرأٍة.

وعاش حياًة بوهميميــَة في باريس حيث 
إرتبــط بإمرأتني روســيتني أجنيلينا بلوف 
اإلثنتني  يهجــر  ماريفنا  تدعــي  والثانية 
إلى املكســيك.ماكان مؤملاً لفريدا  عائداً 
زوجها  هو إكتشــافها لوجود عالقة بني 
الفنان وأختها كريســتينا.إذن كان ريفيرا 
مطارداً للنســاء ويظهر على صورة كتلة 
من التناقضات وهذا ما زاد من أزمات فريدا 
ففي عــام 1932 ذاقت مرارة موت والدتها 
عليه فإنها أصحبت هامشــية في حياة 
ريفيرا نظراً إلنشــغال األخير برحالته إلى 
أن تنفصل فريدا من ريفيرا دييغو وتنتقل 
إلى اإلقامة في منزل آخر وتقص شــعرها 
الطويل الذي أعجب بها ريفيرا.فضال عن 
كل ماسبق ذكره فإن فريدا من جهتها لم 
ُتانع خوض جتربة ُمغامرات عاطفية خارج 
أطر حيــاة زوجية مع كل مــن نيكوالس 
والزعيــم  وإيسامونوغونتشــي  مــوراي 
الشيوعي الهارب تروتسكي.تدس املؤلفة 
إشــارات لعالقاتهــا الشــاذة.التتجاهل 
في  فريــدا  خصوصية  شــفير  كلوديــا 
ملبسها وما تتزين به من اإلكسسوارات 
عالمًة  كان  تيهوانــا  فســتانها  فــكان 
لشــخصيتها. تتــزوج فريدا مــن جديد 
بريفيرا.وتبلُغ فريدا ذروة جناحاتها ولم تُعْد 
شخصية ُملحقة بزوجها إذ يتُم اإلحتفال 
بفنها فــي باريس يصف أندريــه بريتون 
عمل كاهلو بشــريط ملون ملفوف على 
عاصفة  حياًة  كاهلو  فريدا  ُقنبلة.عاشت 
ترحل سنة 1954يشار إلى أن كاهلو تغير 
1910ليتزامن  1907إلى  تاريخ ميالدها من 
مع تاريخ الثورة املكسيكية.جذبت سيرة 
كاهلو ُصناع الفن السابع ونُقلْت حياتها 
إلى السينما وتُعتبُر سلمى حايك أبرز من 
جســدت شــخصية هذه الفنانة املثيرة 

للجدل.

اقرأ فــي بعض املقابــالت اجملراة مع األدبــاء والكتاب 
والشعراء، أو في كتب مذكراتهم، عندما يسألون عن 
أوقــات الكتابة، أو كيف يكتبون ومتــى؟ جواباً كنت 
أنظر إليه بعني عدم الرضــا، أو عدم التصديق، فغالباً 
ما يأتي اجلواب: أنه يجلس إلى مكتبه، أو آلته الكاتبة 
في الســاعة كــذا صباحاً، ويظل يكتــب حتى قبيل 
الظهر، ثم يتغدى ويأخذ قسطا من الراحة، أو قيلولة 
قصيرة، ثم يواصل نشــاطه الكتابي من الساعة كذا 

إلى الساعة كذا مساء.
كنت أحاور نفســي هل هذا الكاتب جندي حراســة 
عليه واجب ينبغي أن يؤديــه في الوقت احملدد؟ وكيف 
تواتيه الكتابة وتأتيه، وكيف يتدفق حبر قلمه؟!وكنت 
أميل إلى عدم تصديقهــا، وأنها من تنفجات الكتاب 
وأخيلتهم، ألني أرى أن للكتابة طقوسها اخلاصة جداً، 
وما كل وقت مالئــم للكتابة، وقد مير على املبدع حني 
من الدهر وال يستطيع أن يخط حرفا واحدا، وقد تواتيه 
األفكار وتنثال عليه إنثياالً في أوقات أخر، أو مكان غير 
مالئم، وهو بعيد عن أطراسه وأحباره، ويحضرني هنا 
ما دونه املبدع الراحل مهدي عيســى الصقر )١٩٢٧ -

٢٠٠٦( فــي كتابه )وجع الكتابة. مذكــرات ويوميات( 
»باألمس وأنا أجلس على كرســي طبيب األســنان...
ووجه الطبيب املنشغل يتحرك على مقربة من وجهي، 
أصابعه تقــود املبرد الكهربائي ليحفر في أســناني، 
خطرت في بالي عبارة وردت في مسودة روايتي...لتكون 
أعمق داللة، وجاءتني الكلمات البديلة وسط أزيز املبرد 
املزعج.. ويدوي داخل رأسي باحلاج مؤلم« »تراجع ص٩٧ 

من الكتاب.
وإذ ظللت على رأيي هذا، حتــى وجدت صداه، وانا اقرأ 
رأيــا رائعا ألحد كبــار املعتزلة وأوائلهم، أبي ســهل 
بشــر بن املعتمر )     -٢٢٠( وكان مــن بلغاء املعتزلة 
والفصحاء، مما دونــه مبا عرفت في األدبيــات التراثية 
املعتزلية بـ)صحيفة بشر بن املعتمر البالغية( فتحدد 
الصحيفة كما ينقل لنا األســتاذ اجلامعي والباحث 
الســوري الدكتور وليد قصــاب )١٩٤٨-( في كتابه ) 
التــراث النقدي والبالغي املعتزلة حتــى نهاية القرن 
الســادس الهجري(واملطبوع في الدوحة ١٤٠٥ -١٩٨٥، 
والكتــاب في األصل بحــث مقدم إلــى كلية اآلداب 
بجامعة القاهرة، ونال عنه الباحث وليد قصاب درجة 
الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى سنة 
١٩٧٦،حتدد الصحيفة لألديب أوقاتا يسمح فيها القول 
وجتــود القريحة، فليــس األديب أو الفنــان بقادر على 
اإلبــداع في كل حلظة، وال يواتيــه القول في كل زمن، 
وذلك القول الذي تأتيك به نفســك )ساعة نشاطك 
وفراغ بالك هو القول اجليد، وهو أكرم جوهرا وأشــرف 
حســبا وأحسن في األسماع والصدور، من ذلك القول 
الذي يعطيك يومك األطول بالكد واملطاولة واجملاهدة(.
هذا هو رأي بشــر بن املعتمر، املفكر املعتزلي املؤثر في 
املوجة املعتزلية التي سادت احلياة العربية اإلسالمية 
منذ بداية القرن الثاني الهجــري، وتألقت يوم تبناها 

اخلليفة املأمون.
وهذا الشــاعر الفرزدق يؤكد ما رســخ في ذهني، من 
أن األديــب قد ال تواتيه الكتابة فــي كل األوقات، كما 
يذكر أبو عثمــان عمرو بن بحر اجلاحظ )١٥٠-٢٥٥( في 
اجلــزء األول من كتابه )البيــان والتبيني( يقول الفرزدق 
)أنا عند الناس أشــعر الشعراء، ورمبا مرت علي ساعة 
ونزع ضــرس أهون علي من أن أقول بيتا من الشــعر؟ 
وقــال العجاج: لقد قلت أرجوزتــي التي أولها )بكيت 
واخملتــزن البكي( وأنا بالرمل في ليلــة واحدة، فانثالت 
علي قوافيهــا انثياال، واني ال ريد اليوم دونها في األيام 
الكثيــرة فما أقــدر عليه( تراجــع ص٢٠٩ من طبعة 

مكتبة اخلاجني الطبعة الثالثة ١٣٨٨ -١٩٦٨.

رأي بشر بن المعتمر 
المعتزلي في أوقات 

الكتابة ومواتاتها

فريد كاهلو.. الفُن صنيع األلم
دراسة

فريد كاهلو

تراثيات

شوقي عبد األمير  
 

منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة 
أن ينشر هذا الكتاب على حلقات 
في الزميلة » الصبــاح اجلديد » 
واليوم يســرني ان اصنع بني يدي 
صديقي وزميلي العزيز اسماعيل 
زاير رئيس التحرير » مجلة لقمان 
» وهو كتاب الذي اســتغرقت في 
اعداده ست ســنوات وقد جاءت 
فكرته من غيــاب رافد مهم من 
روافــد ادبنا ولغتنا وهــو » النثر 

اجلاهلي » 
املفارقــة الكبيــرة تكمن في أن 
مجزأ  ولو  وصلنا  اجلاهلي  الشعر 
في عــدد من الكتــب واملعلقات 
والدواوين، اما النثر فال يوجد حتى 
كتاب واحد يجمعه، علما ان كان 
منتشــرا جدا وميأل اسواق وحياة 
يؤكد  كما  االســالم  قبل  العرب 
لكنهم  العرب  املؤرخني  كل  ذلك 
لم يجمعوا هذا النثر ولم يعتنوا 
به وظل متفرقا مبعثرا في كتب 

التاريخ 
من هنــا تأتي اهميــة جمع هذا 
التراث العظيم ونشره في كتاب 

خاص به .
بالطبع ان عــدم االهتمام بالنثر 
قبل االسالم يفسر بنظريات عدة 
أصعب  باعتباره  شكلي  بعضها 
للحفظ على الذاكرة الشفاهية 
ولكن هذه احلجة واهية وال تكفي 
واملسألة مرتبطة بظهور االسالم 

واملوقف من االدب قبله.

عامر بن الطرب العدوانى 
لقومه وصية احلرث بن كعب 

لبنيه
 وأوصى احلرث بن كعب بنيه فقال 
يا بنى قد أتت على مائة وســتون 
سنة ما صافحت ميينى ميني غادر 
وال قنعــت لنفســى بخلة فاجر 
وال صبوت بابنــة عم وال كنة وال 
بحــت لصديق بســر وال طرحت 
عن مومســة قناعا وال بقى على 
دين عيســى بن مــرمي وروى على 
غيري  العــرب  من  دين شــعيب 
وغير تيم بن مرة وأسد بن خزمية 
فموتوا على شــريعتى واحفظوا 
يكفكم  فاتقوا  وإلهكم  وصيتى 
ما أهمكم ويصلح لكم حالكم 
بكم  فيحل  ومعصيتــه  وإياكم 
الدمــار ويوحــش منكــم الديار 

كونوا جميعا وال تفرقوا فتكونوا 
شــيعا وبزوا قبل أن تبزوا فموت 
فى عز خير من حياة فى ذل وعجز 
وكل ما هو كائن كائن وكل جمع 
إلــى تباين والدهــر ضربان ضرب 
بالء وضرب رخاء واليوم يومان يوم 
حبــرة ويوم عبــرة والناس رجالن 
رجــل لك ورجــل عليــك زوجوا 
النساء األكفاء وإال فانتظروا بهن 

القضاء وليكن أطيب طيبهن
أدوأ  فإنها  والورهــاء  وإياكم  املاء 
الــداء وإن ولدها إلى أفن يكون ال 
راحة لقاطــع القرابة وإذا اختلف 
القــوم أمكنــوا عدوهــم وآفة 
والتفضل  الكلمة  اختالف  العدو 
باحلســنة يقى السيئة واملكافأة 
بالســيئة دخــول فيهــا وعمل 
الســوء يزيل النعمــاء وقطيعة 
وانتهاك  الهــم  تــورث  الرحــم 
احلرمــة يزيــل النعمــة وعقوق 
الوالديــن يعقــب النكد ويخرب 
واإلســراف  العدد  وميحــق  البلد 
الفضيحة  النصيحة هــو  فــى 
اخلطيئة  ولزوم  الرفد  مينع  واحلقد 
يعقب البلية وسوء الرعة يقطع 
أســباب املنفعة والضغائن تدعو 
إلى التباين يــا بنى إنى قد أكلت 

وغبرت  أقوام وشربت فذهبوا  مع 
وكأنى بهم قد حلقت.

وكان عامر بن الظــرب العدوانى 
ســيد قومه فلما كبر وخشــى 
عليه قومــه أن ميــوت اجتمعوا 
إليــه وقالوا إنك ســيدنا وقائلنا 
وشــريفنا فاجعــل لنا شــريفا 
وســيدا وقائــال بعدك فقــال يا 
معشر عدوان كلفتمونى بغيا إن 
كنتم شــرفتمونى فإني أريتكم 
ذلك من نفسى فأنى لكم مثلى 
افهموا ما أقول لكم إنه من جمع 

بني احلق والباطل لم
له وكان الباطل أولى به وإن احلق 
لم يــزل ينفر من الباطل ولم يزل 
يامعشــر  احلق  من  ينفر  الباطل 
عــدوان ال تشــمتوا بالذلــة وال 
تفرحوا بالعزة فبكل عيش يعيش 
الفقيــر مع الغنى ومن ير يوما ير 
به وأعــدوا لكل امــرئ جوابه إن 
والعقوبة  الندامة  السفاهة  مع 
نكال وفيهــا ذمامة ولليد العليا 
العاقبــة والقوذ راحــة ال لك وال 
عليك وإذا شئت وجدت مثلك إن 
عليك كما أن لك وللكثرة الرعب 
وللصبر الغلبة ومن طلب شــيئا 
وجده وإن لم يجده يوشك أن يقع 

قريبا منه.

 وصية دويد بن زيد لبنيه
 ملا حضــرت دويد بن زيــد الوفاة 
قال لبنيه أوصيكم بالناس شــرا 
ال ترحموا لهم عبرة وال تقيلوهم 
عثــرة قصــروا األعنــة وطولوا 
واضربوا  شــزرا  واطعنوا  األسنة 

هبرا وإذا أردمت احملاجزة
فقبــل املناجــزة واملــرء يعجز ال 
احملالــة باجلــد ال بالكــد التجلد 
وال التبلــد واملنيــة وال الدنية وال 
تأســوا على فائــت وإن عز فقده 
وال حتنوا إلى ظاعن وإن ألف قربه 
وال تطمعــوا فتطبعوا وال تهنوا 
فتخرعــوا وال يكونــن لكم املثل 
السوء إن املوصني بنو سهوان إذا 
مت فأرحبوا خــط مضجعي وال 
تضنوا على برحب األرض وما ذلك 
مبؤد إلى روحــا ولكن حاجة نفس 
خامرها اإلشــفاق قال أبو بكر بن 
دريد في حديث أخر إنه قال اليوم 
يبنى لدويد بيته يارب نهب صالح 
حويته ورب قــرن بطل أرديته ورب 
غيــل حســن لويتــه ومعصم 
مخضب ثنيته لو كان للدهر بلى 
أبليته أو كان قرني واحدا كفيته.

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

غالف الكتاب

فجــع الوســط الثقافي بخبــر اغتيال 
الروائــي عالء مشــذوب فــي محافظة 

كربالء، مساء السبت، 
ونقلت مواقع محليــة، عن مصدر أمني 
عراقــي، قوله إن “مســلحني مجهولني 
أطلقــوا النار على الكاتــب واألديب عالء 
مشذوب اخلفاجي في شارع ميثم التمار، 

وسط محافظة كربالء”.
ونعــى االحتاد العام لألدبــاء والكتاب في 
بيان له حمل عنوان )ال عزاء قبل معاقبة 

اجلناة(:
" يعّبــر االحتاد العــام لألدبــاء والكتاب 
في العــراق، عن جلِّ غضبه وســخطه، 
مــن جرمية اغتيال الروائــي الدكتور عالء 
مشــذوب، ويعدُّ هذه الفاجعة استهتاراً 
بدماء املواطنني، واألدباء منهم على وجه 
يتركون ليالقوا حتوفهم  اخلصوص، وهم 
من رصاصــات جبانة في وضــح النهار، 
ويحّمل االحتــاد اجلهات احلكومية محليًة 
ومركزيًة املسؤولية الكاملة، فقد عجزت 
عن حفظ األمــن العام، وتركــت القتَل 
والتشريد فاعالً ليغتال رصافّياً وجواهرياً 

وسّياباً متى ما شاء.
والثقافية  األدبيــة  األوســاط  و فجعت 
مساء امس االول باغتيال الروائي الدكتور 
عالء مشــذوب، في كربالء بثالث عشرة 
إطالقة زرعهــا اجلناة )اجملهولون( !!! أبداً - 
كما يحلو للجهات األمنية وصفهم - في 
جسد مشذوب، بعد مغادرته جللسة احتاد 

أدباء كربالء األسبوعية.
ويذكر أن مشــذوب من األســماء األدبية 
الفاعلــة في مجال الروايــة والنقد، وقد 
شارك في جلسات وفعاليات عدة، آخرها 
مشاركته في مؤتر الســرد الذي أقامه 
احتاد األدباء تشــرين الثانــي املاضي، كما 
الروائية  بتجربته  لالحتفاء  االحتاد  ضّيفه 

في األمــس القريب، ويصــرُّ االحتاد على 
ضرورة حماية األدباء، والكشــف السريع 
عن اجلناة ومعاقبتهــم، فال عزاء من دون 

ذلك.
اجلدير بالذكر ان الروائي الراحل من مواليد 
1968، وتخرج مــن كلية الفنون اجلميلة 
بجامعة بغداد عام 1992-1993، وحاصل 
على ماجســتير فنون جميلة عام، وعلى 

دكتوراه فنون جميلة".
وصــدرت لــه روايــات “مــدن الهالك – 
الشــاهدان”، “فوضى الوطن”، “جرمية في 
الفيس بــوك”، “آدم ســامي – مور”، كما 
قصصية  مجموعــات  عــدة  له  صدرت 
أبرزهــا “رمبا أعود أليــك” و “زقاق األرامل” 

ورواية شارع اسود.
هذا وقد أرســل الشــاعر حبيب الصايغ 
برقية عزاء إلى األســتاذ ناجح املعموري، 
رئيــس االحتــاد العــام لألدبــاء والكتاب 
العراقيــني، وإلى مجلس إدارة االحتاد، ومن 
خاللهم إلــى كل أدباء وكتاب وشــعراء 
ومثقفــي العــراق الشــقيق، مؤكًدا أن 
خســارة أي أديــب ومثقــف عربي، هي 

خسارة جســيمة لكل األدباء واملثقفني 
العرب.

واالحتاد العام لألدبــاء والكتاب العرب، إذ 
يندد بهذه اجلرمية النكراء، ومثيالتها التي 
تتكرر هنا وهناك في بعض مناطق الوطن 
العربي، ليطالب االسلطات احمللية ضرورة 
التحــرك حلفــظ أرواح املواطنني العرب، 
كتَّابًــا وغير كتــاب، والعمل على ســن 
رادعة ملعاقبــة اجملرمني واخلارجني  قوانني 
والذين يبيحون ألنفســهم  القانون،  عن 
فعل كل شــيء اســتنادًا إلى تفسيرات 
شــاذة للنصوص الدينيــة، وإلى رؤيتهم 
أنفسهم باعتبارهم ظل اهلل على األرض.
كمــا أكد حبيب الصايغ علــى أن األدباء 
العرب،  واملثقفــني  والشــعراء  والكتاب 
ومنهم العراقيني، كانوا دائًما –وال يزالون- 
فــي طليعة شــعوبهم فــي املطالبة 
الكثير من  واحلريــات، وحتملــوا  باحلقوق 
العنت والعناء لقاء ذلك، كما أنه ال يكون 
التقدم واالزدهار إال بكتاباتهم وأفكارهم.
رحم اهلل الدكتور عالء مشــذوب، وألهم 

آله وأصدقاءه الصبر والسلوان.
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الكرد في األجزاء األخرى من 
كردستان

الكرد في تركيا

* ماهــي تأثيرات كرد تركيا على الكرد 
العراق؟

- لم أسمع يوما بوجود تأثير لكرد تركيا 
على كرد العــراق، بل على العكس كان 
لكرد العــراق التأثير األكبــر على كرد 
تركيا. فمثال، قام اإلحتــاد الوطني بدور 
مهم وفاعل في تأســيس حزب العمال 
الكردستاني، فقد أخلينا بيوتنا ومقرات 
حزبنا وســلمناها ألوجــالن ورفاقه في 
دمشق، وفي بداية تأسيسهم عرفناهم 
وجهزناهــم  الفلســطينية  بالقــوى 
باألسلحة وقدمنا لهم كل املساعدات 

املمكنة.

احلركــة  خفــوت  أســباب  ومــا   *
الكرديــة بكردســتان تركيــا خــالل 
ســنوات اخلمســينيات و حتى نهاية 
السبعينيات من القرن املاضي، و عدم 

ظهور أية حركة سياسية هناك؟
- اجلواب على هذا الســؤال يحتاج الى 
عــرض تاريخي و سياســي و إقتصادي 
طويل، وال أستطيع الرد بهذه العجالة 

ودون اإلملام بالتفاصيل. 
ولكن مــن املعلــوم أن تركيا ضغطت 
الكردي هناك، وقد  كثيرا على الشعب 
يكــون ذلك أحد األســباب، فمثال، منع 
النظام التركي حتى إستخدام األسماء 
أوالتحدث باللغة الكردية هناك، وأغلق 
جميع األبواب بوجه القوى السياســية 
الكردية، ولم يســمح بظهور أي حزب 
أو حركة سياســية،  كردي  سياســي 
بأبناء هذا الشــعب الى السجون  وزج 
واملعتقالت، ومع ذلك ظهرت فيها بوادر 

احلركة الكردية.

* ومتى عرفــت بظهور حركة من قبل 
احلزب العمــال الكردســتاني بقيادة 

أوجالن؟
- ال أتذكر التاريخ بالضبط، ولكن أظن 
أنــه كان بعد اإلنقالب العســكري في 
تركيا عــام 1980 كنا في ســوريا حني 
ســمعنا بأن هنــاك جماعــة من كرد 
تركيا جاءوا الى هناك وسموا أنفسهم 
ب(اآلبوجية) ثم أطلقوا على  أنفسهم 
إسم حزب العمال الكردستاني، وهناك 
دخلــوا في صــراع مع جماعــة أخرى 
بكردســتان تركيــا وحدث إطــالق نار 
بينهما فتدخلنــا عن طريق كرمي أحمد 
وجنــم الدين بيوكايا الــذي عرف الحقا 
بإســم (صالح) لوقف القتــال بينهما، 
وخاصة أن أفراد من اجلماعتني هربوا من 
القتال وجلئوا الى ســوريا.وهناك عرفت 
بوجــود مجموعة ناشــئة تدعى حزب 

العمال الكردستاني. 

* وملــاذا برأيــك مــن دون كل القــوى 
فــي  إنبثقــت  التــي  السياســية 
كردســتان تركيــا إســتطاع حــزب 
العمال الكردستاني أن يصمد ويتطور 

و يصبح هو القوة الرئيسية؟
- هناك سبب رئيسي بإعتقادي وهو، أن 
هذا احلزب فهم وإســتوعب خصوصية 
كل حركة سياسية داخل اجملتمع الكردي 
وهي ربط النضال العســكري بالنضال 
السياسي واإلعالمي والتنظيمي، فمن 
دون تكامل هذه العناصر اليستطيع أي 
حزب أن يتطور وينمو وســط اجلماهير، 
وسلك العمال الكردستاني هذا الطريق 
فأرسل أعضائه وأنصاره الى اجلبال لبدء 
النضال املسلح و بهذا ذاع صيته و حتول 
الى قوة كبيرة و فاعلة، أما األحزاب التي 
كانــت أكبر من العمال الكردســتاني 
فقد تركوا الساحة و ذهبوا الى أوروبا و 
إبتعدوا عن شعبهم ما أدى الى ضعف 
دورهم ثم أفــول جنمهم.هذا باإلضافة 
الى أن هــذا احلزب رفع عدة شــعارات 
جميلة إســتطاع بها أن يكسب قلوب 

الناس.

* يقال بــأن أوجالن أصبح بالنســبة 
توازي  مقدســة  شــخصية  لشعبه 
قدســية رجــال الديــن دون أي إعتبار 

لتوجهات حزبه السياسية؟
- لقــد تبــوأ مكانتــه داخــل اجملتمع 
الدؤوب  بنضالــه  الكردســتاني هناك 
وتضحيــات حزبه، وتعاظــم دور حزبه 
على هذا األســاس النضالــي، ولكني 

أعتقد بأن هذا احلزب سلك طريقا خاصا 
مختلفا عن اآلخرين ويقوم على أساس 
(عبادة الفرد)، وبحســب هــذا املفهوم 
يتصور أعضائه أنــه ال جود للحزب في 
غياب أوجــالن (آبو)، وال ثــورة من دونه، 
وال حتى وجود الشــعب الكردي بغياب 
هذا الزعيم، فالثــورة والنضال القومي 
مرتبــط بوجــوده فقط، وينظــر اليه 
كبطل المثيل لــه، وأنه ميتلئ باحلكمة 

واليخطيء أبدا!

* وكيف تنظر الى مستقبل كردستان 
تركيا، وهــل تعتقد بأن قبــول تركيا 
في اإلحتاد األوروبي ســيخدم الكرد أم 

يضرهم؟
- طبعا أمتنى أن يكون مستقبل شعبنا 
ينعمون  مشــرقا  مســتقبال  هنــاك 
في ظــل دولة تركيــة بالدميقراطية، و 
وأعتقد  املشروعة،  القومية  بحقوقهم 
بأنه ال توجد فرصــة أو مجال إلنفصال 
الكرد عن تركيا في هــذه املرحلة على 
األقل وذلك لعدة أسباب من أهمها، أن 
كرد تركيا موزعون بشكل عشوائي وأن 
أكثرهم ال يستقر في منطقة معينة. 
فلو نظرنا الى اجلاليات التركية املوزعة 
بأنحاء أوروبا ســنجد بأن عددهم يفوق 
بعــض املناطــق الكردية حتــى داخل 
تركيا وهنــاك أعداد كبيــرة أخرى من 
أبنــاء القوميات األخرى يعيشــون في 
مناطق كردستان ويشكلون مجتمعات 
مختلطة، حتى من الناحية اإلقتصادية 
فــإن رؤوس أموال الكــرد متمركزة في 
إســطنبول أزمير و أنقرة أكثر من بقية 
املدن الكردية مثل ديار بكر و وان وبتليس 
وغيرها، وهذا جعل املصالح اإلقتصادية 
وأعتقد  للكرد خارج حدود كردســتان. 
بأنه من األفضل للشعب الكردي هناك 
أن يعملوا جلعــل تركيا دولة دميقراطية 
حقيقية تتخلى عن إيذاء مشاعر الكرد 
أو التمييــز العنصــري بحقهم، وهذا 
باإلحتاد  تركيــا  بقبول  يتحقق  ســوف 

األوروبي، ولذلك أنا أؤيد هذا اإلنضمام.

كرد في إيران

شــخصية  بــأول  تعرفــت  متــى   *
سياسية كردية إيرانية؟

- في ســنتي األول بكليــة احلقوق عام 
عبدالرحمن  باألســتاذ  تعرفــت   1952
زبيحــي، وقبال كنــت أعرف الشــاعر 
هــزار موكرياني، واألســتاذ زبيحي كان 
سكرتيرا جلمعية إحياء كردستان (ز.ك) 
وتعرفت عليه في السفارة السوفيتية 
مبناســبة إحتفاالتهــا بذكــرى ثــورة 
أكتوبر والتي شــاركت فيهــا رغم أن 
هذا األمر كان خطيــرا في تلك الفترة، 
وكان زبيحي يعمل لدى شخص يدعى 
عبــداهللا وميتلــك مطعما فــي بغداد 

وهو من أصل مهابــادي، وتولى زبيحي 
إعداد  مســؤولية  بالســفارة  يومذاك 
موائد الطعام. أما أول سياسي إلتقيه 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب  من 
اإليراني (حدكا) فقــد كان غني بلوريان 
الــذي زار العراق بتلــك الفترة و أعتقد 
فــي عــام 1953، وقد جاء لكــي يبني 
العراقية  األحزاب  عالقات سياسية مع 
العراقي  الشيوعي  احلزب  مع  وباألخص 
وكنت مترجمه عند لقائه بعزيز شريف 
وغيره من قادة هذا احلزب، وبعده تعرفت 
على عبدالرحمن قاسملو حني جاء الى 
كردستان العراق ثم أحمد توفيق وبعده 

عبداهللا حسن زادة وآخرين.

* وماكانــت تأثيرات جتربــة جمهورية 
مهاباد على تطورك الفكري في بداية 

حياتك السياسية؟
- في احلقيقة هذه اجلمهورية ذاتها التي 
دفعتني خلوض مجال السياســة، فقد 
بلدتنا كويسنجق على  ذاع صيتها في 

أوسع نطاق.
وذلك بســبب إلتحاق عــدد من أبنائها 
باجلمهوريــة و الدفــاع عنهــا منهم 
الرئيس عبدالكــرمي احلويزي ومصطفى 
خوشــناو و توفيق وردي و دلشاد رسول، 
وكان هــؤالء مــن الطبقــة املثقفــة 
والواعية في مدينة كويسنجق. وأتذكر 
أن صورة املال مصطفى كانت ترفع الى 
جانب القاضي محمد في أرجاء الكدينة 
األخ عمر  وتسلمت نســخة منها من 
دبابة حني كنت في الصفوف اإلبتدائية، 
هــذه األحداث أثرت في تشــكيل وعي 
السياســي منذ تلك الفترة املبكرة من 

صباي.
وهناك شــيء آخر جرنا نحن الشــباب 
بذلك الوقت نحو الفكر اليساري وهي 
األنباء التي تردنــا من جمهورية مهاباد 
حول الدعم الســوفيتي و وقوفها الى 
جانب اجلمهورية الوليدة، وكانت أشعار 
هزار في مديح ســتالني و روسيا تنتشر 
كالنار في الهشــيم بأرجاء كردستان. 
باإلضافــة الــى ذلك أريــد أن اقول لك 
صــالح الدين، أنني كنــت تلميذا ذكيا 
و متفوقــا وأحتل دائمــا املرتبة األولى 
بصفوفي الدراســية، وجرت العادة في 
تلك الفترة أن يصطف الطالب صباحا 
قبل الدخول الــى صفوفهم ثم ينادي 
املعلــم على طالــب أو إثنــني ليلقيا 
القصائد الشــعرية و كنــت أحدهما، 
ولذلك كنت مضطرا الى حفظ جميع 
قصائــد الشــعراء في ذلــك الزمن و 
خصوصا القصائد و األشــعار الوطنية 
ولذلك أصبحت محل إهتمام املعلمني. 
وما شــدني أكثر الى جمهورية مهاباد 
هو وجود األخ عمر دبابة في كويسنجق 
الذي لم يكــن يبخل علــي بأنواع من 
الكتــب واجلرائد، وكان على عالقة قوية 

بكردســتان اإليرانية ألنه باألساس من 
أقارب عديدون في  أصل مهابادي ولديه 

مهاباد يتزاورون فيما بينهم.

*وما أسباب إنتماء الكرد اإليرانيني الى 
البارتي، ألم تكــن لهم أحزاب خاصة 

بهم باحلركة السياسية هناك؟
- أي إنتمــاء؟ لم يكن عددهــم كبيرا، 
فأشــخاص مثل عبدالرحمــن زبيحي 
جاء الى العراق بعد سقوط اجلمهورية 
وإستقر أوال في السليمانية عند الشيخ 
إعادة  وحاول معهــم  احلفيــد  لطيف 
الكردســتاني  الدميقراطي  إحياء احلزب 
اإليراني ولكنهم فشلوا، ولذلك إنضم 
الى صفــوف البارتــي ليواصل نضاله 
القومــي ولكنــه تصــادم مــع همزة 
عبداهللا الذي مال نحو احلزب الشيوعي 
فيما بعد، وعدا زبيحي، إلتحق بالبارتي 
كل من دلشاد رســول و الشاعر هزار و 
حســن قزجلي وكان األخيــر مياال الى 
احلزب الشيوعي. في تلك الفترة حتولت 
كردســتان العراق الى مركز للنضال و 
مناضلي  تستقطب  السياسي  العمل 
جميع أجــزاء كردســتان، و لذلك كان 
طبيعيا أن ينضم بعضهم الى البارتي.

*إذن ملاذا لم يظهر النضال املسلح في 
ستينيات و سبيعينيات القرن املاضي 

بكردستان اإليرانية؟
- ألسباب عديدة، منها:

أوال: ظهرت احلركة املســلحة من قبل 
مجموعــات صغيرة، ولــم يكن هناك 
حزب كبير يســتوعب تلــك اجملموعات 

ويقودها.
ثانيــا: إســتعجال تلــك اجملموعــات 
الصغيــرة للتحــرك قبــل أن يجمعوا 
أنفسهم في حزب قوي ومؤثر و منظم 

يحظى بقبول اجلماهير.
للمــال  اخلاطئــة  السياســة  ثالثــا: 
مصطفى الذي أرســل قواته حملاربتهم 
ومالحقتهــم وقتــل بعضهم وأســر 
آخرين، هذه السياســة أثرت كثيرا في 
إضعافهــم خاصــة وأن زعيــم الثورة 
حاربهم  العــراق  بكردســتان  الكردية 
و عاداهــم، و هــذا أحلــق ضــررا بالغا 

بحركتهم.
رابعا: مارس شاه إيران سياسة قمعية 
شديدة ضدهم و قتل و أعدم قياداتهم، 
ولــوال مقتل مال ئــاوارة و إســماعيل 
شــريفي زادة لكانــت حركتهم تتخذ 

مسارا آخر حسب إعتقادي.
وهناك شيء آخر أود أن أشير إليه وهو، 
أخطاء بعض قادة (حــدكا) مثل أحمد 
توفيــق و عبــداهللا إســحاقي اللذان 
إنتهجــا سياســة فوضويــة عرقلت 
تقدم احلركــة الثورية في ذلك اجلزء من 

كردستان.

* هذا عن دور احلزب، وملاذا أخفق احلراك 
اجلماهيري السياسي هناك أيضا؟
- وهذا أيضا له أسباب عديدة منها:

أوال: يتشكل اجملتمع الكردي اإليراني من 
قسمني، األول طبقة متقدمة و مثقفة 
و متعلمــة تدين باملذهب الشــيعي و 
أما  كرمانشــاه.  في منطقة  تنتشــر 
الطبقة األدنى فقــد كانت تعيش في 
مناطق متخلفة مثــل بوكان ومهاباد. 
وكان كــرد كرمانشــاه واقعــون حتت 
تأثير املذهــب الشــيعي وبعيدون الى 
حد ما عــن الروح القوميــة ويتجهون 
الى األحزاب اإليرانيــة مثل حزب (تودة) 
أو (اجلبهــة الشــعبية) أو غيرهما من 
األحــزاب اإليرانية، فعلى ســبيل املثال 
الشعور القومي في منطقة مثل أردالن 
مبا فيها مدينة  (سنندج) كان خافتا الى 

حني تأسيس عصبة الكادحني فيها.
وعلى العموم فإن نصف أعداد كرد إيران 
هم من املذهب الشيعي وهذا أحد أهم 
األســباب في إخفاق احلركــة الكردية 
هناك وحتقيق التقدم املطلوب كحركة 
سياسية. وســبب آخر هو أن كردستان 
اإليرانية متخلفة مــن ناحية التعليم، 
فلم يحصــل التقدم العلمــي إال في 
غضون سنوات قليلة مؤخرا كما حدث 
في كردســتان العراق مــن خالل فتح 

أعداد كبيرة من املدارس.
ثانيــا: الســبب اآلخرهو أن الشــعب 
الكردي في العراق متتع بحقوق أكبر من 
كرد إيران، مثل حرية العمل السياسي 
والثقافي وســاهم ذلــك طبعا بإحياء 

وتقوية الروح القومية بينهم.
ثالثا: ســبب مضاف هو أن كــرد إيران 
عاشــوا مع دولــة الفرس منــذ آالف 
الســنني، ولكننــا نعيــش مــع دولة 
العــرب منذ ما يقرب ســبعني ســنة 
فقط، فمعايشــة الشــعوب اإليرانية 
بعضها مع بعض طوال هذه اآلالف من 
السنني خلق نوعا من التمازج الثقافي 
واألخالقي وإختــالط العادات والتقاليد، 
وهذا التمازج غلب اإلنتماء الوطني على 

اإلنتماء القومي.
رابعا: لــم يلجأ اإليرانيــون الى إنتهاج 
سياسة شوفينية كما فعلت الدولتان 
العراقية والتركية جتاه الشعب الكردي، 
فهم ال يقولون ان إيران دولة فارســية، 
ولذلك أبقوا على إســمه القدمي  (إيران) 
وأرادوا بذلــك أن يثبتــوا بــأن إيران هي 
للكل من الكــرد والفرس والعرب، كما 
لم مينعوا إطالق إســم كردستان على 
مناطق الكرد، بل على العكس ســموا 
(كردستان)،  بإســم  شاسعة  منطقة 
ورغــم أن ذلك دليل علــى ذكائهم كي 
ال يقول الكرد عن بقية املناطق األخرى 

بأنها  (كردستانية).
خامســا: لقد أثرت الثقافــة اإلبرانية 
على جميع أفراد اجملتمع اإليراني، والكرد 

جزء منهــم ولذلك تأثروا بهذه الثقافة 
وإعتبروهــا ثقافتهم حالهم حال بقية 

مكونات الشعوب اإليرانية.
سادسا: ســبب آخر وهو أن حزب (تودة) 
وهو حزب يســاري كبير وناشــط كان 
لــه نفوذ و دور كبير وســط كرد إيران و 
جنح فــي إســتقطاب الكثيرين منهم 
الروح القومية لدى  ولم يسمح بإحياء 

الشعب الكردي.

*وما أســباب فشل احلزب الدميقراطي 
الكردستاني من إنتنخاب سكرتيرعام 
يتمتــع بكاريزما قوية لقيــادة احلزب 
قاسملو  عبدالرحمن  إستشهاد  بعد 

وصادق شرفكندي؟
- أعتقد هنــا ينطبق عليهــم القول 
الشــائع (القيــاس على قــد املقاس)، 
على هذا املقاس ظهر شــرفكندي ثم 
عبداهللا حســن زادة فهــذا ما ملكوه، 
وأنــت تعلم بأن القائــد الكاريزمي هو 
نتاج مســيرة تاريخيــة طويلة، ولكي 
يكــون له دور يجــب أن يتمتع بالعديد 
من اخلواص والسمات القيادية وتتراكم 
لديه اخلبــرات والتجــارب التي تصقل 
قيادتــه، ودعنــي أحتدث عن نفســي، 
فجالل طالباني لم يخلق كسياســي 
باألمــس، بل خلض جتــارب منذ أربعني 
الى خمسني ســنة حتى إكتسب هذه 
اليوم.  ولذلك هو موجود  الشــخصية 
البارزانية  للعائلــة  بالنســبة  وهكذا 
التي إكتسب أفرادها شخصياتهم من 
خالل التواصل، ينطبق احلال على احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني اإليراني الذي 
إكتسبت قياداته أيضا الشكل املعروف 

عنهم.

* وماهي أخطاء األحزاب الكردستانية 
اإليرانية بعد الثورة اإلسالمية؟

- أعتقد بأن الرفاق في تلك األحزاب هم 
األقدر مني للرد على هذا الســؤال ألنه 

يخصهم باملقام األول.

* وملــاذا قــدم اإلحتاد الوطنــي الدعم 
التســليحي لكرد إيران، ألم يؤثر ذلك 

بعالقتكم مع احلكومة اإليرانية؟
- نعــم قد يكــون الدعم أثر بشــكل 
سلبي على عالقتنا، ولكننا لم نرتكب 
خطأ.ألني أعتقــد بأن الظروف في تلك 
الفترة كانت تتطلــب منا هذا الدعم، 
فإما أن نرضى ونســكت عن تشرد أبناء 
شعبنا هناك وقتلهم وإبادتهم، وإما أن 
ننجدهم ومند لهم يد العون واملساندة، 
فإجتهنا الى اخليار الثاني، وإال فقد كانوا 
جلئوا  ولذلك  جميعــا  لإلبادة  معرضني 
إلينا في (توزلة وناوزنك) بعد أن لم يعد 
لديهم أشــبار من األرض يحتمون بها، 
ولذلك أضطررنــا أن نعاونهم، وأعتقد 
بأن هذا الدعم هو أحــد مفاخر اإلحتاد 

الوطني وهو موقف قومي رائع جتاه كرد 
إيران.

* بعــد الثورة اإليرانية كانت ســمعة 
اإلحتاد الوطني في كردستان اإليرانية 
طيبــة و إلتف حوله جموع كبيرة من 
أبناء الشعب هناك، فلماذا لم تفكروا 

بتأسيس فرع حلزبكم هناك؟
- لــم يكن ضمــن برنامجنــا أن نفتح 
األخرى،  كردســتان  أجــزاء  في  فروعنا 
ومع ذلك أعتقد لــو فكرنا بذلك لكان 
األمــر أفضــل، مبعنى أن نســعى الى 
تأســيس إحتاد وطني في اجلزء اإليراني 
من كردستان وليس اإلكتفاء بفتح فرع 
له، وكان باإلمكان حينها أن نتوحد مع 
العصبة أو غيرها مــن األحزاب والقوى 
لتكون هناك قوة كبيــرة، ولو عادت بنا 

األيام لتلك لكنت أدعم هذه الفكرة.

* الالفت أن اإلحتــاد الوطني قدم دعما 
أكبر للحزب الدميقراطي الكردستاني 
اإليراني، ومع ذلك فهم يتجهون دائما 
نحو صداقــة البارتي أو علــى  األقل 
ملاذ  املعيار،  بنفــس  اليكما  الينظرون 

برأيك يحدث هذا؟
- ال حتصــر األمــر بهذا اجلانــب فقط، 
فنحن كإحتاد وطني لــم نكتف بدعم 
احلزب الدميقراطي ومساندته بل قدمنا 
شــهداء منا دفاعا عنــه، ففي الوقت 
الذي كان البارتي يفتــك بهم و يعاون 
البســييج ملالحقتهم وقتالهم،  قوات 
كنا نقــف بصفهم ونســاندهم. في 
عهد شــاه إيران تعرض كواردرهم الى 
املالحقــة واملضايقــة، ونحــن قطعنا 
ذلك  بســبب  اإليرانية  بالدولة  عالقتنا 
حتى وصفنا الشــعب هناك بأننا (قوة 
اإلســناد)، وال أدري هل هــو عدم الوفاء 
أم هــو حظنا الســيء يجعــل كل ما 
نقدمه لآلخرين يذهب جفاءا، ومع ذلك 
فعالقتانا جيدة مــع احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني اإليراني، وعليك أن توجه 

هذا السؤال إليهم ليجيبوا عنه.

* مــادام األمــر كذلك، فلماذا ســمح 
اإلحتــاد الوطني بنهاية متــوز 1996 أن 
تهجم القــوات اإليرانية على مقرات 

هذا احلزب بقرب كويسنجق؟
- الســماح لتلــك القــوات كانت له 
أســباب متعددة. فقد علمنا بأن إيران 
إتخذت قرارها بالهجوم على هذا احلزب 
ومداهمــة مقراتــه، فأبلغناهم مبوعد 
وساعة الهجوم اإليراني حتى نحميهم 
وطلبنا منهم إخالء مقراتهم واإلنتقال 
الى مكان آخر لتقليل اخلسائر واحليلولة 

دون وقوع مواجهة واسعة.
اإليرانية وأطلقت  القوات  وهكذا جاءت 
بضعة قذائف املدفعيــة فلم تقع أية 
تلك سياســة  وكانت  تذكر،  خســائر 

صائبة إنتهجناها حلمايتهم.

* مبا أن لكم هذه العالقة املميزة برفاق 
وأصدقاء في اجلانب اإليراني، فلماذا لم 
يدخل أحد من السياسيني اليساريني 
مــن كــرد إيــران الــى قيــادة اإلحتاد 
الوطني مثلما إستطاع األستاذ عمر 
شــيخموص الكردي السوري أن يجد 
له مكانا في قيــادة اإلحتاد بل ويكون 

عضوا في هيئته التأسيسية؟
- لســبب واحد هو أن كــرد إيران كانت 
لهم قوى سياســية تناضــل بالداخل 
يســتطيع أي فرد أن ينتمــي إليها، أما 
عمر شــيخموص إنعدمت أمامه هذه 
الفرصــة فلــم يجد في طول ســوريا 
وعرضها حزبا واحدا يستحق أن ينتمي 

إليه فوجد مكانه بيننا.

احلركــة  مســتقبل  تــرى  وكيــف   *
التحررية الكردية اإليرانية؟

التحرريــة  احلركــة  بــأن  أعتقــد   -
بكردستان اإليرانية تتجه نحو مسارين 
الدميقراطي  احلزب  مختلفني. سيواصل 
الكردســتاني اإليراني مســيرته وفقا 
لتركيبتــه الكاليســيكية احلالية وله 
لكادحي  الثوريــة  والعصبة  أنصــاره، 
كردستان ســتطرح نفسها كتنظيم 
عصــري على الســاحة السياســية. 
الكبيرين  احلزبــني  هذين  بــأن  وأعتقد 
(يســاري   و دميقراطــي) ســيواصالن 
نهجهمــا و ســيتطوران مثلنــا نحن 
والبارتــي و ســيكونان أقوى حـــزبني 

هـناك.

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

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

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

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
ــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام  تخلو أيضً
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجرِ 

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

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

املشهد.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عاماً من التكية الى قصر السالم
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لم أسمع يوما بوجود تأثير لكرد تركيا على كرد العراق، بل على العكس كان لكرد العراق التأثير األكبر 
على كرد تركيا. فمثال، قام اإلتحاد الوطني بدور مهم وفاعل في تأسيس حزب العمال الكردستاني، 

فقد أخلينا بيوتنا ومقرات حزبنا وسلمناها ألوجالن ورفاقه في دمشق، وفي بداية تأسيسهم 
عرفناهم بالقوى الفلسطينية وجهزناهم باألسلحة وقدمنا لهم كل المساعدات الممكنة.
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مدريد ـ وكاالت:

تعادل برشــلونة مع فالنســيا 
بنتيجة )2-2(، فــي املباراة التي 
ملعب  على  الفريقــني  جمعت 
كامب نو، ضمن منافسات اجلولة 
الـ22 من الليجــا.. أحرز ليونيل 
في  برشــلونة  هدفي  ميســي 
الدقيقتني 39 و64، بينما سجل 
كيفــني جاميرو ودانــي باريخو 
هدفي فالنســيا في الدقيقتني 
24 و32.. وبتلــك النتيجة يرتفع 
رصيد برشــلونة إلــى النقطة 
50 في املركــز األول، فيما صعد 
بعدما  السابع  للمركز  فالنسيا 

وصل للنقطة 30.
تلقت جماهير برشلونة، صدمة 
النجم  إصابة  بســبب  مفزعة، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، التي 
تعرض لها في مباراة فالنســيا، 
وفقد برشلونة نقطتني ثمينتني 
بالتعــادل مع ضيفه فالنســيا 
)2-2( علــى ملعــب  بنتيجــة 
»كامب نو« في اجلولة الـ22 من 

الدوري اإلسباني.
أحــرز ليونيــل ميســي هدفي 
برشلونة في الدقيقتني )39 و64(، 
في حني ســجل كيفني جاميرو 
ودانــي باريخو هدفي فالنســيا 
في الدقيقتني )24 و32(.. وذكرت 
إذاعة »راديو كتالونيا« اإلسبانية، 
أن ميســي يعاني من إصابة في 
عضالت الفخــذ األمين، لتصبح 
في  املقبل،  األربعاء  مشــاركته 
الكالســيكو أمام ريــال مدريد، 
النهائي من  الدور نصف  بذهاب 

كأس ملك إسبانيا محل شك.
وحملــت الدقيقــة 69 من زمن 
توني  من  عنيًفا  تدخــالً  املباراة، 
التو العب فالنسيا على ميسي، 
الذي ســقط على األرض وخرج 
مــن امللعــب لتلقــي العالج.. 
وعاد بعدهــا النجم األرجنتيني 
الســتكمال املباراة، وسط حتية 
كبيرة وتصفيق من قبل اجلماهير 

املوجودة في »كامب نو«.
ولم تتوقف خســارة البارســا، 
على التفريط في الفوز فقط بل 
خســارة خدمات ظهيره األيسر 
جوردي ألبا، فــي املباراة القادمة 
بلباو مبلعب ســان  اتلتيك  أمام 
ماميس، واملقــرر إقامتها األحد 

10 شباط اجلاري.
ونال ألبا اإلنــذار اخلامس له في 
الدوري اإلســباني هذا املوســم 
في الدقائق األخيرة من مواجهة 

فالنســيا لالعتــراض على قرار 
مايينكــو..  أونديانــو  احلكــم 
وكان جــوردي ألبا حصل على 4 
أمام  قبل،  مــن  بطاقات صفراء 
رايو فاييكانــو، فياريال، ليفانتي 
وخيتافي علــى الترتيب.. وبتلك 
النتيجة يرتفع رصيد برشــلونة 
50 في املركز األول،  إلى النقطة 
فيمــا صعد فالنســيا للمركز 
للنقطة  وصل  بعدما  الســابع 

.30

إلى ذلك، عاد سيلتا فيجو لتذوق 
طعــم االنتصارات فــي الليجا، 
بعــد أن حقق فــوزا صعبا على 
حســاب ضيفه إشبيلية بهدف 
من دون رد، مســاء السبت على 
اجلولة  ضمن  )بااليدوس(،  ملعب 
الـــ22 بــدوري الدرجــة األولى 

اإلسباني.
بالفضل  اجلاليثي  الفريق  ويدين 
في هــذا االنتصار الثمني لالعب 
التركي الشاب أوكاي  الوســط 

يوكوشــلو الذي وقع على هدف 
اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.

وبهذا الهدف الثمني، يســتعيد 
في  الفوز  نغمة  »السيليستي« 
املسابقة بعد 6 جوالت متتالية، 
حقــق فيهــا تعــادال و5 هزائم 
متتالية.. ورفــع االنتصار رصيد 
بها  ليرتقي  نقطة،  لـ24  سيلتا 

مؤقتا للمركز الـ14.
على اجلانب اآلخر، لم يكد الفريق 
األندلسي يستفيق من خسارته 

 ،)1-6( القاسية أمام برشــلونة 
يــوم األربعاء املاضــي، في إياب 
ربع نهائــي كأس امللك، ليتلقى 
صدمة أخــرى في الليجا.. وجترع 
إشــبيلية خســارته السادسة 
رصيده  ليتجمد  املوســم،  هذا 

عند 36 نقطة في املركز الرابع.
وفي مباراة اخرى، تغلب نادي ريال 
أتلتيك  نظيره  على  سوسييداد، 
ملعب  2-1،وعلى  بنتيجة  بيلباو 
أنويتا، تكفل ميكيــل أويارزابال 
وويليان جوزيه بتســجيل ثنائية 
أصحاب األرض في الدقيقتني 16 

و45 على الترتيب.
في حــني قلص اخملضــرم راؤول 
بيلباو  ألتلتيك  الفارق  جارســيا 
قبل 8 دقائق من النهاية، بعد أن 
انبرى لتسديد ركلة جزاء، ولكنه 
أهدرها لترتد له الكرة ويتابعها 
وأصبح  الشباك..  داخل  بنفسه 
 30 رصيــد ريــال سوســييداد 
السابع  للمركز  بها  نقطة، قفز 
رصيد  جتمــد  حني  فــي  مؤقًتا، 

بيلباو عند 26 نقطة.
وفــي ســياق اخــر، اعتقلــت 
الشرطة اإلسبانية، أول أمس 11 
اعتدوا  خيتافي  لفريق  مشجًعا 
على عدد مــن جماهير ليفانتي 
في محيط ملعب »سيوتات دي 
فالنسيا«؛ حيث يلتقي الفريقان 

باجلولة الـ22 من الليجا.
الشــرطة  في  مصــادر  وقالت 
تقــل  شــاحنة  إن  الوطنيــة، 
مشــجعني خليتافي، وصلت إلى 
مــكان جتمع فيها مشــجعون 
عليهم..  واعتــدوا  لليفانتــي، 
وأشــارت نفس املصــادر إلى أن 
كسر  عن  أســفرت  املشاجرات 
بعــض مرايا ســيارات، وأحلقت 
أضــرارا بعربــات أخــرى كانت 
باإلضافة  املنطقة،  في  متوقفة 
الشــرطة  فرد من  إصابــة  إلى 
الشــرطة  احمللية.واعتقلــت 
الوطنيــة إثر هــذه الواقعة 11 
مشجًعا خليتافي بتهمة اإلخالل 

بالنظام العام.

في الدوري اإلسباني

ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا

احتفال العبي برشلونة بهدف في مرمى فالنسيا

ميونيخ ـ وكاالت:
شــهد مران بايرن ميونخ، مشــاركة ثالثي الفريق، 
الذي غاب عن مواجهة بايــر ليفركوزن، أمس األول، 
في اجلولة الـ20 من الدوري األملاني. وكشــف املوقع 
الرســمي للبايــرن، عن مشــاركة الثالثــي تياجو 
ألكانتارا، آريني روبن وفرانك ريبيري في املران اجلماعي 
للفريــق.وكان الثالثي قد غاب عن خســارة الفريق 
البافاري علــى يد ليفركــوزن )3-1( بســبب عدم 
اجلاهزية البدنية.. وأدى احلارس مانويل نوير، تدريبات 
تأهيلية خارج امللعب، في ظل معاناته من اإلصابة.. 
وتأتــي عودة الثالثي قبل مواجهــة هيرتا برلني، يوم 
بعد غٍد األربعاء، في ثمن نهائي بطولة كأس أملانيا.

عمان ـ وكاالت:
وصل إلى األردن، طاقم  حتكيم من كوريا اجلنوبية، 
إلدارة مباراة الوحدات وضيفــه الكويت، واملقررة 
يوم غٍد الثالثاء، على ســتاد امللك عبد اهلل الثاني 
بالقويسمة، في امللحق املؤهل لدوري أبطال آسيا.
ويتكون طاقم حكام املباراة من حكم الســاحة 
دوجن كيم، ويساعده مواطناه دوجون كاجن، وساجن 
هيوب تشاي.وتعتبر املباراة مؤهلة للدور التأهيلي 
الثاني، حيث تقــام بنظام خروج املغلوب من مرة 

واحدة.

 دفعة ثالثية لميونخ 
قبل مواجهة هيرتا برلين

صافرة كورية لمباراة 
الوحدات والكويت
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الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي



بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت فــي محافظة اربيــل الدورة 
C للمدة  التدريبية اآلســيوية فئة 
من 2 لغاية 14 شــباط اجلاري، التي 
في  التطوير  جلنــة  بأشــراف  تقام 
بالتعاون  القدم  املركزي لكرة  االحتاد 
مع االحتاد الفرعي في اربيل، وسمت 
اللجنــة، ســيروان ســلمان مديرا 
للدورة، ووسام جنيب محاضرا، وعبد 
القادر حســن مســاعدا، وسامي 
وارام علــي ويونس  علي منســقاً، 

حمد إدارين.

24 مدربا، هم  ويشــارك في الدورة 
وشــوان خضر  طالــب  " مظفــر 
ونوميد  قادر وشوان عبد اهلل  ومازن 
وفارس  مصطفى  وســنكر  سليم 
صادق وهندرين علي ومولود رمضان 
وشــاخه وان صابر وهوشمند سالم 
ومحسن علي وشير يوشف وسردار 
ودهام  اســماعيل  وهوشنك  فارس 
صالح وفواز كوجو ونيهاد جاســم 
وعمر محمد وسفن حمد ومحمد 
صابر وشــوان احمد وبشره وصبور 

ومصطفى ابو بكر".

بغداد ـ كريمة الركابي*
االول  النائــب  برعايــة وحضور 
جمللــس النواب العراقي حســن 
كــرمي الكعبي اقيم وعلى قاعة 
منتــدى شــباب احلكيم حفل 
تأبيني ومعرض تشكيلي للفنان 
الراحــل عبد ســلمان البديري 
عصر يــوم الســبت 2019/2/2 
وبالتعــاون مع مديرية شــباب 
ورياضــة مدينة الصــدر حيث 
النشــيد  تضمــن احلفل عزف 
الوطني وقراءة الفاحتة على ارواح 
الشــهداء وروح الفنان البديري 
معزيا  النائب  للسيد  كلمة  ثم 
احد  لفقدهم  الفنية  االوساط 
رموز الفــن مثنيا على القائمن 
احلفل،  لهــذا  التنظيم  علــى 
يكــون هنالك ملتقى  ان  داعيا 
او جتمع ثقافي سيكون برعايته 
مــن اجل تبادل الــرؤى واالفكار 
فيما يســهم في االرتقاء بواقع 
الصــدر بعدها مت عرض  مدينة 
وثائقي تضمن سيرة حياة  فلم 
الراحــل واعمالــه تالها كلمة 
التشــكيلي  نقديــة للفنــان 
الدكتــور محمد الكناني رئيس 
قســم الفنون التشكيلية في 
الفنون اجلميلة وممثال عن  كلية 

جمعية الفنانن التشكيلين.

ملدير شــباب  بعدهــا كلمــة 
حســام  الصدر  مدينة  ورياضة 
اجلزائري، شاكرا الدعم املتواصل 
مــن قبــل النائــب الكعبــي 
ابناء  مــع  الــدؤوب  وتواصلــه 
مدينتــه، تضمن احلفــل ايضا 
معرضــا للفنون التشــكيلية 
العمال الراحل تنوعت بن الفن 
الكاريكاتيرية،  والرسوم  احلديث 
حضر احلفــل قائمقام الصدر2 
كاظم  عبدالفتــاح  الدكتــور 

ومديــر اجمللس البلــدي لقاطع 
الصــدر كامــل خنجــر ومدير 
الساعدي،  عادل  الشعب  بلدية 
الســاعدي  النبي  عبــد  وعلي 
الكهرباء  دائرة  معاون مدير عام 
وعائلــة الفنــان الراحل ونخبه 
من املثقفن والسياسن وكانت 
حاضرة  االعالميــة  التغطيــة 

لفعاليات هذا املهرجان.

* إعالم شباب الصدر

بغداد  ـ الصباح الجديد:

تقــدم املنتخــب العراقــي لكرة 
فــي الئحــة  8 مراكــز  القــدم 
التصنيف الشــهري التي يفصح 
عنها قســم االحصاء في االحتاد 
الدولــي لكرة القــدم, حيث حل 
اســود الرافدين في املراكز الـ80 ، 

بعد ان جمع 1309,72 نقطة.
الترتيــب  االرتقــاء فــي ســلم 
جــاء نتيجــة االنتصــارات التي 
حصدها املنتخــب الوطني خالل 
ســواء  املاضية  القليلة  الفتــرة 
علــى الصعيد الدولــي الودي او 
التي خاضها  الرسمية  املناسبات 
في بطولة اســيا اخملتتمة مؤخرا 
في دولة االمارات العربية املتحدة.
وعلى وفــق التقــدم االخير، حل 
العراق فــي املركز الثامــن عربيا 

والتاسع اسيويا.
مــن جانــب اخــر، حــددت جلنة 
املسابقات في االحتاد املركزي عصر 
اليوم االثنن موعداً الفتتاح اجلولة 
15 وذلك باقامة مباراة واحدة جتمع 
فريقي احلسن والبحري )لم يحدد 
منافسات  وتواصل  بعد(،  مكانها 
اجلولــة يوم غٍد الثالثــاء باجراء 5 
مباريات، ففي املباراة االولى يلتقي 
فريقــا اربيل وضيفــه امليناء في 
ملعب فرانسوا حريري، ويستقبل 
الكرخ على ملعبه فريق الديوانية، 
وفي ملعب امانة بغداد ســيكون 
لقــاء اهل الدار وفريق الشــرطة، 
ويضيف فريق احلدود فريق النجف 

علــى ملعب التاجــي، ويحتضن 
ملعــب الشــعب الدولــي لقاء 
القمة الــذي يجمع فريقي القوة 
وتختتم  الوســط،  ونفط  اجلوية 
االربعاء  يــوم  اجلولــة  مباريــات 
املتبقية،  االربــع  املباريات  باقامة 
اولــى املباريات ســتجمع فريقي 

النفــط والكهرباء علــى ملعب 
الصناعة، وفي ملعب الفيحاء في 
فريق  يستقبل  البصرة  محافظة 
السماوة،  اجلنوب جاره فريق  نفط 
لقاء  التاجــي  ويحتضــن ملعب 
الصناعــات الكهربائية والطلبة، 
الــزوراء وضيفه  فريقا  ويتواجــه 

نفط ميســان في ملعب الشعب 
الدولي.

وحافــظ فريــق الشــرطة على 
صدارته للترتيب العام من الدوري 
الكروي املمتــاز برصيد 33 نقطة 
بانتهاء اجلولــة 14 بعد فوزه على 
مضيفه فريق الســماوة برباعية 

الزوراء  نظيفة، واســتعاد فريــق 
مركــز الوصافة برصيد 31 نقطة 
بعد فوزه على منافسه الكهرباء 
بهدف وحيد، وحافظ كل من القوة 
اجلويــة والكرخ علــى مركزيهما 
الثالث والرابــع برصيد 30 نقطة 
وفريق  البحري  على  فوزيهما  بعد 

احلســن بنتيجة )1/3( و)2/صفر( 
على التوالي.

إلى ذلك، وصل صبــاح أمس، إلى 
مدينة النجف، احملترف الكولومبي 
أربي مينا متهيدا لاللتحاق بصفوف 
فريق نفط الوسط .. وقال مشرف 
إن  العلــوم،  بحر  فــراس  الفريق، 
املنتظر  مينا يلعب مهاجما، ومن 
أن يخــوض مرانه األول أمس. وبن 
آخر  ميثل  الكولومبــي  الالعب  أن 
تعاقــدات الفريق فــي االنتقاالت 
الشتوية، بعد ضم املغربي زكرياء 

إسماعيل.
 يشار إلى أن نفط الوسط  تعاقد 
قبــل توقف الــدوري مــع املدرب 
القديــر راضي شنيشــل، لقيادة 

الفريق لنهاية املوسم.
من جانب اخــر، تعاقد نادي أمانة 
بغداد، مــع احملترف املصري محمد 
جبر، على ســبيل اإلعــارة قادما 
لتدعيم  الســكندري،  االحتاد  من 
اخلط الدفاعي.وقــال مدرب أمانة 
بغداد، عصام حمد، في تصريحات 
صحفيــة، إن الالعــب املصــري 
ســيخوض التدريبــات اجلماعية 
أمــس، ويبدأ مــع الفريق حتضيرا 
ملباراة اجلولة اخلامســة عشر من 

الدوري، أمام املتصدر الشرطة.
وأوضح أن الالعب املصري سيكون 
نوعية فــي اخلط اخللفي،  إضافة 
مشــيرا إلــى أن الفريــق يحتاج 
إلــى تدعيم الدفــاع بالعب ميلك 
إلى  كبيرة.يشار  وخبرات  مؤهالت 
أن عصــام حمد، تســلم مهمة 
قيــادة الفريــق، خلفــا للمدرب 

اليوم .. مباراة واحدة في افتتاح الجولة 15 لدوري الكرة

FIFAالعراق يتقدم 8 مراكز في الئحة تصنيف الـ
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مبارزة الكراسي في 
منافسات كأس العالم

غدًا.. بدء دوري األندية 
للناشئين باليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل منتخبنا باملبارزة على الكراســي وحداته 
التدريبيــة في قاعة اللجنة الباراملبية في مجمع 
وزارة الشــباب والرياضة اســتعدادا للمشاركة 
في بطولة كأس العالم التي ســتقام في مدينة 
الشــارقة االماراتية للمدة من العاشــر ولغاية 

السابع عشر من شهر شباط اجلاري.
 وقال امن سر احتاد املبارزة كاظم سلطان: يستعد 
منتخبنا باملبارزة على الكراســي للمشاركة في 
بطولة كاس العالم املؤهلة الى باراملبياد طوكيو 
2020 حتت اشــراف مدربه رحيم فالح، وتعد هذه 
البطولة من اهم املشاركات ضمن منهاج احتادنا 
للعــام احلالي الذي نســعى من خاللــه الى رفع 
الترتيب الدولــي )الرجن( ملبارزينا مــن اجل ضمان 

التأهل إلى باراملبياد اليابان في العام املقبل.
واضاف ســلطان: ان الوفد سيتألف من املتجدث 
رئيســا وعلي حميــد حكما دوليــا ورحيم فالح 
مدربــا، اضافة إلــى 4 مبارزين هــم ) عمار هادي 
وزين العابدين غيالن وعلي ســعدي وحيدر علي(، 
ونتطلع إلــى ان يحصد مبارزونــا افضل النتائج 
لرفع ترتيبهم الدولي بغية املشاركة في باراملبياد 

اليابان.

بغداد- حسام عبد الرضا*
عقــد االحتاد املركزي لكرة اليــد اجتماعا مع ممثلي 
األندية املشــاركة في دوري الناشــئن للموســم 
2019-2018 وترأس االجتمــاع اعتبار محمد عضو 
االحتاد املركزي لكرة اليد والدكتور ســعد خميس 
نائب رئيس جلنة املسابقات و حسن الرماحي مدير 

مكتب االحتاد املركزي.
وحضــر االجتماع ممثلي 10 أنديــة وهم  ) اجليش و 
والدغارة  والشباب  ديالى  و  التخصصية  املدرســة 
وكربالء والعربي والدوز والكوفة والقاسم ( حيث مت 
تقسيم الفرق على مجموعتن تلعب مبارياتها في 
محافظة بغداد وعلى  )قاعة اخلماسي في املدرسة 
التخصصية  ( في وزارة الشــباب والرياضة ، وعلى 
الشكل اآلتي: تألفت اجملموعة األولى من) املدرسة 
 ،) التخصصية والعربي والشباب والكوفة وكربالء 
وضمت اجملموعــة الثانية ) اجليش والدغارة والدوز و 
ديالى والقاســم (، حيث ستنطلق مباريات الدوري 

في الساعة 10 من صباح يوم غًد الثالثاء.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

جانب من مباراة املنتخب الوطني أمام إيران في نهائيات آسيا

من أجواء املعرض

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن نادي فريق احلســن الرياضي 
ترحيل حارس املرمى مهند جبار من 
فريق شباب النادي إلى الفريق األول 
للذود عن شــباك الفريق املشــارك 
بدوري الدرجــة املمتازة، وذكر مدرب 
حــراس مرمى فريق نادي احلســن، 
ساجد جمعة، ان االمكانات الفنية 
اجليــدة التي ميلكها حــارس املرمى 

الواعــد مهند جبــار مواليد 2000، 
اســهمت في نيله الثقة ومت احلاقه 
بالفريــق االول، ليكون حارس املرمى 
الرابــع إلــى جانب الثالثي وســام 

محمد وحيدر جبار وكرار محمود.
اعارة  قــرر  فريقنا  جمعــة:  وبــن 
حارس املرمى احمد خلف إلى فريق 
نــادي العدالة في فتــرة االنتقاالت 
للتعاون  وفقــا  االخيرة  الشــتوية 

النادين، حيث سيذود  املتواصل بن 
خلف عن شباك فريقه العدالة في 
الدرجــة االولى لفرق  مباريات دوري 

بغداد املؤهل إلى املمتاز.
واشاد جمعة باملستوى الذي يقدمه 
حــراس مرمى فريقه فــي مباريات 
الــدوري املمتــاز بشــهادة اإلعالم 
واملتابعــن، حيث يعتمــد العنصر 
منح  فــي  واملنافســة  الشــبابي 

بن  الوقوف  فــي  لالفضل  الفرصة 
خشبات املرمى.

كما، اشــار املدرب سجاد جمعة، ان 
التدريبي لفريق احلسن  املعســكر 
املنافســات  توقف  بفترة  اربيل  في 
تدريبات  اقامة  وشهد  ايجابية  كان 
مكثفة ملــدة 7 ايام مع اجراء مباراة 
واحــدة امام فريــق أربيــل انتهت 

لصالح االخير بهدف من دون رد.

نادي الحسين يضم حارس المرمى مهند ماجد

بغداد ـ هشام السلمان*
يشــارك العراق فــي االجتماعات 
الباراملبي  باالحتاد االسيوي  اخلاصة 
والتي تعقــد في دولــة االمارات 
العربية املتحدة من الثالث وحتى 
الســابع من شهر شــباط اجلاري 
’ وميثــل العراق فــي االجتماعات 
املكتب  انتخابات  تتخللهــا  التي 

التنفيذي لالحتاد االسيوي د. عقيل 
حميــد رئيس اللجنــة الباراملبية 
كوثر حسن   والســيدة  العراقية 
الكســار االمــن العــام للجنة 

الباراملبية.
وسيجري على هامش االجتماعات 
لعام  االفضل  إســتفتاء  الختيار 
2018 حيث رشح العراق د. عقيل 

اداري في  حميد لنيل لقب افضل 
اللجان الباراملبية االسيوية وبطل 
العــاب القوى جراح نصــار لنيل  
لقب افضل العب في اسيا وجنمة 
افضل  زينب حسن  الطاولة  تنس 

العبة شابة في اسيا.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

العراق في اجتماعات االتحاد
 اآلسيوي البارالمبي باإلمارات 

وسام نجيب محاضرًا لدورة C اآلسيوية

»شباب الصدر« تنظم معرضا تشكيليا 
للفنان الراحل عبد سلمان البديري
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املمثلــة  أنفقــت 
األميركية، جينيفر غارنر، 
نحــو 7.9 ماليــني دوالر، 
على شراء قصٍر يقع في 
الراقية  برينتوود  منطقة 
في لوس أجنليس، بالقرب 
من مدرسة أطفالها في 
باليســيدز،  باســيفيك 
وجــاء ذلــك بعــد إمتام 
انفصالهــا عــن زوجها 
املمثل والكاتب األميركي 

بن أفليك.
الزوجني،  انفصــال  وجاء 
غارنر وأفليــك، في يونيو 
زواٍج  بعد   2015 حزيــران 
أعوام،  عشــرة  اســتمر 
حيــُث تقــدم كالهمــا 
وحصال  الطــالق،  بطلب 

عليه العام املاضي، على 
الرغم من عدم وصولهما 
إلى اتفاٍق، بشأن حضانة 

أطفالهما الثالثة.
احلني دخلت  ذلــك  ومنذ 
غارنر في عالقٍة عاطفية 
جون  األعمــال  رجل  مع 
ميلر، وهما اآلن يستعدان 
مصادر  وفق  على  للزواج 

مقربة.

إفــالس في  قاضي  وقــع 
مدينة نيويــورك منذ أيام 
اســتدعاء  مذكرات  على 
قدمها املشرف على إفالس 
 Fyre"املوسيقي املهرجان 
طلباً  تضمنت   ،"Festival
معلومات  على  للحصول 
املسؤولة عن  األطراف  من 
لشركة  املالية  الشــؤون 

.Fyre Media
سيشــمل  األرجح  وعلى 
ذلك عارضة األزياء كيندال 
جينر التــي حصلت على 
وفــق تقاريــر علــى 250 
ألف دوالر مقابل منشــور 
إنســتجرام  على  واحــد 

يعلن انطــالق عملية بيع 
التذاكــر ويُقّدم ملتابعيها 
رمزاً خاصاً للحصول على 
خصــم، ومعهــا عارضة 
التي  بيال حديــد  األزيــاء 
األموال  علــى  حصلــت 
الترويج  في  للمســاعدة 

للمهرجان.

اإلماراتي  النجــم  طــرح 
حســني اجلســمي أغنية 
"مــا  بعنــوان  جديــدة 
نســيتك" عبــر املتاجــر 
وقناته  الكبــرى  الرقمية 
موقع  على  الشــخصية 
العاملــي  "يوتيــوب" 

للفيديوهات.
"ما نســيتك" من كلمات 
الفروه  إســماعيل  وأحلان 
عادل،  زيــد  وتوزيع  جــي، 
جاسم  وماســتر  ومكس 

محمد.
اجلسمي،  حسني  أن  يذكر 
طرح مؤخرا، أغنية بعنوان 
كلمات  مــن  الليل"  "أجا 
ضياء امليالــي، وأحلان علي 
صابــر، وتوزيــع ومكــس 

وماستر عثمان عبود.
اجلسمي جمهوره  وشارك 
مبوقع التواصل االجتماعي 
بوصول  االحتفال  "تويتر"، 
أغنيته  مشــاهدة  نسب 
"اجا الليل" إلى 25 مليون، 
على  الرسمية  قناته  عبر 
وكتب  "يوتيــوب".  موقع 
 ٢٥ قائــالً:  "اجلســمي" 

مليون شكر من القلب.

جينيفر غارنر

حسين الجسمي

كيندال جينر

أخبــارهــــــــــم

البصرة - سعدي السند:
    زار ممثلون عن بعثة االحتاد األوروبي 
في العــراق قصر الثقافــة والفنون 
في البصرة في ضوء اهتمام البعثة 
بالــدور واملواقع التراثيــة ومنها دور 
الشناشيل، التي يتخذ قصر الثقافة 
أحدها مقراً لــه لالطالع على تاريخ 
القصــر وطريقة بنائــه التي مضى 

عليها أكثر من 100 عام.
    وقال السيد ماثيو غود ستني مدير 
املشاريع في بعثة االحتاد األوروبي في 
العــراق: أنا مخّول مــن بعثة األحتاد 
األوروبي لالطالع على األماكن والدور 
التراثيــة إلمكانية منــح عدد منها 
مســاعدات مالية لالرتقــاء بأعمال 
صيانتهــا لتكــون دائما فــي حالة 

استقرار.
     واضاف: سيكون الدعم عن طريق 
جهات دوليــة لتجديد عدد من هذه 
املتحدة  األمم  ببرنامج  تتمثل  البيوت، 
Habitat للمســتوطنات البشــرية

من خالل مشــروع إحياء التراث في 
البصرة القدمية.

    وتابع: نظمت نــدوات وورش عمل 
الثقافي  القصــر  في  بعضها  أقيم 
ملعرفة احتياجاته في مجال صيانته 
واحملافظــة على جماليتــه، علما أن 
ممثلينا في مشروع احياء تراث البصرة 
القدمية، أجنزوا املهام التي كلفوا بها، 
وأعــدوا التقارير اخلاصــة باالهتمام 
بهذه البيوت التراثية، ونحن اآلن في 
طور دراســتها واملباشرة بدعم عدد 
منها في ضــوء التوصيات والتقارير 

املرفوعة.
    مــن جهتهــا قالــت آن بورلوند 
السياسي  القسم  في  أول  سكرتير 
ببعثة االحتــاد األوروبي: نرى نحن في 
بعثــة األمم املتحدة في العراق ضرورة 
وأهميــة أن يكــون لســكنة هذه 
اخلاص  اهتمامهم  التراثيــة  البيوت 
أو  العبث بها،  البيوت، وعــدم  بهذه 
تغيير عمليات البناء الذي تتميز بها، 
مع أهمية أن تبقــى محافظة على 

ما تتحلى به مــن تاريخ وارث متميز 
ميثل زمنا مهما من تاريخ هذه املدينة 

املعروفة "البصرة".
    وكان الزائــران الدوليــان ســتني، 
وبورلوند، قد استمعا خالل زيارتهما 
الى قصــر الثقافــة والفنــون الى 
شــرح مفصل قدمه مديــر القصر 
البناية  تاريخ  عبد احلق املظفر عــن 
التي يشــغلها قصر الثقافة كمقر 
له، وطريقة بنائه، وأهم األنشــطة 
والفعاليات التي يقيمها في اجملاالت 
االبداعية كافة، واحتضان عشــرات 
األنشطة سنويا بالتعاون والتنسيق 
مــع دوائــر ومؤسســات حكومية 
املدنــي  للمجتمــع  ومنظمــات 

باجلوانب  تهتــم  دولية  ومنظمــات 
الثقافية املتنوعة.

    كما حتــدث املظفر عــن اهتمام 
القصــر بالطفــل من خــالل وجود 
مركز لثقافة الطفل يشغل غرفتني 
لألهتمام  الثقافة  في قصر  كبيرتني 
بــكل مايخــص األطفــال وتنمية 
مجال  فــي  وهواياتهم  مواهبهــم 
املتعددة  والفنون  والرسم  املوسيقى 
واملطالعــة  والســينما  واملســرح 

وغيرها.
    وشهدت مدينة البصرة خالل العامني 
املاضيني اقامة عــدد من ورش العمل 
من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشــرية، حتت مظلة برنامج تنمية 

املناطق احملليــة املمول من قبل االحتاد 
األوروبي، وبإشراف برنامج األمم املتحدة 
للبرامج التطويريــة وفي موضوعات 
)مشروع احياء التراث وحتديدا منطقة 

الشناشيل في البصرة القدمية(.
    وتوصل املعنيون الى نتائج وحتليالت 
مبعرفــة الكثيــر عن حركــة الدولة 
واجملتمــع في مجال البيــوت التراثية 
للمحافظة  الســبل  واهــم  هــذه، 
والتاريخية  التراثيــة  معاملهــا  على 
واآلثاريــة، وقد ملس اجلميــع بأن هذه 
األماكن التراثية ميكنها توفير اقتصاد 
مستدام، مع فرص سياحية من خالل 
االهتمــام بهذا التــراث الثقافي في 

تطوير اجملتمع واالقتصاد.

الصباح الجديد - وكاالت:
    مع قرب عيد احلــب أو "الفالنتاين"، 
والذي يحتفل العالم به في 14 فبراير/
شــباط من كل عام، أصبح هناك من 
ينظرون إليه علــى أنه فرصة عظيمة 

لالنتقام.
    ويوفــر مركز هيمســلي في جنوب 
شــرق لنــدن، اآلن، لــزواره، إمكانيــة 
تســمية أي صرصور لديهم على اسم 

الذين هجروهم،  الســابقني  أحبائهم 
وذلك مقابــل دوالرين، وفقا لشــبكة 

"فوكس" األميركية.
    كما أن من ســيطلق اســم حبيبه 
السابق على الصرصور، سيحصل على 
شــهادة مكتوب فيها: "لقد أسميت 
صرصورا في مركز هيمســلي، تخليدا 
للذكــرى غير احملببة حلبيبي الســابق، 

والذي ال يساوي أي قيمة عندي".

    ويجمع املركز كل أموال هذه الفكرة 
تنفيذ مشــاريع  لصالــح  املبتكــرة، 

مستقبلية في حديقة احليوان.
    كذلك توفر حديقة حيوان برونكس، 
فرصة االنتقام نفســها مــن األحباء 
الســابقني، بوضــع أســمائهم على 
مدغشــقر،  من  هسهســة  صرصور 
واحلصــول أيضا على شــهادة رقمية 

بذلك، ولكن مقابل 15 دوالرا أميركيا.

صرصور االنتقام

االتحاد األوروبي يتبنى مشروع
 إحياء التراث والشناشيل

مشروع إحياء التراث والشناشيل

الصباح الجديد - وكاالت:
    اســتعدادا منهــا الســتقبال أهــم مناســبة 
رومانسية في العام، نشــرت جنمة تليفزيون الواقع 
كيم كارداشــيان مجموعة من اللقطات من أحدث 
جلســة تصوير لها، والتي أجرتها للترويج جملموعة 
مــن العطــور اجلديــدة التابعة ملاركتهــا اخلاصة 

ملستحضرات التجميل.
     وجــاء طرح هذه اجملموعة اجلديدة من عطور كيم 
مبناســبة قرب حلول عيد احلب، يوم الرابع عشر من 
شــهر فبراير شباط اجلاري، اذ ظهرت كيم بإطالالت 
عديــدة باللقطات التي نشــرتها علــى صفحتها 

اخلاصة على مواقع التواصل.
     وأطلقت كيم اســم Baddie على مجموعتها 
اجلديدة من العطور، التي ظهرت مبجســمات كبيرة 

ملا ستبدو عليه علب العطر اجلديد.
      وكانــت مصادر مقربة من جنمة تليفزيون الواقع 
كيم كارداشــيان وزوجها مغني الراب كاني ويست، 

كشفت عن أنهما يترقبان مولودهما الرابع.

الصباح الجديد - وكاالت:
     تعرض شــاب هندي، من والية أوتاراخاند شمالي 
البالد، لظــروف طارئة خارجة عن إرادتــه، أدت إلى 

تأخره عن حفل زفافه.
    وذكرت صحيفة "Hindustan Times"، أن العريس، 
راجنيش كورماتشالي، اضطر للركض مسافة ستة 
كيلومتــرات عبر تــالل الثلج للحــاق بحفل زفافه 

اخلاص.
    وقرر أهل العريس إرسال ابنهم مع مجموعة من 
أهم األقارب الذين يجب أن يحضروا الزفاف، ســيرا 
على األقدام، ألن ركوب احلافالت فيه مخاطرة كبيرة.
    وقال زعيم قريــة تريوغينارايان، املدعو إلى حفل 
الزفــاف، لكنه تأخــر ألنه علق في ازدحــام مروري: 
"الذين متكنوا من الوصــول، يتمتعون اآلن بالعرس 

الذي جرى من دون أي مشكالت".
    وأشــاد قاضي مقاطعــة رودرابرايــاغ، مانغيش 
غيلدليال، الذي حضر حفل الزفاف، بحكمة العريس 
الذي قرر الركض في هذا اليوم إلى عروسه، بسبب 
الظروف اجلوية التي أدت إلى ازدحام وحوادث ســير 

عديدة.

كيم كارداشيان تروج 
لعطر عيد الحب

يركض ستة كيلومترات 
ليلحق بعروسه
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تتصاعد أمواُج الغرور واالستعالء 
، عنــد بعض الســلطويني الى 
الدرجة التي تُصبح فيها كلمة 
احلــق املوجهة اليهــم ، جرمية 

يُعاقب عليها ..!!
مع أنَّ العقوبة – عقالً وشرعاً – 

ال تكون االّ مع اجتراح اجلرمية .
اّن جبار السموات واالرض – َجلَّ 
جاللُــه- ال يعاقب عبــاده على 
سيئاتهم فوراً ،بل ميهلهم ُموفراً 
لهم فرص التوبة واالســتغفار، 
واحلقير من الســلطويني اللئام 
ممن ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا 
يأمر بايداع َمــْن يأمره باملعروف 

في زنزانات السجون ..!!
انها حقا احدى املفارقات املهمة 
التي تكشف عما تنطوي عليه 
شــخصيات الطغاة من حقارة 
ونسيان  وخسة وقسوة وغلظة 

تام حلساب اآلخرة .
وجاء في التاريخ :

ان الفاروق حني سافر الى الشام 
رأى ) معاوية ( ميشي في موكب 
ســلطاني باذخ ملــيء باحلرس 

وقال :
" أكسرويٌة يا معاوية " ؟

فاعتذر معاويــة بانه امنا يصنع 
ذلك ألنه في ثغر جتاه العدو ، وانه 
يحتاج الــى مباهاة العدو بزينة 

احلرب والقتال ...
وهذا عذر واٍه – كما تراه –

)ابن خلــدون( عن  يدافــع  وهنا 
)معاويــة( ويذهــب الــى انــه 
لــم يقصــد باتخــاذه مظاهر 
الكســروية ارتــكاب الباطــل 

والبغي والظلم ..!!
امنا كان يقصد وجه اهلل ..!!

وهــو انحياز رخيــص ملن أوجب 
السّب على املنابر ألمير املؤمنني 

الذي قال فيه رسول اهلل )ص( :
)علــي مع احلق واحلــق مع علي 
يدور معه حينما دار ( في واحدة 
مــن أبــرز خطاياه التــي حفل 
بها سجله املشــحون باخلطايا 

واألخطاء .
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جاء في التاريخ :
اّن احلجاج بن يوسف خطب يوماً 

فأطال ، فقام رجل 
فقال :

الصالة ، 
فان الوقــت ال ينتظرك ، والوقت 

ال يعذرك ، 
فأمر بحبسه ..!!

فأتاه قوُمه ، وزعموا انه مجنون ، 
وسألوه أْن يُخلي سبيله فقال :

إْن أقّر باجلنون خليُته 
فقيل له :

فقال :
معاذَ اهلِل

ال أزعــُم اّن اهلل ابتالنــي وقــد 
عافاني ، 

فبلــَغ ذلك احلجــاج فعفا عنه 
لصدقه 

فــّن  كل  فــي  املســتطرف 
مستظرف  ج2 /7 

لم يصدر من الرجل إزاء احلجاج 
ما يوجب العقاب ...

تنبيهه حرصاً  الى  فقد ســارع 
على  وَحثَّه  الصــالة،  وقت  على 
الشروع فيها بدالً من االسترسال 

في خطبته الطويلة ..
وكان الالزم على احلجاج أْن يوجه 
له الشــكر على هذا التنبيه ، ال 

األمر بزجه في السجون 
ولكــن احلّجــاج واضرابَــه من 
السلطويني الِغالظ، ال يحسنون 

االّ فّن التعذيب وااليذاء .
اّن اجلنون يســقط العقوبة عن 
اجملنون ، ألنه فاقد للعقل واالدراك 

فال يواخذ مبا يصنع ..
الرجل  عشــيرُة  طلبــت  وحني 
العفو عنه، واطالق سراحه، عّلق 
احلجاج االمر على اقراره واعترافه 
الرجل عن  وهنا كشف  باجلنون، 
الكذب  رفض  رائعة حيث  صورة 
على نفســه ، وعلى اهلل ووّطن 
نفســه على حتّمل السجن من 

دون ان يقارف جرمية الكذب ..!!

 ، االميانــي الصلب  املوقف  وهذا 
كان سبب جناته

الم تقرأ في القرآن قوله تعالى :
) وَمْن يتق اهلل يجعل له مخرجا( 
فقد جعل اهلل لهذا الرجل الذي 
آثر الصدق علــى الكذب النجاة 
من ظلمة الســجن ووحشِته ، 
وخرج مرفوع الرأس ، نقي الثياب 

..
اخمللصون  الصادقون  هم  وهكذا 

...
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ان القصة لم  ومما يؤسف كثيراً 
تشر الى اسم الرجل أو عشيرته 

من قريب أو بعيد 
والتاريــخ مــن شــأنه ان يُعنى 
دون  السلطة  وأصحاب  باحلكام 
غيرهــم من النــاس ، في احدى 
املفارقات الواضحة على منهجه 
العام ، الذي يغفل عن حقيقته 

الكثيرون .
--4

اّن بعــض ما روي عن احلجاج من 
ايجابية تســاورنا فيها  مواقف 
الشكوك العميقة ، ومن احملتمل 
ان تكون قد دُّست لتلميع صورته 
الشوهاء فهو كما وصف نفسه 

:
)حقود حسود( 

ومن الصعب ان يتحول الســواد 
الى بياض في ســيرة هذا العّتل 

الزنيم .

التاريخ يحابي الحّكام 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
    نشــرت جينفر مجموعــة من اللقطات 
على صفحتها اخلاصة على موقع انستجرام 
خالل إجرائها جللسة التصوير التي ستنشر 
رسميا في عدد جديد إلحدى اجملالت الكبرى.

    يأتــي ذلك في الوقت نفســه الذي بدأت 
به النجمة جينفر لوبيــز الترويج لفيلمها 
اجلديــد  Second Act بحضورهــا لنــدوة 
إعالمية مبدينــة نيويورك حضرها مجموعة 

من النقاد والصحفيني.
   وكانــت النجمة جينفر لوبيز قد افتتحت 
 Second  العــرض اخلاص لفيلمهــا اجلديد
Act فــي مدينة نيويورك بحضــور إعالمي 

وجماهيري كبير.
    وشاركت في افتتاح الفيلم، جنمته الشابة 
فانيسا هادجنز التي حضرت بإطاللة أنيقة 
مــن تصميمات جوتشــي، برفقة صديقها 

املوديل الشاب أوسنت باتلر.
    وتعــود جينفــر مــن خالل هــذا الفيلم 

للســينما من جديد بعد غياب 
أربعة أعوام، انشــغلت خاللها 
 blue بتصوير مسلسلها الناجح

shades الذي جتسد به دور ضابطة 
بالشرطة.

    وكشفت جينفر خالل لقاء صحفي 
لها مع احــدى اجملالت، عــن مفاجأة 
 A تخــص فيلم النجمة ليــدي جاجا

Star Is Born مع النجم برادلي كوبر.
    وقالــت جينفــر أن الفيلم كان قد 
عرض عليهــا لتجســد دور البطولة 
مع النجم ويل ســميث، قبل أن يقرر 
مخرج الفيلم النجم برادلي كوبر أن 

يؤدي الدور الرئيس بنفسه.
   يأتي ذلك فــي الوقت الذي حصد 
بــه الفيلم عدة ترشــيحات بحفل 
جوائز اجلولدن جلوب، من بينها جائزة 
أفضــل أغنية أصلية وهــي أغنية 

. SHALLOW

جنيفر لوبيز تروج 
لفيلمها الجديد

الصباح الجديد - وكاالت:
حصل الالجئ اإليراني بهروز بوتشاني 
على جائــزة "فكتوريا" األدبية األرفع 

في أستراليا. 
واملفارقة أن صاحــب اجلائزة محتجز 
في معســكر تديره أســتراليا خارج 

أراضيها، ومحظور عليه دخولها.
    بهروز بوتشاني انتشلته السلطات 
األســترالية قبل ست ســنوات من 
إلى  متجهــا  كان  لالجئــني  قــارب 
أســتراليا، وبعد ذلك قادته إلى مركز 
احتجاز لالجئني تديره أســتراليا في 
جزيرة مانوس في بابوا غينيا اجلديدة.

    واســتعمل هذا الالجــئ اإليراني 
هاتفا نقاال فــي كتابة فصول كتابه 
الذي اختار له عنوان "ال صديق سوى 
اجلبال"، ومن ثم نشر الصفحات عبر 
تطبيق "واتساب" بعد الترجمة على 

يد متخصص أسترالي.
    وعن مرحلة انكبابه على إجناز هذا 
الكتاب، قال بوتشاني إن أكثر ما كان 

يخشاه وهو منهمك في العمل داخل 
مركز االحتجاز الذي تديره السلطات 
األســترالية "أن يقتحمــوا غرفتــه 

ويأخذوا ما في حوزته".
    وعّلق الالجئ اإليراني على نبأ فوزه 
الرفيعة معبرا  بهذه اجلائزة األدبيــة 
عن أمله في تسلط اجلائزة، التي تبلغ 
قيمتها 100 ألف دوالر أسترالي، وهو 

ما يعــادل 72 ألــف دوالر أميركي، 
الضوء علــى محنة أكثر من ألف 
محتجز في مراكز إليواء الالجئني 

تديرها أستراليا خارج أراضيها.
    وقال بوتشــاني في رســالة 
نصية أرســلها إلى وكالة أنباء 
أن أحتفل بهذا  أريــد  رويترز: "ال 

اإلجناز وأنا مــا أزال أرى الكثير من 
من  يعانــون  األبريــاء 

حولي".

إيراني محتجز في جزيرة نائية يفوز بجائزة 
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