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بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اإلدارة احمللية فــي االنبار، 
أن االتفاقية بني  أمــس االثنــني، 
العراق األردن ســوف تأتي بنتائج 
إلى  الفتة  احملافظة،  على  ايجابية 
أن بنودها تضمن توفير فرص عمل 
للعديد من العاطلني، كما أشارت 
إلى أن تأمني اخلط السريع الرابط 

البلدين من شأنه إبعاد خطر  بني 
اإلرهاب عن املنطقة الغربية.

وقــال احملافــظ علي فرحــان في 
حديث إلى "الصبــاح اجلديد"، إن 
األردني ميثل  اجلانــب  "االتفاق مع 
انتقال تاريخي في ملف العالقات 

بني البلدين".
"النتائــج  أن  فرحــان،  وأضــاف 

االيجابيــة ســوف تظهــر على 
احمللي  الوطنــي وكذلك  الصعيد 
املتمثــل مبحافظة االنبــار"، وعّد 
"العالقات بني البلدين على اجلانب 
االقتصــادي متينة منذ ســنوات 

طويلة".
واشــار إلى أن "أن االنبار ونتيجة 
الدمار الذي حلقها إبان ســيطرة 

تنظيــم داعــش اإلرهابــي على 
احملافظة ســوف تكون مستفيدة 

من هذا االتفاق
ويؤكــد فرحان أن "عــودة املنافذ 
احلدودية للحياة بعد توقف ألكثر 
من ثالث ســنوات ميثل منعطفاً 

مهماً لالقتصاد الوطني".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس جهاز مكافحة االرهاب، 
الركن، طالب شغاتي  االول  الفريق 
انه "لم يعــد هناك منطقة ضمن 
ما يطلق عليه مناطق ساخنة" في 

العراق.
ودعــا الفريــق االول الركــن خالل 

لرئيس  االول  النائــب  اســتقباله 
مجلس النواب حسن كرمي الكعبي 
الــى "توخي احلذر مــن وجود اعالم 
معاد يبث اشــاعات بعيدة جداً عن 
احلقيقة في محاولــة لنقل صورة 
وحيــدة مفادهــا اســتمرار حالة 
االمني في بعض  عدم االســتقرار 

املناطق، لكنــي اقول لهم لم يعد 
يطلق  مــا  هنــاك منطقة ضمن 
عليــه مناطــق ســاخنة، وجميع 
ارض العراق هي االن حتت ســيطرة 

اجهزتنا االمنية".
من جانبه دعــا النائب االول لرئيس 
مجلــس النواب االجهــزة االمنية 

النفســي  البناء  الى  االلتفات  الى 
لكافــة  والعســكري  والفكــري 
املقاتلني، بهدف تعزيز الروح املعنوية 
لهم، وايضا تقليــل االخطاء التي 
ان حدثت ستســتخدم في تشويه 

صورة املؤسسة العسكرية".
تتمة ص3

االنبار: اتفاقية العراق واألردن واعدة وتوّفر فرص عمل 
كبيرة للعاطلين في المحافظة

كل اراضي البالد تحت السيطرة ولم تعد هناك منطقة ساخنة

تأمين الخط السريع للشاحنات ُيبعد خطر اإلرهاب عن المدينة

رئيس جهاز مكافحة االرهاب :

االتحاد الوطني يطرح مبادرة لتطبيع العالقات مع حركة التغيير

بغداد - الصباح الجديد:
تباينت مواقف املســؤولني امس، 
األميركي  الرئيــس  تصريــح  من 
دونالد ترامب األخير عن قاعدة عني 
األســد ومراقبة ايران من خاللها، 
سياســية  اطراف  رفضت  وفيما 
عدة تصريح ترامــب وعدته خرقا 
لسيادة ودســتور البالد، لم يصدر 
أي تصريــح او حتــى تلميح من 
احلكومــة بهذا الشــأن، في حني 
علق رئيس اجلمهورية برهم صالح 
على االمــر، بأن التواجد االميركي 
في البالد ضمن ســياقات قانونية 
ومبوجب اتفاق بني البلدين، مشيرا 
الى انتظار توضيح من واشــنطن 
بشــأن اعداد القــوات االمريكية 

ومهمتها.
وكان ترامب، أعلن أنه يعتزم إبقاء 
قوات بــالده في العراق لـ "مراقبة 
إيــران"، مضيفــا فــي مقابلــة 
اول أمــس األحد:  يــوم  صحفية 
"كل ما أريــده أن يكون بإمكاني 
عســكرية  قاعدة  لدينا  املراقبة، 
رائعة وغالية التكلفة في العراق، 
الوضع  ملراقبة  وهي مناسبة جدا 
في جميع أجزاء منطقة الشــرق 
األوســط املضطربة، وهذا أفضل 

من االنسحاب".
وتابع بالقول: "هذا األمر ال يفهمه 
الكثير من الناس، نعتزم مواصلة 
املراقبة، فإن حصلت مشــاكل أو 
أراد أحــد تصنيع أســلحة نووية 

أو أشياء أخرى، ســنعرف قبل أن 
يفعلــوا ذلك" ، مؤكــدا أن بعض 
الذين  العســكريني األميركيــني 
ســيتم ســحبهم من ســوريا 

سينضمون إلى القوات األمريكية 
املوجودة في العراق.

ورد رئيس اجلمهورية برهم صالح، 
األميركي  الرئيس  على تصريحات 

الرافدين  ملتقــى  فعاليات  خالل 
أنطلقت  التي   2019 لعام  الدولي 
امــس االثنــني فــي العاصمــة 
بغداد، ان "العراق ســيناقش هذه 

التصريحات والوجود االميركي في 
مؤكدا  الدســتورية"  مؤسساته 
ان "التواجــد االميركي في العراق 

ضمن سياقات قانونية".

وأضــاف ان "ترامــب لــم يطلب 
إذنــاً من العراق بوجود عســكري 
امريكــي ملراقبة ايــران" ، وبني ان 
"القوات االميركيــة موجودة في 
البلدين"  بني  اتفاق  العراق مبوجب 
الفتــا "ســننتظر توضيحــاً من 
القوات  اعداد  واشــنطن بشــأن 

االمريكية ومهمتها".
وفــي امللتقى نفســه، كشــف 
محمد احللبوســي رئيس مجلس 
النواب، عن تســلم رئاسة اجمللس 
ســحب  قانون  مشــروع  مقترح 
القوات األجنبية من العراق موقعا 
من 52 نائبا، مشيرا إلى ان رئاسة 
البرملان تعتزم توجيه سؤال نيابي 
القوات  بشأن عديد  احلكومة  الى 
األمريكيــة واألجنبية في العراق، 
فضــال عن مــدى حاجتهــا الى 

املستشارين األجانب في البالد”.
وأضــاف ان “العراق يســعى إلى 
التــوازن فــي العالقات مــع دول 
اجلوار وعــدم الدخول في اي صراع 
اقليمــي”، مبينا ان “العراق يتمتع 
بعالقة جديــة للغاية مــع ايران 
ويســعى الى تطوير العالقات مع 

جميع دول احمليط العربي”.
وفي حني لــم يصدر عن احلكومة 
أي تصريــح بهذا الشــأن، أعلنت 
أحــزاب وكتل سياســية رفضها 
خرقا  وعدتــه  ترامب،  لتصريــح 

لسيادة البالد ودستورها.
تتمة ص3

رفض سياسي لتصريح ترامب بمراقبة
ايران من عين األسد والحكومة تلتزم الصمت 

جانب من قاعدة عني األسد "ارشيف"

رئيس الجمهورية: التواجد األميركي بموجب اتفاق بين البلدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربيــة، االثنني، عن 

اعادة العمل بنظام احملاوالت.
وقال مدير العالقــات العامة في 
الوزارة فراس محمد حســن، في 
بيان تلقــت الســومرية نيوز، ان 
التربية  وزارة  فــي  الــرأي  "هيئة 
قــررت فــي جلســتها املنعقدة 
بنظام  العمل  اعادة  االثنني،  امس 

احملاوالت لهذه السنة".
ودعت جلنة التربية النيابية، في 22 
كانون الثاني املاضي، وزارة التربية 
إلى إعــادة العمل بنظام احملاوالت 
ملــادة أو اثنتني لطلبة الســادس 

ذلــك خطوة  اإلعــدادي، معتبرة 
ملنح الطلبة فرصة للنجاح وعدم 
إضاعــة عام كامل مــن حياتهم 

بسبب مادة أو مادتني.
يذكــر أن نظــام تعــدد احملاوالت 
يقضي بالسماح لطلبة السادس 
من  كافــة  بفروعــه  اإلعــدادي 
باداء  الثانية  السنة  في  الراسبني 
االمتحانات في السنة الثالثة في 
مادة أو مادتني رســب فيها فقط، 
بدرجات  الطالــب  احتفــاظ  مع 
النجــاح التي حصــل عليها في 

السنة السابقة.
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
في  التحقيقات  دائــرة  كشــفت 
هيئــة النزاهة، امــس االثنني، عن 
قيامهــا بتنفيــذ عمليَّتي ضبٍط 
منفصلتني فــي محافظة البصرة 
أسفرتا عن إحباط محاولٍة لتهريب 
مادَّة النفط األبيــض في ميناء أمِّ 
قصر اجلنوبــي، وإعادة ملكيَّة أرض 

ة. للبلديَـّ
وذكر بيان للهيئــة تلقت الصباح 
اجلديد "نســخة منه، أن "مالكات 
نت  ـة حتقيــق البصــرة متكَّ مديريَـّ
الوطنيِّ من  األمن  بالتنســيق مع 
باجلرم  ُمتَّهمــني  خمســة  ضبط 
املشهود؛ لقيامهم مبحاولة تهريب 
لَت  مادَّة النفط األبيض التي ُســجِّ

في )املنفيســت( على أنَّهــا مادَّة 
)الهيدروليك(".

وأضاف البيان، ان من بني " املُتَّهمني 
أحد أعضاء جلنة الكشف في ميناء 
أمِّ قصر اجلنوبي وأربعة من العاملني 
في إحدى البواخــر، جرى عرضهم 
الذي  امُلتصِّ  التحقيق  على قاضي 
قرَّر توقيفهم استناداً ألحكام املادَّة 

340 من قانون العقوبات”.
ن  واوضح، أن “فريقاً من املديريَّة متكَّ
فــي عمليٍَّة ُمنفصلــٍة من ضبط 
ثالثــة ُمتَّهمني قاموا باالســتيالء 
علــى أرٍض تابعــٍة لبلديَّة البصرة 
)مساحات خضراء( بدون أيِّ ُمسوٍِّغ 

.” قانونيٍّ
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التربية تعيد العمل بنظام 
المحاوالت وتلغي السعي السنوي 

للسادس االبتدائي

النزاهة تحبط محاولة لتهريب النفط 
وتعيد ملكية أرض للدولة في البصرة

a

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعترفــت عواصــم اوربيــة عدة 
الفنزويلي املعارض خوان  بالزعيم 

غوايدو رئيسا مؤقتا لبالده.
واعلن رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو 
العواصم  ســبق  الذي  سانشيز، 

األوروبية باالعتراف
فــي تصريح تــاله امــس االثنني 
مــن مقــره مبدريــد، أن احلكومة 
املهمــة  تعتبــر  اإلســبانية 
األساسية التي يجب على غوايدو 
توليهــا هي "تنظيــم انتخابات 
دميقراطيــة يســتطيع اجلميــع 

املشاركة فيها".
وتزامنا مع ذلك، أعلنت اليوم كل 
من بريطانيا والســويد والنمسا 
مؤقتا  رئيســا  بغوايدو  اعترافها 

لبالده.
وكان عدد مــن الدول األوروبية قد 

أمهل الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مــادورو حتى أمــس، لإلعالن عن 
البالد  رئاسية في  انتخابات  إجراء 
لتجــاوز أزمتها احلاليــة، محذرة 

في حال عدم فعلــه ذلك، فانها 
بشرعية  االعتراف  الى  ســتتجه 
غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا 
نهاية الشهر املاضي، لكن مادورو 

رفض اإلذعان للمطلب األوروبي.
دبلوماســي في  وذكــر مصــدر 
بروكســل لـــ"RT" أن إيطاليــا 
منعــت صــدور بيان عــن االحتاد 
األوروبــي يعترف بخــوان غوايدو 

رئيسا مؤقتا لفنزويال.
املعلومات  "تفيد  املصدر:  وأضاف 
املتوفرة بــأن إيطاليا خالل اللقاء 
غير الرسمي لوزراء خارجية الدول 
األعضاء في االحتاد األوروبي يومي 
يناير و1 فبراير في بوخارست،   31
اســتخدمت الفيتــو ضــد بيان 
باسم االحتاد األوروبي، كان يجب أن 
تصدره مفوضــة االحتاد فيديريكا 
اعتراف  فيــه  تؤكد  موغيرينــي 
االحتاد بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا 
لفنزويــال، إذا لــم يتــم تنظيم 

االنتخابات الرئاسية اجلديدة".
تتمة ص3

تقريـر

  غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويال بعد رفض مادورو
اإلذعان النتخابات جديدة

األغلبية االوربية اعترفت به..

خوان غوايدو
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شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

طرح االحتاد الوطني الكردستاني 
مبادرة الحياء االتفاق السياسي 
الذي وقعه مــع حركة التغيير 
عام 2016، الدارة االوضاع والبدء 
باجــراء اصالحــات سياســية 
وادارية في مؤسسات ومفاصل 

اقليم كردستان.
وكشف عضو اجمللس القيادي في 
االحتاد الوطني سامان كرمياني 
االحتــاد  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
قــدم مقترحا حلركــة التغيير 
الحياء احــد االتفاقني املوقعان 
السنوات  بينهما خالل  بينهما، 
الســابقة والتي لم تدخل حيز 
التنفيذ، نظرا ملعارضته من قبل 
احلــزب الدميقراطي، الذي رفض 
االتفاق جملة وتفصيال، واعتبره 
الســتراتيجي  لالتفاق  مخالفا 
الذي ميتلكه مع االحتاد الوطني.  
واضــاف كرميانــي، ان االحتــاد 
النهــاء  يســعى  الوطنــي 
التي  السياســية  الصراعــات 
بــرزت في مناطقــه مع حركة 
السياســية  واالحزاب  التغيير 
االخرى وفتح صفحة جديدة من 

العالقات.
واكد عضو اجمللــس القيادي، ان 
حزبه دعــا حركة التغيير لعقد 
اجتماع ثنائي يبحث فيه احلزبان 
الية تطبيــع العالقات بينهما، 
متوقعا ان تبدا االجتماعات بني 

حزبه وحركة التغيير قريبا. 
كرميانــي اضــاف ان املبــادرة 
الوطني  االحتــاد  قدمها  التــي 
على  احلركة  موافقــة  تتضمن 
احياء احدى اتفاقيتي دباشــات 
او االتفاقية السياســية، لكي 
يتــم مبوجبه تطبيــع االوضاع 
والتغيير  االحتــاد  مناطــق  في 
ومواجهة التحديات التي تواجه 

الطرفني. 
واضاف كرمياني، ان حزبه تلقى 
جتاوبا ايجابيا من حركة التغيير، 
متوقعــا ان تبــدأ اللقاءات بني 

احلزبني خالل االيام املقبلة.  
الوطنــي  ان االحتــاد  واضــاف، 

مصمم على التوصل الى اتفاق 
لتطبيع  التغييــر  حركــة  مع 
املشــاكل  وانهــاء  االوضــاع 
وفقا  السياســية  والصراعات 
الســس ومبادئ جديدة تضمن 
دميومة االتفــاق وتضمن حقوق 

احلزبني مستقبالً.
واشــار الــى ان اغلــب اعضاء 
بانهاء  طالبــوا  القيادي  اجمللس 
التوتــر واخلالفــات مــع حركة 
متوازنة  وبناء عالقــات  التغيير 

معها.
بدوره اشــار مصدر سياســي 
مطلــع الــى ان  14 قياديا في 
الى عقد  دعــوا  الوطني  االحتاد 
االتفاق  احياء  واعادة  اجتماعات 

السياسي مع حركة التغيير.
واضاف املصدر ان بافل طالباني 
النجــل االكبــر لالمــني العام 
الوطني الســابق مام  لالحتــاد 
الجراء  حملــة  يقــود  جــالل، 
اصالحــات في صفــوف االحتاد 

مؤمتره  لعقد  والتهيئة  الوطني 
العام الذي تأخر عقده لسنوات 
نتيجــة للخالفــات والصــراع 

املستمر بني جناحي احلزب.
اجــرى  ان طالبانــي  واوضــح، 
حركة  في  قيــادات  مع  لقاءات 
التغيير بهدف تطبيع العالقات 
واعادة احياء االتفاق السياسي، 
التغيير  حركــة  اعلنــت  الذي 
تعليقه بداعي عدم التزام االحتاد 

الوطني بتنفيذ بنوده ال 25.
وتابــع، ان بافــل طالباني الذي 
يقــود االن اجلنــاح االصالحــي 
داخل االحتــاد الوطنــي ويؤيده 
اغلب اعضاء املكتب السياسي 
واملركزي  القيــادي  واجمللســني 
داخل االحتاد، وهو يسعى لرسم 
خارطة جديدة القليم كردستان 
االوضاع،  تطبيــع  الــى  تهدف 
واعادة عالقــات االحتاد مع بقية 
الى ســابق عهدها،  االطــراف 
وبناء عالقات مســتقلة وطيدة 

لالحتــاد مع احلكومــة االحتادية 
ودول اجلوار.

توحيد  لذا فهــو يعمل علــى 
البيت الكــردي وجمع مختلف 
االحــزاب السياســية الكردية 
الســليمانية  فــي محافظات 
حــول  وكركــوك  وحلبجــة 
موحدة  وســتراتيجية  برنامج 
جتاه القضايــا والتحديات التي 
على  كردســتان  اقليم  يواجها 
صعيد العــراق واملنطقة، عقب 
خلفها  التي  السلبية  التبعات 

اجراء االستفتاء عام 2017.  
ان طالباني  الى  واشــار املصدر 
كان يرغــب بتطبيــع العالقات 
مع حركة التغيير قبيل الدخول 
حكومة  تشكيل  مباحثات  الى 
االقليم مــع احلزب الدميقراطي، 
اال ان ذلك لم يتــم نظرا لتردد 
ثقتها  وتزعــزع  التغيير  حركة 
الذي  الوطنــي،  االحتــاد  بوعود 
تقــول بانه اخــل بالتزامه جتاه 

االتفاقني السابقني مع احلركة.
بدوره اكد عضو اجمللس القيادي 
في االحتاد الوطني فريد اسسرد، 
ســيبحث  الوطني  االحتــاد  ان 
خالل لقائه مــع حركة التغيير 
اعــادة النظــر بطبيعــة ونوع 
العالقــة معها علــى مختلف 
الصعــد املســتويات، واردف ان 
االحتاد قســم عالقات على عدة 
دوائر، وهو يسعى للبدء بتطبيع 
عالقاتــه في محــور محافظة 
االحزاب  جميع  مع  السليمانية 
مقدمتها  وفــي  السياســية 

حركة التغيير.
مشــيرا الى ان االحتاد سيتخذ 
العالقــات  لتحســني  الــالزم 
الى سابق عهدا، على  واعادتها 
صعيد اقليم كردســتان وقواه 
السياسية وفي املناطق املتنازع 
عليها ومن جهة اخرى سيعمل 
مع  عالقاته  بنــاء  اعــادة  على 
االحزاب السياســية في العراق 

بنحو عام.
وكانــت العالقــة بــني حركة 
عام  تاسســت  التي  التغييــر 
2009 عقب انشقاق مؤسسها 
االحتاد  عن  مصطفى  نوشيروان 
الوطني، قد شهدت توترا عقب 
مشــاركة احلركة في انتخابات 
عــام 2009 وحصولها على 25 
مقعدا فــي برملان كردســتان، 
ويســعى االحتــاد الوطني االن 
وتفعيل  تنظيم صفوفه  العادة 
مــع  الكردســتانية  عالقاتــه 
نفوذه  مناطــق  في  شــركائه 
لكــي يتمكن مواجهــة ازدياد 
احلزب  التقليــدي  غرميــه  نفوذ 
مســعود  بزعامة  الدميقراطي 
بارزانــي، الذي حصــل على 45 
كردســتان  برملان  فــي  مقعدا 
كردستان  برملان  انتخابات  خالل 
االخيــرة، بينما حصــل االحتاد 
على 21 مقعــدا من اصل 111 

يتشكل منها برملان كردستان.

االتحاد الوطني يطرح مبادرة لتطبيع
العالقات مع حركة التغيير

الحياء اتفاقية دباشان بين مام جالل ونوشيروان مصطفى

احد االجتماعات السابقة بني االحتاد والتغيير

اكد عضو المجلس 
القيادي، ان حزبه 
دعا حركة التغيير 
لعقد اجتماع ثنائي 
يبحث فيه الحزبان 
الية تطبيع العالقات 
بينهما، متوقعا ان تبدا 
االجتماعات بين حزبه 
وحركة التغيير قريبا
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تقـرير

بغداد - الصباح الجديد :

جمــع أمتعته وقرر العــودة إلى ارض 
الوطــن بعــد ان أتعبــه االنتظار في 
الغربة التي كان يظن أنها ســتكون 
ارحم عليه من الظروف القاهرة التي 
جعلته يترك وطنه وأهله، سالم جبار 
ذو السابعة والعشــرين عاماً، امضى 
على  احلصول  بانتظــار  أعــوام  ثالثة 
اذن للبقاء في أملانيــا التي دخلها مع 
مجموعة من الالجئني، اال إن صعوبة 
اإلجراءات واملعيشة في » الكم«، التي 
لم يكن يتوقعها دفعت إلى التفكير 
بجدية للرجــوع، اذ كان حجم املعاناة 
واملشــقة كبيراً بقدر بعد املسافة ما 

بني بغداد وبرلني.
عشرات الشباب القوا مصير » سالم« 
نفســه، وكان قرار العــودة نابعاً من 
التي  األمــل  اإلحبــاط وخيبة  حجم 
كانوا يعيشونها على ارض الواقع بعد 
إن حلمــوا بأن يكونوا فرســان الغرب 
الذين خســرتهم أوطانهم ولم تقدر 
طاقاتهم اال أنهم أيقنوا انهم اهدروا 
تلك الطاقــات مابني رحلــة الذهاب 

والعودة.

عودة ميمونة
شاكر جمعة )42 سنة( قال: عدت قبل 
عام إلى بغداد، بعدمــا مللت انتظار 
ســمة اإلقامة في اخمليــم الذي كنت 
اسكن فيه في قرية توبسمد التابعة 
ملدينة سندســفال الســويدية، وقد 
امضيت عامــني في رحلتي إلى أوروبا، 

التي كنت أظنها أرض حتقيق أحالمي 
املنشودة، الفتا إلى انه غادر إلى تركيا 
مستعمالً جواز سفره العراقي وهناك 
آخر للسفر إلى أوروبا  استعمل جوازاً 
استعاره من أحد أقاربه املقيم هناك، 
ووصل إلى أملانيا التي بقي فيها ستة 
أشهر، قبل أن يغادر إلى السويد طلباً 

للجوء.
واضاف: “كان كل شيء مفروضاً عليه 
الطعام وأســلوب احليــاة واملدة التي 
قضاها في اخمليم. كان يشــعر أنه في 
التي  املبالــغ  ســجن حقيقي، حتى 
كانت تدفع له كانت ال تكفي للتنقل 
أو شــراء طعام إضافي، مبيًنا انه كان 
يشعر بفجوة كبيرة بني حياته هناك 
ووضعه في بــالده وهي فجوة ال ميكن 
أن يعاجلهــا، خصوصاً أنــه لم يتقدم 
خطوة واحدة بعد عامني من االنتظار، 

فقرر العودة«.
واشــار جمعة الى أنه “طــوال العام 
األول الذي قضاه في مخيم الالجئني، 
بعد وصوله إلى الســويد، كان يتناول 
وجبة واحدة في اليوم، ألنه لم يتقبل 
نوعيــة الوجبات املقدمة لــه،  وبعد 
انتقاله إلى مخيم مدينة سندسفال، 
أخبر املســؤولني أنه ســيعمل حالقاً 
للمهاجرين داخــل اخمليم، كي يتمكن 
له  نفقاته، فســمحوا  تســديد  من 
شــرط عدم العمل خارجــه« ، اذ كان 
حالقاً ماهــراً في بغــداد، وكان ميلك 
التي  فــي املنطقــة  محــالً معروفاً 
يقطنها، وهذا ما ساعده على ممارسة 
املهنة داخــل اخمليم لتأمني بعض املال 
وشراء  نفقاته  تســديد  من  ليتمكن 

علب السجائر، فضالً عن تناول وجباته 
خارج اخمليم. 

ارض االحالم
ويقول شهاب محمد 33 عاماً: تركت 
زوجتــي وأوالدي فــي بغــداد آمالً في 
االجتمــاع بهم مجدداً في الســويد، 
اال ان طــول االنتظار أرهقني وصعوبة 
العيش في مخيمات الالجئني اتعبتني 
مما دفعنــي للعودة الــى الوطن وترك 
حلمي خلــف ظهري بــان أمتكن من 

العيش في السويد وتأمني حياة كرمية 
ألطفالي في تلــك الدولة، منوها إلى 
أن “بعض العراقيني املهاجرين ســردوا 
قصصاً غيــر حقيقية، وبعضهم قال 
إنه مثلي اجلنس، وال يستطيع العيش 
في العراق بســبب احتمــال تعرضه 
إذا أعلن مثليته. لذلك، حصل  للقتل 
هــؤالء على اللجوء بســرعة، وهم ال 
يعلمون أنهم ال يســتطيعون الزواج 
الحقاً من النساء، وعليهم أن يعيشوا 
حياتهــم كمثليني فعليــني، وإن لم 

يكونوا كذلك«.
وأوضح محمد ان الكثير من العراقيني 
أنهم مبجرد  الذين كانــوا يعتقــدون 
أوروبا سيحصلون على  إلى  وصولهم 
وظائف عبــر شــهاداتهم اجلامعية، 
ويســتقرون بســهولة، ال ســيما أن 
القصص التي تصلهــم من أقاربهم 
صورة  تعطيهــم  الــدول  هــذه  في 

مختلفة عن الواقع متاماً.
الشاب جعفر عليوي في نهاية عقده 
العشــرين، ترك وظيفتــه في اجليش 

وغادر مــع عدد من أصدقائه إلى أوروبا 
تاركاً وراءه زوجة شابة وطفالً لم يبصر 
النور، لكنه عاد بعد ثمانية أشهر إلى 
البعد  العراق مجدداً، ألنه لم يحتمل 
عن عائلته وعدم رؤية ابنته التي ولدت 

في أثناء غيابه.
يقول عليوي إن وجود بند يســمح له 
بالعــودة إلــى وظيفته فــي صفوف 
اجليــش إذا أعلــن ندمــه، مكنه من 
اســتعادة وظيفته مرة أخرى والعيش 
في شــكل طبيعــي، ويضيف “كنت 
أظن أنني ســأمتكن من جلب عائلتي 
خــالل أشــهر قليلة، لكننــي حتى 
اإلقامــة لم أحصل عليها فشــعرت 
بحنني إلى ابنتــي التي انتظرتها بعد 
أربع سنوات من الزواج وقررت العودة”.

احلياة صعبة
إن احلياة  وقال موسى قاسم 39 عاماً 
أصعب مما نتصور هنــاك، وما نراه في 
كثيراً  يختلف  واألفالم  اإلعالم  وسائل 
عن الواقــع احلقيقي فالصورة الوردية 
ال وجــود لها، والناس في هذه الدول ال 
يتكلمون مع بعضهم بعضاً بســبب 
ساعات  ويعملون  الدائم،  انشغالهم 
طويلة ويصعب على كثير منا االعتياد 

على أسلوبهم في العيش.
كمــا عــاش غيــث احمد، الشــاب 
الثالثينــي، جتربة مغايرة عن مواطنيه 
اآلخرين. إذ غادر بغداد بفيزا رســمية 
اشتراها من إحدى السفارات األوروبية، 
عن طريق وســيط لديه عالقات جيدة 
داخل الســفارة تسمح له باملساعدة 
في منح بعض األشخاص سمة دخول 

االحتاد األوروبي )الشنغن(.

يقول احمــد إنه تنقل بني إســبانيا 
وفرنسا وأملانيا، واستقر في برلني، التي 
»عشــت فيها ستة أشهر، ثم قدمت 
طلبــاً للجــوء رفضته الســلطات، 
لكوني دخلت بفيزا رســمية. فقررت 
العودة إلــى العراق فوراً من دون نقاش 

أو استشارة أي محام«.
ويضيف »أنفقت مبلغــاً كبيراً، وزرت 
أكثر من خمس دول أوروبية كســائح، 
وكنت أظن أنني سأحصل على عمل 
فــي اختصاصي كطبيب بســهولة، 
لكنني فشــلت. فلم أناقش ألنني ال 
أريد أن أشعر باإلهانة، التي كنت أراها 
على وجــوه بعضهم مــن الالجئني، 

فقررت العودة«.
ميلك احمد اليوم مكتبة لبيع الهدايا 
الكــرادة في  والقرطاســية في حي 
الذي  اخلــاص  وهو مشــروعه  بغداد، 
أنســاه اختصاصــه وهــو ال يتحدث 
عن جتربته في الهجــرة لكثيرين، بل 

ألصدقائه املقربني فحسب.

احالم بلون الغربة
هؤالء الشــباب عاشــوا جتربة هجرة 
العودة  علــى  يندمــوا  ولــم  الوطن 
مطلقاً، بــل شــعروا بالراحة ألنهم 
اتخــذوا قــرار الهجرة بســبب عدم 
معرفتهم بواقع احلياة في تلك الدول، 
التي  وعادوا وهم مدركون للصعوبات 
يتعرض لها املهاجرون، السيما وانهم 
كانوا يحملون احالما وردية باتت بلون 
سواد الغربة التي عاشوا ايامها وهم 

يتلظون بنار الفراق والغربة.

تلظوا بنار الفراق والغربة

الالجئون في أوروبا وخيبات أمل عراقيين في ارض األحالم 

الجئون عراقيون في أوروبا »ارشيف«
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بغداد - الصباح الجديد:
نفى إعــالم البطريركيــة الكلدانية 
يوم االثنني ترشــيحها ألي شــخص 
أو  اجلمهورية  لرئيــس  كمستشــار 

رئيس الوزراء.
وقــال االعــالم ان »بعــض املواقــع 
االلكترونيــة، بضمنها موقع عنكاوا، 
ومواقع التواصل االجتماعي، نشــرت 
خبر ترشــيح البطريركية الكلدانية 
لرئيس  كمستشارة  عمانوئيل  لهناء 

اجلمهورية«.
»البطريركية  إن  بالقول  البيان  واردف 
إذ تنفي هذا اخلبــر، جملة وتفصيال، 
ومــع اعتزازهــا الكبير بشــخصية 
الســيدة هنــاء وإخالصهــا للعراق 
االعالميني  تطالب  فإنها  والكنيسة، 
باعتمــاد الدقــة واملهنية في نشــر 
األخبار، وعدم الترويج ملا ال يستند الى 
مصداقية ومصدر. وفي الوقت عينه، 
ال جند ضيــرا، حتى وإن أدى هذا النفي 

إلى دعم ترشــيحها من قبل أي كان، 
لهذا املنصب أو غيره، إن مت ذلك أصال«.

واضــاف البيان انه »بهذه املناســبة 
نرفض تســمية كنائســنا بطوائف. 
نحن كنائس وقوميات أصيلة في هذا 
البلد. ولهذا الســبب كنــا قد دعونا 
إلى تغيير تســمية مجلس رؤســاء 
الطوائــف املســيحية فــي العراق، 
مبجلــس رؤســاء كنائس العــراق، او 

مجلس بطاركة وأساقفة العراق«.

واســتدر البيان انه »لم جند استجابة 
لهذا االقتراح، خصوصا أن هناك أكثر 
من مطران في عدد من هذه الكنائس، 
ترى أي منهم ميثل هذه الكنيســة أو 
تلــك، للتعامل معه؟ علمــا بأن هذا 
اجمللس هو بروتوكولي وليس رســمًيا، 
ومســجال لدى الدولــة، وال يحق له 
التدخل في خصوصيات كل كنيسة، 
فهي حــرة فــي إدارتهــا ومواقفها 

وحتركاتها«.

البطريركية الكلدانية تنفي ترشيح مستشار لصالح أو عبد المهدي

بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت اللجنة القانونية النيابيــة، االثنني، أن إلغاء 
االتفاق مع األردن متوقف على قرار احلكومة العراقية 
وال يحتاج إلى تصويت مجلس النواب، الفتة الى انه 
بإمكان الكتل السياسية الطعن بعدد من فقراتها 

أمام احلكومة.
وقال عضو اللجنة ســليم همزة في تصريح امس، 
إن “القانــون العراقي منح رئيس الــوزراء عادل عبد 
املهدي أحقية توقيع االتفاقــات الدولية دون العودة 
جمللس النواب للتصويــت عليها”، الفتا إلى إن “عمل 
مجلس النــواب يقتصر على الــدور الرقابي وليس 

لعقد االتفاقيات مع دول اجلوار أو الدول األوربية”.
وأضــاف أنه “بإمــكان الكتل السياســية والنواب 
املعترضني على عدد من فقرات االتفاقية الطعن بها 
أمام احلكومة”، مبينا أن “إلغــاء االتفاقية منحصر 

بيد احلكومة وليس على تصويت مجلس النواب”.
وبني أن “مجلس النواب سيراقب جميع بنود االتفاقية 
وفي حال وجــود فقرة تتعارض مع االقتصاد العراقي 
ســيتم الطعن بهــا و إبالغ احلكومــة بتعديلها أو 

إلغاءها مع اجلانب االردني”.
وبينــت جلنة االقتصــاد واالســتثمار النيابية،امس 
األحــد، أن االتفاق النفطي بني العــراق واألردن ببيع 
النفط بسعر منخفض ال يحمل إي جدوى اقتصادية، 
فيما أكدت أنها ســتناقش أســباب قيام احلكومة 
العراقية بإبرام تلك االتفاقية مع األردن خالل الفصل 

التشريعي الثاني جمللس النواب.
واتفق العراق مع األردن, بداية األســبوع املاضي, على 
مــد األنبوب النفطي بــني البصرة والعقبــة مروراً 
بقضــاء حديثة مبحافظة االنبار فــي الربع األول من 

عام 2019.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير االتصاالت نعيم الربيعي على اقامة نقطة 
ربط مشــتركة مع ســوريا في مجــال تنكولوجيا 

املعلومات. 
وذكــر بيان ملكتبه تلقت »الصباح اجلديد« نســخة 
منه امــس االثنــني ان » وزير االتصاالت اســتقبل 
مبكتبه في مقر الوزارة صطام جدعان الدندح سفير 
اجلمهورية العربية السورية لدى العراق ، واكد على 
» عمــق العالقــات الوثيقة بني العراق وســوريا في 
مختلف اجملاالت ومنها قطاع االتصاالت وتنكولوجيا 
املعلومــات واهميــة تعزيزهــا ملا يخــدم البلدين 
الشقيقني في مواجهة التحديات اخلارجية ومنها ) 
احلرب االلكترونية ( واالشاعة التي تعرض لها البلدان 

خالل السنوات القليلة املاضية ».
واشــار الوزير بحســب البيان الى » التحديات التي 
واجهها البلدين خالل الفتــرة املاضية في التصدي 
للعصابــات التكفيريــة واالنتصــار العظيم الذي 
حققه العــراق واهمية انفتاح العــراق على احمليط 
العربي ودول اجلوار الســيما بعــد االنتصارات التي 
حققتهــا القوات االمنيــة على عصابــات داعش 
التكفيرية مــن خالل تطوير منافذ ادخال ســعات 
االنترنت عبر دول ايران واالردن وتركيا وايران وسوريا ».

واشــار البيــان الى انــه » جرى خــالل اللقاء بحث 
العالقــات الثنائيــة واهمية التعاون املشــترك بني 
البلدين الشقيقني وتبادل اخلبرات اخلاصة مبشروعات 
االتصــاالت وتكنوجليا املعلومات واقامة نقطة )ربط 
مشتركة( بينهما في منطقتي البوكمال والقائم« .
فيما اعــرب ســفير اجلمهورية العربية الســورية 
عن » شكره وتقديره حلسن االســتقبال والضيافة 
داعياً وزارة االتصاالت الى املشــاركة في وفد اللجنة 
املشــتركة في مختلف اجملاالت والتي ستعقد خالل 
شهر اذار املقبل , وموجهاً الدعوة الرسمية الى وزير 
االتصاالت لزيارة سوريا ولقاء وزير االتصاالت والتقانة 

السوري«.

القانونية النيابية: ليس 
للبرلمان الغاء االتفاقية ومن 
يريد يطعن بها عند الحكومة 

إقامة نقطة ربط مشتركة 
لتكنولوجيا المعلومات مع 

سوريا



3 شؤون عراقية

الصباح الجديد ـ متابعة:

حني بدأت احلرب على العراق في عام 
2003 كان من الصعب للغاية على 
نضال كرمــو املقيمة في مقاطعة 
أوكالنــد أن جتلس مــن دون فعل أي 

شيء ملساعدة العراقيني.
وفي عــام 2007 ذهبت الصيدالنية 
كرمو فــي أول رِحلة إنســانية لها 
العــراق في مهمة ملســاعدة  الى 
ضحايا احلرب. ومنذ ذلك احلني قامت 
العراق،  الى  رِحلة إنسانية  بعشرين 
إذ بدأت مــع جمعية العالم الواحد 
الربحية، وهي منظمة  الطبية غير 
تُقدم اإلغاثة الى مجتمعات الشرق 

األوسط.
كانت رِحلتها اإلنسانية األخيرة الى 
العراق في شهر تشرين األول املاضي 
واســتمرت على مدى شهر كامل، 
وكان هنــاك املزيد من املســاعدات 
التــي جلبتها، أكثر ممــا هو معتاد 

لكل رحلة.
 في هذه املــرة كانت هناك حاويتان 
مع  اإلنســانية  املســاعدات  مــن 
امدادات طبية بقيمة 665 ألف دوالر 
أوصلتهــا الى 11 مستشــفى في 
ثاني  تُّعد  التي  كردســتان واملوصل 

أكبر مدينة في العراق.
الزمن ســلمت  ألكثر من عقد من 
كرمو ما ال يقل عن واحدة أو اثنتني 
باالمدادات في  اململوءة  احلاويات  من 
قالت كرمو،  إنســانية.  كل مهمة 
هذه لرحلة واحــدة فقط، وميكن أن 
تتخيل ما قمنا به في 20 رِحلة من 

هذا النوع.
تُســاعد كرمو في احلصــول على 
االمــدادات وتعبئتها فــي احلاويات 
فــي مدينة ديترويــت، إذ تذهب الى 
تركيا ومن ثم الى العراق في نهاية 

املطاف.
فــي عــام 2014 احتلــت الدولــة 
وجعلتها  املوصل  مدينة  اإلسالمية 
معقالً قوياً لها وأنذرت املســيحيني 
فيها إنذاراً قاســياً مما حملهم على 
الفرار مــن ديارهــم، إذ كان االنذار، 
التحّول الى اإلسالم أو دفع اجلزية أو 

املوت.
الــى العراق في  بزيارة  قامت كرمو 
الى  االمدادات  إليصال  نفسه  العام 
ضحايا األزمة. وبعد 4 سنوات وبعد 
حترير املوصل زارت كرمو املدينة خالل 

رحلتها في تلك السنة.
 قالــت كرمــو، ذهبــت الــى أكثر 
الرحلة،  هــذه  في  خطورة  األماكن 
ذهبت الى املوصل استحلها داعش 
مدة 4 ســنوات وليس من املفترض 
أن أذهب. كنت أسير حول الكنائس 
وبني املباني التــي دمرها داعش، ما 
النفايات  حتــت  اجلثث  هنــاك  تزال 
الظهر  حقائــب  رأيت  واألنقــاض، 
كل  في  مبعثرة  الرياضية  واألحذية 
وبدأُت  اجلثث  رائحة  مكان، شممُت 
في البكاء. وبعد 5 أيام من مغادرتي 
للمدينة، وقعت مأســاة في املكان 
نفســه الذي زرته حيــث انفجرت 

قنبلة وقتلت 3 أطفال.
وقالــت، أنــا ال أخــاف فالعراقيون 
يحمونني وهم يحبونني، وإن اخملاطر 
بال  هي  اإلنسانية  للرحالت  املرافقة 

شك تستحق اجملازفة.

وكرمو تقدم املســاعدات الضرورية 
لبقاء  تُّعــد مهمــة جــداً  التــي 
العراقيني على قيد احلياة والتي من 
غير ذلك ال ميكنهم احلصول عليها. 
ويشهد بذلك الفرق مبا نقوم به، وإن 

توقفها ليس خياراً.
كانت املستشفيات التي زارتها في 
االمدادات  الــى  تفتقر  الرحلة  هذه 
بحاجة  وهــي  واجلراحية  الطبيــة 
ماســة، وإال كيف ميكنهم معاجلة 
الناس حــني ال ميتلكون التجهيزات 
حصلــت  وهكــذا،  املناســبة. 
املستشــفيات علــى الكثيــر من 
مســاعدة  ميكنهم  واآلن  امداداتنا، 
بالعمليات  القيام  وميكنهم  الناس، 
اجلراحية ألنهم في النهاية أصبحوا 

ميتلكون املعدات اجلراحية.
وكرمو هــي كلدانية، والكلدان هم 
مــن الكاثوليك العراقيــني، إذ تُعد 
مدينة ديترويــت موطناً ألكبر جتمع 
كلدانــي في العالم خــارج العراق. 
160 ألف من  ويُقدر تعدادهم بنحو 
الكلدان املقيمني في املنطقة، وفقاً 
ملؤسســة اجملتمع الكلداني. وتُعرف 
للعراقيني  واســع،  بشــكل  كرمو 
الذين يُشــيدون بهــا كبطلة، في 
اجملتمع الكلداني ملدينة ديترويت وفي 
اخلارج على أنها امرأة ذات إنســانية 
عالية ورحيمة. وقالت بأن العراقيني 
يدعونها "مامــا" والدكتورة نضال، 
وهم يتمَنون أن أكون وزيرة الصحة 
في العراق فقد ســاعدت العراقيني 
مــن جميــع اخللفيــات والطوائف 

الدينية.
وقالــت، أنا أنظر الــى اجلميع على 
أنهم بشــر، إذ أن يسوع املسيح لم 

يقل ساعدوا املسيحيني فقط. ترى 
الفقراء فتســاعد أفقر الناس وترى 
املرضى فتساعد أكثر الناس مرضاً. 
كيــف ميكنك رؤية شــخص ليس 
لديه أيدي أو أرجل وتسألني إن كان 
مسيحيا أم مســلما أم ايزيديا. إن 

ذلك يؤملني.
ووصلت  العــراق  في  كرمــو  ولدت 
الى الواليــات املتحدة في عام 1980 
ودرست في جامعة واين ستيت في 
ديترويــت لتصبــح صيدالنية. وقد 
حصلت علــى أكثر مــن 20 جائزة 
عن عملها اإلنســاني. وقالت لهذا 
أعطانــي أهلل الشــهادة اجلامعية 
العودة ومســاعدة  حتى أمتكن من 
شعبي، إنه شعور رائع فأنا مباركة.

وحتى قبل حرب العراق بوقت طويل 
لتكون  أنها مدعوة  شــعرت كرمو 
مشــاهدة  تتذكر  وهي  إنســانية، 
الصراع الذي يتفجر ويصبح مدمراً. 
وكانت تعلم فــي أعماقها أنها في 
مســاعدة  على  ســتعمل  ما  يوم 

ضحايا احلرب.
لقد جلب دورها في اجملال اإلنســاني 
هدفاً حلياتها. وتقول: أشــعر أن هذا 
هو جزء مــن حياتــي، فعملي هذا 
هو كالوالدة التي عندها يجب أن ال 
يحدث التوقف، وأشعر اآلن أن هناك 

معنًى حلياتي. لقد غير ذلك حياتي.
اخلسائر  مباشــر  بشكل  وشهدت 
املدمــرة للحــرب علــى العراقيني. 
وقالــت، أنهــا رأت كل هؤالء الناس 
رأيت  وإذا  أرجلهــم،  فقــدوا  الذين 
تقاريرهم فلن تتمكن من النوم ليالً، 
وقد رأت الكثير مــن الدماء وأجزاء 

األجسام.

اإلعالم  وســائل  كرمو  تســتخدم 
نشر  في  للمســاعدة  االجتماعية 
العراقيني،  الوعــي حــول محنــة 
وتســهم في العديد مــن مقاطع 
تصوير  في  تنشــرها  التي  الفيديو 

الوضع الذي يُواجه ضحايا احلرب.
أخرى  إنسانية  برحالت  كرمو  قامت 
الــى هنــدوراس واألردن ملســاعدة 
الالجئــني مــن األزمــة الســورية 

املستمرة.
يشــكو الكثير مــن العراقيني من 
تدهور نوعية احلياة منذ بداية احلرب 
علــى العــراق. وقالــت، إن معظم 
النــاس الذين ســاعدتهم في هذه 
الرحلــة هــم من طــالب الكليات 
الصغــار الذين تعرضــوا للقصف. 
وملعظم هؤالء النــاس منازل جيدة 
ينحدرون من  ووظائف جيدة وهــم 
عائــالت ثريــة، ولكن تراهــم اآلن 

يتسولون في الشوارع.
أعمال  أكــون ســيدة  أن  وقالــت، 
وأقوم باألعمال اإلنســانية فإن ذلك 
أمراً صعباً، إن ظهــري يؤملني ولديَّ 
مشــكالت خطيــرة فــي الركبة، 
ولكنــي ما زلت حيــة، فأنا ما زلت 
أعيش وهــذا هو كل مــا يهمني. 
وكانت كرمو متتلك 3 صيدليات، أما 

اآلن فلديها صيدلية واحدة.
قالــت، كان مــن الصعــب للغاية 
بالعمل  والقيام  3 صيدليــات  إدارة 
اإلنساني معاً، إذ كان عليها االختيار 
بــني االثنني. كان علــيَّ االختيار بني 
وجمعيتــي  الثــالث  الصيدليــات 
اخليرية. لم أستطع إدارة 3 صيدليات 
مع هــذا النوع من العمل، وأضافت، 

أنا سعيدة بقراري.

لقــد جعلها مشــاهدة الدمار في 
التفكير فــي األمور  الــى  اخلــارج 
لكوني  وقالت،  بطريقة مختلفــة. 
ســيدة أعمال فأنا الأشتري أشياء 
باهظة الثمن لنفســي، وال تهمني 
األشــياء املادية علــى اإلطالق، فأنا 
أعلم أن 3 محفظات ميكن أن تُعيد 
طفالً واحــداً، وأعلم أيــن ميكن أن 

تذهب تلك األموال.
الــى جانــب املســاعدات الطبية، 
قامت كرمو بتقدمي األدوية واملالبس 
واحلفاظــات ومنتجــات النظافــة 
وآالف مــن العــكازات والكراســي 
املتحركة باإلضافــة الى مواد أخرى 
الى النازحني داخليــاً من العراقيني 

والسوريني.
وقالت، ال توجد وظائف وال يوجد مال 
للذهاب الــى الطبيب أو إلعادة بناء 
املنازل. وقطاع الصحة اآلن هو أسوأ 
من أي وقت مضــى وهناك العديد 
من الناس الذين يُعانون من األمراض 
اخللقية والسرطان وميوتون ألنهم ال 
ميلكون املال ويفتقدون الى التعليم 

اجليد.
عيادة  اســتحداث  استطاعت  لقد 
لطب األسنان في العراق وهي حتتاج 
الى الدعم لتتمكن من االســتمرار. 
وتتلقــى بإســتمرار رســائل مــن 
العراقيني يطلبون املســاعدة، وهذا 
هو الســبب فــي أن العديد منهم 
زيارتها القادمة.  ينتظرون بالفعــل 
ومســاعدة  محدودة  مواردها  لكن 

اجلميع غير ممكنة.
قالت بالنسبة لبعض الناس وحتى 
لو لــم أمتكن من تقدمي املســاعدة 
لهم فإنهم ســوف يتفهمون ذلك. 

وفي بعــض األحيان ال يوجد لديَّ ما 
يكفي، ومع ذلك ال يُصابون باجلنون 
بســبب ذلك، إنهم يصبرون، إنهم 
يحبوننــي حتى املوت. وإذا لم أمتكن 
من املســاعدة في هذه املرة فهناك 

مرة قادمة.
وأضافت، بالنسبة جلميع األشخاص 
الذين لم أمتكن من الوصول اليهم، 
ألنه لــم يكن لديَّ مــا يكفي، فأنا 
مستمرة بالقيام باملهام اإلنسانية، 
نحــن ما زلنــا هنا وما يــزال لدينا 
الكراســي املتحركــة والكثير من 
اإلمدادات. لكنهــا غير متأكدة من 
موعد رحلتها اإلنســانية  القادمة، 
إذ يعتمد ذلك على مقدار ما جتمعه 
من املال. ولــم تكن قادرة دائماً على 
جمــع املال الكافــي. وكانت أحياناً 
تستخدم أموالها اخلاصة. وأضافت، 
هذه هــي الطريقــة الوحيــدة، إذ 
كنــت أمتنى أن ال أضطر لفعل ذلك، 
لكنهــا هــي الطريقــة الوحيدة. 
وحتى ربع الــدوالر ميكن أن يفعل أو 
يقطع شوطاً طويالً في العراق. لقد 
شاهدت فتاة تشتري فطيرة بسعر 
22 ســنتا أميركيا، ولــو تبرع كل 
شخص بدوالر واحد ألمكن شراء 4 

شطائر.
يبدو أن شــغفها بالعمل اإلنساني 
أقوى من أي وقت مضــى، إذ قالت، 
أعتقــد أنه ال أحد ســيوقفني في 
مهمتي هــذه ألنني حني أفعل ذلك 
أقــوم به من أجــل العالــم، فإننا 
نحتاج فقــط الى االهتمام والعمل 
من دون أن نتوقع أي شيء في املقابل 

وسيساعد أهلل على استمرار ذلك.

في عام 2007 ذهبت 
الصيدالنية كرمو في 
أول ِرحلة إنسانية لها 
الى العراق في مهمة 
لمساعدة ضحايا 
الحرب. ومنذ ذلك الحين 
قامت بعشرين ِرحلة 
إنسانية الى العراق، 
إذ بدأت مع جمعية 
العالم الواحد الطبية 
غير الربحية، وهي 
منظمة تُقدم اإلغاثة 
الى مجتمعات الشرق 
األوسط

مغتربة تساعد ضحايا الحرب منذ 10 سنوات والبعض يدعوها كأم
زارت الموصل في احلك الظروف

رفض سياسي لتصريح ترامب 
مبراقبة ايران من عني األسد 

واحلكومة تلتزم الصمت 
وفي هذا الصــدد، أكــد رئيس حتالف 
اإلصالح واإلعمار، السيد عمار احلكيم، 
ان العراق لن يسمح بان يكون منطلقاً 

لتهديد دول اجلوار.
وقال احلكيم في تغريدة له على تويتر: 
"نرفض وبشدة أن يكون العراق ساحة 
لتصفية احلسابات اإلقليمية والدولية، 
أو  اجلــوار  دول  ملراقبــة  منطلقــا  أو 
، وأضاف  التعدي عليها"  أو  استفزازها 
الذي  العراقي  الدســتور  إلى  "استنادا 
ينص على رفض أن يكون العراق ُمهِددا 
ألمن واســتقرار املنطقة والعالم فإننا 
نعتبر توجهــات جعل أراضينا منطلقا 
للنيل من دول اجلــوار تهديدا ملصاحلنا 
الوطنية وأمننا العراقي، وأن العراَق لن 

يسمح بذلك".
ومن جانبــه دعا حزب املؤمتــر الوطني 
العراقــي، امــس القوى السياســية 
العراقية لتشريع قانون يقيد التحركات 
األمريكية في العراق، حلفظ الســيادة 
العســكرية  التحركات  الوطنية، عادا 

األميركية انتهاكا صريحا للسيادة.
وقــال احلزب في بيــان تلقت " الصباح 
اجلديــد " نســخة منــه، ان “املؤمتــر 
الوطنّي العراقــّي يتابع جملة املواقف 
والتصريحــات األمريكيــة املتعلقــة 
بالتواجد العسكري واألمني في العراق 
الرئيس األمريكي  التي تذيلها تأكيــد 
دونالــد ترامب، أمس األحــد، على بقاء 
القوات األمريكية في العراق حتت ذريعة 
)مراقبة النشــاط اإليراني في املنطقة 

.”)
والتحــركات  “املواقــف  ان  واضــاف 
العسكرية األمريكية األخيرة في داخل 
األراضي العراقية ، متثل إنتهاكاً صريحاً 
للسيادة العراقية، وحتدياً صارخاً لإلرادة 
السياســية احلُــرة الهادفــة لتحييد 
العــراق عن أي صــراع أقليمي وجتنيب 
الدولة خوض حــرب بالوكالة عن إرادة 

ومصالح مــن ال يريد بالعراق واملنطقة 
خيراً”.

كمــا عد ســكرتير اللجنــة املركزية 
للحــزب الشــيوعي العراقــي النائب 
رائــد فهمي، امس االثنــني، تصريحات 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب بشــأن 
بقــاء قواته في العراق الســتخدامها 
ضد ايران نقضا واضحا التفاقية اإلطار 

االستراجتي مع العراق.
وقــال فهمي فــي تصريح امــس، إن 
“اتفاقيــة اإلطــار االســتراجتي تنص 
على عــدم وجود اي قواعد عســكرية 
أمريكيــة في العراق، فضــال عن عدم 
تهديد اي دولة مجاورة من خالل العراق 
وهذا ما يخالف ترامب الذي اكد وجود 
قواعد عســكرية في العــراق وعزمه 

استخدامها ملراقبة اجلارة ايران”.
مقلقة  التصريحات  “تلــك  ان  واضاف 
للغاية وهــي نقض واضــح التفاقية 
االطار االســتراجتي مع العــراق وعلى 
البرملــان واحلكومــة اعــادة تقييمها 
بشكل جدي من اجل منع انزالق العراق 

في ازمة اقليمية”.
وأعــرب رئيس إئتــالف النصــر، حيدر 
العبادي، عن رفضه لتصريحات الرئيس 
االميركي دونالد ترامب، بشــأن تواجد 
القوات االميركية في العراق ومراقبتها 

إليران.
وقال العبــادي في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منــه ان "احلديث عن 
قواعــد اميركيــة وعن اســتخدامها 
ملواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور 
العراقي واالتفاقيات بني العراق والواليات 
املتحــدة، والتي مت التوافــق عليها في 
االميركية ضمن  املشاركة  مراحل  كل 
التحالف الدولــي ملقاتلة داعش، حيث 
حرص العراق على ان تكون املشــاركة 
االميركية ضمن قوات التحالف الدولي 
وفقا للسيادة العراقية الغراض الدعم 
والتدريب  اللوجســتي واالســتخباري 

العسكري".
وبني ان "احلديث عن قواعد عســكرية 

اميركية في العــراق الهداف املواجهة 
يُعقــد العالقة مع دول اجلــوار ويُعرض 
العالقة مع الواليات املتحدة الى ازمات 
غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقاللية 
العراق" ، وأكد العبادي على ان "تراجع 
االدارة االميركية موقفها وتعيد النظر 
بهــذه التصريحات التي تزعزع العالقة 
بــني بغداد وواشــنطن وتخلــق اجواء 
ســلبية غير مبررة ، وندعــو احلكومة 
العراقيــة الى تأكيد موقفنــا الثابت 
بعدم جواز استخدام االراضي العراقية 
ضد اي دولة جارة ومن اي جهة كانت".

وبدوره، أكــد رئيس ائتالف الوطنية اياد 
عالوي، امس االثنــني، أن تواجد القوات 
األجنبية علــى االرض العراقية ينبغي 
ان يكــون ضمــن اتفاقيــات واضحة 
ومعلومــة ومبوافقة مجلــس النواب، 
رافضا أي شكل من اشــكال التدخل 

في الشأن الداخلي العراقي.
وقال عالوي فــي تغريدة على صفحته 
مبوقــع التواصــل االجتماعــي “تويتر” 
“نرفــض بشــكل قاطــع سياســات 
االســتحواذ االقليمية وأي شــكل من 
اشــكال التدخل في الشــأن الداخلي 
العراقــي أو ان يكون العراق مســرحاً 

لصراع اقليمي او دولي”.
القوات  “تواجــد  أن  وأضــاف عــالوي، 
االجنبية على االرض العراقية ينبغي ان 
يكون ضمن اتفاقيات واضحة ومعلومة 

ومبوافقة مجلس النواب”.
جتدر اإلشــارة الى ان األمر يختلط االن 
على الشارع العراقي، فبعد اجلدل الذي 
الرئيس األميركي لقاعدة  زيارة  صاحب 
عني األسد في أعياد امليالد نهاية العام 
املاضي، واألنبــاء التي مت تداولها محلياً 
عن انتشــار قوات أميركية على احلدود 
العراقية الســورية، كشــف املتحدث 
املشتركة  العمليات  باســم  الرسمي 
في العراق العميد يحيى رسول، مساء 
اخلميس الســابع والعشرين من كانون 
الثانــي املاضــي، أن قــوات التحالف 
الدولي املتواجدة على األراضي العراقية 

تعمل مع وحــدات اجليش والقطاعات 
بصفــة  العراقيــة  العســكرية 
مستشــارين، مؤكداً أن ال وجود لقوات 
أميركية على احلدود العراقية السورية.
وقال رســول إن قاعدة عني_األسد في 
محافظــة األنبار، التــي زارها الرئيس 
زيارته  ترمب خــالل  دونالد  األميركــي 
ضمن  تعمل  العــراق،  إلى  الســريعة 
إطار االتفاق الرسمي مبوافقة احلكومة 

والبرملان العراقي.

النزاهة حتبط محاولة لتهريب 
النفط وتعيد ملكية أرض للدولة في 

البصرة
الفتًة إلى أنَّ “املُتَّهمني قاموا باستغالل 
األرض التي تقع بجوار مديريَّة اجلوازات 
وتأجيرها  30 مكتباً  في املدينة وإنشاء 

الى املواطنني”.
واشــارت الهيئــة في بيانهــا إلى أنه 
“متَّ تنظيــم محضــر ضبــٍط أصوليٍّ 
باملُتَّهمــني، وعرضــه علــى قاضــي 
التحقيــق اخمُلتــصِّ التِّخــاذ اإلجراءات 

القانونيَّة املناسبة”.             

التربية تعيد العمل بنظام احملاوالت 
وتلغي السعي السنوي للسادس 

االبتدائي
على صعيد متصل اعلنت وزارة التربية 
امس االثنني، عن الغاء السعي السنوي 

للصف السادس ابتدائي.
وقــال مدير العالقــات العامة واإلعالم 
في الوزارة فراس محمد حسن في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه ان 
"هيئــة الرأي في وزارة التربية قررت في 
جلستها املنعقدة امس ، الغاء السعي 
الســنوي واالعتماد علــى االمتحانات 
العامة فقط بالنسبة للصف السادس 

االبتدائي".
واتبعــت وزارة التربية الية احتســاب 
للصف  للطالــب  الســنوي  معــدل 
الســادس االبتدائي، ويتــم جمعه مع 
على  للحصــول  البكالوريــا  معــدل 

النتيجة النهائية.

االنبار: اتفاقية العراق واألردن واعدة 
وتوّفر فرص عمل كبيرة للعاطلني في 

احملافظة
وبني أن "اجلوانب التي تضمنها االتفاقية 
واعدة ومهمة كونها تشــمل أكثر من 
محور سيجري العمل عليها من خالل 

اللجان املشتركة بني البلدين".
وأفاد فرحان بأن "اإلدارة احمللية انشغلت 
منذ ســنة بعد تنســيق مع احلكومة 
االحتادية بالســعي إلنضاج االتفاق مع 

األردن واليوم أصبحت حيز التنفيذ".
وحتدث عن "تنشيط للحركة التجارية 
ســوف حتصل، وهناك آثــار أمنية بعد 
حتصني اخلط السريع الرابط بني البلدين 
وعلى مدار الســاعة، وهذا سوف يبعد 

خطر اإلرهاب عن احملافظة مستقبالً".
ويواصل احملافظ أن "فرص عمل ســوف 
تتوفر ألبناء احملافظة إضافة لتنشــيط 
القطاع اخلاص، ومردودات مادية كبيرة".
ونّوه إلى أن "جميع الشاحنات العراقية 
سوف تدخل إلى اجلانب األردني وتكمل 
طريقها، بعد أن كان في السابق حدها 
األخير هــو املعبر احلــدودي لكي تأتي 
شاحنات أخرى حتمل البضاعة وتنقلها، 
وهذه العملية كانت معقدة وال تسهم 
في تنشيط احلركة التجارية، وهو ما مت 

معاجلته اليوم".
وأكمل فرحان بالقول إن "إعفاًء سوف 
يحصــل لـــ 393 ســلعة أردنية من 
األردني  اجلانب  وأيضا حصول  الضريبة، 
على النفط، ويؤدي ذلك لتفعيل األيدي 
العاملة، ويسهم في تقويض معدالت 

البطالة".
من جانبه، ذكر عضو مجلس احملافظة 
أركان خلف الطرمــوز في تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "اإلدارة احمللية 
تســعى ومن خالل جميــع اإلجراءات 
املناســبة لتأمــني فرص عمــل ألبناء 

احملافظة".
وتابــع أن "حصول أي اتفاق من ِشــأنه 

النهوض بالواقع االقتصادي الوطني أو 
احمللــي للمحافظة يعد نقطة ايجابية 

ونحن في مجلس احملافظة ندعمه".
ولفــت الطرمــوز، إلــى أن "القــوات 
ومبختلف  احملافظــة  في  العســكرية 
تشــكيالتها قــادرة علــى تأمني خط 
السريع الرابط بني العراق واألردن كونها 
التكنولوجيا  وســائل  تستخدم  اليوم 

املتطورة".
يشار إلى أن العراق كان قد وقع اتفاقية 
مع اجلانــب األردني تتضمــن عدد من 
احملاور أهمها يتعلق باجلانب االقتصادي 

والتعاون التجاري بني البلدين.

كل اراضي البالد حتت السيطرة ولم 
تعد هناك منطقة ساخنة

وقال الكعبــي خالل زيارتــه الى مقر 
رئاســة جهاز مكافحة االرهاب ولقائه 
الركن عبد  الفريق  ، بحضور  شــغاتي 
الوهاب الساعدي "اننا نعلم بان هناك 
دول تخشــى وجود عراق قوي عسكريا 
وتدفع بكامل قوتهــا باجتاه عدم حتقق 
هــذا االمــر، ولهــذا جتد مؤسســات 
اعالميــة تكــرس كامــل نشــاطها 
لتشــويه صورة املؤسسة العسكرية 
مختلفة  باطــر  واظهارها  العراقيــة 
بعضهــا طائفي وقومــي واخر عرقي، 
لكن رد االجهزة االمنيــة عليهم كان 
بتحقيق االنتصار على داعش االرهابي، 
مؤسســاتنا  من  جعل  لوحــده  وهذا 

االمنية محط فخر للعالم أجمع".
وبــني ان "الشــعب العراقــي ونتيجة 
اخلبــرات املتراكمة بات قــادرا على فرز 
االعالم  من  واملوضوعي  الصادق  االعالم 
الوهمي الذي يريد االبقاء على التفرقة 
التي لم يعــد لها وجود بعــد اندحار 
االرهــاب، بــل اصبح العراقــي يحارب 
ويرفض اي صورة تكرس الطائفية، وهذا 
ايضا يعد اجناز شخصه مجلس النواب 
وايضا احلكومة التي اكدت في اكثر من 
مرة انها ســتعمل على ان يكون العام 
2018 هو عام التغييــر وعام 2019 هو 

عام بداية العراق اجلديد".
وقال "نحن كسلطة تشريعية سنقف 
مــع احلكومة واالجهــزة االمنية لبناء 
دولة مؤسسات ونظام دميقراطي يعود 
باخلير علــى عموم الشــعب العراقي 

ويعزز مكانة بلدنا امام العالم".
التنســيق بني  اجلانبان "أهمية  وبحث 
جلنة االمن والدفاع وكافة املؤسســات 
االمنية ، فعمل جلنــة الدفاع هو دعم 
القوانني  املؤسســات من خــالل  هذه 

والتشريعات الالزمة ومتابعة عملها".
كمــا بحثــا "أهميــة تعزيــز الواقع 
املعلومات  مصادر  وتقوية  االستخباري 
كونها ركيزة لتقليل االخطاء، والتقيد 
بــان تعود كل مؤسســة عســكرية 
للتخصص الذي انشات من أجله خالل 
الفترة القليلــة املقبلة فالعمل ضمن 

التخصص ايضا يعزز للوضع االمني".

 غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويال بعد 
رفض مادورو اإلذعان النتخابات 

جديدة
ونتيجــة لذلــك، مت اإلعــالن أن االحتاد 
األوروبي سينظم مع أوروغواي اجتماعا 
وزاريــا جملموعة االتصــال الدولية حول 

فنزويال في 7 فبراير في مونتيفيديو.
ونّصب غوايدو نفســه فــي الـ23 من 
يناير املاضي رئيســا مؤقتــا لفنزويال، 
وسارع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
"رئيســا  املعارضة  بزعيم  باالعتــراف 
وكندا  مــن  كل  وتبعتــه  انتقاليــا"، 
واألرجنتني والبرازيل وتشيلي وكولومبيا 
وكوســتاريكا وغواتيمــاال وهندوراس 
واملغرب  وبيرو وجورجيا  وباراغواي  وبنما 
واإلكــوادور، والبرازيل، وشــيلي، وبنما، 
واألرجنتني، وكوستاريكا، وغواتيماال ثم 
بريطانيا، فيما تتمسك روسيا والصني 
بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويال، 
وتؤيــد كل مــن تركيــا واملكســيك 
وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل 
أيام اليمني الدســتورية رئيســا لفترة 

جديدة من 6 سنوات.

تتمات ص1

مطالبة وزير الصحة 
التحقيق في شراء ادوية 

من مناشئ غير رصينة

العراق يوقع اتفاقية 
النقل الجوي مع تونس

الحبس الشديد
لموظفة التسجيل 

العقاري في بابل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب النائب جواد املوســوي امــس االثنني، وزير 
ادوية  بالتحقيق في شــراء  والبيئــة  الصحــة 

السرطان من مناشئ غير رصينة.
وقال النائب املوســوي في بيــان تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه ان "هناك مخالفة ممكن ان 
تؤدي بحياة االف مرضى اللوكيميا بســبب قيام 
شركة االدوية واملستلزمات الطبية باحالة عقد 
جتهيز عالج الكلفك 400 ملغم، الى شركة ديفا 
التركية غير رصينة وال متتلك شــهادة اجلودة من 

منظمة من منظمة الغذاء والدواء االميركية". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه من وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي 
باهض شارك وفد اخلطوط اجلوية العراقية في 
توقيع اتفاقية باألحرف األولى بخصوص النقل 
اجلوي بني ســلطة الطيران العراقي والتونسي 
بحضور رئيســي الســلطتني ووفدي اخلطوط 
العراق  وسفيري  والتونســية  العراقية  اجلوية 

وتونس.
وقال مدير عام الشركة عباس ناصر أن االتفاقية 
تضمنت التعاون التــام في جميع تخصصات 
النقل اجلوي واملالحة اجلويــة واملطارات وإعداد 
رحالت للنواقل اجلوية بني البلدين الشــقيقني 
العقبات واإلســراع في فتح اخلطوط  وتذليل 
اجلويــة بني املطــارات العراقية والتونســية ، 
مبينا أن وفد الشركة ناقش موضوع الطائرتان 
العراقيــة  B747 اجلاثمتــان منذ عــام ١٩٩١ 
بإبداء املساعدة  مع املســؤولني هناك ووعدوا 
للجانب العراقي في تســهيل إجراءات دخول 
مخولني لرفع الطائرتــني املوجودتني في مطار 

تورز التونسي.
 وتابع املدير العام كما مت طرح تخفيض الفيزا 
البالغ ســعرها ٨٥ دوالر، وامكانية منحها في 
مطــار تونس ، إضافة إلى بعض التســهيالت 
للمواطن العراقي ، اما بخصوص موعد انطالق 
اخلط اجلوي فســيتم االتفاق عليــه في بداية 

املوسم الصيفي املقبل .

بابل ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمــة اجلنايات فــي بابل حكما 
باحلبس الشديد ملدة سنتني ضد موظفة في 
دائرة التســجيل العقاري بعد ثبوت تالعبها 

بسجالت الدائرة.
وذكر بيــان للمركز اإلعالمــي جمللس القضاء 
األعلــى تلقــت " الصباح اجلديد" نســخة 
منه، أن "حكما باحلبس الشــديد ملدة سنتني 
أصدرته الهيئــة الثانية في محكمة جنايات 
بابل ضد موظفة في دائرة التسجيل العقاري 

في بابل".
وأضــاف أن "املتهمة ثبت تالعبها بســجالت 
الدائرة واتالف قيود عقارات عائدة لبلدية احللة 
وتسجيلها بأسماء أشــخاص آخرين" ، وتابع 
أن "احلكم يأتي اســتنادا إلى املادة 246/1 من 
قانون العقوبات وبداللة مواد االشتراك 47/ 48 

/ 49 منه".

األم كرمو
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التربوية تعلن بدء 
بث دروسها المباشرة 

لطلبة االمتحان الخارجي

صحة الكرخ تغلق محال 
لبيع المواد الغذائية 

في شورجة البياع

االتصاالت : تفعيل 
سعات االنترنت عبر 

المنافذ الحدودية

أمانة بغداد تنفي 
تقديم شركات عروضًا 

لشراء النفايات

«خلية األزمة» تتخذ اجراءاتها لمعالجة مياه األمطار والسيول في ديالى

إصدار (103) آالف بطاقة ذكية لألسر المدرجة ضمن الشمول الجديد

بغداد _ الصباح الجديد:
ان  التربية  اعلن املكتــب االعالمــي لوزيــر 
فضائية العراق التربوية شــرعت ببث دروس 
املادة موجه  تعليمية مباشــرة مع اســتاذ 
الــى جميــع الطلبــة االمتحــان اخلارجي 
(التمهيدي ) للصفــوف املنتهية حرصا من 
الوزارة بنشــر التعليم وحل املشكالت التي 
تواجــه الطلبة  . واضــاف املكتب االعالمي 
ان علــى جميع الطلبــة بامكانهم املتابعة 
عبر شاشــة العراق التربوية على القمر نايل 
ســات بالتردد H 10777 وعبر موقع التواصل 
االجتماعي (( الفيسبوك واليوتيوب )) باسم 
التلفزيون التربوي العراقــي وذلك تزامناً مع 
جدول االمتحانات التمهيدية للعام الدراسي 

 . 2019/2018

بغداد _ الصباح الجديد:
نظمت شــعبة الرقابة الصحية في قطاع 
االعــالم للرقابة الصحية حملة مشــتركة 
على محال بيع املــواد الغذائية املتجاوزة في 
شــورجة البياع اســفرت عن اغالق عدد من 
محال بيع املــواد الغذائية واتالف كميات من 
املــواد الغذائية واملواد الســائلة كالعصائر 
واللنب واملشروبات الغازية املنتهية الصالحية 
. وقــد مت اغــالق احملــال اخملالفة للشــروط 
والضوابــط الصحية على وفق حترير محضر 
اصولي بحضــور اصحاب العالقة اســتنادا 
الى املادة (96) من قانون الصحة العامة (81) 

لسنة (1981) و تعديالته .
يذكر ان احلملة انطلقت بالتعاون مع مديرية 
امن الرشــيد – مكتــب امن البيــاع واللواء 
السابع شرطة احتادية السرية الثالثة الفوج 
الثالث وحســب توجيهات مديــر عام دائرة 
صحة بغداد الكرخ الدكتور جاســب لطيف 

احلجامي .

بغداد _ الصباح الجديد:
تعقد وزارة االتصاالت يوم االثنني املقبل ندوة 
لشرح وتوضيح تفاصيل السياسات اجلديدة 
التــي اقرتها الــوزارة وآليات تقــدمي طلبات 
تفعيل ســعات االنترنت عبر املنافذ احلدودية 

اخملتلفة للشركات.
وســيكون موعد افتتاح الندوة في الساعة 
العاشرة من صباح يوم االثنني املقبل في مقر 
الوزارة قرب ساحة النسور مع جميع شركات 
تزويد خدمــة االنترنت (ISP ) وذلك لشــرح 
وتوضيح تفاصيل السياســات اجلديدة التي 
اقرتهــا الوزارة وآليات تقــدمي طلبات تفعيل 
سعات االنترنت عبر املنافذ احلدودية اخملتلفة 

للشركات الراغبة بذلك .

بغداد _ الصباح الجديد:
نفت أمانة بغداد امس االثنــني، األنباء التي 
حتدثت عــن تقدمي بعض الشــركات عروضاً 
لشــراء نفايات العاصمة. وقالت األمانة في 
بيان تلقت «الصباح اجلديد» نسخة منه، إن 
«اخلبر الذي تداولته بعض وســائل التواصل 
االجتماعي املتضمن تقدمي بعض الشــركات 
عرضا لشراء نفايات بغداد غير دقيق ويفتقد 
الكثيــر من التفاصيــل» ، داعية «وســائل 
اإلعالم التي ترغب باحلصول على أية معلومة 
مراجعة اجلهات اخملتصة في األمانة». وكانت 
وســائل إعالم محلية تناقلت، يوم اول أمس 
األحــد، تصريحاً ملعــاون مدير دائــرة البيئة 
واخمللفــات الصلبة في أمانة بغداد وســمي 
عبد األمير قال فيه إن «األمانة تدرس العروض 
املقدمــة مــن 28 شــركة اجنبية لشــراء 

النفايات وحتويلها إلى طاقة كهربائية».

بغداد _ الصباح الجديد:

التجارة الدكتور محمد  عقد وزير 
هاشــم العاني جلســة حوارية 
مع حملة شــهادة الدكتوراه من 
وتشــكيالتها  الــوزارة  موظفي 
وامكانية  مقترحاتهم  ملناقشــة 
تطبيقهــا على الواقــع العملي 
للنهوض بواقع الوزارة واالستفادة 
من خبراتهم وامكاناتهم العلمية 
في  العمليــة  واختصاصاتهــم 
استثمارها خلدمة عمل الوزارة ومبا 
يتناســب مع حجم املهام امللقاة 
علــى عاتقها واالرتقــاء بعملها 
لتقدمي افضل اخلدمات وانسجاما 

مع البرنامج احلكومي .
واكــد الوزير العانــي على ضرورة 
ان يرتقــي اصحــاب الكفــاءات 
بأدائهم من خالل التواصل معهم 
واملقترحات  والتصــورات  باألفكار 
العمليــة والعلميــة التي تصب 
اساســا في تطوير عمل الوزارة ، 
الــوزارة على رعاية  مؤكدا حرص 
واصحاب  العلمية  الكفاءات  هذه 
الشــهادات العليا واشراكها في 
الرامية  الــوزارة  وبرامــج  خطط 
التجاري  بالقطــاع  النهوض  الى 
، وان الوزارة ســتعمل على تقدمي 
الدعــم واالســناد ملشــاريعهم 
البحثيــة والعمليــة واملقترحات 
التي تســاعد على التطوير ورفع 
وقدم  الوزارة.  اداء عمل تشكيالت 
عدد من هذه الكفاءات مقترحات 
بخلطــات  خاصــة  ومعاجلــات 
وانتاج الطحني والفحص  احلنطة 
وانشــاء معمل للســكر والزيت 
الوزير كونها  التي القت اهتمــام 
تصب في صلب عمل الوزارة الذي 
يتعلق باألمن الغذائي كما قدمت 
مقترحــات اخــرى فــي مواضيع 
كفاءة  ورفــع  باحلوكمة  تتعلــق 
االداء واقامــة معــرض للصادرات 
االراضــي  واســتثمار  العراقيــة 
إلقامة مشــاريع اسكان ملوظفي 
املقترحات.  مــن  وغيرها  الــوزارة 
وشــكل الوزير جلنة لتقييم تلك 
املقترحــات ومــدى مالءمتها مع 

الواقــع العملــي مطالبا حملة 
قصارى  ببذل  العليا  الشــهادات 
اجلهود واالســتفادة من خبراتهم 
مجاالت  في  والعمليــة  العلمية 
العمل لرفع اداء العاملني وحتقيق 
نسب اجناز نوعية لتطوير اخلدمات 

التي تقدمها الوزارة للمواطنني .
التقى  التجــارة  وزيــر  ان  يذكــر 
في وقت ســابق مفاصــل ادارية 
وفنيــة لبحث معوقــات العمل 
وايجــاد املعاجلات الضرورية فضال 
عــن احلوار املســتمر مــع حملة 
الكفاءات  من  العليا  الشــهادات 
االدارية والفنية للوصول الى نتائج 
التي  االخفاقات  ومعاجلة  ايجابية 

حصلت في سنوات سابقة. 
على صعيد متصل اعلنت الوزارة 
عــن متابعــة اللجنــة املركزية 

الشــفافية  مبــادئ  لتطبيــق 
العملية  واخلطــوات  االجــراءات 
التــي توصلــت اليها فــي توفير 
البيانــات واملعلومات والكشــف 
ادارة املــال العــام. واوضح  عــن 
االقتصادية  للشؤون  الوزارة  وكيل 
املهنــدس هيثم اخلشــالي خالل 
اجتمــاع عقــده مع ممثلــي تلك 
الشــركات بحضور مدراء اقسام 
منظومات  وقســم  الشــبكات 
في  الســير  ضرورة  التحاســب، 
خطوات عملية وعلمية ملموسة 
لتحقيق  املطلوبة  النتائج  وحتقق 
مفاصل  بكل  الشــفافية  مبادئ 
الــوزارة فضال عن اعــادة تقييم 
وتبسيط  والدوائر  الشركات  واداء 
الروتني  على  والقضــاء  االجراءات 
وايجــاد احللــول الناجعــة لكل 

املشكالت التي تعترض تنفيذ هذا 
النظام .

اعداد  الى ضرورة  الوكيل  واشــار 
ومراجعــة اخلطط املســتقبلية 
لعمــل الشــركات والدوائر التي 
تســهم فــي توفيــر املعلومات 
والبيانــات التــي تطــور عملها 
املرجــوة  الغايــة  لتحقيــق 
واالستفادة من التجارب السابقة 
ومبــا يتوافق مــع قانون الــوزارة ، 
مؤكــدا على اهمية ربــط الوزارة 
متطورة  الكترونيــة  مبنظومــة 
مــع تشــكيالتها وفروعهــا في 
احملافظــات لتســهيل تبســيط 
االجــراءات وتقليــل الروتني واحلد 
من حاالت الفســاد . وجرى خالل 
االجتماع تبادل وجهات النظر في 
املواضيع التي نوقشــت وطرحت 

في جدول اعمــال اللجنة لغرض 
ادراجها ضمن محضر اللجنة . 

كمــا اعلنت الــوزارة عــن عقد 
االقتصاديــة  العالقــات  دائــرة 
اخلارجية وتطويــر القطاع اخلاص 
اجتماعــا موســعا مــع هيئــة 
الغــرف  واحتــادات  االســتثمار 
التجاريــة والصناعيــة ومجلس 
امللفات  العراقي ملناقشة  االعمال 
التي من  واملشاريع االســتثمارية 
املؤمل عرضها على الوفد القطري 
فــي اثنــاء زيارته للعــراق خالل 

الشهر املقبل.
الدائــرة عادل  وقــال مدير عــام 
املسعودي ان من اهم امللفات التي 
نوقشت مشاريع اعادة بناء البنى 
التحتيــة للمناطــق واحملافظات 
التــي دمــرت جــراء العمليــات 

عصابات  وســيطرت  العسكرية 
داعش االرهابية فضال عن ســبل 
وزيادة  العالقــات  وتطوير  تعزيــز 
حجم التبادل التجاري بني البلدين 
وبشــتى القطاعــات الصحيــة 

والصناعية والتجارية والزراعية .
ان االجتماع  العــام  املدير  واضاف 
ركز على ضرورة اســتعراض الرؤى 
املتفــق عليهــا لتحديــد موعد 
لقاء الوفد القطري برئاســة وزير 
هاشــم  محمد  الدكتور  التجارة 
املشــكل  الفريق  واعضاء  العاني 
من مديري عامني دائرتي العالقات 
اخلــاص  القطــاع  االقتصاديــة 
ومعــاون رئيس هيئة االســتثمار 
التجارية  الغرف  احتادات  ورؤســاء 
االعمال  ومجلــس  والصناعيــة 

االقتصادي العراقي .

ضمن منهجية عمل الستثمار الطاقات والكفاءات

«العاني»يخاطب حملة الشهادات العليا استثمار 
خبراتهم للنهوض بواقع القطاع التجاري

وزير التجارة 
الدكتور محمد 

هاشم العاني جلسة 
حوارية مع حملة 

شهادة الدكتوراه 
من موظفي الوزارة 

وتشكيالتها لمناقشة 
مقترحاتهم وامكانية 
تطبيقها على الواقع 

العملي للنهوض 
بواقع الوزارة

جانب من اجللسة 

بغداد _ الصباح الجديد:

أكــد وزيــر الصناعة واملعــادن الدكتور 
أهمية  علــى  اجلبوري  عبــداهللا  صالح 
مضاعفــة الطاقــات اإلنتاجية ملعامل 
الشــركة العامة للصناعات التعدينية 

لتحقيق االكتفاء الذاتي .
وناقــش الوزيــر في اجتمــاع عقده مع 
املمكنة  اآلليات  الشركة  في  املسؤولني 
واملتطلبــات الواجب توفرهــا للنهوض 
بالعمليــة اإلنتاجية للشــركة ونوعية 
واملشــكالت  املتنوعة  منتجاتها  وجودة 
العالقــة مع بعض اجلهــات احلكومية 

وسبل جتاوزها خالل املدة املقبلة .
االجتماع  اجلبوري خــالل  الوزير  وشــدد 
على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع 
اجلهات املستفيدة من منتجات الشركة 

مــن القطاعــني العام واخلــاص وتلبية 
احتياجاتهــا بالكامل ، مشــيرا الى أن 
هناك حاجة متزايدة ملنتجات الشــركة 
املتنوعــة مــن املضافــات الكيمياوية 
واالســفلت  الصناعيــة  والراتنجــات 
وانه  وغيرها  الصناعــي  وامللــح  املطور 
من الضــروري رفع الطاقــات اإلنتاجية 

لتغطية وسد االحتياج احمللي.
كما واســتمع الوزير خالل االجتماع إلى 
بعمل  احمليطــة  املشــكالت  من  جملة 
الشــركة ومقترحات حلهــا حيث أوعز 
بإعــداد ملف مفصل عن هــذه امللفات 
لغرض دراســتها وإيجاد احللول الناجعة 

لها. 
مــن جانبهــا اعلنت الشــركة العامة 
لوزارة  التابعــة  االلكترونية  لالنظمــة 
الصناعــة واملعادن عن تنفيــذ  اعمال 
لصالــح وزارات ودوائــر الدولــة وجتهيز 

مواد مختلفة خالل شــهر كانون الثاني 
املاضي . وقال مدير عام الشركة سفيان 
ســليمان املالح ان الشركة جهزت وزارة 
الصحة/ املركز الوطني لاليدز ببطاريات 
الجهزة القدرة غيــر املنقطعة واخلاصة 
باجهزة فحوصات مرض االيدز مع اجهزة 
تبريد  استنســاخ حديثة ومنظومــات 
للفحوصــات الطبية ملركز الســيطرة 
على االمراض االنتقالية ومعدات خاصة 

باحلاسبة .
كما مت جتهيز ونصب محطة تســجيل 
البيانــات البايومتريــة احملمولة لصالح 
املديريــة العامة لتربيــة كركوك وابرام 
عقد جتهيــز ونصب منظومــة واجهزة 
النواب  جمللــس  مختبريــة  فحوصــات 
العراقي وعقد اخر مع شــركة مصافي 
الشــمال يتضمن جتهيز عدد من اجهزة 
فحوصــات مختبريــة ، مضيفــاً بــان 

ايضاً شــركة احلفر  الشــركة  جهزت 
 (100) عدد  الســلكي  باجهزة  العراقية 
جهاز مــع (25) بطارية اضافة الى جتهيز 
مواد احتياطية الجهزة البصمة ، مشيرا 
الى ان الشــركة قامت ايضــا بتجهيز 
ونصــب منظومــة وصلــة مايكرويف 
لصالح املديرية العامــة لتوزيع كهرباء 
الرصافة فضال عن اجنــاز عدد من عقود 
تراخيــص االنظمــة االلكترونية بواقع 
ً لشتى شركات وزارة الصناعة  (30) عقدا
واملعــادن واجناز(8)عقــود اخــرى جلهات 

متفرقة.
ولفــت املدير العــام الى ان الشــركة 
مســتمرة بالتعاون والتنسيق مع دوائر 
متطلباتها  لتنفيــذ  العــام  القطــاع 
واحتياجاتها من االجهزة االلكترونية من 
حيث التجهيــز والنصب وكل ماحتتاجه 

وحسب الطلب.

االلكترونية تنفذ اعمال وتجهيز مواد لصالح القطاع العام

وزير الصناعة يؤكد أهمية زيادة الطاقات اإلنتاجية لمعامل التعدينية لتلبية الحاجة المحلية
تقـرير

معامل الشركة العامة للصناعات التعدينية

بغداد _ الصباح الجديد:
ضمن اعمال خلية األزمة ملعاجلة 
في  والســيول  األمطــار  ميــاه 
اطلع  وكركوك  ديالى  محافظتي 
مدير عام شــركة العراق العامة 
رئيس خلية األزمة املهندس غني 
مهدي الهماش ميدانيا على سير 
اجلارية في تصريف مياه  األعمال 
األمطار والســيول واتخاذ جميع 
االجراءات املطلوبة لتقليل أضرار 

واستيعابها  الفيضانية  املوجات 
لغرض خزنها واالســتفادة منها 
الزراعية  تنفيــذ اخلطــط  فــي 
فــي احملافظة. علــى صعيد اخر 
دعا النائب عــن محافظة ديالى 
املــوارد  وزارة  التميمــي  همــام 
لوضع خطط  واحلكومــة  املائية 
بعقوبة  النقاذ  وطارئة  استباقية 
من الغرق وحصول كارثة انسانية 
بحال هطــول االمطــار بالفترة 

املقبلــة، مبينا ان ســد حمرين 
وصــل لطاقتــه االســتيعابية 
القصوى. وقال النائب ان «الطاقة 
حمريــن  لســد  االســتيعابية 
مبحافظــة ديالى هــي 105 امتار 
مكعبة من املياه وما مخزون فيه 
حاليا هو 103 امتار و38 ســم اي 
بفارق بســيط جدا على الطاقة 
القصوى لبحيرة السد»، مضيفا 
ان «ســد دربنديخان اصبح خارج 

فيه  املياه  خــزن  والميكن  اخلدمة 
بكميــات كبيرة نتيجــة للزالزل 
التي اثرت على بنيته اخلرســانية 
ما جعل املياه التي تصل اليه يتم 
حتويلها الى ســد حمرين ليصل 
باليــوم الــى 500 متــر مكعب 
بالثانيــة يتم تصريــف 400 متر 
ونهر  اجلــداول  في  منها  مكعب 
بعقوبــة واملئــة املتبقيــة يتم 

تخزينها في بحيرة حمرين».

وتابع النائب انه «في حال هطول 
اي كمية امطار بغزارة خالل االيام 
املقبلة فهذا معناه غرق بعقوبة 
بعد خروج سد حمرين عن طاقته 
االســتيعابية القصــوى»، داعيا 
وزارة املــوارد املائيــة واحلكومــة 
«لوضع خطط اســتباقية طارئة 
وعاجلــة لضمان عــدم حصول 
كارثــة وغــرق بعقوبــة كونها 
بخطر شــديد جــدا» ، وحذر من 

بحال  حتصل  قد  انسانية  «كارثة 
متاهل الوزارة واحلكومة عن اتخاذ 
اجــراءات وقائيــة قبــل حصول 
احملظور». يشــار الى ان عددا من 
احملافظات العراقية شهدت خالل 
ادت  امطارا غزيرة  املاضية  الفترة 
املناطق، اضافة  الى غرق بعــض 
الى الســيول التي اجتاحت عددا 
اخر منها، ما ادى الى اضرار مادية 

ومحاصرة العديد من العائالت . 

بغداد _ الصباح الجديد:
اجنزت هيئــة احلماية االجتماعية 
بــوزارة العمــل اصــدار اكثر من 
(١٠٣) االف بطاقة ذكية (كي كارد) 
لالســر املشــمولة براتب االعانة 
االجتماعية ضمن وجبتي الشمول 
اجلديدتني (الثالثة والرابعة) اللتني 
اعلنتهما الوزارة في وقت ســابق 
بالتعــاون مع الشــركة العاملية 

للبطاقة الذكية. 
وقال مدير عام دائــرة تكنولوجيا 
املعلومــات فــي هيئــة احلماية 
االجتماعيــة املهندس جمال عبد 
الرســول ان الشركة اجنزت اصدار 
(103) االف بطاقة ذكية  اكثر من 
لالســر املشــمولة براتب االعانة 

االجتماعيــة ضمــن الوجبتــني 
في  والرابعة)  (الثالثــة  اجلديدتني 
بغــداد واحملافظــات عــدا اقليم 
كردســتان بعد ان دققــت الوزارة 

معامالتها. 
وأضاف عبد الرســول ان مالكات 
االجتماعية  احلماية  هيئة  اقسام 
تواصل  واحملافظــات   بغــداد  في 
عملها يوميا حتى في ايام العطل 
الســتكمال تدقيق كل معامالت 
التي مت شــمولها ضمن  االســر 
الوجبتــني االخيرتــني مــن اجل 
اصدار البطاقــات الذكية متهيدا 
على  املستحقة  الرواتب  ملنحهم 
11 لسنة  وفق قانون احلماية رقم 
2014، مشــيدا بجهــود مالكات 

يبذلونه من  وما  احلماية  اقســام 
عمل خدمة لشريحة الفقراء. 

ويجري عمل االقســام بإشــراف 
ميداني مــن املديرين العامني في 
هيئة احلمايــة االجتماعية ومدير 
مكتــب رئيــس الهيئــة وضمن 
توجيه وزير العمل الدكتور باسم 
عبــد الزمــان القاضــي مبتابعة 
اية عقبات  وتذليل  االقسام  عمل 
تعمل على تأخيــر اجناز معامالت 

املراجعني. 
وتدعــو وزارة العمل املواطنني الى 
االتصــال برقــم اخلط الســاخن 
(1018) في حال وجود استفســار  
او شــكوى ليتســنى لها القيام 

باملطلوب . 
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الصباح الجديد - وكاالت:
افــادت صحيفة »لــو جورنــال دو دميانش« 
الفرنسية امس، نقال عن مقربني من الرئيس 
إميانويــل ماكــرون أنه يدرس فكــرة تنظيم 
اســتفتاء حول عدد من املواضيع الدستورية 
في أيار املقبــل. وأوردت الصحيفة أن الرئيس 
مييل إلى الدعوة إلى اســتفتاء فــي 26 أيار 

بالتزامن مع االنتخابات األوروبية.
وسيشــمل االســتفتاء مواضيع عدة منها 
بالبطاقات  واالعتراف  البرملانيني  عدد  خفض 
البيضاء في االنتخابات واحلد من عدد الواليات 
النيابيــة. وقال ماكرون اخلميــس املاضي إن 
مســألة االستفتاء »ســتكون من املواضيع 

املطروحة للبحث« و«ينبغي درسها مليا«.
وقالت وزيرة الشــؤون األوروبيــة ناتالي لوازو 
في تصريــح صحافي »أرغب فــي أن تكون 
انتخابــات الســادس والعشــرين مــن أيار 
محصورة باملوضــوع األوروبــي«، معتبرة أن 
الرئيس ماكرون »لم يتخذ قــراره بعد بهذا 

الصدد«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزيــر اخلارجية ســيرغي الفــروف، أن 
روسيا سترد بوسائل عسكرية وتقنية على 
التهديدات املترتبة على انســحاب الواليات 
املتحدة من معاهــدة الصواريخ، وخططها 

إلنتاج أسلحة نووية محدودة الشدة.
وذّكر بأن اخلبراء الــروس واألجانب، يجمعون 
على أن انســحاب واشــنطن من املعاهدة، 
سيخفض بحّدة من قيود استخدام األسلحة 

النووية وسيزيد خطر اندالع مواجهة نووية.
وقال الفروف في كلمــة أمام طالب اجلامعة 
الروســية في بيشــكيك: »نحن ال نسعى 
للدخول في ســباق للتسلح، كما في احلرب 
الباردة«. وشــدد على أنه ال يجوز احلديث عن 
نشــوب حرب بــاردة جديدة، بســبب خروج 
واشــنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة 
وقصيرة املدى. وأشار إلى أن روسيا مستعدة 
للحوار مع الواليات املتحدة حول االســتقرار 
االســتراتيجي، إذا كان هذا احلوار نّديا، وإذا مت 

األخذ باملصالح املشروعة لكل طرف.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاجون( 
امــس االول األحــد إنها بصدد إرســال 3750 
جنديا أمريكيا إلى احلدود اجلنوبية الغربية مع 
املكسيك ملدة ثالثة أشهر لدعم رجال اجلمارك 
وحرس احلــدود. وأضافت الوزارة أن نشــر هذه 
القوة سيزيد العدد اإلجمالي للقوات العاملة 
في دعم األفــراد العاملني في اجلمارك وحماية 
احلدود إلى ما يقارب 4350. وكشفت الوزارة عن 
الرقم الرســمي بعد أن قال نائب دميقراطي إن 

نحو 3500 جندي إضافي سيتم نشرهم.
ويــرى الرئيــس دونالد ترامــب أن الوضع على 
احلــدود ميثل أزمة ومن املتوقــع أن يتحدث عن 
الهجــرة وإقامة جدار على احلــدود األمريكية 
مع املكسيك خالل خطابه السنوي عن حالة 
االحتاد يوم الثالثاء. ومــا لم يتوصل النواب إلى 
اتفاق بشــأن الوضع األمني على احلدود بحلول 
15 فبراير شــباط، هدد ترامب بإغالق احلكومة 
مرة ثانية أو إعالن حالة الطوارئ على املستوى 
الوطني كوســيلة للتحايل علــى الكوجنرس 

واحلصول على األموال الالزمة لبناء اجلدار.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة )ســي.بي.إس( 
التلفزيونية امس االول األحد ”ال اســتبعد أي 

خيار من الطاولة“.
وكانت وزارة الدفاع وافقت في تشرين األول على 
نشر هذه القوة على احلدود مع املكسيك وذلك 

قبل انتخابات التجديد النصفي للكوجنرس.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن القائم بأعمال وزير 
الدفاع باتريك شــاناهان أقر نشر القوة في 11 

كانون الثاني.

ماكرون يدرس تنظيم 
استفتاء بشأن مواضيع 

في الدستور الفرنسي

الخارجية الروسية: ال نسعى 
للدخول في سباق التسلح، 

كما في الحرب الباردة

نشر 3750 جنديا اميركيا 
على الحدود مع المكسيك

متابعة ـ الصباح الجديد:

في  فرنســيس  البابــا  شــارك 
اإلثنني  امس  انعقــد  ديني  مؤمتر 
املؤمتر  أبوظبي وجمعــه هذا  في 
مبســؤولني روحيــني مــن ديانات 
اليوم  مختلفة، ولســوف يترأس 
الثالثــاء قّداســا ضخمــا فــي 
العاصمــة اإلماراتية، خالل حدث 
هــو األّول مــن نوعه في شــبه 

اجلزيرة العربية، مهد اإلسالم.
ومــن املقــرر أن يلتقــي زعيــم 
التي  الكاثوليكيــة  الكنيســة 
يبلغ عــدد أتباعها نحو 1,3 مليار 
شــخص في العالــم، ولي عهد 
أبوظبي والرجــل النافذ في دولة 
اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، خالل زيارة بدأت امس االول 
االحد وتستمر حتى اليوم الثالثاء.
وقد يتطــرق البابا خــالل اللقاء 
تشارك  اليمن حيث  موضوع  إلى 
عســكري  حتالف  فــي  اإلمارات 
بقيادة السعودية دعما للحكومة 
في مواجهــة املتمردين احلوثيني، 
في ظل نــزاع متواصل في البالد 
أربع ســنوات قتل  أكثر من  منذ 
فيه اآلالف وتسّبب بأزمة إنسانية 

كبرى.
ودعا احلبــر األعظم قبــل إقالع 
إلى  رومــا متجهة  طائرته مــن 
أبوظبي، إلى احتــرام اتفاق وقف 
إطالق النار فــي اليمن. وتتعرض 
من  النتقادات  والتحالف  اإلمارات 
احلرب  بسبب  حقوقية  منظمات 
الدائرة في أفقر دول شبه اجلزيرة 

العربية.
وقــال البابــا »إنني أتابــع بقلق 
كبير األزمة اإلنسانية في اليمن. 
لقد تعــّرض الســكان لإلنهاك 
بســبب النزاع الطويل وكثير من 
األطفــال يعانون اجلــوع، لكن ال 
مســتودعات  إلى  الوصول  ميكن 

الطعام«.
ولفــت إلــى »أن صرخــة هؤالء 
األطفال وذويهم ترتفع إلى اهلل«.

وباإلضافة الى اليمن، من املتوقع 
أن يناقــش الطرفــان »اإلرهاب« 
والعنف، في بلد يتمتع باستقرار 
أمني كبيــر ويعتبــر رأس حربة 
في مواجهة التطّرف اإلســالمي 

وجماعة اإلخوان املسلمني.
التحالف  فــي  واإلمــارات عضو 
الدولــي ملواجهــة اجلهاديني في 
أيلول/ســبتمبر  منــذ  ســوريا 
2014، وقد صّنفت بعد شــهرين 
 83 احللف  لهــذا  انضمامها  من 
»منظمات  أنهــا  علــى  جماعة 

إرهابية«.

»رسالة« الزيارة 
على  نفســها  اإلمارات  وتقــّدم 
أّنها مكان للتســامح بني األديان 
مبمارســة  وتســمح  اخملتلفــة، 

الشــعائر الدينية املسيحية في 
العديــد من الكنائــس، كما هو 
األخرى  اخلليجية  الدول  في  احلال 

إجماال. 
وتتبــع االمــارات التي يشــكل 
من  باملئــة   85 نحــو  االجانــب 
إســالما  ســكانها،  مجمــوع 
محافظــا، لكّنها تفــرض رقابة 
على اخلطب في املســاجد وعلى 
النشــاطات الدينيــة فيها ملنع 

حتوّلها الى منابر للتطّرف.
الدولية  العفــو  منظمتا  وتأخذ 
ووتــش«  رايتــش  و«هيومــن 
على اإلمــارات منعهــا األحزاب 
باإلعالم  وحتّكمها  السياســية، 
النشــطاء،  ومالحقــة  احمللــي، 
مســألة  بطرح  البابا  وطالبتــا 

حقوق اإلنسان خالل زيارته.

البابا في رسالة مصّورة  وأشــاد 
عن اإلمارات قبل وصوله ب«األرض 
التي تســعى ألن تكــون منوذجا 

للتعايش واألخّوة اإلنسانية«.
الشيخ  االثنني مسجد  البابا  وزار 
زايد في أبوظبي، قبل أن يشــارك 
في »مؤمتــر األخّوة اإلنســانية« 
الذي تنظمه دولــة اإلمارات، الى 
الطيب  أحمد  األزهر  جانب شيخ 
بينهم  آخرين،  دينيني  ومسؤولني 
حاخامــات. وســتحضر املؤمتــر 

حوالى 700 شخصية.
وعقد احلبر األعظم وشيخ األزهر 
لقاءات عدة في الســابق، أحدها 
في مصر في العام 2017. ويترأّس 
»مجلس حكماء  الطيب  الشيخ 
املســلمني« الــذي تأّســس في 
أبوظبي بهدف »تعزيز الِسلم في 

اجملتمعات املســلمة«، كما يقول 
وبالنسبة  اإلنترنت.  على  موقعه 
للفاتيــكان، فإن حضــور اللقاء 
»رســالة«  هو  املرتقب  الدينــي 

الزيارة الـ27 للبابا الى اخلارج.

قّداس غير مسبوق 
نهاية  املغرب في  البابا  وســيزور 
أن  يتوقع  اإلمارات،  في  آذار/مارس. 
واحلرية  االنفتاح  إلى  يكّرر دعواته 
والســالم، علما  واألخّوة  الدينية 
أن احلــوار الدينــي، خصوصا مع 
املســلمني، حظي باهتمام كبير 
من جانبه منذ أن وصل الى سّدة 

البابوية قبل ست سنوات.
ويعيش نحو مليــون كاثوليكي، 
األجانــب، في  جميعهــم مــن 
ثماني  توجــد  حيــث  اإلمــارات 

العدد  وهو  كاثوليكيــة،  كنائس 
األكبر مقارنة مــع الدول األخرى 
اجملاورة )أربــع في كل من الكويت 
وســلطنة عمان واليمن، وواحدة 

في البحرين، وواحدة في قطر(.
اإلماراتية  الســلطات  وتتوّقــع 
شخص  ألف   135 نحو  مشاركة 
في قداس الثالثاء في ملعب لكرة 

القدم.
وســيحضر آخــرون القداس من 
البابا  وســيصل  امللعــب.  خارج 
ويقوم  بسيارته  احلدث  موقع  إلى 
اإلمارات  بتحية هؤالء. وتســمح 
مبمارسة الشــعائر الدينية داخل 
الكنائس، وهي املــّرة األولى التي 
يقــام فيها قّداس بهــذا احلجم 
الدولة  فــي  الطلق  الهــواء  في 

اخلليجية.

في حدث هو األّول من نوعه في شبه الجزيرة العربية

البابـا فـي االمـارات لـترسيـخ الـحـوار
 بـين  الـمـسيـحيـين والـمسـلـميـن

في ظل نزاع 
متواصل في 

البالد منذ 
أكثر من أربع 
سنوات قتل 

فيه اآلالف 
وتسبّب بأزمة 

إنسانية كبرى
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 متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أنها »مصّممة« على التوّصل الى 
»حّل براغماتي« مع بروكسيل، في شأن 
تنفيذ اتفاق انسحاب اململكة املتحدة 
مــن االحتــاد األوروبــي )بريكزيت( في 
الوقــت احملّدد في 29 آذار املقبل. ومنيت 
خطط ماي للخروج من التكتل بهزمية 
تاريخية في مجلــس العموم )البرملان( 
الشهر املاضي، وفّوضها نواب االسبوع 
املاضي العودة إلى بروكسيل للتفاوض 
مجدداً على »تدابيــر بديلة« عن اتفاق 
الذي يستهدف تفادي  »شبكة األمان« 
عودة حــدود فعلية بني مقاطعة إرلندا 
الشــمالية التابعة للمملكة املتحدة 

وجمهورية إرلندا العضو في االحتاد.
ويخشــى مؤّيدو »الطــالق« من أن أي 
ترتيب خــاص بإرلندا الــى موعد غير 
محدد سيمنح االحتاد فرصة االعتراض 
لبريطانيا  التجاريــة  الترتيبــات  على 
مع الــدول األخرى، ويضعــف الروابط 
االقتصادية بني إرلندا الشمالية وباقي 
اململكة املتحــدة. وأعلنت ماي رغبتها 
في إعــادة فتح املفاوضــات مع االحتاد، 
على رغم رفض األوروبيــني ذلك. ويثير 
األمر احتمال أن جتازف اململكة املتحدة 

مبغــادرة التكتل من دون اتفــاق، وهذا 
سيناريو تخشاه األوساط االقتصادية.

أعلنت شــركة  ذاتــه،  الســياق  وفي 
»نيســان« اليابانية لصنع الســيارات 
أنها ســتوقف إنتــاج ســيارة الدفع 
الرباعــي »أكــس ترايل« فــي إنكلترا. 
وقال مدير »نيســان« فــي أوروبا جيان 
املستمّر  »الغموض  فيشــي:  دي  لوكا 
حول العالقات املستقبلية بني اململكة 
املتحــدة واالحتاد األوروبي ال يســاعدنا 

على وضع خطط مستقبلية«.
واعتبرت النائــب جولي إليوت ان خروج 
بريطانيا من االحتــاد أدى »دوراً حتمياً« 
في القرار، وتابعت: »ال شــيء من ذلك 
يفضي إلى تشجيع االستثمار التجاري 
البلد«. وتوّظف »نيسان« نحو  في هذا 
7 آالف شــخص في املصنع الذي ينتج 
ســيارات منذ العــام 1986. كذلك بدأ 
رحيل موظفي مصارف أميركية كبرى 
من لندن، إلى دول أوروبية، بينهم حوالى 
400 موظــف في »بنــك أوف أميركا« 
وفرانكفورت  باريس  إلى  ســيتوّجهون 
هذا الشــهر. في الوقت ذاته، تستعد 
شــركات كبرى فــي »وول ســتريت« 
النســحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي 

من دون اتفاق.
ونشــرت ماي امــس االول االحد مقاالً 
في صحيفة »صنداي تلغراف«، ورد فيه 

بريكيزت  تنفيذ  علــى  أنها »مصّممة 
في وقته في 29 آذار 2019«. واستبعدت 
رئيســة الــوزراء إرجــاء »بريكزيــت«، 
كما اقترح مســؤولون أخيــراً، بينهم 
وزيــر اخلارجية جيرميي هانــت، إلتاحة 

التوّصل الــى اتفاق. وأضافت أن النواب 
»سيكونون ســعيدين بالترتيب احلالي 
اخلاص بإرلنــدا، إذا كان هناك حّد زمني 
أو آلية خروج مــن جانب واحد«. وزادت: 
»عندما أعود إلى بروكســيل سأناضل 

مــن أجل بريطانيا وإرلندا الشــمالية. 
وأفكار  جديــد  بتفويض  وسأتســّلح 
جديدة وعــزم جديد علــى االتفاق في 
شــأن حّل براغماتي يحقق اخلروج الذي 
ملصلحته.  البريطاني  الشــعب  صّوت 

هذا ما كّلفني البرملان فعله. إذا شبكنا 
أيدينــا وتكلمنا بصــوت واحد، أعتقد 

بأننا قد نعثر على الطريق الصحيح«.
إعادة فتح  لكنها رفضت فكرة تهديد 
املفاوضات حول »شبكة األمان«، اتفاق 
الســالم املُبرم عام 1998 والذي أنهى 3 

عقود من العنف في إرلندا الشمالية.
ونفــى مكتــب مــاي تقريراً نشــرته 
صحيفــة »ميل أون صنــداي« أفاد بأن 
مستشاريها يدرسون تنظيم انتخابات 
مبكــرة في 6 حزيــران املقبــل، إذا أقّر 
البرملان اتفاقاً خلروج بريطانيا من االحتاد.
وفي هذا اإلطار، أظهر اســتطالع للرأي 
نشرت نتائجه صحيفة »ذي أوبزرفر« أن 
حزب العمال نال نسبة 34 في املئة من 
نيات التصويت، في مقابل 41 في املئة 
جلزب احملافظني. واشــار االستطالع الى 
أن نواباً عماليني يدرسون فكرة تأسيس 
حزب جديد، بســبب عــدم ارتياحهم 
إزاء مقاربــة زعيم احلزب جيرميي كوربن 
ملــف »بريكزيت«. الى ذلــك، نّبه وزير 
التجــارة البريطاني ليــام فوكس الى 
أن رفــض االحتاد إعــادة التفاوض على 
اتفاق »الطالق« ســيكون »تصّرفاً غير 

مسؤول«.
 وسأل في اشــارة الى األوروبيني: »هل 
إنهــم يفّضلــون عدم  يقولــون حقاً 
التفــاوض والوصول إلــى وضع اخلروج 

من دون اتفاق؟ مــن مصلحتنا جميعاً 
واســتدرك  االتفاق«.  هذا  إلى  التوصل 
التعامل  أن احلكومــة »قــادرة علــى 
مع ذلك الســيناريو، لكنــه لن يكون 
األفضــل ملصلحتنا«. اما وزير الداخلية 
البريطاني ســاجد جاويــد فلفت الى 
تقنيــات متاحة«  »اســتخدام  إمكان 
لتسوية مشكالت تتعّلق بترتيب وضع 
احلدود بني اململكة املتحدة وإرلندا بعد 
»الطالق«، وزاد: »ما نفتقر إليه هو نيات 

طيبة من االحتاد األوروبي«.
وأشــار الــى أن التكتــل أوضــح أنه 
سيســاعد في التوّصل الــى ترتيبات 
بديلة، لتجّنب صعوبة املرور عبر احلدود 
اإلرلندية - البريطانية، إذا خرجت لندن 
من دون اتفاق. وسأل »إذا أمكنهم فعل 
ذلك في إطار ســيناريو اخلروج من دون 
اتفــاق، ملاذا ال ميكنهــم فعله في إطار 
لذلك  اتفــاق؟  الى  التوّصل  ســيناريو 
أعتقد بأن النتيجــة األكثر ترجيحاً ال 

تزال التوّصل الى اتفاق«.
 فــي غضــون ذلــك، أوردت صحيفتا 
أون صنداي«  و«ميــل  تاميــز«  »صنداي 
أن مســؤولني بريطانيني أحيوا خطط 
طوارئ أُعّدت خالل احلرب الباردة، إلجالء 
امللكة إليزابيــث الثانية من لندن »في 
حال حصول اضطراب مدني« بســبب 

اخلروج من دون اتفاق.

ماي تأمل بـ«حّل براغماتي« ومفاوضات جديدة مع االتحاد االوربي

 البابا فرنسيس في االمارات

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الرئيــس التركي رجب طيب  أعلن 
أردوغــان، عن قمة تركية روســية 
إيرانية حول ســورية، ستعقد في 
مدينة »سوتشــي« الروســية في 
14 شــباط املقبل. جاء ذلك خالل 
مقابلة على قنــوات هيئة اإلذاعة 
مســاء   ،TRT التركية  والتلفزيون 
أمــس األحد، في لقــاء تطرق فيه 
للمســتجدات على الصعد احمللية 
واإلقليميــة والدوليــة، أعرب فيه 
عن أملــه في أن »تســهم القمة 
املقبلة في تعزيز املســار اإليجابي 

بشــأن ســورية«. وبنّي أردوغان أنه 
بحث مع نظيره الروســي فالدميير 
إلى  األخيــرة  زيارتــه  لــدى  بوتني 
روسيا في 23 كانون الثاني املاضي، 
استضافتها  التي  الرباعية  القمة 
األول  تشــرين  فــي  إســطنبول 
وأملانيا  وروســيا  تركيا  بني  املاضي، 
وفرنســا حول ســورية. وأوضح أن 
إيجابية  مباحثات  تركًيا عقد  وفًدا 
مع املســؤولني الروس في موسكو 
مؤخرا.وقــال: »التقيت اليوم الوفد 
وزير  بحضور  من موســكو  العائد 
الدفاع خلوصي أكار، وأكدوا لنا أن 

املباحثات كانــت إيجابية«.  ولفت 
إلى أن األوضاع في ســورية تسير 
نحو األفضــل يوما بعــد يوم، مع 
عمليتــي »درع الفــرات« و«غصن 
الزيتــون«، واتفاقية مناطق خفض 
التوتــر حول إدلب. وشــدد أردوغان 
على أن »السياسة التي تنتهجها 
قائمة  السوري  الشمال  تركيا جتاه 
على أساس وحدة األراضي السورية 
وسيادتها، أي أننا لسنا مع تفكك 
الشــعب الســوري«. وأكد أن 300 
ألف ســوري في تركيا عــادوا إلى 
بالدهم خــالل الســنوات األخيرة. 

وشدد على أن تركيا أفشلت وصول 
سواحل  إلى  اإلرهابية  التنظيمات 
العمليات  بفضل  املتوسط،  البحر 
التركــي  التــي نفذهــا اجليــش 
أدركت  »لقــد  وقال:  في ســورية. 
التنظيمات اإلرهابية أنها غير قادرة 
على املواجهة وقررت االنسحاب من 

منطقة عفرين شمال سورية.
وحــول طبيعة عالقات بــالده مع 
ســورية، قــال الرئيــس التركــي 
أدنى  على  خارجية  سياسة  »لدينا 
االستخبارات  أجهزة  املســتويات، 
بالتحرك وفق تصرفات  غير ملزمة 

الزعمــاء«. وشــّدد أردوغــان على 
أن قــوات التحالــف الدولي حملاربة 
تنظيم »داعــش« اإلرهابي، ال تأبه 
لسيادة ووحدة سورية، على خالف 
تركيا. وأكد أن تركيا حيدت 3 آالف 
إرهابــي من تنظيــم »داعش« في 
منطقــة الباب، مشــددا على أن 
»بــالده ال تتحرك وفــق خارطة آبار 
النفــط في ســورية«.  ولفت إلى 
أن »تركيــا تــدرج املنطقة املمتدة 
من مدينة عني العــرب إلى مدينة 
ضمن  سورية،  شمالي  القامشلي 
منطقــة آمنة تعمــل تركيا على 

األميركي،  االنسحاب  بعد  إقامتها 
ومتتــد علــى عمــق 30 أو 32 كم 
الداخل  التركيــة باجتاه  من احلدود 
الســوري. وبني أن تركيا حالت دون 
إقامة حزام إرهابي، على يد تنظيم 
»ي ب ك/بي كا كا«، شمالي سورية، 
عبر عمليتي »درع الفرات« و«غصن 
التركي  الرئيــس  الزيتون«.وختــم 
باالشارة الى أن وزير اخلارجية مولود 
تشــاووش أوغلو، ســيعقد اليوم 
الثالثاء، في واشنطن، مباحثات مع 
حول  تتمحور  أميركيني،  مسؤولني 

الشأن السوري.

قمة تركية روسية إيرانية حول سورية األسبوع المقبل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت إســرائيل أمــس أن العمل 
مرحلة  دخل  على حماية حدودها 
جديــدة مع بدء بنــاء جدار جديد 
هائل فوق االرض على طول احلدود 

مع قطاع غزة.
اإلســرائيلي  الوزراء  رئيس  وصرح 
للصحافيني  نتانياهــو  بنيامــني 
قبل اجتماع احلكومة األسبوعي" 

خالل نهاية األســبوع سنبدأ بناء 
جدار فوق األرض على طول احلدود 
الذي  أن اجلدار  مع غزة". وأضــاف 
يتوقــع أن يرتفع ســتة أمتار عن 
األرض "سيمنع اإلرهابيني في غزة 
من التســلل إلى مناطقنا" .ولم 
يكشــف نتانياهــو أي تفاصيل، 
غيــر أن وزارة الدفــاع قالــت في 
بيــان إن العمل على بنــاء اجلدار 

ســيبدأ اخلميس. ومــن املقرر أن 
يتبع اجلدار اجلديد مسار جدار حتت 
بناؤه  65 كلم يجري  األرض بطول 
املقاتلني  بناء  لتبديد خطر  كذلك 
عابــرة  أنفاقــاً  الفلســطينيني 

للحدود.
وجاء في البيان أن اجلدار فوق األرض 
الغربي جداراً  سيضم عند طرفه 
املتوســط  مياه  في  مقّوى  بحرياً 

يهدف إلى منع الفلسطينيني من 
شن هجمات عبر املياه.

وذكرت الوزارة في شــريط فيديو 
أرفقته بالبيان أن اجلدار ســيكون 
"هائالً وقوياً بشكل خاص". وقتلت 
حرب  في  اإلســرائيلية  القــوات 
غــزة 2014، أربعة من مســلحي 
"حماس" متكنوا مــن العبور إلى 
إســرائيل من طريق البحر. ويقول 

إن  اإلســرائيليني  املعلقني  بعض 
نتانياهو غير مستعد ألي تصعيد 
مع  العدائية  األعمــال  في  جديد 
حركة حمــاس التي حتكم قطاع 
غزة قبل االنتخابات العامة املقررة 

في 9 نيسان املقبل.
إال أن نتانياهو، الذي يتولى حقيبة 
الدفــاع، تعهــد أمــس أن ال تؤثر 
االنتخابــات املقبلة على القرارات 

األمنية. وقال: "إذا لم يتم احلفاظ 
الهدوء في غزة، فســنتخذ  على 
فتــرة  خــالل  حتــى  القــرارات 
االنتخابات ولن نتردد في التحرك".
يحتشــد  عــام  نحــو  ومنــذ 
الفلســطينيون في شكل شبه 
إسرائيل  احلدود مع  أسبوعي عند 
في احتجاجــات يتخللها العنف 

في أغلب األحيان

إسرائيل تبني جدارا جديدا على الحدود مع غزة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

املالية  الرقابة  أفاد تقرير ديــوان 
االحتادي في تقومي اداء سياســة 
تطوير حقول  فــي  النفط  وزارة 
اجلهد الوطني لشــركة ميسان 
للمدة  والعمــارة(  النور  )حقلي 
بوجود   ،2017 وحتــى   2012 من 
معدالت  فــي  كبير  انخفــاض 
انتــاج النفط في هــذه احلقول 
مقارنــة مبعــدالت انتاجــه في 
احلقــول اخلاضعة لعقود جوالت 
التراخيص التابعة لشركة نفط 
انتاجها  ميســان والتي تطــور 
خالل   )400%( ليتجــاوز  للنفط 

نفس املدة التقوميية. 
وكشــف التقريــر عــن عــدم 
مكمنية  بدراســة  الوزارة  قيام 
املكامــن  جلميــع  تفصيليــة 
النفطية لهذيــن احلقلني، اذ ان 
الدراســات احلالية هــي جزئية 
وغير محدثة فــي احلقول برغم 
العمــارة ميثل جتمعات  أن حقل 
)مشــرف،  تكوينات  نفطية في 
اخلصيــب ونهرعمــر(، أما حقل 
النــور فيتكــون مــن مكمنني 
بالرغم  عمــر(،  ونهر  )مشــرف 
الشاملة  الدراســة  اهمية  من 
في الوقوف علــى حالة املكامن 
التــي  والتغييــرات  النفطيــة 
نتيجــة عمليات  عليها  تطــرأ 
احلفــر واالنتاج وفي احلفاظ على 
استقرار املكمن النفطي من دون 

استنزافه.
واشــار التقرير الى عــدم وجود 
خطــة واقعيــة من قبــل وزارة 
حلقلي  الزلزالي  للمسح  النفط 
النور والعمارة في الوقت احلالي، 
ميكن من خاللهــا حتديد اماكن 

مصائد الهيدروكربونات )مناطق 
جتمع النفط( حتت سطح االرض، 
والتــي تســهم فــي تخطيط 
وتوزيعهــا عوضا  اآلبــار  مواقع 
االستكشــافية  العمليات  عن 
ذات الكلــف املرتفعة )حفر آبار 
االستكشــاف(، فضال عن عدم 
احلقلية  اخملتبرية  املعــدات  توفر 
لدى الشــركة واخلاصــة باجراء 
)املسوحات الطبقية(، فضال عن 
عــدم وجود خطــة واقعية لدى 

الشركة بشأن حفر االبار.

واوصــى التقرير بضــرورة اعداد 
تفصيلية  مكمنيــة  دراســات 
النفطية  املكامن  تغطي جميع 
النور والعمارة، فضال عن  حلقلي 
الوزارة  ادراجهما ضمــن خطط 
الزلزالية،  املســوحات  الجــراء 
في  االسراع  وجوب  على  مشدداً 
وتوفير  نظامية  شــعالت  عمل 
الشــخصي  الفاحص  اجهــزة 
للغازات املتسربة من الصمامات، 
ملعرفة مقدار التلوث احلاصل في 
احلقل حفاظا على اجلانب البيئي 

داخــل مواقــع العمــل وتأمني 
سالمة العاملني .

الهدف االساســي من  ان  يذكر 
عملية تقومي اداء وزارة النفط هو 
في معاجلة مشكلة  االســهام 
تدني كفــاءة احلقلني وانخفاض 
الطاقــة االنتاجية للنفط اخلام 
والغاز ملا له مــن اثر ايجابي في 
ســد احلاجة احمللية من الطاقة 
احلقيقيــة  االســباب  وحتديــد 
احللــول  وتقــدمي  للمشــكلة 

ملعاجلتها.

في السياق، قال املكتب اإلعالمي 
الوزراء عادل عبد املهدي،  لرئيس 
فــي بيــان ، إن “رئيــس مجلس 
الوزراء تفقد صباح اليوم )أمس(، 
لالطالع  كربالء  مصفاة  مشروع 
على ســير العمل ونسب االجناز 

املتحققة وسبل تسريعها”.
وأضاف البيــان، أن “عبد املهدي 
أجرى جولة في موقع املشــروع 
والتقى العاملني فيه واســتمع 
واحتياجاتهم، كما  ملالحظاتهم 
املشــرفني  مع  اجتماعا  عقــد 

واملهندسني لالستماع الى عرض 
مفصــل عن املشــروع والعمل 
املتواصل اجلاري فيه ووجه بتوفير 
متطلبــات املشــروع من جميع 

اجلوانب”.
وأشــار عبد املهدي، إلى “أهمية 
االقتصادي  لتعزيز  املشاريع  هذه 
العراقي وازدهاره وحتريك ســوق 
ان  وضــرورة  والنقــل،  العمــل 
يســتوعب املشــروع اصحــاب 
املهــارات والكفــاءات وااليــدي 

العاملة العراقية”.

عبد المهدي يتفقد مصفاة كربالء

الرقابة المالية: انخفاض معدالت
 االنتاج النفطي في حقول ميسان

اهمية الدراسة 
الشاملة في الوقوف 
على حالة المكامن 
النفطية والتغييرات 
التي تطرأ عليها 
نتيجة عمليات الحفر 
واالنتاج وفي الحفاظ 
على استقرار 
المكمن النفطي من 
دون استنزافه

أحد احلقول النفطية 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات رسمية، أمس االثنني، ارتفاع مؤشر 
أســعار املســتهلكني في تركيا 20.35 باملئة على 
أساس سنوي ليتجاوز بقليل توقع استطالع رويترز 
البالغ 20.29 باملئة في ظل صعود أســعار الغذاء 

بسبب سوء األحوال اجلوية.
وبلغ معدل التضخم 1.06 باملئة مقارنة مع الشهر 

السابق في كانون الثاني.
ويشــهد التضخم انحسارا منذ ســجل ذروة 15 
عاما فوق 25 باملئة في كانون األول لكن أحدث رقم 
يزيد زيــادة طفيفة مقارنة مع قــراءة كانون األول 

البالغة 20.3 باملئة.
وارتفع مؤشر أسعار املنتجني في تركيا 0.45 باملئة 
عن الشهر السابق في كانون الثاني، لتبلغ الزيادة 

السنوية 32.93 باملئة.
وكان مســح أعمال في يوم اجلمعــة، قد أظهر أن 
نشــاط قطاع الصناعــات التحويليــة في تركيا 
انكمش للشــهر العاشــر على التوالي في كانون 
الثاني مع اســتمرار انخفاض اإلنتــاج والطلبيات 
اجلديدة. واستقر مؤشــر مديري املشتريات اخلاص 
بقطــاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في كانون 
الثاني مقارنة مع كانون األول، ليظل دون مســتوى 
خمســني نقطة الفاصل بني النمــو واالنكماش، 
وفقا ملا ذكرته جلنة من غرفة إسطنبول للصناعة 

وآي.إتش.إس ماركت.

لندن ـ رويترز:
ارتفع الدوالر أمس االثنني منهيا سلســلة خسائر 
اســتمرت على مدى أســبوعني إذ تلقت العملة 
الدعم مــن بيانات قوية للوظائــف األميركية في 
ســوق تتســم باحلذر عموما جتاه توقعات األصول 

العالية اخملاطر.
ومع إغالق معظم أســواق آســيا في عطلة هذا 
األســبوع، اســتفاد الــدوالر الدعم مــن احملادثات 
التجارية التي اُختتمت حديثا بني الصني والواليات 
املتحدة مع اجتاه الدوالر لتســجيل أكبر ارتفاع في 

يومني في مقابل اليوان في سنة.
وأظهر تقرير لــوزارة العمل األميركية أن الوظائف 
في القطاعات غير الزراعية بالواليات املتحدة قفزت 
مبقدار 304 آالف وظيفة الشــهر املاضي متجاوزة 

التوقعات ومحققة أكبر ارتفاع منذ شباط 2018.
وارتفع مؤشــر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة في 
مقابل سلة من ســت عمالت منافسة، 0.1 باملئة 
إلــى 95.70 بعد أن ســجل انخفاضــا على مدى 

أسبوعني متتاليني.
وظلت أسواق العمالت عموما تتحرك في نطاقات 
ضيقة في التعامالت اآلســيوية املبكرة، مع تداول 

اليورو مستقرا عند 1.1455 دوالر.

لندن ـ رويترز:
تباين أداء األسهم األوروبية عند الفتح أمس االثنني 
مــع تبدد حالة التفاؤل الناجمة عن بيانات ســوق 
العمــل األميركــي القوية التي صدرت األســبوع 
املاضي في حني قادت مجموعة من أنباء الشركات 

إلى حتركات فردية كبيرة.
ونزل املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.1 باملئة وسط 
أداء متقلب للمؤشــرات اإلقليمية في مســتهل 
التداول. وحقق ســهم وايركارد األملانية أفضل أداء 
في الصفقات املبكرة وقفز 15 باملئة بعدما أعلنت 
أن مكتب محاماة عينته لم يتوصل بشكل حاسم 
إلى ما يفيد حدوث انتهاكات للقانون بعد إدعاءات 

بارتكاب مخالفات.
واالســتحواذ  االندماج  ولفتت تطــورات صفقات 
اهتمام املتعاملني ونزل سهم دي.اس.في الدمنركية 
3.5 باملئة بعد تعثر عرضها لشــرا بانالبينا بعد أن 

رفضه أكبر مساهمي الشركة السويسرية.
ونزل ســهم رايان اير بعدما أعلنت شركة الطيران 
االقتصــادي األيرلندية عن خســائر 20 مليون يورو 
(22.9 مليون دوالر( في الربع الثالث بسبب انخفاض 
أســعار التذاكر والذي من املتوقع أن يســتمر على 

مدار العام.

ارتفاع التضخم التركي 
يتجاوز التوقعات

الدوالر يرتفع منهيًا 
خسائر أسبوعين

استقرار األسهم األوروبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال تقرير نشره موقع »أويل برايس« 
أدركوا  النفــط  إن جتار  األميركــي 
أخيرا أن احلملة األميركية لإلطاحة 
بالرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
من خالل فرض احلظر على صادرات 
النفــط الفنزويلية، قــد تؤدي إلى 

اضطرابات ضخمة في السوق.
ومن احملتمل -بحســب التقرير- أن 
تــؤدي احلملــة األميركيــة لدعم 
ارتفاع  إلــى  االنقالب فــي فنزويال 

أسعار النفط.
وارتفعت أســعار النفــط اجلمعة 
املاضــي %3 علــى خلفيــة فرض 
واشــنطن عقوبات علــى صادرات 

فنزويال.
كانينغهام  نيــك  الكاتب  وأشــار 
إلــى أن العقوبــات األميركية متنع 
التعامل  من  األميركيــة  الكيانات 
مع شــركة النفط الفنزويلية، مما 
يشــكل تهديدا لصــادرات النفط 
الفنزويليــة، وتســتورد مصافــي 
الواليات املتحــدة للنفط نحو 500 
ألف برميل مــن النفط الفنزويلي 

يوميا.
وتنص العقوبات على أنه يجب على 
عائدات النفط أن حتفظ في صندوق 
ائتمان يديره زعيم املعارضة ورئيس 

البرملان خوان غوايــدو، الذي نصب 
نفسه رئيسا انتقاليا.

ومــن املتوقــع أن يدفع هــذا األمر 
نيكوالس مادورو إلى اتخاذ قرار بشأن 
الفنزويلية  النفــط  صادرات  وقف 

للواليات املتحدة األميركية.
وقــد تتغيــر وجهــة الشــحنات 
الفنزويليــة -يقــول التقرير- نحو 
أنحاء  جميع  في  آخرين  مشــترين 
العالــم، لكــن شــركة النفــط 
الفنزويلية ســتجبر على تخفيض 
أســعارها املعتادة، في وقت يوجد 
فيه عدد ضئيــل من املصافي حول 
العالــم قادرة علــى تكرير النفط 

الفنزويلي الثقيل.
وأوضح كانينغهام أن عملية تكرير 
خام فنزويــال الثقيل تتطلب مزجه 
قابال  منتجا  ليصبح  مبادة مخففة 
للتصديــر. وإلى حد اآلن، تســتورد 
هذه  الفنزويلية  النفــط  شــركة 
املادة اخملففة مــن الواليات املتحدة 
األميركية، وفي ظل العالقة املتوترة 
بــني البلدين حاليا، فإنــه من غير 
الواضح كيف ســتتخطى فنزويال 

هذه العقبة، يؤكد التقرير.
املوجهة  النفــط  شــحنات  وتعد 
التي  الوحيــدة  املتحدة  للواليــات 
تــدر على البالد العملــة الصعبة، 
أمــا بالنســبة للجــزء األكبر من 
شــحناتها املوجهة نحو دول أخرى 

على غــرار الصني وروســيا، فتأتي 
في إطــار التعويض عــن القروض 

السابقة.
ومــن احملتمــل أن يتــم تكثيــف 
الصــادرات الفنزويلية نحو الصني 
املعامالت  لتعويض  والهند  وروسيا 
بحســبما  املتحدة،  الواليــات  مع 

يعتقد الكاتب.

وأشار إلى أن الصراع على السيطرة 
على شــركة النفط الفنزويلية قد 

احتدم.
وبالرغم من أن مادورو ال يزال ميسك 
بزمام األمور، فإن من شأن التنافس 
علــى التحكــم بكل مــن أعمال 
الشركة وحســاباتها املصرفية أن 
يؤدي إلــى اضطرابات غير متوقعة، 

خاصة وأن الشــركة الفنزويلية متر 
بفترة عصيبة.

وعلى املدى املتوسط -يقول التقرير- 
من املتوقع أن تتســبب األزمة في 
فنزويال في هبوط أســعار النفط، 
ألن احلكومة اجلديدة ستعمل على 
تســيير شركة  لســوء  وضع حد 
النفــط الفنزويلية، وإعــادة إحياء 

إنتاج النفط في فترة وجيزة.
-يؤكــد  التحليــل  هــذا  لكــن 
كانينغهــام- مبالغ فيــه، إذ يقول 
احملللون بقيادة اخلبير بول هورسنيل: 
»حتى إذا شــهدنا انتقاال ســلميا 
للحكومــة، فإننــا ال نتوقــع منوا 
الفنزويلي  النفط  إنتاج  في  سريعا 
على املــدى القريب، فمن املرجح أن 
يســتغرق احلد من التراجع وحتقيق 

االستقرار سنوات«.
وأشــار كانينغهام إلــى أن األزمة 
التي متر بها فنزويال تؤثر على أسواق 

النفط بصفة عامة.
على صعيد األسعار، ارتفعت أسعار 
النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية 
العام أمس االثنني نتيجة شح في 
اإلنتاج  تخفيضات  بسبب  األسواق 
التــي تقودهــا أوبــك والعقوبات 

األميركية على فنزويال.
خلام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
القياس العاملــي مزيج برنت ألعلى 
مســتوى منــذ بداية العــام عند 
63.37 دوالر للبرميل بعد أن صعدت 

ثالثة باملئة في اجللسة السابقة.
وســجلت العقود اآلجلة خلام غرب 
أعلى  األميركي  الوسيط  تكساس 
مستوى هذا العام عند 55.68 دوالر 
بالفعل  ارتفعت  أن  بعــد  للبرميل 

2.73 باملئة في اجللسة السابقة.
وأسهم ارتفاع أســعار النفط في 

هبوط هوامش املصافي اآلســيوية 
ألقل مستوى منذ 2010 يوم االثنني 

حسب بيانات رفينيتيف.
من  اإلنتاج  تخفيضــات  وتضافرت 
للبترول  البلدان املصــدرة  منظمة 
)أوبك( بفعل االلتزام باتفاق تقليص 
اإلمدادات مــع تراجع عدد احلفارات 
األميركية والعقوبات على مبيعات 

النفط الفنزويلية.
وقال خبراء بعد فحص التفصيالت 
التي نشرتها وزارة اخلزانة األميركية 
عن العقوبــات علــى فنزويال إنها 
ســتقلص إلى حد كبير املعامالت 
في النفط بــني فنزويال ودول أخرى 
وهي مماثلة لتلك التي ُفرضت على 

إيران العام املاضي.
وتراجــع إنتاج نفط أوبك في كانون 
ثاني بأكبــر كمية في عامني برغم 
تباطؤ انخفاض إنتاج روســيا وفقا 

ملسح أجرته رويترز.
الطاقة  وزارة  بيانات مــن  وأظهرت 
يوم الســبت أن روســيا لم حتقق 
املستهدف  اإلنتاج  خفض  مستوى 
من النفط. وهبط اإلنتاج الشــهر 
املاضــي إلى 11.38 مليــون برميل 
يوميا في كانــون الثاني، لكن ذلك 
35 ألف برميل  ميثل انخفاضا قدره 
يوميا فقط عن مســتوى تشــرين 
األول 2018، املرجع األساسي التفاق 

عاملي بشأن خفض اإلنتاج.

تقـرير

أزمة فنزويال.. خطر رئيس تستخف به أسواق النفط
الخام عند أعلى مستوى في 2019 متأثرًا بعقوبات كاراكاس وتخفيضات أوبك

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد محافــظ البنك املركزي علي 
العالق، أمــس االثنــني، ان البنك 
قام بشــراء20 تريليون من حواالت 

اخلزينة لتحريك السوق.
وقال العالق خالل جلســة حوارية 
ضمن ملتقى الرافدين املنعقد في 
بغداد: "حتتل السياســة النقدية 
االقتصاد  لقطــاع  مهــم  جــزء 
واالستثمار ويشارك البنك املركزي 
لتحقيقها"، مبينا ان "السياسة 
اقتصادي،  استقرار  حتقق  النقدية 
الصــرف  ان اســتقرار ســعر  إذ 
وكفايــة االحتياطيــات شــروط 

اساسية الستقرار االقتصاد".
لم  املركزي  "البنــك  ان  واضــاف 
االهداف  حتقيــق  عنــد  يكتــف 
االساســية وامنا دخــل في النمو 
غير  سياســة  وهي  االقتصــادي 

تقليدية "، مشــيرا الــى ان "من 
قمنا  التقليدي  غير  التوجه  خالل 
20 تريليون مــن حواالت  بشــراء 
والهدف منه احلفاظ على  اخلزينة 
احلالة االقتصادية وحتريك السوق".

ولفت الــى ان "البنك املركزي قام 
مببادرة غير تقليديــة وهي مبادرة 
واالســكانية  الزراعية  االقــراض 
تخصيصات  واطلــق  والصناعية 
ماليــة وهو امــر مهــم"، إذ انه 
يستطيع تأمني مالي ألي مشروع 
الشــروط  توفــرت  اذا  حقيقــي 

الالزمة".
على صعيد متصــل، حذر البنك 
االثنني،  أمــس  العراقي  املركــزي 
من التعامل مع شــركات التداول 
االلكتروني ببيع وشــراء العمالت 

والذهب.
وقــال البنــك فــي بيــان أمس: 

في  األخيرة  االونة  في  "انتشــرت 
احملافظات،  وبقية  بغداد  العاصمة 
بالتداول  تُعنى  شركات وســاطة 
االلكتروني ببيع وشــراء العمالت 
والذهب، مســتقطبة شــريحة 
واســعة من جمهور املستثمرين، 
لذا فــان البنك املركــزي العراقي 
يُحذر املستثمرين من التعامل مع 
هذه الشركات، كونها تعمل خارج 

رقابته".
واكــد البنــك "بعدم اصــدار أي 
ترخيص ألي من تلك الشــركات، 
إذ ال يوجد حتــى تاريخ هذا البيان 
أي إطار قانونــي يُنظم عمل هذه 
الشــركات، علمــا أنــه مت مؤخرا 
تشــكيل جلنة متعــددة األطراف 
لوضع  العراقي  املركزي  البنك  في 
هذه  لعمــل  القانونــي  اإلطــار 

الشركات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفــاد تقريــر جمللس الذهــب العاملي 
التي  الذهــب  بــأن كميات   )WGC)
اشترتها البنوك املركزية خالل 2018 
هي  قياسية  مســتويات  ســجلت 
األعلى على اإلطالق، وذكر أن روســيا 

كانت في مقدمة املشترين.  
وأشار التقرير إلى أن البنوك املركزية 
أكبر  املاضــي  العام  اشــترت خالل 
كمية من املعــدن النفيس منذ عام 
1967، إذ اشــترت 651.5 طن، بزيادة 
نســبتها %74 عن العــام 2017، إذ 

اشترت فيه 375 طنا من الذهب.
وعــن ســبب اإلقبال علــى الذهب 
قــال التقريــر: »أســهم الغموض 
املتزايد  واالقتصادي  اجليوسياســي 
على مدار عام 2018 في دفع البنوك 
املركزية بشــكل متزايــد إلى تنويع 
احتياطياتهــا وتركيــز اهتمامهــا 
الرئيــس املتمثل في  على الهــدف 

االستثمار باألصول اآلمنة«.

وأضاف، أن »روسيا في 2018 تصدرت 
العــام مــن حيث مشــتريات  دول 
الذهب، وذلك في إطار ســتراتيجية 
تهــدف للحد مــن االعتمــاد على 
الدوالر، إذ قام البنك املركزي الورسي 
ببيع معظم استثماراته في سندات 
 274 األميركية وشــراء نحو  اخلزانة 

طنا من املعدن النفيس«.
وإلى جانب روســيا، عززت احتياطها 

تركيــا  بينهــا  دول  ذهــب  مــن 
وكازاخستان والهند والعراق وبولندا 

وهنغاريا )اجملر(.
ووفقا لبيانات اجمللــس، فقد احتلت 
عامليــا  اخلامــس  املركــز  روســيا 
باحتياطيــات الذهب، إذ تدخر 2113 
طنــا منه، فــي حني تأتــي الواليات 
املتحدة في املرتبة األولى عامليا تليها 

أملانيا وإيطاليا وفرنسا.

المركزي يشتري 20 تريليون 
من حواالت الخزينة لتحريك السوق

العراق يعزز احتياطه من الذهب 
وروسيا أكبر المشترين في العالم

أصدر تحذيرًا بشأن بيع وشراء العمالت الذهبية



محمود جرابعة
 

»إســام  خللق  خطواتهــا  ضمــن 
معتدل« وحتســن صــورة اململكة 
الســعودية فــي أملانيــا خصوصاً 
اململكة في  أغلقت  والغرب عموماً، 
امللك فهد  أكادميية   2017 متوز/يوليو 
فــي مدينة بون، إلى جانب وقف بناء 
أكادميية مماثلة وباالســم نفسه في 
برلــن، برغم وصول عمليــة البناء 

فيها إلى املراحل األخيرة. 
األكادميية  أثــارت  إغاقهــا،  قبــل 
طالباً   150 حوالي  تســتوعب  التي 
التعليــم  مناهــج  وتســتعمل 
السعودية، اجلدل في وسائل اإلعام 
األملانيــة، اذاتهمــت أكثــر من مرة 
بتغذية التطرف بن الشــباب، وذلك 
عن طريق احلث على »اجلهاد« وقتال 

غير املسلمن.  
 بالرغــم مــن هــذه اجلهــود، فإن 
للحركة  كداعــم  الســعودية  دور 
بإفراز مئات  تُتهم  التي  الســلفية، 
اجلهاديــن فــي أملانيــا، يقــود إلى 

توسعت الشرخ بن الشريكن.
من أجــل مواجهة الثــورة اإليرانية 
ومنــع التمــدد الشــيعي، تبنــت 
اململكة الســعودية منذ ثمانينيات 
القرن املاضي نشر امنوذج تدين وهابي 
اإلسامي  العالم  في  سواء  متزمت 
أو ضمــن األقليــات املســلمة في 
الغرب. وفي أملانيــا، أظهرت العديد 
من املقابات التي أجراها املؤلف بأن 
ثمانينيات  خال  الســعودي  الدعم 
وتسعينيات القرن املاضي كان حيوياً 
في مساعدة الســلفين في إنشاء 

شبكاتهم احمللية ومتتينها.    
 مثلت األمــوال والتبرعــات املالية 
فقط جــزءاً من الدعم الســعودي، 
لكن التوجيــه الديني كان العنصر 
األكثر أهمية، حيث ساهمت األموال 
من  العديد  ترجمة  في  الســعودية 
األدبيات السلفية من اللغة العربية 
إلــى اللغة األملانيــة، وذلك من أجل 

نشر الفكر الوهابي بن املسلمن.
في السنوات األخيرة، عبرت احلكومة 
األملانية عن غضبها علناً من الدعم 
السعودي للســلفين. ففي كانون 
زيغمار  اتهم   2015 األول/ديســمبر 
والطاقة  االقتصــاد  وزير  غابرييــل، 
ونائب املستشــارة األملانية في تلك 
املدة، الســعودية بتمويل »املساجد 
الوهابية« في الغرب وأن العديد »من 

اإلســامين الذين يعدون أشخاصا 
خطيرين خرجوا من هذه اجملتمعات« 

ودعاها إلى التوقف عن ذلك.
وفي عام 2016، كشــفت وســائل 
اإلعام األملانية عن تقرير سري أعدته 
اخملابرات األملانيــة للحكومة تضمن 
أدلة علــى دعم الســعودية وقطر 
والكويت للسلفين في أملانيا، وذلك 
عن طريق إقامة مساجد ومؤسسات 

تعليمية وأرسال الدعاة.
   ال تعــد األجهزة األمنيــة األملانية 
بأن جميع السلفين متطرفن. ومع 
ذلك، فهــم يرون بأن هنــاك عاقة 
الســلفين وتطرف  عضوية ما بن 
بيئة  السلفين  يخلق  اذ  الشــباب، 

حيوية لنمو الفكر اجلهادي املتطرف. 
األمنية  لألجهــزة  دراســة  أظهرت 
األملانية في عام 2014 بشأن خلفيات 
التطــرف للجهادين الذيــن غادروا 
أملانيا لدوافع إســامية جتاه سوريا 
والعــراق أن 319 شــخصاً من أصل 
الدراسة ينتمون  323 ممن شملتهم 

إلى التيار السلفي.
من ضمن مجهوداتها لوقف انتشار 
التطرف بن الشباب، أتبعت األجهزة 
األمنية سياســة »عدم التسامح« 
مطلقاً مع النشــطاء الســلفين 
العنيفن، خاصة وأن أعداداً متزايدة 
إلى  األملــان توجهوا  من اجلهاديــن 

معارك في العراق وسوريا. 

 قامت احلكومة مبحاكمة وســجن 
العشــرات ممــن ثبــت ارتباطهــم 
الوقت  وفــي  إرهابيــة.  مبنظمــات 
نفسه، مت إطاق العديد من املشاريع 
املتعلقة بالوقاية من التطرف و »نزع 
التطــرف« مثل مشــروع »حياة« أو 

»شبكة الوقاية من العنف«.
الســنوات  خال  أملانيــا  شــهدت 
الهجمات  من  العديد  أيضاً  املاضية 
اإلرهابية كان أبرزهــا الهجوم الذي 
نفذه أنيس العامري، وهو طالب جلوء 
تونسي يعتقد أنه مت جتنيده في أحد 
املســاجد الســلفية في برلن، في 
كانــون األول/ديســمبر 2016 والذي 
أدى إلــى مقتل 12 مدنيــاً في أثناء 

احتفاالت أعياد املياد. 
  كمــا مــا يــزال اجلهاديــن األملان 
يشــكلون تهديداً حقيقيــاً ورافداً 
مهماً للحركات اإلرهابية في الشرق 
األوســط. فقد ارتفع عدد اجلهادين، 
حمايــة  هيئــة  بيانــات  حســب 
الدستور)اخملابرات الداخلية األملانية(، 
الذين سافروا للقتال ودعم احلركات 
اجلهادية في ســوريا والعــراق مثل 
وجبهة  اإلســامية  الدولة  تنظيم 
النصرة بصورة مطردة خال األعوام 
اخلمســة املاضية، اذ ارتفع عددهم 
من 170 في أيلول/سبتمبر 2013 إلى 
870 في أيلول/ســبتمبر 2016 وإلى 

1000 في أيلول/سبتمبر 2018.

 أثــر الدعــم الســعودي املفترض 
للسلفين على العاقات السعودية 
األملانية، التي هي بالفعل في مفترق 
طــرق وميكــن أن تشــهد املزيد من 

التصعيد.
 بعــد أن عّلق وزيــر اخلارجية األملاني 
في  غابرييــل  ســيجمار  الســابق 
 2017 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
الســعودية  العربية  اململكــة  بأن 
السياســية  الشــؤون  في  تتدخل 
اللبنانية، استدعت اململكة العربية 
الســعودية ســفيرها إلــى أملانيا، 
وأعادته فقط بعد عشرة أشهر )في 
أيلول/ســبتمبر 2018( من العاقات 

املتوترة. 

 تعد اخملابرات األملانية اململكة تهديًدا 
محتمــاً بســبب دورها في نشــر 
الفكر الســلفي وتراخيها في قمع 
شــبكات التمويل الســلفية. كما 
انتقادات  األملان  السياســيون  يوّجه 
غيــر مســبوقة ضد السياســات 
الســعودية، خاصــة فيمــا يتعلق 
مبلف بحقوق اإلنســان في اململكة، 
الصحفي  مقتــل  في  والتحقيــق 
واحلرب  خاشقجي،  جمال  السعودي 
املدمــرة التــي قادتها الســعودية 
فــي اليمــن، والتــي تســببت في 
ستستمر  ضخمة.  إنســانية  أزمة 
هذه املواضيع فــي توليد التوتر في 

العاقات بن برلن والرياض.
ومع ذلــك، مينح اجلانبــان حتى اآلن 
الثنائيــة  االقتصاديــة  العاقــات 
بينهمــا األولوية. حتتــاج أملانيا إلى 
والتصديــر  االســتثمارات  فــرص 
املتوفــرة فــي اململكة. فمــع تزايد 
تراجعــت  السياســية،  التوتــرات 
الصادرات األملانيــة إلى اململكة من 
عشرة مليارات يورو )11.4 مليار دوالر( 
في عام 2015 إلى 6.6 مليار يورو )7.6 

مليار دوالر( في عام 2017. 
في الوقت نفســه، حتتــاج اململكة 
العربيــة الســعودية إلــى خبــرة 
في  للمساعدة  األملانية  الشــركات 

تنفيذ خطة التنمية 2030.
 هناك أكثر من 800 شــركة أملانية 
تعمــل حالياً في اململكــة العربية 
السعودية، مبا في ذلك إنشاء مدينة 
»نيــوم« العماقة، والتي من املتوقع 
أن تكــون مركــزاً لقطاعــات مثل 
وتكنولوجيا  احليويــة،  التكنولوجيا 
الطاقة وامليــاه، وهي قطاعات حتتل 
الشركات األملانية فيها مركزاً حيوياً.

من  االقتصادية،  إلنقاذ عاقتهمــا   
املرجح أن تسعى الرياض وبرلن إلى 
تعزيز تعاونهما الحتواء الســلفين 
ومنع التطرف بن الشباب املسلمن 

في أملانيا.
 مؤخــراً، اتفــق اجلانبــان على فتح 
صفحة جديــدة في عاقتهما. ومع 
ذلك، فإن املزيد مــن اخملاوف األمنية 
أن  إرهابــي جديد ميكن  مثل هجوم 
يعيد إشعال هذه التوترات الكامنة 

بسهولة.

محمود جرابعة، باحث في مرحلة 
ما بعد الدكتورة في معهد ماكس 

بالنك لألنثروبولوجيا االجتماعية
صدى

داني رودريك

بكني

حتتفل الصن هذا الشهر بالذكرى 
األربعن النطاق مســيرة اإلصاح 
واالنفتــاح التــي أحدثــت أكثــر 
في  أهمية  االقتصاديــة  التحوالت 
التاريخ.  توفي ماو تســي تونغ في 
عام 1976، وجنح دينغ شياو بينغ في 
االقتصادية  للتنمية  رؤيته  ترسيخ 
والتحديث، ومت تكرميه في اجللســة 
املركزية  للجنــة  الثالثة  العامــة 
احلاديــة عشــرة التــي عقدت في 

ديسمبر/ كانون األول 1978. 
األخيرة،  األربعــة  العقــود  وفــي 
أصبحت الصــن قوة اقتصادية، مما 
أدى إلى حتول بالغ األهمية لاقتصاد 

العاملي واجلغرافيا السياسية.
بــدأت الصن بتنفيــذ اإلصاحات 
الزراعيــة، حيــث مت تخفيف عبء 
القيــود املفروضة من طرف الدولة. 
إضافة إلى ذلــك، مت منح املزارعن 
حوافــز الســوق عن طريــق نظام 
ســمح  وقد  املــزدوج.  التســعير 
األســرية  املســؤولية  نظام  لهم 
فيها.  يعملون  التي  األرض  بامتاك 
واستجاب املزارعون بسرعة، وقاموا 

برفع كفاءتهم وإنتاجهم.
عــاوة على ذلك، مت توســيع نطاق 
اإلصاحات لتشــمل مناطق أخرى. 
ومت تعزيز حوافز اإلنتاج غير الزراعي 
من خال ملكية مشتركة تسمى 
)وهي  والقرى  البلدات  مؤسســات 
نحو  موجهــة  عامة  مؤسســات 
احلكومات  إشــراف  حتت  الســوق 
والقرى  البلدات  القائمة في  احمللية 

في الصن(. 
ومع انتشــار اإلصاحات في املدن، 
الدولــة  مؤسســات  اكتســبت 
وأصبحت  االســتقالية  من  املزيد 
اســتثمارية مــن الدرجــة األولى. 
كما مت إنشــاء حوافز للمحافظات 
وحتفيز  الستثمار  احمللية  واجلماعات 

النمو االقتصادي. 
وأدى منو املناطق االقتصادية اخلاصة 
في التســعينيات إلى حتول الصن 
بنحو حاســم نحــو االندماج في 

االقتصاد العاملي.
وكان الهدف من هــذه اإلصاحات 
تعزيــز اقتصاد الســوق واالنفتاح 
اخلارجــي. وبينما منت حصة الصن 
في التجــارة الدولية واالســتثمار 
القطاع  حصــة  وتقلصت  اخلاص، 
احلكومي نســبيا بشــكل مطرد، 
تولت الســلطات مســؤولية إدارة 

االقتصاد.
 ومتــت إعــادة الهيكلــة والتنويع 
االقتصادي من خال مجموعة من 

السياسات الصناعية. 
وقد أُجبر املستثمرون األجانب على 
مع  مشتركة  مشاريع  في  الدخول 
الشــركات احمللية وزيادة استخدام 

املؤهات والقدرات احمللية. 
وظلت أســعار الصرف والتدفقات 
املاليــة الدولية خاضعــة للرقابة 

بنحو كبير.
وفي هــذه األثناء، لم تتبــع قيادة 
أي سياســة، وعملت على  الصن 

تنفيذ إصاحاتها اخلاصة. 
ولم يكن اإلصاح موجها بالتعاليم 
الشيوعية أو بعقيدة السوق احلرة. 
السياســة  صانعو  كبار  اتبع  لقد 
مبدأً واحًدا شــامًا، وذلك ما ميكن 
تسميته »بالتجريبية البراغماتية«. 
وكما قــال دينغ ذات مــرة »إن لون 
القط ال يهم، ســواء أكان أبيض أم 

أسود، طاملا أنه يصطاد الفئران«.
 ونظرا إلى مميزات التجربة الصينية، 
فليس من املستغرب أن يظل هناك 
جدل كبير حول الدروس التي ميكن 

استخاصها منها. 
الغرب،  فــي  للكثيرين  بالنســبة 
تُظهر الصــن فوائد االعتماد على 

األسواق والتحرير االقتصادي. 
ومــع ذلك، إذا كانــت الصن عبارة 
اليوم، سوف  اقتصادية  عن ســلة 
في  انفسهم  األشــخاص  يسهم 
للدولة  التدخل  فشــل سياســة 
بالنسبة لآلخرين، تُظهر  الصينية. 
للنموذج  اجلوهــري  التفوق  الصن 

الذي تقوده الدولة.
 ومع ذلك، لم حترز سياسات مماثلة، 
املتطلبات  أو  املزدوج  التسعير  مثل 

احمللية، أي تقدم في بلدان أخرى.
 ميكن التوفيق بــن وجهات النظر 
املتعارضــة هذه. لم تنتهك الصن 
اذ قامت  الســائد  االقتصاد  مبادئ 
في  خــاق  بشــكل  بتطبيقهــا 
واقتصادية  سياســية  تضاريــس 

معقدة. 
 قدم نظام التسعير املزدوج حوافز 
الســوق على الهامش دون تقويض 

اإليرادات املالية. 
وعززت مؤسســات البلدات والقرى 
املشــاريع اخلاصة بها، على الرغم 
من األطر الضعيفة حلقوق امللكية 
وإنفاذ العقــود. كما عززت املناطق 
االقتصاديــة اخلاصــة الصــادرات 
تقويض  دون  األجنبي  واالســتثمار 
احلكومية  املؤسسات  بن  العمالة 

احملمية.
 وســمحت السياسات الصناعية 
للصناعات الناشئة باستيعاب اآلثار 
اجلانبية للتعلم، بعبارة أخرى، متثل 
الصن انتصــار االقتصاد العملي - 
اذ تسود ثاني أفضل استراتيجيات، 
وإخفاقات الســوق، والتوازن العام، 
واالقتصاد السياسي - على املنطق 
التبسيطي ملبادئ االقتصاد اجلزئي.

ليــس هناك اختبار أكبــر لامنوذج 
االقتصادي  التحول  خال  الصيني، 

البــاد، لــم تكــن األولوية  فــي 
السياســية للحــزب الشــيوعي 
الصيني موضع شك، لكن املراقبن 
اخلارجين توقعوا أن يؤدي اســتمرار 
نهاية  فــي  االقتصادية  التنميــة 
بدالً  السياســة.  إلى حترير  املطاف 
من ذلك، وفي ظل الرئيس شي جن 
بينغ، اتخذت الصن منعطفاً أكثر 
أخبار سيئة ملئات  استبدادية، هذه 
املايــن من الصينيــن الذين يتم 
تقييد حرياتهم السياسية بشكل 

صارم.
قد يكون القمع السياســي سيئا 
بالنســبة لاقتصاد أيًضــا، وذلك 

لسببن في األقل.
 أوالً، متثل حريــة تعبير الناس آلية 
إنذار مســبق للسياسات التي قد 
تفشــل في نهاية املطاف، مما ميٌكن 
قبل  مسارها  تغيير  من  السلطات 

حدوث املزيد من الضرر.
السياسية  املنافســة  توفر  ثانياً،   
آليات مؤسسية لتوجيه املعارضة، 
والتي قد تنتقل إلى الشوارع وتغذي 

االضطرابات املدنية.
يُراهــن قــادة الصن علــى أنهم 
املشكات،  هذه  جتنب  يستطيعون 
كمــا يعتقــدون أنهــم علــى أمت 
االستعداد ملواجهة أي خطر مقبل، 

وهم يأملون أن يتمكنوا من ممارسة 
الرقابــة االجتماعيــة مــن خال 
التعــرف على الوجــوه والتقنيات 
احلديثــة األخرى، التــي أخذوا زمام 

املبادرة في نشرها.
 بالنســبة لعلمــاء االجتمــاع، ال 
االقتصادات  مبتطلبات  الوفاء  ميكن 
املتقدمــة والطبقات املتوســطة 
املتناميــة، إال من خــال املزيد من 
واملنافســة.  السياســية  احلريات 
وتسود شــكوك كبيرة في أوساط 
النخبــة السياســية الصينيــة، 
وذلك لعدة أسباب، عندما ينظرون 
إلى الغرب اليوم، يرون الشــعبوية 
والغوغائية واالنقسامات العميقة، 
منســجمة  مجتمعات  مــن  بدالً 
وشــاملة، رمبا محاولــة الصينين 
اجلمــع بــن اقتصاد عالــي النمو 
واالســتبدادية، هي  تقنياً  ومتطور 

جتربتهم األكثر طموحاً حتى اآلن.

دانــي رودريــك: أســتاذ االقتصاد 
الدولي في كلية جون  السياسي 
ف. كينيــدي للعلــوم احلكومية 
كتاب  ومؤلف  هارفــارد،  بجامعة 
»احلديث عن التجــارة: حلول من 

أجل اقتصاد عاملي«.
بروجكت سنديكيت

طالل عوكل
 

 مــن غير املتوقــع أن يتوقف قطار 
العاقات الداخلية الفلســطينية 
عــن التدهور نحو قــاع الوادي، فإن 
طويــت صفحــة احلــوار والبحث 
املشــترك، وإْن من خال الوسطاء، 
الصراع  البدائــل تتجه نحــو  فإن 

واالشتباك.
 في هــذا االشــتباك كّل لديه ما 
يفعله جتــاه اآلخر، طاملــا أن لكل 
دونها،  أو  الوطنية  فوق  حســاباته 
فيما ينظر االحتال بعن الشماتة، 
ويحّضر نفسه كل الوقت للتدخل 
من أجل اإلســراع في وقوع القطار 
الوادي  هاويــة  إلى  الفلســطيني 

السحيق.
 حركة »فتح« أعلنت قبل أســابيع 
أن الطريق إلى املصاحلة قد مت إغاقه 
بسبب تعنت حركة »حماس« وعدم 
التزامها بتنفيذ ما مت االتفاق عليه 

في القاهرة في تشرين األول ٢٠١٧، 
ولذلك فإنهــا من واقــع التزامها 
غزة  قطاع  في  السلطة  باستعادة 
ســتتخذ إجراءات صعبة للضغط 
علــى »حماس«، مــن دون أن تلحق 
أذى بالنــاس. بواكير هذه اإلجراءات 
متثلت في حّل اجمللس التشــريعي، 
ثم حّل حكومــة الوفاق، باعتبار أن 
من  شكاً  تعكســان  املؤسستن 

أشكال االرتباط بحركة »حماس«.
الدكتور  يتحدث  تفاصيل  دون  ومن 
اللجنة  صائب عريقات، أمن ســر 
التنفيذيــة ملنظمــة التحرير، عن 
أن القيــادة الفلســطينية مقبلة 
على مشــروع وطني كبيــر، لكن 
أحداً ال يعرف ماهية هذا املشــروع 
بينما  وأدواته وأشــكال حتقيقــه، 
عــن  أخــرى  تصريحــات  تصــدر 
عن  »فتح«،  حركة  في  مســؤولن 
والبعض اآلخر  انتخابات تشريعية، 
عــن انتخابــات تأســيس الدولة.      

احلكومــة التــي جُترى املشــاورات 
بشأن تشكيلها ستكون سياسية 
فصائليــة دون »حماس« وبالتأكيد 
من دون حركة »اجلهاد اإلســامي«، 
ولكنهــا أيضاً ســتكون على وفق 
املواقف املعلنة من دون مشــاركة 
فصائل رئيسية في املنظمة، األمر 
الذي يشــير إلى اختافات عميقة 
الرئيسة في املنظمة.       بن األطراف 
معلنة  تتحدث مصادر  املقابل،  في 
ستواجه  أنها  »حماس«  حركة  من 
اللجنة  إحياء  بإعادة  احلكومة  هذه 
اإلدارية، أو تشكيل حكومة ائتافية 
من بعــض الفصائل، وكأن اللجنة 
اإلداريــة مهمــا كان اســمها لم 
تكن موجودة فعليــاً خال مرحلة 

حكومة الوفاق. 
قبل ذلك، كانــت حركة »حماس« 
من خال كتلة التغيير واإلصاح قد 
اتخذت قراراً معلناً برفع أو ســحب 
الشــرعية عــن الرئيــس محمود 

عباس، أتبعته بإجــراءات من خال 
التخاطب مع برملانات خارجية ومع 
األمم املتحدة، واألرجح أنها ستواصل 
قــدر اســتطاعتها متابعــة هذا 
النهج حتى لو أنه لــم يؤثر فعلياً 

على شرعية وحركة ودور الرئيس.
غيــر أن هذا احلراك الــذي تقوم به 
»حماس«، لن يكون با معنى حتى 
لو أنه لم يؤد إلى تغيير في مكانة 
ودور الرئيــس، إال أنــه يوفــر مبرراً 
لكل من أراد من املنتظرين إقليمياً 
وسياســات  مواقف  التخاذ  ودولياً، 
تلحق ضرراً بالقضية الفلسطينية 

والتمثيل الفلسطيني املوحد.
وفي مواجهة اإلجراءات ذات األبعاد 
املاليــة، التــي ميكــن أن تتخذها 
التي  الســلطة، خلنق »حمــاس«، 
أزمــة تنعكس  من  تعاني فعليــاً 
بنحو مباشر في قدرتها على الوفاء 
خاصة  موظفيها،  باســتحقاقات 
بعد أن رفضت استام املال القطري 

من أجل الرواتب، نقول في مواجهة 
هذه اإلجــراءات: إن »حماس« لديها 
خيــارات. أحد تلك اخليارات ما أعلن 
عنه الناطق باسم كتائب القسام 
أبو عبيدة من أن احلركة أو الكتائب، 
تنتظــر التبرعات مــن خال عمله 
إلكترونية  عملــة  وهي  البتكوين، 
افتراضية، بلغ ســعر الوحدة منها 
بالــدوالر ٣٤٠٠.     هــذه الدعــوة 
من شــأنها أن تلقى قبــوالً ودعماً 
من قبــل كثيــر من املؤسســات 
وحتى  اإلســامية،  والشخصيات 
بعض الشــخصيات التــي تناصر 
املقاومــة، طاملــا أن عملية الدعم 
رقابــة املصارف وأجهزة  تتم خارج 

األمن.
    معلوم أن استعمال هذه العملة 
الرائجة، يتم خارج النظم املصرفية 
املسيطر عليها، بحيث من الصعب 
معرفة املرســل واملستقبل وميكن 
بيعها وتسييلها بأكثر من طريقة.

إلى ذلــك ثمة حتول آخــر، ينطوي 
على أهمية، ويتصل بتبديل معادلة 
الهدوء مقابل الدوالر، والتي متت بناء 
على تفاهمات أجراها الوفد األمني 

املصري بن الفصائل وإسرائيل.
    اليوم املعادلة اجلارية هي الهدوء 
مقابل فتح معبر رفح في االجتاهن 
عن  العبور، فضاً  وحتســن حركة 
توســيع التبادل التجاري بن مصر 
وقطاع غزة من خــال بوابة صاح 
الدين، البعيدة عن معادلة املقاصة 
وباإلضافة  وإسرائيل،  السلطة  بن 
إلى ذلك ستســتمر قطر في تقدمي 
أميرها  الــذي خصصــه  الدعــم 
150 مليــون دوالر خال هذا  ويبلغ 
العام، ومن خال األمم املتحدة، التي 
ستنّشــط دورها أيضــاً في مجال 
العاطلن  لتوظيف  مشاريع  إقامة 

عن العمل.
    هذا اخليار جعل إســرائيل، التي 
ضمنت التهدئة مــن دون أن تدفع 

تهديداتها  ترفع سقف  الثمن،  هي 
وطلباتها إلى حــد املطالبة بوقف 
وليس  كليــاً،  العــودة  مســيرات 
التــزام تهدئة حاصلــة، وإال فإنها 
حرب  بشن  قرار  التخاذ  مســتعدة 
جديدة رغــم االنتخابات. بعيداً عن 
الســلطة ودورها بفتح معبر رفح، 
والذي ال يســتطيع أحــد املطالبة 
بإغاقــه؛ ألنــه يتعلــق بحقــوق 
النــاس، والذي تقــول »فتح«: إنها 
حتــرص عليها، والســتكمال هذه 
التفاهمــات، يذهــب وفــدان من 
حركتــي »حمــاس« و«اجلهاد« إلى 
القاهرة، باعتبــار أن »اجلهاد« أثبت 
حقه كشــريك أساســي في قرار 
ولـكـــن  التصعـــيد.  أو  التهدئة 
ليـس لـهـذا كـله عاقة بـمـلف 

الـمـصالـحة.

ينشــر باالتفاق مع جريــدة االيام 
الفلسطينية
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دواٍع أمنية حول السلفية في أملانيا قد تؤّجج من جديد التشّنجات بني برلني والرياض.
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عرض كتاب

أحالم يوسف
 

ما دفعها لتأليف هذا الكتاب، عن االدب 
الســويدي، خلو املكتبة العربية من أي 

مؤلفات »حسنة« حسب وصفها.
جتد احســان املالئكة مؤلفة الكتاب ان 
اجلائزة االجمل التي ميكن ان حتصدها من 
مؤلفاتها، اطالع القراء عليها، فهي على 
حد وصفها مادة جتمع بني االدب والتاريخ 
واملتعــة، وتغني القارئ عن البحث بأكثر 

من مصدر او مؤلف.
كتاب مالمح من االدب الســويدي، كتاب 
توثيقــي ملراحل عدة مرت بها الســويد 
واثــرت بنحــو مباشــر على الســاحة 
الثقافيــة، فمنذ معاهدة ويســتلفاليا 
1648 صارت للســويد  التي عقدت عام 
قــوة ومكانة أوروبيــة منفــردة، ما اثر 
على الســاحة الثقافيــة، فاالنتصارات 
العســكرية اعقبها تقــدم ثقافي عزز 
من ثقة الشــعب بضرورة احملافظة على 

وجوده كقوة عظمى بالعالم.
افردت املالئكة فصال عن الشــاعر كارل 
ميشــيل بيلمان، مؤلف أغــان، وملحن، 
وموســيقي، وشــاعر ومغن ســويدي. 

وهــو شــخصية محورية فــي تقليد 
األغنية السويدية وكان له أثر كبير في 
املوسيقى السويدية، وكذلك في األدب 

اإلسكندنافي، حتى يومنا هذا.
اشتهر بيلمان مبجموعتني من القصائد 
املوضوعــة على املوســيقى، وأكثر من 
سبعني اغنية اغلبها عن احلانات واحلياة 
النــاس، لكن  التي يعيشــها  اليومية 
األغاني التي نالت حظها من الشــهرة 
ملا فيها مــن ابداع كانــت تتحدث عن 
املشاعر  عن  بالتعبير  اإلنسانية  احلاالت 

والفكاهة والرومانسية الساخرة.
لينغرين  ماريا  انا  الدميقراطية  الشاعرة 
كان لهــا نصيب ايضا في الكتاب، وهي 
واحدة من أشهر الشــاعرات في تاريخ 
ابنة  ُولدت في أوبســاال، وهي  السويد. 
ماملستيدت  براينولف  مانيوس  الشاعر 
(1724–1798(، أستاذ للغة الالتينية في 
جامعة أوبساال، ومارتا جوهانا فلورين )ُو. 
1788(. كان والدها عضوا في الكنيسة 
االجتماعية،  بخدمتــه  وُعرف  املورافية 
اذ كان يســتضيف األطفال الفقراء في 

منزله ويعلمهم.
كتبــت قصائد ســاخرة عــن النظام 

الطبقي السويدي والتمييز. 

ُكلِّفت مــن طرف ديوك كارل، شــقيق 
ملك الســويد، بترجمة أوبريت لوسيل 
األوبريــت  وهــو  الفرنســي،   )Lucile)
الفرنســي الوحيــد الــذي تُرِجم إلى 
لينغرين  بعدهــا  فصارت  الســويدية. 
مشهورة كمدافعة عن الفكر النسائي.
تزوجــت لينغرين بكارل بيتــر لينغرين 
جريــدة  حتريــر  رئيــس   .)1827–1750)
منشور ســتوكهولم حيث بدأت بنشر 
أعمالها باجلريــدة، ولكن بعد الزواج قل 
عدد منشورتها لسبب مجهول وانعدم 

سنة 1780.
تسبب الزواج بتغيير شامل في حياتها، 
اذ توقفت عن حياتها األدبية، وتخلت عن 
موقفها بشــأن حترر املرأة فكريا وأدبيا، 
وزعمهــا أن املــرأة يجــب أن تركز على 

كونها ام وزوجة.
 الكتاب تناول الروائي الرس اهلني، وكان 
يؤمن بسمو شخصية الفرد واهميتها 
االجتماعية،  والتقاليــد  األعــراف  إزاء 
وكان ذو ميــول دميقراطية جعلته يتخذ 
من الرواية وســيلة لنقل آرائه وافكاره 
لآلخرين. اختار اهلني اشخاص رواياته من 
الفقراء الذين نشأ معهم في طفولته. 
حصل علــى عدة جوائز من بينها جائزة 

األكادميية السويدية الشمال، واملعروفة 
باسم »نوبل الصغير«.

وكان للسينما حضور في »مالمح االدب 
السويدي« اذ تطرقت املالئكة الى اخملرج 
برغمان،  إنغمار  إرنســت  الســينمائي 
أشهر شخصية ســويدية، أخرج خالل 
54 فيلما و126  مسيرته الســينمائية 

عمال مسرحيا و39 مسرحية إذاعية. 
يعتبــر انغمــار برجمان أحــد عمالقة 
اإلخراج في املســرح الســويدي، وعرف 
منــذ ســنوات كأحــد الســينمائيني 
املعدوديــن فــي العالم، فهــو أول من 
استعمل املسرح بأسلوب يختلف متاما 
عن ســابقيه من اخملرجني إذ انه يجنح 
إلى االستبطان أو التأمل الفردي، شغل 
امللكي  الدرامي  املســرح  مدير  منصب 
بني عامي 1963 و1967 وأجرى خالل تلك 
الفتــرة إصالحات جذرية علــى ريبرتوار 
املسرح بقصد إقامة مسرح جماهيري.

فــي كتابها  املالئكة  احســان  تناولت 
»مالمح من االدب الســويدي« عشرات 
الروائيني والشعراء فكأنها ارادت ان جتمع 
ســيرهم الذاتية والفنية من خالل هذا 
الكتاب الذي يعرف القارئ بأحد مواطن 

االدب العاملي الذي قد يكون مغمورا.

مالمح من االدب السويدي

غالف الكتاب

دراسة

قصة قصيرة

األنيقة الدافئة احلنونة املطيعة.
2 ـ القطــة كنايــة عاملية عــن األنثى 

املانحة لألشياء توقها الشعري.
3 ـ تغيير وظيفة البشــر الى ســلوك 
حيواني داجن هو طرافة شــعرية تشي 
بخرق داللي ,               إذ األنسنة من هذا 
النوع كانت محصورة بوظائف اشتغال 
الســرد في )النثر( , عدا محاوالت قليلة 
منى  الشــاعرة  لعل  اجلــودة،  محدودة 
الســبع ســتحقق جناحها اخلاص بهذا 
االجتاه فتتفرد به دون غيرها من الشعراء 

والشاعرات.
4 ـ عــدم االفتعال واالختزال الشــديد 
يوحي  اجلملي  التراكــم  في مســاحة 
بالبــوح املبرمــج حــد التوحــد بــني 

والذات  لذاتهــا،  الهامســة  الفردانية 
املُْظِهــرَة للتعاطف البيئي الشــامل.                          
5 ـ التركيب اجلملــي الهامس احلواري، 
يتبــارى مع مــا متوء به انثــى القطط، 
وما تناغي به االمهــات واجلدات لألوالد 

والبنات الصغار.  
6ـ  ينمــو احلــوار الشــعري بــني ذاتني 

جائعتني لـ: 
ـ قطة موازية للجمال البيئي الشامل. 

ـ قطة متثل للحنان االمومي الدافق.
وكالهما جائع لفــرح طفولة متصاعد 
ألجل اجناز فعل )ثنائيــة احلاجة للدالل، 
والرغبة فــي منح املتعــة(  .. نفذ هذا 
كلــه كوظيفة للـ )احليوان / االنســان( 
الداجنني بالســلوك املتحضــر.  ثانياً: 

قيمة املواء والزقاق
العائدين  بــني  القطة طريقها  تشــق 
من ســوق الســمك، وكافتريا السيدة 
... مزهــوة بلونها األبنوســي وخطمها 
حول  الصغير  واجلــرس  الصغير  الوردي 
رقبتها، وهي حتظــى بزقاق يدللها حتى 
لكأنهــا عصفورة تزقزق بــدالل ومتهل 
وسعادة ال حدود لها، لكنها ال تأكل من 
الســيدة قدريه،  اي مكان عدا كافتريا 
ألنها طفلة حقيقيــة تأكل أكالً آدمياً، 
لكنها تلبســت دور قطــة لتتحرر من 
محددات البشــر .. تريد ان تصير زقزقة 
للزقــاق ال قطة مواء، وال أنثى شــوارع، 
وال متعة الهني، فهــي جتيد كل ألعاب 
البشــر، ولها قدرة ان تتحداهم وتتفوق 

عليهم:
]قطة الزقاق، االبنوسية، املدللة،

           أنـــــــــا
حول رقبتي جرٌس صغير 

إرِم لي لي بكرِة مطاٍط
وانظر كيف ألهو بها؟

على نحو يقطع االنفاس 
محظوظــــٌة

        وحظوظــٌة، وسعيــدٌة
                 أنـــــــــــا

       قطـــــُة الزقاِق[ )2(
في املقاطع اعاله تأكيد لظاهرة )السرد( 

الشــائعة املهيمنة على قصيدة النثر 
احلديثــة، فضال عن أنها حتوز على أربعة 
العامة  الشــعرية  للقصيدة  شــروط 
التي ال تتقيد بتصنيف ما، انها )اإلزاحة 
والبهجــة(،  والقصديــة  والغنائيــة 
فضالً عن )القصر والكثافة واألنســنة 

املعكوســة( وبهــذا تنتــج القصيدة 
شاعريتها اخلاصة، دون ان تبالغ مبؤثرات 

اخلارج من الثقافة )كثقافة الرحالت(. 
املالحظــة األخيرة عــن القصيدة انها 
لــم تعد بحاجة الى تأويــل بعيد كونه 
ال يتالئــم مــع الظرف النفســي الذي 

الشــاعرة بخلقــه،أي  جو  تقصــدت 
السعادة والتحرر واملرح.

ثالثاً: فاوست جديد
وفــي قصيدة فاوســت، حتكــم ربوبي 
باخمللوق فاوستـ  على الرغم من جبروته 
ـ فهو يصير حالــة من الرفض الروحي، 
الناس، فيصير  الرب، عبر لسان  يبعثها 
فاوســت اضحوكة، وما يهمنا من هذا 
ان الكائن فاوســت أزله الــرب ليصير 
نبياً، والقطة ازلَّ الرب بها امرأة، فصارا 
كائنــني وســطني مهجنني يســكنان 
بني األشــياء األرضية الناعمة واألشياء 

السماوية الهشة الندية، لننظر:
]وانت ......

       تلهث تلهث 
             تلهث 

والرب يضحك .. يضحك .. يضحك[ )3( 
رابعاً: اجلو الشعري

ان اجلو الشــعري للقصيدتني يشــحن 
الوجدان الشعري بقيم فنية أربع:

ـ التعمــق بلغة الــدأب واحلنان االنثوي 
للناضجات واالمهات واجلدات.

ـ التعمد في نشــر البســاطة والفرح 
والدفــق الفطــري جلمال األلــوان عبر 

املظهر اخلارجي للكائن املؤنسن.
ـ اللجــوء الى محفزات القراءة الفاعلة 
عبر توزيع القول الشعري على العفوية 
املنبثة  الطفولية  والبهجــة  والفطرة 
عبر جمل الشعر السردي شبه احلكائي.
ـ التقصــد بخلــق التنغيم املمســك 
إذ   , واالســلوبي  اجلملــي  بالتوافــق 
القصيدة شــّدت عناصر نصها بظرف 
وجداني جغرافي , نفسي يوحي بالكثير 
مما الميكن البوح به على لسان البشر.   

)1( منى الســبع، قذائــف ورقية،احتاد 
االدباء، بغداد، 2018 ص17  ص18

)2( منى الســبع، قذائــف ورقية، احتاد 
االدباء، بغداد،2018 ص18  ص19

)3( منى الســبع، قذائــف ورقية، احتاد 
االدباء، بغداد ،2018 ص44 

اسماعيل ابراهيم عبد

بحنــان أُم وفرحــة طفلة وأنوثة شــعر 
السماء  بني  الشاعرة مبوجوداتها  تتجول 
واألحياء، تلبس قفازاً يغطي ألوان أنويتها، 
لكنمــا )القطة / املرأة( مبا لها من خطم 
وحاسة شم تلّوح لها األماكن من قارات 
بعيدة تعيــد لألرض حيوانهــا املفتقد، 
احليوان الكائن الذي يحتــار في خياراته 
بني تقديس احلياة وتقديس الفراديس في 

الُعال!
قــد نبدد حيرة الشــاعرة منى الســبع 

بقولنا:
)انها تعشــق كائناً هابطاً من الســماء 
يتشــمم بهاء األرض وينــث باملطر على 
األعشــاب فيقيم له مملكــة بني زرقتي 
األرض والســماء، اي زرقة الشعر كحياة 
وزرقــة اخللــود كأبد ســماوي لــألرواح 

الطاهرة احلية كلها!
لنتابــع مشــور األوراق املقذوفــة نحو 
الال شــيء للشــاعرة منى السبع عبر 
قصيدتــني منتقيتني كإجراء تطبيقي ال 

تفضيل فني: 
أوالً: خلق الكائنات بلغة املواء

]قطة الزقاق املدللة انا
على رصيف...

           اتشمس
الصبايا والعجائز االنيقات 

        يتوقفن عندي
يداعنب خطمي الوردي الصغير

ميسدن رأسي[ )1(  
في العــادة ان الشــعر احلديــث يهتم 
العاقلة  للموجــودات غيــر  باألنســنة 
بتغييــر وظيفتها من الســلوك البيئي 
الى الســلوك املعقلن شــبيه السلوك 
البشــري، وبذلك يحصل على ســعادة 
وســعادة  املســتحيلة،  الكائنات  خلق 
التحرر من التزامات البشــر االجتماعية، 
لكن الشــاعرة تعيد االزاحة الشــعرية 
معكوسة، إذ كائن القصيدة يؤكد على:

1 ـ ان القطة هي املرأة املرجوة، اللطيفة 

غالف اجملموعة الشعرية

في العادة ان الشعر الحديث 
يهتم باألنسنة للموجودات 
غير العاقلة بتغيير وظيفتها 

من السلوك البيئي الى 
السلوك المعقلن شبيه 
السلوك البشري، وبذلك 

يحصل على سعادة خلق 
الكائنات المستحيلة، 

وسعادة التحرر من التزامات 
البشر االجتماعية، لكن 

الشاعرة تعيد االزاحة 
الشعرية معكوسة

كائنات الُعال في قذائف ورقية لمنى السبع

قبر ابيض
مــا الذي انا فيه االن مــن هؤالء ومن هو 
ما الذي جاء بي الى هنا وكيف اكون هنا 
ما الذي انا  فيه  وما هذه االســئلة التي 
ال مجيب لها،  هذه االصوات ســمعتها 
ايــام االنفجارات التي نســيتها وانا في 
وطني، هل نســيت تلك الطائرات التي 
كانت تبث ســمومها على غيومنا التي 
بكت ماء  اســودا مثل كحل العني، كم 
من عذابــات انتهت وانــا قابعة هنا في 
هذه الغرفة املضيئة .قيل من في جسده 
خال ســيكون الحقا مصباح يضيء له 

ظالم ليله. 
رقودي طال وما زلت اتنفس بقوة واخاف 
التوقف، وأخشى الظلمة ولكنه يضيئ 
لي ذلــك املصباح الوحيــد في اصبعي، 
عفو اخلال الوحيد في جســدي، رمبا لم 
اكن منتبه له وألهميته، االصوات تتعالي 
واخرى تهبط واخــرى لها وقع اخلوف في 
قلبــي، االضاءة تخفت وتقــوى، دخولي 
لهذا املكان ال فائدة منه هل انا املقصودة 
بهذا املكان، ســأفتح عيناي وارى ما يدور 
حولي، هو ما يزال واقفا قربي، اغمضها 

لرمبــا يأتي غيره اهو يعرفني وهل ســال 
غيري بنفس االســئلة، هو باسم الوجه 
ام عابس، له حلية ســوداء ووجه بشوش 
يا الهي من هــو؟ ... اغمضها مرة اخرى 
عله يتغير حلظة تخيلت اني في مصنع 
للصراخ لصيق بالذاكرة التي لم تنسى 
يوما تلــك اللحظات احلرجــة يوم كان 
الصراخ املتنفــس الوحيد لها تخرج من 
مجلس عزاء الى اخــر، ماهذه الذكريات 
املوجعة  وملاذا تتذكرها ومن اتى بها الى 
هنا، وما هذه البقعة التي زرعت انا فيها، 
نعم انا اتيت بقدمي نعم، ابتسم بوجهي 
مناديا علــى زميله ارفعهــا من االرض  
سقطت ســهوا من سريرها، الذي حترك 
بفعل األنفجارات القوية التي هزت  بيتنا 
الكبير، استرجعت ذاكرتها  اثر االنفجار 
كان مؤملــا وكل اعضائهــا تنهــش في 
بعضها مــن االلم، صحت من غيبوبتها 
االجبارية، نعم كل جســدها يتألم من 
اجل قلبهــا وعقلها احلياة اجهضت كل 
احالمهــا، ولكن االضــاءة قوية في هذه 
الغرفــة الصغيرة اهي قبرهــا؟ هي بال 

ذنوب وخاليــة من الســواد في وجهها 
لها عطر واضح ميأل املكان، بدأت تشــم 
وبدا انفها يتجرع العطــر كما اجلائع او 
العطشان كيف يشــرب بقوة حتى انه 
يريد ان يشــرب كل شــيء. هي حتاول ان 
تسحب كل الهواء في هذه الزاوية. تلك 
الليلــة باتت ذاكرتهــا املعطوبة مصدر 
ازعاجها، اجلامعة االعدادية املتوســطة 
االبتدائية بدأت الذكريات تلقي بنفسها 
امامها وهي وســط الضجيج واالصوات 
تتذكر وقفة يــوم اخلميس ورفعة العلم 
والســيدة التي متســك الســالح بقوة 
بخالفهــا التي تضــم راســها ما بني 
ذاتها تســمعها  االصوات  صديقاتهــا. 
االن، اجلامعة وذلك الشــاب ببيته احملاذي 
لبيت جدها، املغازل على طول اللحظة، 
تلك الفتاة الثريــة ومعاناتها مع الفقر 
الذي ذكرها  تعانيه، ما  الذي  االنســاني 
بأشــيائها، اهي الذنــوب الكثيرة؟ اهو 
املنكــر والنكير، هنا واحد لــم يتزحزح 
وهو قرب الغرفة البيضاء هو يبتســم، 
هل محى اهلل لي الذنوب وهل سأســير 

على السراط املستقيم الذي تذكره امي 
في صالتها مذ وعيــت عليها كذلك، ان 
سألته يجيبني، ومن انا ليجيبني انا هنا 
في هذه الغرفة املليئة بالضوء الذي ميأل 
الكون جمال، انا هنا لوحدي اجترع اخلوف 
لوحدي وهذه االصوات اخلائفة والتنهدات 
انا هنا لوحدي ال يســمعني اال الواقف 
امامــي وال يهمه صراخي، ارجوك مد لي 
يد العون، يا الهي كن قربي انتهت ذنوب 

العاملني لتبدأ معي.
ما هذه االلفــة العجيبة مع املكان رغم 
ضيقه انه بارد كأني وســط قطعة ثلج 
تذوب شــيئا فشــيئا واملاء ينــزل على 
وجهي، هل ما تزال مالبســي لم تتغير 
من شــدة املكان وضيقه، هل ... وما هذه 
االســئلة، هي دموعي ال أســتطيع مد 
ذراعي لألعلى او امســح القطرات التي 
وقعت على وجهي، من صاحب الصدرية 

البيضاء.
العاصفة  وهــدأت  الضوضاء،  توقفــت 
الكونيــة هل انا فــي حلم، بــل أكثر. 
نعم انــا في الواقع، ما هــذه اخلزعبالت 

التي تدور فــي مخيلتي انا مثل العجائز 
سكت الصوت الزاحف نحو أذنّي، كيف 
اقاتــل اخلوف االن ما الــذي انتهى احلرب 
ام العــذاب ومــن كان يصــرخ، اهي انا، 
توقف نهائيا فتح الباب وبدأت اشــعر ان 
شيئا يســحبني الى االرض، ال أستطيع 
املقاومة ارفس بقدمي وانا اقاتل علّي ان 
ال اذهب الى االرض الى العذاب هل كانت 
هذه عذابات املمات؟ مد لي يدك ارجوك! 
بــدا صراخها يعلو في املــكان ويتعالى 
اللهاث فــي صدرها، فمــا كان منه اال 
أن ســحبها وطمأنتها قائــال ال عليك 
املهم ان تكوني بخيــر. هدأت األصوات، 
وانا بقيت  هل ذهبوا جميعا للجحيــم 
لوحدي هــل انتهى عذابهــم؟  تتطلع 
الى مــا حولها وهي حتاول ان تســتعيد 
ذاكرتها املعطوبة، ضحكت كثيرا ملا رأته 
من احالم وكوابيس واصوات تتعالى كل 
حلظة، غــادرت اجلهاز وهي تضحك فيما 
تضع يدها على كتف الطبيب املشــرف 
على جهاز الطبق احملوري اخلاص بأمراض 

املفاصل.

رجاء الربيعي

لم يخطر في بالهــا يوما ان تكون ضمن 
مدارات املالئكة وممــن تراقب من قبلهم، 
وتارة تســمع  وتارة تصمت،  تارة تضحك 
صــراخ اطفال ورمبا نســاء ورجــال، اهو 
العذاب، اهو تقــاذف الذنوب، هل هي في 
دوامة الناس التــي ال تنتهي، هل هي في 
جهنم ام في اجلنة؟ البياض ساطع يذهل 
النظــر ويجعل العني تدمــع، اتبكي من 
شدة الفزع، املوت، الصوت االكبر واالعلى، 
قالوا انها ســتراهما واقفان امامها وقيل 
لهــا ســتخافني منهما، لكــن االنتظار 
يقلقهــا، وقف امامها مثــل جبل ثلجي 
ناصع البياض، ملتٍح وجبينه عال وشعره 
اســود ويرتدي ســترة بيضاء لــه عينان 
واسعتان رمبا ال تضاهيان بوسعهما احلياة 
بطولها وعرضها. له ابتســامة عريضة، 
تلــك االصــوات اللعينــة تختــرق االذن 
وتســعفها اخرى بأعلى مــن االولى  رمبا 
عذاب ورمبا ضحك ولكنه صوت عال ياربي 
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كرد في سوريا

* يقــال بــأن كرد ســوريا ليســوا 
منظمني من الناحية السياســية 
بني  والءاتهــم  تتــوزع  وأكثرهــم 
األحــزاب الكردســتانية العراقية 

والتركية، ما مدى صحة ذلك؟
- هــذا ليــس صحيحــا، فاألحزاب 
بدعم  تأسست  الســورية  الكردية 
البداية  وإيــران. في  العراق  من كرد 
زبيحي  وعبدالرحمن  أنا  ســاهمت 
والشــاعر هزار موكريانــي بدور في 
هناك  الكرديــة  األحزاب  تأســيس 
األحزاب  تلــك  وقعــت  ولألســف 
كغيرها حتت تأثير البارتي، وبســبب 
سياسة )اجلاللية واملالئية( إنقسموا 
بدورهــم الى ثــالث أو أربــع أجزاء، 
وأعتقد بأن النظام السوري بدأ أيضا 
بالتدخــل لتفتيت تلك األحزاب الى 
فئات صغيــرة. اآلن هناك ثمانية أو 
تسعة أحزاب كردية صغيرة بسوريا، 
ولألســف ليس بينهــم حزب قوي 
صفوفها  توحيد  يســتطيع  وكبير 

وتوحيد الشعب.

* وملــاذا فشــلت في حتقيــق ذلك 
برأيك؟

- فــي فترة مــن الفتــرات حني لم 
احلريات  العراق  تكن في كردســتان 
والقمع  الظلم  وســاد  السياسية 
واإلضطهاد، كانت أحزابنا التختلف 
عنهم بشــيء، ولكــي تتمكن من 
جمــع العــدد األكبر من الشــعب 
حواليــك يجــب أن تتوفــر احلريات 
السياســية كي تستطيع التحرك 
األحزاب  اليلتف حول  الشــعب  ألن 

هكذا جزافا.

* املطالب الكردية بسوريا ليست 
معقدة الــى درجة تعجز احلكومة 
هنــاك عــن تلبيتها، فلمــاذا هذا 
املوقــف مــن احلكومة الســورية 

برأيك؟
- كانت ســوريا منذ البداية مركزا 
حلركة القوميــة العربية، وقاد هذه 
احلركة مشــيل عفلــق وآخرين من 
الذين  وهؤالء هم  املسيحيني  رفاقه 
شــرعوا وإســتنوا الفكر التطرفي 
العربــي وصاغــوا مباديءاحلركــة 
القومية العربيــة العنصرية والتي 
مازالت سائدة الى اليوم. وما مييزهم 
هــو قولهــم "ان املواطنني من غير 
العرب الساكنني في الوطن العربي 
يجب أن يكونــوا عربا أو يطردون من 
السياســة  هذه  العربية"!  البلدان 
العنصريــة البغيضة ســائدة بني 
عرب ســوريا وكذلك بــني الطائفة 
العلويني  العــرب  ولكن  الســنية، 
اليفكــرون هكــذا جتاه الكــرد بل 
يتعاطفــون معهم. فعلى ســبيل 
املثــال إذا صادفت موظفني أحدهما 
فورا  واآلخر علوي، ستشعر  ســني 
بأن العلوي يتعاطف معك أكثر من 

السني.

*كانت لك عالقــات قوية ومتميزة 
مع القيادات السورية وعلى رأسها 
مع الرئيس السابق حافظ األسد، 
فلمــاذا لم تســتغل تلك العالقة 
الكرد  إخواننا  لصالــح  لتوظفها 

السوريني؟
- لــم أتــردد للحظة عــن فعل ما 
أســتطيعه سواء بالنســبة لكرد 
ســوريا أو لكرد تركيا، وفي احلقيقة 
الكشــف  أود  ثابتة  عندي قناعــة 
عنها االن وهي، أنني أعتقد بأن هناك 
ربطا محكما بني املســألة الكردية 
في كل من ســوريا وتركيــا. فكرد 
ســوريا ليست لهم رقعة جغرافية 
متصلــة، فلو نظرت الــى اخلارطة 
ستجد بأنهم اليعيشون على أرض 
احلســكة  منطقة  ففــي  معينة، 
هناك كرد، وبجنبهم يعيش العرب، 
وفي أغلــب املناطق يعيــش الكرد 
متفرقني بني العرب. أضف الى ذلك 
أن الغالبية العظمى من كرد سوريا 
جاءوا أساســا من اجلانــب التركي، 

ولذلــك أعتقــد بأن حترر الشــعب 
بتحرر  السوري مرتبط متاما  الكردي 
كردستان،  بشمال  الكردي  الشعب 
القيادات  ولذلك بذلت جهدا إلقناع 
في  الكردية  احلركة  بدعم  السورية 
اجلانــب التركي الى جانــب دعمنا 
نحــن، وإعتبرت هذا الدعم أولى من 
مطالبــة القيادة الســورية بتلبية 
مطالب الكرد هناك، ومع ذلك فقد 
تطرقت معهم الى املسألة الكردية 
في ســوريا في مناســبات عديدة 

سنحت فيها الفرصة لذلك.

اإلحتاد الوطني و دول اجلوار و 
فلسطني

املسألة الفلسطينية والعرب

* يعرف عنك تعاطفك و صداقتك 
مع العــرب، حتى أنــك متهم من 
بعض األطراف بأنــك )عروبي(، من 
أين وكيف ولد هذا اإلنطباع عنك؟

- إذا كان القصــد مــن إتهامي بـ 
للشــعب  دعمي  نتيجة  )العروبية( 
العربــي، فأنا أحب ذلــك، وأمتنى أن 
حريتهم  حتقيق  فــي  العرب  ينجح 
ســأرد  و  الدميقراطية،  ووحدتهــم 
عليك بالعبارة الشــهيرة )إتهام ال 
أنفيه وشــرف ال أدعيه(. فمنذ فترة 
مبكرة جــدا حني كنــت في كلية 
مع  متينة  عالقة  أسســت  احلقوق 
مجموعة مــن الطلبة العرب الذين 
التوجهات، وكنت  ميثلون مختلــف 
مؤمنا بــأن القضية الكردية لن حتل 
بل  دميقراطي،  إطارعــراق  في  فقط 
البــد وأن يحظى أي حل بهذا اإلجتاه 
بدعم ومساندة القوى العربية ألننا 
بحاجة فعال الى هذا الدعم لضمان 
بعد  وخاصة  املطروحة،  احللول  جناح 
تطور وتقدم احلركة القومية العربية 
على يد عبدالناصر، وأعتقد بأن أحد 
شروط حترر العراق وكردستان هو أن 
تكون لنا عالقات متميزة مع حركة 

التحرر العربية.
فــي الفترة التــي كانــت عالقتنا 
الشيوعي  باحلزب  محصورة  احلزبية 
فقــط، ســلكت طريقــا مختلفا 
لتوســيع نطاق  اآلخرين  رفاقي  عن 
عالقاتنا لتشــمل غير الشيوعيني، 
مع  العالقــات  تأســيس  وبخاصة 

القوميــني العرب. وأظــن بأننا في 
اإلتصال  بدأنــا   1954 عــام  بدايات 
بحــزب البعث العربي اإلشــتراكي 
وكان ذلك أثنــاء لقائنا ببعثيني في 
دار املعلمني العالــي، هناك إلتقينا 
وشــاركناهم  أعضائهم  ببعــض 
إجتماعات الطلبــة وكنت أحدهم 
وحتدثت عن األخوة العربية الكردية، 
وأوضحــت لهم بأن األســاس الذي 
يجــب أن تقوم عليــه العالقة بني 
هاتني القوميتني هو ما ذكره اإلستاذ 
إبراهيــم أحمد في كتابــه )األكراد 
تقرير  اإلعتــراف بحق  وهو  والعرب( 
املصير للشــعبني وتثبيتــه، فبدال 
من فرض إحتاد قسري بني الشعبني، 
يفتــرض أن يكون اإلحتــاد إختياريا 
و بــإرادة حــرة للشــعبني لضمان 
التعايش األخــوي بينهما. وفي عام 
1955 حني سنحت لي فرصة السفر 
الى اخلارج، حاولت بناء العالقات في 
ولكننا  القومية  األحزاب  مع  سوريا 
لم نحقق النجــاح املطلوب. ولكن 
في عام 1957 كنت أيضا في سوريا 
و كان معي كمال فؤاد و عبدالرحمن 
زبيحي و هــزار الشــاعر، وذات يوم 
كنا نتمشى بالشــارع حني واجهنا 
األستاذ صديق شنشل و معه فؤاد 
الركابي، األول كان ســكرتيرا حلزب 
لرئيس حزب  نائبــا  واآلخــر  البعث 
اإلســتقالل، وجاءوا للمشاركة في 
املؤمتر القطــري العربي وكانوا على 
معرفة سابقة بزبيحي، و بخع سالم 
و كالم تعرفنــا بهم، ثم جلســنا 
مبكان وســألونا "ملاذا ال تؤسســون 
عالقة مع القوى القومية العربية"، 
قلنا "نحن نرحب بذلك كثيرا، ولكن 
النعرف من أين نبــدأ"؟ قالوا "دعوا 
هــذا األمر لنا، ســنرتب نحن لكم 
هذا األمــر"، ونظموا لنا سلســلة 
وأخذونا  واللقاءات،  اإلجتماعات  من 
معهم للقاء أكرم احلوراني الذي كان 
حينذاك رئيســا للبرملان الســوري، 
إليه،  وزبيحي وكمال فؤاد  أنا  ذهبت 
وهو  متواضعا جدا  منزلــه  ووجدنا 
رجل بســيط وطيب املعشر، وأوحى 
لنا بأنه يعرف الكثير عن الشــعب 
"أنا في مدينتي حماه  الكردي وقال 
لي عالقــة جيدة مع الكــرد هناك، 
وعددهم كبيــر، وكانوا على إتصال 

معي حني كنت في حزب عربي آخر 
قبل تأســيس حزب البعــث". كما 
إلتقينا الحقا بعبداحلميد الســراج 
الذي كان مسؤوال عن اإلستخبارات 
الســورية وأحــد الضبــاط األحرار 
املتنفذين وله عالقــة مع الكرد ألن 

زوجته كانت كردية.

* وهــل كانــت لديهــم توجهات 
إلقامة العالقة مع الكرد؟

- نعــم، فعلى ســبيل املثــال كان 
هناك مخطط يجول بذهن السراج 
لتحقيق تعاون كردي عربي، وقال لنا 
"يجب أن ندعم النضال الكردي في 
العــراق وإيران وتركيــا لكي نضمن 
تعاونا مشــتركا ومنضي إتفاقا بني 
أن  الشعبني". وســألناه عما يجب 
نفعله في هذا اجملال؟ فإقترحنا عليه 
الرئيس جمال عبدالناصر  يلتقي  ان 
باملال  الــى موســكو  زيارته  أثنــاء 
مصطفى البارزاني ويتفقا معا حول 
هذا التعــاون، حينها سيســهالن 
علينــا األمر، ورحــب مبقترحنا وقال 
"ســأوصل هذا اخلبر الى مصر". أما 
حول ســوريا فقد كان لديه مقترح 
آخر وقال "كرد سوريا ليست لديهم 
وموحدة،  متصلــة  جغرافية  رقعة 
وهم متفرقون هنا وهناك وأعدادهم 
قليلة، ولكــن بإمكانهم أن يقوموا 
بــدور مهم جــدا إذا مــا إنخرطوا 
بحزب كردســتاني تركي أو سوري". 
وكان يستحســن فكرة وجود حزب 
كردســتاني تركي والمانع أن تكون 
مقراته داخل سوريا يستقطب كرد 
ســوريا أيضا، ويستطيع أن يساعد 
ســوريا أيضا ويدعم سياســاتها. 
وكان السراج يرى بأنه في اليوم الذي 
يتحرر فيه شعب كردستان تركيا فإن 
مسألة احلدود هذه ستحل، فحينها 
باألســكندرونة  العرب  ســيطالب 
وستقع بيد الكرد، وسيطالب الكرد 
حينها  القومية،  بحقوقهم  عندها 
إما نتفق أو نقــدم تنازالت متقابلة، 
نقدم لهم اإلســكندرونة و يتنازلوا 
عــن القامشــلي واجلزيــرة، وحول 
العراق أبــدى دعمه لبــدء النضال 
إســتعدادهم  عن  معربا  املســلح 
لتجهيزنا بالسالح وتأمني التدريبات 
العســكرية لعناصرنا، وعلى  هذا 

األســاس عملنــا مع كرد ســوريا 
لتأســيس حــزب يجمعهم كلهم 
أن  إتفقنا  العراق  كردســتان  وحول 
نعود ونفكر في مسألة تفجير الثورة 
ضد حكومــة نوري الســعيد، وأن 
يدعمنا الســوريون واملصريون، حتى 
الدقيقة  بالتفاصيل  حتدثــوا  أنهم 
حول تشــكيالت البيشــمركة وما 
ستحتاجها من األســلحة والعتاد 
واألموال، وقال الســراج "ســنؤمن 
مهربني  وهنــاك  لكم كل شــيء، 
يســتطيعون أن يوصلوا لكم تلك 
الــى داخــل األراضي  املســاعدات 
العراقيــة"، وبالطبــع رضينا بهذه 
زبيحي لكي  املقترحــات، وكلفنــا 
السوريني  يكون ممثلنا لإلتصال مع  

واملصريني.

* ماعدا هذه النشاطات، هل قمتم 
بأي حتركات سياسية أخرى؟

- نعم، كان هناك أمران حققناهما، 
األول هو مشاركتنا بكونفرانس عقد 
في اليونان للشعوب غير املستقلة، 
وأوفدنا السيدة روشن بدرخان ممثلة 
عن الكرد، وأوفد مشيل عفلق ممثال 
عن ســوريا الى نفس املؤمتر، وحتدث 
هنــاك بشــكل إيجابــي، وروت لنا 
وإستغربنا  تفاصيل ماقال،  روشــن 
يتحدث عفلق  احلقيقة كيــف  في 
بهذا الشكل اإليجابي عن القضية 
الكردية. أما األمــر الثاني فقد كان 
مقــررا أن يعقد فــي القاهرة مؤمتر 
بالعام املقبل بإســم )مؤمتر التعاون 
األفرواآلســيوي(، وإقترحنــا زبيحي 
ليشــارك فيه ممثال عن الكرد، وفعال 
ذهب الى القاهرة ولكنه لم يستطع 
املشاركة كممثل للكرد، ولكن أنور 
السادات الذي ترأس املؤمتر إلتقى به، 
كما عقد لقاءات متعددة مع ممثلي 
بعض األطراف األخرى وحتدث إليهم 

حول املطالب الكردية.
وفــي هذا اجملــال أيضا بدأنــا ببناء 
العالقــة مــع اجلانب املصــري في 
ذلــك العــام، أي عــام 1957، فقد 
حتدثنا الى كمــال الدين رفعت أحد 
الضباط األحــرار وهو صديق مقرب 
تلك  وســاهمت  عبدالناصر،  مــن 
الكردية  اإلذاعة  بتأســيس  العالقة 
بالقاهرة والتي لعبت دروا كبيرا في 

املنطقة وفي كردستان ألنها كانت 
العربي  العالم  في  الوحيدة  اإلذاعة 
التــي تتحدث بروح وطنيــة وثورية 
وتعريفها  الكرديــة  القضيــة  عن 
باألوســاط العربيــة وكذلــك بث 
الدعايــات لصالح األخــوة العربية 

الكردية.
وهكذا ترى بأننــي قبل ثورة 14 متوز 
كنــت مؤيدا لتمتــني العالقات مع 
اإلختياري  اإلحتاد  العرب على أساس 
واإلعتــراف بحــق تقريــر املصيــر 
لشــعبنا في إطار دولــة فدرالية أو 
كونفدرالية.ومازلت أعتقد بأن الكرد 
يجــب أن تكون لهــم عالقة جيدة 
وقوية بالشعوب العربية وخصوصا 
مع القــوى الوطنية والتقدمية في 
حتول  وقياداتها.لقد  وســوريا  مصر 
تأميم قناة  عبدالناصر بعد إعــالن 
الســويس وصموده أمــام العدوان 
الثالثي الى بطل قومي، ولذلك رأينا 
بــأن تقوية العالقة معه ســيخدم 
وتدعــم عالقة  القومية  قضيتنــا 
األخــوة العربيــة الكرديــة، وعليه 
أستطيع القول بأنني كنت ومازلت 
مــن أنصــار بنــاء عالقــات أخوية 
ونضاليــة بــني الشــعبني الكردي 

والعربي.

* رغــم هذه املشــاعر اإلنســانية 
منك، ولكن أغلبية القوى العربية 
و الــدول العربية عمومــا لم تكن 
مواقفهــم إيجابية جتاه املســألة 
الكرديــة وحلد اليوم، ألم تؤثر فيك 
هــذه املواقــف لتغير رأيــك بتلك 

األوساط العربية؟
- ال، فالــدول العربيــة فيها أحزاب 
متعددة ولها مواقف وآراء وتوجهات 
التي  مبادئهــا  ولــكل  مختلفــة، 
تختلف عــن اآلخر، فعلى ســبيل 
املثال هناك أحزاب سنية في سوريا 
الشــوفيني  الفكر  عليهــا  يغلب 
العلويني  وســط  ولكن  التعصبي، 
العرب  بــني  وكذلك  شــيوعا.  أقل 
املصريني يكاد يكون مثل هذا الفكر 
معدوما متاما، وبالطبع هناك بعض 
بعض  من  تبدر  الشوفينية  املواقف 
األحــزاب القوميــة العربيــة ضد 
الكرد، ولكن في الوقت عينه هناك 
للشعب  وداعمة  مواقف مشــرفة 

العادلة، فحني  الكــردي وقضيتــه 
ذهبنا أنا و فؤاد عــارف ضمن الوفد 
العراقي الى مصر وإلتقينا بالرئيس 
جمــال عبدالناصر عــام 1963 قال 
التي قدمها جالل  لنا "التوضيحات 
الذاتي لكرد  طالباني حول احلكــم 
العراق أنا موافق عليها" وقال نفس 
الــكالم فــي مقابلته مــع جريدة 

)لوموند( الفرنسية.
ولــو طالعت كتاب طالب شــبيب 
سترى بأنه يشير الى "أن عبدالناصر 
قال لنا، أنتم الشباب العرب إقتدوا 
بجالل طالباني، فما رأيناه وملســناه 
منــه نريد أن نلمســه ونراه منكم 
أنتم الشــباب العــرب". مبعنى أنه 
ضرب بي مثال)1( وهكذا حني أصبح 
عبدالناصر زعيــم العرب األكبر لم 
يتــردد في إســتقبال الوفد الكردي 
وأبدى إستعداده لفتح مكتب كردي 
بالقاهرة وأعلــن صراحة معارضته 

للحرب ضد الشعب الكردي.
العرب  أن  هذه األمــور تدلل علــى 
ومواقفهم ليســت واحــدة، فرجل 
عظيــم مثل عبدالناصــر كان ضد 
احلرب على الشــعب الكردي ودعم 
احلكــم الذاتي فــي العــراق وحل 
عادال.  الكردية حال سلميا  القضية 
أضــف الى ذلــك أنه كانــت هناك 
عــدة أحــزاب عربية أخــرى تغيرت 
مواقفهــم بعد لقائــي بهم مثل 
حركة القوميــني العرب التي كانت 
حركة كبيرة على الساحة العربية، 
مع  املتميزة  عالقاتــي  وســاهمت 
عبداإللــه النصراوي و هاني هندي و 
محسن إبراهيم و الدكتور أدريس أن 
تغير نظرتهم الى القضية الكردية 

و نحصل على دعم أحزابهم لنا.
علــى العمــوم كانــت عالقتنا مع 
العــرب جيدة ومفيــدة لقضيتنا و 
لتوضيــح أبعادها للجانب العربي و 
كســب تعاطفهم، و طبعا اليخلو 
أي طرف أو مجموعة حتى بيننا نحن 
من اآلراء واملواقــف املضادة، فلدينا 
جحــوش مرتزقة هم مــن جلدتنا 
لكنهــم حاربونــا وقاتلونا.وأعتقد 
بأن التعاطف العربــي مع قضيتنا 
ســاهم في تقدم القضية الكردية 
بخطوات كبيــرة نحو األمام، وعليه 
فلســت نادما للحظة عن عالقاتي 

ومواقفي جتاه العرب.

* أنت طــوال حياتك السياســية 
كنــت أحــد الداعمــني للقضية 
الفلســطينية، وفي السبعينيات 
كنــت قريبا منهــم وباألخص مع 
اجلبهــة الشــعبية، وعملــت في 
صحافتهــم و كنــت عضــوا في 
)الهدف(، بعد  هيئة حترير مجلــة 
كل ذلك هل أنــت راض عن موقف 
القضيــة  جتــاه  الفلســطينيني 

الكردية؟
- يجــب أن ال ننظــر الــى جميــع 
بعــني  الفلســطينية  الفصائــل 
واحدة، نعم أنا كنت مقربا جدا من 
اجلبهة الشعبية وكذلك مع اجلبهة 
الدميقراطيــة وكانــت مواقفهــم 
إيجابية جدا جتــاه قضيتنا مبا فيها 
حقنا بتقرير املصير وعارضوا القتال 
ضدنا وأيدوا حقوقنا وحصولنا على 
حكم ذاتي حقيقــي. على العموم 
لم تكن بني الفصائل الفلسطينية 
الكرديــة، حتى  أعــداء للقضيــة 
بــني بعض قيــادات حركــة الفتح 
الفلســطينية كان لنــا أصدقــاء 
يؤيدون حركتنا وحقوقنا ويتعاطفون 
معنا للحصــول على احلكم الذاتي 
بالعراق. رغم أن تلك العالقات كانت 
تشهد في بعض األحيان مدا أو جزرا 
بسبب العالقة بينهم وبني األنظمة 
العموم كانت  ولكن على  العراقية، 

مواقفهم إيجابية.
وأنــا عملت مع اجلبهة الشــعبية 
لســنتني وكنت عضوا بهيئة حترير 
)الهــدف( وكل همي حينذاك هو أن 
القوى  أكبر دعــم من  أحصل على 
قضينــا  لصالــح  الفلســطينية 

القومية املشروعة.

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام 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 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 62

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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جمال عبد الناصر حافظ األسد

في فترة من الفترات حين لم تكن في كردستان العراق الحريات السياسية وساد 
الظلم والقمع واإلضطهاد، كانت أحزابنا التختلف عنهم بشيء، ولكي تتمكن 
من جمع العدد األكبر من الشعب حواليك يجب أن تتوفر الحريات السياسية كي 

تستطيع التحرك ألن الشعب اليلتف حول األحزاب هكذا جزافا
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مدريد ـ وكاالت:

على ضيفه  مدريــد  ريال  تغلب 
أهداف  بثالثة  أالفيس  ديبورتيفو 
من دون رد مقابل مساء أول أمس 
في املرحلة الثانية والعشرين من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
وافتتح الفرنســي كــرمي بنزمية 
النتيجة )30( مستثمرا متريرة من 
الشاب سيرخيو ريغيلون، قبل ان 
فينيســيوس  البرازيلي  يضيف 
عرضية  بعد   )80( الثاني  الهدف 
من اسينســيو، وفــي الدقيقة 
الضائع  بــدل  الوقت  من  االولى 
وقــع ماريانو دياز علــى الهدف 

الثالث.
وهــو الفوز الرابع علــى التوالي 
لريال مدريد والثالث عشــر في 
الــدوري ليرفع رصيــده الى 42 
الثالث مقلصا  نقطة في املركز 
مدريد  أتليتكو  وبني  بينه  الفارق 
بعد خسارة  نقطتني  الى  الثاني 
االخير امام بيتيس بهدف وحيد، 
وبفــارق 8 نقاط عن برشــلونة 

املتصدر.
ورفع بنزمية رصيده إلى 6 أهداف 
في  األخيرة  األربــع  املباريات  في 
مختلــف املســابقات، وإلى 10 
املوســم  الليغا هذا  أهداف في 
فلحق مبواطَنيه أنطوان غريزمان 
)أتلتيكو مدريد( ووســام بن يدر 
)سلتا  اسباس  وياغو  )إشبيلية( 
الرابع على  املركــز  إلــى  فيغو( 
الئحة الهدافني.وبحسب شبكة 
»أوبتــا« لإلحصائيات، فإن الريال 
أصبح أكثر فريق في الليجا، هذا 
املوســم، يخرج بشباك نظيفة 
من معقله، برصيــد 8 مباريات، 

بالتساوي مع أتلتيكو مدريد.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
بنزميا ســجل  لإلحصائيات، فإن 
في آخر 4 مباريــات لريال مدريد 
 6 املســابقات،  فــي مختلــف 
أهداف، وهي أفضل سلسلة له 

2017، حني سجل في  يناير  منذ 
5 مباريات على التوالي.. وأشارت 
الشــبكة، إلى أن بنزميا ســجل 
10 أهــداف خالل 22 مباراة لريال 
ما  املوســم، ضعف  مدريد هذا 
ســجله في 32 مباراة املوســم 

املاضي.
ريال  مهاجم  دياز،  ماريانو  وأعرب 
مدريد، عن ســعادته بتسجيله 
على   )0-3( الفــوز  لهدف، خالل 
الليجا. أالفيــس، في  ديبورتيفو 
»مونــدو  صحيفــة  ونقلــت 

ديبورتيفــو« الكتالونية، عن دياز 
قوله: »أنا سعيد للغاية بالعودة 
العودة  والتسجيل.. كنت أحاول 
دام  غياب  بعــد  للفريق،  مجددا 

شهرين«.
وأضاف: »أنا ســعيد باحلب الذي 

دائًما.. في  لنا اجلمهــور  يقدمه 
املالبس نحــن قريبون من  غرفة 
بعضنا البعض، ونعلم أن جدول 
بإمكاني  املباريات معقــد، لكن 
املســاهمة بالقتــال والقوة، إذا 

احتاجني املدرب )سوالري(«.
وبهذا االنتصــار، رفع ريال مدريد 
في   ،42 النقطــة  إلــى  رصيده 
املركــز الثالث، على بعد 8 نقاط 
عن برشــلونة، املتصدر، في حني 
 32 أالفيس عند  ديبورتيفو  جتمد 

نقطة، في املركز السابع.
من جانبه، أضــاف إيبار 3 نقاط 
لرصيده، بعد أن حقق فوزا كبيرا 
علــى حســاب ضيفــه جيرونا 
بثالثة أهداف دون رد، مســاء أول 
أمس على ملعب )إيبوروا( ضمن 
اجلولة الـ22 بدوري الدرجة األولى 

اإلسباني لكرة القدم »الليجا«.
الشوط  الباسكي  الفريق  أنهى 
األول متقدمــا بهدف ســجله 
املهاجم روبني بينيا في الدقيقة 
الشــوط  دقائق  أولــى  37.ومع 
البرازيلي  املهاجم  أضاف  الثاني، 
اخملضــرم تشــارلز ديــاز الهدف 
الثاني ألصحــاب األرض، قبل أن 
يعود نفس الالعب ويهز الشباك 
بهدف شخصي ثاٍن وثالث إليبار 
في الدقيقــة 57 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يعود إيبار لتذوق 
طعم الفــوز بعــد التعادل في 
اجلولة املاضيــة أمام ليجانيس.

نقطة   29 الفريق  رصيد  وأصبح 
في منتصف الترتيب.

في حني تكبد الفريق الكتالوني 
التوالي،  على  الثالثة  خســارته 
ليظل  املوســم،  هــذا  الثامنة 
رصيده عند 24 نقطة في املركز 

الـ16.

إيبار يزيد أوجاع جيرونا بثالثية في الليجا

ريال مدريد يفوز للمرة الرابعة
 تواليًا.. وبنزيما يحقق رقمًا مميزًا

بنزمية ملوحا بالنصر

نيويورك ـ وكاالت:
أحرز فريــق نيوإنغالنــد باتريوتس لقب »ســوبر بول 
2019« عقب تغلبه على لوس أجنلوس رامز )13-3( في 

املواجهة الكبرى التي أقيمت أمس.
خرجت املباراة متوسطة املستوى إلى حد كبير وتعد 
من أقل املواجهات مــن حيث عدد النقاط احملققة في 
تاريخ الســوبر بول وشــهدت » Touchdown« وحيد 
وذلك بســبب التركيز الدفاعي التــام الذي خاض به 

الفريقان املواجهة.
واللقب هو الســادس في تاريــخ باتريوتس بعد أعوام 
)2001 – 2003 – 2004 – 2014 – 2016( فعــادل بذلك 
رقم فريق بيتسبرغ ستيلرز املتوج ست مرات من قبل 

آخرها كان عام 2008.
واللقب هو الســادس أيضاً ألســطورة كــرة القدم 
األميركية وفريق باتريوتس  توم برادي البالغ من العمر 
41 عاماً، والــذي أصبح أيقونة رياضيــة في الواليات 
املتحــدة، وأضاف هــذا اللقب مزيداً مــن اجلدل حول 
موعــد اعتزاله، حيث يرى الكثيــرون أنه الزال في أوج 

مجده وعطائه.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن حامــل لقب الــدوري القطري لكــرة القدم 
األحد تعاقده مع الياباني شــويا ناكاجيما مهاجم 
الرســمي  املوقع  البرتغالي.وذكر  بورتيمونينســي 
للدحيل »أكمل النادي كل تفاصيل صفقة انضمام 
الالعب الياباني شــويا ناكاجيما لصفوف الدحيل 
قادماً من نادي بورتيمونينســي البرتغالي، بدالً عن 
احملتــرف الكــوري اجلنوبي نام تاي هــي الذي تعرض 
لإلصابــة بقطع فــي الرباط الصليبــي في الفترة 
املاضيــة وانتهى موســمه مــع النادي«.ولم يحدد 
النادي مدة العقد وإن كانت وســائل اإلعالم تتحدث 
عن التعاقد معه حتى نهاية املوسم احلالي.وشارك 
ناكاجيما في التدريبات اســتعداداً للقاء السيلية 

السبت املقبل في املرحلة السادسة عشرة.
وبات ناكاجيمــا الوافد اجلديــد الثاني في صفوف 
الدحيل بعــد املغربي املهدي بنعطيــة القادم من 
البرازيليني لوكاس  إلى  يوفنتوس اإليطالي، وانضما 
واملغربي  وإدميلســون )جنــاح(  منديز )قلب دفاع(، 

يوسف العربي هداف الفريق.

باتريوتس يتوج 
بلقب سوبر بول

الدحيل يتعاقد مع 
الياباني ناكاجيما
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ابدى مدرب املبارزة التونســي، 
زياد احملجوب، سعادته بالتعاقد 
املركزي  االحتــاد  مع  جديد  من 
منتخبات  لقيــادة  للمبــارزة 
في  العربــي  الســيف  فئــة 
االســتحقاقات املقبلة، مبينا 
تكون  ان  إلــى  يســعى  انــه 
التجربــة التدريبية الثانية له 
باإلجنازات،  حافلــة  العراق  في 
مشيرا إلى رحلته األولى كانت 
واســتمرت  بالنجاحات  غنية 
ملدة ســنة و4 أشهر في عامي 
حتقــق  وفيهــا  و2010،   2009
للعراق أول وســام فضي لفئة 
في  فرقيا  العربــي  الســيف 
اقيمت  التي  العربية  البطولة 
بعد مالقاة   2009 في ســوريا 
املباراة  املنتخب الكويتــي في 

النهائية.
واشــار في حديثه لـ »الصباح 
اجلديــد« بأول وحــدة تدريبية 
إلى  أمس  وصوله  بعد  يجريها 
بغــداد، إلى ان رحلتــه االولى 
اســتمرت في االشــراف على 
العمرية  الفئــات  منتخبــات 
وحقق  والفتيات  واملتقدمــن 
الفريق حينها الوسام الذهبي 
للناشــئ حمزة حبيب والثاني 
فرقيا وبطولة اسيا وصل فيها 
حمــزة لدور الـــ 32 في العام 
النجاحات  مــن  وغيرها   2010
التي ســجلت تفوقــاً عراقياً 

مستحقاً.
واوضح انه يشــعر بالفخر في 
عودته إلى العراق،  واصفا بالد 
العروبة  بكــرم  الرافدين  وادي 
احلقيقي، ملــا وجده من ترحاب 
كبير ومساندة من احتاد اللعبة 
واملدربن والالعبــن، مبينا انه 
وجد الشعب العراقي مضيافاً 

ويحمل طيبة كبيرة.
املبارزة  احتــاد  رئيس  ان  وذكــر 
العراقــي، زيــاد حســن، قدم 
لتدريب  العــودة  له عرضا في 
املنتخبــات الوطنيــة بفئــة 

السيف العربي ليكون مسانداً 
إلى بقية املدربن العراقين في 

هذه الفئة.
الذي وضعه  املنهاج  ان   مبينا 
التحضير  فــي  املبــارزة  احتاد 
لالســتحقاقات املقبلة، وآلية 
العمــل احلديثــة أســهمت 
العرض  لقبــول  حتفيــزه  في 
عاصمة  بغــداد  إلــى  واجمليء 
السالمة للمباشرة في تدريب 
املنتخبــات الوطنيــة التــي 
مهمة  الستحقاقات  تستعد 
كبطولة العرب في الكويت 8 
شباط وبطولة آسيا في األردن 

27 من هذا الشهر.
وقال ان العراق حقق تفوقاً على 

الصعيد العربي، وبات منافساً 
على األوســمة املتقدمة كما 
يشــكل  حيث  الســابق،  في 
حاليــا احــد اضــالع املربــع 
الذهبــي إلى جانب تونــــس 
الصراع  في  واجلزائــر  ومصــر 
على اوســمة النجاح وكؤوس 
االنتصــــارات، واشــار إلى ان 
العراقــي  املنتخــــب  تابــع 
بتحقيقــه لقفزات نوعــــية 
اشتـــرك  التي  البطوالت  في 
فيها كما في البطولة العربية 
بتونــس او بطـــولة كـــأس 
العالـم فـــي إيران التي حقق 

فيها تصنيفـا متقدمـا.
واوضح ان العــراق مر بظروف 

صعبة فــي مقدمتها احلروب، 
احلركة  مما أســهم في شــل 
الرياضيــة نوعــا مــا ليبتعد 
العراقين عن منصات التتويج 
في رياضة الســيوف، لكنهم 
العربية  الــدورة  في  في  عادوا 
ملنصات   2004 عــام  باجلزائــر 
التتويج، ثــم منذ 2007 وحتى 
الوقــت احلالــي إلــى التفوق 
في  والوقوف  األلقاب  ومعانقة 

الصفوف األولى.
وذكــر ان العــراق بلــد ولــود 
جيل  فهنالــك  للموهوبــن، 
جديــد اعتمده احتــاد اللعبة 
برئاســة الكابنت زياد حســن 
العب املنتخب الوطني السابق، 

تدريبية  مــالكات  تهيئة  فتم 
وكذلك  ومحترفــة،  محليــة 
التخصصية  املدرســة  وجود 
التي تعنــى بتأهيل املوهوبن، 
وفريق الفتيات الذي يحتاج إلى 

صبر ليؤتي ثماره.
ان في تونس يعتمدون   مذكراً 
املتواصــل  التدريــب  علــى 
واملشاركات املستمرة كما في 
املبارزات بوصول،  النساء  جتربة 
ايناس بو بكري، للتتويج ببرونز 
أوملبيــاد ريو 2016، او ، ســارة 
بسباس، ثالثة العالم، وغيرهن 
حققـن  اللواتـي  الالعبات  من 
اإلجنـاز برياضـــة املبـارزة فـي 

اكبـر البطـوالت.

واوضــح ان هنالــك نهضــة 
املبارزة  رياضة  تشهدها  كبيرة 
إلى وجود  العراق، اضافــة  في 
القاعة اجملهــزة باحدث اللوازم 
اخلاصة باللعبة واالمور األخرى 
املساندة للنجاح، وهذه النقاط 
تشــجع للعمل واملراهنة على 
إلى  والوصول  التفــوق  حتقيق 
ابعــد املديات في املشــاركات 

املقبلة.
املدرب احملجوب، قال: في تونس 
ابطال أفريقيا، بل وعلى صعيد 
األوملبياد، فسبق ان دربت البطل 
الذي  الفرجاني،  احمد  الواعد، 
تذكرة  بطاقة  ينــال  ان  يتوقع 
طوكيو  أوملبيــاد  فــي  اللعب 
اشرفت  ان  وهو ســبق   ،2020
الذين  السابقن  الالعبن  على 
في  مدربن  حاليــا  اصبحــوا 
شعبان  بن  ايهاب  مقدمتهم، 

وصهيب السكراني.

مسيرة تدريبية
يشــار إلى ان املدرب التونسي 
احملجــوب، احد أبطــال رياضة 
املبــارزة فــي تونــس والعرب 
كلية  خريــج  أفريقيا،  وقــارة 
التربيــة الرياضيــة في تونس 
املبــارزة،  تدريب  باختصــاص 
له بنت اســمها زهراء عمرها 
ســنتن ونصل يأمل ان تكون 
العبــة باملبــارزة مســتقبال، 
سيرته التدريبية تقول انه قاد 
الدراسة، ثم  ايام  فرق تونسية 
عمل مدربا ملنتخب تونس منذ 
2006 / 2009 بعدهــا العــراق 
الكويت  نادي  وفي   2010/2009
عادل  ثم   2016/2011 الكويتي 
لتدريب املنتخب التونسي قبل 
العــودة لرحلــة االحتراف في 
العراق التي بدأها رسميا أمس 
األثنــن، ويعد احملجــوب ثالث 
مدرب محترف يلتحق باســرة 
املبارزة حيث يعمل حاليا  احتاد 
إلى جانب اإليراني حامد الصياد 
في فئــة الشــيش واألرميني 
املتخصص  مودريــان  كوركي 

بتدريب سيف املبارزة. 

»الصباح الجديد« تحاور المدرب التونسي.. زياد المحجوب: 

بالد الرافدين معروفة بكرم العروبة.. وسعيد
 بتجربتي الثانية مع المبارزة العراقية 

15رياضة الثالثاء 5 شباط 2019 العدد )4110(

Tue. 5 Feb. 2019 issue (4110)

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

اتحاد الكرة.. حلول 
ترقيعية

يبــدو ان احتاد الكرة يبقى يســير باملنوال ذاته بعد 
كل انتكاسة، يتعامل بحلول ترقيعية ملدة وجيزة، 
ثم يقلع عنها ليبتكر اشياء جديدة ميكن ان تدخل 
عالم التناقضات، سيما مبا يتعلق بانتهاء املشاركة 
في بطولة كأس األمم اآلسيوية باإلمارات 2019 التي 
توج بها منتخب قطر الشقيق عن جدارة باطاحته 

بالساموراي الياباني بثالثية لن تنسى.
الوثيرة  الكراسي  لتخفيف الضغط واحلفاظ على 
التي تدر الذهب!!.. ادرك احتــاد الكرة انه كان غائبا 
عــن التخطيط واملنهجية بعــد اعتراف من حيث 
يشعر او ال يشــعر انه كان ذاهباً بطريق اخلطأ، واال 
مباذا نفســر طلبه من االحتادين الدولي واآلسيوي ان 
يســمي له مديرا فنيا يكون قائدا في املدة املقبلة 
يتبنى جملة من التغييرات التي يأمل منها التقدم 

نحو االفضل!!.
ثم مــاذا جنى احتاد الكرة من املدرب الســلوفيني، 
كاتانيتش، فهو لعب باسلوب دفاعي عقيم في أمم 
آسيا لنودع  النهائيات من دور الـ 16 على يد العنابي 
املدرب  القطري، واعلن االحتاد متســكه بخدمــات 
احملترف، وســارع إلى تسمة 3 اعضاء جدد إلى جلنة 
املنتخبات التي تبقى مسؤولة عن صفقة التعاقد 
مع املدرب األجنبي، وكان االجدر بها ان تختار اسما 
تدريبيا على مستوى عالي، يلعب باسلوب يتناسب 
العراقي، ســيما اخلطــط الهجومية  مع الالعب 
واالستشــارة ومنح مســاعديه الرأي، ال أن يكون 
مهمشــاً لرأي االخرين، بعد ما ملسناه من تهميش 
للمدرب املســاعد، احمــد خلف فــي النهائيات 
االســيوية، لذلك، في حال إبقــاء كاتانيتش، فان 
مالكه املساعد يجب ان يكون عراقيا بامتياز بينهم 
مــدرب حراس املرمى واملالك الطبي واملســؤول عن 
اللياقة، ويكون املشورة اساس العمل لتحقيق جناح 
نسعة لتحقيقه في التصفيات االسيوية املؤهلة 

إلى مونديال قطر 2022.
كــذر الرماد في العيون، هي حلــول ترقيعية الحتاد 
الكرة، وباســتثناء اللجنة التي شكلها لتداعيات 
األزمة بن االحتاد وبعض من اإلعالمين الذين اتهموا 
علنا مجموعــة من الالعبن من دون تســميتهم 
بالسهر خارج الفندق وعدم احلفاظ على جاهزيتهم 
قبــل لقاء املنتخب القطــري، اعتقد ان تكون هذه 
اللجنــة فعالة في عملها بصــورة مهنية لتبيان 
احلقيقة امام الرأي العام والوســط بصورة عامة، 
الن هذه االتهامات تتعلق بسمعة منتخب باكمله 

وليس الالعبن فقط !

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد االحتــاد العراقي لكــرة القدم، 
اجتماًعا موســًعا، مساء أول أمس، 
اخلروج من بطولة  تداعيات  ملناقشة 
كأس آســيا 2019، التــي أقيمــت 
باإلمارات، وحقــق املنتخب القطري 

لقبها للمرة األولى في تاريخه.
وأعلن االحتاد مجموعة من القرارات، 
الدولي  أبرزهــا مفاحتــة االحتاديــن 
واآلسيوي لالســتفادة من خبرتهما 
لتحديــد مديــر فنــي للمنتخــب 

العراقي في الفترة املقبلة.
وكذلك ناقــش االحتاد ما جاء ببعض 
وســائل اإلعــالم حول عــدم التزام 
الالعبن وخروجهم بوقت متأخر من 
الفندق، وتشكيل جلنة حتقيق مؤلفة 
والصحفي  لزام،  قاسم  الدكتور  من 
عدنان لفتة، ونائب رئيس نادي أمانة 
بغداد محمد فرحــان، للتحقيق في 
األمر.. وقرر االحتــاد إضافة 3 مدربن 
كبار إلى جلنة املنتخبات، وهم يحيى 
علوان، وأكرم ســلمان، وخلف كرمي، 

ليكونوا إضافة نوعية للجنة.

إلى ذلــك، تقــام اليــوم  الثالثاء 5 
15 من  مباريــات حلســاب اجلولــة 
املرحلة االولى لــدوري الكرة املمتاز، 
ابرزهــا الشــرطة املتصــدر وله 33 
نقطة عندما يحل ضيفا على فريق 
أمانة بغداد، وتشــهد مباريات اليوم 
نفسه رحلة فريق القوة اجلوية صوب 
ضيفا  يحل  حيث  النجف  محافظة 

على فريق نفط الوسط.
ملعب  في  واملينــاء  أربيــل  ويلتقي 
فرانســوا حريري، امــا ملعب احلدود 
فيشــهد لقاء فريق احلدود بضيفه 
الديوانية  ملعــب  ويضيف  النجف، 
مباراة اهل الدار امام ضيوفهم فريق 

الكرخ.
وتقــام االربعــاء 4 مباريــات، ففي 
ملعب الشعب الدولي يلتقي الزوراء 
ونفط ميســان، ويتواجه في ملعب 
التاجي فريقا الصناعات الكهربائية 
والكهرباء  النفط  لقاء  اما  والطلبة، 
فســيقام في ملعب نادي الصناعة 
الرياضــي، ويتواجــه نفــط اجلنوب 
الفيحاء  ملعــب  فــي  والســماوة 

مبحافظة البصرة.
وكانــت مباريات اجلولــة بدأت أمس 

التي  والبحري  احلسن  فريقي  مبباراة 
اقيمت في ملعب الصناعة وانتهت 
بفــوز الثانــي بهدفن ســجلهما 
احملترف الغانــي بنيامن تيري واحمد 

داود، فيما سجل لألول علي كرمي من 
ركلة جزاء.

يذكر ان الشــرطة يقف في صدارة 
الترتيــب وله 33 نقطــة، تاله فريق 

ثــم اجلوية  31 نقطة،  ولــه  الزوراء 
والكرخ ولكل منهما 30 نقطة.

وفي صــدارة الهدافن يقف الالعب 
محمد داود من فريق النفط وله 12 

هدفا، في حن ميتلك عالء عبدالزهرة 
من الشــرطة 10 أهداف، وفي املركز 
الثالث يأتــي العب الطلبــة مروان 
حسن وسجل 9 أهداف، وفي املرتبة 
الرابعة يقف 4 العبن وســجل كل 
منهــم 8 أهداف، هــم )عالء عباس 
من الزوراء ومحمود خليل من الكرخ 
ووســام ســعدون من نفط ميسان 
واحلســن ديالــو احملتــرف املالي في 

صفوف الشرطة(.
الســاعة  في  املباريات  وجترى جميع 
الثانيــة والنصف ظهراً، باســتثناء 
مباراتي اجلوية ونفط الوسط، والزوراء 
امام نفط ميســان، فستجريان في 

الساعة اخلامسة اال ربعا عصرا.
 من جانب اخر، حددت جلنة املسابقات 
فــي احتاد كرة القــدم موعد انطالق 
اذ  املمتاز،  للــدوري  املؤجلة  املباريات 
ان هنــاك خمس مباريــات مؤجلة، 
حيث ستنطلق يوم الثاني من شهر 
املباريــات املؤجلة  آذار املقبــل اولى 
بن فريقي الشــرطة ونفط الوسط 

املؤجلة من الدور الثالث.
امــا اليوم الــذي يليــه الثالث من 
الشــهر نفســه فســتكون هناك 

االولــى فريق نفط  مباراتــان، جتمع 
اجلنوب مع فريق احلسن املؤجلة من 
فريقا  بالثانية  ويلتقــي  االول،  الدور 
القوة اجلوية ونفط ميســان املؤجلة 
مــن الدور الثالث، ويوم الســابع من 
الشهر نفســه، يلتقي فريق النفط 
مع فريق نفط الوســط املؤجلة من 
ســتحدد  فيما  التاســعة..  اجلولة 
والقوة  الــزوراء  فريقي  مباراة  الحقا 

اجلوية.
وتقدم املنتخب العراقي لكرة القدم 8 
مراكز في الئحة التصنيف الشــهري 
التي يفصح عنها قسم االحصاء في 
االحتاد الدولــي لكرة القدم, حيث حل 
اسود الرافدين في املراكز الـ80 ، بعد 

ان جمع 1309,72 نقطة.
االرتقاء في سلم الترتيب جاء نتيجة 
االنتصــارات التــي حصدها املنتخب 
الوطني خالل الفترة القليلة املاضية 
ســواء على الصعيد الدولي الودي او 
املناسبات الرسمية التي خاضها في 
بطولة اسيا اخملتتمة مؤخرا في دولة 
املتحدة.وعلى وفق  العربيــة  االمارات 
التقدم االخير، حــل العراق في املركز 

الثامن عربيا والتاسع اسيويا.

آذار المقبل.. انطالق المباريات المؤجلة للدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستعين بالفيفا و«اآلسيوي« الختيار مدرب جديد

تقرير

من مباراة الوطني أمام إيران في كأس آسيا

احملجوب

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر بغــداد يوم الســبت املقبل 
التاسع من شهر شباط اجلاري وفد 
فريق نادي الشرطة للمشاركة في 
بطولــة تركيا الدوليــة املفتوحة 
للمدة  تنطلق  التــي  بالتايكواندو 
17 هذا الشــهر،  13 ولغاية  مــن 
وقال مــدرب فريق نادي الشــرطة 
بالتايكوانــدو، نبيــل قاســم، انه 
سيكون رئيســا للوفد ومدربا في 
البطولة الدوليــة، في حن تتألف 
تشــكيلة الفريق مــن الالعبن: ) 
محمد الصدر خالد لفئة الناشئن 
45 كغم وســيف أمير لفئة  بوزن 
الشــباب بــوزن 63 كغــم ، وفي 
منافســات املتقدمن، حسن جابر 
ومحمــود ســردار لــوزن 58 كغم 
وهوكــور مصطفى لوزن 80 كغم، 
وفي فعالية البومسي آراس حسن 

والالعبة إيناس طه(.
وذكر ان فريقه ســيقيم معسكرا 
تدريبياً قصيرا في تركيا ملدة 3 ايام 
تســبق بدء املنافســات الرسمية 
التــي تشــارك فيهــا العديد من 
أنديــة دول العالم، وتابــع ان فريق 
نادي الشــرطة بالتايكواندو يلقى 
دعما كبيراً من إدارة النادي ومتابعة 
الهيئة  الفريق عضو  دؤوبة ملشرف 

اإلدارية، علي الشحماني.
يواصــل حاليا  ان فريقه  واوضــح 
معسكره التدريبي في قاعة النادي 
املغلقة منذ نحو شــهر، باشرافه 
واإليراني  ومساعديه وسام ســتار 
مــدرب اللياقــة البدنيــة محمد 

عزيزي، وإداري الفريق هشام رحام.
وقال: تلقى فريقنا دعوة للمشاركة 
في 3 بطــوالت تقام بوقت متقارب 
فــي مدينة كيــش اإليرانية، حيث 

تبدأ املشــاركة فــي بطولة اندية 
اســيا للمــدة مــن 24 ولغاية 27 
شــباط اجلاري ويشارك الشرطة بـ 

8 العبن، ثم بطولــة كأس االحتاد 
للمدة من 28 شــباط لغاية 2 آذار 
الدولية  الفجر  بولة  بعدها  املقبل، 

للمدة من 3 ولغاية 5 من الشــهر 
ذاته، حيث ســيدخل نزاالت هاتن 
البطولتــن بوفــد متكامل لـ 14 

العباً.
الوفد ســيغادر  انــه  إلى  واشــار 
السبت إلى تركيا، وسيواصل بقية 
الالعبــن التدريبات في بغداد حتت 
اشــراف املالك التدريبي املســاعد 
حتضيــرا لالســتحقاقات املقبلة، 
وبــن ان تشــكيلة الالعبن الذين 
يعتمد عليهم نادي الشــرطة في 
االســتحقاقات املقبلة هم : احمد 
هادي وحســن جابر ومحمد رحيم 
رحيم  وحســن  محمد  وســجاد 
وسيف طاهر وسيف أمير ومحمد 
جبــار وعلي عبــاس ومحمد كرمي 
إلى  ووســام ظاهر،  وكرار شــاكر 
اإليرانيان، حســيني ســيد  جانب 

ميالدي وأميري محمدي.

تايكواندو الشرطة يغادر السبت للمشاركة في نزاالت تركيا الدولية
يستعد لثالث بطوالت تضيفها كيش اإليرانية

فريق تايكواندو  نادي الشرطة
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ذكــرت تقارير إعالمية أن 
املغنيــة األميركية أريانا 
عرًضا  تلقــت  غرانــدي، 
للتخلص  مغريًــا،  مالًيا 
مــن وشــمها اجلديــد، 
والحــظ معجبو غراندي 
وجود وشــم ياباني على 
كّف يدهــا، من املفترض 
أن يعني "Rings 7"، على 
املنفردة  أغنيتها  اســم 

اجلديدة. 
إم  "تي  موقع  وبحســب 
زي" األميركي، فإن شركة 
إزالة  فــي  متخصصــة 
الوشوم والشعر، أرسلت 
عرضا ألريانا غراندي، وهو 

تلقيها مبلغ مليون دوالر 
مقابل  املليــون،  ونصف 
ونشرها  وشمها،  إزالتها 
عن  شــهريًا  منشــورًا 
حساباتها  عبر  الشركة 
التواصل  علــى مواقــع 
عام  ملــدة  االجتماعــي 

كامل.

هالة  الفنانة  كشــفت 
صدقــي عن ســعادتها 
عن  باإلعــالن  الغامــرة 
تكرميهــا ضمن فعاليات 
مــن  اجلديــدة  الــدورة 
الشيخ  شــرم  مهرجان 
اآلســيوية،  للســينما 
والتي تقــام خالل الفترة 
اخلامس  إلى  الثانــي  من 

من مارس/ آذار املقبل.
صدقي،  هالــة  وأضافت 
أنها تتشّرف وتفخر بهذا 
التكرمي من ِقبل مهرجان 
الذي جاء  شرم الشــيخ 
تقديرا لشــوطها الفني 
تعتّز  التي  الفــن  وملهنة 
بهــا وتقدرهــا وتفخــر 
مصرية  فنانــة  لكونها 
فرحتها  عربية، مؤكــدة 

هــذا  لكــون  الكبيــرة 
أرض  علــى  املهرجــان 
مدينة شرم الشيخ التي 
إدارة  وقّررت  تعشــقها. 
الشيخ  شــرم  مهرجان 
اآلســيوية،  للســينما 
برئاســة اخملــرج مجدي 
أحمد علي، تكرمي الفنانة 
هالــة صدقــي على ما 
شــوطها  خالل  قّدمته 

الفني.

الشــرطي  مجددا  يعود 
في  لي،  والشرطي  كارتر 
جســدها  شــخصيات 
النجمــن كريــس تاكر 
وجاكــي شــان، باجلــزء 
األكشن  فيلم  من  الرابع 

الشهير "راش هاور".
وذلك بعد أن أعلن النجم 
كريــس تاكــر عــن بدء 
العمل على تطوير النص 
باجلزء  اخلاص  السينمائي 
الرابع من الفيلم على أن 
رسميا  التصوير  بدء  يتم 
في وقت الحــق من عام 

2019 اجلاري.
وعبر كريس عن سعادته 

بعودته لهذه الشخصية 
قدمها  التي  الكوميدية 
علــى مدار ثالثــة أجزاء 
مع  حواره  في  ســابقة، 
مجلة tmz، مشــيرا ألن 
النجــم الكبيــر جاكي 
شان ال يقل عنه حماسة 

لبدء التصوير.

أريانا غراندي

كريس تاكر

هالة صدقي

أخبــارهــــــــــم

متابعة - سالم البغدادي:
بعــد ان اجتاحت ســينما املــوالت احلياة 
وأصبحت ملجأ لكل عشــاق  العراقيــة 
الســينما واملتابعــن لبورصــة األفــالم 
العامليــة، بدأ االهتمام مــن وزارة الثقافة 
بإحياء سينما ومســرح املنصور ملا لهما 

من أهمية في ذاكرة العراقين.
وحتدث وزيــر الثقافــة عن يــوم االفتتاح 
املرتقــب بوصفه يوم ســعيد لبغداد ألنه 
ميثل "القلب النابض فيها"، وقال: ســتزال 
الكتــل الكونكريتيــة، وســيعود املكان 
كما كان عليه في الســابق، وسوف يؤهل 
ويفتتــح للجمهور بشــكل الئق وبكامل 
ومســرح  ســينما  من  الثقافية  مرافقه 

وجاليري. 
وتابع: ســتقوم الــوزارة بتأهيله أن تطلب 
األمر، وبنحــو عام فان املــكان لم يتضرر 
مثلما حصل مع األماكن الثقافية األخرى، 
بالتسويق لهذا  ونحن نوجه دعوه لإلعالم 
املــكان، للتحضير الفتتاحــه خالل األيام 

املقبلة.
مــن جانبــه قــال وكيــل وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار السيد طاهر ناصر احلمود: 
أن افتتاح هذا املســرح بعد )15( سنة من 
اإلغالق يعطي رســالة مهمــة للمثقف 
العراقي وللمواطن عن اســتقرار األوضاع، 
وعودة احلياة الثقافية إلى العاصمة بغداد، 
وسيكون افتتاح هذا املرفق الثقافي املهم 
حافزاً للمزيد من اإلبداع واحلركة بالنسبة 

للمثقفن.
وأكد احلمود: حتــرص وزارة الثقافة على ان 
يكون موعد االفتتاح في الشــهر الثالث، 
يوم  وســوف تكون هنالك فعاليــات في 
االفتتاح، وال أبالغ أن قلت إنه سيكون مركز 

النشاط الثقافي والفني فعال. 
وقالت الدكتورة إقبال نعيم مدير عام دائرة 

السينما واملســرح وكالة: سيكون افتتاح 
ســينما ومســرح املنصور برعاية معالي 
وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد 
األميــر احلمداني، وبحضور رســمي كبير، 
حتــى من ســفراء الدول الذين ســتوجه 
لهم الدعوة للمشاركة، سيكون االفتتاح 
بكرنفال منوع وواســع ومعزوفات ولوحات 
اســتعراضية في الهواء الطلق، وستوجه 
دعوة عامة في يوم االفتتاح الرتياد مطاعم 

وأكشاك اجملمع، ومجموعة من جاليريهات 
خاصــة بالفــن التشــكيلي، وصالتــي 
الســينما واملســرح، إلى جانــب احلدائق 
اخلضراء الواسعة. سيكون مكانا سياحيا 

ثقافيا راقيا يالئم العوائل العراقية.
وأضافت: ســتقدم عروض مسرحية راقية 
يتمتــع اجلمهور مبشــاهدتها مــن انتاج 
دائرتنــا، وهي جزء ال يتجزأ من مشــروعنا 
الكبير باالرتقاء بواقع املســرح الشــعبي 

العراقي بأشرافنا مباشــرة، وسنعود إلى 
رقي عروضنا املسرحية االجتماعية.

من اجلدير بالذكر إن دور السينما في العراق 
وهي أحــد املراكز الثقافيــة والفنية، قد 
توقفت أنشــطتها وأغلقت في العاصمة 
بغــداد بعد االحتــالل األميركــي للعراق 
2003، وان عودة سينما املنصور في ساحة 
االحتفــاالت، تعــد أول إجنــاز إلنعاش دور 

السينما في العراق.

وسام صابر
    عقل األنســان مخلــوق بروعة ال متتلك 
أمــام أعجازهــا اال أن تــردد مع نفســك 
)سبحان اهلل( ففي ساعات احلزن العميقة 
سيحاول عقلك أن يخفف عنك معاناتك 
بطريقة او بأخرى.      بعض حاالت االغماء 
التي حتدث لشخص ما سمع خبرا محزنا 
حتدث لتالفــي األلم العميق الذي قد يدفع 

صاحبه لفعل قد يندم عليه الحقا.
     صالح جاهن الشــاعر املصري املعروف 
بشــعره الشــعبي اجلميل كان عرف عنه 
أيضا أنــه كان مصابا باالكتئاب، حتدث عن 
حالته تلك بعد أن سأله صحفي مستغربا 
كيف ميكن ان جتتمع الكآبة والوزن؟ فأجابه 
أن عقل االنسان عندما يراه حزينا يحاول أن 
يغير مزاجه وتفكيره لشــيء آخر، فيخبره 
أنه جائــع، وهذه حالة تســمى بالطب بـ 

)اجلوع الكاذب(، ساعتها سينشغل املريض 
باألكل بدل انشغاله مبشــكلة لن يعرف 

حلها وقد تودي به لالنتحار هربا منها.
      الســينما تناولت هذه احلالة بأكثر من 
فيلم أروعهــا وأكثرها عمقــا كان فيلم  

PAX )  K-( بطولة كيفن سبيسي.
     يتحــدث الفيلم عــن البطل الذي عاد 
من عمله ليجد مجرمــا قد أقتحم بيته، 
وأغتصــب زوجتــه وقتلها، وقتــل أبنته، 
لكنه يفر هاربا عندما يشــعر ان احدهم 
دخل البيت. يلحقــه الزوج واألب املفجوع، 
فيقبض يديــه حول عنقه بــكل ما فيه 
يرمي  من قوة وغضــب فيقتلــه، بعدها 
نفســه في البحر هربا من احليــاة، اذ لم 
يعد لديه فيها شــيء، لكن لسوء حظه، 
او حلســن حظه رمبا يتم انقاذه وأخذه الى 
املستشفى.      غالبا ما يكون مصير أمثاله 

مستشــفى األمراض العقلية، مفترضن 
أن مــن يقدم على االنتحــار البد أن هناك 
خلال في عقله، وعندما يستيقظ ال يتذكر 
شيئا من حياته، فيخبر األطباء والنزالء أنه 
من كوكب آخر يدعى ) K - PAX ( يتحدث 

بإسهاب وحب عن كوكبه، ورغبته بالعودة 
إليــه في يوما ما، فيتعلق بــه الكثير من 
املرضــى ويطلبون منه اصطحابهم معه 
هناك  حياتهم  كانــت  فرمبا  كوكبه،  الى 
حتى  األرض،  كوكــب  على  هي  مما  أفضل 
االطباء ينبهرون بشــخصيته، وأســلوبه 

املقنع.
     يبقــى الفريــق الطبي حائــرا ما بن 
مصدق ومكذب لروايتــه، حتى يصل أحد 
األطباء والــذي أدى دوره )جيف بريجز( الى 
احلقيقة بعــد أن يذهب الى بلدته، ويعرف 
قصته، فيفهم أن مريضه يحتاج الى تلك 
الكذبة، لكي يبقى حيا ومتوازنا، رمبا نحن 
أيضا نحتاج بن مــدة ومدة أخرى للكذب 
على أنفســنا قبل غيرنا، لنحتمل ما نحن 
فيه من ظلم وجــور حتى ال نرتكب جرمية 

قد نندم عليها الحقا.

عقلك يدافع عنك لتقبل حياتك

في آذار المقبل.. افتتاح سينما 
ومسرح المنصور مجددًا

حتضيرات الفتتاح سينما ومسرح املنصور

جمال جصاني

أمر الفســاد وشــبكاته االخطبوطيــة املمتدة الى 
تفاصيل حيــاة الدولة واجملتمع )أفــرادا وجماعات( في 
هذا الوطن املستباح، ال يحتاج الى االستعانة ببيانات 
وتقارير ومعطيــات، فقد وضعنا آخــر تقرير ملنظمة 
الشفافية الدولية على رأس قائمة الدول االكثر فسادا 
عامليــاً وعربياً، وهذا يبطل ادعــاءات جميع احلكومات 
التي تعاقبت على ادارة عراق ما بعد زوال النظام املباد، 
حــول خططها وفتوحاتها في هــذا اجملال. جميع تلك 
احملاوالت واالدعاءات لم تفشــل في اجنــاز ما وعدت به 
وحسب، بل ساهمت في متدد هذا الوباء الى مساحات 
ومجاالت أوســع وأعمق، والســباب ومناخات يعرفها 
املتابع احلصيف للمشــهد الغرائبي الراهن. احلكومة 
اجلديدة برئاســة السيد عادل عبد املهدي وبالرغم من 
فشلها في استكمال طاقمها الوزاري، بادرت الى اعالن 
احلــرب على هذا الوباء والذي فشــلت في التصدي له 
احلكومات الســابقة، حيث أصدر االمر الديواني )رقم 
70( واخلاص بتشكيل وتفعيل اجمللس االعلى ملكافحة 
الفســاد )تأســس في عهد العبادي العام 2015 ولم 
يفعل آنذاك(، والذي ضم ممثلن من مختلف املؤسسات 

االمنية والقضائية والرقابية.
لقــد أثار هذا االمر الديوانــي العديد من ردود االفعال 
املتباينــة، ومبقــدور املهتمــن بهذا امللف الشــائك 
)الفســاد( اكتشــاف حجم االحباط والشــك عند 
القســم األكبر منهم، وال يختلــف االمر كثيرا عند 
عامة الناس والذين يعيشون في متاس واحتكاك يومي 
مباشــر مع جتليات ذلك الوباء وآثاره القاســية على 
حياتهم اليوميــة وتطلعاتهم املســتقبلية. وحول 
ذلك يقول الســيد هوشــيار عبد اهلل )عضو اللجنة 
املالية البرملانية(: )ان تشــكيل هذا اجمللس هو خطوة 
خاطئة، تســاهم في زيادة الترهل املؤسســاتي في 
الدولة العراقية(. وألجل تبرير اتخاذ مثل هذه اخلطوة 
ينتظر من السيد عادل عبد املهدي، تنفيذ ما وعد به 
عندما انبرى لهذه املســؤولية اجلسيمة، أي القرارات 
املسؤولة والشــجاعة في مواجهة التحديات والتي 
يســتلقي غول الفساد على ســنامها االعلى، ومثل 
هذا املنحى والســلوك لم جنده طوال االشــهر التي 
انقضت من عمر حكومته والبرملان الذي انهى فصله 
التشــريعي االول. لذلك ومن خالل دراسة ما ينضح 
عن املشــهد الراهن، ال جند انفســنا مع املتحمسن 
ملثل هــذه اجملالس واالوامر الديوانية، والتي من املرجح 
التحاقها بذلك الصف الطويل من األضابير احلكومية 
والتي لفظت انفاسها مع اول مواجهة جدية مع ذلك 

الغول االسطوري.
كما اننا كمراقبن لم نوفق في العثور على ما ينعش 
اآلمال عنــد )الدولة واجملتمع( في االنخراط اجلدي مبثل 
هــذه املواجهة الشرســة واملصيرية مــع اخطبوط 
املدججة  الفســاد ومافياته وشــبكاته وفصائلــه 
بالســالح والغدر واألشــباح. وهذا ما ملح اليه رئيس 
هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر عندما قال: 
)ان هيئته وجميع الهيئــات الرقابية تعمل في بيئة 
غير آمنة(. وهو بهذا قد أشار بوضوح وشجاعة ودقة 
الى علل فشــل جميع محاوالت مكافحة الفســاد 
الســابقة والالحقة. ان مكافحة الفساد الفعلية ال 
االستعراضية، ال ميكن لها ان تخطو ادنى خطوة وكما 
أشــرنا مراراً؛ من دون وجود حراك اجتماعي وسياسي 
وقيمي، يقف خلفها وميدها بكل ما حتتاجه من همم 
وامكانات ومالكات في هــذه احلرب متعددة اجلبهات، 
ولن جنافي املوضوعية عندما نعدها اخطر وأشــرس 
وأوســع من احلرب التي خضناها صد عصابات داعش 
االرهابية. لذلك ستكون املهمة شبه مستحيلة امام 
هذا اجمللس، والذي ســيتذكر اعضائه ســريعاً محنة 

طيب الذكر دون كيخوته...!   

ومضــة

الفساد واألوامر الديوانية

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

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

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

الصباح الجديد - وكاالت:
الســلطات  اعتقلــت      
من  قادما  الهندية مســافرا 
تايالند، عقب محاولته تهريب 
منر صغير عمره شــهر داخل 

إحدى حقائبه.
    وسمع مســؤولو اجلمارك 
أصــوات تصدر مــن حقيبة 
املســافر، ليفتحوها ويجدوا 
بداخلها شــبل منر ال يتجاوز 

وزنه كيلوغراما واحدا.
    ووصل املســافر إلى مطار 
تشيناي الهندي، يوم السبت، 
على منت رحلــة جوية قادمة 

من بانكوك.
    وقال مسؤولون في املطار، 
إن السلطات حتقق في ما إذا 
ما كان املشــتبه بــه عضوا 
فــي عصابة دوليــة لتهريب 

احليوانات.

    ولم يتم الكشف عن اسم 
عاما،  الـــ45  صاحب  املتهم 
بينما كان احليــوان في حالة 
أصواتا  يصــدر  وكان  صدمة 
خافتة ويظهر عليه الضعف 

الشديد.
    ومت نقــل شــبل النمر إلى 
للحيوان  آنا  أريغنــار  حديقة 
خضوعه  عقب  تشيناي،  في 

للفحوصات املطلوبة.

الصباح الجديد - وكاالت:
    نصح املطرب اللبناني وليد 
توفيــق مواطنه الفنان فضل 
شاكر، بضرورة تسليم نفسه 
للسلطات اللبنانية للتحقيق 

معه فيما هو منسوب إليه.
    وقال املطــرب اللبناني في 
الســيطرة":  "حتت  برنامــج 
"يجــب ان نفهم وضع فضل 
شــاكر جيدا، "فضــل" فنان 

كلنــا أحببنــا صوتــه. وكنا 
ونتسامر  ونغني  العود  منسك 
معــه أنــا وجــورج وســوف 
ورفيــق  احلبيــب،  صديقــي 
اصدق  وال  الفنية.  مســيرتي 
لــم يحــب فضل  أحــدا  ان 
واغانيه  الدافئ  وصوته  شاكر 

الرقيقة.
وأضــاف: " انــا متفاجئ، وال 
أســتطيع ان اصدق ما حصل 

معــه، كنــت أقــرب صديق 
رأيت  عندمــا  وصدمــت  له، 
على  فيديــو  تســجيالت  له 
التــي  واللحيــة  اليوتيــوب 
له  أوجه نصيحة  انا  أطلقها. 
ألني ما زلــت احترمه وأحبه، 
ان يسلم نفسه للقضاء فانا 

واثق من براءته.
يذكر ان الفنان شــاكر اتهم 

بجرمية ممارسة اإلرهاب.

الصباح الجديد - وكاالت:
كيــا  شــركة  أعلنــت       
أنها بــدأت باختبار ســيارات 
"Telluride" رباعيــة الدفــع 
الكبيرة، التي ستصبح بديلة 
ملركبات "Mohave" الشهيرة.

       وســتبني الشــركة هذه 
منصــات  علــى  الســيارات 
التــي طرحتهــا   "Mohave"
كيــا العام اجلــاري، مع بعض 
من  جتعل  التــي  التعديــالت 
املنصــة أمنت وأكثــر مالئمة 
وأنظمة  الكبيــر،  للمحــرك 
التعليــق اخلاصــة املطــورة 

للطرق الوعرة.
      ومــن الداخــل، ســتأتي 
"Telluride" بقمــرة تتســع 
وأجهــزة  ركاب،  لســبعة 

وشاشات  متطورة  إلكترونية 
القيادة  بأنظمــة  للتحكــم 
واملولتيميديــا، فضــال عــن 
أمام  باللمس  تعمل  شاشات 

كل راكب ملشاهدة األفالم.
     كما ستزود هذه السيارات 
بعلبــة ســرعة أوتوماتيكية 

بثماني مراحل، وثالثة أنواع من 
احملركات، محرك ديزل بســعة 
3.0 لترات وعــزم 250 حصانا، 
 3.8 بســعة  بنزين  ومحركي 
و4.6 لتر، بتقنيات خاصة تقلل 
امللوثة  للغازات  من إصدارهما 

للبيئة.

هندي يهرب نمرًا داخل حقيبة سفر

وليد توفيق ينصح فضل شاكر 
بتسليم نفسه

"كيا" تستبدل "Mohave" بسيارة أكبر
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