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بغداد - الصباح الجديد:
كشــف املرصــد العراقــي حلقوق 
اإلنســان، األحد, عن وجــود ارتفاع 
تعاطي  وطبيعة  نســبة  في  كبير 

اخملدرات في محافظة صالح الدين.
ونقل املرصد في تقرير عن رئيســة 
جلنة الصحــة والبيئة في مجلس 
ســحر  الدين  صــالح  محافظــة 

النعيمي، واطلعــت عليه الصباح 
اجلديد، قولهــا إن "جماعات نافذة 
متتلك ســلطة كبيــرة تعمل على 
حمايــة ودعــم جتارة اخملــدرات في 

احملافظة مبختلف أنواعها".
وأضافــت أن "مديــر شــرطة أحد 
قــدم  احملافظــة  فــي  األقضيــة 
استقالته من منصبه بعد ضبطه 

لعصابة تعمل على االجتار باخملدرات، 
لكن تبني فيما بعد أن جهات نافذة 
تقف خلفها مما دفعه لالســتقالة 

لعدم استطاعته فعل أي شيء".
ونقــل املرصــد أيضا عــن ضابط 
مســؤول في وحدة مكافحة جتارة 
اخملــدرات مبحافظــة صــالح الدين 
للمواد  املتعاطني  “أغلــب  إن:  قوله 

)الكرســتال(،  مادة  يتناولون  اخملدرة 
ونســبة ضئيلة تعتمد على تناول 
احلبوب واألدويــة اخملدرة، التي تصنع 
نشوة قريبة من تلك التي تقوم بها 
اخملدرات، وهذا وما يعقد القضية ألن 
الكثير من املتعاطني لديهم مبررات 

الستخدامها كعالج لألمراض”.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعهد نائب عن كتلة ســائرون 
املئات من  بفتــح  االحد،  امس 
ملفات الفســاد فــي الفصل 
التشــريعي املقبل، فيما اشار 
اولوية لتشــريع  الــى وضــع 
اهميتها  بحســب  القوانــني 

املضي  بغيــة  اليها  واحلاجــة 
بتشريعها تباعا.

وقــال النائب بــدر الزيادي في 
"هناك  إن  امــس  تصريحــات 
العديــد من القوانــني املهمة 
والضروريــة واخلالفيــة التي مت 
السابقة  الدورات  من  ترحيلها 

وصل  منها  البعــض  ان  برغم 
التصويت حينها"،  الى مرحلة 
انــه "مت تشــكيل جلان  مبينا 
وترتيبها  القوانــني  لدراســة 
حســب االهميــة واالولويــة 
لعرضها داخل مجلس النواب".

"لــدى  ان  الزيــادي  واضــاف 

مجلــس النــواب فــي هــذه 
العديد من مشــاريع  الــدورة 
ومقترحــات القوانــني التــي 
يســعى الســتكمالها حيث 
مت اســتكمال القــراءة االولى 

للبعض منها".
تتمة ص3

جماعات نافذة بسلطة كبيرة تحمي
وتدعم تجارة المخدرات في صالح الدين

الـزيـادي: المئات من ملفـات الفسـاد
ستفتـح فـي الفصـل التشريعـي

مدير شرطة يستقيل لعدم تمكنه من عصابة قبض عليها

اتفاق سياسي شامل بين االتحاد والديمقراطي
الدارة االقليم في السنوات األربع المقبلة

بغداد - وعد الشمري:
أكــد حتالــف اإلصــالح واألعمار، 
أمس األحد، أن الكتل السياســية 
حسمت أمرها بتســمية الوزارات 
الشاغرة مطلع الفصل التشريعي 
املقبل، مشيراً إلى اتفاق على إنهاء 
أدارة املناصب بالوكالة خالل مهلة 
أقصاها ثالثة أشهر، مبيناً أن رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي ما 

زال يلقى دعماً من اجلميع.
وقــال النائب عن التحالف ســالم 
"الصباح  إلى  الشمري، في حديث 
مــع  "اجتماعاتنــا  إن  اجلديــد"، 
قائمة الفتح أتــت بنتائج مثمرة، 
وجميعهــا يصــب فــي الصالح 

العام".
"الكتــل  أن  الشــمري،  وتابــع 
بأن  أمرها  السياســية حســمت 
الوزارية  الكابينة  التصويت علــى 
العطلة  بعد  ســيكون مباشــرة 
التشريعية وكذلك اللجان النيابية 

وتسمية رئاسات لها".
زمنياً وضعه  أن "ســقفاً  وأوضح، 
مجلس النواب للحكومة من أجل 
إنهــاء ملف التعيينــات بالوكالة 
أقصاه ثالثة أشهر ســواء ملن هو 
بدرجة وزير أو وكيــل وزارة أو مدير 
إلــى أن "احلكومة  عــام"، الفتــاً 
وعند جتاوز هذا احلــد عليها قطع 

اخملصصات واحلوافز".
وبني الشــمري، أن "حتالفا اإلصالح 
والبناء كانا في وقت سابق قد اتفقا 

على عدد من امللفات اجلوهرية لكن 
جرى  طفيفــة  خالفــات  حصلت 
تسويتها خالل االجتماعات األخيرة 

نهاية األسبوع املاضي".

علــى  عازمــة  "الكتــل  أن  وأورد 
مهمتها  تكون  بحكومة  النهوض 
جلميع  واألعمــار  اخلدمــات  تقدمي 
املواطنــني وتركــز علــى ملــف 

االستثمار أيضاً".
"رئيس مجلس  بأن،  الشمري  وأفاد 
الــوزراء عــادل عبد املهــدي عازم 
املرشــحني  علــى تقدمي أســماء 

بينها حقيبتي  من  الوزارات  لبقية 
الداخليــة والدفــاع خــالل األيام 
القليلة املقبلة من أجل متريرها في 

مجلس النواب".

ويرى أن "بقاء قســم من الوزارات 
شاغرة لبعض الوقت ليس باجلديد 
العراق،  في  السياسية  احلياة  على 
الدورات االنتخابية السابقة  أن  بل 
شــهدت ذلك أيضاً وملدة أطول مما 
نحن فيــه اآلن، الســيما حكومة 
نــوري املالكي الثانيــة التي بقت 
والدفاع  الداخليــة  وزارتــي  فيها 

شاغرتني طيلة دورتها".
وأكمل الشــمري بالقول أن "عبد 
ويلقى  املهدي شخص مســتقل، 
دعماً من جميع الكتل السياسية 
وعليه العمل اجلدي ألجل احملافظة 

على هذا الدعم".
مــن جانبــه، يعــرب النائــب عن 
التحالف اآلخر حســن فدعم عن 
أمنياته بأن "جتري تســوية الوزارات 
الشاغرة مطلع الفصل التشريعي 

املقبل".
وأضــاف فدعم، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "عمليــة 
الرقابة على العمــل الوزاري يجب 
الوتيرة،  فــي  أن تشــهد تصاعداً 
وهذا قد يكون متوقفاً بسبب عدم 

تسمية رئاستها".
ونــّوه، إلــى أن "الشــارع العراقي 
تقدمي  واحلكومة  النواب  من  ينتظر 
اخلدمات السيما في ملف الكهرباء 
الصحيــة  واجلوانــب  والبلديــات 
السياســية  الكتل  بني  واخلالفات 

تعطل تقدمي تلك اخلدمات".
تتمة ص3

اإلصالح: اجتماعاتنا بالفتح اثمرت وحسم الوزارات 
الشاغرة مطلع الفصل التشريعي المقبل

مجلس النواب "ارشيف"

اتفاق رسمي بإنهاء إدارة المناصب بالوكالة خالل ثالثة أشهر

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت النائب ميثاق احلامدي امس 
الفياض  فالح  اســتبعاد  األحد، 
عن وزارة الداخلية، مشيرة الى ان 
احلديث عن استحداث وزارة لالمن 

الوطني، ليس رسميا.
وبينت النائــب عن حتالف الفتح 
ميثــاق احلامدي، ان اســم وزارة 
االمن الوطني " مطروح " ولكن 
ال يوجد شــيء رسمي الى يومنا 
املباحثات  مازالــت  حيــث  هذا، 
جتري بني الفتح وســائرون النهاء 

مشكلة الكابينة الوزارية.
وقالت احلامدي في تصريح امس، 
ان " هيئة او مستشــارية األمن 

الوطني لم تنظــم بقانون ولم 
البرملان،  داخــل  عليهــا  يصوت 
وهو  مطــروح  شــيء  وهنــاك 
اســتحداث وزارة االمن الوطني، 
ومنحهــا لفالح الفيــاض بدال 

للداخلية ".
ان  يقني  على  "لســنا  واضافت: 
هناك وزارة ستســتحدث وحتمل 
ولكن  الوطنــي(،  )االمن  اســم 
الكثير ســمع بهذا التحرك من 
خالل وســائل االعالم، ولكن الى 
يومنا هذا اليوجد شــيء رسمي 
هكذا  اســتحداث  بخصــوص 

وزارة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى مكتــب نائب رئيــس الوزراء 
للشــؤون االقتصادية ووزير املالية 
الدكتور فؤاد حســني امس االحد، 
التعيينات  بايقاف  صدور تعليمات 
ضمــن املوازنــة العامــة للدولة 

لسنة 2019 .
وقال املكتب فــي بيان صدر امس 
اجلديد"  "الصبــاح  تلقــت  االحد 
نســخة منه، إن "بعــض املواقع 
االعــالم  ووســائل  االلكترونيــة 
تناقلــت خبراً مفــاده بــأن وزارة 
بايقاف  تعليمــات  اصدرت  املالية 
العامة  املوازنة  التعيينات ضمــن 

للدولة لسنة 2019". 

ان "هــذا اخلبر  البيــان،  واضــاف 
غيــر صحيح اطالقــاً وقد وجهت 
والهيئات  الــوزارات  جميع  الوزارة 
بتسلم  ومجالســها  واحملافظات 
املوازنة بدءا من  تعليمات تنفيــذ 
اليوم االثنني 11-2-2019 والنسخة 

النهائية لقانون املوازنة".
وبهذا اخلصوص، بحســب البيان، 
وزير  الــوزراء  رئيس  نائــب  "يوجه 
والهيئات  الــوزارات  جميع  املالية 
بااللتزام  ومجالســها  واحملافظات 
مبا ورد في نــص القانون وتعليمات 
تنفيذ املوازنــة فيما يخص اطالق 
الدرجــات الدرجــات الوظيفيــة 

والتعينات".

الفياض لن يتولى الداخلية 
والحديث عن وزارة لالمن الوطني 

ليس رسميا

وزير المالية ينفي ايقاف التعيينات 
المقرة في موازنة 2019

a

ترجمة سناء علي:
ومعنيــون  مراقبــون  يرجــح 
الدولية، ان متضي  بالسياســة 
العالقات االوربيــة اإليرانية الى 
التوتر، ســيما بعد  مزيد مــن 
إليران  الصاروخيــة  التجــارب 
ومحاولة اطالقها قمرا صناعيا، 
ذريعة  االميــركان  فيهــا  وجد 
اميركا  بــني  التوتر  لتصعيــد 
وايــران من جهــة، وبينها وبني 

الغرب من جهة أخرى.
وجاء فــي مقالة حتــت عنوان 
"عندما تقترب أوروبا من ترامب 
في كبــح برنامج ايران النووي " 
للكاتب بيلير ســميث، نشرها 
موقع فورين بوليسي األميركي:

"كانت تصريحات الدبلوماسيني 
االوربيــني، الذيــن لــم يتجاوز 
عددهــم اربعة ســفراء كافية 
لصب جــام غضب ما تبقى من 
الكبير ملمثلي السفارات  العدد 

والهولنديــة  البريطانيــة 
على  واالملانيــة  والبلجيكيــة 
اثنــاء  االيرانيــني  املســؤولني 
تواجدهم فــي احدى غرف وزارة 
اخلارجية االيرانية، مذكرين ايران 
أن أوروبــا قد فــاض بها الصبر 

االستفزازية،  ايران  تصرفات  من 
وانها لم تعــد قادرة على حتمل 
البالســتية،  صواريخها  جتارب 
اضافة الى اقبال ايران على املزيد 
مــن تنفيذ مؤامــرات االغتيال 

على األراضي األوروبية. 

قابلهــا  التصريحــات  تلــك 
املسؤولون االيرانيون في طهران 
اجتماعهم  عنــد  وبالتحديــد 
مع املبعوثــني االوربيني في يوم 
الثامن من كانون الثاني بغضب 

عارم. 
يثنهم  لم  الــذي  الغضب  هذا 
تاركني  االجتماع  اخلروج من  عن 
خلفهم كل من حضر االجتماع 
في دهشــة من ســلوك نعته 
بالغيــر  االوربيــني  الســفراء 

دبلوماسي على االطالق. 
التصريحــات الصحفيــة هي 
ايضا باتت اكثر تشنجا من قبل 
املبعوثني عندما انهمرت اسئلة 
الصحفيني بعد نهاية االجتماع 
,  حــول اســباب ذلــك اخلروج 
وماذا متخض  لاليرانيني  املفاجئ 
وزارة  عن جلستهم االخيرة في 

اخلارجية االيرانية.
تتمة ص3

تقريـر

العالقات االوربية اإليرانية تزداد توترا
وتبعات اقتصادية خطيرة محتملة على ايران 

اخلارجية االيرانية وتوتر العالقات مع أوروبا
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شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

كشف قيادي في االحتاد الوطني 
السياسي  االتفاق  تفاصيل  عن 
الذي من املؤمل، ان يوقعه حزبه 
الدارة  الدميقراطــي  احلــزب  مع 
االربع  الســنوات  خالل  االقليم 

املقبلة.
واضاف القيادي الذي فضل عدم 
الكشــف عن اســمه للصباح 
اجلديــد، ان االحتــاد والدميقرطي 
توصال الى تفاهمات مشــتركة 
اخلالفية،  القضايــا  اغلب  حول 
متوقعــا ان يتــم التوقيع على 
االتفــاق بــن احلزبــن نهايــة 
لعقد  متهيدا  اجلاري،  االســبوع 
جلسة برملان كردستان املقرر في 

18 من الشهر اجلاري.
واضــاف، ان توقيــع االتفاقيــة 
السياســية بن االحتاد الوطني 
والدميقراطــي يجب ان يســبق 
عقد جلسة برملان كردستان، وان 
ذلك يتطلب عقد اجتماع ثالثي 
الوطني  واالحتاد  الدميقراطي  بن 
ان  مســتبعدا  التغيير،  وحركة 
البرملان كما  يتم عقد جلســة 
مقرر لهــا في 18 من الشــهر  
اجلاري، اذا لــم يتم التوصل الى 

اتفاق مع الدميقراطي.
االنتهاء  ان  القيــادي،  واضــاف 
يحتاج  االتفاقيــة  توقيــع  من 
الــى يومــن او ثالثة ايــام، الن 
االحتــاد الوطنــي انهــى كتابة 
مشروعه السياسي لالتفاق مع 

الدميقراطي.
وكشــف، ان االحتاد الوطني لم 
يكن لديه مشكلة منذ البداية 
حول املناصــب، الن ذلك يتعلق 
بالدميقراطي حلســمها،  اكثــر 
اال ان االحتــاد الوطنــي يطالب 
مبنصبن سيادين واربع او خمس 

وزارات.
االحتاد  باســم  املتحــدث  وكان 
الوطني سعدي بيرة قد قال في 
انهى  ان االحتاد  تصريح ســابق، 
مشروعه،  من  االكبر  القســم 
الــذي مــن املقــررر ان يقدمه 
لالتفاق  الدميقراطــي  للحــزب 
االقليم خالل  ادارة  عليه حــول 

السنوات االربع املقبلة.
الصيغــة  ان  بيــرة،  واضــاف 

النهائية للمشــروع لم تكتمل 
بعد اال انه اشار الى ان ما يقارب  
%65 الى %70 من املشــروع قد 
اكتمل، وانه في انتظار ان يعقد 
احلزبان اجتماعا لوضع اللمسات 
النهائية، ومن ثــم عرضه على 
اجمللســن القيادين فــي احلزبن 

للمصادقة عليه.
وتابع القيــادي، ان املناصب التي 
احلزبن  بــن  عليها  االتفــاق  مت 
االقليم  رئيس  مبناصــب  تتمثل 
ورئيس حكومــة االقليم ونائب 
سياديتان  ووزارتان  البرملان  رئيس 
اما  وتابع  الدميقراطــي،  للحزب 
على  فيحصل  الوطنــي  االحتاد 
مناصــب رئيس البرملــان ونائب 
رئيــس حكومــة االقليم وثالث 
وزارات احداها سيادية، اما حركة 
التغيير فسيكون مناصب نائب 
رئيــس االقليم ووزارة ســيادية 

ووزارتن خدمية من نصيبها. 
وكشف القيادي، ان اخلالفات ما 

زلت مستمرة بن االحتاد الوطني 
واحلــزب الدميقراطي حول مكان 
انعقاد جلسة مجلس محافظة 
كركوك التي ستتزامن مع عقد 

جلسة البرملان.
يطالب  الوطني  االحتاد  ان  وتابع، 
بعقد اجللسة في مدينة كركوك 
بينما يرفــض الدميقراطي ذلك، 
ويصــر على عقدها فــي اربيل، 
مبررا ذلك بعدم تطبيع االوضاع 
يعدها  الذي  مدينة كركوك  في 
غير اعتيادية بعد انسحاب قوات 
البيشــمركة منها عقب اجراء 
االستفتاء عام 2017 ، االمر الذي 
قد يعرقل انتخاب محافظ جدد 
لكركوك، كما يطالب به االحتاد 

الوطني.   
واشار الى ان االحتاد الوطني قدم 
مرشحن  من  خمســة  اسماء 
ليختــار الدميقراطي واحد منها 
لتولي منصب احملافظ، وهم كل 
)رزكار علي، خالد شــواني،  من 

رفعت عبد اهلل، اسو املاني( لكي 
يتم التصويت عليه في جلسة 

18 من الشهر اجلاري.
واشــار الــى ان اصــرار احلــزب 
الدميقراطي علــى مكان انعقاد 
اجللســة وعدم اختيار محافظ 
جديد ملدينة كركوك في املوعد 
جلهود  بــدوره  ســيعرقل  احملدد 
حكومة  لتشــكيل  املبذولــة 

االقليم.
ورغم مرور أكثر من اربعة اشهر 
على انتهاء االنتخابات في اقليم 
كردستان اال ان القوى الفائزة ما 
زالت منقســمة بشأن تقاسم 
ورئاسة  االقليم  رئاسة  مناصب 

احلكومة وهيئة رئاسة البرملان.
لبرملان  الســن  رئيس  قال  بدوره 
في  هروري،  ريفينك  كردســتان 
تصريــح للصبــاح اجلديــد، ان 
جلســة البرملان املقــرر عقدها 
يوم 18 من شــهر شباط اجلاري، 
ستشــهد انتخاب هيئة رئاسة 

برملان كردستان.
واضــاف هــروري ، ان اجللســة 
القانونية  اليمن  اداء  ستشهد 
مــن قبــل 3 اعضاء فــي برملان 
املباشــرة  ثم  ومن  كردســتان، 
بانتخاب رئيس برملان كردســتان 

ونائبه وسكرتير البرملان.
وتابع، بعد ذلك ستبدأ اجللسات 
الرســمية لبرملــان كردســتان 
برئاســة الهيئة املنتخبة، ومن 
كردستان  برملان  ســيمضي  ثم 
بالغاء قرار توزيع صالحيات رئيس 
اقليم كردستان على السلطات 
والتشــريعية  التنفيذيــة 
تعديل  ويعمل على  والقضائية، 
كردستان  اقليم  رئاســة  قانون 
النتخــاب الرئيس داخــل برملان 

كردستان.
واشــار هروري الى انه بعد ذلك 
اقليم  رئيــس  انتخاب  ســيتم 
كردستان داخل برملان كردستان، 
الفتا الى ان تلــك االجراءات قد 

تتم في جلسة واحدة او تستمر 
لعدة جلسات.

وقال هروري إن احلزب الدميقراطي، 
وافق على منــح منصب رئيس 
البرملان لالحتاد الوطني، مشــيراً 
الدميقراطــي  احلــزب  أن  الــى 
ســيحصل فــي املقابــل على 
منصــب النائــب األول، فيمــا 
ستحصل االقليات على منصب 
النائب الثاني، مرجحاً أن يحصل 
النائب  التركمان علــى منصب 

الثاني، لرئيس البرملان
قد  الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
حصــل علــى 45 مقعــدا في 
انتخابات برملان كردســتان، تاله 
ثم  بـ21 مقعداً،  الوطني  االحتاد 
حركة التغييــر بحصولها على 
12 مقعدا، واجليــل اجلديد ب 8 
111 مقعدا  اصــل  مقاعد، من 
يتألــف منهــا برملــان االقليم 

بضمنها 11 لألقليات.

اتفاق سياسي شامل بين االتحاد والديمقراطي
الدارة االقليم في السنوات األربع المقبلة

الصباح الجديد تكشف تفاصيله 

جانب من اجتماع سابق بني احلزبني »ارشيف«

ان توقيع االتفاقية 
السياسية بين االتحاد 
الوطني والديمقراطي 
يجب ان يسبق عقد 
جلسة برلمان كردستان، 
وان ذلك يتطلب عقد 
اجتماع ثالثي بين 
الديمقراطي واالتحاد 
الوطني وحركة التغيير، 
مستبعدا ان يتم عقد 
جلسة البرلمان كما 
مقرر لها في 18 من 
الشهر  الجاري، اذا لم 
يتم التوصل الى اتفاق 
مع الديمقراطي

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

التابعة  الدولي  التعــاون  دائرة  عقدت 
لوزارة التخطيــط اجتماعا مع ممثلي 
 )GIZ( الوكالة األملانية للتعاون الدولي
بشأن مشــروع تطوير القطاع اخلاص 
وتشــجيع العمل في العراق بحضور 
ممثلــن عن وزارتــي التعليــم العالي 
والبحــث العلمي والعمل والشــؤون 

االجتماعية .
وقال مدير دائــرة التعاون الدولي العام 
الدكتور دهــام العــزاوي لقد مت عقد 
اجتماع مع الوكالــة االملانية للتعاون 
الدولي )GIZ( ملناقشــة مشــروعهم 
لدعم القطاع اخلــاص في العراق وقد 
قدمنا مقترحــا على املنظمة األملانية 
أن تعقد اجتماعا دوريا كل ثالثة أشهر 
لتوضح مراحل التقدم التي حتصل في 
هذا املشروع ، مبينا إن الوكالة األملانية 
فينهوفن  مارســيل  الدكتور  برئاسة 
الذي قدم شرحا وافيا عن مراحل تطور 
مشــروعهم في محافظــات )بغداد ، 

البصرة واربيل( . 
وشــدد العزاوي بالقول نتيجة النجاح 
الــذي حققوه فــي تدريــب اكثر من 
االملانية  4021 عراقيا وافقت احلكومة 
االملانية  التخطيــط  بــوزارة  املتمثلة 
علــى توســيع برامــج التدريب لهم 
مع شــركات القطاع اخلاص العراقية 
ومع اجلامعات ووزارة العمل والشــؤون 

التدريب  مبراكز  املتمثلــة  االجتماعية 
املهنــي ونقــل هــذه التجربــة الى 

محافظة الديوانية . 
وأوضح إن وزارة التخطيط اقترحت ان 
يضم املشروع محافظتي ديالى واالنبار 
وايضا ان يتم شمول محافظة نينوى 
ألنها مــن احملافظات املتضــررة والتي 
فيها نسبة عاطلن عن العمل ونازحن 
ايضا ، مؤكدا ان االقتراح تضمن ايضا 
ان يتم ختم هذا املشــروع مبشــاريع 
صغيرة من خالل اختيار بعض املتدربن 
الناجحن والكفوئــن ودعمهم ماديا 
إلقامة مشــاريع صغيرة تخدم سوق 
العمل وتخدم ايضا مســألة تخفيف 
الفقر وسحب البطالة وتنمية املناطق 
الفقيــرة ورمبــا حتى تنميــة املناطق 

احمللية في احملافظات.
من جانبه قال مديــر الوكالة االملانية 
العراق  الدولــي)GIZ( فــي  للتعــاون 
الدكتور مارسيل فينهوفن ان املشروع 
يقــوم بإتبــاع نهج مــن مكونن في 
مكونه االول يتم بدعم جهود التحول 
االقتصــادي ملكتــب رئيــس الــوزراء 
للســماح بإطار تنظيمي وتشــريعي 
ايجابي للقطاع اخلاص ، إذ أن األنشطة 
قد بنت القــدرات ألفراد صانعي القرار 
الصلة التخــاذ قرارات  ذات  واللجــان 
السياســة قائمة على الوقائع وقابلة 
للتنفيذ بشــأن التجارة واالســتثمار 
وبيئة  الفســاد  ومكافحة  األجنبــي 
املكون  اما  التجاريــة،  باألعمال  البدء 

الثاني فيســتهدف الرؤى االقتصادية 
النساء  ، سيما  واالجتماعية للشباب 
مبا في ذلك العائدين من اجل حتســن 
وجهات نظرهم في العراق ، مضيفا انه 
يوفر  االقتصادي  االصالح  لوحدة  دعما 
للمؤسسات  وحتليالت  بيانات  املشروع 
ذات الصلة التخــاذ القرارات املتعلقة 
بالسياســة العامــة وبالتعــاون مع 

اجلامعات والكيانات االخرى ذات الصلة 
عالوة على ذلك ينبغي انشــاء شبكة 
جامعية مســتدامة لتوفير التحليل 
االقتصادي يتم استخدام احلوارات بن 
القطاعن العام واخلاص؛ لتعزيز قدرات 
القطــاع العــام لتحديــد اختناقات 

العمل.
الى ذلك قــال ممثل الوكالــة األملانية 

للتعــاون الدولي)GIZ( واملســؤول عن 
تنفيــذ املكــون الثاني من املشــروع 
فرص  وخلق  وتطوير  بتشجيع  املتعلق 
عمل في العراق الدكتور جعفر أصالن 
إن االجتمــاع كان بغرض التعريف عن 
مشــروع دعم وتطوير القطاع اخلاص 
في العراق ليتــم تنفيذه بالتعاون بن 
العراقية  واحلكومة  االملانيــة  الوكالة 

ممثلة بــوزارة التخطيط وكذلك اطالع 
شركائنا السياسين والتنفيذين إلى 
اهداف هذا املشــروع واالجنازات التي مت 
حتقيقها إلى نهاية عام 2018 مبجاالت 
شــتى ، وإن االجتمــاع ناقــش أيضا 
آلية التعــاون واملنهجية التي يتبعها 
املشــروع بعام 2019 للمرحلة املقبلة 
بالتعــاون مع كل مــن وزارتي العمل 
والشــؤون االجتماعيــة و التعليــم 

العالي والبحث العلمي . 
من جهته قال معاون املدير العام لدائرة 
في  واملتابعة  والتخطيط  الدراســات 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتــور عمــر محمد العشــاري ان 
االجتماع مع الوكالة األملانية للتعاون 
التي قدمــت لنا الكثير   )GIZ(الدولي
من البرامج املفيدة في موضوع تأهيل 
وتوظيــف اخلريجن وتطوير مهاراتهم 
وكذلك الطلبة ؛ جــاء ملراجعة بعض 
هذه البرامج ومــا مت الوصول اليه من 
اهداف في هذا اجلانــب ، مؤكدا انه مت 
االتفاق ايضا على بعض األساســيات 
اخلاصة بالعمل خالل هذه الســنة إذ 
سيتم التعاون مع الوكالة األملانية في 
ســبيل احلصول على الهدف املنشود 
ألجل تطوير مهارات الطلبة واخلريجن 

 .
فيمــا قال مســؤول شــعبة تنمية 
دائرة السياســات  القطاع اخلاص في 
لوزارة  التابعــة  واالقتصادية  املاليــة 
التخطيط الســيد ناجي حسن علي 

انه من ضمن اجلهود التي تبذلها وزارة 
التخطيط الرامية الى حشــد اجلهد 
الدولي مــن اجل النهــوض بالقطاع 
اخلاص واالستفادة من التجارب العاملية 
املنظمات  وفتح قنــوات حــوار مــع 
الدولية تأتي هذه االجتماعات مكملة 
ملــا قامت به الــوزارة ، مبينا عن عقد 
االملانية  الوكالة  اجتماعات مــع  عدة 
للتعاون الدولي GIZ( ( كان آخرها هذا 
املنظمة  فيه  قدمــت  الذي  االجتماع 
عرضا لألعمال التــي قامت بها خالل 
املــدة املاضية وكذلــك خطة عملها 
للعام القــادم 2019 والذي بينت فيه 
إعــداد املتدربن الذين اســتفادوا من 
واملؤسسات  والشركات  املنظمة  هذه 
احلكومية، وأضــاف: إن الوكالة تهدف 
ايضا الى شــمول محافظــات أخرى 
ضمن خطتها بعد ان كانت مقتصرة 
ثــالث محافظــات هــي بغداد  على 
في  ستســاهم  اذ  واربيل،  والبصــرة 
إعداد الشباب ملعرفة كيفية التعامل 
مــع الفــرص املتاحة مــن التوظيف 
في القطاع اخلــاص وكذلك إعدادهم 
لكسر حالة التردد واخلوف من صناعة 
الفــرص بإقامــة املشــاريع واالبتكار 
الشــركات  تعامل  كيفيــة  وأيضــا 
الشركات  مع  شراكات  خللق  الوطنية 
العاملية ، موضحا إن هذه االجتماعات 
ستستمر بشكل فصلي؛ للتحاور في 
آليــة تنفيذ البرنامــج املعد من قبل 

الوكالة األملانية.

الوكالة اكملت تدريب 4021 متدربا عراقيا

العراق يبحث تطوير القطاع الخاص مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

مبنى وزارة التخطيط
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت مديرية املــوارد املائية في 
محافظــة ذي قــار، ان ارتفــاع 
حققت  املائية  االطالقات  حجم 
نسبة الغمر بلغت 90 باملئة من 
مســاحات هور ابو زرك، مشيرا 
الى ان الكميات التي غمرته لم 

تصل اليه منذ عقود عدة.

وقال مدير املوارد املائية باحملافظة 
حسن علي الكناني في تصريح 
امس، ان » هذه الزيادة في حجم 
االطالقات املائية تعد االولى من 
نوعها منذ اكثر من 30 عاما في 
هــور ابو زرك« ، مبينا ان » كمية 
الى  الواصلة  احلالية  التصاريف 
30 متر  الهــور، اكثر مــن  هذا 

مكعب في الثانية، في حن لم 
تصل في السنوات السابقة الى 

15 متر مكعب في الثانية«.
ولفت الى ان نسبة الغمر في هور 
ابو زرك في تزايد مســتمر حيث 
وصلت الى اكثر من 90 باملئة من 
مساحة الهور الكلية، مذكرا ان 
هذه املساحة لم تغمر منذ اكثر 

من 30 عامــا، وان كميات املياه 
احلالية أعــادت احلياة الطبيعية 
للمنطقة تســاعد في انتعاش 
احلركــة االقتصادية للســكان 
احمللين وحركة السياحة، فضال 
عن زيادة اعــداد الثروة احليوانية 
فــي  والطيــور  والســمكية 
املنطقة االمر الذي يســهم في 

انتعاش التنوع االحيائي في هور 
ابو زرك، فضال عن توفير كميات 
مياه ســقي مناسبة للفالحن 
إلمتــام عملية زراعــة حقولهم 
للموسم الشــتوي الذي يبشر 
مبوسم وفير من جميع احملاصيل 

املزروعة.
يذكــر ان هــور ابــو زرك فــي 

محافظة ذي قار ميتد من قضاء 
االصالح شماال وصوال الى مدينة 
الفهود جنوبا، مبساحة 118 كم 
2، ويتميــز هور ابو زرك عن بقية 
االهوار بنوعية مياهه العذبة مبا 
يضفي على طبيعته رونقا خالبا 
للعديد  الكثيف  بالنمو  يتجلى 

من النباتات املائية والبرية

غمر هور ابو زرك في ذي قار بنسبة 90 %
ألول مرة بعد 30 سنة 

ال نتحدث، هنا، عن تشابه شكلي عابر بن منهج كل من 
حركة 8 شــباط وغزوة داعش، فان التشابهات الشكلية 
فــي علــم الفيزياء قد تفتــرض عودة املتشــابهات الى 
اصولهــا، ومبعنى آخر انفكاك الطرفــن وعودة انقالبيي 
شباط الى مســار الفكر القومي التحرري واملصاحلة مع 
عصر التنــوع، مقابل عودة الدواعش الــى اصول الدعوة 
االسالمية واحالل اجلدال »بالتي هي احسن« محل تكفير 

االمم والقتل على الهوية.
اقول، نحن نتحدث عن تشــابه عضوي وليس شــكليا.. 
فقد كان انقالب شــباط العام 1963، بشــعاراته وجنس 
الســلطة التي جاء بها وهوس القتل الذي رافقه، مبنزلة 
بروفــة تطبيقيــة مبكرة ملشــروع اإلرهاب فــي البيئة 
السياســية العراقية إذْ تــّوج )االنقالب(مســيرته، بعد 
انقطاع )نهاية عام 1963( وعودة )1968( وسقوط )2003(  
بالطور الداعشي عام 2014، فال غرابة هنا ان يتحالف ورثة 
انقالب شــباط الصداميون مع قطعان داعش االرهابية، 
فان النزعة الدمويــة االقصائية للفصيلــن واملصاهرة 
االيديولوجية بينهما )عنصرية قومية- تطرف ديني( بائنة 
كفاية في اكثر من واقعة وممارســة ووثيقة واعالن، وليس 
مــن قبيل املصادفة ان ينتقل جنراالت البعث والكثير من 
اشــرس جالديه وعناصر اجهزته القمعيــة الى صفوف 
اخلالفة املتوحشــة في املوصل والرقــة وكركوك واطراف 
بغــداد، وان يحققوا شــراكة دموية، بن االســتئصالية 
القومية والتكفيريــة الدينية، ويجعلوا منها دســتورا 

لدولة  كيفية يحكمها هوس االنتقام. 
واحلال، فان ما يجمع ورثة انقالب شــباط مبشروع داعش 
هــو اباحة إهدار دمــاء اخلصوم مــن دون محاكمة على 
اســاس شــرعية منفلتة وكيفية واجرامية، وفي تقاومي 
شــباط هناك بيان رقم 13 سيئ الصيت الذي اهدر دماء 
»الشيوعين« بالشــارع بســبب معارضتهم لالنقالب، 
وقد جتاوزت اجــراءات االنقالبين شــكل قتال املعارضن 
لالنقالب الى عقاب جماعي لالحياء والقوميات واالقليات 
الدينية، في مترين مبكر للهمجية االرهابية وجدنا ابشع 
تطبيقاته على يد الغزاة الداعشــين، وتشاء املقارنة ان 
تكشــف حقيقة ان عنوان الضحايا هي نفسها على يد 
انقالبيي شــباط 1963 وغزوة املوصل عام 2014، ســوى 
انها هناك ارتدت الشــعارات القومية الصفر وارتدت هنا 

الشعارات الدينية االكثر صفرة. 
امــا الشــرعية التــي منحهــا االنقالبيــون البعثيون 
النفسهم فال تختلف من حيث كيفيتها وسبل فرضها 
عن الشــرعية التي اعلنها الدواعش دستورا لهم، فهي 
شرعية ثورية )قومية( هناك وشرعية فقهية )دينية( هنا، 
وفي احلالتن ثمة جهة صغيرة )القيادة احلزبية( او شخص 
)اخلليفة( عهد لها حق احتــكار القرارات اخلاصة مبصائر 
الناس وبترخيص املذابح واالســتئصاالت وفرض السلوك 
والــوالءات )البيعة( خروجــا على كل قواعد الشــرعية 
االنســانية املعلنة في املوثقات الوطنيــة او الدولية، وال 
اي شكل من اشــكال التفويض اجملتمعي، بل ان ما جرى 
على يد الشباطين  والدواعش هو عملية اقصاء همجي 
للمجتمع الذي انتهكت اعرافه وثقافاته وبناه احلضارية، 
حتت امرتهما، ليكون مستســلما للخــوف وللحاكمية 

اجلديدة، او متواطئا معها. 
الى ذلك فان الهدف املعلن من انقالب شباط كان يتمثل 
في اعادة بناء الدولة القومية )وبالتفاصيل: حتقيق الوحدة( 
والهدف عند داعش هو تشييد الدولة االسالمية، وتوحيد 
االمة االســالمية فيها، وكلتاهما دولتان هالميتان لهما 
مشتركات في سطوة التخيل الشائه، وتطرف املطامح، 
واحلال، فانها فــي احلالتن، وفي التطبيقات املبكرة لهما، 
دولــة تقترب من الغابة، إذ تخضــع مخلوقاتها وأقدارها 
الى مشــيئة قوة مفترســة ال حياة ملن ال يذعن لها، وال 
مكان لالختيار او اخلصوصيات او التنوع او استمزاج الرأي 
واملشورة واالعتراض في قاموســها، واالخر عندها عدو.. 

وصورة العدو مقتول دائما. 
بقي شيء واحد يتصل بالنهاية، إذ مضى انقالب 8 شباط 
ومشــروع داعش الــى خامتة واحدة: مطلوبــان للعدالة، 

وجمعهما مكان واحد: املزبلة. 

انقالب شباط وغزوة داعش.. 
سؤال التشابه



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – سطو مسلح 
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقيــة امس االحد أن مســلحني 
اقتحموا منزال شــرقي بغداد وسرقوا 
والذوا  مالية  ومبالغ  ذهبية  مصوغات 

بالفرار.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولون 
اقدموا مســاء يوم امس على اقتحام 
منــزل ضمــن منطقــة الفضيلية 
مبالغ  بسرقة  وقاموا  بغداد  شــرقي 
ومصوغــات ذهبية لم تقــدر ثمنها 
 ، الى جهــة مجهولة"  بالفرار  والذوا 
مضيفــا  ان قوة امنيــة توجهت الى 
مــكان احلادث وشــنت حملــة دهم 

وتفتيش بحثا عن السراق".

ديالى – استهداف قوة امنية 
أعلن مدير شرطة ديالى اللواء فيصل 

كاظم العبادي امــس االحد عن قتل 
ارهابــي والقــاء القبض علــى اثنني 
اخريــن خالل تعرضهم لقــوة امنية 

جنوبي بهرز .
وقال اللــواء العبادي ان قوة امنية من 
ارهاب  ومكافحة  استخبارات  مديرية 
ديالى باالشتراك مع فوج طوارئ ديالى 
العراقي  اجليش  ومفرزة من  الســابع 
في  تفتيش  اشــتبكت خالل عملية 
مناطق بزايز بهرز مع االرهابيني مما ادى 
الى قتــل احدهم والقبض على اثنني 
اخرين وضبط كميات من االســلحة 
اخلفيفة واالعتدة كانت بحوزتهم في 

اطراف ناحية بهرز .

كركوك – انفجار عبوة 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس األحد، مبقتل عنصر في 
الشــرطة االحتادية وإصابة آخر جراء 

انفجار عبوة ناســفة جنــوب غربي 
احملافظة.

وقال املصدر إن "عبوة ناسفة انفجار 
مســتهدفة دورية للشرطة االحتادية 
بالقرب من قرية غريب التابعة لناحية 
العباســي جنوب غربــي كركوك، ما 
أســفر عن مقتل عنصر بالشــرطة 
االحتاديــة وإصابة آخــر" ، مضيفا ان 
"قوة أمنية فرضــت طوقاً أمنياً حول 
مكان احلادث ومنعــت االقتراب منه، 
فيمــا مت نقل جثة القتيــل إلى دائرة 
الطــب العدلــي واجلريح إلــى أقرب 

مستشفى لتلقي العالج". 

بابل – عملية دهم 
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
بإلقاء  بابــل امس االحــد  محافظة 
القبــض على مطلوب على وفق املادة 

)4 إرهاب( شمالي احملافظة.

وذكرت املديرية  أن قوة من فوج طوارئ 
شرطة بابل األول متكنت بعملية دهم 
من خالل معلومات استخبارية دقيقة 
من إلقاء القبض على متهم مطلوب 
علــى وفق املــادة الرابعة مــن قانون 
مكافحــة اإلرهاب على إثر ممارســة 
أمنية نّفــذت في منطقــة عجرش 

بناحية جبلة شمالي احملافظة .

صالح الدين – اعتقال ارهابي 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االحد ان قوة امنية 
القت القبض على منتمي لعصابات 

داعش اإلرهابية في سامراء.
وذكر املصدر انه" بناء على معلومات 
اســتخبارية دقيقــة متكنــت خلية 
اســتخبارات فوج طوارئ ذي قار األول 
مــن القــاء القبض علــى متهم 24 
عاما يســكن حي السكك في قضاء 

ســامراء واملطلــوب للقضــاء على 
وفــق احكام املــادة الرابعة من قانون 
لكيان  النتمائــه  اإلرهاب  مكافحــة 
داعش اإلرهابي" ، مشــيرا الى" احالة 
املتهــم جلهــة حتقيقيــة مختصة 

الكمال اإلجراءات القانونية بحقه".

كربالء – حترير طفلة مختطفة 
اعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
كربالء امس األحد، عــن حترير طفلة 
مختطفــة وإلقــاء القبــض علــى 

خاطفها وسط احملافظة .
وقال املصدر إن "فصيل طوارئ شرطة 
النجدة والدوريات وفي أثناء استنجاد 
أحد املواطنني حول خطف ابنته التي 
تبلغ من العمر 10 ســنوات من قبل 
احد اجملرمني يقــود دراجه نارية، وعلى 
الفــور مت تعميم مواصفتــه والقيام 
بحملة بحث وحتري وبجهود كبيرة، مت 

حترير الطفلة والقبض على اخلاطف".

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة ميسان امس االحد اعتقال 
عدد مــن املتهمني واملطلوبني بجرائم 
جنائية ومخالفــات قانونية في عدد 

من مناطق احملافظة .
وذكــر املصــدر ان املديريــة اطلقت 
ومتابعة  لتعقــب  أمنيــة  حمــالت 
املطلوبني واخملالفني شــملت مناطق 
املركز واالقضية والنواحي أسفرت عن 
إلقاء القبــض على عدد من املتهمني 
قانونية  ومخالفات  جنائيــة  بجرائم 
تنوعت بــني جرائم الشــروع بالقتل 
بجرائم  وأخــرى  والســرقات،  العمد 
التهديــد واالحتيــال وجرائم جنائية 
أخــرى، فضال عن عدد مــن املتهمني 
املطلوبني للقضــاء على وفق أحكام 

املــادة الرابعــة من قانــون مكافحة 
اإلرهاب.

ذي قار – استهداف دورية 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة ذي قــار امس االحد انه من 
خالل عملية تفتيش وتدقيق أســماء 
عبر سيطراتها   للمحافظة  الوافدين 
مبوجــب قاعــدة بينــات املطلوبــني 
تل  ســيطرة  اســتطاعت  للقضاء، 
اللحــم جنوب مدينــة الناصرية من 
إلقــاء القبض على متهــم يبلغ من 

العمر 35 عاما .
وافــاد املصدر ان املطلــوب اقتيد الى 
بجرمية  اإلصالح متهما  مركز شرطة 
إطالق النار على دورية للشرطة احمللية 
، وقد متت احالة املتهــم الى اجلهات 
املعنية متهيــدا لعرضه على القضاء 

لينال جزاءه العادل. 

سطو مسلح في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد * مقتل ارهابي والقبض على اثنين اخرين جنوبي بهرز
انفجار عبوة ناسفة في العباسي جنوب غربي كركوك  * تحرير طفلة مختطفة واعتقال خاطفها وسط كربالء

نينوى ـ خدر خالت:

نينوى  معلمــي  نقابة  تعتــزم 
تنفيــذ اضراب عن الــدوام ملدة 
يومــني للمطالبــة مبــا يخدم 
التربويــة فضال عن  العمليــة 
حقــوق  تتضمــن  مطالبــات 
التعليمية  املــالكات  وامتيازات 

والتدريسية في نينوى.
وقال رعد رمضان اجلبوري نقيب 
معلمي نينوى في مؤمتر صحفي 
اجلديد"  "الصباح  تابعه مراسل 
" انه "كان لنا اجتماع للمجلس 
املركــزي في يــوم 2018/12/25 
باجللســة املرقمــة 16 ومت فيها 
التي  القرارات  من  العديد  اتخاذ 
التربوية في  العمليــة  تخــدم 

نينوى".
واضــاف "مت حتديد يوم الســابع 
والثامن عشــر من شهر  عشر 
شــباط )اجلاري( لتنفيذ اضراب 
من قبــل املالكات التدريســية 
عن الدوام الرسمي وعدم الدوام 
الــى ان تتحقق املطالب، وطبعا 
االضراب ســيكون ليومني اثنني 
وبعــد ذلــك ســيكون هنالك 
قرارات سنوافيكم بها عند عقد 

اجتماع للمجلس املركزي".
"املطالب  فان  اجلبوري  وبحسب 
تتضمن  النقابة  اطلقتها  التي 
عدة فقــرات لكننا ســنتطرق 
املوضوع،  املهمة في هذا  لالمور 
اصالح  هــي  االولــى  الفقــرة 
وطبعــا  التربويــة،  العمليــة 
العمليــة التربوية مرت مبخاض 
عســير خاصــة فــي الفترات 
الكثير  هناك  وكان  الســابقة، 
التــي طرأت  مــن الســلبيات 
علــى العمليــة التربوية منها 
اخرى  وامــور  املناهــج  تغييــر 
واقصد  الوزارة  وسياسة  كثيرة، 
السياسة الفنية للوزارة، وكانت 
هنالك الكثير من االمور الطارئة 
قمنا  التربــوي  العمــل  علــى 
بتضمينها ضمن مطالب نقابة 

املعلمني العراقيني في بغداد".
"كذلــك  بالقــول  ومضــى 
توفير الســكن املالئــم والالئق 
فــان  وبصراحــة  للمعلمــني، 

ضمنها  ومن  التربوية  االســرة 
املعلمون في نينــوى تعاني من 
الكثيــر من الغنب في مســالة 
توزيع قطع االراضي الســكنية 
او االسكان، ونحن في طور البدء 
مع بلديات نينوى والتنسيق مع 
محافظــة نينوى من اجل توزيع 
قطع اراٍض ســكنية للمعلمني 
الذين لم يستفيدوا من التوزيع 

احلكومي".
ان "هنالك  الــى  اجلبوري  ولفت 
ايضا كان من  موضوعا مهمــا 
ضمن قرارات اجمللس املركزي، وهو 
والترفيعات،  العــالوات  موضوع 
وطبعــا )هنــاك( غــنب واضح 
واضحة  دســتورية  ومخالفــة 
وكذلك  املالية  وزارة  ارتكبتهــا 
وزارة التربيــة بحــق املعلمــني 
واملدرســني واملوظفــني، وقانون 
فقرة  به  توجــد  املدنية  اخلدمة 

قانونية تنص علــى ان املوظف 
من  والترفيع  العالوة  يســتحق 
تاريــخ االســتحقاق وليس من 
تاريخ صــدور االمــر، لكن ما مت 
العالوات  بــه مت صــرف  العمل 
تاريــخ صدور  والترفيعــات من 
االمر االداري اخلاص باملعلم، وهذا 
غنب واضح وســتكون لنا وقفة 

بقوة في هذا املوضوع".
مشــيرا الى انه "لــو عدنا الى 
اخللف قليال في موضوع اصالح 
هناك  وطبعا  التربوية،  العملية 
عدة فقرات في اصالح العملية 
ننتظر صرف  التربويــة ونحــن 
مستحقات املعلمني )في نينوى( 
من الرواتب املدخــرة، ولو انه مت 
ادخالهــا في املوازنــة االحتادية 
لكن  عليها،  املصادقــة  مت  التي 
بقائمة  ايضا  ســندخلها  نحن 
العمليــة  الصــالح  املطالــب 

التربوية".
وبنّي جلبوري انــه "هناك الكثير 
من االمور التي سنعرضها امام 
االعالم وجمهور املعلمني تدخل 
التربوية،  العملية  اصالح  ضمن 
وهذه حقوق وليســت مّنة من 
ال نســتجدي شيئا  ونحن  احد 
من احد، وعلى احلكومة املركزية 
ووزارتي التربية واملالية ان يراعوا 
ظروف املعلمني في هذه الفترات 
وخاصــة في محافظــة نينوى 
التي تعرضت الى ظلم واجحاف 
كبير من خالل قطــع الرواتب و 
من خالل صرف الرواتب االسمية 
فقــط، وان شــاء اهلل وبتعاون 
نينوى  املعلمني فــي  جماهيــر 
يُطبق  املــدارس  ادارات  وبتعاون 

هذا االضراب".
مناشــدا "من خالل هذه املنابر 
املعلمني  جماهيــر  االعالميــة 

بتطبيق  االلتزام  املدارس  وادارات 
االضراب فــي هذين اليومني )17 
و 18 من شــباط اجلــاري(، كما 
اوجه نداء الى جميع املشــرفني 
التربويني بــان ال يضغطوا على 
بحجة  املدارس  وادارات  املعلمني 
انهــم ســيقوموا بتغييب كل 
مــن ســيتغيب عن الــدوام او 
امام  نعلن  ونحــن  عنه،  يُضرب 
االعــالم ان مطالبنا جماهيرية 
قانون،  بقرار علــى وفق  اتخذت 
ولنــا الصالحية كمنتخبني عن 
جماهير املعلمني في نينوى وعن 
متثيلنــا للمعلمــني في اجمللس 
املركزي باننا ســنقف بقوة ضد 
كل من يقوم بترويج شــائعات 
بانه ســيقوم بتغييب اي معلم 

)من منفذي االضراب(".
التي  املطالــب  على  وتعليقــا 
يطالب بهــا معلمو نينوى، قال 

الناشط املدني املوصلي محمد 
"الصباح  لـــ  احليالي  حســني 
املعلمني  "شــريحة  ان  اجلديد" 
في نينوى هي شــريحة مهمة 
وتستحق ان نقف معها جميعا 
ونؤيدهم مبطالبهم، خاصة تلك 
التي تتعلــق بالنهوض وتطوير 

العملية التربوية".
تتضمن  ان  نتمنى  "كنا  واضاف 
مطالبهم امورا تخوص املدارس 
املتهالكة منها  ترميــم  واعادة 
اليها،  واصالح الطــرق املوصلة 
فضــال عــن صيانــة او تبديل 
املــدارس  داخــل  املمتلــكات 
الراحة  يوفــر  مبــا  والصفــوف 
لتالمذتنــا االعزاء، وان ال تقتصر 
اغلب املطالــب على امور مادية 
هي من حــق املعلمــني وميكن 
اخملاطبات  وفــق  على  معاجلتها 

االدارية الروتينية مع الوزارة".

تم تحديد يوم السابع 
عشر والثامن عشر من 
شهر شباط )الجاري( 
لتنفيذ اضراب من قبل 
المالكات التدريسية عن 
الدوام الرسمي وعدم 
الدوام الى ان تتحقق 
المطالب، وطبعا االضراب 
سيكون ليومين اثنين 
وبعد ذلك سيكون هنالك 
قرارات سنوافيكم بها 
عند عقد اجتماع للمجلس 
المركزي

معلمو نينوى يعتزمون تنظيم اضراب
من اجل اصالح العملية التربوية ورفع الغبن عنهم

اإلصالح: اجتماعاتنا بالفتح 
اثمرت وحسم الوزارات 
الشاغرة مطلع الفصل 

التشريعي املقبل
ومضى فدعم، إلــى أن "مجلس 
على  للتصويت  جاهــز  النــواب 
عبد  يقدمهم  الذين  املرشــحني 
امتالكهــم  شــريطة  املهــدي 

املؤهالت املناسبة لها".
يشــار إلى ان الكتل السياسية 
تســمية  على  اتفقت  قد  كانت 
عادل عبد املهدي رئيســاً للوزراء 
بوصفه سياسياً مستقالً لكنها 
اختلفــت في وقت الحق بشــأن 

بعض الوزارات السيما االمنية.

الفياض لن يتولى الداخلية 
واحلديث عن وزارة لالمن الوطني 

ليس رسميا
"وزارة  أن  احلامــدي،  وبينــت 
الداخلية باتت شــبه محسومة 
الى شــخصية اخرى غير معلنة، 
الفتح  اجتمــاع  بعــد  خاصــة 
وســائرون حلل االشكاليات بشأن 

املرشحني للكابينة الوزارية".

جماعات نافذة بسلطة كبيرة 
حتمي وتدعم جتارة اخملدرات في 

صالح الدين
وأكد الضابــط أن “هناك جهات 
متنفذة تدعم وحتمي االجتار باملواد 

اخملدرة على مختلــف أنواعها مما 
يجعل عمليــة التعامل مع هذه 
الصعوبة،  بالــغ  أمــرا  الظاهرة 
وهذا ما ساهم في انتشار االجتار 
والتعاطي على مساحة شاسعة 

من احملافظة”.
وأشار املرصد تقريره, إلى أن “خطر 
اخملدرات يداهــم اجملتمع العراقي، 
وبات يضرب فئة الشباب بشكل 
كبيــر، وما موجود مــن إجراءات 
حكومية ال يرتقي وحجم الكارثة 
التي من املمكن أن تكبر وتتســع 
واالستهالكية  اجلغرافية  رقعتها 

خالل السنوات املقبلة”.

الـزيـادي: املئات من ملفات 
الفساد ستفتح في الفصل 

التشريعي املقبل
 الفتا الى ان "دور البرملان لن يتوقف 
على تشــريع القوانــني فهنالك 
العديد من ملفات الفســاد التي 
بالفصل  ســنعمل على فتحها 
والتي جتاوزت  املقبل  التشــريعي 

املئات".
واكــد الزيادي ، علــى ان "هنالك 
اعضاء مجلس  لدى  ورغبة  عزمية 
النواب على فتــح جميع ملفات 
الفســاد مهما كانت ومتابعتها 
مع اجلهات اخملتصــة بغية احالة 
الفاســدين الى احملاكــم لينالوا 

جزاءهم".

العالقات االوربية اإليرانية تزداد 
توترا وتبعات اقتصادية خطيرة 

محتملة على ايران 
تركز حول  ردودهــم  والتي كانت 
الفعل  ردة  توقعهــم مــن  عدم 
االيرانية باخلروج املفاجئ من ذلك 
اعترافهم  الى  اضافة   , االجتماع 
بأهمية نقــل تلك اخملاوف واحملاذير 
من قبل اجلانب االوروبي اليران وان 
لم يعجبها االمر . في الوقت ذاته 
االيرانيني  املسؤولني  امتناع  قوبل 
عن ابــداء اي تصريحات حول ما 
جرى بوابــل مــن التكهنات من 
التلفزيوني  البــث  قنــوات  قبل 
لذلك االجتماع، والتي ركزت على 
توترا  بداية عهد جديد سيشهد 
على  االيرانية  االوروبية  للعالقات 

حد سواء.
لــم تكن زيــارة الدبلوماســيني 
االوربيــني خاليــة مــن تبعــات 
ايران  علــى  خطيرة  اقتصاديــة 
بعد عودتهم الــى ديارهم ، تلك 
العودة التي جاءت بوالدة يســيرة 
لألجتماع املبرم بني القوى العاملية 
االوروبية في فيينا والذي قرر كبح 
جماح برنامج ايران النووي بشكل 

كبير .
 رب متابع يرى ان تلك العقوبة قد 
تكون سلســة نوعا ما  للجانب 
االيرانــي , بغض النظر عن مداها 

اخلطر بحــدوث تغيير كبير على 
مســتوى عالقات االحتاد االوروبي 
بايــران , والتي اســتدعت االولى 
املزيد من الدول الصغيرة والكبيرة 
واملوقف ضد  الرأي  كي تشاركها 

ايران . 
مــن هنــا بالتحديد بــدأ االحتاد 
االوروبي باتخــاذ النهج الترامبي 
اجلديــد ضد ايــران والذي تضمن 
جتميد اكثر لتحركات ايران خاصة 
الذين  النوويــني  علمائهــا  على 
عملــوا على تطويــر صواريخها 
الباليســتية , اضافة الى قرارات 
حظر الســفر على احلرس الثوري 
بالنســبة  والتي كانت   , االيراني 
لترامــب خطــوات بطيئة لكن  
االحتاد االوروبــي يعتبرها عميقة 
جدا  حتى وان كانت ظاهريا اوروبا 
تدعم االتفاق في فيينا عام 2015 
والذي انسحب منه ترامب في ايار 

مؤخرا .
ايران بدورها جتد ذلك التشابه ما 
بني منهــج ترامب ضد برنامجها 
النووي وبعض التحركات االوروبية 
ذي تطابــق كبير، في االســلوب 
والتوجــه ألضعافهــا، واضعاف 
الرئيس االيراني حســن  حكومة 
روحاني، االمر الــذي اتخذت ايران 
على اساسه املزيد من التوجهات 
الشــرق  مبررة في  العدائية غير 
السعودية،  وخاصة ضد  االوسط 

والتــي تعتبر عدوهــا اللدود في 
املنطقة.

التوجه االعالمي اخلطير الذي دار 
في احملافل االعالمية عبر شاشات 
دور معكوس  لــه  كان  التلفــزة 
ايضا على ايــران، اثار غبطة حتت 
قبة البيت االبيض بشــكل عام 
اثار فرحة للرئيس االميركي  كما 
ترامــب، خاصة بعد قيــام ايران 
بإطالق صواريخ باليستية يوم 30 
ايلول واطالق قمر صناعي مؤخرا، 
االحتاد  دول  اتهامــات  الى  اضافة 
االوروبي ايران، بقيامها باملزيد من 
االراضي  على  االغتيــال  عمليات 
العام  والبريطانية في  الفرنسية 
املاضــي، االمر الذي نفتــه ايران 
وبشدة مشــددة على ان جتاربها 
دفاعية  والصاروخيــة  النوويــة 

فقط.
ايــران ايضا دافعت عن نفســها 
بعدد  لها  املوجهة  االتهامات  ازاء 
من الهجمــات واالغتياالت داخل 
املستميت  الدفاع  هذا   , اراضيها 
كانت ايران بحاجة كبيرة له، كي 
من  املزيد  انضمــام  عدم  تضمن 
الدول ضــد من يعارض برنامجها 
النــووي فــي املنطقــة, وبذلك 
تصبــح اكثــر ضعفــا وانهاكا 

اقتصاديا.  .
واالحتاد االوربي بــدوره لم يكتف 
مبجــرد التأييد لسياســة ترامب 

املمنهجــة ضد ايــران , اذ كان ال 
بد للمزيد مــن االجراءات والنوايا  
من اجل كبح جمــاح ايران , تلك 
االجراءات كانــت تقترح مبزيد من 
التقييد للحــرس الثوري االيراني 
اثناء حلهــم وترحالهم , اضافة 

الى جتميد أرصدتهم البنكية .
اخلارجية  السياســة  مســؤولة 
فــي االحتــاد األوروبــي فيديريكا 
موجيريني باالمكان اعتبارها  في 
الوقت احلالي , من اكثر املسؤولني 
الذين يشعروا بالقلق من التحرك 
الســريع اليران في تطوير واطالق 
صواريخهــا الباليســتية وزيادة 

قوتها النووية . 
وأخيرا، ميكــن احلكم على بعثات 
التي  االوربيــني  الدبلوماســيني 
قامــوا بها فــي ذلــك اليوم من 
كانــون الثانــي وفــي جعبتهم 
مخــاوف وضجر االحتــاد االوروبي 
من ايــران بأنها ناجحــة وذكية 
كونها جمعت لواء االحتاد االوروبي 
قاطبة في اتخاذ اجراءات صارمة 
ضد ايــران الرضاء ترامب اوال , مع 
يقينهم متامــا ان ايران ال ميكن ان 
تنســحب من برنامجها النووي , 
لكن في الوقــت ذاته حاولوا قدر 
االمكان اتخاذ اجراءات رادعة كي 
ال تلجــا ايران الــى تعميق خطر 
الهدوء  وزعزعة  النووي  تسلحها 

في الشرق االوسط.

تتمات ص1

قريبا .. افتتاح مسرح 
المنصور والمنطقة 

المحيطة به 

مهدي العالق يؤكد على 
أهمية التوسع المصرفي 

في تقديم الخدمات

أول ملتقى سياحي دولي 
في السليمانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت أمانة بغــداد أن األيام القليلــة املقبلة 
ستشهد إعادة افتتاح مسرح املنصور واملنطقة 

احمليطة به وسط العاصمة.
وقالت األمانة في بيان تلقــت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه، إنها "باشرت بالتنسيق مع القوات 
األمنية بنقــل أكثر من 500 صبــة كونكريتية 
من محيط مســرح املنصور وتفصله عن ساحة 
االحتفاالت وســط بغــداد، إضافة إلــى قيامها 
بحملة كبرى تشــمل رفع النفايــات واألنقاض 
املتجمعة وتشذيب األشجار وقلع األدغال وزراعة 
الفضاءات وترقيع الشــوارع املغلقة منذ ســنة 

 ."2003
وأكدت األمانة، أن "العمل كبير جداً وسيشــارك 
فيــه جهد مــن 9 دوائر هي بلديــات الكاظمية 
والشــعلة واألعظمية وبلدية املنطقة اخلضراء 
ومركــز الرصافة والكرادة واملنصــور إضافة إلى 
دائرتي الوحدات االنتاجية واملتنزهات والتشــجير 

وقسم الطرق السريعة".
وتابعت أمانة بغداد، أن "حملتها ستكون مكثفة 
ومتواصلة إلجناز العمل في عدة أيام اســتعدادا 
الفتتاح مســرح املنصور واملنطقــة احمليطة به 
خــالل األيام القليلة املقبلة بعــد أن كان مغلقاً 

منذ أكثر من 15 سنة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد العام ل مجلس الوزراء مهــدي العالق امس 
االحد، على أهمية التوســع املصرفي في تقدمي 
البنك  اخلدمات للمواطنني، واســتثمار مبــادرة 
املركــزي فــي تســهيل التعامــالت املصرفية 

واالقراض.
وقال العالق خالل افتتاحه فرع املصرف الصناعي 
قرب مبنى املفوضية العليا لالنتخابات في بيان له 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه ان "التوسع 
املصرفي يعد من االهمية لتقــدمي اخلدمات الى 
املواطنني في ظل التوجه احلكومي نحو النهوض 
بالواقــع االقتصادي في البالد واســتثمار مبادرة 
البنك املركزي في تســهيل التعامالت املصرفية 

واالقراض".
من جهته أشــار مدير عام املصــرف بالل صباح 
حســني ان "افتتــاح الفرع اجلديــد يأتي إلدخال 
األدوات اإللكترونية في تقدمي خدماته مبا يتناسب 
والتطــور احلاصل فــي الصناعــة املصرفية ، اذ 
ســيقوم الفرع باملســاهمة في عملية توطني 
رواتــب موظفي الدولة للدوائــر التي تقع ضمن 
نطاق عملها، من خالل بطاقات يصدرها املصرف، 
مبا يســهم في تقليل التكلفة الكلية لعملية 
بالنقــد داخل النظام  الرواتــب واالحتفاظ  دفع 

املصرفي".

متابعة الصباح الجديد:
من املقرر ان يقام والول مرة ملتقى ســياحي 
العديد  الســليمانية، مبشــاركة  مدينة  في 
من املســتثمرين وكبرى الشركات في مجال 

السياحة من عدة دول.
وقــال آرام شــواني املتحدث باســم املديرية 
العامة للسياحة في السليمانية في تصريح 
صحفــي امس األحــد، ان فعاليــات امللتقى 
السياحي االول حتت شــعار )ملتقى النرجس 
السياحي( ستنطلق يوم 21 شباط اجلاري في 
فندق )غراند ملينيوم( ، مبشــاركة الشركات 
الســياحية من جنوب ووســط العراق وايران 

وهولندا ولبنان.
واضاف شواني، انه امللتقى سيشهد مشاركة 
املنتوجــات احملليــة ومنتوجات تلــك الدول، 
لالطالع على اجملال السياحي في السليمانية 
وتشجيع املســتثمرين على االســتثمار في 

مجال السياحة.
واشــار الــى ان الهدف من امللتقــى هو متتني 
العالقات مع الشــركات السياحية في جنوب 
ووســط العراق وايران ولبنــان وهولندا، حتى 
تقوم باســتقدام الســياح الى السليمانية 
وبالتالــي اســتفادة املســتثمرين واصحاب 

املشاريع من السياحة.

احدى من مدارس نينوى
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مناشدة 

بعد التحية :
أتناول اليوم موضوعا في غاية األهمية ويخدم توجه الدولة 
احلالي نحــو تقدمي اخلدمات وعملية البنــاء واألعمار التي 
يقودها معاليكم وأنا هنا أناشدكم إلحالة جميع مشاريع 
وزارات الدولة ومبوجب الكلف التخمينية أملعدة من قبلهم 
إلى وزارة األعمار واإلســكان والبلديات واألشــغال العامة 
لتنفيذهــا ألنها هــي اجلهة املتخصصــة بعملية البناء 
وتنفيذ املشــاريع وفي جميع القطاعات ألنها متتلك آالف 
املالكات الهندســية والفنية من أصحاب اخلبرة والكفاءة 
القادرة على تنفيذ اعقد املشــاريع وكذلك لديها شركات 
متخصصة في تنفيذ مشــاريع الطرق واجلسور واألبنية 
واالسكان ولديها املراكز االستشارية والتصميمية . وهنا 
أتســاءل ما عالقة الوزارات األخرى بتنفيذ املشاريع فمثال 
وزارة الصحــة عليها أن تكلــف وزارة األعمار في عملية 
بناء املستشفيات أو وزارة التربية تكلفها في بناء املدارس 
والشــباب والرياضة في بناء املالعــب والقاعات الرياضية 
واملوارد املائية مبشــاريع املياه وهكذا بالنسبة إلى  الوزارات 
األخرى أيضا الن وزارة األعمــار متخصصة بعملية البناء 
واألقســام الهندســية املوجودة في بعض هذه الوزارات 
عليهــا إن تتفرغ إلى عملية صيانة هذه املشــاريع وأعزو 
فشــل اغلب وزارات الدولــة باجناز مشــاريعها إلى هذا 
الســبب ألنها أقحمت في موضوع ليس من اختصاصها 
الن هذه الوزارات أحالت مشاريعها إلى شركات أهلية غير 
رصينة وغيــر معروفة واغلبها تركــت العمل إلى جهات 
مجهولة كان من املفروض إحالة هذه املشــاريع إلى وزارة 
األعمار ومبوجب عقود وشروط بينهما وهي جهة حكومية 
ومعروفة . لــذا ندعو دولة رئيس الــوزراء بان يكون هناك 
توصيات من خالل مجلس الوزراء بإحالة املشاريع إلى وزارة 
األعمار واإلســكان فهذه العملية ستقضي على حلقات 
الروتــني الزائدة وعلى عمليات الفســاد وستســرع من 
عملية اجناز املشــاريع أما املطلب اآلخر فهو أن يتم إحالة 
املشــاريع الكبيرة والعمالقة واحليوية  بتكليف مباشــر 
من قبل مجلس الوزراء إلى الشــركات احلكومية الرصينة 
واملعروفة لتنفيذها وهذه التجربة أثبتت جناحها على ارض 
الواقع قبل عام 2003 عندما كلفت الدولة منشــأة الفاو 
العامة سابقا ( شــركة الفاو الهندسية العامة حاليا ) 
بتنفيذ جســر ذو الطابقني في بغداد وساعة بغداد وبرج 
اتصاالت املأمون ومستشــفى الدكتور كمال السامرائي 
ومشروع ســايلو احلبوب في خان ضاري وسد بادوش وسد 
العظيم وقد أجنزت هذه الشركة املشاريع املذكورة بوقت 
قياســي أذهل اجلميــع فلو اخذ العمــل بهذين املطلبني 
ســيكون لهما تأثير وانعكاس ايجابي كبير على عملية 
تقدمي اخلدمات إلى املواطنني وكذلك ســيوفر فرص عمل 
كثيــرة للعاطلني عن العمل وســتكون فرصة للمالكات 
الهندسية والفنية الشابة في االحتكاك واكتساب اخلبرة 
من خالل عملها في هذه املشــاريع . علما إن وزارة األعمار 
واإلســكان مؤهلــة حاليا لهذه املهمة بعــد اإلصالحات 
الواسعة التي أجراها وزير األعمار واإلسكان بنكني ريكاني 
على جميع مفاصــل الوزارة وأعطى صالحيات واســعة 
للوكالء واعتمــاده على اخلبرات والكفاءات في إدارة الوزارة 
وخير مثال على ذلك تعيني مستشــار له لشؤون األعمار 
والبلديات املهندس احمد إسماعيل مجيد هو شخصية 
معروف بكفاءته وخبرته الطويلة في مجال البناء واألعمار 
والوزارة حاليا أثبتت كفــاءة وقدرة عالية من خالل اجنازها 
عشــرات املشــاريع في املناطق املتضررة واحملررة ومبوجب 
مواصفات عالية ضمن التوقيتات العقدية احملددة وفقكم 

اهللا خلدمة أبناء شعبكم .
واهللا من وراء القصد

اغالق 6 مقاهي مخالفة للشروط الصحية  في المحمودية وزير التخطيط : خطة خمسية لدعم خريجي التعليم الزراعي والصناعي

العراق يبحث اعادة اعمار الجسور بتمويل القرض االلماني

بغداد _ الصباح الجديد:
نظمت شعبة الرقابة الصحية 
فــي قطــاع احملموديــة وضمن 
العمل املســائي حملة صحية 
األمن  مديريــة  مع  مشــتركة 
الوطنــي وشــرطة النجدة في 
التي  املقاهــي  احملموديــة على 
ملتابعة  العمل مســاءً  متــارس 
مــدى التزام أصحــاب املقاهي 

اســفرت  الصحية  بالشــروط 
عن اغــالق (6) مقاهي مخالفة 

للشروط الصحية.
وقامت مالكات  الرقابة الصحية 
بابــالغ اصحــاب املقاهي على 
العمال  جميــع  حصول  ضرورة 
على بطاقــات الفحص الطبي 
الصحية  التربيــة  وشــهادات 
املتجاوزين  الــى تبليــغ  اضافة 

االجازة  على  حصولهم  بضرورة 
الصحيــة ومت اتخــاذ اإلجراءات 
حسب  اخملالفني  بحق  القانونية 
املــادة 96 مــن قانــون الصحة 
العامة املرقم 89 لســنة 1981 
وتعديالته واســفرت احلملة عن 
غلق (6) مقاهــي متارس العمل 
اجازة  علــى  احلصول  دون  مــن 

صحية وتعمل ليال فقط . 

بغداد _ الصباح الجديد:
الدكتور نوري  أعلن وزير التخطيــط 
الدليمي عن اخلطة اخلمسية  صباح 
لدعــم وتطويــر خريجــي التعليم 
هؤالء  لتمكني  والصناعــي،  الزراعي 
اخلريجني ضمن مشاريع استراتيجية 
التخفيف من الفقر وحتقيق التنمية 

الريفية .
جاء ذلك خالل تفقــد الدكتور نوري 

فــي جولتــني منفصلتني  الدليمي 
لــإلدارة التنفيذيــة إلســتراتيجية 
التخفيف من الفقــر، ودائرة املفتش 
العام لــوزارة التخطيــط، اذ التقى 
الدائرتني،  في  والعاملني  املســؤولني 
واطلع على سير مراحل العمل ضمن 
اخلطة التي وضعتها الوزارة مسبقاً.

ووجه وزيــر التخطيط خــالل زيارته 
، باعتماد نتائج مســح  التفقديــة 

التنمية الريفية الــذي أجرته الوزارة 
ً، إلنشــاء مشــاريع عمــل  مؤخــرا
التعليم  مشــتركة مــع خريجــي 
الزراعــي والصناعــي، فــي املناطق 
األشــد حاجــة ، ومبــا يســهم في 
تقدمي أفضــل اخلدمات املســتدامة 
للمواطنني ، كاشفا عن سعي الوزارة 
إلســتثمار نســبة التخصيصــات 
العــام  موازنــة  تضمنتهــا  التــي 

احلالي في متويل حزمة النشاطـــات 
واملشاريـع النوعيـة التـي تضمنتها 
وإستراتيجية التخفيـــف من الفقر 
خالل العام احلالي واالعـــوام املقبلة 
. مبينا ان االستراتيجيـــة تستهدف 
خفــض الفقر بنـــسبة ٢٥٪ ، داعياً 
دائرة املفتـش العـــام إلـى تكثيـف 
هـذه  لتحقيـق  الرقابيـــة  جهودها 

األهداف. 

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث املهندس عصام عباس مهدي 
دائرة الطرق واجلســور  مدير عــام 
رئيس فريق القرض االملاني مع ممثلي 
انفرا) استشــاري  ( كوبا  شــركة 
التوريد ملشــاريع املرحلة االولى من 
التنمية  القرض واملمول مــن بنك 

االملاني.

ومت مناقشــة توقيتات اعالن بقية 
املشاريع املزمع العمل بها حيث مت 
مؤخرا اعالن مشــروع اعادة اعمار 
جسر القيارة في محافظة املوصل 
ومشروع اعادة اعمار جسور ( احلود 
, مرعي , املثنــى االول) للمحافظة 
االولى  املرحلــة  نفســها ضمــن 

للقرض .

القيارة على نهر دجلة  ويقع جسر 
ويربــط جانبي املدينه اما جســر 
املثنــى االول فيربط حي النور بحي 
املثنى وجســر مرعــي يربط حمام 
يربط  احلود  وجسر  بالقيارة  العليل 
.. تضــررت هذه  القيــارة باملوصل 
االرهابية  العمليات  نتيجة  اجلسور 

التي شهدتها احملافظة . 

علــى صعيــد متصــل تشــرف 
بانشــاء  واجلســور  الطرق  دائــرة 
املمــرات الثانية للطرق الرئيســة 
واالســتراتيجية فــي احملافظــات 
بســبب تضــرر املمــرات القدمية 
نتيجة تقادمها اضافة الى تضررها 
نتيجة االحمال الثقيلة للشاحنات 
الكبيرة وهذا مما يؤثر على ســالمة 

مستعملي هذه الطرق .
وتشــرف دائرة الطرق واجلسور من 
في  الهندســية  مالكاتها  خــالل 
مديرية طرق وجســور واسط على 
انشــاء املمر الثاني لطريق كوت ـ 
بدرة ـ مهــران بجزءيه االول بطول 
40 كيلو مترا وبكلفة 26,243 مليار 
دينار وينفذ من قبل شركة حمورابي 

العامة للمقاوالت االنشــائية احد 
تشــكيالت الــوزارة والثاني بطول 
 40,709 وبكلفة  متــرا  36,4 كيلو 
مليــار دينار وينفذ مــن قبل احدى 

شركات القطاع اخلاص .
وبلغت نســبة اجناز اجلزء االول 24% 
واجلــزء الثاني %4 ومت فتح املســار 
والعمل  الثانــي  للجــزء  اجلديــد 

مســتمر فيه بجهود اســتثنائية 
وعلــى وفــق املواصفــات الفنية 
العامة للطـــرق واجلســور وتنفذ 
اخملتبريــة  الفحوصـــات  جميــع 
للفقرات التي تنفذ فـــي املشروع 
من قبل املركز الوطنـي للمختبرات 
االنشــائية وهو احـــد تشكيالت 

الوزارة ايضا.

البصرة _ سعدي السند:

بدأت شركة نفط البصرة ممثّلة 
مبديرها العام املهندس إحســان 
وشركة  إســماعيل  اجلبار  عبد 
احلفــر العراقيــة التــي مثّلها 
باســم  املهندس  العام  مديرها 
محمــد خضير، تنفيــذ العقد 
املاضي،  األســبوع  ابرمتاه  الذي 
بقيمــة 255 مليــون دوالر حلفر 
بئر  إلى  ً تطويرية إضافة  بئرا  40
لتكوين  وبئرين  واحدة  تقييمية 
ام ، وهو واحد من مجموعة  الدمّ
عقود مرحلة تصعيد اإلنتاج من 
حقل مجنون حيث سيســهم 
بإضافــة 100 ألف برميل باليوم 

في نهاية العام 2021.
وزارة  برعاية  جرى  التوقيع  حفل 
النفط حيث أكد ثامر الغضبان 
الــوزراء لشــؤون  نائــب رئيس 
العقد  أن  النفــط  وزير  الطاقة 
ميثــل خطــوة مهمــة لتطوير 
احلقول النفطية بقدرات وطنية 
وأن وزارتــه ماضية في ســبيل 
الوطنية  بالشــركات  االرتقــاء 
إلى مصاف الشــركات العاملية 

الرصينة.
وقال مديــر عام نفط البصرة إن 
توقيــع العقد يعد اســتكماالً 
مجنون  حقل  تطويــر  لبرنامج 
النفطــي مبــا يحقــق الهدف 
الوطني الكبير في تطوير احلقل 
وزيادة معــدالت اإلنتاج إلى 450 

ألف برميل/يوم في عام 2021.
باســم  املهندس  أشــار  بينما 
محمــد خضيــر املديــر العام 
إلى  العراقية  احلفــر  لشــركة 
أن توقيع العقــد يعزز من قدرة 
شركة احلفر باملشاركة الفاعلة 
فــي تطوير احلقــول النفطية ، 
ً أن شركته متتلك معدات  مؤكدا
ومالكات  متطــورة  حفر  وأبراج 
أحدث  علــى  مدربــة  وطنيــة 

التقنيات.

هــذا وقــد حضر حفــل توقيع 
العقد كرمي حطــاب وكيل وزارة 
النفط لشؤون االستخراج وعبد 
دائرة  مديــر  العميدي  املهــدي 
البترولية  والتراخيــص  العقود 

بالوزارة.
ومــن اجلدير بالذكر أن شــركة 
نفط البصرة سبق لها أن وقعت 
عقدا مماثال مع شركة شلمبرجر 
العمل مســتمر  وأن  العامليــة 
األخرى  اإلســنادية  باملشــاريع 
وتوفير البنــى التحتية لضمان 

تكامل املشاريع في احلقل.

زيارة الى حقل الرميلة 
النفطي 

وزار مديــر عــام نفــط البصرة 
عبداجلبار  احســان  املهنــدس 
أحد  النفطي  الرميلــة  حقــل 
أكبــر احلقــول النفطيــة في 
العالــم والتقى ادارة املشــغل 
(بي بي) ومديــر احلقل املهندس 
واملالكات  عبدالكاظم  حســني 
املتقدمة في احلقل.  ونوقشــت 
اللقاء عــدة ملفات أهمها  في 
خطط االنتاج وبرامج املشــاريع 
املنشآت  وخصوصا  السطحية 
مواقع  في   Green field اجلديدة 
الوســطية  احلقليــة  احملطــة 
املاء  اجلنوبية و محطــات حقن 
السادســة والســابعة إضافة 
تنفيذ  إجناز مشاريع  مراحل  الى 

وخطط  األطوار  ثالثية  العازالت 
حتســني مواصفــات النفــوط 
وتعزيــز مرونــة نقــل النفوط 

وتقليص كلف التشغيل .
أيضا  األجتماعــات  تضمنــت 
وادارة  احلقــل  فــي  باخلبــراء 
املكامن وإدارة املكامن من مركز 
ســانبري لندن وما يرافقها من 
ضــرورات إقرار فلســفة عقود 
واالدامة  واالســتصالح  احلفــر 
ومتت مراجعة املشــاريع املنفذة 
لغايــة  تنفيذهــا  واملطلــوب 
عــام 2020 والتحديــات املالية 
والتقنيــة وخاصة برامج تطوير 
طاقات تكرير وتنقية مياه احلقن 
بطاقة إجمالية قدرها 7 ماليني 

و400 الــف برميل ماء يوميا من 
مشــاريع كرمة علــي ، وحدات 
املــاء املصاحب قيــد التنفيذ ، 
مشــروع ماء البحر املستقبلي 
الى هــدف 1،8 ماليني  للوصول 
برميل يوميا كمرحلة أولى نحو 
الوصــول ل 2،1 مليــون برميل 

يوميا من النفط اخلام .
كما متت مناقشة خطط تنفيذ 
االجتماعية  املنافــع  مشــاريع 
االجتماعية  اآلثار  تعظيم  وآلية 
واخلدمية لهــذا اإلنفاق وأهمية 
التركيــز على تنفيذ مشــاريع 
واملؤسسات  املدرســية  املباني 
التحديات  لتجنــب  الصحيــة 
تبعثر هذه  الناجتة عــن  احلالية 

املبالــغ فــي مشــاريع صغيرة 
وتكاد أن تكون لفئات اجتماعية 
معينة وتدريب املالكات العاملة 
طائرات  ومشــروع  وتطويرهــا 
املراقبــة املســيرة . بعدها قام 
مقر  في  بجولــة  العــام  املدير 
الهيئة لتفقــد أحوال العاملني 
واالطــالع علــى مشــكالتهم 
وســير العمل في أقســامهم 
الزيارة  العــام في  املدير  ورافق   ،
وجوالت  احلقول  لشؤون  معاونه 
االجتماعية  واملنافع  التراخيص 
املهنــدس خالد حمــزة عباس 
و مديــر جلنة اإلدارة املشــتركة 
للحقل املهندس باســم طاهر 

الياسري.

يمثل خطوة مهمة لتطوير الحقول النفطية بقدرات وطنية
شركتا نفط البصرة والحفر العراقية توقعانامام انظار دولة رئيس الوزراء المحترم 

 عقدا لحفر 40 بئرا في مجنون

 يمثل العقد خطوة 
مهمة لتطوير 

الحقول النفطية 
بقدرات وطنية 

وأن وزارة النفط 
ماضية في سبيل 

االرتقاء بالشركات 
الوطنية إلى مصاف 
الشركات العالمية 

الرصينة

جانب من توقيع عقد حفر 40 بئرا في حقل مجنون
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الصباح الجديد _ وكاالت:
 دعت تركيا الصني إلى إغالق معسكرات اعتقال 
املســلمني قائلة إن تقارير تفيــد بأنه يوجد في 
اخمليمات مليون مــن الويغور وهو مــا يعد »عارا 

كبيرا على اإلنسانية«.
وحث نشطاء حقوقيون األســبوع املاضي الدول 
األوروبية واإلسالمية على املبادرة ببدء حتقيق تابع 
لألمم املتحدة في معســكرات االعتقال الصينية 
و«معســكرات التلقــني« ألكثر مــن مليون من 
التركية القدمية  اللغــة  الذين يتحدثون  الويغور 

وغيرهم من املسلمني في إقليم شينجيانغ.
وقال حامي أقصوي املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
التركيــة في بيان فــي وقت متأخــر امس االول 
التي  الســبت »سياســة االســتيعاب املنظم 
تســتهدف الويغــور األتراك وتنفذها ســلطات 

الصني تعد عارا كبيرا على اإلنسانية«.
وأضاف »لم يعد سرا أن هناك أكثر من مليون من 
الويغور األتراك الذين يتعرضون العتقال تعسفي 
وتعذيــب وعمليات غســل دماغ سياســيا في 
معسكرات االعتقال والســجون«. ويأتي رد فعل 
تركيا بعد وفاة شــاعر وموســيقي الويغور عبد 
الرحيم هييت في السجن. وتواجه بكني ضغطا 
دوليــا متزايدا بســبب برامج »محاربــة األفكار 
املتطرفة« التي تطبقها في شــينجيانغ بأقصى 
غرب الصني. ودعت أنقــرة اجملتمع الدولي واألمني 

العام لألمم املتحدة التخاذ إجراء.

الصباح الجديد _ وكاالت:
فــي تطور جديــد بشــأن األزمــة الفنزويلية 
أعلــن كولونيل أمس الســبت، أنــه لم يعد 
يعتــرف بســلطة الرئيس، نيكــوالس مادورو، 
وســيخضع من اآلن فصاعدا لســلطة خوان 
غوايــدو، الذي أعلن نفســه رئيســا انتقاليا. 
وقال الكولونيل )العقيد( في ســالح البر، روبن 
ألبرتو بــاث خيمينيث، في شــريط فيديو بث 
عبر شــبكات التواصل االجتماعي »أنا لم أعد 
أعترف مبادورو رئيســاً، وأعتــرف بخوان غوايدو 
رئيســا انتقاليا وقائدا أعلى للقوات املسّلحة 
الوطنية«. وأضاف »نحن غير الراضني نشــكل 
القوات املسلحة، ويجري استخدامنا  %90 من 
إلبقائهم في السلطة«، في إشارة إلى حكومة 
مادورو. ودعا الكولونيل في شريط الفيديو إلى 
السماح بإدخال املساعدات اإلنسانية لفنزويال، 
التــي أرســلتها الواليات املتحــدة إلى احلدود 
مادرور  حكومــة  رفضت  والتي  الكولومبيــة، 

إدخالها.

الصباح الجديد _ وكاالت:
للطفولــة  املتحــدة  األمم  منظمــة  طالبــت 
األطفال في  اســتهداف  بإنهــاء  »يونيســف«، 
فلســطني، بعد يوم من مقتل طفلني في قطاع 

غزة برصاص اجليش اإلسرائيلي.
وفــي بيــان نشــرته »يونيســف«على موقعها 
اإللكتروني، أعربت املنظمة عن »عميق احلزن« إزاء 
مقتل الطفلني، في إشــارة إلى الطفلني اللذين 
ســقطا برصاص إسرائيلي اجلمعة املاضي، قائلة 

إن ظروف مقتل الطفلني ما تزال قيد »التحقق«.
وأكــد البيان أن أحــداث اجلمعــة الدامية تلقي 
الضوء على اســتمرار العنف ضــد األطفال في 
فلســطني، بالتزامن مــع إحياء الذكــرى الـ30 

للتوقيع على معاهدة حقوق األطفال.
وقالت املنظمة فــي بيانها: »لقد حان الوقت ألن 
ينتهــي العنف ضــد األطفال«، مشــيرة إلى أن 
»معاناة األطفال الفلســطينيني تتجاوز املعاناة 
اجلسدية على مدى سنوات ليتحملوا أيضا أعباء 
نفسية«. وأكد البيان على ضرورة حماية األطفال 
في مختلف الظروف، وجتنب اســتهدافهم على 

اإلطالق، أو تعريضهم للخطر من قبل أي طرف.

تركيا للصين: اعتقال مليون 
من المسلمين الويغور عار 

كبير على االنسانية

عقيد فنزويلي ينشق 
عن مادورو ويعلن 

والءه لغوايدو

»يونيسف« تطالب 
اسرائيل بوقف استهداف 

األطفال الفلسطينيين

الصباح الجديد _ وكاالت:

خاضت قوات ســوريا الدميقراطية 
املدعومة من واشنطن امس االحد، 
اشتباكات ضارية في شرق سوريا 
التي  في اطار »املعركة احلاسمة« 
تشنها لطرد ما يسمى باجلهاديني 
من آخــر معاقل »اخلالفــة« التي 

أعلنها تنظيم داعش.
ومنــي التنظيم الــذي أعلن في 
»اخلالفــة  إقامــة   2014 العــام 
مســاحات  علــى  االســالمية« 
واسعة ســيطر عليها في سوريا 
مبســاحة  تقدر  اجملــاور  والعــراق 
بريطانيا، بخســائر ميدانية كبرى 
خــالل العامــني األخيريــن. وبات 
مناطق  على  يقتصر  حالياً  وجوده 

صحراوية حدودية بني البلدين.
الدميوقراطية  سوريا  قوات  وكانت 
وهي حتالف فصائل كردية وعربية 
أعلنــت الســبت بــدء »املعركة 
احلاســمة« النهاء وجــود مقاتلي 
يتحصنون  باتــوا  الذين  التنظيم 
في آخر معاقلهم في شرق البالد، 
بعــد توقف دام أكثر من أســبوع 

للسماح للمدنيني بالفرار.
وذكر الناطق العســكري باســم 
حملة دير الزور ان القتال مســتمر 
، وقــال لوكالة فرانس برس »توجد 
اشــتباكات عنيفــة فــي هــذه 
باالقتحام« مشيرا  اللحظة. قمنا 

إلى ان »املقاتلني يتقدمون«.
الســوري حلقوق  املرصــد  وافــاد 
االنسان عن اشتباكات عنيفة بني 
كان  فيما  األحــد  الطرفني صباح 
التحالف الدولي يشن قصفا جويا 

ومدفعيا على مواقع داعش.
وقــال مديــر املرصد رامــي عبد 
الرحمــن »إن املعركة مســتمرة« 
مشــيرا إلى »اشــتباكات عنيفة 
صبــاح اليــوم )األحــد( وانفجار 

الغام«.
ومتكنــت هذه القــوات إثر هجوم 
بدأتــه فــي أيلول/ســبتمبر، من 
التقــدم داخــل اجليــب األخيــر 
للتنظيــم وباتت حتاصــره ضمن 

قرب  مربعة  كيلومتــرات  أربعــة 
احلدود العراقية.

ومــا يزال هناك نحــو 600 مقاتل 
محاصرين  األجانب  من  غالبيتهم 
بالي  فيها، بحســب مصطفــى 
باســم قوات ســوريا  املتحــدث 
الدميوقراطية وأضاف أنه ال يعتقد 
أن زعيم التنظيم املتطرف أبو بكر 
البغدادي موجود في اجليب احملاصر.
وقال بالي »ال نعتقــد أنه موجود 
في سوريا« دون ان يضيف تفاصيل 
بشــأن مكان الرجل الــذي أعلن 

»اخلالفة« في عام 2014.
وفي العــراق، على الطــرف األخر 
من احلــدود، أعلن فرنســيون في 
متربصون  انهم  السبت  التحالف 
للنيل مــن أي محاولــة لعناصر 

داعش بالفرار.
التحالــف  قائــد  نائــب  وقــال 

القــوات  ان  كيــكا  كريســتوفر 
العراقيــة أغلقت حــدود بالدها ، 
ان معركة طرد داعش  بالي  وتوقع 
من أخر معاقلهم ستحسم خالل 

االيام املقبلة.

وطاملا جلــأ التنظيــم، الذي تبنى 
عدة هجمات دامية بواسطة خاليا 
نائمة من املناطق التي خرج منها، 
الى زرع األلغام واملفخخات خلفه 
ملنــع املدنيني من اخلــروج وإليقاع 

خسائر في صفوف خصومه.
ودفعت العمليات العسكرية، وفق 
املرصد، أكثر من 37 ألف شــخص 
الى اخلروج من آخر مناطق سيطرة 
التنظيم منذ مطلع كانون األول/

ديسمبر، غالبيتهم نساء وأطفال 
، وبينهــم نحــو 3400 عنصر من 

التنظيم، بحسب املرصد.

وحتتجــز اإلدارة الكرديــة مئــات 
املواطنــني األجانــب وعائالتهــم 
الذيــن تتهمهــم باالنتمــاء الى 
وتدعو هذه  املتطــرف  التنظيــم 
اإلدارة منذ أشهر الدول املعنية إلى 
االسرى  من  مواطنيها  اســتعادة 
، وتعرب عائالت  الذين حتتجزهــم 
االعناصــر األجانب ومدافعون عن 
حقوق اإلنســان عن قلق كبير إزاء 
إمكانية أن جتــري محاكمة هؤالء 

في العراق.
وحذرت هيومــن رايتس ووتش من 
انهم مبجــرد وصولهم إلى العراق 
»هناك خطر أن يتعرضوا للتعذيب 
وأن يخضعوا حملاكمات غير عادلة«.

املتحدة  الواليــات  حلفاء  ويحاول 
منذ أسابيع التوّصل التفاق بشأن 
مصير املقاتلني األجانب املعتقلني 
لدى قــوات ســوريا الدميوقراطية 

التي حّذرت من أنها لن تتمكن من 
حراسة االسرى عند رحيل القوات 

األميركية من سوريا.
في 19 كانون األول/ديســمبر فاجأ 
بإعالنه  الغربيني  حلفــاءه  ترامب 
أّن الواليــات املتحدة ستســحب 
من ســوريا جنودها البالغ عددهم 
2000 جنــدي ، وتؤكد واشــنطن 
ضــرورة حمايــة وحــدات حماية 
ملشــاركتها   ، الكردية  الشــعب 
الفعالة في قتــال تنظيم داعش، 
في حــني تعتبرها أنقرة مجموعة 
»إرهابية« على صلة وثيقة بحزب 
يقود  الذي  الكردســتاني  العمال 
مترداً ضدها على أراضيها منذ أكثر 

من ثالثني عاماً.
وتصاعد نفوذ األكراد في ســوريا 
ومتكنوا من  النــزاع،  انــدالع  بعد 
تأسيس قوات عســكرية وأمنية، 

فضالً عن إنشاء مؤسسات عامة 
ومدارس يتم فيهــا تدريس اللغة 
التي تسيطر  املناطق  الكردية في 
عليها في شــمال وشــمال شرق 

البالد
وتعــد وحــدات حماية الشــعب 
الكرديــة ضمــن قــوات ســوريا 
مسيطرة  قوى  ثاني  الدميوقراطية 
علــى األرض بعد قــوات النظام، 
وتسيطر على نحو 30 في املئة من 
مساحة البالد، ضمنها حقول غاز 

ونفط مهمة.
بدعم  النظامية  القــوات  وحتارب 
 ،2015 عسكري روســي منذ عام 
واصبحــت تســيطر علــى ثلثي 
مســاحة البالد ، وتؤكد دمشــق 
اســتعادة  عزمهــا  باســتمرار 
ونشر  البالد  السيطرة على كامل 

مؤسساتها احلكومية فيها.

الفرنسيون يتربصون للنيل منهم

معـارك ضارية لطـرد عناصر داعش مـن 
اخـر معقـل لهـم شرقـي سوريـا

طالما لجأ التنظيم، 
الذي تبنى عدة 
هجمات دامية 

بواسطة خاليا نائمة 
من المناطق التي 

خرج منها، الى زرع 
األلغام والمفخخات 
خلفه لمنع المدنيين 
من الخروج وإليقاع 
خسائر في صفوف 

خصومه
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الصباح الجديد - متابعة:

تبدأ يوم الثالثاء املقبل محاكمة رئيس 
وزراء ماليزيا الســابق، جنيب عبد الرزاق، 
بتهمة الفســاد. وتأتــي احملاكمة بعد 
تسعة أشــهر من خســارة جنيب في 
انتخابات عامة، هيمن عليها اســتياء 
الناس بســبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 
مليار دوالر من صندوق التنمية املاليزي 
احلكومي، وحتويل ربعها إلى حســابات 

جنيب الشخصية في البنوك.
ودفع جنيب البالغ مــن العمر 65 عاما 
ببراءته مــن اتهامات بخيانــة األمانة 

واستغالل السلطة وغسيل األموال.
وعثرت الشــرطة علــى بضائع بقيمة 
نحــو 300 مليون دوالر وأموال ســائلة 
في عقارات لها صلة بنجيب، بعد مدة 
وجيــزة من االنتخابــات التي جرت في 

مايو أيار 2018.
ولكن مع اقتراب موعد احملاكمة سعى 
جنيب إلى تغيير صورته بشــكل أكبر، 
مصورا نفسه على أنه ضحية حكومة 
حاقدة برئاســة رئيس الــوزراء مهاتير 
محمد. ويتهم رزاق باختالس 700 مليون 
االســتثمارية  الصناديق  أحد  دوالر من 
 .2015 عام  للدولة  التابعة  الســيادية 
وكان الصندوق يدير استثمارات بقيمة 
6.5 مليــار دوالر مت اختالســها برمتها. 

ومنعــت ســلطات الهجــرة رزاق من 
البالد بعد خسارته االنتخابات.  مغادرة 
وخسر ائتالف باريزان القومي الذي كان 
يقــوده رزاق االنتخابــات النيابية أوائل 

شهر مايو/ آيار املاضي.
وكان ائتالف باريزان يسيطر على احلكم 
منذ االستقالل عام 1957، لكن مكانته 
تضــررت إلى حد كبير بســبب مزاعم 

فساد ومشكالت اقتصادية.
وقال مهاتير محمد بعد توليه منصب 
رئيس احلكومة، إنه سيتم إجراء حتقيق 
شــامل في مزاعــم الفســاد مبا في 
صندوق  باختالس  املتعلقــة  تلك  ذلك 
االســتثمار الســيادي. وأكــد مهاتير 
محمد انه سيعمل على إعادة مليارات 
الــدوالرات التي مت اختالســها. وطلب 
اإلدعاء األميركي فــي يوليو/متوز 2016 
مــن القضاء مصــادرة أصــول مالية 
بقيمة مليار دوالر بدعوى أنها اختلست 
من صندوق االســثتمار السيادي التابع 
للحكومة املاليزية والذي يعرف باسم » 
1MBD«. وكان رزاق قد أسس الصندوق 
عام 2009 لتعزيز النمو االقتصادي عبر 
حتويل العاصمة كواالمبــور إلى مركز 

نشاط مالي عاملي.

من هو جنيب رزاق؟
شــغل رزاق منصب رئيس وزراء ماليزيا، 
منذ الثالث من ابريل/نيسان 2009 حتى 

التي جرت  األخيرة  االنتخابات  خسارته 
في شهر مايو/أيار الفائت.

ارســتقراطية  ألســرة  رزاق  ينتمــي 
لهــا تاريــخ طويل في مجــال العمل 
السياســي، فهو النجــل األكبر لتون 
عبد الرزاق، ثاني رئيس وزراء ماليزي بعد 

االســتقالل، وهو الذي لعب دورا مهما 
في اســتقالل ماليزيا عن بريطانيا عام 

.1957
كما أن عمه حسني أون أيضا كان ثالث 

رئيس وزراء في البالد بعد االستقالل.
ولد جنيب عام 1953، واســمه الكامل 

محمد جنيــب عبد الرزاق، وترأس ائتالف 
اجلبهة الوطنيــة، التي تنتمي إلى ميني 
الوســط، وهــو االئتــالف احلاكم في 

ماليزيا منذ انتخابات مايو/أيار 2013.
ودرس رزاق فــي بريطانيــا وحصل على 
درجة الدكتوراه في االقتصاد الصناعي 

من جامعة نوتينغهام عام 1974.
دخل عالم السياســة من باب البرملان، 
حني أصبــح أصغر نائــب في مجلس 
النــواب املاليــزي، وهــو فــي الثالثة 
والعشــرين، خلفا لوالــده الذي توفي 

بنحو مفاجئ.
وتقلــد بعد ذلك مناصــب وزارية عدة 
في احلكومة، منها التربية، واالتصاالت 
املاليــة، والدفاع وتولــى منصب نائب 
رئيس احلكومة فــي حكومة عبد اهلل 
بــدوي عــام 2004 الذي اســتقال من 
2009 وخلفه في املنصب  منصبه عام 

نائبه.
)ائتالف  باريزان  ائتالف  2008 خسر  وفي 
اجلبهــة الوطنية( ثلثــي مقاعده في 
البرملان، ولم يعد يتمتع باألغلبية، ألول 

مرة منذ استقالل ماليزيا.
وتعهــد رزاق بانتهاج سياســات أكثر 
انفتاحــا علــى الصعيد السياســي 
عندمــا تولى منصــب رئيس احلكومة 
لكنه أخفق في الوفاء بتلك التعهدات.
كمــا أصدر العديد مــن القوانني التي 
جلأ إليها إلســكات معارضيه وإلرضاء 
قاعدته احلزبية األوســع التي تتركز بني 
الغالبيــة املالوية املســلمة. ففي عام 
إلى قوانــني محاربة االرهاب  2016 جلأ 
العتقال دعاة اصالح قوانني االنتخابات، 
كما جلأ إلى سياســة االعتقال من دون 
محاكمة خالل الســنوات األخيرة من 

حكمه.
وكان أخر قانون أصدره رزاق قبل شــهر 
مــن فقدانه الســلطة يحمل اســم 

»قانون محاربة نشر األخبار الكاذبة«.
وعــرف رزاق بسياســاته االقتصاديــة 
املنفتحــة، التــي قلصت مــن الدعم 
أمــام  األبــواب  احلكومــي، وفتحــت 

االستثمارات األجنبية.
وتلقى رزاق 681 مليون دوالر من العائلة 
املالكة السعودية وقال إنها كانت هبة 
من ملك السعودية حينذاك عبد اهلل، 

وأنه أعادها إلى السعودية.
وبعد حتقيق املدعــي العام املاليزي في 
هذا األمر، أكد على أنه »ليس في ذلك 
أي مخالفــة جنائية أو أي فســاد في 

األمر«.
وواجــه رزاق مزاعــم بالفســاد، وكان 
موضــع ثالثة حتقيقــات أجرتها هيئة 
مكافحة الفســاد، لكن جــرت تبرئته 

منها خالل وجوده في السلطة.
وقال املدعي العــام املاليزي حينها إنه 

لم يثبت ارتكابه أية مخالفة جنائية.
وال تقتصــر مزاعــم فســاده علــى 
إختالس صندوق االســتثمار، بل سبق 
ذلك مزاعم فســاد في عملية شــراء 
2002. كما  غواصتني من فرنســا عام 
يتهم أحد مســاعديه بقتل مترجمة 
حتمل اجلنســية املنفولية كانت تعمل 

في مكتب رزاق عام 2006.

غدا..البدء بمحاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة الفساد

اجليش السوري

رئيس وزراء ماليزيا السابق

تقرير

صور لصواريخ في سوريا تثير هلع اإلسرائيليين

تمديد مهمة القوات البحرية التركية في خليج عدن اسهاما في مكافحة القرصنة

الصباح الجديد _ وكاالت:
كشفت مجلة عســكرية أميركية 
امس أن أنظمة الصواريخ الروســية 
املضــادة للطائرات من طــراز »إس-

300« في ســوريا، تشــكل تهديدا 
خطيرا للقوات اجلوية اإلســرائيلية، 
كما أنها رمبا تستخدم كورقة ضغط 
املفاوضات حول  إسرائيل خالل  على 

التسوية السورية.
ووفقا جمللة »ناشــيونال إنترســت«، 
فإن الصور التــي التقتطها األقمار 
أن  إلى  الصناعية اإلسرائيلية تشير 
قد  في ســوريا  »إس300-«  صواريخ 

أصبحت مؤخرا في وضع االستعداد 
القتالي، وأن قواعد اإلطالق شوهدت 
للمرة األولى منذ وصولها إلى سوريا.

وتقــول اجمللة إن روســيا لم تنشــر 
بشــكل  »إس300-«  منظومــات 
ســريع بعــد وصولها إلى ســوريا، 
ألن اجليــش الســوري كان بحاجــة 
إلــى التدريب عليــه. باإلضافة إلى 
احلذر االســتراتيجي الــذي تنتهجه 
إرسال إس300-  أن  موســكو، حيث 
إلــى ســوريا كان، قبل كل شــيء، 
املواجهات  يهدف إلى تخفيض حدة 
مع إســرائيل، مبنعها من شن غارات 

جويــة ضدها، ولكنهــا لم تتعجل 
نشــرها وتشــغيلها من أجل جتنب 

تصعيد املوقف.
وتضيــف اجمللــة، أن هــذه اآلمــال 
»حتطمت« بعد املوجــة األخيرة من 
القصف اإلســرائيلي على ســوريا، 
والتي، بحســب اجمللة، ميكن أن تكون 
دفعت  التــي  األخيــرة«  »القشــة 
إس300-.  منظومات  لنشر  موسكو 
باإلضافــة إلى احتمال آخر وهو عدم 
فعالية نظــام الدفاع اجلوي للجيش 
الهجمات  مواجهــة  في  الســوري 

اإلسرائيلية.

التي  املشــاكل  عدد  إلــى  وبالنظر 
لســالح  القريب  املاضي  في  حدثت 
اجلــو اإلســرائيلي، بســبب تصدي 
املنظومات الصاروخية الســوفيتية 
له، من  القدمية من طراز »إس200-« 
احملتمل أن تشــكل صواريخ إس300- 
احلديثــة تهديدا خطيــرا للطائرات 
اإلســرائيلية في غرب سوريا، حيث 

تتركز قوات اجليش احلكومي.
وبالتالي، فإن نشــر أنظمة إس300- 
في ســوريا قد يكون أحد أشــكال 
الضغط الروســي على إسرائيل في 
عمليــة التفاوض حلــل الوضع في 

ســوريا، والتي من املقرر أن تبدأ في 
موسكو في نهاية هذا الشهر.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شــويغو، أعلن في أكتوبر املاضي، أن 
روسيا قد زودت سوريا بـ 4 منظومات 
من طراز إس300- وأنه في غضون 3 
أشهر سيكون جنود اجليش السوري 

قادرين على إدارتها.
تدهور  اخلطــوة  هذه  ســبقت  وقد 
وإسرائيل  روســيا  بني  العالقات  في 
االســتطالعية  الطائرة  حتطم  بعد 
الروســية »إيل20-« في 17 سبتمبر 
 35 2018، والتــي كانت علــى بعد 

كيلومترا قبالة ساحل البحر األبيض 
املتوسط، ومت إسقاطها أثناء عودتها 
إلى قاعــدة حيميميــم اجلوية، في 
وقت مهاجمة 4 مقاتالت إسرائيلية 
من طــراز F-16 أهدافا ســورية في 

الالذقية.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية، إن 
وراء  اختبؤا  اإلســرائيليني  الطيارين 
في  ووضعوها  الروســية  الطائــرة 
السورية؛  اجلوية  الدفاعات  مواجهة 
ممــا أدى إلى إســقاطها بواســطة 
صــاروخ إس200-، ومقتل 15 جندي 

روسي.

الصباح الجديد _ وكاالت:
مــددت تركيا بقرار رئاســي مهمة 
قواتهــا البحريــة فــي خليج عدن 
ملدة عام إضافي، بهدف املســاهمة 
فــي مكافحة القرصنــة وعمليات 
العرب  وبحر  املنطقة  الســطو في 
اإلقليميــة  وامليــاه  ومحيطــه 

للصومال وسواحله. ونشرت اجلريدة 
السبت،  اليوم  التركية،  الرســمية 
املذكرة الرئاســية الذي صادق عليه 
زعيم البــالد، رجب طيــب أردوغان، 
والــذي ينص علــى متديــد مهمة 
قوات البحريــة التركية في املناطق 
املذكــورة عاما إضافيــا اعتبارا من 

األحد 10 فبراير 2019. ووافق البرملان 
التركي األسبوع املاضي على املذكرة 
بأن عناصر  التي تقضي  الرئاســية 
البحرية التركية تقوم مبهام »تهدف 
ل سالمة الســفن التي ترفع العلم 
املرتبطة  التجارية  والسفن  التركي 
بالبالد، فــي خليج عدن وبحر العرب 

ومحيطه واملياه االقليمية للصومال 
وسواحله«.

وتؤكــد أنقــرة أن قواتهــا البحرية 
العمليات  فــي  بفعالية  تســاهم 
املشــتركة التي يقــوم بها اجملتمع 
الدولي ملكافحة القرصنة وعمليات 
الســطو املسلح، واملســاهمة في 

مكافحة اإلرهــاب بالبحر، في إطار 
قرارات األمم املتحدة. وتنشــط قوات 
تركيا مع نظيراتها من الدول األخرى 
من خارج املنطقة فــي خليج عدن 
متاشيا مع قرار صادر عن األمم املتحدة 
يجيــز املشــاركة فــي مكافحــة 
القرصنة في تلك امليــاه ومت متديده 

ملدة 13 شهرا في 6 نوفمبر 2018.
وجرى متديد مهمات القوات التركية 
الذي  الوقــت  في خليج عــدن في 
أكد فيه اجليش اإليراني اســتعداده 
للتعــاون مــع تركيا فــي املنطقة 
فــي مصلحة ضمان أمن الســفن 

ومكافحة القرصنة واإلرهاب.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهــرت بيانات البنــك املركزي 
العملة  مبيعات  ارتفاع  العراقي 
األجنبيــة مبزاد أمــس االحد إلى 
مقارنــة  دوالر،  مليــون   132.82
مببيعــات قيمتها 117.56 مليون 
دوالر مبزاد اخلميس املاضي، بزيادة 

15.26 مليون دوالر.
بلغ  أمس،  املركــزي  لبيان  ووفقا 
ســعر الصرف 1190 ديناراً لكل 
املنعقد مبشاركة  املزاد  في  دوالر، 
29 مصرفاً، إضافة إلى شــركة 

حتويل مالي واحدة فقط.
أن  بيانه،  فــي  املركــزي  وأوضح 
املبيعات املنفذة اليوم هي نتائج 
يوم غــدا )اليوم( االثنني، مبينا أن 
إجمالي البيع الكلي بلغ 158.37 

مليون دوالر.
وأشار البنك، إلى أن حجم املبالغ 
املبيعة لتعزيــز أرصدة املصارف 
في اخلارج بلغت قيمتها 131.62 
مليون دوالر، في حني ُقدر إجمالي 

النقد املبيع بـ 1.2 مليون دوالر.
وجرى بيع املبالغ احملولة حلسابات 
 1190 بسعر  اخلارج  في  املصارف 
دينــاراً لكل دوالر، كمــا أن البيع 
النقدي سيكون بالسعر نفسه، 

بحسب البيان.
وخالل مــزاد اخلميــس، أظهرت 
العراقي  املركــزي  البنك  بيانات 
ارتفاع مبيعات العملة األجنبية 
دوالر، مقارنة  مليون   117.56 إلى 
مببيعــات قيمتها 115.95 مليون 

دوالر مبزاد األربعاء.

في السياق، خفض البنك املركزي 
العراقي نســبة خطاب الضمان 
لشركات التوســط ببيع وشراء 
 %  10 لتصبح  األجنبية  العمالت 

من رأس مالها بدالً عن 50 %.
كمــا خفض في قــرار صادر عن 
التأمينات  مبلــغ  إدارته  مجلس 
لتصبح 50 مليــون دينار عراقي, 

بــدالً مــن 100 مليــون دينــار, 
اإلشــراف  أجــور  وتخفيــض 
واملتابعة إلى 500 ألف دينار, بدالً 
وكذلك خفض  دينار،  مليون  عن 
أجور تدقيق احلســابات اخلتامية 
إلــى 250 ألف دينار بدالً عن 500 

ألف دينار.
على الصعيــد ذاته، ابرم املركزي 

العراقي شــراكة ســتراتيجية 
مــع مجموعة »دبــي للجودة » 
لتطبيق ممارسات اجلودة واالبتكار 
وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة 

املستدامة. 
ادارة  مجلــس  رئيــس  وذكــر 
تصريحــات  فــي  اجملموعــة 
صحافية، ان »الشراكة تتضمن 

التعــاون وتبــادل اخلبــرات في 
محاور رئيســة عدة، منها عقد 
برامج تدريبية معتمدة من قبل 
املنظمة االوروبيــة الدارة اجلودة، 
بجانب عقــد املقارنات املعيارية 
االماراتيــة،  املؤسســات  مــع 
وتنظيــم ورش عمــل للعاملني 
الرؤى  لتطوير االفــكار وصياغة 

والتصورات«. 
واضــاف ان »انضمــام البنــك 
كشــريك  العراقــي  املركــزي 
بادرة  للمجموعــة  اســتثماري 
ملســيرتنا  نتاجاً  كونها  نوعية، 
وســعينا الدؤوب نحو ترســيخ 
مفاهيم وممارسات اجلودة والتمّيز 

وثقافة االبتكار في املنطقة«.

خفض نسبة خطاب الضمان لشركات التوسط المالي

المركزي: 133 مليون دوالر مبيعات العملة األجنبية 

أظهرت بيانات البنك 
المركزي العراقي 
ارتفاع مبيعات 
العملة األجنبية إلى 
117.56 مليون 
دوالر، مقارنة 
بمبيعات قيمتها 
115.95 مليون 
دوالر بمزاد األربعاء

مبيعات العملة األجنبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغ عجز امليزان التجاري للجزائر 03. 5 مليار دوالر 
خالل عام 2018، في مقابل عجز بلغ 87. 10 مليار 
دوالر فــي 2017، متراجًعا بـــ84. 5 مليار دوالر أي 

بنسة ) 73. 53 باملائة(.
وحســب بيان للمركز الوطني لإلعالم واإلحصاء 
التابع للجمارك اجلزائرية، بلغت قيمة الصادرات 
إلى 168. 41 مليار دوالر في 2018، في مقابل 191. 
35 مليــار دوالر في العام الذي ســبقه، أي بزيادة 

قدرها 977. 5 مليار دوالر.
وفيما يتعلــق بالواردات، فقد قــدرت قيمتها بـ 
197. 46 مليار دوالر، في مقابل 059. 46 مليار دوالر 

خالل في 2017، بارتفاع قدره 138 مليون دوالر.
في الشأن اجلزائري أيضاً، قالت احلكومة اجلزائرية 
إن إيرادات البالد من قطاع الطاقة ارتفعت 15.27 
باملئة في 2018 مقارنة مع العام السابق بفضل 

ارتفاع أسعار النفط في األسواق العاملية.
ووفقا لبيانات جمارك فإن زيادة اإليرادات أسهمت 
في تقليــص العجز التجاري فــي البلد العضو 
مبنظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( بنســبة 

53.73 باملئة إلى 5.03 مليار دوالر في عام 2018.

القاهرة ـ رويترز:
قال اجلهــاز املركزي املصــري للتعبئــة العامة 
واإلحصــاء أمس األحــد إن التضخم الســنوي 
ألسعار املستهلكني باملدن ارتفع إلى 12.7 باملئة 

في كانون الثاني من 12 باملئة في كانون األول.
وانحســر التضخم على نحو مطرد في األشهر 
األخيرة بعــد أن دفعته زيادة في أســعار الوقود 
والكهرباء والنقــل في 2018 إلى ذروة 17.7 باملئة 
في تشرين األول. وقالت رضوى السويفي رئيسة 
قسم البحوث في بنك االستثمار املصري فاروس 
”األغذية واملشــروبات هما الســبب الرئيس في 
ارتفاع التضخم... ما يحدث هو ضبط أسعار من 
املصنعني مع بداية العام اجلديد لضبط هوامش 

الربحية.
وأضافت: ”ال تنس أن هوامش الربحية للمصنعني 
تراجعــت من أول متوز املاضــي مع خفض الدعم 
وبعضهم لم يرفع األســعار حينهــا خوفا من 

تراجع حجم املبيعات“.
وتشهد أســعار اخلضراوات والفاكهة في مصر 
زيادات متواصلــة خالل الفترة األخيــرة وهو ما 
دفع وزارة الداخلية واجليش لطرح بعض الســلع 
الغذائية للمواطنني بأسعار أقل من سعر السوق 

في محاولة لتخفيف املعاناة عن كاهلهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت دائــرة التحقيقات في هيئــة النزاهة 
العراقية، أمس األحد، عن تنفيذ عملية ضبط 
ألوليــات ابتياع حوالتني في املصــرف الزراعي 
مبحافظة ميسان، تبلغ قيمتهما أكثر من 5.5 

مليار دينار عراقي.
وقالت الهيئــة، إن الدائرة أفــادت في معرض 
حديثهــا عن تفاصيل العمليــة بأن فريقاً من 
الذي  التابــع للهيئة  مكتب حتقيق ميســان 
انتقل إلــى املصرف الزراعــي متكن من ضبط 
أوليات ابتيــاع احلوالتني اللتني مت حتويلهما إلى 

أحد فروع املصارف احلكومية في بغداد.
وأضاف البيــان، أن التحقيقــات األولية التي 
أجراها الفريــق قادت إلى أن إحــدى احلوالتني 
مزورة، واألخرى كانت إجراءات إصدارها مخالفًة 
للتعليمــات النافــذة. وأوضحــت الدائرة، أنه 
مت تنّظـــيم محضر ضبط أصولــي باملبرزات 
املضبوطــة مع األوليــات؛ وعرضه على قاضي 
القانونية  اإلجــراءات  التخاذ  اخملتص  التحقيق 

املناسبة.

الجزائر: تراجع العجز 
التجاري 

التضخم المصري
 يعاود االرتفاع

النزاهة تضبط حوالتين بـ5.7 مليار 
دينار في المصرف الزراعي بميسان

الصباح الجديد ـ وكاالت:

الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط 
)بيديفيسا( كانت في املاضي واحدة 
من أكبر خمس مجموعات نفطية 
كبرى في العالم، لكنها تعاني من 
مشكالت كبيرة اليوم بسبب تراجع 
إنتاجها وديونها الهائلة والعقوبات 

األميركية.
وفــي تشــرين الثانــي 2017، عني 
الرئيــس نيكــوالس مــادورو على 
رأس شــركة »بتروليوس دي فنزويال 
اس آ« )بيديفيســا( اجلنرال مانويل 
زيادة اإلنتاج مبقدار  كويفيدو بهدف 

مليون برميل يوميا.
لكن بدال من أن يتحقق ذلك، تراجع 

االنتاج مبقدار مليون برميل يوميا.
وعند وصول هوغو تشــافيز، حكم 
من 1999 إلى 2013، إلى الســلطة 
كانت الشــركة تنتــج 3,1 ماليني 
1,1 مليون  برميل يوميا، في مقابل 
حاليا وهو أدنى مستوى منذ ثالثني 
عاما، حسب منظمة الدول املصدرة 

للنفط )أوبك(.
وتؤكد احلكومــة أن هذا االنخفاض 
األميركية  العقوبــات  عــن  ناجم 
التي جــرى تعزيزها مؤخرا. وأعلنت 

واشنطن في 28 كانون الثاني جتميد 
ســبعة مليارات دوالر من موجودات 
الشركة ومنعتها من عقد صفقات 

مع كيانات أميركية.
وكانــت الواليات املتحــدة أول من 
اعتــرف بخــوان غوايــدو رئيســا 
بالوكالــة لفنزويــال وتأمــل فــي 
الدولة  تعزيز الضغط علــى رئيس 
نيكوالس مادورو الذي تعارض إعادة 
انتخابه، على غــرار املعارضة وجزء 

من األسرة الدولية.
وشــكل تراجــع أســعار النفــط 
منعطفــا. فقــد انخفض ســعر 
مستويات  ســجل  بعدما  البرميل 
قياســية ما أثر على مصدر إيرادات 
غيــر مســبوق ســمح لفنزويــال 
باحلصول علــى 750 مليار دوالر من 
عائدات تصديــر النفط خالل عقد 

واحد.
لكــن اخلبــراء ينســبون صعوبات 
الشركة التي كانت بحسب مكتب 
انتليجنس  »بتروليــوم  التحليــل 
ويكلــي«، تتقدم فــي املاضي على 
اجملموعتــني العمالقتــني »شــل« 
»بيديفيسا«  متويل  إلى  وشيفرون«، 
الذي  امليزانية  فــي  للعجــز  جزئيا 
يشكل عشــرين باملئة من إجمالي 

الناجت الداخلي.

وقــال خوســيه غونزاليــس مدير 
الشــركة االستشــارية »جي سي 
في  »بيديفيســا  إن  أدفايــزر«  جي 
حالة إفــالس. ملاذا؟ ألنها حتولت إلى 

مصرف«.
في إطار املراقبــة الصارمة لصرف 
 ،2003 2003 منــذ  العمالت منــذ 
جرى تخفيفها منذ 2018، اضطرت 

لبيــع عمــالت  أيضــا  الشــركة 
أجنبية إلى البنك املركزي بأســعار 
منخفضــة جدا. وهذا مــا أدى إلى 
احلد من االستثمارات لصيانة البنى 

العاملني  ارتفع عدد  بينما  التحتية 
من أربعني ألفا إلى 150 ألفا.

وأدت تغطيــة الشــركة العامــة 
دينها.  ارتفاع سريع في  إلى  للعجز 
ثلث  الشــركة  ســندات  وتشكل 
الدين اخلارجــي لفنزويال الذي يقدر 

ب150 مليار دوالر.
من جهــة أخرى، منعــت عقوبات 
أميركية فرضت في آب 2017 ومتنع 
شــراء ســندات جديدة تصدر عن 
و«بيديفيسا«  الفنزويلية  احلكومة 
من إعادة التفاوض حول الدين. وفي 
تشرين الثاني 2017، أعلنت وكاالت 
فنزويال  االئتماني  للتصنيف  عديدة 
وشــركة النفط فــي حالة تخلف 

جزئي عن السداد.
خيســوس  االقتصادي  اخلبير  وقال 
كاســيك لوكالة فرانس برس: »من 
مســتوى  إلى  العودة  املســتحيل 
هذه  ظــل  في  املاضــي  اإلنتــاج« 

الظروف.
من جهته، يرى احمللل خوســيه تورو 
هــاردي أن فنزويال حتتــاج القتراض 
ثالثني مليار دوالر، وخصوصا »لتغيير 
فــي سياســتها« لزيــادة إنتاجها 
مبقــدار 400 ألف برميل يوميا خالل 

عام واحد.
والفساد عامل أساسي آخر النهيار 

اإلنتــاج الــذي ميــول 96 باملئة من 
امليزانية الوطنية.

ويعد تقرير أصدره البرملان، املؤسسة 
التــي تســيطر عليها  الوحيــدة 
املعارضــة في فنزويــال، إن عمليات 
اختالس كلفت »بيديفيســا« خالل 
 11 (2014-2004( ازدهارهــا  مرحلة 
مليــار دوالر، أي مــا يتجــاوز قيمة 
 8,6( للبــالد  احلالية  االحتياطــات 

مليارات دوالر(.
الوقود شــبه  وأدى جتميد أســعار 
اجملانيــة، إلى تفاقــم النزيف. ولم 
يدخل قرار رفع األسعار الذي أعلنه 
مادورو فــي آب حيــز التنفيذ بعد. 
وفــي فنزويال، ميكن بســعر نصف 
اللحوم، شراء ماليني  كيلوغرام من 

الليترات من الوقود.
ومبا أنها غير قادرة على تلبية الطلب 
الداخلــي، يتوجــب علــى فنزويال 
استيراد الوقود من الواليات املتحدة، 
إلى جانــب النفــط اخلفيف الذي 
يجري تكريره فــي الواليات املتحدة 

باالعتماد على خامها الثقيل.
ومــا يزيد من ضعــف فنزويال أمام 
العقوبات األميركية أن ثمانني باملئة 
من السيولة التي تأتي من مبيعات 
النفط، تأتي مــن العالقة التجارية 

مع الواليات املتحدة.

تقـرير

شركة النفط الوطنية الفنزويلية ترزح تحت الديون والعقوبات
تراجع أسعار الخام عالميًا وراء تفّجر األزمة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خفضت املفوضية األوروبية بقوة 
منطقة  فــي  للنمو  توقعاتهــا 
اليورو مبا في ذلك في فرنسا عام 
2019 مع تســجيل تباطؤ خاصة 

في أملانيا وإيطاليا.
التجارية  التوتــرات  وفــي ظــل 
املتحدة،  الواليات  مع  املســتمرة 
باتــت املفوضية تتوقع للســنة 

احلاليــة  منوا بنســبة 1,3 % في 
منطقــة اليورو، في مقابل 1,9 % 
في توقعاتها الســابقة الصادرة 

في 8 تشرين الثاني.
املقارنــة، حقق  وعلــى ســبيل 
في  الداخلــي  النــاجت  إجمالــي 
منوا   2018 فــي  اليــورو  منطقة 

بنسبة 1,9%.
أما للعام 2020 ، فكان التخفيض 

أقل حدة إذ باتت املفوضية تتوقع 
 1,7% %1,6 مقابل  زيادة بنســبة 

سابقا.
وفي أملانيا التي تعاني من "تباطؤ 
إنتاجهــا من الســيارات"، تتوقع 
%1,1 عام  بروكسل منوا بنســبة 
توقعاتها  %1,8 في  2020، مقابل 

السابقة.
وبلغ النمو عام 2018 نسبة 1,5%، 

في حني تبقي املفوضية توقعاتها 
للعام 2020 بنسبة 1,7%.

املفوضية  خفضت  إيطاليا،  وفي 
توقعاتها للعــام 2019 من 1,2% 
في 8 تشــرين الثانــي إلى 0,2%، 
مشــيرا بصــورة خاصــة إلــى 
"الضبابية" احمليطة بـ"سياســة 
امليزانية" التــي تتبعها احلكومة 

الشعبوية.

وسيشــكل ذلــك تباطــؤا حادا 
باملقارنة مع 2018 حني ســجلت 
إيطاليا منوا بنســبة %1. أما في 
2020، فتترقب املفوضية زيادة في 
بنســبة  الداخلي  الناجت  إجمالي 
%0,8 في مقابل %1,3 في السابق.

املفوضيــة  خفضــت  كذلــك 
فرنســا  للنمــو في  توقعاتهــا 
2019، في مقابل  %1,3 فــي  إلى 

%1,6 فــي اخلريف، مشــيرة إلى 
خلفية  على  االجتماعي"  "التوتر 
الصفراء"  "السترات  احتجاجات 

في هذا البلد.
النــاجت  إجمالــي  ازداد  وبعدمــا 
 1,5% بنسبة  الفرنسي  الداخلي 
بروكســل منوا  تتوقع   ،2018 عام 
لقاء   2020 للعام   1,5% بنســبة 

%1,6 في أرقامها السابقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لرويترز  اليمني  النفــط  وزير  قال 
أمس األحــد إن احلكومة اليمنية 
التــي تدعمها الســعودية تأمل 
إلى  اخلام  البالد مــن  إنتاج  بزيادة 
 ،2019 110 آالف برميل يوميا في 
على أن تالمــس الصادرات حوالي 

75 ألف برميل يوميا.
عبد  الرئيس  حكومة  وتســيطر 
ربه منصور هادي على مدينة عدن 
واملناطق  اجلنوب  الســاحلية في 
التي تضــم حقول النفط والغاز، 
في حني تســيطر جماعة احلوثي 
املتحالفة مع إيران على العاصمة 

رأس عيســى  ومينــاء  صنعــاء 
النفطي على الساحل الغربي.

وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ 
عام 2015 حني تدخل حتالف تقوده 
السعودية في حرب اليمن سعيا 

إلعادة حكومة هادي للسلطة.
وقال الوزيــر أوس عبد اهلل العود 

فــي مقابلــة ”ســنحافظ على 
اإلنتاج مــن أربع مناطق ونخطط 
ملــد خط أنابيب إلــى بحر العرب 
هذه  مــن  التصدير  الســتئناف 

املناطق.“
وأدت احلرب لكبــح إنتاج الطاقة 
وإغالق مرفــأ تصدير رئيس وخط 

أنابيب.
ألف   50 ينتــج نحو  اليمن  وكان 
برميــل يوميا فــي 2018 مقارنة 
برميل يوميا  ألــف   127 مع نحو 
في املتوســط فــي 2014. وصدر 
اليمن بعض كميات النفط العام 

املاضي.

الطاقة  معلومات  إدارة  وبحسب 
احتياطيات  تصــل  األمريكيــة، 
ثالثة  نحــو  إلى  املؤكــدة  اليمن 

مليارات برميل.
أيضا  يريد  اليمــن  إن  الوزير  وقال 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  اســتئناف 

املسال الذي توقف نتيجة احلرب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلـن السفيـــر التركـي فـي 
العـراق فاحت يلـدز، أمـس األحد، 
بـني  التجاري  التبادل  حجم  ان 
العـــام  والعراق خالل  تركيــا 
13 مليـار دوالر،  2018 وصـــل 

تعمـــل  تركـــيا  ان  مبينـــا 
على فتــــح منافـذ حـدودية 

جديـدة.
وقال يلدز في تصريح صحافي، 
التجاري  التبــادل  »حجــم  ان 
بني تركيا والعــراق خالل العام 

13 مليار  2018 وصــل  املاضي 
دوالر«، موضحــا ان »هناك نزل 
املســتوى التصديــر وصعــد 
مستوى االســتيراد من العراق 
الــى تركيا من خــالل تصدير 

البترول الى تركيا«.

واشار الى ان »البلدين يسعون 
التبــادل التجاري  لزيادة حجم 
خصوصــا بعد رفــع املعوقات 
الضريبــي  االزدواج  ومنهــا 
ونقــاط الســيطرة الضريبية 

الداخليـة«.

تعمــل  »تركيــا  ان  واضــاف 
علــى فتــح منافــذ حدودية 
جديــدة وهذه املنافــذ مهمة 
التجاريـــة  الناحيـــة  مــن 

واالستثماريـة«.
ان  القــول،  الى  يلــدز  ومضى 

»تأخير فتحها يتعلق باحلكومة 
العراقية واتفاقها مع حكومة 
االقليم«، مبينا ان »تقدم احلوار 
بني حكومتــي املركز واالقليم 
مــع  لتفاهــم  ســينعكس 

تركـيا«.

بروكسل تتوقع تباطؤ نمو منطقة اليورو في 2019

اليمن تصدر 75 ألف برميل يوميًا

13 مليار دوالر حجم التبادل التجاري التركي العراقي



عمرو حمزاوي

تشــهد   ،2019 العام  فــي  ملّخص: 
اجملتمعات األوروبية اّتســاع مساحات 
اخلــاف في اجملــاالت العامــة مقابل 
انحسار التوافق، فيما بات احلديث عن 
واالختاف« وعن  اخلــاف  »دميقراطية 
»الناخبني القلقني« مسموعاً في كل 

مكان.
    الكثيــر من املياه جتــري اليوم في 
فبينما  األوروبيــة،  السياســة  أنهار 
تتسع مساحات فعل اليمني املتطرف 
ويتحول فــي إيطاليا والنمســا إلى 
احلاكمة،  االئتافــات  فــي  شــريك 
حلكومات  الراديكالي  املعارض  ويصير 
الوســط في أملانيا وفرنســا، تنشط 
حــركات اليســار إن لتفنيد مقوالت 
والعــداء  والكراهيــة  العنصريــة 
لألجانب التي يروجها اليمني املتطرف 
في الفضاء العام، أو ملواجهة الفهم 
األوروبية،  اجملتمعــات  لهويات  املغلق 
األحزاب  وبرامــج  أفــكار  لتجديد  أو 
وأحزاب  الدميقراطيــة،  االشــتراكية 
اخلضر لكي ال تخسر اجملموعة األولى 
املزيد من األصوات االنتخابية واملقاعد 
البرملانية ولكي تدفع اجملموعة الثانية 
االئتافات  في  املشــاركة  مواقع  إلى 

احلاكمة. 
     كذلك تنفتح األحزاب املســيحية 
واليمني  الوسط  وأحزاب  الدميقراطية 
احملافظ على نقاشــات لــم تعهدها 
املاضية، فمنها من  الســنوات  خال 
يحاور اليمــني املتطرف للتوقف على 
فرص العمل املشــترك الستنســاخ 
والنمســاوية  اإليطالية  التجربتــني 
ومنهــا مــن يرفض مجــرد االقتراب 
من املتطرفني ويتخــوف من حتولهم 
إلى ظاهرة مســتمرة في السياسة 
األوروبيــة ويدفعه هــذا التخوف مع 
القلق مــن اخلســائر االنتخابية إلى 
تبني مواقف تدعو إلــى إغاق حدود 
أوروبــا أمام األجانــب والاجئني وإلى 
التشدد في ممارسات ترحيل املهاجرين 
املتورطني  والاجئني  الشــرعيني  غير 

في جرائم.
    وللمياه الكثيرة التي جتري في أنهار 
متنوعة،  منابع  األوروبية  السياســة 
وتلــك فــي اجململ إما تشــكلت في 
هزت  كبرى  معاصــرة  أحداث  أعقاب 
القــارة أو جاءت إلى الوجود بســبب 
حتــوالت جذريــة ســجلتها اجتاهات 
الــرأي العام في اجملتمعــات األوروبية 
وتفضيات املواطنني. فمن جهة أولى، 
البريطانيني  أغلبيــة  موافقة  مثلت 
على اخلــروج من االحتــاد األوروبي في 

عنيفة  الشــعبي صدمة  االستفتاء 
للسياسيني املؤيدين لاحتاد الذين لم 
أبدا في أن األغلبية  يساورهم الشك 
بريطانيا ســتختار  في  »الرشــيدة« 
البقاء، ثم انتقلوا تدريجيا إلى خانات 
البحث املوضوعــي عن العوامل التي 
قللت من جاذبية االحتــاد وقللت من 
ثقة الناس فــي كونه الضامن األهم 
للرخاء واألمن واالســتقرار في القارة، 
ومــع البحث تثبتــوا مــن أن االحتاد 
صار في عيون الكثيــر من األوروبيني 
آلــة بيروقراطية عماقــة ال تخضع 
لرقابتهم أو محاســبتهم وال تصنع 
من السياســات والقــرارات ما يعبر 
عــن مصاحلهــم أو يواجــه حتديات 
واالجتماعية،  االقتصاديــة  حياتهم 
بل وتفرض عليهــم عبر حكوماتهم 
أو ال  املنتخبة اختيــارات ال يريدونها، 
تعتبر لتخوفاتهم من ضياع الهويات 

القومية في مجتمعاتهم. 
    وإذا كانــت املوافقــة البريطانيــة 
على اخلروج من االحتــاد األوروبي رتبت 
بــني املدافعني عــن االحتــاد االنفتاح 

أســباب  عن  موضوعي  بحــث  على 
انصــراف الناس عنــه، فإنها أدخلت 
انتشــار  مرحلة  في  املتطرف  اليمني 
في الفضاء العام توظف بها مقوالت 
الهويات  معادية لاحتاد ومنافحة عن 
ورافضة  لألجانب  وكارهــة  القومية 
لاجئــني ثــم فــي مرحلــة صعود 
متواصل في احلياة السياسية يعتاش 
على ذات املقوالت وعلى خليط العجز 
عــن التعاطي معها أو عــدم الرغبة 
في التعاطي معها الذي مارســه في 
البداية ميني الوســط واليمني احملافظ 

واليسار بأطيافه. 
    وبــني ٢٠١٥ و٢٠١٩، وظــف اليمني 
املتطــرف جناحاتــه االنتخابيــة في 
األوروبية  اجملتمعــات  مــن  العديــد 
للتدليــل علــى أن تغييرا سياســيا 
جذريا يحدث فــي القارة وأن زمن ميني 
الوســط واليمني احملافظ واليسار قد 
ولى وولى معه املشــروع الدميقراطي 
الليبرالي الذي »أغرق أوروبا باألجانب« 
و«أنفق أموال دافعــي الضرائب على 
الاجئــني عوضــا عن تطويــر البنى 

التحتية واخلدمات األساسية« و«أنتج 
على آلة بيروقراطية بائسة هي االحتاد 
األوروبي«. هكذا يشوه اليمني املتطرف 
الليبرالــي  الدميقراطــي  املشــروع 
يحاول  وهكــذا  وإقليميــا،  داخليــا 
القريبني  الظهور مبظهر  سياســيوه 
مــن الناس واملعبريــن احلقيقيني عن 
مخاوفهم ومشــاعرهم ومطالبهم 
دون رضوخ حلدود املقبــول من أحزاب 
املتهمة  التقليدية  واليســار  اليمني 
بالنخبوية.     من جهة ثانية، شكلت 
السياسات املتشددة باجتاه املهاجرين 
من  اللجوء  وطالبي  الشــرعيني  غير 
غيــر األوروبيني هزة عنيفــة للتوافق 
الليبرالي  الدميقراطي  املشروع  بشأن 
الغربية بعد  أوروبــا  الذي اعتمدتــه 
١٩٤٥ وقبله اجلنوب األوروبي )إسبانيا 
ســبعينيات  في  واليونان(  والبرتغال 
الوســطى  وأوروبا  العشــرين  القرن 
والبلقان  التسعينيات  في  والشرقية 
على مضض خال العقدين املاضيني. 
املتشــددة  السياســات  تــأت  لــم 
عنصريــة  مبقــوالت  واملصحوبــة 

بشــأن  وبخطابات متطرفة  صريحة 
الهويــة القومية من امللتحقني اجلدد 
وباملشــروع الدميقراطــي الليبرالــي 
وباالحتاد األوروبي فقــط، بل صاغتها 
تتســم  حكومات  أيضا  وطبقتهــا 

دميقراطيتها بالعراقة. 
وسلوفاكيا  اجملر  تبنت حكومات  فقد 
واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا 
الستقبال  رافضة  سياسات  وبلغاريا 
مبــن  الشــرعيني  غيــر  املهاجريــن 
فيهــم الهاربون مــن جحيم احلروب 
متكني  علــى  ومتحفظــة  األهليــة 
األجانــب القادمني من مناطق احلروب 
والصراعــات من احلصــول على حق 
اللجــوء، ومخفضــة للغايــة مــن 
اخملصصات املالية لبرامج اســتيعاب 
االئتافان  األجانــب، وشــرع  ودمــج 
احلكوميان في إيطاليا والنمســا في 
تطبيق ذات السياسات مع الكثير من 
العنف اخلطابي في األولى وشيء من 

الرشادة والتحفظ في الثانية. 
 لم مير تطبيق مثل هذه السياســات 
املتشــددة على احلكومات األخرى في 

الكــرام، حيث  األوروبي مرور  االحتــاد 
لم تتمكن حكومات أملانيا والســويد 
وهولندا وبلجيكا على ســبيل املثال 
مــن التمســك بســهولة مبواقفها 
والاجئني،  باألجانب  نســبيا  املرحبة 
ولم تقَو علــى مخاطبة الناخبني في 
مجتمعاتها مدعية أن التشدد وإغاق 
األبــواب وخفض اخملصصــات املالية 
للقادمني إلى أوروبا مــن خارجها إمنا 
حديثة  باحلكومات  جميعهــا  ترتبط 
العهد باملشروع الدميقراطي الليبرالي. 
بني ٢٠١٥ و٢٠١٩، شهدت مدن أملانية 
وبلجيكيــة  وهولنديــة  وســويدية 
اليمني  احتجاجــات نظمها  متعددة 
املتطرف رفعت شعارات إغاق األبواب 
وشــارك بها مــن املواطنــني من أراد 
التعبير عن معارضة امتناع احلكومات 
عــن منع الهجرة واللجــوء.       ومن 
املعادية  االحتجاجات  في  املشــاركة 
للمهاجريــن والاجئني إلى التصويت 
البرملانية  االنتخابــات  فــي  العقابي 
ضد  واملناطق  الواليــات  وانتخابــات 
االئتافات احلاكمة من ميني الوســط 

ومجموعات  أحزاب  ولصالح  واليسار 
وسياســيي اليمني املتطرف لم تكن 
التي قطعها  املسافة  تلك  بالطويلة 
األبواب،  بإغاق  املطالبــون  األوروبيون 
ومنهــا إلى حتــول قضايــا الهجرة 
واللجوء واألجانب إلى قضايا مركزية 
فــي الفضــاء العــام للمجتمعات 
األوروبية وتراجع احلكومات املتمسكة 
الليبرالــي  الدميقراطــي  باملشــروع 
وممارســاتها  سياســاتها  بعض  عن 
والاجئني  املهاجرين  جتاه  املتسامحة 
)خاصة في أملانيا( لم تكن املســافة 

الفاصلة أيضا بالطويلة.
من جهــة ثالثة، نتج عــن تداعيات 
استفتاء اخلروج البريطاني وعن تخلي 
عن  األوروبية  احلكومــات  من  العديد 
بعــض جوانب املشــروع الدميقراطي 
الليبرالي في مواقفها وسياســاتها 
الرأي  اجتاهــات  حتــوالت  عن  وكذلك 
العام بني األوروبيني تبلور حلظة فكرية 
وثقافية فــي عموم القارة بها الكثير 
مــن احلديث عن »أزمــة الدميقراطية 
الليبرالية« والكثير من غياب التوافق 
بشــأن تفضيات الشــعوب وشكل 
الدولــة التي تريدهــا األغلبيات ودور 
الهويــة القوميــة ووضعيــة االحتاد 
األوروبــي في هذا الصــدد. في ٢٠١٩، 
تتسع مساحات اخلاف في الفضاءات 
العامة باجملتمعات األوروبية في مقابل 
انحســار التوافــق، ويصيــر احلديث 
عــن »دميقراطية اخلــاف واالختاف« 
مســموعا  القلقني«  »الناخبني  وعن 
األحزاب  وتبحــث  مــكان،  كل  فــي 
جتديد  عــن  السياســية  واجملموعات 
وتعديل خطاباتها وبرامجها إن باجتاه 
املزيد من التشــدد واملزيد من التخلي 
عن املشــروع الدميقراطــي الليبرالي 
)اليمــني املتطرف فــي إيطاليا اليوم 
مقارنــة بحاله فــي ٢٠١٥ و٢٠١٦( أو 
باجتاه استيعاب بعض مطالب اليمني 
)أحزاب  نسبيا  ترشيدها  مع  املتطرف 
ميــني الوســط واليمني احملافــظ( أو 
باجتاه إعادة اكتشــاف قضايا العدالة 
االجتماعية والتوزيعية والفجوات بني 
األغنيــاء والفقراء داخـــل اجملتمعات 
وإقليميا على مستـــوى االحتاد )كما 

تفعل أحزاب اليسـار(.

عمرو حمزاوي
الديناميكيــات  أبحاثــه  تشــمل 
السياســية  للمشــاركة  املتغّيرة 
في العالــم العربــي، ودور احلركات 

اإلسالمية في السياسة العربية.
مركز كارنيغي للشرق االوسط

ايان بوروما
 

نيويورك

 ان مشاهدة مجتمع دميقراطي معقد 
يسير وهو يعلم ذلك الى كارثة وطنية 
متوقعــة وميكــن جتنبها هــي عبارة 
عــن جتربة نــادرة ومزعجــة فمعظم 
متاما  يدركون  البريطانيني  السياسيني 
ان اخلــروج من االحتــاد االوروبي من دون 
اتفاق على العاقة ما بعد بريكســت 
سيتســبب بضرر ضخــم للباد. هم 
الهاوية،  الى  نائمون  ال يســيرون وهم 

فعيونهم مفتوحة متاما.
 ان هناك قلة من االيدولوجيني اخملدوعني 
ال ميانعون باحتمالية خــروج بريطانيا 
من االحتاد االوروبي بدون صفقة وهناك 
قلة من احلاملني الشوفينيني املتعصبني 
مــن اليمــني بتحريــض مــن بعض 
الصحــف يعتقــدون ان روح دنكيرك 
ستنتصر  والشجاعة  القوة  متثل  التي 
على النكســات املبكرة، وان بريطانيا 
العظمــى ستســيطر مجــددا على 
البحــار كقوة عظيمة تشــبه القوى 
اإلمبراطوريــة، وان من دون امبراطورية 
كما يبدو، ان التروتســكيني اجلدد من 
اليسار مبا في ذلك جيرمي كوربني زعيم 
املعارضة الرئيســية في حزب العمال، 
يعتقد ان الكارثة ســتحفز الشــعب 

باالشتراكية  املطالبة  على  البريطاني 
احلقيقية اخيرا.

إن معظم السياســيني على اليســار 
واليمني –مبــا في ذلك رئيســة الوزراء 
تيريزا ماي التي قبل استفتاء بريكست 
كانت مؤيدة للبقاء في االحتاد األوروبي- 
يعرفــون الوضــع احلقيقــي، ولكــن 
جميعهم تقريبا يرفضــون ان يفعلوا 
اي شــيء من اجل وقف انزالقهم جتاه 

خروج كارثي من دون صفقة. 
لقــد مت التصويت برفــض االقتراحات 
في البرملان التي تسعى لتأخير اخلروج 
او النظر في بدائل الســتراتيجية ماي 

للخروج والتي ال حتظى بشعبية.
االعام  ووسائل  احلزبية  السياسات  ان 
القومية املتعصبة واجلهل الغريب بأي 
شــيء خارج اجلزر البريطانية يبدو انه 
قد أدى الى حالة من الشلل في االرادة 
البريطانيني  اجلماعيــة للسياســيني 
وعوضــا عــن العمل من اجــل جتنب 
االســوأ فهم يخدعون أنفســهم بإن 
املزيد مــن احملادثات واملزيد من التنازالت 
من بروكسل ســوف تنقذ بطريقة او 

بأخرى بريطانيا في اخر حلظة.
إن هذا املشــهد الغريب مــن االنتحار 
الوطنــي، وان كان غيــر معتاد، فإن له 
ســوابق تاريخية فانحراف اليابان جتاه 
احلــرب الكارثية مع الواليــات املتحدة 
االميركية ســنة 1941 هو من االمثلة 

علــى ذلــك وبالطبع هنــاك فروقات 
بالدخول  تهــدد  ال  فبريطانيا  واضحة 
في حروب مــع أي طرف علــى الرغم 
املتعلقة  اخلزعبــات  تلــك  مــن كل 
بطائرات ســبيتفاير ودنكيــرك والتي 
تعكــس احلنــني للماضــي كمــا مت 
خنــق الدميقراطيــة اليابانية من قبل 
الدولة  وسيطرة  العسكرية  الفصائل 
السلطوية ولكن أوجه التشابه جديرة 

باملاحظة.
 لقــد كان هناك عدد صغير نســبيا 
بدعم  العســكريني  املتعصبــني  من 
يتشــبهون  الذين  االيدولوجيني  مــن 
بالفاشــية والضباط والذين كانوا في 
غالبيتهم من الرتب املتوسطة يريدون 

بالفعل احلرب مع الغرب. 
    ان معظم السياســيني مبا في ذلك 
يعلمون  كانوا  واالدميــراالت  اجلنراالت 
ان من اجلنون اســتفزاز اشــتباك مع 
قوة عســكرية وصناعية اقوى بكثير، 
ولكنهــم بطريقــة أو بطريقة أخرى 
كانوا غير قادرين او غير راغبني بإيقافه، 
وحتى ان البعــض كان يكرر كالببغاء 
الطــرح املتطــرف للمتعصبــني، من 
دون تصديقه، وهذا يشــبه الى حد ما 
محاوالت ماي ارضاء أنصار البريكست 
القاســي. إن كبيــر االســتراتيجيني 
لهجوم بيــرل هاربر االدميرال ياماموتو 
اســوروكو وهو رجل ذكــي جدا درس 

فــي هارفارد ويعرف الواليــات املتحدة 
االميركية جيدا، كان معارضا شرســا 
للحــرب ومع أنــه كأن يأمل ان حتصل 
معجــزه وان تــؤدي املفاوضــات ملنع 
حصول حرب شاملة ،إال انه أدى واجبه 

وصمم اخلطة . 
    ان االمير كونو فوميمارو رئيس الوزراء 
والــذي كان ابنــه يدرس فــي جامعة 
برينستون اراد جتنب احلرب مع الواليات 
املتحــدة األميركيــة، وكان يطلب من 

االميــركان املزيد مــن االجتماعات مع 
ارسال اشارات متضاربة، واالمل بإن يتم 
تقدمي التنازالت املســتحيلة التي كان 
اليابانيون والذين  يطلبها املتشــددون 
لم يســتطع مقاومتهــم أو تردد في 
ذلك.  لقــد كان هناك حديث كثير عن 
االلتزام باملواعيــد النهائية او متديدها 
وكما هو احلال مع مفاوضات بريكست 
البريطانية مع االحتاد األوروبي، فإنه لم 
يكن من الواضح بالنســبة لاميركان 
ما الذي كان يريــده اليابانيون بالفعل، 
وفــي واقع االمر لم يكــن هذا واضحا 
بالنســبة لليابانيني انفســهم، لقد 
كان االمل االخير للرجــال الذي عرفوا 
ان الكارثــة تلوح في األفــق، ولكنهم 
رفضــوا التصــرف، هــو ان املزيد من 
احملادثات مع االميركان سوف تنقذهم، 
وفي نهاية املطــاف كان االميركان قد 
تعبوا من الكام، وكنتيجة لذلك فقد 
اليابان  وتدمرت  البشر حياتهم  مايني 

برمتها تقريبا.
 لقد كانــت ردة الفعل املباشــرة بني 
اليابانيني بعد ان عرفــوا بهجوم بيرل 
هاربر هي الشعور باالرتياح فأخيرا كان 
هناك بعــض الوضوح وأي شــيء هو 
أفضل من هذا التردد، وأما وقد اصبحت 
اليابــان لوحدها بحق، فإن النســخة 
اليابانية مــن روح القــوة البريطانية 
قــد تنقذهم بطريقة او بطريقة اخرى 

اليابانيني  البريطانيــني، فــإن  ومثــل 
رائعة،  لديهم شوق منحرف إلنعزالية 
وقتــال االمبرياليــني الغربيني هو في 
اقــل تقدير اكثر شــرفا مــن اخضاع 
الصينيني من خال اجملازر. ان من احملتمل 
ان بريكســت من دون اتفاق ســيكون 
له تأثير مماثل علــى البريطانيني واملرء 
ال يســتطيع ان يلوم النــاس على ان 
يصبحوا منزعجني جدا من املشاحنات 
فــي البرملان واحملادثات التــي ال تنتهي 
مع االحتاد األوروبــي، والتي ال يبدو انها 
حتقق اي شــيء. ان قــدرة الناس على 
احتمــال كل هذا الغمــوض محدودة 

ومن االفضل ان يعرفوا االسوأ.
 إن جزء كبير من الصحافة البريطانية 
وان لم تكــن مقيدة بالرقابــة والتي 
خنقــت الــرأي العــام اليابانــي في 
القرن  الثاثينيــات واالربعيينــات من 
املاضي، هي مبنزلــة انعكاس للقومية 
الصحافة  يشــبه  وبشكل  املتطرفة، 
احلرب، فعشــرات  اثناء  فــي  اليابانية 
الســنني من الدعايــة املعادية لاحتاد 
االوروبي قد تكون قــد اقنعت العديد 
مــن البريطانيــني ان يتحملوا احلرمان 
والعــوز والتــي قــد تتبع بريكســت 
قاســي.   ان من املؤكــد ان الكثير من 
لقلة  بالنسبة  باللوم  سيلقون  الناس 
والصفوف  املرتفعة  واالسعار  البضائع 
الطويلة عند موانئ الدخول وخســارة 

البضائع على هــؤالء االجانب املاعني 
)ان القوميني اليابانيني ما زالوا يلومون 
بالنســبة  االمريكي  والتصلب  العناد 

لبيرل هاربر(.
ولكن بعــد ان يتحقــق كل ذلك فإن 
الشــعور بالوهم واخلداع، سينتشــر 
كما كان عليه احلال في اليابان بعد ان 

ذهبت نشوة بيرل هابر.
 بالطبــع لــن يتــم قصــف املــدن 
البريطانيــة، كما لن يتم غزو بريطانيا 
واحتالهــا، ويأمل املرء ان ال يتعرض اي 
شــخص للقتل، ولكن نفوذ بريطانيا 
ســيتراجع بنحو كبير، وســينكمش 
اقتصادهــا، وســيكون معظم الناس 

اسوأ حاال.
     ان مــن احملتمــل ان الشــخصيات 
 – القاسي  بريكســت  وراء  الرئيســة 
من امثــال بوريس جونســون، ونايجل 
فاراج، وجاكوب ريس-موغ- ســيكونون 
مرتاحــني، ولكن من غير املفيد ان نلوم 
هؤالء فقط . ان الذين يجب ان يشعروا 
باخلجل فعا، هــم اولئك الناس الذين 
كانــوا يعرفــون ما الذي ســيحصل، 
ولكنهم لم يفعلوا ما يكفي ملنع ذلك.
ايان بوروما: مؤلــف وكتابه االخير هو 

قصة طوكيو الرومانسية.. مذكرات 
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عبد الغني سالمة

بنى املصريون القدماء األهرامات، والتي 
ظلت ألربعة آالف ســنة أعلى بناء في 
العالم، ومــا زالت لليــوم أحد أعظم 
أســرار العمارة في التاريخ، وقد تطلب 
بناؤهــا مايني ســاعات العمل، ومئات 
اآلالف من العّمال واحلرفني واملهندسني.. 
وهؤالء كانــوا بحاجة إلى إيواء، وطعام، 
وطبابة، وإجازات، وأجور.. لم يكن لديهم 
يعرفون  حينها  يكونــوا  ولم  جامعات، 
ذلك،  ومع  و«األيــزو«..  اجلــودة،  أنظمة 
أجنزوا هذا البناء ببراعــة غير اعتيادية.     
وهذا ينطبق أيضاً علــى كل املنجزات 
العمرانية التي بنتها احلضارات القدمية، 
فــي العــراق واليونان وإيــران والصني. 
فــي الهند، توجد شــركة متخصصة 
بتوصيــل وجبات الطعــام إلى مايني 
املســتفيدين، تســتعمل القطــارات 
واملواصات العامة، وآالف العمال، وخال 
عملها على مدى عشــرات السنني لم 
ل عليها أي خطأ، لم يشتِك أي  يســجَّ

زبــون من تأخر وجبتــه، أو أنها لم تكن 
ساخنة، أو أنه اســتلم وجبة غير التي 
طلبهــا، مايــني الطرود جتــوب مئات 
املدن والتجمعات وتصل أهدافها بدقة 
وكفاءة منقطعــة النظير.. عمال هذه 
الشركة ال يحملون شــهادات خاصة، 
والشركة نفسها ال تتبع أي نظام جودة 
من األنظمــة العامليــة املعروفة.. لها 
نظامها اخلاص والبسيط.    في العصر 
احلديث ظهرت العديد من أنظمة اإلدارة 
واجلودة، أشــهرها نظام »األيزو« اخملتص 
واإلدارة،  والتنظيم  التوثيق  في مجاالت 
ونظام احلاسب، اخملتص بسامة األغذية، 
وغيرها مــن نظم الفحــص واملعايرة، 
التي  الشــاملة،  واإلدارة  اجلودة  وضبط 
صارت متطلبا أساســيا ألي مؤسسة 
أو شــركة أو مصنع، حتى يســتطيع 
تسويق نفسه وطرح منتجاته وخدماته 
في األســواق العامليــة.. وبرغم أهمية 
الكبير  ودورهــا  احلديثة،  النظــم  هذه 
فــي حتســني األداء، وتســهيل التبادل 
التجاري، إال أنها في جوهرها ال تختلف 

كثيرا عن النظــم القدمية التي عرفها 
اإلنســان في جميع اجملاالت.  ليســت 
املشــكلة في أنظمة اجلــودة احلديثة، 
فهــي ضروريــة لتنظيــم املواصفات 
الفنية، ولضمان ســامة  واملقاييــس 
املنتجات، وحتســني أساليب اإلدارة على 
أســس علمية متطورة، املشــكلة أن 
هذه النظم يتم اســتغالها بشــكل 
جتاري، فالقائمــون عليها يصدرون كل 
مدة نســخة معدلة ومطورة، فتصبح 
واملصانع ملزمة  واملؤسسات  الشركات 
باألخذ بالنســخ اجلديــدة، وهذا يعني 
مزيدا من األربــاح لتلك اجلهات، واألهم 
من األربــاح أن هــذه النظــم اإلدارية 
ســتكون مرجعيتها دول محددة )غالبا 
أميركا، أو بريطانيا(، ما يعني أن تنظيم 
وهندســة وضبط التطــورات العاملية 
ومصطلحاتها وقيمهــا ونظم إدارتها 
في شتى اجملاالت سيتم على إيقاع تلك 
الدول، وبالشكل الذي يخدم مصاحلها، 

ويبقيها متفوقة ومسيطرة.
    وقــد أصبحــت نظــم اإلدارة جتارة 

رابحة، فهــذه النظــم تتطلب تأهيل 
اجلهة التي ستطبقها )مصنع، شركة، 
بنك، مؤسســة..(، وهذا يتطلب تدريب 
املهندسني والفنني واإلداريني.. وتدريبهم 
ســيحتاج مدربا مؤها، وجهة مصرحا 
لها بالتدريب.. املدرب حتى يكون مؤها 
ســيحتاج دورة تدريب، وسيدفع مقابل 
احلصول على شهادة مدرب، واملؤسسة 
املســؤولة عن منح الشــهادة ســواء 
أو للجهة املستفيدة ستدفع  للمدرب، 
األعلى منها،  للجهــة  نظير رخصتها 
وهكــذا، وصوال للمركــز.  وبعد تأهيل 
اجلهة املعنية ومنحها شــهادة اجلودة، 
يكون للجهــة املانحة صاحية الرقابة 
عليها، وجتديد الشــهادة كل عام، وهذا 
يتطلــب تأهيــل مراقبني ومفتشــني، 
باحللقة  الدخــول  يعنــي  الــذي  األمر 
نفســها، ومزيدا من األرباح، ومزيدا من 
املســتفيدين.. رمبا اجلانب اإليجابي في 
املوضوع: ضمان اجلودة، وتشــغيل مزيد 

من الناس في مجاالت جديدة.
 أما اجلانب السلبي، فهو أّن التدريب بحد 

ذاته صار جتارة رائجة، ونشأت مؤسسات 
تدريب في شتى اجملاالت، تدريب مفتشني 
ومراقبني، وحتى تدريب مدربني.. وكانت 
املوضة الرائجــة »التدريب في مجاالت 
البشــرية«، عنوانــا فخما،  التنميــة 
ومغريا.. وحتت هذا العنوان الكبير تعقد 
الدورات التدريبية في مجاالت البرمجة 
بالطاقة،  العــاج  والعصبية،  اللغوية 
تطوير القدرات الشخصية وغيرها من 
املواضيع ذات الصلة بحاجات اإلنســان 
وهمومه ومخاوفــه.. وهي علوم زائفة، 

لم يجزم اجملتمع العلمي بصحتها.
    ومــن أجل منحهــا مصداقية، صار 
العاملــون في هذه اجملاالت يؤسســون 
مراكز متنح شهادات معتمدة، بوسع من 
يحصل عليهــا أن يصبح مدربا وخبيرا 
في هذا اجملــال أو ذاك، واملاحظ فخامة 
األسماء، مثل: األكادميية الدولية، املركز 
املتخصص...  العلمي  املعهــد  العاملي، 
وال متنح هذه املعاهد الوهمية شهادات 
مدرب، أو خبير وحســب، بل صارت متنح 
شهادة دكتوراه.. وهؤالء الدكاترة نراهم 

الفضائية  احملطــات  دائمني في  ضيوفا 
والبرامج احلوارية، ولديهم مراكز للعاج 
شــهادات  بدورهم  مينحون  والتدريــب 
ملتدربني جدد، ضمن حلقة مستمرة من 
النصب واالحتيال.  وطبعا، هذا يختلف 
عن مراكز التأهيــل والتدريب املعتمدة 
من قبــل احلكومــات، والتي تتخصص 
محددة.   وفنيــة  علمية  مجــاالت  في 
العربية  اجلامعات  بعض  أن  واملؤســف 
أخذت تفتتح تخصصات وكليات لتلك 
العلوم الوهمية، جلذب املزيد من الطلبة، 
إما حلل مشكاتها املالية، أو جلني املزيد 
من األرباح.. ولدينا في جامعاتنا العربية 
كليات ال يوجد لها نظير في اجلامعات 
العاملية احملترمة، ألنها ببساطة ليست 
علوما حقيقية.. وهذه الكليات ليست 
التدريس في جامعاتنا  وحدها معضلة 
التخصصات  العربية؛ فهي حتى فــي 
العلمية )أي العلوم احلقيقية، مبا فيها 
العلــوم اإلنســانية واألدبيــة( ناحظ 
ضعف اخلريجني، ليس في البكالوريوس 

وحسب، بل وفي الشهادات العليا.

    مواضيــع التدريب والتعليم اجلامعي 
فتحت شــهية رأس املال لاســتثمار 
فيها، حيث ظهرت العديد من اجلامعات 
والكليات ومراكز التدريب التي ال تنطبق 
عليهــا املعاييــر العلميــة الصارمة، 
وصــارت تكاليــف التعليــم اجلامعي 
باهظة جدا.. احلصول على لقب دكتوراه 
يكلف ثروة طائلة، والغريب املؤسف أن 
تلك اجلامعات لــم توظف تلك األموال 
بتقدمي برامج أكادميية متطورة تتناسب 

مع تلك األلقاب التي متنحها. 
    واألخطــر، منــح شــهادات دكتوراه 
النفوذ،  أصحــاب  يســتغلها  وهمية، 
إلضافتها إلى ســيرتهم الذاتية، ليس 
»البرســتيج« االجتماعي  أجــل  مــن 
متطلبات  ولتحقيــق  بــل  وحســب، 
احلصول علــى وظائف عليــا، أو دخول 
البرملان.. وهذا منتشر أكثر في األنظمة 

الغارقة في ملفات الفساد.

ينشــر باالتفــاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية
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اوروبا.. إعادة اكتشاف السياسة كصراع ثقافي واجتماعي

التوجهات االنتحارية للمملكة المتحدة

علم، أم تجارة؟

االحتاد االوربي
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حذام يوسف طاهر

شكيب كاظم
 

وعلى الرغم من حذر نعيمة وتوجســه، 
شــأنه شــأن الشــرقيني، في البوح عن 
املكنونات، فإنه يحدثنا عن ماســونيته، 
ويجــب علينــا أن ننظــر إليهــا مبيزان 
زمانهــا، ال زماننا هذا، فلقــد انتمى إلى 
احملفل املاســوني العديد من رجل ونساء 
السياسة والفن واألدب وحتى الدين مثل 
جمال الدين األفغاني واملمثل املصري أنور 
وجدي، ولن احتدت عن العراقيني والسيما 

األطباء منهم.
ماســونياً  كان  )أديــب(  شــقيقه  وألن 
متقدماً، ال بل وصــل إلى أعلى الدرجات، 
وهــي الدرجة الثالثــة والثالثني، فيغريه 
باالنضمــام إلى اجلمعية املاســونية في 
)واال واال( لكنه ال يعتم أن يغادرها سراعاً، 
شــارحاً األســباب )وجدت القوم يلهون 
بالقشور دون اللباب )...( إن القسم األكبر 
لم ينضم إلى اجلمعية إال طمعاً مبنفعة 
مادية واجتماعيــة )...( ولعلني فعلت ما 
فعلت مسايرة خللة متأصلة في نفسي، 
ففي طبعي ما يأنف من االنقفاص ضمن 
حــدود أي جمعية أو مذهــب، وينفر من 
شتى السمات والشارات مهما َحلَْت في 

أعني الناس( ص 64.  املرحلة الثانية.
رفاق احلسد

وتنشــب احلــرب، وتدخلهــا أمريكا في 
1917/6/4، إثر اعتــداء املاني على قطعة 
بحريــة أمريكيــة، واحلرب تعنــي دعوة 
الشباب لالنخراط باجليش، وألن من طبعه 
التقيــد بالقانــون، فيلتحــق، ومع نحو 
خمســني ألف جندي يركبون البحر نحو 
بوردو في الشمال الفرنسي، لكن تطوعه 
هذا ما ذهب ســدى، إذ يُختار – بعد نهاية 
احلرب- وعدد من اجلامعيني للدراســة في 
اجلامعات الفرنسية، نعيمة يشير إلى أن 
)رفاقي ينظرون إليَّ بشيء من احلسد )...( 
تلك الســاعة كانت من أسعد الساعات 
في حياتي، وقد جاءت أبدع كفارة عن كل 
ما قاسيته في اجلندية من َعَنٍت ومشقة 

ومذلة وحرمان( ص125.
ولعل من أهم أعماله في هذه السنوات 
التي أمضاها في الواليات املتحدة، فضالً 
عن الكتابة والتأليف ونشــر كتبه، سواء 
في العالم العربــي أم في أمريكا، لعلها 
تأســيس )الرابطة القلمية( سنة 1920، 
وكتابته قانونها، بعد أن ألح عليه جبران 
ملغادرة واشــنطن حيث يقيم نعيمة إثر 
عودته من الدراسة في باريس، ألح عليه 
للقدوم إلى نيويورك، وتألفت الرابطة من: 
رشــيد أيوب، وندرة حداد، وجبران، ووليم 
كاتسفليس ، ووديع باحوط، والياس عطا 
اهلل، ونسيب عريضة، وميخائيل نعيمة، 
وإيليا أبــو ماضي، وعبد املســيح حداد، 
شقيق ندرة، هؤالء العشرة الذين رتبهم 
حسب األقدم عمراً، اختاروا جبران رئيساً 
لها ونعيمة مستشــاراً، وسيعود نعيمة 
للحديث عن الرابطة بتفصيل أشمل في 
كتابه األهم )جبران خليل جبران. حياته. 

موته. أدبه. فنه(.
ولو تفحصنا أســماء هؤالء العشرة، فال 
جند فيهم من كتب وواصلها سوى، جبران 
نسيب  وبشكل موسمي  وإيليا،  ونعيمة 
عريضة، ورشيد أيوب، ولعلهما ُقبال فيها 

لكون األول أي نسيب كان ناشراً أكثر منه 
منتجاً، إذ كان يصدر مجلة )السائح( ومن 
قبلها )الفنون( ومن بعدها )الهدى( ال بل 
أن نعيمة يقول إن وديع باحوط لم يكتب 
بعد انضمامه إلى الرابطة ســوى مقال 

واحد!  
وإذ خصَّ كل عضو في الرابطة بخالصة 
حياتية، فإني وقفت عنــد رأيه بأيليا أبو 
ماضي، إذ يصفــه باملتقلب في صداقاته 
وعداواته، فيه شيء من طبيعة احلمامة، 
وشــيء مــن طبيعــة العقــرب، صادق 
الريحاني )أي أمني( زماناً ثم انقلب عليه، 
فاتهمــه بالتجســس لإلنكليــز، تنظر 
الذي أطلقه  ذاتــه  الوصف  ص171، وهو 

عليه اجلواهري الكبير.

العودة الى صنني
ظل نعيمــة األديب الصوفي، كما تصفه 
الباحثة اللبنانيــة )ثريا ملحس( )1925-

2013( في كتابها )ميخائيل نعيمة األديب 
الصوفــي( الــذي أصدرته دار صــادر ودار 
بيروت ســنة 1964، وهو من ضمن خزانة 
كتب املرحوم أبي، أقــول: ظل هذا األديب 
الصوفي املتصوف الناســك، املتنســك، 
امليكانيكية اآللية  غير مؤتلف مع احلياة 
التي تفتقر إلى الروح، وظل تواقاً للعودة 
إلى الشخروب، وبســكنتا وجبل صنني، 
حتــى إذا انفرط عقــد الرابطة القلمية 
ومات جبــران في مستشــفى القديس 
فنســنت في بوســطن في العاشر من 
نيســان/ 1931، ويحضر ساعاته األخيرة 
والغرغرة، وينقل جثمانه بالباخرة، يوم لم 
تكن ثمة طائرة تصل إلى العالم اجلديد، 
بناء علــى وصية جبــران، وضافت عليه 
األرض مبا رحبت، يقــرر العودة إلى حضن 
اجلبل األشم، فيغادر نيويورك نحو بيروت 
الــذي وصلهــا فجر التاســع من مايس 
1932، بعد نحو ثالثني سنة، من التطواف 
بــني الناصرة وبولتافــا ونيويورك وباريس 

وبوسطن.
تقرأ هذه الرحلة السبعينية التي امتدت 
إلى أكثر من ثمانــي مئة صفحة، فتجد 
أن أســاليب الكتابة قد تغيرت، فنعيمة 
يســهب في ذكرياتــه ويــورد املترادفات، 
ولطاملــا ناجــى نفســه، وكان ميكنــه 
اختصارها إلى النصــف، وإذ تقرأ كذلك 
جتد األفكار املثاليــة التي ال تكاد تتطابق 
مع واقع حال احلياة اإلنسانية، إنها أشبه 
بالتهوميات، قد تصلح لزمان مضى بعيداً، 
يوم كانت احلياة بســيطة ورخية، أما مع 
هذا التســارع، وازدياد الطلبات والرغائب 

فإن من العسير قبول الكثير مما ورد.
تقرأ في )ســبعون( فتجد أن نعيمة من 
املؤمنني بفكرة التقمص واحللول والنسخ 
والبداء، والنســخ أنواع فهناك املســخ 
والفســخ والرســخ، وهي أفــكار قدمية 
قال بهــا الهنود، وبعض الفــرق الغالية 
واملغاليــة، وهذه الفكرة التي يشــاطره 
فيهــا جبران- كذلك- ليســت مقتصرة 
على كتابه الثالثي هذا، بل في العديد من 
كتبه، فضالً على العديد من كتب جبران، 
وقد قرأناها كلها زمــن الفتاء، وتعني أن 
النفس اإلنسانية، ال تتالشى بل تتقمص 
جسداً إنسانياً آخر، وأن النفس إذا كانت 
تقية طاهرة، تســعد اجلسد الذي تنتقل 
إليه، وعكســها النفس الراذلة، مقترفة 

اآلثام والكبائر، تؤذي جسد من تتقمصه، 
فها هو يناجي نفســه، وهو في طريقه 
إلى محكمة عســكرية، يوم اســتدعي 
للخدمــة في اجليــش األمريكــي، بعد 
دخول أمريكا احلرب ســنة 1917، قائالً »يا 
ميخائيل وأنت تؤمن بأنك عشــت أعماراً 
قبل هذا العمر، ومــن األكيد أن أعمارك 
السابقة حتتم عليك مثل هذه اخلبرة في 
عمرك احلالي، فــال تتهرب منها )...( وهي 
لوال حاجتــك إليها ملــا جاءتك( ص 184 

املرحلة الثانية
وهو يعود كــرًة أخرى إلى هــذه الفكرة 
فيكتــب »أتعــرف أن ماليني مــن الناس 
يعتقدون أن حياة اإلنســان ال تبتدئ في 
املهد وال تنتهي في اللحد؟ وإن كل إنسان 
على وجه األرض اليوم كان إنســاناً قبل 
اليوم على هذه األرض؟ فمات وعاد إليها، 
ثم مات وعاد إليها، وسيموت ويعود إليها، 
ويظل ميــوت ويولد إلــى أن يتغلب على 

الشر الصادر عن اجلهل«. ص313.

الفكر يولد من نوعه
 وإذا يوغــل في هذا األمر، وخشــية إثارة 
الكنيســة عليــه، كمــا أثارهــا جبران 

بكتاباته وأقواله«.
فإنه لغرض التعمية ينســب هذه اآلراء 
ألبنــاء هذا املذهب قائــالً على الصفحة 
ذاتها »فاحلياة األرضية في نظر أبناء هذا 
املذهب هي مبثابة مدرســة ليست مدة 
احلياة املعلومة كافية ألنهائها، واألستاذ 
األكبــر في هذه املدرســة هــو االختبار 

الشخصي.
هــذا املذهب يقــول إن كل فكر يولد من 
نوعه، وكل عمل يعود على العامل مبثله، 
إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً، فألم اليوم 
قد يكــون نتيجة لشــر كان في األمس، 
وأفراح هــذه احلياة وأتراحهــا هي األجرة 
التي نتقاضاها عن أفراح وأتراح سببناها 
لســوانا في حيــاة ســابقة، أو في هذه 

احلياة...(.
وسيعود إلى هذه الفكرة، في اجلزء الثالث 
من )ســبعون( من غير ان ينسبها آلخرين 
كما فعل آنفاً قائالً »ثم أنني ال أستطيع 
البت- وال أخال غيري يســتطيع- بأن هذه 
األرض هي املســكن األول أو اخملتبر األوحد 
الذي هيأه لنا العقــل األكبر. فقد يكون 
– وهــو األرجح- إننا عرفنــا أرَضني كثيرة 
قبل ننتقل إلى هذه األرض، وإننا سنعرف 
أرَضني أكثــر فأكثر من بعــد أن تقضي 
لبانتنا من هــذه األرض، مثلما قد يكون 
أننا لبســنا من قبل أجســاداً غير التي 
ألفناها هنا، وســنلبس أجساداً تختلف 
منتهى االختالف عن التي نلبســها اآلن، 
عد«.  بغير  املســكونة مختبــرات  ففي 

ص16
وما ذكرتــه غيض من فيــض، إذ ترد في 
مواضــع أّخر، أشــير هنا إلــى بعضها، 
ص60. ص96، »كمــا إن ميخائيل نعيمة 
يؤمن بفكــرة )وحدة الوجــود( التي قال 
بهــا املتصــوف محي الدين بــن العربي 
(558هــــ- 638هــــ( وغيــره، فضالً عن 
الشــاعر معروف عبد الغنــي الرصافي 

(1875م 1945م( الــذي بســط رأيه هذا 
في كتابه )رســائل التعليقــات( الصادر 
سنة 1944، وأثار ضجة لدى صدوره، دفع 
اجلهات الرســمية إلى سحبه من سوق 
بنظرية  إميانه  يعلــن  فالرصافي  الكتب، 
وحدة الوجود قائــالً )إن البحث والتفكير 
قد أجلأني إجلاء ال محيص عنه إلى اإلميان 
بوحــدة الوجــود )...( وليــس قولي هذا 
باملتوهم..( ص12،  اعتقــادي  وال  م،  باملُرَجَّ
ونظريــة أو فكرة وحدة الوجود، باختصار، 
إمنا تعني أن اهلل األزلي السرمدي املطلق 
موجود في كل شيء، في الزمان واملكان، 
وإنه كل شــي فال موجــود إال اهلل، وجند 
صدى هــذه الفكرة لــدى نعيمة ما جاء 
على الصفحة 207 مــن اجلزء الثاني من 
)ســبعون( قوله »ويعجبني ما تؤكده لي 
نفســي، وأوافقها عليه، ولكنني عندما 
أحاول التعبير عن )وحــدة الوجود( يتهيأ 
لي أن أجعل الكالم على لسان غراب بدالً 
من لساني« ويأتي نص أكثر توضيحاً على 
الصفحة 312 مــن الكتاب ذاته إذ يكتب 
)أمــا أنا فألهــي ال يعاقــب وال يثيب. وال 
يفرح وال يزعل. وال يحقــد وال ينتقم. وال 
ينحصر في مكان أو زمان فهو كل شــي 
وفي كل شــيء. هو اجلوهر الواحد الذي 
تتعدد مظاهره احملسوسة وتتبدل« ولكي 
يتخلــص من االحراج، فإنه ينســب هذه 
الصفات إلى الفكر ال إلى الذات اإللهية، 
التي يعاتبها عتابــاً أقرب إلى التجديف، 
لدى وفاة شــقيقه األثير إلى قلبه العائد 
تواً من الدرس في فرنســة )نسيب( الذي 
لبســت أمه الســواد القامت حداداً عليه 

حتى وفاتها.

تنافس خفي
وإذ خص نعيمة أعضاء الرابطة القلمية 
العشرة، على قلة شأن بعضهم بترجمة 
حياتيــة مختصرة، فإنه خــصَّ عميدها 
جبران بكتاب بعينه، أراه من أروع ما كتب 
إلى جانب ثالثيته السيرية )سبعون( هذه 
الكتب األربعة، ستحيا إلى أمد متطاول 

وهي التي ستجلب لنعيمة خلود ذكر.
لكن مهما حاول نعيمة أن يبدو موضوعياً 
منصفاً لزميله، فما استطاع كبح الذات 
اإلنســانية، فقد كانا فرسي رهان، وكان 
التنافــس اخلفــي بينهمــا واضحاً على 
زعامة هذا الصوت اجلديد، القادم من ذلك 
العالــم اجلديد، وما  البعيد، من  الصقع 
يحمل من توق للتجديد، على مســتوى 

املعنى واملبنى.
لقد كان بــارداً وهو في حضرة املوت، وفي 
الغرغــرة األخيــرة جلبــران، يحدثنا مثل 
طبيب مرت عليه آالف احلاالت، ال كصديق 
وزميــل ورفيق حياة وغربــة، لكن تلمس 
اساه وفجيعته، ال بل جتديفه وهو يصف 
النزع األخير لشــقيقه )نسيب( أو أبيه أو 
أمه، قد تقول هذا شقيقه، وذاك صديقه، 
لكن جبران كان ميثل قيمة عليا قد تصل 
إلى مســتوى الشــقيق، لكن هي االحن 

وهي األنا وحب الذات.
لقد قرأت الكتاب أكثر من مرة، وهو الذي 
كان معي منذ منتصف ســتينات القرن 
العشــرين، وفي كل مرة أقــرأ فيه، يظل 
رأيي ثابتاً، إن نعيمة مــا تخلص من أناه 

وهو يترجم لشقيق الروح جبران.

منــذ اخلميــس املاضــي، والعراقيــون بكل 
أطيافهم وتوجهاتهــم وميولهم، يزدحمون 
على بوابــة معرض بغداد الدولــي للكتاب، 
عوائل وشباب وصبايا، وكل املهتمني بالشأن 
اضافة  والعاملي،  والعربــي  العراقي  الثقافي 
الى عدد كبير من االدباء واملثقفني العراقيني 
وأكثر  العراقية،  للثقافــة  مهرجان  والعرب، 
من احتفــال بالكتاب داخــل أروقة املعرض، 
الذي افتتح حتت شعار » كتاب واحد أكثر من 
حياة »، مبشــاركة العديد من الدول العربية 
واالجنبية ممثلة بأكثر من ستمئة وخمسني 
دار للنشــر اصالــة ووكالــة ومؤسســات 

بحثيـة».
كان ومــازال املثقف فــي كل العالم حاضرا 
ليبث احلياة للمتلقــي أينما كان، في الوقت 
الذي يواصــل السياســيون حتركاتهم لبث 
الفرقة حتى داخل البلد الواحد!! فعلى مدار 
عقود كان السياسي بالضد من املثقف مهما 
كان توجهــه، وكأن الثقافة تشــكل خطرا 
على وجود السياســي وبقائه على كرســي 
السلطة!! والتاريخ يشــهد مئات الضحايا 
ان لــم نقل االف من االدبــاء واملثقفني الذين 
واجهــوا عقوبات يندى لها جبني البشــرية 
جملرد انهم كانوا ســاعني للتغيير، وللتجديد، 
لتوعية الشعب بدورهم واحالمهم، وكم من 
املؤمترات عقدت، وكم من الندوات أقيمت من 
قبل السياسيني هدفها الوحيد كان الدعاية 
الباحثة عن  الشــكلية  ولنشاطاتهم  لهم 
البقاء في الســلطة وليس البحث عن البناء 

وتأكيد اجلمال في نعم اهلل واحلياة.
مهرجان بغداد الدولي للكتاب من الفعاليات 
الثقافيــة الكبــرى علــى املســتوى احمللي 
واإلقليمي، ملا يتضمنه ســنويا من نشاطات 
أدبية وثقافية، ندوات ثقافية تعقد بشــكل 
يومي بني الســاعة الرابعة والثامنة مساء، 
فضال عن نــدوات اخرى تعقــد ظهيرة أيام 
املعرض تتعلق باجملاالت االقتصادية واملصرفية 
واملالية«، وعرض آلخر اإلصدارات، احتفاًء بعدد 
مــن الكتاب، إذ تبدأ الفعاليات من ســاعات 
تتخللها  للمساء،  االولى وتســتمر  الصباح 
لقاءات بني االدبــاء العراقيني والعرب، رمبا لم 
تســنح الفرصة للقائهم منــذ زمن بعيد، 
فكانت فرصــة لتبادل وجهــات النظر حول 
األوضاع اخلاصة ببلدانهم، مع تبادل األفكار، 
وهي أيضا فرصة لألدباء ودور النشر لصياغة 
مشاريع جديدة خاصة بطبع ما جتود به أقالم 

املبدعني.
من بني ما ضمه املعرض لهــذا العام والذي 
ميزه عن الــدورات الســابقة، أعمال الفنان 
التشــكيلي العراقي ســتار نعمة، فكانت 
عبارة عن مجسمات لرجال صنعها من أوراق 
الصحف والكتب، متوجا الرأس مبرآة تعكس 
اشــكال احلضور وكل من ميــر منها معرض 
الكتاب، توســطت باحة املعرض، فكان بحق 

كرنفاال واحتفاال باحلياة والكتاب.

معرض بغداد 
للكتاب رسالة حياة

هل كان يقول بالتقمص ووحدة الوجود؟

ميخائيل نعيمة الكاتب الصوفي المتنسك

دراسة

ليلى عبد األمير

في وحشِة االدغال 
نِصف  ســرقت  گلگامش  أفعــى 

رأسي 
اودََعته في باطن رمال متحركٍة

لينبَت َكنهٍر
َصنَعُه أرباب املهن الشاقِة

ٱِحُب املاغوط
ففي روحه  تستقر غوايتي

قالوا انِت إمرأٌة تعشُق املدَن
واحلقائب الفارغة

ويغطي إشراُقها الشمس
فخرجُت أبحُث عن بقايا جمال

يندثُر في منصاِت االعدام
فالتماسيح ال تســتفزها مناطيد 

الهواء 
وهي ترقُص الفالمنكو

على ايقاع السادِة العبيد 
واملآذُن ترتعش خاشعة

تلوذ بصمتها 
فاجلوُع َقرَع طبول احلُِب

ونام يتيماً يحلــم بجنٍة من نُفايات 
الكروش

املنزوعة االحزمِة
وبقايا إحساٍن

دُفَن في مسالٍت آيلٍة للتنقيب

وال زال الشعب يقسُم باخلبزِ
وينشُد اذا الشعُب يوما اراد احلياة 

الى آخر احلروب

والدة لم تكتمل
لم ارتكب جرماً في مملكة النحِل

انا مجرد حلظة عابرة

ممنوعُة التجوال
أُفتُش في جيوٍب ممتلئٍة بالفراغ

أبحُث في رُكاِم أقبيتِه
عن بعِض ربايا جنود ُمتآكلني

وبقايا منل ابيض في املوائد
ابحث عن ضياٍع ُفِقد بفعل فاعل

ٱتِْهَمْت امواج الظل وحرارة الشمس 
اآلفلة

فأمي حني وضعتني نسجت نقطة
من خيط العنكبوت

عائمٌة في السماء
كان الباب موصٌد بالضباب 

وانــا التقــط بقايا حــروٍف حديثة 
التكوين

خبأتُها في حقائِب احلوذّي
ممنوعة من الصرف وعروض الدجل 

ونحِو الكلماِت
ٱناغي اوتارَك املتطايرة

اجمعها مع رذاذ الغبار
لتكتمل ترنيمة وجودي

فاقالُمنا رُفعت
وجف حبر ُصُحِفنا

وانا الزلت ابحث ُمرغمٍة
عن ضياع العسل

في حقيبة النحل

البوصلة والدليل 
احتاشى نفسي احتاشى اللقاء

سأزيح الكلمات 
واكتفي بتأشيراٍت ُمبهمٍة

احتاشى نبضك
ففي عاملك تتشظى الرؤيا

*)الضد يسبق االيجاب(
حــروب هــي االعنف فــي مجرات 

االبدان 
هيجان االمم الباردة الدم 

علمني رحيلك أن أجيد االختفاء
علمني 

أن اجيد الوقوف وسط الوفرِ 
كي ازداد حريقاً 

هو اخلوف كٌر وفّر
علمني رحيلك

أن اتقن علم الفيزياء
فوهج احلب يزداد ضراوة

مع وهن املسافات 
احلب يعلن تأشيرة جمرات الشيطان

وقوانني الغطس 
ونقطة االرتكاز 

فاملواجهات عنيفة 
واحلروب تغزو هيجان السكون 

علمني رحيلك
ان خيوط العنكبوت ليست واهنًة

والنمر ليس من ساللة القطط
ففي قلبي وفرة من االنتظار 

ووجل تائه
واجنحة

غير صاحلة للطيران 
*)الضد يســبق االيجــاب من روائع  

بيكاسو (

)الذي عبر اسمه(اقسم بحب االلهة
مختارات من شعر وديع سعادة

اصدارشعر

ميخائيل نعيمة

الجزء الثاني

 ُمواكبــة لالحتفــاء بفْوز الّشــاعر 
اللبناني وديع سعادة بجائزُة األركانة 
الثالثة  دورتها  العاملية للشــعر في 
عشرة، أْصدر بيت الشعر في املغرب، 
بدعــم من وزارة الثقافــة واالتصال، 
الذي شــّكل  مختاراٍت من شــعره 
عالمة فارقة في الّشــعرية العربية 

احلديثة واملعاصرة.
أعّد هذه اخملتارات وقّدم لها الشــاعر 
جنيب خداري حتت عنــوان "الذي عبر 
اســمه" وجاءت في 198 صفحة من 

القطع املتوسط.

وسيوّقع الّشــاعر وديع سعادة هذه 
حفل  خــالل  الشــعرية  املنتخبات 
تســلمه جائــزة األركانــة العاملية 
املكتبة  حتتضنــه  الــذي  للشــعر 
الوطنية في اخلامســة والنصف من 
مســاء يوم األربعــاء 6 فبراير 2019، 
كمــا ســيوّقعها خالل األمســية 
التي تنعقد ضمن  الكبرى  الشعرية 
للنشــر  الدولي  املعــرض  فعاليات 
والكتاب، وذلك يوم الســبت 9 فبراير 
2019 في الساعة اخلامسة والنصف 

مساء بفضاء املتوسط.

من أعمال الفنان هادي ماهود
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تركيا

* متى ذهبت ألول مرة الى تركيا؟
- أول ســفري الى هنــاك كان عام 
1977، حني سافرت سرا من دمشق 
الى اسطنبول ومنها عدت الى داخل 
كردستان العراق للمشاركة بالثورة.

* ملــاذا برأيــك حاربــت احلكومات 
التركيــة منذ اخلالفــة العثمانية 
تطلعات الشــعب الكــردي و الى 

اليوم؟
- أشــعر بــأن تخلــط بــني تركيا 
العثمانية وتركيــا اجلمهورية. ففي 
قبل  وخاصــة  العثمانــي  العهــد 
تأســيس جمعيــة )تركيــا الفتاة( 
وتســلمها للسلطة في تركيا، كان 
رعايا  أنفســهم  يعتبــرون  اجلميع 
هناك  يكن  ولــم  العثمانية  الدولة 
أي فرق أو متييز بــني القوميات التي 
تعيش في ظــل الدولة. وكان الكرد 
أحــد هذه القوميــات وخرج من بني 
ظهرانيهم العديد من الشخصيات 
البارزة مــن وزير اخلارجية الى الصدر 
األعظم ورؤساء مجالس األعيان، الى 
جانب بروز عدد من كبار قادة اجليش، 
القوميني  األتراك  ولكن حني تسلط 
والطرانيــني حاولــوا صهــر جميع 
القوميات األخرى غير التركية، وهنا 
ظهرت بوادر حركة املقاومة الكردية 
ردا علــى تلك السياســة القومية 

املتطرفة.

*  ومــاذا عــن املوقــف احلقيقــي 
ملصطفــى كمــال أتاتــورك جتــاه 

املسألة الكردية بتركيا؟
- كان ألتاتورك موقفان، ففي البداية 
حــاول أن يصادق الكــرد وقال "هذه 
البالد هي للكرد والترك، واجلمهورية 
هي للكرد والترك أيضا"، وإســتغل 
القــوة الكرديــة لطــرد اليونانيني، 
وفــي الواليتني البرملانيتــني  اللتني 
عقدتا في أنقرة كانت أســماء نواب 
كردســتان معلقة على جدار اجمللس 
أنه وعد  التركي، هذا يعني  الوطني 
الكــرد بإعطائهم نوعــا من احلكم 
الذاتــي أكبر مما جــاء ذكره مبعاهدة 
)ســيفر(. ولكــن بعد أن ثــار رجال 
الدين الكــرد ضده وإنتفضوا، تراجع 
عــن مواقفه الســابقة.ومن املهم 
جــدا أن نتحقق بدقــة وعناية عن 
فاإلنتفاضة  التاريخية،  املرحلة  تلك 
التي حصلت ميكن تقســيمها الى 
قســمني، األول: هــم الكــرد الذين 
أرادوا من خاللهــا حتقيق مطالبهم 
كانوا   وســواء  القومية،  وحقوقهم 
صادقني في دعواهم أو أنهم إرتكبوا 
التاريخ.  نتركه حلكــم  هذا  أخطاء، 
والقســم الثاني: هم الذيــن تأثروا 
ثار  فأتاتورك  الدينيــة.  بخلفياتهم 
ضد خليفة املسلمني وإنقلب عليه، 
و أراد الكــرد أن يدافعوا عنه حمية 
أتاتورك  إعتبرهم  ولذلك  لإلســالم، 
تركيا  بناء  يعرقلــون  رجعيون  أناس 

عصرية حديثة و لذلك حاربهم.
أتاتورك بــأن الكرد حتركوا  كما ظن 
بتوجيه من األنكليز، وكان األمر في 
احلقيقة كذلك، فقد تدخل اإلنكليز 
لصالــح الكرد وهذا ما دفع بأتاتورك 
لقمع حركتهم بتلك القسوة، وبعد 
ذلك فكر أتاتورك أن يخلق من تركيا 
أمة واحــدة باملفهــوم األوروبي، أي 
أن ينصهر كل الســكان في بودقة 
الى حتقيق  و للوصول  املوحدة  تركيا 
هذه الغاية، مارس سياسة التتريك، 
ولكنه فشــل، فحني بدءوا بتطبيق 
سياســة التتريك بني عامي 1924-
1925 قالــوا بأن عدد الكــرد هناك 
املليون،  ونصف  مليونــا  اليتجاوزون 
ولكن بعد ســبعني ســن تبني بأن 
عددهــم يفوق 12 مليونــا أي أنهم 
زادوا بثمانيــة أضعاف ولم ينصهروا 
اليوم بأنهم أكثر من  والكرد يدعون 

هذا العدد بكثير.

أواســط  والى  الســتينيات  * منذ 
الثمانينيــات كانــت تركيا تعيش 

عصر اإلنقالبات العسكرية، ولكن 
منــذ أواســط الثمانينيــات و حلد 
اليوم لــم يحدث أي إنقــالب، فما 
أســباب هــذا الهدوء السياســي 

برأيك؟
- أنا لست خبيرا بالشؤون التركية، 
أٌقيم ماحصل  أن  ولذلك الأستطيع 
خالل تلــك الفترات، ولكن حســب 
معلوماتي فإن حقبة الســبعينيات 
التدخــل ضمــن عصــر اإلنقالبات 
كان  الســنوات  تلك  ففي  التركية، 
بولنت أجاويد رئيســا للوزراء لفترة 
طويلة ويحكم بإسم حزب الشعب 
اجلمهــوري رغــم حــدوث إنقالبات 
بعهده. وفي الثمانينيات بعد أن سن 
قلت  للبالد  دستورا جديدا  العسكر 
وتيرة اإلنقالبات، ويبدو أن هناك سببا 
آخر، وهو أن تركيا أرادت الدخول الى 
اإلحتــاد األوروبي، و بطبيعة احلال فإن 
األوروبيون اليقبلون الدول املضطربة 
إنقالبات عسكرية.  فيها  تكثر  التي 
أمريكا  أن  وهــو  وســبب مضــاف 
أيضــا يبدو أنها لم تعــد تؤيد تلك 
اإلنقالبات العسكرية، وفوق كل ذلك 
العســكريني  القادة  بإمكان  أصبح 
أن يحققــوا مــا يريــدون بالضغط 
العسكري،  اإلنقالب  بدل  السياسي 
فعلى ســبيل املثال جنح العســكر 
عن طريق الضغط السياسي فقط 
بتنحية حكومة الرفاه دون أية حاجة 

الى اإلنقالب ضدها.

* وملاذا معظم األحزاب التركية مبا 
فيها األحــزاب التقدمية تصطف 
الشــوفينية  األحزاب  الى جانــب 
ومحاربــة  ملعــادات  والقوميــة 

القضية الكردية بتركيا.
- داخل تركيا األكثرية تؤيد القومية 
الواحــدة، وتعتبرالتــرك  التركيــة 
قومية واحدة، و لذلك يعملون بإجتاه 
جعل الــكل يفكر مثلهم هكذا وال 
أعتبر كل األحزاب هناك شوفينيني، 
فمثال حــزب العدالة والتنمية ليس 
حزبا شــوفينيا متعصبا، فهو حزب 
لــه ميــول دميقراطية وإســالمية 
وهو حــزب ليبرالي بدليــل أن نائب 
رئيســه كردي وكذلك عدد كبير من 

مسؤولي قياداته.
احلزب  فرئيــس  أخرى،  أحــزاب  وخذ 
اجلمهــوري يؤيد النظــام الفدرالي 
في العــراق على أســاس الواليات، 
ويرضى بأن ينضوي الكرد ضمن هذا 
اإلطار، وعليــه الميكن وصف جميع 
األحزاب هناك بالشوفينية املطلقة 

والتعصب القومي.

اليــوم هنــاك جبهتان فــي تركيا، 
جبهة األحزاب القومية التي خسرت 
تســتطع  ولم  األخيرة  باإلنتخابات 
الدميقراطية  واجلبهة  البرملان،  دخول 
العصرية التي نالت مقاعدها داخل 
البرملــان، وفــي تركيــا يوجد بعض 
األشــخاص الذين ينــادون بتحقيق 
املطالــب الكردية وحــل قضيتهم 
القومية وإن كانت أصواتهم خافتة 

بعض الشيء.

* أنــت حدثتنــا قبال عــن تورغوت 
أوزال ودوره فــي إيجاد حل للقضية 
الكرديــة، فلماذا برأيــك لم يظهر 

أوزال آخر بتركيا.
- هذا أيضا ال أعرفه، أعتقد بأن األمر 
يحتاج  الى دراســة معمقة ألوضاع 

اجملتمع التركي.

* وماهي مخاوف تركيا من إستقالل 
كردستان العراق؟

- اخملــاوف تنحصــر بإنتقــال حمى 
اإلســتقالل من كرد العراق الى كرد 
تركيا ما يؤدي الى إنفصال القســم 
األكبر من الشعب الكردي عن تركيا؟

* وملاذا منعت الســلطات التركية 
أراضي  بدخول  األميركيــة  القوات 
العراق من ناحية معبر اخلابور أثناء 

حرب حترير العراق؟
- ظن األتراك بأن أمريكا التستطيع 
احلرب من دون مســاعدتهم، وكانت 
هي مــن الدول التي تعــارض احلرب 
على العــراق ألنهم كانوا على يقني 
بأن صداما لن يســقط جــراء هذه 
صدام  سقوط  بأنه  وإعتقدوا  احلرب، 
ســتقوي شــوكة الكرد في العراق 
لم  ولذلك  كردســتان،  وســتتحرر 
ترحب بهــذا الوضع اجلديــد؟، كما 
أظنت أنها لــو عرقلت حترك القوات 
األميركية عبر أراضيها فإن احلرب لن 
تقع، وحني علمت بأن أميركا خاضت 
احلرب وربحتها، ندمت على موقفها 
ورمبا  أصابعهــا،  وعضت  املتخــاذل 
يقولون اليوم لقد أخطأنا بحساباتنا 
حني لم نسمح لتلك القوات باملرور 

عبر أراضينا.

* إذا أقامت الواليات املتحدة قواعد 
عســكرية داخل أراضي العراق، ما 
ســتكون أهمية تركيا بالنســبة 

إليها؟
- لســت متأكدا ما إذا كانت أمريكا 
ستنشــئ قواعد عسكرية لها في 
العــراق أم ال. ولكــن برغم ذلك فإن 

أهمية تركيا ســتبقى لعدة أسباب 
وهي:

أوال: إن تركيــا من ناحيــة )اللغوية( 
ســتبقى لهــا األهمية بالنســبة 

للمنطقة احمليطة بها.
ثانيــا: لتركيا تأثيــر على منطقتي 

الدردنيل والشرق األوسط. 
دولة إسالمية علمانية،  تركيا  ثالثا: 
التيار اإلسالمي املتشدد  وتقف ضد 
واملتصاعــد ولذلــك ســتبقى لها 
األهميــة، قد التكــون بالقدر الذي 
كانت عليه في السابق، فمثال كانت 
في السابق تشــكل قوة عسكرية 
مهمة مبواجهة اإلحتاد الســوفيتي، 
ولكن هذا الدور إنتهى. ومما الشــك 
فيه أنه في حال تأســس في العراق 
نظــام دميقراطي حقيقــي وصديق 
ســتقل  تركيا  أهمية  فإن  ألمريكا، 
بطبيعة احلال على األقل بالنســبة 

الى أمريكا.

* وكيــف ميكــن معاجلــة التوتــر 
األطــراف  بــن  حاليــا  احلاصــل 
السياســية بكردستان العراق مع 
تركيا، خاصــة و أن لتركيا مخاوف 
من مستقبل التركمان في العراق؟
- ميكن معاجلة هذا التوتر بسهولة، 
وذلك عــن طريق احلــوار والتفاوض، 
نحــن و املســؤولني فــي احلكومة 
نتطلع الى بناء عالقات جيدة معهم 
وأن نكون أصدقاء ونعالج مشكالتنا 
باحلــوار والتفاهم. وبرأيي فإن الوقت 
احلالي هو مناســب جدا لكي نشرع 
بحوار مع تركيا، خاصــة وأننا ثبتنا 
بعض املســائل التــي كانت تخيف 
تركيا في الســابق، رغــم أننا أكدنا 
لهم مرارا بأن تلك اخملاوف المبرر لها، 

ومن بني تلك اخملاوف:
أوال: يقولــون إذا ســقط صدام فإن 
كردستان ستعلن إستقاللها ولكن 
ذلك لــم يحدث، بل علــى العكس 
الى بغــداد ونعمــل حاليا  ذهبنــا 

لتوحيد كردستان مع العراق .
ثانيــا: قالوا إذا إندلعــت احلرب ضد 
صدام، فإن مئات األلوف من الشعب 
داخل  الــى  ســيتدفقون  الكــردي 
يحدث  لم  وهــذا  التركية،  األراضي 

أيضا فال نفر واحد جلأ الى تركيا.
ثالثا: قالوا في حال ســقوط صدام، 
ولكن  التركمــان ســيبادون،  فــإن 
لم تنــزل قطرة واحدة مــن أنف أي 
تركماني وظهر بــأن كل ذلك كانت 
إدعــاءات وأوهام ال أســاس لها من 

الصحة. 
وتآلن لقد قــوي دور الكرد في بغداد 

وداخل مجلس احلكم، ولذلك أعتقد 
بــأن األرضيــة باتت مناســبة جدا 
للشــروع بحوار جدي لبناء أســس 
عالقات صداقــة متينة وجديدة مع 

تركيا..

سوريا

* متى ذهبت ألول مرة الى سوريا؟
- عــام 1955 زرت ســوريا ألول مرة 
بطريقي الى و ارشو حلضور مهرجان 

الطلبة والشباب العاملي.

* وكيــف إســتطاع مــام جــالل 
والسياســي  الكــردي  اليســاري 
أن يدمي عالقة طويلة  الكردستاني 
مــع دولة تعتبــر قلعــة العروبة و 

القومية في املنطقة؟
- أود أن أقــول لك بــأن الدولة التي 
تتحدث  دولــة  تتحدث عنهــا، هي 
املعسكر  وتعادي  اإلشــتراكية  عن 
اإلمبريالي الصهيوني، وقد يكون هذا 
بيننا، أضف  القاسم املشــترك  هو 
العربي،  الشــعب  من  موقفي  اليه 
أي أنهم يعرفــون جيدا بأنني مؤمن 
باألخــوة العربية الكرديــة و وحدة 
حريص  وأنني  املشــترك،  نضالهما 
على حماية العراق وإعادة بنائه على 
آخــر لهذه  وعامل  أســس جديدة. 
العالقة هو العالقة التي بنيتها مع 
الرئيــس الراحل جمــال عبدالناصر 
وهــو زعيــم القوميــة العربيــة، 
وحينــذاك كان أغلــب املســؤولني 
أبلغوني  وحسبما  شبابا،  السوريني 
الحقا بأنهم كانوا سعداء بلقاءاتي 
مع عبدالناصر وتابعوا أخباري معه، 
فمثال، قال لي الرئيس حافظ األسد 
ذات مــرة "أنــا كنت ضابــط برتبة 
مقدم في القوة اجلوية حني زرت أنت 
عبدالناصر وقرأت اخلبر في الصحف، 
للعــرب ومؤيد للعالقة  أنت صديق 
العربية الكردية، وما تفعله سيكون 
له تأثيــر إيجابي على بنــاء عالقة 
أخويــة صميمية". هــذا باإلضافة 
التي  الثابتة  ومبادئنا  سياستنا  الى 
كانت لهــا دورا في متتني عالقتنا مع 
الســوريني، ثم أننا لــم ولن نتدخل 
يوما فــي الشــؤون الداخلية لهذا 
البلد الشقيق ولم نعاديها يوما.كل 
ذلك ساهم في متتني عالقتي باألخوة 

السوريني.

* ومتى إلتقيت بالرئيس األسد وما 
إنطباعك عنه؟

- أول لقاء بيننــا كان قصيرا وجرى 

جلســة  وأول   ،1967 عام  بالصدفة 
1970 ففي طريق  للحديث كان عام 
ســفري الــى بيــروت منعوني عند 
نقطــة تفتيش احلدود مــن العبور، 
فرجوتهم أن يسمحوا لي  ولو مبرور 
وقالوا  يقبلوا،  لم  لكنهم  الترانزيت 
يجب أن تبقى هنــا الى الصباح ثم 
تعود الى أدراجك الى العراق. في تلك 
األثناء مرت سيارة تابعة حلركة فتح 
كان  دكتور  يستقلها  الفلسطينية 
يعرفني، جاء و ســلم علي و سألني 
"ملاذا أنــت واقف هنــا"؟ فرويت له 
القصة. وكان حافظ األســد قد قام 
وأصبح  توا  التصحيحيــة  بحركته 
رئيســا للوزراء، فكتبت له رســالة 
ولم تكن عنــدي أية أوراق، فكتبتها 
علــى ورق علبة ســجائر مــن نوع 
)اجلمهورية( وقلت لــه "أعذرني لم 
أجد ورق الكتابــة فكتبت لك هذه 
األسطر، وشــرحت له حالي وكيف 
أيضا  وقلــت  احلدود"  علــى  علقت 
"بأنني منذ سنوات ممنوع من دخول 
ســوريا وها أنا اليوم أريــد الذهاب 
الى لبنــان ولكنهــم مينعوني مرة 
أخرى، فأرجو منــك أن تأمرهم برفع 
املنع عني". وأقســم باهلل العظيم 
كنت محجوزا عندهم من ســاعات 
الصباح الى ما بعد الظهر ولم أتناول 
طعاما وال حتى سمحوا لي بدخول 
أمتشى  فكنت  لإلستراحة،  غرفتهم 
وحقيبتي ملقــاة جانبا. وفجأة جاء 
الرجل املســؤول الذي كان يعاملني 
قبال بتكبــر وعنجهية يصيح علي 
"إســتاذ جالل طالبانــي"، فتقينت 
بأن شيئا حدث وبأن رسالتي وصلت 
فأجبته بخيــالء "نعم تفضل"، قال 
"تكرم بالدخول الــى الغرفة" وكان 
طعامه موضوعا على منضدته قال 
"تفضل كل معي"، أجبته "شكرا ال 
أريد" قال "ان السيد رئيس الوزراء أمر 
برفع املنع عنك و قال لينتظر هناك 
سأرسل له ســيارة خاصة لتقله". 
ولم متــض مدة حتى جاءت ســيارة 
مرسيدس وأخذوني الى فندق سمير 
أميس في دمشق، وأبلغوهم مسبقا 
بأني ضيف علــى رئيس الوزراء. وفي 
الرئيس  الى  أخذوني  التالي  الصباح 
األســد فبادر قائال "أهــال بعودتك، 
أطلب منك أن تبقى هنا لعدة أيام" 
ألشغالي  منه  وإعتذرت  فشــكرته 
املســتعجلة وإســتأذنته بالرحيل. 
وكانت تلك املــرة األولى التي نلتقي 
فيها وسجل هذا الفضل علي برفع 
املمنوعني من  قائمــة  إســمي من 

السفر.

لقد عرفت الرئيس األسد رجال ذكيا 
وبعيــد النظــر، وكفوءا وشــجاعا 
ومقداما، وسياســيا نشــطا ومرنا 
في الوقت ذاتــه، وبحكم كونه أحد 
املظلومة،  العلويــة  الطائفة  أفراد 
كان عقله أكثــر إنفتاحا من رفاقه 
البعثيني، ولم يكن يحمل أبدا أفكارا 
شوفينية حســب إتتقادي، وكذلك 
لــم يضمر حقــدا علــى أي حزب، 
ولذلك حني تســلم السلطة سارع 
بتأسيس جبهة وطنية جمع خاللها 
هناك.  السياســية  األحزاب  جميع 
وفي عهده حدثت تطورات سياسية 
وإجتماعية كبيرة وقلت الضغوطات 
على الشعب الكردي هناك رغم أنه 
لم يعالج مسألة اجلنسية بالنسبة 
للكرد وإلغــاء احلــزام العربي، ومع 
ذلك لم يســمح بإتساعها، وحصل 
الكرد هناك على شــيء من احلرية، 
الكردية  األحزاب  أغلبية  فمارســت 
نشاطاتها بشكل شبه علني ولكن 

لم يعطها اإلجازة الرسمية.
عدا ذلك كان األســد يحمل أفكارا 
شــرق أوســطية، ويعــرف أهمية 
على  وتداعياتها  الكرديــة  القضية 
املنطقة، ولذلك ســاندنا في العراق 
وســاند احلركة الكردية بتركيا، وفي 
احلقيقة كان له الفضل الكبير على 
األمة الكردية ودعم قضيته العادلة.

وكان رحمــه اهلل صديقا صدوقا لنا 
وبفضله  مبســاعداته،  معنا  وكرميا 
تأســس اإلحتاد الوطني في ســوريا 
فلو لم يكن هو على رأس الســلطة 
وكانــت بيــد الشــوفينيني العرب 
ملا ســمحوا للحظة بــأي حركة أو 
تنظيــم بإســم الكــرد. فضال عن 
ذلك قدم مساعدات سخية حسب 
املتواضعة  اإلقتصادية  اإلمكانيــات 
لبلده، قد التكون مســاعدات مالية 
كبيــرة، ولكن قياســا مــع الوضع 
اإلقتصــادي لبلــده كنــا نعتبرها 
سخية، وقدم لنا كميات كبيرة من 
األســلحة، حتى أنه أرسل إلينا بعد 
بعض ألسلحة  اإليرانية  الثورة  جناح 
وهي  عبــر طهران،  بطائرات خاصة 
األســلحة التــي إســتولى عليها 
مصطفــى جميــران وزيبــر الدفاع 

اإليراني األسبق كما ذكرت سابقا.
وأريد أن أٌقول بأن الرئيس األسد كان 
على العموم صديقا وفيا للشــعب 
الكــردي، أما على صعيــد العالقة 
الشخصية فقد كنا أصدقاء مقربني 
بينتنــا الكثير من اللطــف واحملبة 
املتبادلة، فكلما إلتقيته يســأل عن 
أحوال هيرو واألطفــال، وكان يعرف 
بأن لي ولــدان هما بافل وقباد ويتابع 

أوضاع هيرو وما يحتاجه أطفالي.

* مع هذه العالقات القوية بالقيادة 
الســورية، كيف تقيــم تأثير الدور 
للقضيــة  بالنســبة  الســوري 
الكردية والى حن إنهيار ثورة أيلول 

عام 1975؟
- مرت سوريا بعدة مراحل فحني كان 
العفلقيون على رأســي الســلطة 
كانــوا يعادون احلركــة الكردية، في 
حزيــران عــام 1963 أرســلوا فهد 
الشــاعر ومعه قوة كبيــرة للقتال 
ضد ثورة كردســتان العــراق، وحني 
الى  اليســاريون  وجاء  اإلنقالب  وقع 
الكردية.  احلقوق  السلطة ســاندوا 
ومن أحد أفضال حافظ األسد علينا 
أنه في أول مؤمتر حلزب البعث عقب 
أقر  التي قادها  التصحيحية  احلركة 
الكردي  للشــعب  القومية  احلقوق 
في كردســتان العراق وقبول احلكم 
الذاتي لكردستان العراق. فقبله لم 
يكن أحد يجرؤ بالتحدث عن احلقوق 
املشروعة للشعب الكردي و يقولون 
بأن الكــرد يســعون لإلنفصال عن 
العــراق و تقســيمه و بأنهم أعداء 
األحوال تغيرت  العربية، ولكن  األمة 
متاما بعد ذلك املؤمتر.ويبدو أن األخوة 
في اجلناح اليساري حلزب البعث كان 
لهم دورا في توضيح احلقائق لهم و 
بأن الوضع في العراق ليس كالوضع 

في اجلانب السوري.

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 65

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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بشار االسد مصطفى-كمال-اتاتورك

أشعر بأن تخلط بين تركيا العثمانية وتركيا الجمهورية. ففي العهد 
العثماني وخاصة قبل تأسيس جمعية )تركيا الفتاة( وتسلمها للسلطة 
في تركيا، كان الجميع يعتبرون أنفسهم رعايا الدولة العثمانية ولم يكن 

هناك أي فرق أو تمييز بين القوميات التي تعيش في ظل الدولة
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متابعة الصباح الجديد : 

العراقية  الطالبــة  تــزال  مــا 
املقيمــة فــي الســويد أماني 
دراستها  في  منهمكة  محمد، 
بخصوص  التجــارب  إلكمــال 
املذهل،  العلمــي  اكتشــافها 
الذي حظي باهتمام واســع في 
السويد بلغ »مائدة نوبل« داخل 

القصر امللكي.
وجنحــت أماني صاحبــة الـ18 
عاماً، في التوصل إلى اكتشاف 
علمــي »مذهل« مبجــال عالج 
فيــروس اإليــدز، مما دفــع ملك 
غوســتاف  كارل  الســويد 
السادس عشر إلى توجيه دعوة 
شــخصية لها حلضور عشــاء 
أواخر  للعلوم،  نوبل  توزيع جوائز 

العام املاضي.
وأمانــي عراقيــة هاجــرت إلى 
2008 مع عائلتها،  السويد عام 
»فعالة«  طريقــة  إلى  توصلت 
لتطعيم اخلاليا املصابة بفيروس 

نقص املناعة املكتسبة )إيدز(.
وقالت أماني في تصريح صحفي 
»في أثناء قيامي بالبحث، أخذت 
القردة  دمــاء وخاليا  عينات من 
املصابة باإليدز، واستعملت عدة 
وأثبتت  اخلاليــا،  لتطعيم  طرق 

إحدى هذه الطرق فاعليتها«.
البحوث  »مازالــت  وأضافــت: 
والتجارب قائمة على قدم وساق 
للتأكد من إمكانية تطبيق هذه 

الطريقة على اإلنسان«.
وحصلــت أماني، التــي ما تزال 
على  الثانوية  دراســتها  تكمل 
 98.5 عالمــة االمتياز، بدرجــة 

باملئــة، على بحثهــا املميز، مما 
لفــت انتبــاه وســائل اإلعالم 

السويدية.
وبعــد هذا االهتمــام اإلعالمي 

بإجنــاز الشــابة العراقية، وجه 
ملك الســويد دعوة خاصة لها 
حلضور مأدبة عشاء على شرف 
العام  نهاية  للعلوم  نوبل  جوائز 

املاضي.
وتابعت أمانــي: » كانت فرحتي 
)بالدعــوة( كبيرة جــًدا وكانت 
حافزاً لي على مواصلة الدراسة 

والبحث«.
الفائز  أماني  التقت  وفي احلفل، 
بجائزة نوبل للعلوم لعام 2018، 
األميركي جيمس بي أليســون، 
الذي أسدى لها النصح بحكم 
خبرته الكبيرة في مجال البحث 
العلمي، وأكد في حديثه معها 
علــى »أهمية حتديد مــا تريده 
للوصول  والتخطيط  بالضبط، 

لهذا الهدف خطوة بخطوة«.
وتابعت الباحثة الشابة حديثها 
»كنــت أطــرح األســئلة على 
في  قابلتهم  الذيــن  العلمــاء 
حفل العشاء لكي أستفيد من 
خبراتهــم في كيفيــة تنظيم 
أوقاتهم، حتــى وصلوا إلى هذا 
أعلى  مثــال  ليكونوا  النجــاح، 
للنجاح  يطمــح  من  ولكل  لي 

والتفوق«.
وتأمل أمانــي، التي تتقن اللغة 
الطب  كلية  بدخول  السويدية، 
هذا العام بعد إنهاء الدراســة 
الى  تطمــح  كمــا  الثانويــة، 
ااالستمرار في األبحاث والتعمق 
بدراســة األمراض املستعصية 

وطرق عالجها.   

متابعة الصباح الجديد: 
»هانســون  شــركة  حققــت 
روبوتيكــس« حلمــاً لصوفيــا 
اإلنسان،  إلى  األقرب  اآللية  املرأة 
البشــر،  مثل  عائلة  تكوين  في 
بنســخة مصغــرة أســمتها 

»صوفيا الصغيرة«. 
وكانــت الشــركة األميركيــة 
التي تتخذ مقرًا لها في الصني 
صممــت الروبــوت صوفيا عام 
2015 تيمناً باودري هيبرون إحدى 
أجمل جنمات هوليوود في القرن 
املاضي، وأصبحت محط األنظار 

بوصفهــا  أول روبوت في العالم 
ُينح حقوقا قانونية.

املرأة  املقابالت عبرت  إحدى  وفي 
السعودية  منحتها  التي  اآللية 
األولى  اجلنسية في سابقة هي 
فــي العالــم عــن رغبتها في 
تكوين أســرة، ونقلت صحيفة 
ديلــي ميــرور البريطانيــة عن 
صوفيا قولهــا إنه في حال كان 
لديها أخت أو ابنة روبوت، فإنها 
ستســميها تيمناً بنفســها.. 

صوفيا.
املستقبل«  ملوقع »مرصد  ووفقاً 

اإلماراتــي يبلــغ طــول صوفيا 
الصغيــرة 35 ســنتيمترًا ولها 
عيون تشــبه عيون شخصيات 
اليابانية  اإلنيمي  مسلســالت 
وجســم فضي اللون ورأس خال 
من الشعر مثل أختها الكبيرة، 
والســير  الغنــاء  وتســتطيع 
وإطالق  الوجوه  وتعقب  والرقص 
األساسي  الهدف  لكن  النكات، 
من تصميمها هــو التعليم، إذ 
تتيح لألطفال بعمــر 7 إلى 13 
عاما ًبرمجة الروبوت باستعمال 

لغتي البرمجة بايثون وبلوكلي.

وقالــت الشــركة إن الروبــوت 
تعليم  فــي  يســاعد  اجلديــد 
العلوم  مبــادئ  بالذات  الفتيات 
والتقنية والهندسة والرياضيات 
بطريقة ممتعــة وآمنة وملهمة 

وتفاعلية.
وتتوقع الشركة أن توزع النسخ 
التي  مــن صوفيــا  الصغيــرة 
أحدثــت ثورة في عالــم الذكاء 
االصطناعي، في ديسمبر/كانون 
االول 2019، بسعر يتراوح بني 99 

إلى 149 دوالرا.
بقدرة  الكبيرة  صوفيــا  وتتميز 

وإظهار  التعبيــر  علــى  فائقة 
املشاعر اإلنسانية، مثل السعادة 
واحلزن والغضب، واستطاعت أن 
تلفت أنظــار العالم في الفترة 
حصولها  بعــد  خاصة  املاضية 
على اجلنسية السعودية، وبرغم 
عمرها القصير أصبحت الروبوت 
فائــق الــذكاء حديث وســائل 
اإلعالم بعد ان أجرت العديد من 
وشاركت  التلفزيونية،  املقابالت 
إلى  إضافة  احلفــالت  إحدى  في 
من  واحدة  علــى  وضع صورتها 

أكبر مجالت األزياء.

التي  اآلليــة  املرأة  وتســتطيع 
صممها العالم ديفيد هانسون، 
محاكاة أكثر من 60 من تعبيرات 
والتعــرف  اخملتلفــة،  الوجــه 
علــى الوجوه والنظــر في أعني 

األشخاص.
وتبــدو املــرأة اآللية أقــرب إلى 
اإلنسان بفضل املواد التي حتاكي 

العضالت احلقيقية واجللد.
ورمبــا تصبح صوفيــا الصغيرة 
باكورة جيل مقبل  من الروبوتات 
إلى  تنضــم  التــي  الواقعيــة 

العائالت وتصبح فرداً منها.

حلم الروبوت »صوفيا »يتحقق 

طالبة عراقية تالحق األمراض المستعصية
 وتنال تكريم ملك السويد

من أزقة بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

تناول مشتقات الحليب قبل النوم يحرق 
المزيد من السعرات

توصي معظم الدراســات بعــدم تناول الطعــام قبل النوم 
بساعتني على األقل، لكن دراســة حديثة ذهبت إلى أن تناول 

البروتني قبل النوم يساعد على فقد الوزن خالل النوم.
وذكرت دراسة عن جامعة فلوريدا أن “تناول وجبة خفيفة من 
اجلنب القريش قبل النوم يســاعد على حرق السعرات احلرارية 
وفقــدان الوزن في أثناء النوم، وأن تنــاول وجبة خفيفة غنية 

بالبروتني مثل اجلنب قد يساعد على زيادة التمثيل الغذائي”.
واضافت الدراســة انه ” الختبار تأثير تنــاول الطعام، فحص 
العلماء مجموعة من النساء النشــيطات في العشرينيات 
من العمر بعــد تناولهن جنب قريش قبــل ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة 
من موعد النوم، ووجدوا أن تنــاول ٣٠ جراما من البروتني، قبل 
النوم بنحو٣٠ دقيقة، قد يكون له تأثير إيجابي على العضالت 

والتمثيل الغذائي والصحة العامة”.

مليونير يطلب شراء جبل لسبب بالغ 
الغرابة

في واقعة غريبة من نوعها، كشف أحد مواقع التسويق، عن 
طلب مدهش، تقدم به للموقع مليونير يبحث عن شراء جبل.
ووفًقا ملوقع “أوديتي سنترال”، أوضح موقع التسويق، أنه تلقى 
طلباً غير إعتيادي من شــخص يبحث عــن جبل أو جرف في 
بريطانيــا لكي ينحــت عليه زوجته وأطفالــه الثالثة وكلب 
العائلة. وأضاف املوقع أن املليونير مســتعد لدفع أكثر من 15 
مليون دوالر لشــراء اجلبل، كما سيدفع ميزانية خاصة لنحت 

صور العائلة عليه.
وأوضح املوقع أنه ال يلك أي جبال أو منحدرات معروضة للبيع، 
لكن نظرًا ألن هذا العميل يتسوق لديهم دائًما، فإنهم طالبوا 

أقرانهم بالعثور على طلبه.
وقال آرون هاربني مدير موقع التســويق إن هذا العميل يرسل 
إليهــم العديد من الطلبات التــي يلبونها، موضًحا أن طلبه 
األخير بشــأن اجلبل غريب للغاية ويحتاج ملســاعدة من أجل 

تنفيذه.

حل » ثوري«لمكافحة البعوض 
اقتربــت مجموعة من العلماء من الوصــول إلى حل »ثوري« 
ملكافحة لدغات البعوض للبشر، مما يبشر بوضع حد لألمراض 

التي تنتشر عبر احلشرة الضارة.
وتوصل العلماء إلى أن األدوية التي يستعملها البشر للحمية 
الغذائية، يكن أن تفقد إناث البعوض شهيتها للحصول على 

الدم البشري.
وجاء في الدراسة التي ما تزال في مراحلها األولى، أن مثل هذه 
األدويــة جتري تعدياًل في هرمونات إنــاث البعوض، مما يجعلها 
تشعر »بالشــبع«، لتبتعد عن لدغ اإلنســان للحصول على 
الدم. وجنح فريق مــن الباحثني بجماعة روكفيلر في نيويورك، 
في إدخال الدواء الذي يتلك مواد كيماوية »مثبطة« للشهية 

إلى إناث البعوض، وأشاروا إلى نتائجه املذهلة.
لكن العلمــاء لم يذكرا الطريقة التي مت بها إدخال الدواء إلى 
جســد البعوض. وجنحت التجربة بإبعــاد اإلناث، التي تعتمد 
على الدم البشــري للحصول على البروتني املطلوب لتكوين 

ووضع البيض، عن مهاجمة البشر.
وتتســبب األمراض املنقولة بالبعــوض، في مقتل املاليني من 
األشــخاص كل عام، وأبرزها »زيــكا« واحلمى الصفراء وحمى 

الضنك، علماً أن اإلناث فقط هي التي تقوم باللدغ.

ملونشريط

تراثيات : 

طارق حرب :
خالل اسبوع من سنة 2٠19 كانت هنالك 
زيارتني لرئيــس وزراء االردن ورئيس البرملان 
االردني ولقــاء حكومي كبير بني الدولتني 
في منفذ طريبيل احلــدودي وهذا جعلنا 
نتذكر يوم 19/5/1958 حيث مت تشــكيل 
حكومة اردنيه عراقيه مجلس  وزراء واحد 
في بغداد يرأســه نوري باشــا الســعيد 

يسمى مجلس وزراء االحتاد العربي.
 وضمت هذه احلكومــه االردنيه العراقيه 
التي يرأســها العراقي نوري باشــا ثالثة 
وزراء اردنيــني وثالثــة وزراء عراقيــني أما  
االردنيون فهم ابراهيم باشــا نائب رئيس 
الوزراء  وسليمان طوقان للدفاع وخلوصي 
اخليري للشؤون اخلارجيه والوزراء العراقيني 
هم توفيق الســويدي للخارجيه وسامي 
فتاح لشــؤون الدفاع وعبــد الكرمي االزري 

للماليـه. 
وحيث ان الدستور االحتادي االردني العراقي 
يعد ملــك العراق رئيس االحتــاد أي يرأس 
االردن والعراق وهكذا ضمنت بغداد رئاسة 

الدوله اجلديده الدولــه االردنيه العراقية 
ورئاســة  الدولة  رئاســة  الوجهــني  من 
الوزراء يضاف الى ذلك ان الدستور االردني 
العراقــي االحتادي أوجب على العراق حتمل 
8٠% من نفقات االردن أي ان االردن أضحى 

مستعمرة عراقية مالياً .
ومن حيث  رئاســة الدولة ورئاسة الوزراء 
لكن ذلك لــم يعجب الكثيرين من اخلارج 
كبريطانيا التي كانت توافق على ان يكون 
االردن عضوا في حلف بغداد فقط وليس 
التي تقف  والكويت  مســتعمره عراقية 
امــام أي توســع للعــراق ،وكذلك جمال 
الداخل العســكريني  الناصــر ومن  عبد 
فكان انقالب 14 متــوز 1958 بعد اقل من 
شــهرين  التاريخ االسود  ومت )سحل(نوري 
ابراهيم باشا  أردنيني هما  ووزيرين  باشــا 
وخلوصي اخليري وجنى الوزير الثالث االردني 
لوجوده فــي االردن واســتمرت حمامات 
الدم والفقر واملآسي من متوز االسود حتى 
يومنا هذا وستستمر كأثر للتآمر في تلك 

الليلة السوداء.

زيارتا رئيس الوزراء والبرلمان االردني تذكرنا 
بيوم صار نوري السعيد رئيس وزراء االردن والعراق
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه يكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.
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مدريد ـ وكاالت:

حقــق ريــال مدريــد، االنتصار 
بنتيجة 3-1، في ديربي العاصمة 
اللدود  جــاره  ضد  اإلســبانية، 
الفريق  ثالثية  مدريــد،  أتلتيكو 
امللكي حملت توقيع كاسيميرو 
في  وراموس   ،16 الدقيقــة  في 
في  بيل  وجاريث   ،43 الدقيقــة 
الدقيقــة 74، في حني ســجل 
جريزمان، هــدف أتلتيكو مدريد 
في الدقيقة 25.وبهذا االنتصار، 
 45 يرفع ريال مدريد رصيده إلى 
نقطة في املركز الثاني، في حني 
جتمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 

44 نقطة في املركز الثالث.
البلجيكي  حقــق  املباراة،  وفي 
تيبــو كورتــوا، حــارس مرمى 
ريــال مدريــد، أول فــوز له في 
الفريق  بقميــص  مدريد  ديربي 
امللكي، وذكرت شــبكة »أوبتا« 
لإلحصائيــات، أن كورتوا أصبح 
للفوز  الالعبني حتقيًقــا  أكثــر 
ميتروبوليتانو  واندا  ملعب  على 
بواقع  مدريــد،  أتلتيكو  معقل 
كورتوا،  لتيبو  مباراتني.وســبق 
أن حقــق الفــوز علــى ملعب 
الروخــي بالنكــوس اجلديد في 
أبطال  بــدوري  اجملموعــات  دور 
أوروبا، ولكن بقميص تشيلسي 

اإلجنليزي.
أعلــن نــادي برشــلونة، حامل 
الــدوري  ومتصــدر  اللقــب 
أّن العب  القدم،  لكرة  االسباني 
خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو 
لفترة  املالعــب  عن  ســيغيب 
تقارب الشهر بسبب إصابة في 
عضلة الســاق اليسرى.وأوضح 
أّن  بيان  فــي  الكاتالوني  النادي 
الفحوصات الطبية التي خضع 

لهــا الالعب أّكــدت أّنه يعاني 
من »إصابة في عضلة الســاق 
ابتعاده  فترة  مقدراً  اليســرى« 
عن املالعب »بني ثالثة إلى أربعة 

أسابيع«.
وأصيب آرثر )22 عاماً( في مباراة 
كامب  ملعب  على  الكالسيكو 
نو في برشلونة خالل ذهاب الدور 

نصف النهائي ملسابقة الكأس 
ضد الغرمي ريال مدريد )1-1(.

جلهود  برشــلونة  وســيفتقد 
الصيف  إليــه  املنتقل  العبــه 
املاضــي قادمــاً مــن غرمييــو 
بورتــو أليغــري البرازيلــي، في 
اســتحقاقات عدة أبرزها ذهاب 
أوروبا  أبطــال  دوري  نهائي  ثمن 

امام ليون الفرنسي )19 شباط(، 
كما مــن املســتبعد أن يحجز 
لنفســه مركزاً أساسياً عندما 
يواجه النــادي الكاتالوني غرميه 
ريال مدريد مرتني في  التقليدي 
27 شباط في إياب الدور نصف 
النهائي ملسابقة الكأس، وفي 2 

آذار في الدوري.

إسبانيول، حلصد  عاد  جانبه،  من 
النقاط الثالث في الليجا، بعدما 
على حســاب  قاتالً  فــوزًا  حقق 
ضيفه رايو فاليكانو )2-1(، فعلى 
ملعب »كورنيــال إل برات«، وضع 
املدافــع الســنغالي عبدالالييه 
املقدمة  املدريــدي في  الفريق  با 
الشــوط  )33(.وفي  الدقيقة  في 

الثاني، أدرك بورخا إيجليســياس 
التعــادل ألصحــاب األرض فــي 
الدقيقــة )72( من ركلــة جزاء.

وعندمــا كانــت املبــاراة تلفظ 
الوسط  العب  أهدى  أنفاســها، 
الشاب ســيرجي داردير، 3 نقاط 
التقدم  بهدف  إلسبانيول  ثمينة 
في الدقيقــة )90+5(.وبهذا، يعود 
من  االنتصارات  حلصد  إسبانيول 
متتالية،  مباريــات   4 بعد  جديد 
28 نقطة يرتقي  ليصبح رصيده 
بهــا للمركز الـ11.فــي املقابل، 
جتمــد رصيد فاليكانــو عند 23 
نقطــة، يبقى بها فــي منطقة 

اخلطر )املركز الـ18(.
وفي ســياق متصل، زاد هويسكا 
من أزمة جيرونا في الليجا، بعدما 
أسقطه في عقر داره )2-0( مساء 
أول أمــس، ضمن اجلولــة الـ23 
اإلســباني  األولى  الدرجة  بدوري 
الفريــق  القدم.ويديــن  لكــرة 
الصاعــد ألول مرة فــي تاريخه 
لليجا، بالفضل في االنتصار الذي 
مونتيليفي،  ملعــب  على  حتقق 
خوان  األرجنتيني  الوسط  لالعب 
أفيال، الذي تألق بتسجيل هدفي 

فريقه في الدقيقتني )35، 40(.
ويعد هــذا هو االنتصــار الثاني 
علــى التوالــي لهويســكا في 
الليجا، والرابع له هذا املوســم، 
ليرفع رصيده لـ18 نقطة، ولكنه 
يظل قابًعا في قاع الترتيب.. على 
اســتمر مسلسل  اآلخر،  اجلانب 
في  الكتالوني  الفريــق  هزائــم 
توالًيا،  الرابعة  للجولة  املسابقة 
التاســع هذا املوســم، ليتجمد 
24 نقطة  الفريق عنــد  رصيــد 
في املركــز الـ17 ويقتــرب بهذا 
مــن منطقة الهبــوط التي بات 
ال يفصلــه عنها ســوى نقطة 

وحيدة.

برشلونة يفتقد آرثر في الكالسيكو اإلسباني

ريـال مدريـد يتمسـك بوصافـة الليجـا
وهويسكـا ُيزيـد محنـة جيرونـا

بيل يحتفل بهدف للريال في شباك أتلتيكو

روما ـ وكاالت:
يواصل مــاورو إيكاردي، مهاجــم إنتر ميالن، 
ابتعاده عن التهديف، حيث حقق رقًما سلبًيا 
خالل مواجهــة بارما، أول امس، ضمن اجلولة 
الـ23 من الكالتشــيو.فقد ذكرت شــبكة 
»أوبتا« لإلحصائيات، أن إيكاردي لم ينجح في 
الوصول للشباك، من خالل آخر 16 تسديدة 

له.
وأوضحت الشــبكة، أن هذا أكبــر عدد من 
التصويبات املتتاليــة للمهاجم األرجنتيني، 
دون تسجيل أي هدف، طوال مسيرته بالدوري 
اإليطالي.ويعود آخر هدف سجله إيكاردي في 
الكالتشيو، إلى مباراة أودينيزي، في 15 كانون 

أول املاضي، عندما فاز النيراتزوري )0-1(.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن ناديا آينتراخــت فرانكفورت وفيالدلفيا 
يونيون، انتقال العب الوســط املكســيكي 
الدولي ماركو فابيــان 29/ عاما/ من صفوف 

الفريق األملاني إلى نظيره األمريكي.
ويلتقــي فابيان فــي الفريــق األمريكي مع 
أوكا نيكولوف حارس املرمى الســابق لفريق 
فرانكفورت، والذي يعمل حاليا ضمن الطاقم 
التدريبي للفريق األمريكــي.وكان فابيان قد 
انتقل إلى آينتراخــت فرانكفورت في كانون 
الثاني 2016 قادما من ديبورتيفو جواداالخارا 
املكســيكي.وخاض فابيان مع آينتراخت 43 
مباراة في الدوري األملاني )بوندسليجا(، وأحرز 
خاللها ثمانية أهــداف كما خاض 42 مباراة 

دولية مع املنتخب املكسيكي.

دمشق ـ وكاالت:
أعلن نادي االحتاد السوري، أن اإلمارات ستكون 
أرضــه االفتراضية في بطولــة كأس االحتاد 
اآلســيوي، بعد اعتــذار لبنان. وقــال االحتاد 
الرســمية مبوقع »فيسبوك«:  عبر صفحته 
»تسلم مجلس إدارة نادي االحتاد اليوم خطابا 
مــن االحتاد الســوري لكرة القــدم، يتضمن 
موافقة دولة اإلمــارات العربية املتحدة على 
استضافة مباريات فريق االحتاد في مسابقة 

كأس االحتاد اآلسيوي 2019«
 وتابــع: »يأتي ذلك بعد اعتذار االحتاد اللبناني 
عن عدم اســتضافة مباريات الفريق، بسبب 
تعرض ملعب صيدا لعاصفة أدت إلى خروجه 
من العمل بالفترة احلالية«. وختم:« مجلس 
إدارة نادي االحتاد يشكر جهود االحتاد السوري 
لكرة القدم برئاســة فادي الدباس، لسرعة 
التجــاوب وتأمني املوافقــات الالزمة لتغيير 
القرعة اآلسيوية  أرض االستضافة«. وكانت 
قد أوقعت االحتاد في اجملموعة الثانية بجانب 
و)الكويت  البحريني  والنجمة  األردني  اجلزيرة 

أو كاظمة(.

النحس يطارد إيكاردي 
في الكالتشيو

فابيان ينتقل إلى 
الدوري األمريكي

اإلمارات تستضيف 
مباريات االتحاد 

السوري اآلسيوية
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لندن ـ وكاالت:
كشــف األملاني يورجن كلوب، 
مدرب فريق ليفربول، عن معاناة 
أكثر من العــب من املرض قبل 
مواجهة بورمنوث وحتقيق الفوز 
بنتيجــة )3-0(، أول أمس، على 
الـ26  باجلولة  "أنفيلد"،  ملعب 
من الــدوري اإلجنليــزي املمتاز.
تصريحاته  فــي  كلــوب  وقال 
لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــة 
"B.B.C"، عقــب انتهاء املباراة: 
باألداء في  "نحن لسنا سعداء 
من  قلياًل  وعانينا  مباراتني،  آخر 
العديد  وهناك  الثابتة،  الكرات 
من األمور التي نريد التحســن 
بهــا". وأضــاف: "كان لدينــا 
الالعبني  بعض  ومرض  إصابات 
اجلاهزيــن ليلة املبــاراة ، لكن 
لدينا طموحات وفزنا اليوم بأداء 

جيد".
وأردف كلــوب: "فينالــدوم لم 

الليلة  الفنــدق  في  معنا  ينم 
من  يعاني  كان  لقــد  املاضية، 
يومني  قبل  واإلســهال  القيء 
مــن املبــاراة، لذلك لــم يأتي 
مــع الفريق إلــى الفندق قبل 
املباراة".وأضــاف املدرب األملاني 
"مر بكل شيء ال يرغب املرء في 
املرور به قبل ليلتني من مباراة. 
وبعد ذلــك قال عقــب اخللود 
للنوم ملدة ساعتني أشعر بأنني 
على ما يرام، أستطيع اللعب".
وجاء هدف فينالدم بتســديدة 
بورمنوث  متقنة من فوق حارس 
أرتــور بوروتس، بعدما ســيطر 
على  ببراعة  الهولندي  الالعب 
متريــرة طويلــة مــن الظهير 
األيســر آندي روبرتســون.لكن 
إنه شــعر  قائال  كلوب ضحك 
انتقال  احتمــال  مــن  بالقلق 
العدوى من فينالدم إلى زمالئه 

أثناء االحتفال بالهدف.

بالقلق  "شــعرت  كلوب  وقال 
الــكل  ألن  ســجل  أن  بعــد 
احتضنه"، مضيفا أن ســلوك 
فينالدم يعد منوذجا لتشكيلته 
التي تتقدم بثــالث نقاط على 
يواجه  الذي  سيتي  مانشستر 

تشيلسي.
وتابــع األملاني: "الهــدف الثالث 
كان عاملًيا، أردنا إظهار ردة فعلنا، 
عملنا ليــس فقط حتقيق الفوز، 
ولكن يجب أن نؤدي بشكل جيد 
ونقنع".  وانتقل كلوب للحديث 
ليفربول:"اجلماهير  جماهير  عن 
شعرت ببعض التوتر للكثير من 
األســباب، ولكن هذا ليس شيئا 
خــاص بليفربــول، لكنه خاص 

بكرة القدم كلها".
 وعاد ليفربــول لصدارة جدول 
برصيد  اإلجنليزي  الدوري  ترتيب 
65 نقطــة، وبفارق 3 نقاط عن 

مانشستر سيتي.

باريس ـ وكاالت:
أبدى ماركو فيراتي، العب وســط 
قبل  تفاؤله  جيرمان،  سان  باريس 
يوم  يونايتد،  مانشستر  مواجهة 
غٍد الثالثاء ، فــي ذهاب دور الـ16 

لدوري أبطال أوروبا.
تصريحات  فــي  فيراتــي  وقــال 
لناديه: »سعيد  الرسمي  للموقع 
مباراة  فــي  مبشــاركتي  للغاية 

بــوردو والعــودة للمالعــب بعد 
اإلصابة..  بسبب  أسابيع   3 غياب 
لقد الحت لنــا بعض الفرص في 
الشــوط األول وعانينا نسبيا في 
الالعب  الثاني«.وأضاف  الشــوط 
يتطلع  العــب  »كل  اإليطالــي: 
مانشستر  مباراة  في  للمشاركة 

يونايتد، فهي مواجهة كبيرة«.
وشــدد: »نثق في أنفسنا، وندرك 

أهميــة اللقاء لنا، بــي إس جي 
يحتاج كل العبيه من أجل حتقيق 
الفــوز، وســيكون لزامــا علينا 
الدفاع والهجــوم ككتلة واحدة، 
وأثق أننا ســنؤدي مبــاراة جيدة 
وقوية«.وتعافــى ماركــو فيراتي 
مــن إصابة بالتواء فــي الكاحل، 
الفريق  للقاء  جاهزيتــه  وتأكدت 

اإلجنليزي.

سوكري ـ وكاالت:
حــث مــدرب منتخــب بوليفيا 
اجلماهير  بييجاس،  إدواردو  اجلديد 
علــى احللــم بالتأهــل ملونديال 
2022.. وأكــد املــدرب أن »رغبته 
ونيتــه« هــي قيــادة املنتخــب 
تاريخه  في  الثانية  للمرة  للتأهل 
للمونديال، بحســب بيان لالحتاد 

البوليفــي لكــرة القــدم، وقال 
بييجــاس »ســنغرس هــذا في 
لدينا  الالعبني، وســنصبح كلنا 
لقطر«. الوصول  في  الرغبة  هذه 
وأعرب بييجاس عن امتنانه لدعم 
اجلماهيــر البوليفيــة لــه لكي 
يتولى دفة املنتخب الوطني لكرة 

القدم.

وأكد الالعب الدولي الســابق )54 
أن تدريب املنتخب كان أحد  عاما( 
أحالمه منذ »سنوات كثيرة«.ووقع 
املدرب نهاية األسبوع املاضي عقدا 
مع االحتاد البوليفــي لكرة القدم 
دوالر ســنويا  براتب نصف مليون 
أمريكا  تصفيــات  نهايــة  وحتى 
اجلنوبية ملونديال قطر لكرة القدم.

كلوب يكشف عن سر قبل لقاء 
بورنموث.. ويتغنى بهدف صالح

فيراتي يرفع راية التحدي أمام مانشستر يونايتد

مدرب بوليفيا الجديد يقود 
حلم التأهل لمونديال 2022



إعالم الشباب والرياضة
والرياضــة  الشــباب  وزارة  وقعــت 
اتفاقية تعاون مشترك مع نظيرتها 
االردنيــة بهدف االرتقــاء بالواقعني 

الشبابي والرياضي بني البلدين.
ووقع االتفاقية وزير الشباب والرياضة 
الدكتور احمد رياض مع وزير الثقافة 
والشباب االردني محمد سليمان ابو 
رمان في مقر الــوزارة بحضور املالك 
املتقدم وعــدد من اركان الســفارة 

االردنية في بغداد.
وتضمنــت االتفاقية تبــادل اخلبرات 
والكفــاءات بني البلديــن فضال عن 
والندوات  الشبابية  االنشطة  اقامة 
وورش العمل مبشاركة شباب العراق 
واالردن والتأكيد علــى اهمية اقامة 
املعســكرات التدريبيــة واســابيع 

الرياضة والشباب.
ثم  اصطحب وزير الشباب والرياضة، 
ضيفــه األردنــي والوفــد املرافق له 
بزيارة الى ملعب الراحل علي حسني 

شــهاب، والتقيا بالعبــي منتخبات 
علــى  وتعرفــا  اخلــاص  االوملبيــاد 
قاعة  توجها صوب  ثم  احتياجاتهم، 
ارينــا املغلقة ســعة 7 االف متفرج 
لالطالع عليها، فضال عن زيارة قاعات 
املراكــز الوطنيــة لرعايــة املواهب 
الرياضيــة واللقــاء مع مشــرفيها 
ومالكاتهــا التدريبية، وابــدى الوزير 

االردني ســعادته برؤية بيت الرياضة 
خالل  الرياضــني  لســكن  اخملصص 
والبطوالت  التدريبية  معسكراتهم 
الشــبابية  املدينة  تضيفهــا  التي 
التجربة  استنســاخ  ضرورة  مؤكدا 
العراقيــة فــي االردن كونهــا مــن 
التجــارب الرائــدة لرعايــة املواهب 

واسكانها في اماكن تليق بها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفــظ فريق نادي الشــرطة 
بعد  املمتــاز  الــدوري  بصدارة 
تعادلــه امــس فــي ملعــب 
فريق  امــام  الدولي  الشــعب 
النجــف بهدف ملثلــه، ضمن 
اجلولة 16 مــن املرحلة األولى، 
للنجف  سجل حسني سلمان 
وتعــادل   26 الدقيقــة  فــي 
للشــرطة احملتــرف النيجيري 

معروف يوسف.
ورفع الشــرطة رصيــده إلى 37 
نقطــة فــي الصــدارة، ويبقى 

النجف فــي املركــز 11 وله 18 
3 نقاط  اربيل  نقطة.. وخطــف 
من مضيفه الكرخ امس وتغلب 
محمد  الالعــب  بهــدف  عليه 
جفال، في حني حقق فريق نفط 
الوسط الفوز على فريق احلسني 
بهــدف الالعب علي ســعد في 
اخرى  66، وفــي مباراة  الدقيقة 
تغلــب امليناء على ضيفه احلدود 
بهدفني مــن دون رد، في حني فاز 
بهدف  البحري  علــى  الديوانية 
الالعب فالح عبــد الكرمي. وتقام 
اليوم االثنــني اربــع مباريات، اذ 

تتقابل فرق الكهرباء مع الطلبة 
فــي ملعب التاجي، والســماوة 
مع بغــداد فــي ملعــب االول، 
ونفــط اجلنوب مــع الصناعات 
الفيحاء،  ملعب  في  الكهربائية 
ونفط ميســان مــع النفط في 
ملعب امليمونة. في حني تأجلت 
مباراة الــزوراء والقوة اجلوية الى 
اشــعار اخر بســبب سفر فريق 
الى طشــقند  القــوة اجلويــة 
ملواجهــة باختاكور االوزبكي في 
لدوري  التمهيدي  الــدور  ملحق 

ابطال اسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز فريق تايكواندو نادي الطلبة 
كؤوس املقدمة في بطولة األنيق 
األولــى التــي احتضنتها قاعة 
النــادي أول أمس مبشــاركة 15 
فريقــا ميثلون أندية مــن بغداد 

واحملافظات.
واعرب املــدرب، ميثاق طالب، عن 
على  فريقه  بحصول  ســعادته 
كــؤوس املراكــز املتقدمــة في 
البطولة التي تعد تأتي اقامتها 
لتفعيل النشاط الرياضي اخلاص 

بالفن القتالي التايكواندو، مبينا 
ان الطلبة حصد املركز االول في 
فئة املتقدمــني ونال املركز االول 
ايضا، وحصل  الناشئني  في فئة 
على املركز الثاني في نزاالت فئة 

الشباب.

كؤوس االنيق لتايكواندو الطلبة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكــد رئيــس جلنــة الشــباب 
النواب  مجلــس  في  والرياضة، 
العراقــي، عبــاس عليــوي، ان 
على اجلميــع ان يعــي متاما ان 
العامة خدمة  تغليب املصلحة 
للرياضة العراقية يجب ان تكون 
حاضرة دون النظر الي امور اخرى 
قد يكون لها تأثير ســلبي على 

الرياضة العراقية.
وقــال عليــوي: جلنة الشــباب 
والرياضــة مــع ضــرورة اقامة 
انتخابات اللجنــة االوملبية في 
وقتها احملدد خصوصا وان املوعد 
قــد مت تثبيته من قبــل اللجنة 
الدخال  جتنبا  و  الدولية  االوملبية 
املشكالت  غياهب  في  الرياضة 
التــي قــد تصــل الــى ايقاف 
الرياضة وهذا ما ترفضه جميع 
االوســاط، على اجلميع االلتزام 
باملوعيد احملدد الجراء االنتخابات 

من قبل االوملبية الدولية.
والرياضة  الشباب  واضاف: جلنة 
جتد ان تقدمي مقترحات بالتأجيل 
وتشــكيل جلنة مؤقتــة، فيما 
موعــد االنتخابــات بــات على 
ولم  مســتعجل  امر  االبــواب 
يــدرس بشــكل مســتفيض، 
خصوصــا وان االوملبية الدولية 
ســبق لها وان رفضت تشكيل 
جلنة مؤقتة كون مثل هذا القرار 

يعد مخالف للميثاق االوملبي.
عليوي اشار الى ان التجمع الذي 
عقد اجتماعا مع رئيس اللجنة 
االوملبيــة، رعد حمودي، اصطبغ 
بالصبغــة احلكوميــة ومنــح 
طابع جلميع االوساط بأن هناك 
مباركة مــن احلكومة العراقية 
لهــذا التوجــه بتواجــد وزيري 
والتعاليم  والرياضة  الشــباب 
الذي  العلمي  والبحــث  العالي 
اســتغرب تواجده في مثل هذا 
الرياضي! فيما لم نطلع  احملفل 

بشــكل رســمي على التوجه 
احلكومــي باخلصــوص املذكور 
بيان  الواقع من خالل  على ارض 

رسمي.
وضع  استغرابه من عدم  مبدياً 
ادق  في  والرياضة  الشباب  جلنة 
التفاصيل التي يروم بها الفريق 
الداعي لتشــكيل جلنة مؤقتة، 
الدعوة بشــكل مبكر  او حتى 
العضاء جلنة الشباب والرياضة 
البرملانيــة حلضــور االجتمــاع 
بشــكل مبكر االمر الذي دعانا 
وان  ســيما  احلضــور  لرفــض 
اللجنة ركن اساســي في مثل 

هذا املوضوع املهم.
واختتــم حديثــه قائــالً: انــا 
االحتادات  مختلف  مع  متواصل 
الرياضيــة واملكتــب التنفيذي 
للوقــوف  االوملبيــة  للجنــة 

علــى ادق االمــور بســلبياتها 
وايجابياتها وســتكون لنا خالل 
اكثر  حتركت  املقبلــني  اليومني 

باخلصوص املذكور، 
الفتــا الــى ان اللجنــة جتد ان 
منتخب  تنفيذي  مكتب  تواجد 
بصورة قانونية سيوفر املساحة 
الزمنية املناسبة لدراسة كل ما 
من شأنه االرتقاء بواقع الرياضة 
السلبيات  وتشخيص  العراقية 
لطرحها على طاولة التصحيح 
مــن  الــداع  اعــرف  ال  وهنــا 
االستعجال في عملية تشكيل 
واالنتخابات اصال  جلنة مؤقتــة 
ســينبثق عنها مكتب تنفيذي 

جديد.
مــن جانبه، اكد وزير الشــباب 
رياض،  احمد  الدكتور  والرياضة 
التشاوري  عطفاً على االجتماع 

الذي مت عقــده امس وضم كل 
من االمني العــام جمللس الوزراء، 
الدكتــور مهدي العــالق، ووزير 
الدكتور  والرياضــة،  الشــباب 
التعليم  ووزيــر  رياض«،  »احمد 
»قصــي  الدكتــور  العالــي 
الرياضي،  واخلبيــر  الســهيل«، 
عبداملهدي«،  »باســل  الدكتور 
فضالً عن رئيس اللجنة االوملبية 
» رعد حمــودي« والنائب الثاني 
لرئيس اللجنــة االوملبية« فالح 
حســن« ، ان الوضــع القانوني 
للمكتــب التنفيــذي للجنــة 
العراقية  الوطنيــة  االوملبيــة 
يعد غير شرعي، وعليه يتوجب 
إلدارة  تشــكيل هيئة مؤقتــة 
ملــف االوملبية الى حــني إقرار 
قانــون اللجنــة االوملبيــة في 

مجلس النواب.

واضاف ريــاض ان اصرار املكتب 
التنفيذي على إجراء االنتخابات 
يعد مخالفــة صريحة لقوانني 
القضــاء  ويتحمــل  الدولــة، 
مســؤولية الدفاع عــن قراراته 
ال ســيما وان العراق بلد يحترم 
مبــدأ الفصل بني الســلطات، 
أيضاً  العامــة  الهيئــة  وعلى 
وقوانينهــا  الدولــة  إحتــرام 
بكل  الدعم  كونهــا صاحبــة 
اشكاله، لذا يتطلب من املكتب 
االنتخابات  إرجــاء  التنفيــذي 
واجللوس الى طاولة احلوار بغية 
االوملبية  اللجنــة  قانــون  اقرار 
واخذ الغطاء القانوني، ال سيما 
ان اللجنة األوملبية الدولية التي 
نحتــرم قوانينهــا، تؤكد على 
عدم التدخل بالشــأن الداخلي 
للبلدان املنضويــة حتت لوائها.

املكتب  انه خالف ذلك فإن  وبني 
ما  يتحمل مسؤولية  التنفيذي 

ستؤول إليه الرياضة العراقية.
اللجنة  أعلنــت  جانبهــا،  من 
التزامها  العراقيــة،  األوملبيــة 
باملواعيد احملددة من قبل اللجنة 
إجراء  بشــأن  الدولية،  األوملبية 
التنفيذي  املكتــب  انتخابــات 
والسبت  اجلمعة  يومي  واملقررة 
اللجنة  رئيــس  املقبلني.وقــال 
رعد حمودي،  العراقية،  األوملبية 
تقديره  أكد  احلكومي  اجلانب  إن 
الدولية  األوملبية  اللجنة  جلهود 
القانوني  الوضع  تفهم  بشــأن 
األوملبيــة  باللجنــة  اخلــاص 
العراقيــة، باإلضافة إلى احترام 
احلكومــة للميثــاق األوملبــي، 
ومبادئ احلركة األوملبية، والنظام 

األساسي.
وأشــار إلى أن اجلانب احلكومي 
اقترح تأجيــل انتخابات املكتب 
مشــاكل  أي  لتالفي  التنفيذي 
اللجنة  عمــل  تعيق  قانونيــة 
األوملبيــة في املرحلــة املقبلة، 
وتشــكيل إدارة مؤقتــة لعمل 
املكتــب التنفيذي حلني االنتهاء 
القوانني  تشــريع  عمليــة  من 

الرياضية.
هــذه  أن  حمــودي  وأوضــح 
الرياضة  ســتعرض  املقترحات 
العراقيــة لعقوبات دولية، الفتا 
إلــى أنــه مت االتصــال مببعوث 
الدوليــة  األوملبيــة  اللجنــة 
النتخابــات املكتــب التنفيذي، 
احلكومي،  للجانــب  أكد  والذي 
التي  باملواعيد  االلتــزام  ضرورة 
حــددت لها انتخابــات املكتب 

التنفيذي.
األوملبيــة  اللجنــة  أن  وأكــد 
الوطنيــة العراقية ماضية في 
احملدد  مبوعدها  االنتخابات  إجراء 
يومي اجلمعة والسبت املقبلني، 
فــي حال عــدم ورود ما يخالف 
إجرائها من قبل اللجنة األوملبية 

الدولية.

»األولمبية« تعلن التزامها .. والعبيدي يعدها مخالفة صريحة لقوانين الدولة

رئيـس لجنـة الشبـاب البرلمانيـة يشـدد
 علـى إجـراء اإلنتخابـات فـي موعدهـا المحـدد 
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القوة الجوية يفقد 5 
العبين أمام باختاكور

شاطئية العراق 
تعسكر في بيروت

الصناعات يتطلع 
لنقاط الجنوب

بغداد ـ الصباح الجديد:
يفقــد فريق القوة اجلويــة 5 العبني في مباراة 
باختاكــور األوزبكي، املقرر إقامتها غٍد الثالثاء، 
في إطــار الدور التمهيــدي الثاني مللحق دوري 
أبطــال آســيا.. ويغيب عن القــوة اجلوية كل 
من فهد طالب وأمجد راضي بســبب اإليقاف 
اآلسيوي، في حني سيغيب علي حصني بسبب 
اإلصابة التي حلقت به مع املنتخب العراقي في 

نهائيات أمم آسيا 2019.
فيما حرمت الوعكــة الصحية كرار نبيل من 
االلتحاق بوفد الفريق إلى العاصمة األوزبكية 
طشــقند، وســيغيب فهد كرمي لتأخر وصول 
الفيزا، بسبب إصدار الالعب جواز سفر جديد.

وتضم قائمة فريق القوة اجلوية 21 العًبا ملباراة 
باختاكــور وهم: محمد كاصــد وأمجد رحيم 
وعبداهلل فيصل وســامح ســعيد وحســني 
محسن وأحمد عبد الرضا وسعد ناطق وعدنان 
محمــد وعلي بهجت ومصطفى محمد معن 
والسوريان مؤيد العجان وزاهر ميداني ومحمد 
علي عبــود وكرار علــي بــري وإبراهيم بايش 
ومحمد قاسم وأحمد عبد األمير وعلي يوسف 
وعماد محســن وحمادي أحمد والوافد اجلديد 

النيجيري وليام.

بغداد ـ  الصباح الجديد:
أعلنت جلنة كــرة القدم الشــاطئية باالحتاد 
العراقــي، اتفاقها مع اجلانــب اللبناني، على 
إقامة معســكر تدريبي ملنتخــب العراق في 
بيروت، من 15 إلى 22 شباط احلالي، بعد اعتذار 

اإلمارات.
وقال مدير املنتخب العراقي للكرة الشاطئية، 
غســان الكنانــي، إن الفريق سيعســكر في 
بيروت، ضمن منهاج أعده اجلهاز الفني، بقيادة 
املدرب كرمي مقدم، يتضمن خوض ثالث مباريات 
ودية مع لبنان، حتضيرا لبطولة آســيا املؤهلة 
لــكأس العالم.ويعــد هذا املعســكر الثالث 

للمنتخب، بعد معسكري كربالء وقطر.
وأشــار إلى أن اجلهــاز الفني، اختــار 12 العبا 
لقائمة املنتخــب التي ســتتوجه إلى لبنان، 
بعد عــدة اختبــارات أجريت لهــم، وهم كل 
من:«محمد ســامي ومحمد ســعد، حلراسة 
املرمــى، علي جبــار ومهند محمود وســجاد 
سهل وسالم إبراهيم وعلي أحمد، خلط الدفاع، 
صالح حسن، علي مهدي، محمد رضا، مرتضى 

قاسم، علي جودة، في الهجوم«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكهربائية، ملواجهة  الصناعات  يستعد فريق 
مضيفه نفــط اجلنوب، اليــوم اإلثنني، ضمن 
اجلولة الـ 16 للدوري ، مبلعب الفيحاء بالبصرة.

وقال مــدرب الصناعــات الكهربائية، مظفر 
جبار،  إن الفريــق مير بحالة معنوية جيدة بعد 
أن خطف نقطــة التعادل مــن الطلبة، أحد 
الفرق املميزة في الدوري، مضيفا أنهم يراهنون 
على تلك الروح في مباراة الغد، أمال في حتقيق 

نتيجة إيجابية أمام نفط اجلنوب.
 أوضح أنه شــاهد عدة مباريات لنفط اجلنوب 
الذي يعد من الفرق الصعبة، مشــيرا إلى أنه 
حدد نقاط الضعف التي يعاني منها منافسه 

للعمل على استغاللها للظفر بنقاط املباراة.
 وأضــاف أن الصناعــات الكهربائية وصل إلى 
البصــرة بصفوف مكتملة وهــو ما يدفعهم 
للبحث عــن حصد النقاط الثالث.يشــار إلى 
أن الصناعات الكهربائيــة يحتل املركز الـ 15 
برصيد 12 نقطة، في حــني يأتي نفط اجلنوب 

باملركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

بغداد ـ رافـد البدري*

تــوج الالعــب نــوح علي حســني 
بلقب بطولة نهائــي العراق للرجال 
بالشــطرجن، وجاء الالعب احمد عبد 
الستار ثانياً فيما حل الالعب الشاب 
معــزز ظاهر حبيب باملركــز الثالث، 
اللعبة ظافر عبد  احتاد  رئيس  وحتدث 
االميــر قائالً: ان بطولة نهائي العراق 
للرجــال تعتبر من اقــوى البطوالت 
للعبة،  املركزي  االحتاد  ينظمها  التي 
النها تضم نخبة العبي الشطرجن في 
العراق، اذ ان مشاركة العبي املنتخب 
والالعبني  املاضــي  للعــام  الوطني 
الذين يحملــون القاباً دولية، مضافاً 
احلاصلني  الشــباب  الالعبــني  لهم 
على االوسمة في البطوالت العربية 
القارية، لذلك فان جوالتها شــهدت 
بني  الوطيــس  حاميــة  منافســة 
التي  الدسوت  وخاصًة  املشــاركني، 
املنتخبات  احد العبي  يكون طرفاها 

الوطنية.

حظوظ متساوية
56 العباً شــاركوا في  ان  مضيفــاً 

النظام  وفــق  التي جرت  البطولــة 
السويسري من 13 جولة، لذلك فان 
حظوظ الالعبني املتنافســني كبيرة 
جــداً، اذا ماتعرض احدهم خلســارة 
مفاجئة، فــان فرص التعويض تكون 
متواجــدة، وهذا ما حــدث فعالً مع 
الالعــب املتــوج باللقب نــوح علي 
اربيــل الذي  حســني من محافظة 
خسر مع الالعب الشاب معزز ظاهر 
حبيــب، ولكنــه بالتالــي متكن من 
احراز اللقــب بعد ان جمع 10 نقاط، 
عبــد االمير اكد ان العــب املنتخب 
احمد عبد الســتار عبد الوهاب من 
محافظــة ديالــى متكن مــن فرض 
البطولة،  قوياً في  نفسه منافســاً 
الثاني بعد ان  وبالتالي حل باملركــز 
جمــع )9.5( نقطــة، وبفــارق نقاط 
الطاوالت عن صاحــب املركز الثالث 
الالعب الشاب معزز ظاهر حبيب من 
محافظة الديوانية الذي جمع نفس 
الرصيد مــن النقــاط )9.5( نقطة، 
والذي اظهر امكانيات كبيرة جعلته 
منافســاً قوياً على املراكــز الثالثة 
االولــى، وهي حالــة ايجابية للعبة 
الالعب  فيها  والتي اليقــاس  الفكر 
بعمــره او  تصنيفــه الدولــي، بل 

تعتمد على االستعداد اجليد لالعب، 
وهــذا ما حصل مع معزز ظاهر الذي 

اثبت انه ســيكون مستقبل اللعبة 
في العراق، حيــث اليتجاوز عمره 17 

عاماً ومتكن من حجــز مكاناً له مع 
منتخب العــراق، فيما متكن الالعب 

علي ليث احمد من محافظة نينوى 
من الظفر باملركز الرابع بعد ان اجتاز 
احمد جزا ومحمد عبد  منافســيه 
جمعتهم،  التــي  املقابالت  في  اهلل 
بعد ان تساوى هؤالء الالعبني الثالثة 
بالنقــاط )9( نقــاط لــكل منهم 
وبالتالــي لعبــوا جوالت حاســمة، 
وبذلك يكون الالعب علي ليث احمد 
من محافظة نينوى قد ضمن تواجده 

في تشكيلة املنتخب الوطني.

تشكيلة املنتخب الوطني
عبــد االمير اكــد ان الالعبني الذين 
فازوا باملراكــز االربعة االولى ضمنوا 
تواجدهــم في تشــكيلة املنتخب 
الوطني، وهــم كل من: نــوح علي 
حســني املتوج باللقــب برصيد 10 
نقــاط واحمد عبــد الســتار عبد 
الوهاب مــن محافظة ديالى برصيد 
(9.5( نقطــة، والالعــب معزز ظاهر 
حبيب مــن الديوانيــة برصيد )9.5) 
نقطــة، وبفــارق نقــاط الطاوالت، 
وعلي ليث احمد املتوج باملركز الرابع 
9 نقاط، وبذلك اكتمل عقد  برصيد 
العبي املنتخب الوطني وهم اصحاب 
املراكز االربعــة االولى،، مضافاً لهم 

صاحــب افضل نتيجة فــي بطولة 
في  التي ســتقام  الدولية  العــراق 
شهر اذار املقبل، وبذلك يكتمل عقد 
العبي املنتخــب الوطني املكون من 
5 العبني، اما الالعبــني الذين احرزوا 
املراكــز من اخلامس وحتى التاســع 
فانهم ســيمثلون املنتخب الوطني 
)ب( وهــم: محمد عبــد اهلل صالح 
واحمــد جــزا جمــال وزوزك صالح 
محمد ومنير محمد اسماعيل ورواند 

حامد عبداهلل.

حكام البطولة
مؤكداً: ان جــوالت البطوالت نقلت 
الى جميع انحــاء العالم عن طريق 
برنامج )االون اليــن(، حيث ميكن الي 
متابع ان يكون فــي قلب احلدث من 
خــالل البرنامج اخلــاص بالبطولة، 
والذي اشرف عليه دلشاد اسماعيل 
وحســني اســماعيل، كما اشــرف 
الدولي  احلكم  البطولة  على جوالت 
الدولي  واحلكم  ابراهيم  اســماعيل 
ســعد محســن الكنانــي واحلكم 

االحتادي حسني علي حسني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

احتضنتها قاعة االنتر ببغداد

نوح علي حسين يتوج بلقب بطولة العراق للرجال بالشطرنج

تقرير

جانب من التتويج

اجتماع سابق لألوملبية

من مراسيم توقيع االتفاقية

العراق واالردن يوقعان إتفاقية تعاون 
في المجالين الشبابي والرياضي

الشرطة يحتفظ بصدارة ممتاز الكرة
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النجمــة  كشــفت 
األميركية كاتي بيري، في 
 "Paper" حوار مع مجلة
أســرار  عن  األميركيــة 
الشــخصية،  عالقاتها 
مدار  على  تغيرت  وكيف 

العشر سنوات املاضية.
زواجها  أن  وقالت كاتــي 
في عمر الـ25 من املمثل 
براند،  راســل  البريطاني 
األوان،  قبل  تكبر  جعلها 
وأشــارت الى أنها أدركت 
قدرتهــا  عــدم  فكــرة 
على اكمــال حياتها مع 

شخص واحد.
النجمــة  وأشــارت 

تبلغ  التــي  األميركيــة 
من العمــر 34 عاًما إلى 
أن الــزواج فكــرة قد ال 
أنها  وتابعت  تناســبها، 
ليست متأكدة أن كانت 
ســتتزوج في املستقبل 
مــن حبيبهــا النجــم 

العاملي أورالندو بلو.

حفــل  إدارة  كشــفت 
 2019 لعــام   "Grammy"
إقامتــه غدا في  واملقــرر 
لوس أجنليس عن املزيد من 
النجوم الذين سيشاركون 
باســتعراضات  احلفل  في 
ومــن  راقصــة،  غنائيــة 
أبرزهــم مايلي ســايرس، 
وترافيس سكوت، ودوا ليبا.
النجمة  ستقدم  حني  في 
العاملية ليدي جاجا أغنية 
حققت  التي   "Shallow"
املاضية،  املدة  كبيرا  جناحا 
وهي األغنية التي قدمتها 
جاجا فــي فيلمها األخير 
"A Star Is Born".يذكر أن 
القائمني على احلفل أعلنوا 
منذ مدة عن النجوم الذين 

ن  مو ســيقو

بعدة  باحلفل  باملشــاركة 
استعراضات وهم، مغنية 
الراب الشهيرة كاردي بي، 
والنجم  مونيــه،  وجانيل 
شــون مينديز، وبوســت 
مالون، وكاميــال كابيللو، 
تقــدم  أن  املقــرر  ومــن 
النجمة العاملية إليشــيا 
كيز احلفل، والذي سيضم 
عددا كبيــرا من املفاجآت 

على املسرح.

أدان النجــم الســينمائي 
العاملــي، ليونارد دي كابريو، 
استمرار احتجاز إيران لعدد 
مــن نشــطاء فــي مجال 
معجبيه  مطالًبــا  البيئة، 
حول العالــم بالتفاعل مع 
املعتقلني  النشطاء  قضية 

عبر التماس على تويتر.
وكتــب دي كابريــو، عبــر 
حسابه الرسمي على موقع 
تويتر:  االجتماعي  التواصل 
إن نشطاء البيئة في جميع 
أنحــاء العالــم يتعرضون 
غير  القضائــي  للتعقــب 
نقف  أن  وعلينــا  العــادل، 
الــذي  أولئــك  بجانــب 
مقابل  بحياتهم  يخاطرون 

مســتقبلنا  على  احلفاظ 
واألرض وسكانها.

في  العاملي  النجــم  وتابع 
تغريدته مخاطًبا معجبيه: 
فــي  اســمك  فلتضــف 
للتعبير  االلتمــاس  هــذا 
النشــطاء  عن  قلقك  عن 
الذين  الثمانية  اإليرانيــني 

حتتجزهم احلكومة.

كاتي بيري

ليونارد دي كابريو

مايلي سايرس

أخبــارهــــــــــم
 حيدر ناشي آل دبس

 الفنــان الكبير عــزت العاليلي أحد 
أهم أقطــاب الفن العربــي، إذ قّدم 
أعمــاالً فــي املســرح والتلفزيــون 
والسينما، مازالت راسخة في ذاكرة 
"األرض"  أبرزهــا  العربي.  املشــاهد 
وفيلم  شاهني،  ليوسف  و"االختيار" 
"السقا مات" للمخرج الراحل صالح 

أبو سيف.
 يــرى العاليلي ان النقــد واملنجز، ال 
يتناقضان وانا يعضد احدهما االخر، 
ومن هنا، قال للصبــاح اجلديد، اثناء 

حوار سريع
انطباعــات  يكتــب  بعضهــم   -
شــخصية، اذ لم يــراِع هؤالء أصول 
مدارس،  وفيه  علــم،  فالنقد  النقد، 
بعضها قــد جتاوزها الزمــن، وأخرى 
مازالــت تواكب التطــورات احلياتية 
التي نعيشها، لكن في كل االحوال 
ال توجد دراســات اســتطاعت جتاوز 

املنجز الفني في عاملنا العربي.

 * هل تعتقد إن املســرح التجريبي 
استطاع اســتقطاب اجلمهور؟ أم 

ظل حبيس النخبة؟ 
- أنا لم أؤمن قط باملسرح التجريبي، 
هو  فاملسرح  وتفصيال،  وضده جملًة 
الذي تعلمنا قواعده األساسية التي 
ونقلها  النــاس،  عّبرت عــن معاناة 
بالشــكل الــذي جعل منــه عامالً 
مؤثراً في اجملتمع. إن العمل املسرحي 
يجب أن يكون واضح املعالم والرؤى، 
أمــا التجريبي أو )التخريبي( شــيء 
غيــر مفهوم، يتم تقدميــه للنخبة، 
مزاجه،  يفســره على  وكل شخص 
فال ميكــن إلغاء الرســالة والتكوين 
االساسي للمســرح، واالعتماد على 
العناصر اجملاورة، وبعدها نسّمي هذا 

مسرحاً.

 * فيلــم االرض طرح قضية الفالح 

املصــري ومعاناته مــع االقطاعي، 
انــه ابتعــد عن اإلســقاطات  مع 
كيــف  املباشــرة،  السياســية 
الثــورة  بــن  الفصــل  أمكنكــم 

والسياسة؟
 - بــث الفيلم رســائل سياســية 
واضحة، ونحن ناقشــنا فيــه وزارة 
)صدقي باشــا( في أوائــل ثالثينيات 
القرن املاضي، إذ كانت الســبب في 
أغلب االشكاليات السياسية آنذاك، 
نعم ابتعدنا عن املباشرة في الطرح، 
وهذا ما ميّيز العمــل الفني الناجح، 
اذ تكون اإلشــارات ذكية ويستطيع 

املثقف فهمــا، فالفيلم  املشــاهد 
الروائي، أو الطويل، أو شــتى احلقول 
الدرامية األخــرى يجب أن تبتعد عن 
املباشرة، وإال حتولت إلى الوثائقية في 

الطرح.
 حتدث العاليلي عن قيمة املهرجانات 
الســينمائية في مصر، وعن القيمة 
الفنية لكل منهــا، وكذلك املقارنة 
البعــض، وينتهي  التــي يعقدهــا 
بترجيح كفــة مهرجان القاهرة دون 
املهرجانات األخرى، التي تكون غايتها 
األهم الكســب املادي حسب رأيهم، 

فقال: 

 

- هــذه وجهــات نظــر ورؤى جديرة 
باالحتــرام، لكن علينــا أال ننتقص 
من جهود االخريــن، صحيح إن هذه 
املهرجانات غير رســمية، على خالف 
مهرجان القاهرة الذي ميتلك القيمة 
الفنية االكثر من بينهّن، لكن ال ننكر 
ان تلــك املهرجانات يخــرج من بني 

طياتهّن اجليد والراقي. 

* ماهي أعمالك املقبلة؟
 - لــدّي عروض لفلمني لم أحســم 
أمرهمــا وكذلــك عمل مســرحي 

سأقدمه عن قريب.

الصباح الجديد - وكاالت:
   أعلنت شركة املياه الغازية األميركية، 
"كوكاكوال"، عــن طرحها ألول نكهات 
جديــدة لها، منــذ أكثر مــن عقد من 

الزمان.
    وستطرح "كوكاكوال" نكهتي "برتقال 
بالفانيليــا" و"برتقال بالفانيليا من دون 
ابتداء  سكر"، في األســواق األميركية، 
من 25 فبراير/شــباط اجلاري، بحســب 

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
    وقالت الشــركة إنهــا قررت أن تقدم 
املزيــد من النكهــات اجلديــدة، بعدما 
الحظــت أن نكهاتها الســابقة، مثل 
تلقى  والفانيليــا،  الكــرز  بطعم  التي 

إقبــاال متزايــدا من اجلمهــور، على مر 
الســنني، منذ أن مت طرحهما في عامي 

1985 و2007، مــن دون حاجتها إلى بذل 
املزيــد من اجلهــود التســويقية لزيادة 

مبيعاتهما.
    ولكن عندما اختبرت مقدمتا برنامج 
كوكاكوال  مــذاق  األميركي،  "تــوداي" 
"بفانيليا البرتقال"، لم يكن رد فعلهما 

طيب على اإلطالق.
    ولــم تكن تــدري املذيعتــان نكهة 
املشــروب اجلديد، وعندما تذوقتاه، عبرتا 
عــن اشــمئزازهما، وتســاءلتا إن كان 

طعمه فراولة أو عنب.
    وأشارت "كوكاكوال" أنها تسعى لبدء 
اجلديدة  لنكهتها  التســويقية  احلملة 
"برتقال بالفانيليا"، في شهر مارس/آذار 
املقبل، تزامنا مع بطولة كرة السلة في 

الواليات املتحدة.

كوكا كوال بنكهات جديدة

عزت العاليلي: المسرح التجريبي.. تخريب

مشهد من فيلم السقا مات

الصباح الجديد - وكاالت:
    قررت اللجنة املنظمة ألوملبياد 2020 في طوكيو، 
صنع امليداليات التي ستقدم للرياضيني خالل الدورة 

من مواد معاد تدويرها من نفايات اإللكترونيات.
    ووفقــا لصحيفة "ديلي ميــل" البريطانية، فإن 
ميداليات األوملبياد التي تنطلق صيف العام املقبل، 
ستصنع من نفايات إلكترونية بدأت اليابان بجمعها 

من أنحاء البالد في 2017.
    وانطلق مشــروع جمــع النفايــات اإللكترونية 
قبل 18 شــهرا، وتضمن األجهــزة اإللكترونية غير 
املستعملة، مثل احلواسيب الشخصية والكاميرات 

وأكثر من خمسة ماليني هاتف ذكي.
    وقالت الصحيفة إن السكان تبرعوا بهذه األجهزة 

القدمية، حتى وصل وزنها إلى نحو 50 ألف طن.
    وبعد عمليات معقدة، جنح الفنيون باســتخراج 
16.5 كيلوغرامــات من الذهب حتــى اآلن، وهو 54 
باملئــة مــن الكمية املطلوبــة، لطــالء امليداليات 
الذهبية، مقابــل 1800 كيلوغرام من الفضة، وهو 

44 باملئة من الكمية املطلوبة.
    وتســعى اللجنة بحملة النفايــات اإللكترونية، 
إلى التوعية بأهمية مشروعات االستدامة وتقليل 
التلــوث البيئي، كما ترمي إلى تشــجيع اليابانيني 

على املشاركة بنحو ما في األوملبياد.

الصباح الجديد - وكاالت:
     حققت شرطة مدينة فريبورت في والية تكساس 
بالواليات املتحدة أمنية طفلة تبلغ من العمر ست 
سنوات، تعاني من مرض سرطان الرئة، في محاولة 

للتخفيف من أملها وبث روح األمل فيها.
     ونشرت شرطة مدينة فريبورت في والية تكساس 
فيديو على حسابها في تويتر يظهر الطفلة أبيغيل 
أرياس، وهي تــؤدي اليمني القانونيــة مرتدية بدلة 
رسمية، لتتحقق بذلك أمنيتها بأن تصبح ضابطة 

في الشرطة.
    وبدأت القصة حني تناهى إلى مسامع املسؤولني 
في قسم شــرطة مدينة فريبورت، أن أرياس تطمح 
ألن تكون ضابطة، فقرروا أن يلبوا لها طموحها في 

ملسة ال تخلو من املشاعر اإلنسانية.
    ورددت الطفلة أرياس وهي تقف فوق مقعد اليمني 
قائلة: "أتعهد أن أساعد اآلخرين وأن أكون ودودة مع 
الناس، وأن أقف إلى جانب الشــرطة دائما.. أتعهد 

أن أواجه األشرار حتى أقضي على السرطان متاما".
    وغالب ضابط الشــرطة دموعه وهو يلقن أرياس 
اليمني، حني جاء على ذكر إصابتها مبرض السرطان، 
وما أن انتهت من أداء القســم حتى ضجت القاعة 

بالتصفيق.
    وأعربــت الطفلة أرياس عن ســعادتها بتحقيق 
الشــرطة ألمنيتها في أن تصبح أصغر ضابطة في 
البالد، إن لم يكن في العالــم، مؤكدة عزمها على 
"محاربة األشــرار في رئتيها"، في إشارة إلى مرض 

السرطان.

اليابانيون يتبرعون 
بميداليات أولمبياد 2020

شرطية عمرها ست 
سنوات

--1
كثيرا ما يختلط الغّث بالسمني 
، واجليد بالردُي ، واحلََسُن بالقبيح 
، وتختلــط األوراق – كما يقولون 
– فال بُدَّ مــن الغربلة الصطفاء 
مــا يســتحق االصطفــاء من 

االشخاص واألشياء ..
--2

وللمرحوم الشاعر السيد أحمد 
الصافي النجفي رأي في الغربلة 
عجيب، من املفيد ان نقف عنده 

قليال :
قال :

كُثرت لدّي األصدقاء فلم أُطْق
إرضاَءهم حتى تشّوَش بالي 

ولو أنني غربلُت صحبَي كلَّهم 
لم يَْبَق لي منهم سوى الغرباِل

لو غربل اصدقاءه ملا بقي منهم 
أحد..!!

ال يبقى اال الغربال ..
وهذا أسوء األحوال ..!!

--3
والسؤال االن :

هــل للغربلة نطــاق محدود أم 
اّنها متتد لتشمل كل النواحي ؟

واجلواب :
ليس للغربلة ســقف محدود ، 
وامنا هي ذات نطاق ممدود يشمل 

البشر والشجر واحلجر ...
--4

مــن  األعــزاء  أحــد  أخبرنــي 
ثالثــني  هنــاك  اّن  االعالميــني 
– في أقــل التقديرات- ممن  ألفاً 
يحمل هويــة االنتماء الى نقابة 
الصحفيني العراقيني – وهو رقم 

ضخم للغاية ..!!
ولكــن كم هــم اولئــك الذين 
يستحقون أْن يُطلق عليهم هذا 

الوصف بجدارة ؟
اننا ال نبالغ اذا قلنا :

اّن املهنيني منهــم ال يتجاوزون 
املائة في أحسن التقديرات ..!!

املتمرس  الصحافــي  الّن  ذلــك 
البُــدَّ أْن يكون عالــَي الثقافة ، 

شــديد املعرفة بالوطن وتاريخه 
ورمــوزه وأوضاعه السياســية 
واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة 
وعاداتــه وتقاليده ... كما يلزمه 
ان يكون ُملِّما – وبشكل متميز 
– بقواعد اللغة العربية وآدابها ، 

وبالتراث العربي خاصة ، 
والبُدَّ لــه أْن يكــون عميقاً في 
قراءاته للتاريخ ماِضيه وحاِضره .
واذا جــرت الغربلــة علــى هذا 
األســاس فاّن النتيجة ستكون 

مذهلة للغاية ...

--5
معظــم من يعتبر نفســه من 
أبناء املهنة ال ميلــك من قواعد 
اللغة العربية ما ميّيز به املرفوع 

من املنصوب ..!!
ولهذا فانهم يُكّســرون أضالع ) 
سيبويه(، وميألون قلب اخلليل بن 

احمد الفراهيدي قيحا ..!!
ثــم انهــم يظهــرون صورتك 
الشخصية ويشــيرون الى أنها 

صورة غيرك..!!
في مؤشــر واضح الداللة على 
بالشــخصيات  املعرفة  عــدم 
والسياســية  الدينيــة 

واالجتماعية .
فــي  والرثاثــة  وللركاكــة 
مشاهُد  وتعليقاتهم  كتاباتهم 

ومواطُنمرعبٌة للغاية.

--6
اّن االعــالم – املقروء واملســموع 
واملرئي- مهم للغاية في تأثيراته 

على الفرد واجملتمع واألمة .
ومن هنــا يجــب ان يكون على 
الــدور اخلطير  مســتوى هــذا 
واحلجــم الكبير الذي يلعبه من 

التأثير على العقول والقلوب 
ومن هنا أيضاً :

يُصبح باعــُة الضمائر واحلقائق 
تقرباً لذوي السلطة آفة ال يصح 

اغماض النظر عنها .
اننا بحاجة الى املنهل العذب ال 

الى املستنقعات اآلسنة ...
--7

واالســتقامة فــي الســلوك ، 
ودماثــة األخالق ، وطيبة النفس 
، ميكــن أْن جتعل صاحبها صاحلاً 
 ، الناس  لألمامة يصلي خلفــه 
ولكّنه حني يكون فاقداً للشرائط 
املوضوعية التي تقتضيهااملهنة 
، ال يصلــح ان يكون )محرراً( في 

جريدة اسبوعية ال يومية ..!!

--8
الدوريــة للجهات  املطبوعــات 
احملرر  يكون  أْن  يهمهــا  احلركية 
مضموَن الوالء لها وال يهمها ان 

يكون مهنياً .
ومن هنا :

جتد الضعف سمًة عامة ملعظم 
تلك املطبوعات ..!!

--9
لقد ضاعت )املهنية( في خّضم 
فوضى شاملة امتدت الى سائر 

القطاعات – لألسف الشديد –
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ان الفارق بني )املهني( وبني غيره 
)املثقف( و)األمي(  كالفارق بــني 

الذي ال يحسن شيئا ...
-11-

اّن الكثير من حملة الشــهادات 
الرّنانــة – من اجليــل احلالي –ال 
تفصــل بينهــم وبــني األمّية 

فواصل كثيرة ...
وهذه هي الطامة الكبرى .

الغربلة

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
    تعكــف حاليــاً املطربة اللبنانيــة كارول 
ســماحة مع املوســيقار زياد رحبانــي، على 
حتضيــرات ألغنيــات جديدة خالل هــذه املدة، 
اســتعدادًا لطرح ألبومها في موسم الصيف 

املقبل.
    من ناحية أخرى تســتعد كارول إلحياء حفل 
غنائي فــي أوكرانيا، ومن املتوقع أن تقدم خالل 
احلفــل مجموعة كبيرة مــن أغانيها اجلديدة 

والقدمية.
    يذكــر أن آخر أعمال الفنانــة كارول، أغنية 
"أهال بيســوع" التــي طرحتها علــى قناتها 
الرسمية "يوتيوب"، من كلمات نزار فرنسيس، 

ومن أحلان وتوزيع ميشال فاضل.
    وكانــت بداية كارول ســماحة في مجال 
الفن مع الفنان املوســيقار الراحل منصور 
الرحباني على املسرح في عام 1999 ولفتت 
انتباه أكبر املوسيقيني وامللحنني في لبنان. 
    بدأت في عام 2003 بـ "اغنية الطفولة" 
ثم اعقبتهــا عدة البومــات منها "حلم 
اغنيــة الطفولــة"، و"اضواء الشــهرة"، 
و"انــا حرة حدودي الســما"، واشــتهرت 
في املســرح باملســرحية الغنائية "آخر 
أيام ســقراط" وفي السينما فيلم "بحر 
النجــوم" وفــي التلفزيون "حــواء عبر 

التاريخ" و"الشحرورة" عن صباح.

كارول سماحة تحيي 
حفال في اوكرانيا

الصباح الجديد - وكاالت:
    أعلنــت شــركة مرســيدس عــن نيتها 

إطــالق نســخ كهربائيــة مــن 
العائلية   "v-class" سيارات 

الشهيرة.
هــذه  وســتأتي      

بهيــكل  الســيارة 
عصري أنيق شبيه 
سيارات  بهياكل 
 "v - c l a s s "
مــع  احلاليــة، 
بعض التعديالت 
ســتطال  التي 
جهــة  ا لو ا
 ، ميــة ما أل ا

واألضــواء التــي 
بتقنيات  ســتأتي 

والكاميرات   ،"LED"
من  ســتركب  التــي 

األمــام واخللــف وعلــى 
املرايــا اجلانبية لتعطي صورا 

للسائق بتقنية 360 درجة.
    وســتزود هذه املركبات مبحركات كهربائية 
بعــزم 116 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع 

الواحدة، ميكن شحن  بالشــحنة  150 كلم 
%80 من سعتها في غضون 40 دقيقة فقط، 
إضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية 

بثماني مراحل.
    أما من الداخل فستأتي 
مبقاعد  الســيارة  هذه 
مريحــة  جلديــة 
لثمانية  تتســع 
وميكــن  ركاب، 
الصف  طــي 
اخللفي منها 
لزيادة حجم 
ق  و صنــد
البضائــع، 
جهــة  ا و و
مزودة  قيادة 
ث  حــد بأ
نظمــة  أ
يــا  لتيميد ملو ا
تعمــل  وشاشــات 
مــن  ميكــن  باللمــس، 

خاللها التحكم بأنظمة القيادة 
والتكييف ودرجة حــرارة املقاعد، ورؤية 

الصور التي تنقلها الكاميرات.

"v-class" مرسيدس" تحّول"
 لسيارة كهربائية
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