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بغداد - الصباح الجديد:
تســببت فتوى ملفتي اجلمهورية 
حتــرم  الصميدعــي  مهــدي 
االحتفال برأس الســنة امليالدية، 
بغضب عارم وســخط شديدين 
انعكسا في االستنكار الرسمي 
والشــعبي لهذه الفتــوى التي 
اثــارت حفيظــات املســيحيني 
واملسلمني وباقي أطياف الشعب، 
الفتوى  تسببه  ملا  املفتي  وادانتة 
التــي وصفــت على املســتوى 
الرسمي بال) هوجاء غير املوزونة 
( من تفتيت للنســيج اجملتمعي 
العراقي وللدين على حد ســواء، 
الــى مطالبات  أدى  الــذي  األمر 
بإحالــة املفتــي الى احملاســبة 
القانونية، ســيما بعد شــجب 
وديوان  الكلدانية،  البطرياركيــة 
الوقف الســني على املســتوى 
الرســمي، ونواب ميثلون املستوى 

الشعبي.
الكلدانية  البطركية  وشــجبت 
يرأسها  التي  والعالم  العراق  في 
ساكو،  رؤفائيل  لويس  الكردينال 
الفتــوى التــي اصدرهــا مفتي 
العراقيــة مهــدي  اجلمهوريــة 
حرمــة  بشــأن  الصميدعــي 
الســنة  رأس  بأعياد  االحتفــال 
بيان تلقت، الصباح  امليالدية، في 

اجلديد نســخة منه، إن "املعروف 
عــن رجل الدين مــن اي دين كان 
والتســامح  االخّوة  الى  ان يدعو 
واحملبة وليس الى الفرقة والفتنة. 
مــن يتبنــى كــذا خطــاب هو 
مبينة  مكتملة"،  غير  شخصية 
انه "من املؤســف ان نسمع كذا 
ادبيات مستهلَكة بني حني وآخر".
وطالبــت احلكومــة العراقيــة 
خطابــات  هكــذا  بـ"متابعــة 
خصوصاً  مرّوجيهــا  ومقاضــاة 
عندما تصدر من منابر رسمية"، 
ان "هذه مفاهيم خاطئة  مبينة 
وخبيثــة وبعيــدة عــن املعرفة 
فشــعوبنا  باالديان.  الصحيحة 
اليــوم بحاجــة الــى تعميــق 
القواسم املشــتركة مبا يُسهم 
في حتقيق العيش املشترك وليس 
على  واحلّث  والتكفيــر  التخوين 

الكراهية".
 وفــي الســياق، اصــدر ديــوان 
بشــأن  بيانا  الســني،  الوقــف 
املسيح  السيد  مبولد  االحتفاالت 
الصباح  تلقت  الســالم(،  )عليه 
اجلديد نســخة منه، وصف فيه 
الديوان ان التصريحات املســيئة 
للمســيحيني "الهوجــاء غيــر 

املوزونة".
تفصيالت ص2

مطالبات بإحالة مفتي الجمهورية الى القضاء
واعتبار فتواه تكريسا للتعصب والكراهية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أقــر مجلس الــوزراء، توصية 
بتعديل  النــواب  مجلس  الى 
العطــالت  قانــون  مشــروع 

الرسمية.
واوضحــت األمانــة العامــة 
جمللس الوزراء في بيان تسلمت 
" الصباح اجلديد" ان "التعديل 
ينص علــى إضافة يوم 25/12 
رســمية  عطلة  عام  كل  من 
مبناســبة عيد ميالد الســيد 

املسيح )ع (".
ولفت البيــان الى ان "القانون 
أرســل الى مجلس النواب من 
العامة جمللس  األمانــة  قبــل 
آخر  الوزراء، ويتضمــن تعديال 
باعتبار يــوم حترير أرض العراق 
من عصابــات داعش اإلرهابية 
كانون  من  العاشر  في  املوافق 
األول العيد الوطني جلمهورية 
من  رســمية  وعطلة  العراق، 

كل عام".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفــت هيئة التقاعــد العامة، 
التواصل  مواقــع  تتداولــه  ما 
أخبــار  مــن  األجتماعــي 
غيــر صحيحــة عــن وجــود 
رواتــب  فــي  إســتقطاعات 
املتقاعديــن وتداول أحاديث عن 

قانون التأمينات األجتماعية.
وأعلنت الهيئة في بيان تسلمت 
منه  اجلديد" نسخة  الصباح   "
املتقاعدين  جلميع  التنويه  "نود 

عدم اإلنصات لهذِه األشــاعات 
ألن الهدف منها عرقلة مسيرة 
كافة  في  املتحققة  النجاحات 

اجملاالت وأرباك املواطنني".
ونقــل البيان عــن رئيس هيئة 
اجلليل  عبــد  أحمد  التقاعــد 
الساعدي تأكيده بـ"عدم وجود 
أي إســتقطاع حاليــاً وكذلك 
فــي موازنــة 2019 وإن الهيئة 
الرواتــب  بصــرف  مســتمرة 

التقاعدية بشكل منتظم".

بغداد - الصباح الجديد: 
اإلصالح  حتالــف  رئيســا  اكد 
واالعمار الســيد عمار احلكيم 
العامــري، على  والبنــاء هادي 
احلالية  احلكومة  دعــم  أهمية 

وتوحيد الرؤى بني التحالفني.
وذكــر بيــان ملكتــب احلكيم، 
تلقت الصباح اجلديد " نسخة 
منه، ان" الســيد عمار احلكيم 
بحث خالل لقائه مســاء اليوم 
الســبت، العامري مستجدات 
العراقي  السياســي  الواقــع 
الكابينة  اســتكمال  وملــف 

احلكومية".
وأضاف" كما اكد اجلانبان على 
احلالية  احلكومة  دعــم  أهمية 
اخلدمي  برنامجها  تنفيــذ  في 

والتنمــوي، وضــرورة العمــل 
وفق  على  احلاليــة  املرحلة  في 
اخلدمات  متثل  األولويات حيــث 
ومكافحــة الفســاد وفــرص 
اجملتمعي  الوئام  ودعــم  العمل 

في مقدمتها".
وشــدد رئيس حتالــف اإلصالح 
أهميــة  علــى"  واالعمــار، 
مأسســة  إكمال  على  العمل 
التحالفــني الكبيرين ملا له من 
أهمية فــي اســتقرار النظام 
السياســي"، مشــيراً إلى أن" 
حتالف اإلصالح قطع أشــواطا 
كبيرة في هــذا االجتاه"، مؤكداً 
وتوحيد  التنسيق  على" ضرورة 
الــرؤى بني التحالفــني خدمة 

للصالح العام".

أمانة مجلس الوزراء تقر تعديل 
قانون العطالت الرسمية

التقاعد تنفي أنباء عن إستقطاع 
الرواتب في موازنة 2019

الحكيم والعامري يؤكدان دعم 
الحكومة وتوحيد الرؤى بين 

االصالح والبناء
الدين هلل والشعب واحد

a

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية  النزاهة  افاد عضو جلنة 
صبــاح العكيلي امــس االحد، 
بوجود ١٣ ألف ملف فســاد لم 
يتســم منذ عــام ٢٠٠٣ ولغاية 
اآلن، وفيما اشــار إلى أن أولويات 
تلك  جميع  فتح  املقبلة  املرحلة 
امللفات دون خشــية أو مجاملة 
سياســية، قال عضــو اللجنة 
أن ملف  املشهداني  احمد  اآلخر 
البطاقــة التموينيــة يحظــى 
خالل  اللجنة  عمــل  بأولويــات 
الفصل اجلاري من السنة االولى 
للــدورة االنتخابيــة، مبينــا ان 
التموينية هي حصة  البطاقــة 
يســمح  ولن  والفقراء  احملرومني 

التالعب بها.
وقــال العكيلــي فــي تصريح 
تابعته الصبــاح اجلديد امس إن 
“هناك ١٣ الف ملف معطل منذ 

2003 وحان الوقت إلعادة فتحها 
ومتابعتها مع اجلهات التنفيذية 
وكشــف اجلهات والشخصيات 
مهما  فســاد  بقضايا  املدانــة 

كانت انتماءاتهم احلزبية”.
وأضــاف أن “أولويات عملنا خالل 
املرحلة القادمة فتح جميع تلك 
امللفات دون خشــية أو مجاملة 
سرقة  حســاب  على  سياسية 
إلى “وجود  أبناء شعبنا”، مشيرا 
مشــاكل وضغوطــات تواجــه 

عملنا في اللجنة”.
وفي الســياق قال عضو اللجنة 
النائــب احمد املشــهداني في 
النزاهة  إن “جلنــة  تصريح امس 
اولويات عملها فتح  وضعت في 
ملف البطاقة التمونية ومتابعة 
االموال التــي رصدتها احلكومة 
ومحاســبة  التجــارة  لــوزارة 
الفاســدين على مدى ســنوات 

سابقة”.
وأضاف املشــهداني، أن “الفساد 
الى  امللف ويحتاج  كبير في هذا 
متابعــة جدية وعدم الســماح  

والتالعب بها”.
واضــاف ان “اللجنة ســتتحرك 
ميدانيــا لالطالع على اســباب 
البطاقة  عدم اكتمال مفــردات 
واحدة  بوجبــة  توزيعها  وعــدم 
ومبوعــد محــدد, فضــال عــن 
للمشمولني  الوكالء  اســتغالل 
التموينية من  البطاقة  مبفرادات 
خالل  جتزئــة املفردات ويتقاضون 
عن كل مادة سعر وجبة كاملة”.

القضاء  مجلــس  رئيــس  وكان 
األعلــى القاضــي فائــق زيدان 
أصدر، االســبوع املاضــي، عددا 
مــن التوجيهات التي تســهم 
في سرعة اجناز قضايا مكافحة 

الفساد.

تقريـر

ملف البطاقة التموينية يتصدر اولويات اللجنة للدورة الحالية

النزاهة النيابية تعتزم فتح 13 ألف ملف فساد معطل منذ 2003

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املفتش العام لوزارة العدل، 
اخملتصة  احملاكم  أن  الغّزي،  كرمي 
بقضايا النزاهة وغسيل األموال 
ومحكمة  اإلقتصادية  واجلرمية 
جنح كركــوك اخملتصة بالنظر 
أصــدرت  النزاهــة،  بقضايــا 
موظفات  ثالث  بحبس  أحكاماً 
العقاري  التســجيل  دوائر  في 

بكربالء وكركوك.
وقــال الغّزي في بيــان تلقت " 

الصباح اجلديد" نســخة منه، 
أن "حكمــاً غيابيــاً باحلبــس 
الشديد ملدة ثالث سنوات صدر 
بحق مديرة التسجيل العقاري 
}ح.م.ج{  كربالء  في  الســابقة 
القطعية،  الدرجة  وأكتســب 
مبيناً أن احلكــم تضمن احلجز 
علــى أموالهــا املنقولة وغير 

املنقولة.
"احلكم صدر  أن  الــى  واشــار 
الرتكاب املدانة عمداً ما يخالف 

لقضية  الوظيفية  واجباتهــا 
تتعلق بتزوير أحد العقارات في 
كربالء لغرض منفعة أشخاص 

على حساب الدولة".
"حكمــني  أن  الغــزي،  وأكــد 
غيابيــني آخريــن صــدرا بحق 
املدانتــني }أ.م.ب{ و}ن.م.ر{ وهما 
موظفتان في دائرة التســجيل 
حكم  ومدة  بكركوك،  العقاري 
كل منهما احلبس مدة ســنة 
واحدة على وفــق أحكام املادة 

العقوبات  قانــون  مــن   }331{
لســنة   }111{ رقم  العراقــي 

1969 املعّدل".
ولفــت مفتش العــدل الى، أن 
"احلكــم تضمن إعطــاء احلق 
}مديرية  املشــتكية  للجهات 
ومديريــة  كركــوك  بلديــة 
الثانية  العقــاري  التســجيل 
في كركــوك{ مبراجعة احملاكم 
وإصدار  بالتعويض،  للمطالبة 
مذكرة قبض وحتري بحقهما" .

بغداد ـ الصباح الجديد:
حرصهــا  النفــط  وزارة  اكــدت 
املشــتقات  وتوزيع  انتــاج  علــى 
املواصفات  أدق  النفطية على وفق 
 ، والعاملية  العراقيــة  القياســية 
واإلرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة 
للمواطنني ، والتســمح دون ذلك ، 
سواء كان ذلك من  خالل املنتج من 
املصافي الوطنية أو األستثمارية او 

املستوردة .
واكدت الوزارة في بيان لها ان حركة 
املنتج من املصافي الى املستودعات 

ومن ثم الى محطات تعبئة الوقود 
من  واملتابعة  للرقابة  خاضعة  هي 
قبل اجلهات املعنية ، ومنها مكتب 
املفتش العــام وهيأة التفتيش في 
النفطية  املنتجات  توزيع  شــركة 
ولن   ، وغيرهــا  الطاقة  وشــرطة 
الوزارة جتاه أية مخالفات  تتساهل 
أوجتاوزات قد حتصل هنا او هناك من 

قبل بعض ضعاف النفوس . 
وتعقيبــاً علــى تصريحــات أحد 
أعضاء مجلس النواب " عن دخول 
بنزيــن ملوث الى بغــداد "  ، فقد 

نفى مديــر عام شــركة خطوط 
حتمل  شــاحنات  دخول  االنابيــب 
"بنزين ملوث" الى بغداد قادمة من 

مصفى "كار" في اربيل . 
عام شــركة خطوط  مدير  وقال 
االنابيب النفطية داود ســالم  ان 
للمستودعات  التسمح  الشركة 
فــي  الرئيســة  النفطيــة 
أو  الرصافــة"   - بغداد"الكــرخ 
او  في احملافظات االخــرى بتفريغ 
البنزيًن  مبادة  الشــاحنات  حتميل 
أو املنتجات النفطية أالخرى غير 

القياسية  للمواصفات  مطابقة 
أن اآللية  العراقيــة  ، موضحــاً 
املتبعة في عملية تفريغ شحنات 
الــواردة من مصفى  "البنزيــن" 
"كار" فــي مســتودعات النفط 
في بغــداد ،  تعتمد على فحص 
الــوارد قبــل تفريغه في  املنتج 
مستودعات الشــركة وأن يكون 
"البنزيــن" بعــدد أوكتاين اليقل 
عن "85" وبخــالف ذلك يتم عزل 

املنتج في خزانات خاصة..
 تتمة ص3

الحبس لثالث موظفات في دوائر
التسجيل العقاري بكربالء وكركوك

النفط تنفي وجود بنزين ملوث
وتؤكد حرصها على جودة البنزين المنتج

مهدي الصميدعي افتى الجمعة بحرمة االحتفال برأس السنة الميالدية..

بغداد - وعد الشمري:
أمس  والبناء،  االصــالح  أكد حتالفا 
االحد، أنهما بانتظــار قرار القضاء 
حلسم النزاع على منصب محافظ 
بغداد، فيما يشــيران إلــى ان كال 
الكامل في  النصاب  امتلك  منهما 
عقد جلســته سواء التي متخضت 

عنهــا اختيار فاضل الشــويلي، أم 
فالح اجلزائري.

وقــال عضو مجلــس احملافظة عن 
حتالــف االصــالح واالعمــار صباح 
"الصباح  إلى  حديث  في  الساعدي 
اجلديــد"، أن "ازمة منصب محافظ 
بغــداد جاءت نتيجــة فوضى عدم 

تطبيق القانون بالنحو الصحيح".
وأضاف الساعدي، أن "اجللسة التي 
مت فيهــا انتخاب فاضل الشــويلي 
جنّدهــا قانونية، وعلــى وفق االطر 
أية  تشــوبها  ولــم  الصحيحــة، 

مخالفة".
وأشــار، إلى أن "نصاب تلك اجللسة 

كان كامالً بوجــود )31( عضواً ومن 
كتــل مختلفــة، فــي مقدمتها 
والوطنيــة  واحلكمــة  ســائرون 

واالقليات".
"محضراً  أن  الســاعدي  وأوضــح 
رسمياً مت فيه تدوين جميع االجراءات 
مثل انتخاب رئيس للجلســة، ومن 

ثم محافظ ونائباً له".
عطــوان  "اســتقالة  أن  وبــني، 
العطواني مــن منصبه كمحافظ 
كانت موجــودة لدينا، مــا ادى إلى 
تقدمي اكثر من مرشح بدالً عنه مع 
سيرهم الذاتية، حيث وقع االختيار 

على الشويلي".

ويرى الساعدي، أن "جلسة انتخاب 
فــالح اجلزائري محافظــاً في وقت 
الحق، غير شــرعية؛ كــون حتالف 
لــدى محكمة  البناء قــدم طعناً 
القضاء االداري على اجراءات انتخاب 

الشويلي".
تتمة ص3

االصالح والبناء ينتظران حكم القضاء لحسم نزاع "محافظ بغداد"
توقعات بإلغاء جلستي انتخاب الشويلي والجزائري.. وفتح باب الترشح مجددًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمل  وزيــر  أعلــن 
عبد  باسم  الدكتور  االجتماعية 
الزمان امس االحد اطالق الوجبة 
الرابعة لالســر املســتفيدة من 
راتب االعانة االجتماعية البالغة 

اكثر من ١٣٨ الف اسرة . 
وذكــر الوزير خالل مؤمتر صحافي 
عقده في مقر الــوزارة ان اطالق 
الوجبــة الرابعة جــاء بعد جتاوز 
التحديــات التي صاحبت مراحل 
الشمول منذ عام ٢٠١٦ وبجهود 
مشكورة من العاملني في هيئة 
احلماية ومــالكات الوزارة وبذلك 
يصبح مجموع االسر املستفيدة 

من راتب االعانة مليوناً و٣٥٠ الف 
اسرة. 

وقال الوزير ان االســماء ستعلن 
عبر املوقع االلكتروني للوزارة بدءاً 
من يــوم االربعــاء املقبل املوافق 
٢/١/٢٠١٩ ، مشــيرا الــى ان باب 
أمام  مفتوحاً  سيكون  االعتراض 
األســر التي تقدمت للشــمول 
ولم تظهر اســماؤها، وســيتم 
وفق  على  االعتراضات  في  النظر 

القانون. 
يذكر ان الوجبتني الثالثة والرابعة 
اطلقتا بعد تأمني التخصيصات 
املالية على وفق ما مت تخصيصه 

في املوازنة العامة للدولة.

االربعاء.. إطالق الوجبة الرابعة لألسر 
المستفيدة من اإلعانة االجتماعية

مجلس النواب "ارشيف"

يتقدم رئيس التحرير إسماعيل زاير واسرة حترير 
الصباح اجلديد بالتهاني والتبريكات الى الشعب 

العراقي بكل اطيافه ومكوناته والى العالم اجمع 
بحلول رأس السنة امليالدية اجلديدة

وتغتنم اسرة اجلريدة هذه املناسبة لتدعو اهلل 
سبحانه في عاله ان يعم اخلير والسالم وطننا 

والعالم اجمع ليس في 2019 حسب وامنا في كل 
السنوات املقبالت.

اجملد هلل في االعالي وعلى األرض السالم

كل عام وانتم بخير..ونسأله تعالى ان تكون 
بكم املسرة

تهنئة



شؤون عراقية

الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

يســعى احلــزب الدميقراطــي 
التــي  االكثريــة  الســتغالل 
ميتلكهــا فــي برملــان االقليم 
لتشريع دســتور جديد لالقليم 
ميكنه خالله مــن اعادة تفعيل 
منصــب رئيس االقليــم الذي 
رشح نيجيرفان بارزاني لشغله، 
مبا مينحــه صالحيات واســعة 
قــد تفتــح الباب امــام ازمات 

سياسية جديدة في االقليم. 
واالحزاب  القــوى  اغلب  وكانت 
السياســية قــد قدمــت في 
مشــروعا   2015 عــام  حزيران 
لتعديل قانون رئاســة االقليم، 
الــذي رفضــه احلــزب   االمــر 
مبنى  اغالق  وقــرر  الدميقراطي 
وتعطيل عمله  برملان كردستان 

ملنع مترير القانون.  
وتشــير اغلب التوقعات الى ان 
اقليــم كردســتان الذي الميلك 
حلــد االن دســتورا دائما يعمل 
خــالل الــدورة احلاليــة لبرملان 
كردســتان على تشريع دستور 
جديد يعتمــد النظام البرملاني 
كنظام حكــم في االقليم بدال 
الذي كان معموال  الرئاسي  عن 

به في السابق.
واسهمت الصالحيات التي كان 
وتفرد  االقليم  رئيس  بها  يتمتع 
حزب سياســي واحــد بقرارات 
ومــوارد االقليم في بــروز بوادر 
خلف  عائلي  دكتاتــوري  حكم 
تبعات وازمات هائلة على كاهل 

املواطنني في كردستان.
ويقول استاذ العلوم السياسية 
ان  روند صابر للصبــاح اجلديد، 
النظام البرملاني افضل لشعوب 
العالم  ودول  االوســط  الشرق 
الثالث، النه ينسجم مع حتديات 
املرحلة ومينع تفرد جهة بعينها 
بالســلطات والقــرارات وموارد 

البالد. 
واوضــح ان انتخــاب الرئيــس 
عبــر االقتراع املباشــر من قبل 
الشعب ســيمنع ان يكون حتت 
البرملان وهو مــا يتوقع  رقابــة 
ان يتجه باالقليــم الى النظام 
ينتج  املعالم  سيئ  الدكتاتوري 
عنه املزيد من االزمات املشكالت 
ويؤدي الى بروز التفرد والهيمنة 

الشخصية واحلزبية. 
الفســاد  ان  صابــر  واضــاف 

واحملســوبية ورقة قوت الشعب 
وتبديــد ثرواتــه الهائلة ووقوع 
هائلة  ديون  طائلة  االقليم حتت 
الســابقة كان  املرحلة  خــالل 
نتيجة للتفرد والهيمنة احلزبية 
والشخصية على مقاليد احلكم 
في كردســتان وان بقاء الوضع 
كما هو ســيمنع بناء حكومة 
قوية قادرة على محاربة الفساد 

واجراء اصالحات حقيقة.
وتابع ان الدستور العراقي ينص 
على ان نظــام احلكم في البالد 
وجود  وان  رئاسيا،  وليس  برملاني 
نظام حكم رئاسي في االقليم 
الينســجم مع روح الدســتور 
العراقي، الــذي يعد املرجع في 
في  القوانني  وصياغة  تشــريع 
العراق واقليم كردســتان على 

حد سواء.
وبعد عامني على تعطيل عمل 
برملان كردستان وعودة عمله في 
11 من متوز املنصــرم اقر برملان 
كردســتان قانــون للعام 2018 
باالغلبية اخلاص بتعليق وجتميد 
منصب ومؤسسة رئاسة اقليم 
كردستان الذي تالف من 6 مواد.

ونص املادة االولــى من القانون 
انتخابات  اجــراء  تاجيــل  على 
رئيس اقليم كردستان واجرائها 

مع انتخابات برملان كردســتان، 
من  الثانية  املــادة  نصت  بينما 
صالحيات  توزيع  علــى  القانون 
على  االقليــم  رئيس  منصــب 
رئاسة حكومة االقليم والبرملان 

والسلطة القضائية. 
الثالثة من القانون  املادة  وتنص 
على ان تعمل الدورة اخلامســة 
كردســتان  لبرملــان  احلاليــة 
منصــب  مصيــر  حتســم  ان 
رئيــس االقليــم علــى ضــوء 
املعاييــر العامة والتشــريعات 

الدستورية.
وبينما بــدات جولة جديدة من 
حكومة  تشــكيل  مباحثــات 
الفائزة  االحــزاب  بــني  االقليم 
الدميقراطــي  احلــزب  بقيــادة 
الكردســتاني اكبــر االحــزاب 
الدميقراطي  واعــالن  الفائــزة، 
استعداده العادة تفعيل منصب 
رئيس االقليم وانتخابه من قبل 
برملــان االقليم مزيال بذلك اكبر 
اتفاق  امام  تقــف  عقبة كانت 
االطراف السياســية على تغير 
نظــام احلكم من رئاســي الى 

برملاني في االقليم.
العلوم  اســتاذ  اشــار  بــدوره 
السياســية اســماعيل احمد 
اجلديد  للصبــاح  في تصريــح 

ان برملان كردســتان شــرع في 
دورتــه الســابقة قانــون رقم 
املــادة  وهــي   2015 للعــام   4
اخلاصة بتشــريع دستور اقليم 
لالستفتاء  وعرضه  كردســتان 
امام الشــعب، ونــص القانون 
علــى تشــكيل جلنة مــن 21 
خبيرا ليعملوا في مدة اقصاها 
890 يوماً على كتابة مســودة 
دســتور دائم القليم كردستان، 
واردف اال ان اخلالفات السياسية 
السياسية  القوى  توافق  وعدم 
ادى الى تعطيــل عمل اللجنة 
وفشلها في االنتهاء من كتابة 
مسودة الدستور الدائم القليم 

كردستان.  
واضاف ان اغلب املؤشرات تتجه 
القبلة في  احلكومــة  ان  الــى 
االقليم ســتكون للمرة األولى 
خاليــة من القوى اإلســالمية 
رغم  علمانيــا،  زيا  وســتلبس 
أن دوافع اســتبعاد تلك القوى 

سياسة وليست إيديولوجية.
وكانت املباحثــات التي يقودها 
احلــزب الدميقراطــي وزياراتــه 
املتتاليــة الى االحتــاد الوطني 
التغيير  وحركة  الكردســتاني 
بهدف  إسالميتني  غير  كقوتني 
مشاركتهما في احلكومة وعدم 

إالء اهتمام باالحزاب االسالمية، 
رغبته مبشــاركة  عدم  أظهرت 
احزاب االســالم السياسي في 

كومة االقليم املرتقبة.
وال يريــد احلــزب الدميقراطــي 
أغلبية  ميلك  الذي  الكردستاني 
)45( مقعدا فــي البرملان تكرار 
حلكومة  الســابقة  التجربــة 
القاعدة العريضة والتي مت طرد 
غادرها  ثم  التغيير منها  حركة 
االحتــاد اإلســالمي واجلماعــة 
اإلسالمية، اذ كانت توشك على 
املالية  األزمة  التصدع بســبب 

واملشكالت السياسية.
وقــال فاضل بشــارتي العضو 
القيادي فــي احلزب الدميقراطي 
ملوقــع نقاش، لن »نكــرر جتربة 
الثامنــة  الوزاريــة  الكابينــة 
حسب  األحزاب  إشراك  وسيتم 
حجمها، وقد فشــلت األحزاب 
اإلســالمية فــي االنتخابــات 
وانخفضــت نســبة مقاعدها 
وأصواتها وبالتالي من الطبيعي 
ان ال تشمل دائرة املشاركة في 

احلكومة القوى اإلسالمية«.
ولم يبلغ احلزب الدميقراطي حتى 
رسميا  االسالمية  اجلماعة  اآلن 
بأنه ليس مع مشــاركتها في 
احلكومة، اال انه يبدو ان شروط 

املشــاركة هي اكبــر من رغبة 
للمشاركة  اإلسالمية  اجلماعة 

في احلكومة.
وكمــا يبدو فــأن دوافــع عدم 
إشراك اإلسالميني في احلكومة 
ايديولوجية، بل  هــي ليســت 
سياســية باعتبــار ان احلــزب 
الدميقراطــي قلق مــن طريقة 
تعامل اجلماعة اإلســالمية في 

احلكومة السابقة.
وقــد دفــع اجلــدال احلامي بني 
احلــزب الدميقراطــي وحركــة 
حول  الوطني  واالحتــاد  التغيير 
تشكيل احلكومة و عدم حسم 
للموضوع  العريضــة  اخلطوط 
الى  األحــزاب  تلك  مســؤولي 
احلديــث بصعوبة عــن منحى 
املفاوضات خشية أن تقلب احد 
التصريحــات معادلة املباحثات 

وتعيدها إلى الصفر.
وفــي حــال عــدم مشــاركة 
اجلماعة اإلسالمية في احلكومة 
املعارضــة  جبهــة  ودخولهــا 
سينقســم ميدان الصراع بني 
جبهتني أوالهمــا هي معارضة 
ذات غالبية إســالمية والثانية 

ستكون حكومة علمانية.

اقليم كردستان يعتزم تشريع دستور دائم 
يعتمد النظام البرلماني أساسا للحكم

عقب األزمة التي خلفها منصب رئاسة االقليم

برملان كردستان

كانت اغلب القوى 
واالحزاب السياسية قد 
قدمت في حزيران عام 
2015 مشروعا لتعديل 
قانون رئاسة االقليم، 
االمر الذي رفضه 
الحزب  الديمقراطي 
وقرر اغالق مبنى 
برلمان كردستان 
وتعطيل عمله لمنع 
تمرير القانون
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صادقــون ال مقعــد واحــد لها فــي مجالس 
احملافظات في حني لها 15 مقعدا في البرملان.

دولة القانون لها عشــرات املقاعد في مجالس 
احملافظــات في حــني لها عشــرون مقعدا في 

البرملان.
الوطنيــه له فــي مقاعد مجالــس احملافظات 

أضعاف عدد مقاعدها في البرملان.
القرار له في مجالس احملافظات أضعاف ما لديه 

من مقاعد في البرملان
كتلة احلــل لها مقاعــد في البرملــان أضعاف 

مقاعدها في مجالس احملافظات.
واالمر ذاته يقال عن كتل سياســية اخرى ممثلة 
بالبرملان بشــكل كبير في حني انها ممثله بأقل 
من ذلك في مجلس احملافظات وكتل اخرى ممثلة 
بشكل قليل في البرملان ولها مقاعد كثيرة في 

مجالس احملافظات.
ذلك يعني ان التشكيلة السياسية في مجالس 
احملافظات هي غير التشــكيلة السياسية في 

البرملان والعكس صحيح.
بالبرملان  املمثله  السياســيه  الكتل  لذلك فأن 
وليس لهــا متثيل في مجالــس احملافظات وفي 
مقدمتهــا كتلة صادقون متيــل الى انهاء عمل 
مجالــس احملافظات في حــني ان كتلــة دولة 
القانون ستخسر اغلبيتها احلالية في مجالس 
احملافطــات مثال لو مت اجراء انتخابات ألن احتمال 
فقدانها لألغلبية في مجالس احملافظات للكتل 
االخــرى اجلديدة التي ليس لها متثيل في اجملالس 

ككتلة صادقون مثالً.
٢- ان عمر مجالــس احملافظات انتهى قبل اكثر 
من ســنة ونصف الســنة وفقدت شــرعيتها 
االنتخابية الن الشعب انتخبها ملدة اربع سنوات 
في حني استمرت هذه اجملالس ملدة تصل الى ست 
ســنوات لذا انها فقدت شــرعيتها االنتخابيه 
الشــعبية وفقدت شرعيتها الدســتورية ألن 
الدستور يوجب االنتخاب والتصويت وليس قرارا 
من احلكومة أو البرملان الذي لم يســتطع متديد 
خدمته ليوم واحد  فقــط في حني مدد جملالس 
احملافظــات ضاربا عرض احلائط بارادة الشــعب 

باالنتخاب واالحكام الدستوريه.
٣- يتطلب املوضوع الســرعة فــي اصدار قرار 
بتســريح مجالس احملافظــات الن بقاءها غير 

دستوري وغير شعبي.
٤- ملــاذا مفوضية انتخابات كردســتان عملت 
االســتفتاء خالل ايام وملــاذا مفوضيتنا تتعلل 
انتخابات  بعدم قدرتها وباالمكان تولي القضاء 
احملافظــات بدال من مفوضيــة االنتخابات التي 

ذكرت عجزها عن ذلك.
٥- الدستور في املادة )122( منح مجلس احملافظة 
صالحية واحدة فقط هــي انتخاب احملافظ من 

دون اية صالحية اخرى.
٦- ان تسريح مجالس احملافظات حلني االنتخابات 
اجلديدة لــن يؤثر علــى اخلدمــات الن هذه من 

اختصاص احملافظ فقط. 
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تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

تســببت فتوى ملفتــي اجلمهورية مهدي 
الصميدعي حترم االحتفال برأس الســنة 
امليالدية، بغضب عارم وســخط شديدين 
انعكسا في االستنكار الرسمي والشعبي 
لهــذه الفتــوى التــي اثــارت حفيظات 
املســيحيني واملســلمني وباقــي أطياف 
الفتوى  وادانتة املفتي ملا تسببه  الشعب، 
التي وصفت على املســتوى الرسمي بال) 
هوجاء غير املوزونة ( من تفتيت للنســيج 
اجملتمعي العراقي وللدين على حد ســواء، 
األمر الذي أدى الى مطالبات بإحالة املفتي 
الى احملاسبة القانونية، سيما بعد شجب 
البطرياركيــة الكلدانية، وديــوان الوقف 
الســني على املستوى الرســمي، ونواب 

ميثلون املستوى الشعبي.
العراق  الكلدانية في  البطركية  وشجبت 
والعالــم التي يرأســها الكردينال لويس 
رؤفائيــل ســاكو، الفتوى التــي اصدرها 
العراقيــة مهــدي  اجلمهوريــة  مفتــي 
بأعياد  االحتفال  حرمة  بشأن  الصميدعي 
رأس الســنة امليالديــة، في بيــان تلقت، 
الصباح اجلديد نســخة منه، إن »املعروف 
عن رجــل الدين من اي ديــن كان ان يدعو 
الــى االخّوة والتســامح واحملبة وليس الى 
الفرقة والفتنة. من يتبنى كذا خطاب هو 
شــخصية غير مكتملة«، مبينة انه »من 
املؤسف ان نسمع كذا ادبيات مستهلَكة 

بني حني وآخر«.
وطالبــت احلكومة العراقيــة بـ«متابعة 
هكــذا خطابــات ومقاضــاة مرّوجيهــا 
خصوصاً عندما تصدر من منابر رسمية«، 
مبينة ان »هــذه مفاهيم خاطئة وخبيثة 
باالديان.  الصحيحة  املعرفــة  عن  وبعيدة 
فشــعوبنا اليــوم بحاجــة الــى تعميق 
القواسم املشتركة مبا يُسهم في حتقيق 
العيش املشترك وليس التخوين والتكفير 

واحلّث على الكراهية«.
 وفي الســياق، اصدر ديوان الوقف السني، 
الســيد  االحتفــاالت مبولد  بيانا بشــأن 
املســيح )عليه الســالم(، تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، وصف فيــه الديوان 
للمســيحيني  املســيئة  التصريحات  ان 

»الهوجاء غير املوزونة«.

وقال رئيس الديوان عبد اللطيف الهيميم 
فــي البيــان : »تابعنــا بأســف عميــق 
التصريحات املســيئة للمســيحيني من 
أبناء شعبنا العراقي الكرمي في عيد ميالد 
والسالم«،  الصالة  عليه  املســيح  السيد 
مبينا انها »تصريحات خارجة عن املعقول 

واملقبول واملألوف واملعروف«.
واضــاف ان »هذه التصريحات ال متثل ديوان 
الوقف الســني بجميع منابــره وأفكاره 
الوطنية،  الوحدة  ترســيخ  وتوجهاته في 
التــي كان للمســيحيني الســبق فــي 
وجودهــم التاريخي علــى أرض الرافدين 
مــن خالل أبائهــم الكلدان واآلشــورّيني، 
بحضارتنا التي عّلمــت أهل األرض كيف 
مُيســكون قلماً ويتنّفســون هواء احلرية، 
البابلية والســومرية واألكدية واآلشورية، 
وجنائنه املعلقة، وقصر اإلمارة، ومســلة 
حمورابي، وأسد بابل، وملحمة جلجامش، 
وشــارع املوكب، الذي عبــرت فوقه خيول 

نبوخذ نصر وعربات البابليني«.
وتابع ان »مثل هــذه التصريحات الهوجاء 
غير املوزونة وال املقفاة وال املنضبطة تعيدنا 
والفتنة  والتحريض  الكراهية  خطاب  إلى 
ورفض اآلخر، وال متثل التعايش املشترك بني 
قومياتهم  شــرائعهم  بجميع  العراقيني 
ومذاهبهــم،  وطوائفهــم  وأطيافهــم 
عربهم وكردهم وتركمانهم، شعب واحد 
تقاسم الســّراء والضّراء منذ أن تشكلت 
هوية العراقّي من الدم املنســاب من ألوان 
الطيف كلها، يوم شّقت األرض في العراق 
نخلة، فصارت حزمة الطيف أمنت من حزم 

العصّي«.
واكد الهميم »اننا لســنا مستغربني من 
هــذه التصريحات التي تصــدر عن هؤالء 
األشــخاص، فمثلما هــم يُحّرمون علينا 
االحتفــال مبولد فخر الكائنات وســّيدها 
نبّينا األكــرم محمد بن عبــد اهلل صلى 
اهلل عليه وســلم جندهم اليــوم يُحّرمون 
االحتفــال بعيد الســيد املســيح عليه 
الســالم«، الفتا الى اننا »ال ننســى قصة 
عنقود العنب الذي قدمه عّداس النصراني 
إلى نبّينا محمد حــني خروجه صلى اهلل 
عليه وسلم من مكة إلى الطائف يلتمس 
النصرة مــن ثقيف، فكان ذلــك العنقود 
والتعايش  والتســامح  للمحبــة  مثــاالً 

املشترك على طوال احلقب والعصور«.

وتابــع »أَوَ لم يهاجر املســلون األوائل بعد 
أن ضاقت عليهم األرض مبا رحبت واتســع 
الظلــم في كل مــكان، ينشــدون األمن 
لدى النجاشي املســيحّي ملك احلبشة«، 
موضحــا »اننــا في هــذه اللحظــة نود 
التذكير إلــى أن الدين واحــد وإن تعّددت 
الشرائع اإلسالمية واملسيحية واليهودية 

والصابئية بالنص القرآني الكرمي«.
وبــني الهميم »كما نود التذكير أن هنالك 
العديــد مــن املســميات والعناوين التي 
ظهرت ما بعد االحتالل جلهات وأفراد تدعي 
متثيلها املذهبي والديني والشــرعي ألهل 
، وهي جتمعات وأحزاب  الســّنة واجلماعة 
ومؤسســات مجتمع مدنــي خارجة عن 
اإلطار الرســمي لديوان الوقف الســني، 
وأن جميــع ما يصــدر عنها مــن بيانات 
وتصريحــات ومواقف إمنا متثلها بشــكل 
شخصي ولســنا معنّيني بها ال من بعيد 

وال من قريب«.
كمــا اســتنكرت رئيــس كتلــة اجمللس 

االشوري  الســرياني  الكداني  الشــعبي 
في البرملان ريحان ايوب، االحد، و«بشــدة« 
موقف مهدي الصميدعي بشأن االحتفال 
امليالد،  و اعيــاد  امليالديــة  برأس الســنة 
مطالبة اياه بتقدمي اعتذار رســمي واتخاذ 
كافة االجــراءات القانونية والدســتورية 

بحقه مبوجب القانون. 
وقالت ايــوب، في بيــان تلقــت الصباح 
اجلديد نســخة منه: »نســتنكر وبشدة 
موقف مفتي مهــدي الصميدعي مفتي 
اجلمهوريــة حول االحتفال برأس الســنة 
يســوع  الطفل  ميــالد  واعياد  امليالديــة 
املســيح في مغارة بيت حلم«، موضحة أن 
»هذا اخلطاب املتشنج والعنصري ال يتالءم 
وينافي  الدولية  واملواثيق  الدستور  روح  مع 
مع كل ما يقال في العــراق من التعايش 
الســلمي وتقبل االخر واليخــدم اجملتمع 

العراقي املتنوع قوميا و دينياً«.
وأضافت »لو ال مثل هــذه اخلطابات وهذا 
النهج ملا رأى الشــعب العراقي كل هذه 

ويالت ومأسي سواء على يد تنظيم داعش 
واخواتها«، مطالبة »اجلهات املسؤولة في 
الدولة ببيان رأيهم وانهاء هذا اخلطاب غير 

املسؤول«.
وتابعت »نحن كنواب الشــعب ســيكون 
لنــا موقف حاســم مع هــذه اخلطابات 
التي التخدم الســلم االهلي فــي البلد، 
وعليــه البد من تقدمي اعتذار رســمي من 
الشخص املسؤول واتخاذ كافة االجراءات 
املفتي مهدي  القانونية والدستورية بحق 
الصميدعي مبوجب القوانني العراقية التي 
تنبذ روح الكراهية بني مكونات الشــعب 

العراقي«.
ومن جانبها استشــهدت كتلــة بابليون 
النيابية بآيات من القرآن الكرمي تكرس لنبذ 
الفرقة وتؤكــد التوحيد هلل في ردها على 
حديث مفتي العــراق مهدي الصميدعي، 

كما طالبته باالعتذار او احملاسبة قانونيا.
وقالت الكتلة في بيان تلقت الصباح اجلديد 
نسخة منه انه »في الساعات األولى بعد 

خطبة اجلمعة للشيخ مهدي الصميدعي 
في مســجد أم الطبول فــي بغداد، بدأت 
تصلنا أخبار وصور أنــه يكّفر ويحّرم على 
أعيادهم،  املسيحيني  مشاركة  املسلمني، 
ولم نصّدق حلســن الظــن مبقامه، جعلنا 
نعتقــد أن تلك شــائعات مغرضة بهدف 
التسقيط اإلعالمي ملن يعتبر نفسه مبثابة 
»مفتي حسب ما يدعي »، مبينة انه »بعد 
ذلك، نشرت صفحتهم بالفيديو ما قاله، 
حيث سمعنا وشاهدنا ووجدنا أنفسنا في 

صدمة وذهول«.
واضافت »خالل صياغتنــا لهذا البيان فال 
زلنا ال نصّدق فعالً أن أي رجل دين له صفة 
رسمية قد يتبنى خطاباً من هذا النوع، في 
أرض دفع فيها املســيحيون دمهم بسبب 
هذه اخلطابات«، متســائلة »ماذا سيتوقع 
االنسان البســيط، اذا كان الشيخ وأمام 
الكاميرات يقــول بال خجل مــا قاله وان 

خطابه يعطي شرعية لقتلنا«.
وتابعــت ان »خطــاب تكفيــري من منبر 
يفترض ان ميّثل ســّنة العراق التي قدمت 
ذو حدين،  وقاومت سيف  تضحيات كبيرة 
حــّد التكفير وحــّد التشــويه، ملصلحة 
من هذا اخلطــاب«، مخاطبة الصميدعي 
بالقول »من قال لك ان التشــدد هذا ميّثل 
أهلنا وإخوتنا وأبناء جلدتنا وبالدنا وشعبنا 
العراقيني، فهذا  الســّنة  املســلمني  من 
والسنة  والكراهية  التعصب  ميّثل  خطاب 

منها براء«.
واكدت الكتلة ان »هناك عشــرون آية بل 
أكثــر، عن محبة املســيحيني وقدســية 
املســيح، فلماذا لم تســتذكر قول كتاب 
املقدس القرآن الكرمي )»جتدن أقربهم للذين 
آمنوا الذين قالوا إّنا نصارى(«، متســائلة 
»ملاذا الكراهية؟ أي رســالة ترسلونها الى 
املســيحي العراقي؟ وإلــى العالم؟ وانتم 
ال متثلون نفســكم بل موقعكم. هل هذا 
خطاب بغدادي مسالم يا سماحة خطيب 

أحد أبرز منابر بغداد؟«.
وبينــت »لــن نرد عليــه من بــاب الدفاع 
العقائدي املســيحي لنقول اننا لسنا من 
املشركني... لن نخبره أننا نردد في كنائسنا 
فعل اإلميان ونقــول: نؤمن بإله واحد خالق 
الســماوات واألرض... لن نعلمــه أننا دين 
القــرآن الكرمي  بآيات  توحيدي، ســنذكره 
التــي مجدت املســيح ومولــده املبارك، 

ليفهم ســماحته، أن املســلم احلقيقي، 
ال ميكــن أال يحتفل مبولد عيســى )يقول 
القــرآن الكرمي »وَإِذْ َقالَِت امْلاَلَئَِكُة يَا َمرمَْيُ إِنَّ 
ــَرِك وَاْصَطَفاِك َعلَى  اهللَّ اْصَطَفاِك وََطهَّ
نَِســاء الَْعامَلنِي، وِذْ َقالَِت امْلاََلئَِكُة يَا َمرمَْيُ إِنَّ 
ِك بَِكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه امْلَِسيُح  ــرُ َ يَُبشِّ اهللَّ
نَْيا وَاآْلِخرَِة  ِعيَســى ابُْن َمرمَْيَ وَِجيًها ِفي الدُّ
وَِمَن امْلَُقرَّبنَِي، َيَُكلُِّم النَّاَس ِفي امْلَْهِد وََكْهالً 

احِلنِي«. وَِمَن الصَّ
واشارت الى »اننا ســنكتفي بالتذكير أن 
يسوع املســيح أي النبي عيسى إبن مرمي 
عليه وعلى أمه الســالم، مذكور عشرات 
املّرات حيــث يحوي القرآن الكرمي ســورة 
املقدس،  املســيح وسّره  كاملة ألعجوبة 
وســورة كاملة لنســل أمه »آل عمران« 
ســورة على اســمها »مــرمي«، كما ذكر 
متكرر في كل من سورة البقرة، والنساء، 
واألنعــام، والتوبــة، واألنبيــاء، واملؤمنون، 
واحلديد،  والزخــرف،  والشــورى،  واألحزاب، 

والصف، والتحرمي«.
ولفتت الى »اننا كعراقيني وكمســيحيني 
و املســلمني الســنة والشــيعة نطالب 
فوراً إما باعتذار وتوضيح، وإما باســتقالة 
عن املنبر البغــدادي العراقي، وإما نعتبره 
موقف رسمي وحتريض فتنوي يصّنف في 
خانة التكفير«، موضحة »اننا لن نرد على 
كراهيته مبثلها، بل ســنلجأ إلى القانون 

ونحاسبه«.
واكدت ان »هذا أمر ال يُســَكت عنه، ليس 
ألننا مســيحيني وحســب وليــس ألجل 
املسيحيني فقط، بل ألجل اإلسالم ورسالة 
العراق  وحدة  وألجل  واملســلمني،  اإلسالم 

وهويته ومستقبل العراقيني«.
وكان الصميدعي قــد افتى، خالل خطبة 
صالة اجلمعة فــي )28 كانون االول 2018(، 
بحرمــة االحتفــال بأعياد رأس الســنة 

امليالدية.
كما اشار رئيس ديوان الوقف الشيعي في 
العراق وكالة عالء الهندي، الى ان االحتفال 
مبولد املسيح ورأس السنة امليالدية ذريعة 

ملمارسة الفساد والفجور. 
وولدت تلك اخلطابات ردود فعل رافضة من 
قبل سياســيني وناشطي مواقع التواصل 
االجتماعي، الذين شــددوا على ضرورة بث 
روح التســامح واحملبة بني اطياف الشعب 

العراقي.

مهدي الصميدعي افتى الجمعة بحرمة االحتفال برأس السنة الميالدية..

مطالبات بإحالة مفتي الجمهورية الى القضاء واعتبار فتواه تكريسا للتعصب والكراهية

مهدي الصميدعي
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جامعة ميسان..ورشة 
عمل لبرنامج رسم 
الخرائط الزراعية

مذكرة تفاهم لتبادل 
الطاقة الكهربائية بين 

العراق واألردن

تفعيل الدور الرقابي 
على الشركات التجارية 

الوطنية واالجنبية

االصالح والبناء ينتظران 
حكم القضاء حلسم نزاع 

"محافظ بغداد"
"مجلــس  أن  إلــى  ويذهــب، 
صالحية  لــه  ليس  احملافظــة 
باتخــاذ قــرار بإلغــاء انتخاب 
محافــظ، امنا ذلــك يقع على 

عاتق القضاء فقط".
"صــدور  أن  الســاعدي،  وأورد 
مرســوم من رئيس اجلمهورية 
أو  اجلزائــري  اي مــن  بتعيــني 
لبغداد  محافظــاً  الشــويلي 
القضاء  حســم  على  موقوف 
الطعــن  دعــوى  االداري 

باجللستني".
وأفــاد، بــأن "رئاســة مجلس 
احملافظة ممثلة برياض العضاض 
ارتكبت مخالفة قانونية كونها 
قامت بتأجيل جلســة انتخاب 

الشويلي قبل ســاعات قليلة 
التواصل  من عقدها عن طريق 
بني  يربط  الــذي  االجتماعــي 
االعضاء، في حني ان السياقات 
تفرض بأن يكــون التبليغ قبل 

يوم كامل في اقل تقدير".
ومضــى الســاعدي، إلــى أن 
جلسة  بعقد  مضوا  "االعضاء 
كون بغــداد حتتــاج إلى تقدمي 
خدمات وأن رئاســة اجمللس لم 

تكن حيادية في قراراتها".
لكن عضو اجمللــس عن حتالف 
يجّد  املطلبــي،  ســعد  البناء 
أن "جلســة انتخــاب اجلزائري 
الدســتورية  االطر  وفق  كانت 

والقانونية".
وتابــع املطلبــي، أن "جميــع 
مقومــات الشــرعية كانــت 
االشــراف  مثــل  موجــودة 

القضائي علــى العملية التي 
بتواجد اعضاء  حصلت ايضــاً 

في مجلس النواب".
"الرئاســة  أن  إلــى  ولفــت 
الشــرعية جمللس احملافظة هي 
االنتخاب في  اجرت عملية  من 
اجواء دميقراطيــة تتوافر فيها 

النصاب الكامل".
وبني املطلبي أن "طلباً مت تقدميه 
بتأجيل  اجلزائري  انتخــاب  قبل 
لعدم  رفضه  مت  لكن  اجللســة 

وجود مبرر له".
وزاد، أن "مجلــس احملافظــة مت 
فيها مناقشة جميع االجراءات 
التــي مت اتخاذهــا مــن قبــل 
انتخاب  ومنها  االصالح  حتالف 
الشــويلي ومت التوصل إلى انها 

غير شرعية ومت الغاؤها".
ومضــى املطلبي، إلــى أن "اي 

معتــرض ميكــن لــه اللجوء 
إلــى القضاء من أجل حســم 
ما  نحتــرم  وســوف  املوضوع 

سيصدر عنه".
إلى ذلك، ذكــر اخلبير القانوني 
محمــد علي أن "النــزاع على 
منصــب محافظ بغداد معقد 
للغايــة كون هنــاك انتخابني 
مت اجراؤهمــا كل منها متخض 

عنها اختيار شخص".
"حســم  أن  علــي،  وأضــاف 
النزاع ســيكون امام محكمة 
وفق  وذلــك  االداري،  القضــاء 
قانون مجالــس احملافظات غير 

املنتظمة باقليم".
ونوه، إلى ان "التوقعات تشــير 
بأن يصــدر القضاء االداري قراراً 
بالغاء اجللســتني ســواء التي 
مت فيهــا انتخاب الشــويلي أم 

اجلزائري".
ويعتقــد علي، بــأن "هذ احلل 
االمثل من أجل حســم النزاع، 
من خــالل فتح باب الترشــح 
أن يتــم منح  مجــدداً علــى 
حتالف  إلــى  احملافظ  منصــب 

ونائبه إلى التحالف االخر".
يشــار إلى أن محافــظ بغداد 
السابق عطوان العطواني كان 
قد قدم استقالته إلى مجلس 
عضواً  انتخابه  بعــد  احملافظة 

في مجلس النواب.
 

النفط تنفي وجود بنزين 
ملوث وتؤكد حرصها على 

جودة البنزين املنتج
في  املعنية  اجلهــات  وأبــالغ   ،
الوزارة التخاذ االجراءات املتبعة 
العقد مــع اجلهة  على وفــق 

اجملهــزة ، وهــذا مــامت أتخاذه 
كانت  حوضية   )11( بخصوص 
تنقــل البنزيــن مــن املصفى 
في  تفريغه  لغــرض  املذكــور 

املستودع .
واضــاف املدير العــام انه بعد 
الفحــص  عمليــات  أجــراء 
الروتينية وجدت أدارة املستودع 
اقل  اوكتاين  بعــدد  املنتج  بان 
مــن "85"، وليس الن "البنزين" 
، مناشــداً جميع  كان ملوثــاً 
الدقة  توخي  املعنيــة  اجلهات 
تــداول  قبــل  واملوضوعيــة 
املعلومات التي تعنى بالشــأن 
النفطي منعاً لالرباك الذي قد 
التصريحات  تلك  به  تتســبب 
للمواطنني والرأى العام ، وذلك 
لعدم وجود عالقة بني "امللوثات 

" وعدد "االوكتاين ". 

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

أعرب صحفيون وناشطون موصليون 
عــن امتعاضهم مــن الدعوات الى 
مقاطعــة اعياد املســيحيني ورأس 
الســنة، عادين انهــا ال تعني اهالي 
نينوى بشيء، داعني االجهزة الرقابية 
الخــذ دورهــا ومحاســبة كل من 
يسعى لزرع الفتنة حتت الفتات دينية 
وطائفية، مشــددين على ان العراق 
االجتماعي  التماسك  لتعزيز  يحتاج 
عقــب االنتصار العســكري الكبير 
على تنظيم داعش االرهابي وافكاره 

املتطرفة.
وكان مفتــي اجلمهوريــة العراقية، 
مهدي الصميدعي قد قال في وقت 
ســابق انه "ال يجوز االحتفال برأس 
السنة وال التهنئة لها وال املشاركة 
فيها، قــال ابن القيــم رحمه اهلل؛ 
من هنــأ النصارى في أعيادهم كمن 
هنأهم في السجود لصلبانه" وجاء 
ذلــك تعليقاً على إعــالن احلكومة 
العراقية يوم 25 كانون األول من كل 
عام عطلة رســمية مبناســبة عيد 
املســيح، على عكس  السيد  ميالد 
إقليم كردســتان الذي اقّرها عطلة 

شاملة منذ سنوات عديدة.
وقال الصحفي والناشــط املوصلي 
عماد عبــود في حديث الى "الصباح 
اجلديد" ان "اهالــي محافظة نينوى 
غير معنيني بالدعوات التي انتشرت 
بشكل مؤســف من قبل شخص او 
شــخصني والتي يدعون من خاللها 
لعدم مشاركة املسيحيني اعيادهم 
وتهنئتهم، وهذه الثقافة غريبة على 
وعلى  عام  العراقيني جميعا بشكل 
اهالي نينوى بشــكل خــاص والتي 
نتعايــش فيها منذ مئات الســنني 
مع االحبة املســيحيني سواء داخل 
املوصل او في البلــدات القريبة في 

سهل نينوى".
اعــّد هكذا  "انا شــخصيا  واضاف 
طائفية  فــن  زرع  مبنزلــة  دعــوات 
واختالق حواجز نفسية بني العراقيني 
من شــتى االنتمــاءات الدينية، وال 
الكرام،  بان متر مرور  ميكن الســماح 
اليوم، سيدفع  الن الســكوت عنها 

باطــراف اخرى الى اصــدار دعوات او 
حتى فتاوى اكثر تطرفا رمبا،  مما يسيء 
للنســيج االجتماعي العراقي الذي 
يعانــي اصال من اثار حــرب طائفية 

اعقبتها هجمة داعش الهمجية".
من جانبــه قال الناشــط املوصلي 
"الصباح  لـــ  الطائي  لقمان عمــر 
اجلديد" ان "املسيحيني مكون اصيل 
وعريق سواء في العراق او نينوى، وان 
وتقدمي  احتفاالتهم  في  مشاركتهم 
التهاني لهم في اعيادهم مســالة 
طبيعيــة ومتوارثــة لدينــا، وال جند 
اي حرج في ذلك، بــل ان عدم تقدمي 
اعيادهم  وزيارتهم في  التهاني لهم 
قد يســبب لنا احراج اجتماعي مع 

اصدقائنــا املســيحيني الذين كانوا 
جيرانــا لنــا مبنطقة الســاعة في 

املوصل القدمية، سابقا".
مقاطعــة  عــن  "احلديــث  وتابــع 
املســيحيني في اعيادهم هو حديث 
وغيــر مقبول  اطالقا،  متــوازن  غير 
بالنســبة لنــا، وال يتــالءم بتاتا مع 
ما درجنــا عليه في نينــوى عموما، 
حيث اننــا نتبادل معهــم التهاني 
في اعيادهم كمــا يبادلوننا التهاني 

باعيادنا".
انــه "ينبغي  الى  واشــار الطائــي 
احلكومة  فــي  اخملتصــة  باجلهــات 
العراقية ســن قوانــني ضد كل من 
يطلق تصريحــات ذات ابعاد طائفية 

ويســعى مــن خاللها الــى التأثير 
على التالحــم الوطني واالجتماعي 
واننا  العراق، خاصــة  بني مكونــات 
في امــس احلاجة لتقويــة االواصر 
والبحث عن املشتركات  االجتماعية 
وليس التركيــز على نقاط االختالف 

في العقائد والعادات".
وكان رئيــس الديــوان عبد اللطيف 
الهميم قد اعلن في بيان له، "تابعنا 
بأســف عميق التصريحات املسيئة 
شــعبنا  أبناء  مــن  للمســيحيني 
العراقي الكرمي في عيد ميالد السيد 
والســالم”،  الصالة  عليه  املســيح 
مبينــا انها “تصريحــات خارجة عن 
املعقول واملقبول واملألوف واملعروف”.

واضــاف ان “هــذه التصريحــات ال 
متثــل ديوان الوقف الســني بجميع 
منابــره وأفــكاره وتوجهاتــه فــي 
ترســيخ الوحدة الوطنية، التي كان 
وجودهم  في  الســبق  للمسيحيني 
التاريخــي علــى أرض الرافدين من 
واآلشــورّيني،  الكلدان  أبائهم  خالل 
األرض  أهل  عّلمــت  التي  بحضارتنا 
كيف مُيسكون قلماً ويتنّفسون هواء 
احلرية، البابلية والسومرية واألكدية 
واآلشــورية، وجنائنه املعلقة، وقصر 
اإلمارة، ومسلة حمورابي، وأسد بابل، 
املوكب،  وشارع  جلجامش،  وملحمة 
الذي عبرت فوقه خيول نبوخذ نصر 

وعربات البابليني”.

وأكــد ان “مثــل هــذه التصريحات 
الهوجــاء غيــر املوزونــة وال املقفاة 
وال املنضبطــة تعيدنــا إلى خطاب 
الكراهية والتحريض والفتنة ورفض 
اآلخــر، وال متثل التعايش املشــترك 
بــني العراقيني بجميع شــرائعهم 
وطوائفهم  وأطيافهــم  قومياتهم 
وكردهــم  عربهــم  ومذاهبهــم، 
وتركمانهم، شــعب واحد تقاســم 
الســّراء والضّراء منذ أن تشــكلت 
املنســاب  الدم  العراقــّي من  هوية 
مـن ألوان الطيف كلها، يـوم شّقت 
نخلة، فصارت  العـــراق  فـي  األرض 
حــزم الطيف أمـــن مـــن حـــزم 

العصّي".

اهالي محافظة 
نينوى غير معنيين 
بالدعوات التي 
انتشرت بشكل 
مؤسف من قبل 
شخص او شخصين 
والتي يدعون من 
خاللها لعدم 
مشاركة المسيحيين 
اعيادهم وتهنئتهم

موصليون يحذرون من زرع الفتن بين المكونات 
ويدعون األجهزة الرقابية ألخذ دورها

دعوات مقاطعة أعياد المسيحيين: "ال تعني أهل نينوى"

الملف األمني

بغداد – سطو مسلح 
افــاد مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس األحد، بأن مسلحني 
اقتحمــوا منــزالً شــمالي بغداد 
وســرقوا مبلغاً مالياً بعد احتجاز 

ساكني املنزل في احدى الغرف.
"مســلحني  إن  املصــدر  وقــال 
مجهولــني اقتحموا منــزالً ضمن 
منطقة حسينية الراشدية وقاموا 
باحتجــاز افراد العائلــة في احدى 
الغــرف" ، مضيفا أن "املســلحني 
بالفرار  والذوا  مالياً  مبلغاً  ســرقوا 

إلى جهة مجهولة".

ديالى – اختراقات امنية 
اللواء  ديالى  شــرطة  قائد  كشف 
االحد  امس  العبادي  فيصل كاظم 

عن إحباط جتنيد 17 شخصاً بينهم 
أربعة مراهقني من قبل داعش خالل 

العام احلالي .
واضاف العبادي ان "شــرطة ديالى 
مهمة  اختراقات  حتقيق  في  جنحت 
في صفوف داعش خالل 2018 الفتا 
إلى انقاذ 17 شخصاً بينهم أربعة 
التنظيم  يحــاول  كان  مراهقــني 
للقتل  أدوات  ليصبحــوا  جتنيدهم 
واملوت ضد اجملتمــع" ، وبني أن "اربع 
نســاء على صلــة قرابــة ببعض 
تعاونَّ مع  قيادات ومسلحي داعش 
معلومات  وقدمــن  األمنية  القوى 
خاليا  تفكيك  في  اسهمت  مهمة 
خطيرة للغاية خالل العام احلالي ". 

كركوك – عملية دهم 
الشــرطة  في  امني  مصــدر  ذكر 

االحتادية امــس االحد ان قوة امنية 
ضبطت منصــات صواريخ مجهزة 
باحلشــوات داخل مضافــات تابعة 

لداعش االرهابي في احلويجة 
وذكــر املصدر ان" قــوة من الفرقة 
السادســة نفــذت عمليــة دهم 
وتفتيــش في منطقة السوســة 
احلويجة في صالح  التابعة لقضاء 
الديــن" ، مضيفــا ان" العمليــة 
اســفرت عن العثور على مضافات 
عــدد 2 تابعــة لداعــش االرهابي 
بداخلهــا ثالثة منصــات صواريخ 
كاتيوشا مجهزة باحلشوات ومعدة 

لالطالق".

بابل – اعتقال ارهابي 
كشفت مديرية شــرطة بابل عن 
إلقاء القبض علــى أحد املطلوبني 

للقضاء بقضايا اإلرهاب شــمالي 
احملافظة.

وذكرت املديرية إن قوة  مشــتركة 
من شرطة قضاء احملاويل باالشتراك 
مع عناصر  خليــة الصقور ومفارز 
االســتخبارات واألمــن الوطنــي، 
نفذت على ضوء معلومات  دقيقة، 
عملية نوعيــة في منطقة ابو بالو 
ضمن القضاء، أســفرت عن إلقاء 
القبض على متهم على وفق املادة 
(4 إرهــاب(، مطلوب الــى مديرية 
االستخبارات والتحقيقات اجلنائية 

بابل.

صالح الدين – عملية امنية 
الشــعبي  احلشــد  قوات  نفــذت 
وشــرطة محافظة صــالح الدين 
أمنية ملالحقة  االحد، عملية  امس 

فلول داعش في جزيرة تكريت.
وقال مسؤول اســتخبارات احلشد 
في قيــادة عمليات صــالح الدين، 
قحطان مطران "العملية انطلقت 
بناء علــى معلومات اســتخبارية 
دقيقة تفيد بوجود حتركات لعناصر 
داعش في جزيــرة تكريت، ملالحقة 

االرهابيني".
 مبينــا ان "العمليــة انطلقــت 
مبشاركة اللواءين السادس واخلامس 
والثالثــون في احلشــد الشــعبي 
الدين"،  صــالح  شــرطة  وقيــادة 
مضيفا ان "العملية متواصلة حلني 

تأمني املنطقة بشكل كامل" 

االنبار – تفجير عبوات 
اعلــن مركز اإلعــالم األمني امس 
االحــد ان القــوات االمنيــة فــي 

االنبار متكنت من تفجير  محافظة 
40 عبوة ناسفة عبارة عن جليكان 
ســعة 20 لتر و33 عبوة ناســفة 
أخرى عبارة عن صفائح شــكلية، 
خالل عمليــة أمنيــة نفذتها في 

منطقة البو طيبان".
وذكر بيــان للمركز ان قــوة امنية 
4 متهمني،  القبض علــى  القــت 
فيما عثرت على مواد متفجرة في 

احملافظة.
األمنية في  "القــوات  ان  الى  الفتا 
قيــادة عمليات االنبــار متكنت من 
القبض على 3 متهمني في منطقة 
القطانــة وعلى آخــر في منطقة 

الرحالية". 

البصرة – اعتقال متهمني 
كشــف مصدر أمني في شــرطة 

الســبت  امس  البصرة  محافظة 
أن قوة من الشرطة ألقت القبض 
فــي قضــاء الفاو علــى متهمني 
اثنني بســرقة قابلوات وأسالك من 
وضبطت  الكهرباء،  توزيع  شبكات 

بحوزتهما كمية منها.
وقـــال املصـدر إن "قـــوة أمنيـة 
اإلجـرام  مـــن قسم مكافحـــة 
ألقـت القبـض فـي قضـاء الفـاو 
الواقـــع أقصـى جنـوب احملافظـة 
علـــى متهمني اثنـني لتورطهمـا 
بسرقــة قابلـــوات وأسـالك مـن 

شبكـات توزيـع الكهربــاء".
وأضــاف ان املتهميـــن قبــــض 
املشهــــود،  باجلـــرم  عليهمـــا 
مــن  كميـــة  ضبـــط  وتـــم 
املسـروقـة  واألسـالك  القابلـوات 

بحوزتهمـا".

سطو مسلح في منطقة حسينية الراشدية شمالي بغداد * إحباط تجنيد 17 شخصًا من قبل داعش في ديالى
ضبطت منصات صواريخ في الحويجة غربي كركوك * تفجير 40 عبوة بمنطقة البو طيبان جنوبي االنبار

ميسان - الصباح الجديد:
نظمت كلية الزراعة في جامعة ميسان ورشة 
عمــل عن اســتعمال برنامــج الArc GIS في 
رســم اخلرائط الزراعية للمحافظة، مبشــاركة 

تدريسيني ومتخصصني .
وتضمنت الورشــة محاضرة  ألقاهــا الدكتور 
هاشم حنني كرمي، عن نظم املعلومات اجلغرافية 
وأهدافها  واهــم مكوناتها وتطبيقاتهــا   GIS
فضال التعريف بطريقة جمع البيانات وإدخالها 
 attribute(ومعاجلتها بصورها املكانية والوصفية

. ) data
وتهدف الورشــة إلــى إعطاء تصور عــن أنواع 
البيانــات الشــبكية Raster والبيانات اخلطية 
Vector، إضافــة إلى التعريف بواجهة البرنامج 
واهم األدوات املستخدمة فيه وطريقة استدعاء 
البيانــات ســواء كانت نقطة أو مســتقيم أو 

مضلع .

بغداد - الصباح الجديد:
ابرمت وزارة الكهربــاء العراقية متمثله بالوزير 
الدكتــور لؤي اخلطيب مذكــرة تفاهم مع وزارة 
الطاقة والثروة املعدنية االردنية متمثلة بالوزيرة 
املهندســة هالة زواتي، تتضمــن تبادل الطاقة 
الكهربائيــة بني منظومة الكهربــاء العراقية 
املباشــرة، وتســريع  الربط  واالردنية، من خالل 

اإلجراءات املطلوبة بهذا الشأن.
ويُعد هذا الربط اللبنة األساس خللق سوق واعدة 
للطاقة الكهربائية فــي املنطقة، كون العراق 
يعمــل بهذا االجتاه حتت مظلــة األمانة العامة 
للربــط الثماني، فضال عن ان العــراق وموقعه 
اجلغرافي ومنظومته الكهربائية سيكون حلقة 
الثماني، ومنظومة   الربط  الوصل بني منظومة 
الربط اخلليجي الكهربائية من جهة، ودول غرب 

اسيا من جهة اخرى.
يذكــر ان توقيــع مذكرة التفاهــم جاءت على 
االردني  الوزراء  لرئيس  الرســمية  الزيارة  هامش 
عمر الرزاز، والوفد املرافق له، الى العراق، بحضور 

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الدكتور محمد هاشم العاني مع رئيس 
ديــوان الرقابة املالية د. صالح نوري خلف آليات 
تفعيل الــدور الرقابي على اعمال الشــركات 
الوطنية وفروع الشــركات االجنبية املمارسة 
للنشاطات االستثمارية واملالية ودراسة اجلدوى 
وبالتنســيق  احلســابات  وتدقيق  االقتصادية 
مع الديوان ونقابة احملاســبني واملدققني ودائرة 

تسجيل الشركات .
حيــث جرى خــالل اللقاء التأكيــد على دوائر 
الدولــة مبطالبــة الشــركات الوطنية وفروع 
الشركات االجنبية احلصول على اجازة ممارسة 
املهنة من اجلهــات القطاعيــة اخملتصة قبل 

التعاقد معها .
واكد الوزير العاني ان اهمية تنســيق اجلهات 
القطاعيــة مع ديوان الرقابــة املالية لتفعيل 
الدور الرقابــي وصالحياته واختصاصاته فضال 
والتدقيقي عن  الــدور احملاســبي  عن تعزيــز 
طريق التنســيق مع جمعية ونقابة احملاسبني 

واملدققني.
ان الوزارة ومن خالل دائرة تســجيل الشركات 
ستعمل على التنسيق مع ديوان الرقابة املالية 
على تزويدنا باسماء الشركات الوطنية وفروع 
الشــركات االجنبية التي مارســت نشاطات 
تختلف عن نشاطاتها احملددة بعقد التأسيس 
وغيــر احلاصلة على اجازة ممارســة املهنة من 
االجراءات  اتخــاذ  لغرض  القطاعيــة  اجلهات 
القانونية بحقها مــن قبل اجلهات القطاعية 

وصالحية دائرة تسجيل الشركات في الوزارة .
مــن جانبه اكد رئيــس الديوان علــى اهمية 
التنســيق بتعزيز الدور الرقابي وفق صالحياته 

واختصاصاته للحفاظ على املال العام .

موصليون يحذرون من زرع الفنت

بغداد - الصباح الجديد:
بحـــث مديـر عـــام الشركـة 
العامـــة للســكك احلديـــد 
العراقية ســالم جبر سلـــوم 

االحد مع ممثــل غرفة  امـــس 
والوفــد  الصينيــة  التجــارة 
املرافــق لــه مــن الشــركات 
املنضوية معهم اقامة مشاريع 

اســتثمارية لتطويــر قطــاع 
السكك .

وقــال مدير عام الشــركة لقد 
مت تقدمي شــرح موجــز عن اهم 

اخلطط واملشــاريع املستقبلية 
للشركة والرغبة بالنهوض في 
اجلدوى  ذات  واملشاريع  تطويرها 
البضائع  نقــل  االقتصادية في 

واملسافرين .
العـــام  املديـــر  وأضـــاف 
مبوضــوع  التــداول  مت  لقـــد 
للقطــار  الســككي  الربــط 

املعلــق بــني كربــالء والنجف 
مــن خــالل االســتثمار لنقل 
الزائريــن الوافديــن للمدينتني 

املقدستيـن.

مشاريع استثمارية لتطوير السكك مع الصين
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اجراء )2498( غسيل 
كلوي في مركز الشفاء 

خالل شهر

وزير الصحة يستعرض 
واقع التصنيع المحلي 

لالدوية

وزير العمل نسعى الى 
توسيع شمول الفقراء 

باإلعانات االجتماعية

بغداد _ الصباح الجديد:
اجــرى الفريــق الطبــي والتمريضــي في 
مركز الشــفاء لغســيل الكلى الدموي في 
مستشــفى اليرمــوك التعليمــي )2547) 
غســيل كلى لـ )300( مريض خالل شــهر 

تشرين الثاني من العام احلالي 
اليرموك  مستشفــــى  مــــدير  واوضــح 
التعليمي الدكتـــور ســعد حامت احمد  ان 
مركز الشــفاء في مستشفى اليرموك يعد 
من احــد املراكز الكبــرى واملهمة في عالج 
وغســيل الكلى حيث اجــرى املركز )2547) 
غســيل كلوي لـ )300( مريض خالل شــهر 
تشرين الثاني من خالل االحصائيات املقدمة 
من قبل املركــز حيث بلغ عــدد الذكور من 
الذين مت اجــراء عمليات الغســيل الكولي 

(141( مريضا و)159( مريضة
و اكــد مديــر املستشــفى علــى ان املركز 
يقدم خدماته على مدار )24( ســاعة و يقوم 
باســتقبال مرضى الغسيل الكلوي لتثبيت 
بياناتهم من خالل تقسيم جلسات الغسيل 

وتثبيتها في السجالت االحصائية .

بغداد _ الصباح الجديد:
اســتعرض وزيــر الصحة والبيئــة الدكتور 
عالء الدين العلوان مع وفــد رابطة منتجي 
األدوية الوطنية واقع التصنيع احمللي لألدوية 
واملســتلزمات الطبية في العراق والســبل 
الكفيلة إلى دعــم املنتج الوطني وامكانية 

تطويره وتوسيعه.
واستمع الوزير الى املشكالت واملعّوقات التي 
تواجه قطاع تصنيع األدوية في العراق وأكد 
على ضرورة تكــرار هذه االجتماعات وتفعيل 

التواصل مع الوزارة. 

بغداد _ الصباح الجديد:
أكد وزير العمل رئيس هيئة احلماية االجتماعية 
وكالــة الدكتور باســم عبد الزمــان اهمية 
وضع ســقف زمني حلل جميــع معوقات عمل 
اقســام احلمايــة االجتماعيــة، منوها خالل 
ترؤسه اجتماعا موسعا ملديري اقسام احلماية 
االجتماعية في بغــداد واحملافظات الى ضرورة 
عقد ورشة عمل موسعة تتناول كيفية تعديل 
بعض فقرات قانون احلمايــة االجتماعية رقم 
١١ لســنة ٢٠١٤ من اجل التوسع في شمول 

الفقراء. 
الــى العديد مــن املداخالت  الوزير  واســتمع 
تعترض  التــي  واملشــكالت  واالستفســارات 
عمل األقســام وخاصة املتعلقة منها بالبحث 
االجتماعــي ، داعيا الى اهميــة ايجاد احللول 
واملعاجلات املناســبة مع اجلهات املعنية ضمن 

سقف زمني محدد. 
وبني عبدالزمان ان الوزارة جادة خالل املدة املقبلة 
في موضوع حســم االمور الفنيــة التي ترافق 
عملية اجراء البحث االجتماعي لألسر والفئات 
املشمولة املستحقة لإلعانة فضال عن معايير 
استمارة البحث املوضوعة بالتنسيق مع وزارة 
واإلنساني  القانوني  االلتزام  مؤكدا  التخطيط 
من قبل الوزارة جتاه الفئات الضعيفة من اجملتمع 
، مشــددا على اهمية التعــاون مع احلكومات 
احمللية وإبعاد ملف احلماية االجتماعية عن اية 

جهة والعمل بروح الفريق الواحد.

بغداد _ الصباح الجديد:

قيام  عــن  التجــارة  وزارة  اعلنــت 
دائــرة التخطيــط واملتابعة احدى 
بتكثيــف جوالتهــا  تشــكيالتها 
امليدانية فــي عموم احملافظات على 

وكالء املواد الغذائية والطحني .
وقالــت مدير عــام الدائــرة ابتهال 
هاشــم صابــط  ان الدائــرة مــن 
في عموم  املنتشــرة  فروعها  خالل 
احملافظــات نفذت جــوالت ميدانية 
مكثفــة لــوكالء املــواد الغذائية 
والطحــني للوقــوف علــى كمية 
تــوزع على  التي  املفــردات  ونوعية 

املواطنني.
واكــدت ان الــوزارة تســتورد تلك 
املفردات من ارقى املناشــئ العاملية 
فضال عن متابعة التســعيرة التي 
حددتهــا الوزارة واملبلغ املســتوفى 
من املواطن لقاء تســلمه املفردات 
والتي حددتها ب ٥٠٠ دينار لكل فرد 
الوكالء  الوقت نفســه  محذرًة في 
من عدم استيفاء اي مبلغ عدا املقرر 
واال سوف تتخذ االجراءات القانونية 

بحق اخملالفني والتي تصل حلد الغاء 
الوكالة . 

على صعيــد متصل اعلنــت وزارة 
التجارة عن اجراء الشــركة العامة 
لتصنيــع احلبوب جــوالت تفقدية 
تأهيلها  املعاد  او  احلديثة  للمطاحن 
التي دخلت االنتاج بعد حترير احملافظة 
من عصابات داعش االرهابية وحتقيق 
االكتفاء الذاتي واملرن بانتاج وجتهيز 
البطاقة  الغراض  اخملصص  الطحني 

التموينية .
املهندس  الشــركة  وقال مدير عام 
جاسم العامري ان اجلوالت التفقدية 
شــملت مطاحــن ) الرحمــة وابن 
والعلمني  الذهبية  واملناخل  مرهون 
وذلــك ملتابعة ســير   ) والربيعــي 

العملية االنتاجية .
مــن جانب اخــر اوضــح مدير عام 
الشركة ان الشــركة اجنزت عملية 
جتهيــز ومناقلة كميــات الطحني 
املنتجة فــي مطاحــن الفراهيدي 
اخملصصــة  احلكوميــة  واحلســني 
 ، الديوانيــة وميســان  حملافظتــي 
املناقــالت قبل  اجناز  مشــددا على 
نهاية العام واملباشرة باجراءات اجلرد 

السنوي للمطاحن احلكومية .
الكميات  ان  الــى  البيــان  ولفــت 
املنقولــة من مطحنــة الفراهيدي 
احلكومية الــى محافظة الديوانية 
طحــني  كيــس   )8000( بلغــت 
الــى محافظة  و99(1500( كيــس 
ميسان فيما بلغت الكمية املنقولة 
من مطحنة احلســني الى الديوانية 

(8000( كيس طحني . 
الــى ذلك اعلنــت وزارة التجارة عن 
مواصلــة مواقع الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب في الســماوة وبابل 
وديالى وكركوك اســتالم  والــدوره 
املســتوردة  والرز  احلنطــة  كميات 
الــواردة عبر مينــاء ام قصر لدعم 

البطاقة التموينية .
واوضــح مدير عام الشــركة نعيم 
الســماوة  ان ســايلو  املكصوصي 
استلم  )3( شاحنات محملة بكمية  
الكندية  احلنطــة  مــن  (١٠١( طن 
فيما وصلت الى سايلو كركوك )٤) 
شاحنات محملة باحلنطة الكندية 
اضافة الى شاحنة محملة باحلنطة 
االمريكية. وفي  ســايلو بعقوبة  مت 
اســتالم  )١٤ ( شــاحنة محملــة 

باحلنطــة الكنديــة بكمية جتاوزت 
الـ )٦٥٢( طن و سايلو احللة استلم 
(٨( شــاحنات محملة بـ)٣٧٥( طن 
و ســايلو  الكندية  احلنطــة  مــن 
الدورة  استلم )١٤( شاحنة محملة 

باحلنطة الكندية .
كســرة  مخازن  ان  البيــان  واضاف 
وعطــش والتاجي والــدوره وبابل و 
ديالــى وكركــوك تواصل اســتالم 
وتفريــغ الشــاحنات احململــة بالرز 
، مبينا ان ســايلو الطوز  االمريكي 
الدين مســتمر مبناقة  في صــالح 
احلنطة احمللية الى ســايلوي الدورة 
ومجمع حبوب التاجي حيث استلم 
ســايلو الدورة )١٢( شاحنة محملة 
بكمية )٥٠٠( طن من احلنطة احمللية 
درجه اولــى  فيما اســتلم مجمع 
حبوب التاجي )20( شاحنة محملة 

باحلنطة احمللية .
يذكر ان مواقع الشــركة مستمرة 
و  االهليــة  املطاحــن  بتجهيــز 
اضافة  احلنطة  باخللطات  احلكومية 
الــى جتهيــز حصص جديــده من 
احلنطة اخملصصة ملستحقي الرعاية 

االجتماعية في الديوانية. 

تقرير

جوالت ميدانية مكثفة على وكالء المواد الغذائية والطحين في عموم المحافظات
التجارة تتفقد المطاحن الحديثة والمعاد تأهيلها في االنبار

احدى املطاحن في االنبار

بغداد _ الصباح الجديد:

بأن  تأكيدها  بغــداد  امانة  جددت 
املنتج مــن قبلهــا صالح  املــاء 
ومطابق  البشــري  لالســتهالك 
ويخضع  العامليــة  للمواصفــات 
الفحــص  لعمليــات  يوميــاً 

والتقييس لضمان نقاوته.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
املاء املنتج في مشاريع ومجمعات 
دائرة مــاء بغداد مطابــق ملعايير 
عبر  العاملية  الصحــة  منظمــة 
والوسائل  التقنيات  احدث  اعتماد 
في تصفيته وتعقيمه مشيرًة الى 
ان الكدرة التي ظهرت خالل االيام 
القليلة املاضية سببها اإلطالقات 
املائية من قبــل وزارة املوارد املائية 
التي حتمل  في حوض نهر دجلــة 
كميــات كبيــرة مــن الطمي و 
ارتفاع نســبة  الى  أدت  األطيــان 

الكدرة في املاء .
واضافت ان املــالكات املتخصصة 
فــي دائرة ماء بغــداد تقوم بإجراء 
الفحوص اخملتبرية يوميا )كيميائية 
( في  وفيزيائيــة وبكتريولوجيــة 
التصفية  ومجمعــات  مشــاريع 
التوزيــع  ومحطــات  وخزانــات 
الفرعية  الشــبكات  عــن  فضالً 
داخــل االحياء واالزقة الســكنية 
الصحــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
املاء  صالحيــة  لضمان  والبيئــة 

املنتج و خلوه من امللوثات.
الفحص في  نتائــج  أن  واوضحت 
جميع املشاريع أثبتت سالمة املاء 
املنتج فيها من امللوثات وصالحيته 
البشــري مع وجود  لإلســتهالك 
كميات مناسبة من مادة الكلورين 
املســموح  احلدود  ضمن  املعقمة 

بها.
ايضا عن  بغــداد  امانة  واعلنــت 
اصــالح اكثــر مــن)20( الفا من 
في  احلاصلة  والنضوح  الكســور 
العام  في  الصافي  املاء  شــبكات 

احلالي 2018 .
املــالكات  ان  املديريــة  وذكــرت 
دوائر  فــي  واخلدمية  الهندســية 
امانة بغــداد البلدية أجنزت اعمال 
إصــالح )21,136( مــن الكســور 
شــبكات  في  احلاصلة  والنضوح 
املاء الصافــي مبناطق متعددة من 

العاصمة بغداد ، 

واضافت ان اعمال اصالح الكسور 
في شــبكات املاء نفذت باإلعتماد 
على اجلهود الذاتية المانة بغداد إذ 
مواصفات  ذات  انابيب  استعملت 
لضمان  متفاوتة  وبأقطــار  عالية 

وصول املاء الصافي الى املواطنني.
واهابــت امانة بغــداد باملواطنني 
الكرام الى االبالغ عن الكسور التي 
حتصل في شــبكات املاء الصافي 
عبــر ارقام هواتف الشــكاوى في 
أمانة بغــداد او مواقــع التواصل 
االجتماعي اخلاصة بالدوائر البلدية 
إلصالحهــا بالســرعة املمكنة ، 
فيما اجنــزت أعمال إصــالح اكثر 
من )300( تخســف فــي خطوط 
تصريــف مياه الصــرف الصحي 

واالمطار خالل العام  .
وذكــرت ان الدوائــر البلدية اجنزت 
اعمال اصالح )327( تخســفا في 
الصرف  ميــاه  تصريف  خطــوط 
الصحــي واالمطــار فــي عموم 
باإلعتماد  بغداد  العاصمة  مناطق 

لتحســني  الذاتية  جهودها  على 
شبكات الصرف الصحي ومعاجلة 
مشــكالت الطفــح ، وبينــت ان 
تقتصــر على إصالح  لم  األعمال 
صيانة  تضمنت  بل  التخســفات 
واحلاكمــة  الرئيســة  احملطــات 
والغواطــس و املولــدات و صيانة 
جميع خطوط و شبكات تصريف 

مياه االمطار والصرف الصحي
كما اعلنت امانة بغداد عن اكساء 
اكثر من مليونــني ونصف املليون 
الرئيسة  الشــوارع  من  مربع  متر 
العام  خــالل  الســكنية  واحملالت 

احلالي .
وذكرت ان مالكات دائرة املشــاريع 
احدى تشكيالت امانة بغداد اجنزت 
اعمال اكســاء اكثر مــن مليون 
و200 الف متر مربع من الشــوارع 
واحملــالت  والفرعيــة  الرئيســة 
وايضا  الرصافة  بجانب  السكنية 
اعمــال مــد قالب جانبــي وفتح 
بوكس ترابي وفرش احلصى اخلابط 

في عدد من احملالت السكنية .
واضافــت ان الدائرة اجنــزت ايضا 
اعمال اكســاء اكثر مــن مليون 
و300 الف متر مربع من الشــوارع 
من  وعــدد  الســكنية  واحملــالت 
االفرازات احلديثة بجانب الكرخ من 
العاصمة بغداد خــالل هذا العام 
، مبينــة ان الدائــرة تواصل اجناز 
خطتها املتضمنة اكساء 3 ماليني 
متــر مربع من احملالت الســكنية 
والشــوارع الرئيسة في العاصمة 
بغــداد ومد قالب جانبي وانشــاء 
سواق وســطية لعدد من املناطق 

قبل نهاية هذا العام . 
كما اجنزت امانة بغداد خالل العام 
 (3( احلالي اعمال زراعــة اكثر من 
ماليني شــتلة من شتى االصناف 

في احلدائق والساحات العامة .
أقسام  ان مالكات  املديرية  وذكرت 
الزراعــة فــي دوائر امانــة بغداد 
 (2018( عــام  اجنزت خالل  البلدية 
أعمال زراعة )3,609,654( شــتلة 

العامة  بأنواع متعددة في احلدائق 
الوســطية  واجلزرات  واملتنزهــات 
والتي مت تكثيرها في مشاتل امانة 
االكتفاء  بذلــك  لتحقــق  بغداد 
الذاتــي منهــا واالســتغناء عن 

شرائها من االسواق احمللية.
واضافت ان مالكات أقسام الزراعة 
نفذت ايضا مئات احلمالت الزراعية 
احلدائق  إدامــة  تضمنــت  التــي 
واملتنزهــات عبر اعمال تشــذيب 
االشــجار وقص الثيــل وتعويض 
وانشــاء  النباتات  مــن  التالــف 
اسيجة نباتية في عدد من احلدائق 
ألعــاب االطفال  واصالح عدد من 

ونصب أخرى جديدة . 
الى ذلك اعلنــت امانة بغداد عن 
رفع )58500(م3 من االنقاض و)410) 
النفايــات من منطقة  أطنان من 
بوب الشــام في اطار احلملة التي 
اطلقتها لتقــدمي اخلدمات ألهالي 

املنطقة.
دائرة  مــالكات  ان  املديرية  وذكرت 

حمالتها  تواصل  الشــعب  بلدية 
اخلدمية على مدار الســاعة ومنذ 
الثاني  العشرين من شهر تشرين 
املاضي عبر زج جهد آلي ومبشاركة 
جهد احلشد اخلدمي لرفع النفايات 
واالنقاض من شوارع وازقة املنطقة 
.واضافت ان احلملة تضمنت ايضا 
اعمال ازالة التجاوزات عن شبكات 
النضوح  واصــالح  الصافي  املــاء 
الشوارع  وتسوية  وقص  والكسور 
وفرشــها مبــادة احلصــى اخلابط 
بكمية بلغت )35( شحنة وسحب 
باملنخفضات  املتجمعــة  امليــاه 

بإستعمال )16( آلية حوضية.
وبينت ان دائرة مجاري بغداد قامت 
بأعمال إنشــاء محطة لتصريف 
وأدخلت  باملنطقة  االمطــار  مياه 
دائرة  وســتعمل  مؤخــرا  اخلدمة 
الشارع  اكســاء  على  املشــاريع 
اخلدمــي للمنطقــة والشــوارع 
اكمال  بعــد  عليــه  املتعامــدة 

شبكات وخطوط االمطار .

اهم االحداث التي شهدتها امانة بغداد خالل عام 2018

اصالح االالف من النضوح والكسور في شبكات الماء 
الصافي والصرف الصحي واكساء الشوارع 

جددت امانة بغداد 
تأكيدها بأن الماء 

المنتج من قبلها 
صالح لالستهالك 
البشري ومطابق 

للمواصفات 
العالمية ويخضع 

يوميًا لعمليات 
الفحص والتقييس 

لضمان نقاوته

جانب من اصالح شبكات املاء في بغداد

بغداد _ الصباح الجديد:
شاركت الشــركة العامة للبريد 
والتوفير احدى الشــركات التابعة 
لــوزارة االتصــاالت فــي مهرجان 
لقاء االشــقاء للهوايــات واحلرف 
املتنوعة اخلامس عشــر مبشاركة 
متميزة وفاعلــة التي تعد مكمالً 
املهرجان  في  السابقة  ملشاركتها 
املذكــور وبرعايــة وزارة االتصاالت 
للمهرجان الذي اقيم حتت شــعار 
احلضارة  لبغــداد  عاليا  لنصــدح 

والسالم.
اللجنــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
ثائر عبد  التحضيرية للمهرجــان 
البريد  ان مشــاركة  عباس  الرزاق 
العراقي كانت متميزة وهي ليست 
اجلهات  مــن  تعد  كونهــا  االولى 
الســاندة والفاعلة في املهرجان ، 

حيث بدأت مشــاركتها مع بداية 
املهرجــان في عرض النشــاطات 
البريديــة واعمال هــواة الطوابع 
واملراســلة  ، مؤكــدا على اهمية 
التوســع في املشــاركات املقبلة 
 ، املهرجان  فــي  العراقي  للبريــد 
فضال عن تفعيل مشــاركاته في 
املتخصصة  وامللتقيــات  املؤمترات 
مبــا من شــأنه االرتقاء مبســتوى 
الواقع البريــدي العراقي . واضاف 
نائــب رئيس اللجنــة ان املهرجان 
في دورته احلالية تضمن مشاركة 
محليــة لعدد من الــوزارات وهي 
والبحث  العالي  والتعليم  التربية 
واالتصاالت  والثقافــة  العلمــي 
ومحافظة  بغــداد  وامانة  والنقل 
بغداد والوقف الشــيعي والسني 
وعربية  املقدسة  العلوية  والعتبة 

لدول ملشــاركني من لبنان واالردن 
جانب  الى  واملغرب،  وسوريا  ومصر 
مشاركة واسعة ملنظمات اجملتمع 
املدني وعدد من احلرفيني والفنانني.
فيما اشــار ممثل الشركة العامة 
ان مشــاركة  والتوفيــر  للبريــد 
الشركة كان بجناح متميز مت عرض 
فيه عدد من بروشــورات اخلدمات 
البريدية مع 18 لوحة جتسد الواقع 
مشــاركتها  توثيق  مــع  البريدي 
، فضال عن االسهام في  السابقة 
املهرجان بتقدمي الدعم اللوجستي 
وعضوية  املشاركة  اجلهات  لبقية 
للمهرجان  التحضيريــة  اللجنة 
ومبشــاركة فــي اكثر مــن موقع 
للســكك  العامة  الشــركة  في 
واملتحــف  البغــدادي  واملتحــف 

الوطني العراقي. 

بغداد _ الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندســية والفنية 
التابعة  بابل  توزيع كهربــاء  دائرة  في 
لتوزيــع كهرباء  العامــة  للشــركة 
مغذيات  صيانــة  اعمــال  الوســط 
احملطات  فــي  الكهربائية  الشــبكة 

الثانوية مبحافظة بابل.
وتضمنــت االعمال صيانــة مغذيات 
(33/11( ك. ف فــي احملطــات الثانوية 
الواطي,  الضغط  لشــبكات  املغذية 
الــى جانــب اجنــاز اعمــال الصيانة 
املبرمجــة لقابلــوات )33/11( ك . في 
احملطات )الســايلو القدميــة واجلديدة 
ومحطة الوردية ( ، اضافة الى اصالح 
محطات  فــي  معطوبــة  قابلــوات 
)الهاشــمية القدمية والثــورة وجرف 
الصخر والــدوالب  وابي غرق املتنقلة 
وشــرق احللــة ومحطة بابــل (. من 

جانبهــا واصلت مــالكات دائرة توزيع 
النجــف االشــرف اعمال  كهربــاء  
مشروع فك اختناق خط )33ك . ف( من 
خالل اســتحداث )4( مغذيات جديدة 
الثانوية)33/132  من محطة الفنيــة 
فــي  االختناقــات  لفــك   ) ف   . ك   )
محطتي )اجلواهري والنجف القدمية ( 
واستحداث مغذيات جديدة  بدال عنها 
من محطة كهربــاء ) الفنية العلوية 

املقدســة ( )33/132( ك . ف (. كمــا 
اجنزت املالكات الهندسية والفنية  في 
دائــرة توزيع كهرباء كربالء املقدســة 
الكهربائية  الشــبكة  حتسني  اعمال 
في احلســينية وايصال خــط طوارئ 
الى معملــي ) الوطنيــة للصناعات 
البالســتيكية ومجمع ماء مرغز( من 
خالل نصب محوالت وســحب أسالك 

املنيوم )120 ملم2( بطول)5000(م2. 

»االتصاالت« تشارك في مهرجان لقاء االشقاء 
الخامس عشر

تواصل صيانة الشبكة الكهربائية في 
محافظات الوسط
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بغداد - الصباح الجديد:
ارســل األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
امس، رسالة اممية الى شعوب العالم ملناسبة حلول 
الســنة اجلديدة، تلقت الصباح اجلديد نسخة منها، 
وصف فيهــا ان الزمن الذي نحيــاه زمن كرب يجعل 
العالــم مير بفترة اختبار، فيمــا دعا اجلميع الى وقف 
الوتيرة اجلامحة املتسارعة لتغير املناخ، واالنقسامات 

اجلغرافية والسياسية، وهنا نص الرسالة
رسالة مبناسبة السنة اجلديدة ٢٠١٩

عزيزاتي، أعزائي مواطني العالم،
أمتنى لكم سنة سعيدة يسودها السالم ويعم فيها 

الرخاء. 
لقد كنت في الســنة املاضية َحذرُت حتذيرا شــديدا 
من بعض األخطــار ولكن األخطار التــي ذكرتها ما 
زالت مستمرة. فالزمن احلالي هو زمن َكرْب بالنسبة 

للعديد من الناس والعالم مير بفترة اختبار. 
ذلك أن الســرعة التي يحصل بهــا تغير املناخ أكبر 
من ســرعة تغيرنا نحن.  واالنقســامات السياسية 
اجلغرافية ال تنفك تتفاقــم، مما يجعل النزاعات أكثر 

استعصاء على احلل.
وثمة أعداد غير مســبوقة من الناس الذين يشــدون 

الرحال بحثا عن األمان واحلماية. 
وانعدام املســاواة آخذ في االزدياد. والناس يســائلون 
عاملــاً ميلك فيه جماعة من األشــخاص من الثراء ما 

ميلكه نصف البشرية. 
والتعصب يزداد.
والثقة تتالشى.

إال أن هناك أيضا بواعَث لألمل.
فاحملادثات بشأن اليمن خلقت فرصة للسالم.

واالتفاق املوقع بالرياض في أيلول/سبتمبر بني إثيوبيا 
وإريتريا قد خفف حدة توترات طال عهدها وفتح آفاقا 
أفضل للمنطقة بأكملها. كذلك، فقد أحيا االتفاق 
بني أطراف النزاع في جنوب الســودان فرص السالم، 
حيُث مقــدارُ التقدم الذي أحرز في األشــهر األربعة 
املاضية أكبُر مما أحرز في الســنوات األربع السابقة. 
ومتكنــت األمم املتحدة من عقد اجتمــاع للبلدان في 
كاتوفيتشــي إلقرار برنامج عمل تنفيذ اتفاق باريس 

بشأن تغير املناخ. 
ونحن اآلن بحاجة إلى إذكاء طموحنا من أجل التغلب 

على هذا اخلطر الوجودي. 
فلقد آن األوان الغتنام أفضل فرصة بقيت لنا. 

ولقد حان الوقت لوقف الوتيرة اجلامحة املتســارعة 
لتغير املناخ.  كذلك، فقد أشــرفت األمم املتحدة في 
األسابيع األخيرة على توقيع اتفاقات عاملية تاريخية 
بشأن الهجرة والالجئني، من شــأنها أن تساعد في 

إنقاذ األرواح والتغلب على اخلرافات الضارة. 
والناس في كل مكان يحشدون جهودهم وراء أهداِف 
التنمية املســتدامة، خطِتنا العاملية من أجل حتقيق 

السالم والعدالة والرخاء في كوكب سليم. 
إن العالم ليْغنُم الكثير عندما تشتغل آلية التعاون 
الدولي. وإن األمم املتحدة ســتواصل في ســنة ٢٠١٩ 
متهيد الســبيل اللتئام الناس من أجل مد اجلســور 

وتهيئة احليز الالزم إليجاد احللول. 
وسوف نواصل الضغط. 

ولن نستســلم أبدا. فلنعقد العزم ونحن على عتبة 
الســنة اجلديدة على التصدي لألخطار والدفاع عن 

الكرامة اإلنسانية وبناء مستقبل أفضل – يداً بيد.
متنياتي لكم وألسركم بسنة جديدة يسودها السالم 

وتنعمون فيها بالصحة والعافية. انطونيو 
غوتيريش

األمني العام لألمم املتحدة

رسالة اممية 
الى العالم من 

غوتيريش

متابعة _ الصباح الجديد:

افضت محادثات روســية - تركية  
البلدين  الى تنسيق مواقف  امس، 
االنســحاب  بعــد  األرض  علــى 
األميركــي مــن ســورية، إذ اتفق 
في كل  واخلارجيــة  الدفــاع  وزيرا 
من روســيا وتركيا ورئيسا جهازي 
االســتخبارات فــي البلدين على 
نهائياً«،  اإلرهابيني  لدحر  »السعي 
مســار  ضمن  العمل  ومواصلــة 
إلى تســوية  آســتانة للوصــول 
سياســية. وفيمــا لم تكشــف 
احملادثــات الروســية - التركية عن 
مصير اتفاق سوتشــي حول إدلب، 
»اجليش  في  بــارزة  رجحت مصادر 
السوري احلر« أن »يتفق البلدان على 
متديد تنفيذ االتفاق«، وأعرب مصدر 
قيادي كردي عــن أمله »بأن تلعب 
قرار  إيجابياً«بعــد  دوراً  موســكو 
والتهديدات  االنسحاب،  واشنطن 

التركية بعمليات عسكرية.
وفي خطوة ســتكون محورية في 
القومي  األمن  مستشار  محادثات 
أنقرة  في  بولتــون  جون  األميركي 
األسبوع املقبل، كشف مسؤولون 
البنتاغون  فــي  قادة  أن  أميركيون 
يخططــون النســحاب القــوات 
األميركيــة مــن ســورية يوصون 
الذين  األكراد  للمقاتلني  بالسماح 
يحاربــون »داعــش« باالحتفــاظ 
باألســلحة التــي قدمتهــا لهم 

واشنطن في وقت سابق.
وقال وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
مفيداً  اجتماعاً  »أنهينــا  الفروف: 
للمجموعة املشتركة بني الهيئات، 
بني وزيري اخلارجيــة ووزيري الدفاع 
وقادة األجهــزة األمنية«، مضيفاً: 
لتنفيذ  املقبلة  اخلطوات  بحث  »مت 
املهمات، التي مت وضعها في صيغة 
آســتانة، في املقام األول في سياق 
املسائل  وتسوية  اإلرهاب،  محاربة 
اإلنســانية، وتوفير ظــروف لعودة 
أن اجلانبني ركزا  الالجئني«، كاشفاً 
على الوضع في ســورية، والوضع 
القائــم بعــد انســحاب القوات 
األميركيــة، وأنــه »مت التوصل الى 
تنســيق  كيفية  حــول  تفاهــم 
العسكريني  املمثلني  بني  اخلطوات 
لروســيا وتركيا علــى األرض في 
الظروف اجلديدة، مع الســعي الى 
دحر التهديد اإلرهابــي نهائياً في 

سورية«.
وأعــرب الفــروف عــن أملــه بأال 

ثالثي آستانة  الغرب جهود  يعطل 
العمل  »الســتكمال  املستقبلية 
إنشــاء جلنة دستورية  في شــأن 
فــي أقرب وقــت ممكــن«، مؤكداً 
أن ضامني آســتانة ســيواصلون 
»العمل املكثف من أجل بدء عمل 
اللجنة مع املبعــوث األممي اجلديد 

غير بيدرسون«.
وقال وزير اخلارجيــة التركي مولود 
جاويش أوغلو إن »أنقرة وموســكو 
القضاء  ضــرورة  علــى  متفقتان 
التنظيمات  جميــع  على  الكامل 
اإلرهابية في سورية«، مشدداً على 
أن أنقــرة تواصل التعــاون الوثيق 
وطهران حول سورية  مع موسكو 
في شــأن القضايا اإلقليمية، وزاد: 
»باعتبارنا ضامنني ملســار آستانة، 
فإننا ندافع عن وحدة تراب سورية 
وكيانها السياسي، ونعارض جميع 
اجلهــود التي من شــأنها اإلخالل 

بهما«.
وتعهدت موسكو وأنقرة في ختام 
وســيادة  وحدة  »باحترام  اللقــاء 
ســورية بتوافق صارم مــع القرار 

.»2254
ورجــح مصدر قيــادي في فصائل 
»اجليش احلــر« املقربة مــن تركيا 

»توافق موسكو وأنقرة على متديد 
مهلة اتفاق سوتشــي حول إدلب 

الى حني استكمال البنود«.
ومــن املقرر وفــق االتفــاق املوقع 
فــي منتصف أيلــول، فتح الطرق 
الدولية بني حلــب وكل من حماة 
وحلب قبــل نهاية العــام احلالي 
وتأمني الطريقني بضمانات روسية 

وتركية. 
وقال رئيس »حركــة حترير الوطن« 
العقيــد فاحت حســون، إنــه »في 
 - الروســية  التفاهمــات  ظــل 
التركية حــول العديد من النقاط 
واملناطق التي جاءت نتيجة احلراك 
خالل  والديبلوماسي  السياســي 
آستانة  املاضية في جوالت  الفترة 
وسوتشــي، من املستبعد الذهاب 
إلى حل عســكري فــي إدلب مع 
انتهاء املهلــة احملددة«، موضحاً أن 
تركيا  من  في كل  »الديبلوماسية 
وروســيا لديها قناعة راسخة بأن 
تطبيــق بنود االتفــاق يحتاج إلى 
مزيد من الوقت لتكتمل الصورة«.

قال  الفرات،  وفي خصوص شــرق 
حســون إن »املشــهد فــي هذه 
املناطق أصبح رهناً للتفاهمات بني 
روســيا وتركيا من خالل التفاوض، 

ورســم اخلطــوط التي ســيلتزم 
النظام  ومــن خلفهم  الروس  بها 

السوري وإيران«.
وذكــر أن »االجتماع بــني اجلانبني 
االول  أمــس  والتركــي  الروســي 
االحد صــب في خانة التنســيق 
يســتبعد  ولم  منبج«،  بخصوص 
أن »تبــدأ املعركة في أي حلظة مع 
إلى  التركية  التعزيزات  اســتمرار 
التي  للمناطق  املتاخمــة  املناطق 
العسكرية  احلملة  ستستهدفها 
اإلرهابية في  للقضاء على اجليوب 
تلك املناطق، بالتزامن مع حشــد 
اجليش الوطني التابع للجيش احلر 
عشــرات آالف املقاتلني بالتنسيق 

مع اجلانب التركي«.
وأعربــت الرئيــس املشــترك لـــ 
الدميقراطية«  »مجلــس ســورية 
)مســد( أمينة عمر عن أملها بأن 
»تلعب روســيا دوراً إيجابياً يسعى 
بالدرجة األولى الى حماية مناطق 
شــمال سورية وشــرقها وضمان 
أمنهــا واســتقرارها«، وحضــت 
األتراك  »منــع  على  روســيا  عمر 
والفصائل التابعة لها من شن أي 
هجــوم محتمل على هذه املناطق 
يعّرض أرواح املاليني من سكان هذه 

املناطق خلطر حقيقي«.
عن  الكردية  املسؤولة  أعربت  كما 
أملها بأن »تلعب روســيا دوراً في 
العملية  في  ومشــاركتنا  متثيلنا 
ضمان  أجــل  مــن  السياســية، 
املكونات  حقوق شعبنا من جميع 

القومية«.
ميدانيــاً، وصلت تعزيــزات جديدة 
للجيــش التركــي إلــى منطقة 
»إيلبايلي«بواليــة كليس اجلنوبية، 
الشــريط  على  لنشــرها  متهيداً 
وضمت  ســورية،  مــع  احلــدودي 
القافلة مركبات عســكرية بينها 
وشــاحنات  مدرعة  جنــد  ناقالت 
محملة بالعتاد. وفي املقابل نقلت 
»وكالــة األناضول« عــن »مصادر 
محليــة موثوقة« فــي محافظة 
احلســكة، أن الواليــات املتحــدة 
أخلت أحد مستودعاتها في مدينة 
املالكية التابعة حملافظة احلسكة، 
موضحة أن املستودع يضم مخازن 
يعمل فيها نحو 50 جندياً أميركياً، 
وفي حال تأكد اخلبــر فإن الواليات 
املتحدة بدأت عملياً سحب قواتها 
من شمال شرقي ســورية تنفيذاً 

لقرار ترامب قبل نحو عشرة أيام.
وفي واشنطن، قال أربعة مسؤولني 

أميركيني إن قــادة في وزارة الدفاع 
النسحاب  يخططون  »البنتاغون« 
القــوات األميركيــة من ســورية 
يوصون بالسماح للمقاتلني األكراد 
الذين يحاربون »داعش« باالحتفاظ 
باألســلحة التــي قدمتهــا لهم 
خطوة  فــي  املتحــدة،  الواليــات 
مــن املرجح أن تثيــر غضب تركيا 
حليفة واشنطن في حلف شمال 
األطلســي. وقال أحد املســؤولني 
األميركيــني، إن واشــنطن أبلغت 
الكردية«  الشعب  حماية  »وحدات 
أنها ستزودها بالسالح حتى انتهاء 
وســيؤدي  »داعش«.  ضــد  القتال 
اقتراح ترك األسلحة التي قدمتها 
الواليــات املتحــدة مــع »وحدات 
حماية الشعب«، والتي قد تشمل 
صواريخ مضــادة للدبابات وعربات 
إلى طمأنة  مورتر،  وقذائف  مدرعة 
احللفــاء األكراد على أنــه لن يتم 
التخلي عنهم. ولكــن تركيا تريد 
أن تســتعيد الواليات املتحدة هذه 
األســلحة، ولذلــك فــإن توصية 
القــادة، إذا تأكدت، قــد تؤدي إلى 
بالســماح  ترامب  تعقيد خطــة 
لتركيا بإنهاء القتال ضد »داعش« 

داخل سورية.

قادة في البنتاغون يوصون بإبقاء السالح بيد الكرد

اتفاق روسي تركي بتنسيق المواقف 
في سوريا بعد االنسحاب األميركي

قادة في البنتاغون 
يخططون النسحاب 

القوات األميركية 
من سورية يوصون 
بالسماح للمقاتلين 

األكراد الذين يحاربون 
»داعش« باالحتفاظ 

باألسلحة التي قدمتها 
لهم الواليات المتحدة، 
في خطوة من المرجح 

أن تثير غضب تركيا 
حليفة واشنطن في 

حلف شمال األطلسي
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متابعة _ الصباح الجديد:

أقّر مجلس النّواب اإليطالي امس االول 
السبت، وســط أجواء متوّترة، ميزانية 
2019 بتصويت على منح الثقة  العام 
آللّية  جلأت  التي  الشعبوية  للحكومة 
التصويت هذه كي يتــّم إقرار املوازنة 
بســرعة وكما هي، من دون أن يتمّكن 

النواب من إدخال أي تعديل عليها.
ومشــروع املوازنة الذي أقّرته احلكومة 
املفوضّية  ورّد مــع  بعد طــول أخــذ 
األوروبية التي ســبق لهــا أن رفضت 
مشــروعاً أّول تقّدمــت بــه احلكومة 
اإليطالية، في ســابقة من نوعها في 
تاريــخ االحتــاد األوروبي، ســبق له وأن 
حصل في األسبوع املاضي على أصوات 
بنفس  أقــّره  الذي  الشــيوخ  مجلس 

الطريقة أي بالتصويت على الثقة.
وبعدما توالت على الكالم في مجلس 
النواب طوال ســاعتني الكتل النيابية 
اخملتلفــة فــي نقــاش تخللــه تبادل 
اتهامــات بــني األكثريــة واملعارضة، 
حصلت احلكومــة على الثقة بأكثرية 
327 صوتاً مقابــل 228 صوتاً وامتناع 

نائب واحد عن التصويت.
وفــي إيطاليــا تلجأ احلكومــة إلقرار 

مشــاريع القوانــني مــن خــالل آلية 
التصويــت على الثقــة إذا ما أرادت أن 
يتم إقرار املشروع بسرعة وكما هو، إذ 
ال يعود بإمكان البرملان إدخال أي تعديل 

عليه.
وأعــّدت املوازنــة احلكومة املشــّكلة 
من حركــة »خمس جنــوم« املناهضة 
وحــزب  التقليديــة  للمؤسســات 
»الرابطــة« املعــادي للهجــرة بعدما 
خّففت إجراءات أساســية كانت واردة 
فــي امليزانيــة األولى التــي رفضتها 

املفوضية.
وتتضّمن املوازنة التي أقّرت إنفاقاً كبيراً 
في وقت حتــاول فيــه احلكومة جتّنب 
تعّرضها لعقوبــات من قبل املفوضية 
األوروبية واألسواق. ولو لم تتوصل إلى 
تســوية مع التكتل، لكانــت إيطاليا 
 0,2 مالية تشّكل  ســتواجه عقوبات 

باملئة من إجمالي ناجتها الداخلي.
وترّكــزت محادثات روما مع بروكســل 
على ما يطلق عليــه العجز الهيكلي 
العــام بأكمله  الذي يشــمل اإلنفاق 
باســتثناء خدمة الدين العام. وكانت 
ستنسف  املوازنة  من  األولى  النسخة 
التزامات احلكومات الســابقة وتراكم 

املزيد من الديون على روما.
ومبوجب اتفاق األسبوع املاضي، سيكون 
من املمكن السيطرة على الديون حيث 

متّ خفــض العجز إلــى 2,04 باملئة من 
إجمالــي الناجت الداخلــي. ويُعّد الدين 
العام في إيطاليا مشكلة كبيرة حيث 

تبلــغ ديونها حاليا 2,3 تريليون يورو، أي 
ما يعادل 131 باملئة من إجمالي ناجتها 
الداخلي، وهو رقم أعلى من الســقف 

الذي حّدده االحتــاد األوروبي والبالغ 60 
باملئة.

وتعنّي مترير قانون املوازنة قبل 31 كانون 

األول وإالّ لكانت ستستمر بالعمل وفق 
القاعدة اإلثني عشــرية أي بحسب ما 
كان عليه االنفاق الشهري في ميزانية 
2018. وعدم اعتمــاد القانون قبل هذا 
التاريخ كان من شــأنه أن يؤّخر تطبيق 
األحــزاب احلاكمــة لالصالحــات التي 
وعدت بها عند انتخابها في ربيع 2018.

*املعارضة حتّضر لالحتجاج
وقبل اقرار املوازنــة تظاهر في البرملان 
الســبت عدد من نــّواب ومؤّيدي احلزب 
احتجاجاً  وســط(  )يسار  الدميوقراطي 
على تهميش البرملان. وكان احلزب طعن 
بآليــة التصويت على مشــروع قانون 
املوازنة الــذي أقّره مجلس الشــيوخ، 
ويتعنّي على اجمللس الدستوري أن يعلن 
بحلول 9 كانــون الثاني/يناير املقبل ما 
اذا كان سيقبل النظر في هذا الطعن 

أم ال.
وقال رئيس الــوزراء جوزيبي كونتي في 
مؤمتر صحافي عقده اجلمعة »ال توجد 
رغبــة متعّمدة مــن احلكومة لتجّنب 
النقاش وتقليص مدة دراســة مشروع 

القانون في البرملان«.
يُذكر أّن كونتي هو محام غير منضو في 
أّي من احلزبني احلاكمني وعمل للتوّصل 
إلى حلــول توفيقية بــني األحزاب من 
جهة وبني بروكسل من جهة أخرى منذ 

تشّكلت احلكومة في حزيران.

وفي سابقة تاريخية، رفضت املفوضية 
األوروبيــة فــي تشــرين األول موازنة 
إيطاليــا التي تضّمنــت نفقات كبيرة 
وكان من املفترض أن حتّدد دخالً أساسياً 
عامــاً وتلغــي إصالحــات فــي نظام 
إيطاليا  لكــّن  التقاعدية.  املعاشــات 
خفض  على  املاضي  األســبوع  وافقت 
تكاليف هذيــن البرنامجني التاريخيني 
وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من 
الديون العام املقبل فوق ديونها الهائلة 
البالغــة 2 تريليون يــورو. ومن املنتظر 
أن تطلــق املعارضــة والنقابــات يوماً 
احتجاجياً في 12 كانون الثاني ، رفضاً 
تعويضات  فــي  املنتظرة  لالقتطاعات 
جاهدة  احلكومــة  وحاولت  التقاعــد. 
ناخبيها  ترضي  ميزانيــة  إلى  التوّصل 
وبروكســل واألســواق على حّد سواء. 
لكّن العديد من اإليطاليني اشتكوا من 
أّنه متّ تخفيف التدابير إلرضاء املفوضّية 
األوروبّيــة. وانخرطــت إيطاليــا فــي 
مفاوضات مكّثفة مــع االحتاد األوروبي 
حيث خشي الطرفان من أن تثير إطالة 
أمد اخلالف قلق األســواق وتشعل أزمة 
ديون في ثالــث أكبر قوة اقتصادية في 

منطقة اليورو.
وأصّر كونتي اجلمعــة املاضية على أّن 
»امليزانية لم توضع في بروكســل، هذا 

غير حقيقي. لقد أعّدت في إيطاليا«.

بعد تبادل اتهامات بين األكثرية والمعارضة

اقرار ميزانية 2019 اإليطالية بتصويت على الثقة بالحكومة

تقـرير

أردوغان و فالدميير بوتني

مدينة احلديدة غرب اليمن

البرملان االيطالي

الصباح الجديد _ وكاالت:
أقرت األمم املتحــدة بعدم متكنها من فتح 
ممر إنساني في مدينة احلديدة غرب اليمن 
فــي املوعد املتفــق عليه بــني احلكومة 
املعترف بها دوليــا وجماعة "أنصار اهلل" 
)احلوثيــني(. وأكــدت أمانــة األمم املتحدة 
للصحفيــني، حســب وكالــة "تــاس" 
الروســية امس، أن املمر لم يفتتح امس 
األحد، على الرغم من تنســيق املســألة 
في أول اجتماع للجنة مراقبة الهدنة في 
احلديدة والتي تعمل حتت إشراف املنظمة 

العاملية وتضم ممثلني عن طرفي النزاع.
وأشــارت األمم املتحدة إلــى أن رئيس جلنة 

املراقبــة، اجلنــرال الهولنــدي املتقاعد، 
باتريك كامــرت، أبدى، أثناء اجتماع عقده 
مع ممثلــني عن احلوثيني، خيبــة أمله إزاء 
تفويت الفرصــة لتعزيز الثقة بني طرفي 
النزاع. وأبلــغ احلوثيون رئيس جلنة املراقبة 
أثناء االجتمــاع باإلجراءات املتخذة ضمن 
إطار إعادة انتشــار قــوات اجلماعة، فيما 
شــدد كامرت من جانبه على أن إجراءات 
متخذة في هذا الســبيل لن تســتحق 
الثقة إال في حال سُتتاح جلميع األطراف، 
مبا فيها األمم املتحدة، متابعة عملية إعادة 
االنتشار والتأكد مما إذا كانت تتطابق مع 
االتفاق املبرم فــي جولة احلوار بني "أنصار 

اهلل" واحلكومــة في الســويد الشــهر 
اجلاري. ويعتــزم اجلنــرال الهولندي عقد 
اجتمــاع جديد للجنة مراقبة الهدنة في 
1 يناير املقبل، من أجل بحث خطط إعادة 
انتشار القوات من الطرفني وسبل املتابعة 
والتنســيق املطلوبة لضمان وقف إطالق 
النار فــي احلديدة. وأعلــن احلوثيون أمس 
عن بــدء املرحلة األولى من إعادة انتشــار 
وتســليم  احلديدة  في محافظة  قواتهم 
املينــاء إلى مصلحــة خفر الســواحل، 
وأكدت ذلك مصادر في األمم املتحدة، لكن 
احلكومة اليمنية املعترف بها دوليا أعربت 
عن شكوكها في حسن نية "أنصار اهلل". 

وقــال محافظ احلديدة، احلســن طاهر إن 
احلوثيني "ســلموا امليناء إلى أنفسهم"، 
فيما أوضــح مصدر في القوات احلكومية 
لوكالة "فرانس برس" أن اجلماعة استغلت 
ســيطرتها على احلديدة إلدخال عناصرها 
في البحرية وخفر السواحل. وأفادت قناة 
"العربية" السعودية أن احلكومة اليمنية 
قدمت أمــس احتجاجا رســميا إلى األمم 
املتحــدة بشــأن إعالن تســليم احلديدة، 
موضحة أن احلكومة لــم تتلق أي إخطار 
عن انســحاب احلوثيني من امليناء ورصدت 
عمليــات إعادة انتشــار ومتركــز ومتوضع 

لقوات اجلماعة في احملافظة.

األمم المتحدة تعجز عن فتح ممر إنساني في الحديدة 
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الصباح الجديد - وكاالت:

يســعى العراق، أحد أكثر الدول 
حــراً فــي العالــم، إلــى إجراء 
إصالحات طال انتظارها، بحسب 
ما تقــول مصادر لوكالة »فرانس 

برس«.
ومع تشــكيل حكومــة جديدة، 
تدرس وزارة الكهرباء خيارات عدة، 
تشمل ترميم محطات وخطوط 
لتقليص الهدر، واستيراد الطاقة 
مــن دول أخــرى، كما وحتســن 

عملية اجلباية لتعزيز اإليرادات.
وتأمل بغداد حسبما اوردته وكالة 
فرانــس بريس فــي توفير كمية 
امليغــاواط الكافيــة لتغطيــة 
الصيف،  بحلــول  االحتياجــات 
حن يتأثــر املالين بانقطاع التيار 
الكهربائي ألكثر من 20 ســاعة 
يومياً. لكن ذلك ال يعني أن الوقت 
مفتــوح، فهناك موعــد نهائي 
قبل تــأزم األمور. فلحماية قطاع 
الكهرباء لديه، حصل العراق على 
إعفاء ملدة 45 يوماً من العقوبات 
املتحدة  الواليات  فرضتهــا  التي 
في تشــرين الثاني )نوفمبر( على 
النووي،  برنامجها  إيران في ملف 

ومت متديد هذه املدة 90 يوماً.
ويســتورد العراق مــا يصل إلى 
28 مليون متــر مكعب من الغاز 
الطبيعي من طهــران ملصانعه، 
كما يشتري بشكل مباشر 1300 
ميغاواط مــن الكهرباء اإليرانية. 
الكهربــاء خطة  وزارة  وحــددت 
لالستقالل عن الكهرباء اإليرانية 
خــالل 18 شــهراً، وحــل بعض 

املشكالت املتراكمة منذ عقد. 
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء 
»خالل أسبوعن، سنقدم خطتنا 
إلــى األميركيــن، مدتها خمس 
سنوياً  تقييمها  وسيتم  سنوات 
من اجلانــب األميركــي«. ويعوم 
العراق على 153 بليون برميل من 
احتياطــات النفط اخلــام، لكنه 
يحتاج إلى غاز ووقود أعلى جودة 

لتشغيل معامل الطاقة.
ويقــر الناطق أن فــي حال ميكن 

للعراق االســتغناء عن الكهرباء 
اإليرانيــة، فهو يحتــاج إلى غاز 
طهران إلى حــن امتالك القدرة 
على اســتخراج غازه أو استثمار 
الغــاز احملــروق خالل اســتخراج 
إلى  وقوده  وباســتخدام  النفط. 
جانب الغاز اإليراني، ميكن للعراق 
أن ينتج نحــو 16 ألف ميغاواط 
من الكهرباء. وهذا أقل بكثير من 
احلاجة، التــي تبدأ بنحو 24 ألف 
ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في 
الصيف، مع وصول احلرارة إلى 50 

درجة مئوية.
ومعظم هذا النقص تقني، إذ أن 
العراق حن ينقل الطاقة، يضيع 
ما بــن 30 إلى 50 في املئة منها 
الضعيفة،  التحتيــة  البنية  في 
العراقي  الطاقة  معهد  بحسب 
، ذلــك أن بعضهــا مــر عليها 
الزمــن، ولكــن هنــاك خطوطاً 

أيضاً  تعرضت  ومحطات  وأنابيب 
»داعش«  تنظيــم  من  لهجمات 
الــذي دحرتــه القــوات األمنية 
العراقية نهاية عام 2017. وإعادة 
تأهيل تلــك البنية التحتية، أمر 
أساسي في خطة وزارة الكهرباء.
ويشــير الناطــق إلــى مذكرتي 
الوزارة  وقعتهما  اللتن  التفاهم 
بالين   10 بقيمــة  مع ســيمنز 
دوالر، و«جنــرال إلكتريك« بقيمة 
15 بليون دوالر لتحســن البنية 
التحتية. وميكن لذلك أن يضيف 
24 ألــف ميغاواط  ما يصل إلى 
خالل خمــس ســنوات، »وميكن 
أن نصــل بذلــك إلــى 40 ألف 

ميغاواط«، بحسب املدرس.
وطلب وزيــر الكهرباء اجلديد لؤي 
اخلطيب من شــركتي »سيمنز« 
خطــط  إلكتريــك«  و«جنــرال 
توليد  لتعزيز  ســريع«  »مســار 

ولذلك،  الصيف.  بحلول  الطاقة 
تبحــث بغداد عن طــرق لتمويل 
تلك اجلهــود، منها صفقة متويل 
بقيمــة 600 مليــون دوالر بــن 
و«مصرف  إلكتريــك«  »جنــرال 
و«ســتاندرد  العراقي«  التجــارة 
نهاية  عنها  أعلن  التي  تشارترد« 

تشرين الثاني )نوفمبر( املاضي.
الوزارة  باســم  الناطق  ويلفــت 
إلى مبــادرة وزارية أخرى، تتضمن 
استبدال الطاقة اإليرانية بواردات 
من دول مجاورة أخرى، مبا في ذلك 
300 ميغــاواط من كل من تركيا 
إلى  إضافــة  والكويــت،  واألردن 
الطاقة الشمســية السعودية. 
وفــي بصيص أمل علــى إمكان 
جناح اخلطة، جال الرئيس العراقي 
برهم صالح على عمان والكويت 
والرياض، فــي أول جولة إقليمية 
منذ انتخابــه ، وإضافة إلى ذلك، 

تسعى بغداد إلى استرداد األموال 
التي خسرتها جراء خدمة اجلباية 
الضعيفة للوزارة. ويقول الناطق 
 60 إلى  »لدينا ضائعــات وصلت 
فــي املئــة، إذا قمنــا بتخفيض 
عن  سنستغني  الضائعات،  هذه 

اخلطوط اإليرانية«.
املاضي عملية  العام  العراق  وبدأ 
خصخصــة عن طريــق التعاقد 
اجلباية  خدمة  تقدم  شركات  مع 
الكهرباء.  فواتير  لضمان حتصيل 
ويقول املوظف في قسم التوزيع 
الكهرباء سمير حسن  وزارة  في 
اجلباية  إن عمليــة خصخصــة 
خفضت فعــالً انقطاع الكهرباء 
فــي بغــداد. ويضيــف: »الذين 
يدفعون، يخفضون استخدامهم 
إلى النصف، األمر الذي يســمح 
لي بإعادة توجيه امليغاواطات إلى 
وجتنب عمليات  األخــرى،  األحياء 

القطــع«. لكــن ال تــزال هناك 
عقبات، مبا في ذلك فواتير متأخرة 

إليران عن واردات سابقة.
 2019 ويظهر مشــروع موازنــة 
أن العــراق خصــص نحــو 800 
مليون دوالر »ملبلغ متأخرات الغاز 
اإليراني« ونحــو 350 مليون دوالر 
الكهرباء  بــدل  النقدي  للدفــع 
الطاقة  اإليرانية، بحسب معهد 
العراقــي. ويقول خبيــر الطاقة 
هاري استبانيان إن هناك مشكلة 
وزارة الكهرباء  أن  أخــرى، وهــي 
العراقية متخمة. ويشير مثال إلى 
أن الكويت اجملــاورة تولد الكمية 
كهرباء مماثلة للعراق، لكن وزارتها 
توظــف 12 ألفــاً مقارنة بـ140 
ألفــاً في العراق. وتتهــم الوزارة 
بالفساد على نطاق واسع،  أيضاً 
ولذلك تعهد اخلطيب بالتحقيق 

في األمر.

مبادرة وزارية الستبدال الطاقة اإليرانية بواردات من دول مجاورة

العراق يسعى الى توفير الطاقة الكهربائية
 لتغطية االحتياجات في الصيف 

 يأمل العراق 
في توفير كمية 
الميغاواط الكافية 
من الطاقة لتغطية 
االحتياجات بحلول 
الصيف، حين يتأثر 
الماليين بانقطاع 
التيار الكهربائي 
ألكثر من 20 ساعة 
يوميًا 

إحدى احملطات الكهربائية

بغداد - الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر ببورصة 
الكفــاح فيما اســتقرت باألســواق 
احمللية ليــوم امس االحــد )30 كانون 

االول 2018).
وســجلت أســعار بورصة الكفاح – 
بغداد 119.850، فيما كانت االســعار 

ليوم اول امس السبت 119.750.
اما أســعار البيع والشــراء في محال 
الصيرفة : سعر بيع الدوالر = 120.250 
دينار وسعر شــراء الدوالر = 119.250 

دينار.

الصباح الجديد - وكاالت: 
استقرت أســعار النفط امس االحد 
في ختــام أســبوع شــهد تقلبات 
العام، مع  نهاية  في األســواق قبيل 
حصولها على دعم من صعود أسواق 
زالت  األمريكية لكنها ما  األســهم 
تتعــرض لضغوط من القلق من وفرة 

في املعروض العاملي من اخلام.
وأنهــت عقود خام القيــاس العاملي 
مزيج برنت ألقرب اســتحقاق جلسة 
لتبلغ  أربعة سنتات  التداول مرتفعة 
عنــد التســوية 53.3 دوالراً للبرميل 
بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها 

في اجللسة البالغ 53.80 دوالراً.
وصعدت عقود خام القياس األمريكي 
غرب تكســاس الوســيط 51 سنتا 
لتسجل عند التســوية 45.12 دوالراً 
للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق 
من اجللسة إلى 46.22 دوالراً للبرميل.
القياسيان كالهما  اخلامان  وســجل 
ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي 
مع هبــوط برنت حوالــي 3 في املئة 
بينما تراجــع اخلام األمريكي نحو 0.4 

في املئة.

الصباح الجديد - وكاالت: 
مع ازدهار قطاع الشحن السريع في 
أعلن  املاضية،  السنوات  الصن خالل 
مكتب البريــد احلكومي نقل ما يزيد 
على 50 مليار طــرد خالل عام 2018، 
»شــينخوا«  وكالة  أوردت  حســبما 

الرسمية لألنباء.
الشــحن  أن صناعة  املكتب  وأوضح 
الســريع شــهدت منوا خالل األعوام 
القليلة املاضية بفضل ازدهار التجارة 
الطرود  عدد  ارتفع  اإللكترونية، حيث 
املتداولــة مبقــدار 10 مليــارات في 
املتوسط، في كل من السنوات الثالث 

املاضية.
الشــحن  الصن ســوق  وتصــدرت 
الســريع في العالم ملدة 5 ســنوات 
متتالية، متجــاوزة الكمية املتداولة 
في االقتصادات املتقدمة مبا في ذلك 

الواليات املتحدة واليابان وأوروبا.
وقال املتحــدث باســم املكتب فنغ 
ليــو، إن قطــاع التوصيل الســريع 
التجارة  من  مبيعات ســنوية  يدعم 
اإللكترونية، تقــدر بنحو 6.9 تريليون 
يوان ]نحــو تريليــون دوالر أميركي[، 
أو أكثر مــن 19 باملئة مــن مبيعات 
التجزئة في البالد، وهو ما ميثل زخما 

جديدا للنمو االقتصادي.

ارتفاع طفيف بسعر 
صرف الدوالر 

استقرار اسعار النفط 
الدنى مستوى 

نقل 50 مليار طرد في 
الصين العام الحالي 

متابعة ـ الصباح الجديد :

بعــد ِعقد مــن الهدوء ومؤشــرات 
الرخاء، جاء عام 2018 مليئاً بتقلبات 
السياسية  واالضطرابات  األســواق 
وعدم اليقن االقتصــادي، ومع قرب 
تــزال هناك  العــام اجلديد ال  دخول 
ملفــات مفتوحة ميكن أن تتســبب 
في امتداد االضطرابات إلى االقتصاد 

العاملي 2019 .
املســتقبلية  النظــرة  أن  ويبــدو 
لالقتصاد العاملي أكثر تشاؤمية في 
ظل ارتفاع املديونية العاملية، واخلوف 
املالية في  األزمــة  الكبير من تكرار 
منطقــة اليورو، وحــدوث ركود في 
االقتصــاد األمريكي نتيجــة ارتفاع 
معــدالت الفائــدة، باإلضافــة إلى 
اســتعار احلرب التجارية بن الواليات 

املتحدة والصن.
وفيما ال ينبغي اعتبار هذه التوقعات 
التــي أصدرتهــا مجموعــة مــن 
املؤسسات واملنظمات الدولية للعام 
املقبل، أنها توقعات حتمية، إال أنها 
متكننا فــي كل األحوال من االقتراب 
بشــكل أكثر موضوعية، مما ميكن أن 

يشهده االقتصاد العاملي خالل العام 
املقبــل، على األقل للقيــام مبا يلزم 

للتحوط ضد اخملاطر.
انخفاض توقعات معدل منو االقتصاد 

العاملي
خفض صندوق النقد الدولي توقعات 
االقتصاد العاملــي لعام 2019 بـ 0.2 
باملائة إلى 3.7 باملائة، ألسباب أبرزها 
احلرب التجارية بــن أمريكا والصن. 
مديرة  الغــارد«  »كرســتن  وحذرت 
صندوق النقد الدولــي، قادة العالم 
من التوقعات بأن النمو السريع الذي 
عرفه عام 2017 لن يعود قريباً، قائلة: 
»بدأت اخملاطر تتحقق في جميع أنحاء 
العالم. فالتهديدات اجليوسياســية 
في  النشــاط  وتباطأ  إحلاحــاً،  أكثر 
تبدو  كل مــكان تقريباً، واالســواق 

محمومة«.
التعــاون  منظمــة  وخّفضــت 
االقتصــادي والتنميــة بدوها أيضا 
توقعاتها ملعدل منو االقتصاد العاملي 
2019، مقابل  باملائة فــي   3.5 إلــى 
3.7 باملائة في توقعات ســابقة،وقال 
األمن العام للمنظمة »أجنل غوريا«: 
»أن الصراعات التجارية وعدم اليقن 
التي  الصعوبات  يزيدان  السياســي 

تواجــه احلكومات في ضمــان بقاء 
النمــو االقتصادي قويا ومســتداما 

وشامال«.
غيوم احلروب التجارية سوف تتكثف 

العام القبل
يبــدو أن السياســة اجلديــدة التي 
املتحــدة  الواليــات  انتهجتهــا 
االميركية وشــنها حلرب هوجاء من 
التجارية على  الكمركية  التعريفات 
االقتصــادات العاملية وفي مقدمتها 
الصن، قد جعلت مســار االقتصاد 

يدخل في ظل مسار متقلب.
وفي ظل غيــاب بوادر انفــراج هذه 
االزمــة، فان غيوم احلــروب التجارية 
ســوف تتكثف بصــورة أكبر خالل 
العام القبل، مما سيخلف أثاراً سلبية 
واالســواق  العاملي  االقتصــاد  على 

العاملية، السيما الناشئة منها.
ر  وكان بنك التسويات الدولية قد حذَّ
من ان تصاعد التوترات التجارية بن 
الواليــات املتحدة والصــن قد يقود 
فيما  اقتصادي خطيرة.  تراجع  لدورة 
الدولي  النقد  صنــدوق  مديرة  دعت 
»كريســتن الغارد« خــالل اجتماع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
في بالي في اندونيسيا، قادة العالم 

إلى إصالح األنظمة التجارية العاملية 
بــدالً من الســعي إلــى تقويضها. 
قائلة: »نحتاج إلــى العمل معا من 
أجل تخفيف التوتــر وحل النزاعات 
التجاريــة الراهنــة، نحتــاج إلى أن 
نتكاتــف إلصالح النظــام التجاري 

احلالي وليس تدميره«.
اخلروج البريطاني من االحتاد األوروبي

يعد اخلــروج البريطاني مــن االحتاد 
األوروبي أكبر قصة لالقتصاد العاملي 
خــالل العــام املقبل، حيــث لعبت 
املفاوضــات احمليطة بـ«بريكســت« 
دوراً رئيســياً في السياسة األوروبية 
طوال العام اجلاري، وســتزداد أهمية 
فــي العام املقبل، حيث تســتهدف 
بريطانيــا اخلروج فــي 29 من مارس 

املقبل.
ومع اقتراب موعد هذا التاريخ، ال يزال 
من غير الواضح ما هي طبيعة عملية 
االنسحاب، وما الذي سينعكس من 
احلدث على األسواق احمللية والعاملية، 
على  »بريكســت«  ســيؤثر  وكيف 
اململكــة املتحدة واالحتــاد األوروبي، 
وال يــزال هناك احتمــال ضئيل بأن 
اإلطالق،  على  يحــدث  لن  االنفصال 

وفقاً لبعض اخلبراء املتفائلن.

تقـرير

خمسة توقعات اقتصادية بائسة تنتظر 2019

بغداد - الصباح الجديد: 
االقتصــاد  جلنــة  عضــو  دعــت 
شاكر  ندى  البرملانية  واالســتثمار 
جــودت رئيــس مجلــس الــوزراء 
إلى تشــكيل  املهدي  عادل عبــد 
جلنة حتقيق بشــأن دخــول البيض 
الفاســد إلى البالد، كذلك طالبت 
موقفهما  والصحة  التجارة  وزارتي 
الرسمي من االجراءات التي اتخذت 
بقضية البيض الفاسد، فيما شدد 
على ضــرورة اتخاذ "عقوبات رادعة 

بحق التجار الفاسدين".
وقالت جودت إن "قضية عبور املواد 
لالستهالك  الصاحلة  وغير  التالفة 
البشــري ومــن بينهــا موضــوع 
البيض الفاســد القادم من بعض 
تتحملها جهات  الدول هي قضية 

الســيطرة والتقييــس النوعيــة 
ووزارة التجــارة كونهــا لم تتخذ 
اإلجــراءات الكفيلــة مبنــع دخول 
تلك املواد وفحصهــا قبل الدخول 
مــا جعل العــراق بيئة مناســبة 
لتصديــر الدول كل مــا ال يصلح 
أن  مضيفًة  البشري"،  لالستهالك 
"التجار اجلشعن ومافيات الفساد 
وجتار األزمات املســتغلن للظروف 
االستثنائية التي مير بها البلد هم 
يتحملــون أيضاً جــزءاً كبيراً جداً 
من تلك الفوضى التي لم جند لها 
أية معاجلة رغم كثرة املناشــدات 

واملطالبات باحلد منها".
وأضافت جــودت، أن "هناك جهات 
عمليات  إلــى  إضافــة  متنفــذة 
إيقاف  تواطؤ حصلت منعــت من 

دخول البيض الفاســد إلى البلد"، 
ماضيًة إلى القول إن "هناك ضرورة 
التخاذ عقوبات رادعــة جتاه التجار 
الفاســدين وكمــا حصــل بوقت 
النظام السابق حن مت معاقبة عدد 
مــن التجار الفاســدين وذلك ألنه 
مع األسف فان تطبيق القوانن لن 
يتحقق ما لم يتم اتخاذ العقوبات 
الفاسدين ومن يقف خلفهم  جتاه 
الشــعب  بــأرواح  املتاجرين  مــن 
العراقــي من الذين ليــس لديهم 

غيرة أو ضمير".
وتابعت، أن "وزارتي التجارة والصحة 
ينبغــي عليهما إعــالن موقفهما 
الرسمي من االجراءات التي اتخذت 
بقضية البيض الفاسد"، موضحة 
واالســتثمار  االقتصاد  "جلنــة  أن 

طرحت هذا املوضوع للنقاش لكن 
مت تأجيله بعد إعــالن عطلة أعياد 
رأس السنة امليالدية، كما أن اللجان 
ال تســتطيع اتخاذ إجراءات فعلية 
ألن عملها لم يبدأ بشــكل كامل 
ومقررين  رؤســاء  اختيار  بانتظــار 

للجان".
الوزراء  مجلس  رئيس  جودت  ودعت 
"تشــكيل  إلى  املهدي،  عبد  عادل 
جلنة حتقيق بشــأن دخــول البيض 
الفاسد وعدم وجود إجراءات رادعة 
إليقاف دخوله ومن املتورطن فيه"، 
مشددة على ان "الدول التي يدخل 
منها البيض الفاسد غير مسؤولة 
عن هــذا األمر بل التاجر الفاســد 
الرديئة هو  النوعيــات  يختار  الذي 

املسؤول األول واألخير".

االقتصاد البرلمانية تدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق 
الصباح الجديد - وكاالت: في دخول البيض الفاسد لالسواق المحلية

أعلن املصرف املركزي األوروبي أمس 
االحد أن االقتصــاد العاملي بصدد 
التباطؤ عام 2019، ثم يستقر بعد 
ذلك، لكنه ما يــزال يتوقع ارتفاع 

األسعار.
في  لتباطؤ  املســتثمرون  ويتأهب 
النمــو االقتصــادي العاملي بفعل 
زيــادة تكاليف االقتــراض بالدوالر 
والتوتــرات التجارية بــن الواليات 

املتحدة والصن.
وألقــى املصرف املركــزي األوروبي 
التوقع في  بثقله بقوة خلف ذلك 
لكنه  الدورية،  االقتصادية  نشرته 
ال يزال يتوقع »ضغوطاً تضخمية« 
على مستوى العالم وفي منطقة 
اليــورو ، مضيفــا »بالنظــر إلى 
يتباطأ  أن  املتوقع  املســتقبل، من 
عام  العاملي  االقتصادي  النشــاط 

2019، ثــم يبقــى مســتقراً بعد 
ذلــك«. وتوقــع أن »تزيد الضغوط 
ببطء مع  العامليــة  التضخميــة 

تقلص الطاقة الفائضة«.
وألقت النشــرة الضــوء على قرار 
في  األوروبــي  املركــزي  املصــرف 
شــراء  برنامج  بإنهاء  اجتماعــه 
تريليون   2.6 البالغ حجمه  األصول 
يــورو )2.96 تريليــون دوالر(، لكنه 
حصيلة  استثمار  إعادة  سيواصل 
السندات املستحقة لفترة طويلة 
بعد أول رفع لسعر الفائدة. وانتقد 
بعضهم القــرار باعتباره جاء في 
وقت غير مالئــم نظراً إلى ضعف 
األوروبي،  املركــزي  لكن  االقتصاد، 
التضخم  حتقيق  الوحيــد  وهدفه 
املســتهدف، أكد مجدداً ثقته في 
ستواصل  األســاس  األســعار  أن 

االرتفاع في منطقة اليورو.

»المركزي األوروبي« يتوقع 
تباطؤ النمو العالمي في 2019

دعت الى اتخاذ »عقوبات رادعة بحق التجار الفاسدين«



•أسماء العجرودي

على الرغم من أن القيادة التونسية 
تتقّرب، على ما يبدو، من السعودية 
في مرحلة حّساســة بالنسبة إلى 
اململكة، إال أنه ليس بإمكان الرياض 

أن تعوِّل على والئها.
عندما وصل ولي العهد الســعودي 
األمير محمد بن سلمان إلى العاصمة 
الثاني/نوفمبر،  27 تشرين  في  تونس 
اســتقبله الرئيس التونسي الباجي 
شــديدة،  بحفاوة  السبســي  قائد 
وأقــام حفالً كبيراً على شــرفه في 
القصر الرئاسي. حتى إنه منح األمير 
السعودي وشــاح اجلمهورية األكبر، 
وهو وسام الشرف األعلى في تونس. 
وأدلى بن ســلمان، بــدوره، بتصريح 
موجز لعدد من وســائل اإلعالم التي 
كانت حاضــرة في احلفل، مشــدداً 
على أنه لطاملــا جمعت بني الرياض 
إيجابيــة«، وعلى  وتونــس »عالقات 
أن السبسي أشــبه بـ«األب«. كانت 
تونس واحداً مــن العديد من البلدان 
»الصديقة« التــي زارها ولي العهد 
السعودي خالل »جولة العودة« التي 
امتّدت ألســبوَعني، وهــي أول رحلة 
يقوم بها بن ســلمان إلى اخلارج منذ 
جمال  الســعودي  الصحافي  مقتل 
خاشــقجي في الثاني من تشــرين 

األول/أكتوبر املاضي. 
ه  وقد عرض بن ســلمان، الــذي تُوجَّ
إليــه أصابع االتهام بإصــدار األوامر 
على  مالية  حوافز  خاشقجي،  بقتل 
البلــدان التي شــملتها جولته، في 
خطــوٍة رأى فيها املراقبون مســعى 
املزعوم  تورطــه  أبعــد من  للتطلع 
يؤّشر  رمبا  الشــكل،  في اجلرمية. في 
احتضان السبسي راهناً لنب سلمان، 
إلــى عالقــات إيجابية بــني الرياض 
وتونــس، وهو انطباٌع اســهمت في 
تعزيــزه الزيارة التي قــام بها رئيس 
الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى 
الرياض في 13 كانون األول/ديســمبر 

بناًء على دعوة من ولي العهد. 
فــي الواقــع، تعــد الســعودية أن 
مصاحلها في تونــس – حتديداً كبح 
تأثير اإلسالم السياسي – ظّلت ثابتة 
طوال عقود. لكن في األعوام األخيرة، 
التونسيني  القادة  الصطفافات  كان 
إلى جانب الكتل اإلقليمية الداعمة 
لصعود اإلســالم السياسي، مبا في 
ذلك اإلخــوان املســلمون والتيارات 
تأثيرها  له،  املناِهضة  أو  املشــابهة، 
على هــذه العالقة. حتى قبل ظهور 
اخملاوف املتزايدة بشأن صعود اإلسالم 
األمزجة  أّثــرت  لطاملا  السياســي، 
التبادل  السياســية لتونــس فــي 

الدبلوماسي بينها وبني الرياض. 
بني  الرسمية  العالقات  اســتؤنفت 
الرياض وتونــس في العام 2003 بعد 
خالف اســتمر لفتــرة طويلة على 

العابدين  زيــن  الرئيس  دعم  خلفية 
بن علــي للرئيس العراقي الســابق 
اخلليج  صدام حســني خالل حــرب 
إدانة  األولى، في خطوة كانت مبنزلة 
الســعودية.  لألجندة  دبلوماســية 
وبعد هذا التقارب، شــهدت العالقة 
أعقاب  وفــي  التقّلبات.  مــن  مزيداً 
 ،2011 العــام  إطاحة بن علــي في 
ســعى معســكران في املنطقة – 
وســعودي-إماراتي،  تركي-قطــري 
اجليوسياسية  لكل منهما مصاحله 
اخملتلفة  األيديولوجيــة  وتطلعاتــه 
عــن املعســكر اآلخر – إلــى التأثير 
وامتّد  التونســية.  السياســة  في 
التنافس على النفــوذ بني الكتلَتني 
في مختلف أنحاء املنطقة في إطار 
خصومٍة تصاعدت حّدتها وصوالً إلى 
فرض احلصار على قطر والذي يستمر 

منذ العام 2017. 
لقــد دعمت قطــر وتركيــا حركة 
النهضــة، وهــي احلزب اإلســالمي 
األساسي في البالد، والتي تأثرت في 
األصل بجماعة اإلخوان املســلمني؛ 
ومــا يــزال صعودها خــالل املرحلة 
االنتقاليــة في تونــس مدعاة قلق 
للســعودية واإلمارات. وقد عكست 

والداخلية  اخلارجيــة  السياســات 
التونســية هذا التصّدع في األعوام 
متيل  فكانــت  املاضيــة،  الســبعة 
لصالح كتلة أو أخرى، بحسب احلزب 
الــذي يحكم قبضته بصــورة أكبر 

على السلطة.
نداء تونس  بــني  الدينامية  أّدت  لقد 
النهضة  وحركة  السبســي  بقيادة 
إلــى اهتــزاز العالقات بــني الرياض 
األخيرة، لكنها  األعــوام  وتونس في 

اسهمت أيضاً في توجيهها. 
2014، شــّكل نداء تونس  في العام 
الــذي ترّشــح انطالقاً مــن برنامج 
مناهــض لإلســالميني حصل على 
الدعم من الســعوديني واإلماراتيني، 
حكومــة ائتالفيــة براغماتيــة مع 
النهضــة، مــا أّدى إلى تشــّنٍج في 
واإلمارات.  اململكــة  مــع  العالقات 
وفي واقعــة غريبة تســببت بأزمة 
دبلوماسية بني كانون األول/ديسمبر 
 ،2018 الثاني/ينايــر  وكانــون   2017
اإلمــارات  طيــران  شــركة  منعت 
اململوكــة مــن الدولــة الشــابات 
التونســيات من الســفر على منت 
رحالتها، األمر الذي رأى فيه محللون 
كثر مؤشراً عن استياء من جانب أبو 

ظبي.
التقــارب األخير بني  يُقــرأ  أن  يجب 
تونس والسعودية، مبا في ذلك احلفاوة 
الشــديدة التــي اســُتقِبل بها بن 
سلمان، على ضوء »الطالق« بني نداء 
أيلول/سبتمبر،  في  والنهضة  تونس 
نداء  حزب  داخل  املستفحلة  واألزمة 
أن  السبســي  تونــس. ففيما يجد 
األرضية السياسية تزداد اهتزازاً حتت 
قدَميــه يوماً بعد يــوم، غالب الظن 
أن احلصول علــى الدعم من حليف 
إقليمي بات أمراً أكثــر جاذبية. قال 
الشاهد للمراسلني، بعد الزيارة التي 
قام بها مؤخراً إلى الرياض واستمرت 
ثالثة أيام، إن اململكة تعهدت بتقدمي 
نحو 830 مليــون دوالر – مبا في ذلك 
حوالــي 500 مليــون دوالر لتحقيق 
توازن في املوازنــة، و120 مليون دوالر 
ماً بذلك  للمشاريع الزراعية – مضخِّ
األرقام الســابقة التي جرى تداولها 
بعــد انتهاء زيــارة بن ســلمان إلى 
تونس. وقد شّكلت زيارة الشاهد إلى 
الســعودية مفاجأة لعدد كبير من 
املراقبني التونســيني، فرئيس الوزراء 
في خالف مع حــزب نداء تونس الذي 
كان ينتمي إليه سابقاً، وهو يحظى 

اآلن بالدعم من النهضة. 
لقــد أثار توجيه اململكــة دعوة إلى 
خصم السبسي اجلديد لزيارتها بعد 
الدعم الذي أظهره الرئيس التونسي 
لنب ســلمان، أســئلة عن مستقبل 
االنخراط السعودي مع تونس – وعن 
احلزب احمللي الذي هو املستفيد األكبر 

من دعم اململكة.
يؤّدي عامالن مهمــان آخران دوراً في 
التونسية-الســعودية،  العالقــات 
وهما السياسة الدفاعية في تونس 
والتحّديــات املالية التــي تواجهها 
البــالد.  في العاَمــني 2013 و2014، 
النهضة  بقيــادة  احلكومة  وّقعــت 
اتفاقات أمنية مع تركيا وقطر. لقد 
بزمام  مُيسك  الذي  السبسي،  سعى 
السياســَتني الدفاعيــة واخلارجية، 
الرياض  العالقات مــع  توطيــد  إلى 
منذ تســّلمه ســّدة الرئاســة في 
العــام 2014.1 وفــي العــام 2016، 
عّززت تونس تعاونها العســكري مع 
الســعودية. ثم في مطلع تشــرين 
األول/أكتوبر املاضــي – بعد أيام من 
مقتل خاشــقجي – نّفــذت تونس 
تدريباتها اجلوية العســكرية األولى 
مع ســالح اجلو الســعودي. حتى إن 

موقف السبسي طبَع الرد التونسي 
الرســمي علــى مقتــل الصحافي 
الســعودي. فعلى الرغم من أن وزير 
اخلارجية التونسي خميس اجلهيناوي 
وصف مقتل خاشقجي بأنه »جرمية 
شــنيعة«، وطالب بتحقيق لكشف 
»احلقيقــة«، إال أنه أشــار أيضاً إلى 
التــزام تونــس إلى جانــب الرياض، 
املسألة  وحّذر من مغّبة »استغالل« 

لزعزعة االستقرار في اململكة.
فضالً عن ذلك، تتحّول األوضاع املالية 
في تونس، بصورة متزايدة، إلى عامل 
محّرك في سياستها اخلارجية. حتتاج 
تونس إلى االســتثمارات السعودية، 
فالبطالــة املرتفعــة، واإلضرابــات 
املتكررة، واألزمات السياسية تسّببت 
ناهيك  االقتصادي،  النمــو  بتعطيل 
عن سلســلة الهجمــات اإلرهابية 
التي ســّددت ضربة قويــة للقطاع 
الســياحي. في العام 2016، تعّهدت 
قدرها  مساعدات  بتقدمي  السعودية 
850 مليــون دوالر خالل مؤمتر »تونس 
ثمانية  الدولتــان  ووّقعــت   ،»2020
اتفاقــات إضافية في العــام 2017، 
أرقام  مع العلم بأنه ليســت هناك 
دت  واضحة عن قيمة املبالغ التي ُسدِّ

حتى اآلن. في أعقاب زيارة بن سلمان 
األخيرة إلى تونس، حتّدثت تقارير عّدة 
غير مؤّكــدة عن موافقته على منح 
تونس قروضاً بقيمة 500 مليون دوالر 

مع أسعار فوائد تفضيلية. 
لكــن فــي املقابــل، لــم حتصــل 
السياسي  الدعم  على  الســعودية 
الذي أرادت مــن تونس أن تُقّدمه لها 
السياسة  في  أساسية  مسائل  في 
اخلارجية. فقــد حافظت تونس على 
حيادهــا فــي موضوع اخلــالف مع 
قطر، ووّجــه أعضاء حكومة الوحدة 
الوطنية دعوًة إلــى احلوار بني جميع 
األفرقاء لتجاوز األزمة. واقع احلال هو 
أن قطر هي أيضــاً من كبار املانحني 
لتونــس، عبر التعهــد بتقدمي مبلغ 
يصــل إلــى 1.25 مليــار دوالر خالل 
تشــرين  في   »2020 »تونــس  مؤمتر 
أعلى  رقٌم  وهو   ،2016 الثاني/نوفمبر 
بكثير من التعهد السعودي. كذلك، 
عندمــا أطلقت الســعودية تدخالً 
اليمن  في  اخلليجــي  التعاون  جمللس 
فــي آذار/مــارس 2015، دعــت وزارة 
اخلارجية التونســية في البداية إلى 
التوصل إلى »حــل عربي« عن طريق 
احلوار، لكنها خّففــت من لهجتها 
االنتقادية عبر القول بأنها »تتفّهم« 
الدوافع السعودية وراء التدخل. ومنذ 
ذلك الوقت، عّبرت تونس عن املوقف 

نفسه الداِعم بطريقة معتدلة. 
يبقى الدعم السعودي لتونس ضئيالً 
باملقارنــة مع املبالغ التــي يُقّدمها، 
وأعضاؤه.  األوروبــي  االحتــاد  مثــالً، 
ولطاملــا منحت الســعودية مبالغ 
أكبر ملصر، على ســبيل املثال، فهي 
تعتبرها حليفاً قوياً على املســتوى 
اإلقليمي وأكثر استراتيجية إلى حد 
كبيــر. بيد أن االقتصاد الضعيف قد 
يدفع بتونس إلى التقّرب من الرياض 
أكثر مــن أي وقت مضى. وتُشــّكل 
التطورات التي قــد تطرأ في مجال 
التعاون الدفاعي بني البلَدين مؤشراً 
أساسياً عن املنحى الذي ستسلكه 
والتعاطــي  الســعودية،  املقاربــة 
التونسي معها. ومن العوامل األخرى 
البلَدين  العالقة بني  التي ســتطبع 
االنتخابــات الرئاســية والبرملانيــة 
في العام 2019: فمــع تداعي احلزب 
األساســي في تونس – والذي يُعتَبر 
احلليف األكبر للســعودية في البالد 
– قد تســفر االنتخابــات عن ظهور 
ائتالف حاكم جديد. ومن شــأن ذلك 
أن يؤّدي، علــى األرجح، إلى انعطافة 
التونســي من  املوقف  جديدة فــي 

اململكة.

* تُرجــم هــذا املقــال مــن اللغة 
اإلجنليزية.

أسماء العجرودي صحفية وباحثة 
مســتقلة ترّكز على شؤون شمال 

أفريقيا واملشرق.

يانيس فاروفاكيس

أثينا 
 اآلن تخيــم حالــة من الســخط 
واالستياء ال نهاية لها على األجواء 
اليأس  فــي بريطانيــا. ويســيطر 
والقنــوط على أنصــار اخلروج من 
االحتاد البريطاني وأنصار البقاء على 
حد ســواء. ويســود االنقسام في 
حكومة صاحبــة اجلاللة وفي حزب 

العمال املعارض بنفس القدر. 
وتعيش اململكــة املتحدة حالة من 
اسكتلندا  بني  العميق  االنقســام 
املغرمة بأوروبا وإجنلترا املتشــككة 
فــي أوروبا، وبــني املــدن اإلجنليزية 
املؤيدة لالحتــاد األوروبي )مبا في ذلك 
والشمالية  الساحلية  واملدن  لندن( 
يوجد  وال  األوروبي.  لالحتاد  املناهضة 
ســبيل لتوحيد الطبقــة العاملة 
أي  خلــف  احلاكمــة  الطبقــة  أو 
من خيــارات اخلــروج املطروحة في 
مجلــس العموم. فهــل من عجب 
البريطانيني  العديد من  أن يشــعر 
بالقلق واخلــذالن من ِقَبل نظامهم 

السياسي؟
من عجيــب املفارقات مــع ذلك أن 
البريطانيــني ينبغي لهم أن يرحبوا 
مبأزق اخلروج البريطاني احلالي، برغم 
أنه حافل باخملاطــر. منذ عام 1945، 
كانت املســألة األوروبية سببا في 
حجب ثمانية في األقل من األسئلة 
األخرى األساسية لبريطانيا ــ حول 
ذاتها، ومؤسســاتها السياســية، 
ومكانهــا في العالَــم. واآلن تدفع 
قضيــة اخلروج من االحتــاد األوروبي 
بكل هذه األســئلة إلــى الصدارة، 
والسخط السائد هو الشرط األول 
للتصــدي لهــا. الواقــع أن اخلروج 
البريطانــي رمبا يعمــل على متكني 
الدميقراطيــة البريطانيــة من حل 
العديد من األزمات التي طال أمدها 

في البالد.
فأوال، هناك املسألة األيرلندية. على 
الرغم من تســوية هذه املســألة 
جزئيا بالتوصل إلــى اتفاق اجلمعة 

احلزينة قبــل جيل كامل، فإن احلزب 
الوحــدوي الدميقراطي فــي أيرلندا 
الشمالية يعيد فتحها اآلن بإصراره 
على أن اإلقليم، الذي يشــكل جزءا 
من اململكــة املتحــدة، ال يجب أن 
مييز بأي حال من األحوال عن ويلز أو 
املقاطعات احمليطة مبدينة لندن على 

سبيل املثال.
املســألة  إحيــاء  جــرى  كمــا 
االســكتلندية. فبعد عامني فقط 
من تسبب االستفتاء الفاشل على 
االستقالل في اســكتلندا في عام 
2014 في انكمــاش القوميني، جاء 
االســتفتاء لصالح خروج بريطانيا 
مــن االحتاد األوروبي فــي عام 2016 
لكي ينفخ أشــرعتهم بالرياح مرة 

أخرى.
هنــاك أيضــا املســألة اإلجنليزية. 
فبِفعل انتقال سلطة رئيس الوزراء 
تونــي بلير غيــر املكتمــل أصبح 
اإلجنليز الشعب الوحيد في اململكة 
املتحــدة الــذي ال ميلــك جمعية 
تشــريعية أو برملانا خاصا به، األمر 
الــذي جعلهم يعتمدون على برملان 
وستمنستر الذي يشعر كثيرون أنه 
ناء وغير ممثل خملاوفهم واهتماماتهم. 
كما ميثل اخلــروج البريطاني اختبار 
إجهاد لنظام األحزاب السياســية 
الصــارم الــذي صيــغ علــى غرار 
النظــام االنتخابــي الــذي يكفل 
أكثر األصوات،  الفوز للحاصل على 
محصورة  املنافســة  يجعل  والذي 
بني الالعبني احلاليني. ونتيجة لهذا، 
البريطانية تعمل  األحزاب  أصبحت 
حتاول  احتكاريــة  احتــادات  وكأنها 
تنفيذ أجنــدات متضاربة. كما أبرز 
اســتفتاء 2016 مســألة تتعلــق 
الدميقراطية  تلعبــه  الــذي  بالدور 
البريطانية. فنظرا  السياســة  في 
لألصــوات املتعالية التــي تطالب 
بعقــد اســتفتاء ثــان، أصبح من 
األهمية مبــكان، عاجال وليس آجال، 
عقد  ينبغي  وكيــف  متــى  حتديد 
التصويــت الشــعبي. ولكــن من 
الضروري أيضا معاجلــة الدور الذي 

تلعبه الدميقراطية التمثيلية. فقد 
كشفت مســألة اخلروج البريطاني 
عن أسطورة سيادة مجلس العموم 
عندما أنكرت احلكومة على البرملان، 
في إطار عملية اخلــروج من االحتاد 
األوروبي، االضطالع بأي دور حتى في 
حتديد كيفية نســخ تشريع االحتاد 
األوروبي في قانون اململكة املتحدة.

كمــا أطلقــت مســألة اخلــروج 
البريطانــي إحباطــا مكبوتــا إزاء 
ذعر  هيئة  اتخذ  والذي  التقشــف، 
أخالقي بشأن الهجرة. فقد حجبت 
مســألة حرية تنقــل الناس داخل 
االحتــاد األوروبي الــدور الذي تلعبه 
تخفيضــات املوازنة احمللية في احلد 
مــن اخلدمــات العامة واإلســكان 

االجتماعي، مما يجعــل ارتفاع حدة 
كراهية األجانب أمرا ال مفر منه.

ثمانينيات  منتصــف  منــذ  أخيرا، 
القرن العشرين، في أعقاب تخريب 
على  املتعمد  البريطانية  الصناعة 
اقتصاد  اعتمد  تاتشر،  مارجريت  يد 
اململكــة املتحــدة علــى »عطف 
الغرباء«. ولم يكن أي اقتصاد أوروبي 
أخر، باســتثناء أيرلندا، في احتياج 
إلى مثل هذه املبالغ الهائلة من رأس 
االحتياجات.  لتلبيــة  األجنبي  املال 
بريطانيا  تعتمــد  الســبب  ولهذا 
على كل ما هو رخيــص: الضرائب 
املنخفضة،  واألجــور  املنخفضــة، 
وعقود ســاعة الِصفــر، والتمويل 
غير املنظــم. وإذا كانــت بريطانيا 

راغبــة في جتاوز الترويــكا املتمثلة 
في املهــارات املتدنيــة، واإلنتاجية 
املنخفضة، والنمو البطيء، فيتعني 
علــى مواطنيها أن يعيــدوا النظر 
في مكانتهم في االقتصاد العاملي. 
وميثل اخلروج البريطاني فرصة رائعة 
للقيــام بهذا، وفي الوقت نفســه 
إســكات األصــوات التــي تطالب 
والضرائب  األجور  باملزيد من خفض 
مع  التنظيمية.  القيــود  وتخفيف 
تبقي أسابيع قبل أن تغادر اململكة 
املتحدة االحتــاد األوروبي كأمر واقع، 
فإن أيا من اخليارات الثالثة الرئيسية 
املطروحة ــ اخلروج من دون التوصل 
إلــى اتفاق، واتفاق االنســحاب بني 
رئيســة الوزراء تيريزا مــاي واالحتاد 

األوروبي، وإلغاء املادة خمســني من 
أجــل البقاء في االحتــاد األوروبي ــ 
ال يتطلــب موافقــة األغلبية في 
البرملــان أو بني الســكان. وكل من 
هذه اخليارات يولــد أقصى قدر من 
ميثل  اتفاق  دون  فاخلروج  االســتياء: 
الغالبية قفــزة خطيرة  في نظــر 
اتفاق ماي  إلى اجملهــول. ويصيــب 
أنصــار البقاء بالفــزع في حني يرى 
فيه أنصــار اخلروج وثيقــة ال توقع 
عليها إال دولــة مهزومة في حرب. 
وأخيرا، من شأن التراجع عن اخلروج 
أن يؤكد علــى اعتقاد أنصار اخلروج 
ح بها إال  بأن الدميقراطية ال يُســمَ
عندما تؤدي إلــى النتائج املفضلة 
للرأي  لندن.وفقــا  لدى مؤسســة 
السائد في بريطانيا، فإن هذا املأزق 
يثبت فشل  وهو  للغاية،  مؤســف 
الدميقراطية البريطانية. وأنا ال أتفق 
مع أي مــن االفتراضني. فــإذا جرى 
املتاحة  الثالثة  اخليارات  أي من  إقرار 
بشكل مباشر، ولنقل في استفتاء 
ثان، فسوف تتفاقم حالة االستياء، 
التي  األكبر  املســائل  وسوف تظل 
إجابة.  بال  املتحــدة  اململكة  تبتلي 
الواقــع أن عــزوف البريطانيني عن 
تأييــد أي مــن خيارات اخلــروج في 
الوقت احلاضر يَُعــد من منظورهم 
اجلمعية  احلكمــة  علــى  عالمــة 
وفرصة نادرة للتأقلم مع التحديات 
الكبــرى التــي تواجه البــالد وفي 
ذات الوقت إعــادة النظر في عالقة 
األوروبي.  باالحتــاد  املتحدة  اململكة 
ولكن الغتنــام هذه الفرصة، يتعني 
على اململكة املتحدة أن تســتثمر 
في »حوار الشعب«، الذي يؤدي مبرور 
الوقت إلى »قرار الشعب«. ويجب أن 
يتناول حوار الشــعب ست قضايا: 
الدســتور البريطاني، مبــا في ذلك 
إنشــاء برملان إجنليــزي أو جمعيات 
تشريعية إجنليزية إقليمية متعددة، 
النظام االنتخابي ودور االستفتاءات؛ 
املســألة األيرلنديــة، مبــا في ذلك 
البريطانيــة  الســيادة  احتمــال 
أيرلندا  على  املشــتركة  األيرلندية 

الشــمالية، الهجرة وحرية التنقل؛ 
النمــوذج االقتصادي الــذي تتبناه 
بريطانيــا، وخاصة الــدور الضخم 
إلى  واحلاجة  التمويــل  يلعبه  الذي 
تعزيز االســتثمار األخضر في شتى 
أنحاء البــالد، وبالطبع العالقة بني 

اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي.
أن  لكــي يكــون دميقراطيــا، البد 
يدور حوار الشــعب فــي اجلمعيات 
التشريعية اإلقليمية، وأن يؤدي إلى 
عقد مؤمتر وطني، حيث توضع قائمة 
خيــارات نهائية قبــل أن يترجمها 
مجلس العموم القادم إلى أســئلة 
في اســتفتاء لتمكني قرار الشعب 
بحلول عام 2022. وعلى هذا، يتعني 
أن  املتحدة  اململكــة  على حكومة 
تعمل علــى تأمني فتــرة انتقالية 
بعد االنسحاب رســميا من االحتاد 
من  والعشرين  التاسع  في  األوروبي 
مارس/آذار، علــى أن تدوم هذه املدة 
إلى أن يصبح بوســع الناس اتخاذ 

القرار بعد ثالث سنوات على األقل.
أن  البد  االنتقاليــة،  املــدة  خــالل 
تظــل اململكة املتحــدة في االحتاد 
والســوق  األوروبي  لالحتاد  اجلمركي 
املوحــدة، مع متتــع مواطني االحتاد 
واحلقوق  التنقــل  بحرية  األوروبــي 
الكاملة في اململكــة املتحدة. ثم 
في عام 2022، يســتطيع الناخبون 
أن يختــاروا بني البقاء فــي االحتاد 
اجلمركي والســوق املوحدة، واخلروج 
الكامل، والتقدم بطلب للعودة إلى 
األوروبي  االحتــاد  بعضوية  االلتحاق 
كعضــو كامل العضويــة. عندما 
يعم االســتياء والسخط كما هي 
احلال في بريطانيا اليــوم، فالبد أن 
يكون الرهــان األفضل على تغليب 

الدميقراطية. 

ترجمة: إبراهيم محمد علي          
يانيــس فاروفاكيس: وزيــر مالية 
اليونــان األســبق، وأســتاذ علوم 

االقتصاد في جامعية أثينا.
بروجيكت سنديكيت
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محمد زكي ابراهيـم

يوسف عبود جويعد
 

اجملموعة  ضمتهــا  قصــص  ثمــان 
القصصيــة )كتاب احليــاة وقصص 
اخرى( للقاص عبــد االمير اجملر، وفي 
بقصص  العنونة  ينية  إشارته ضمن 
أخرى، ولم يشــير الــى أنها قصص 
قصيــرة، تأكيد بعــدم حتديدها، في 
إطار منط من األمنــاط القصصية، أي  
الطويلــة والقصيرة  والقصيرة جداً، 
أن  التفاتة جيدة، كوننا سنجد  وهي 
ســـت منها تنتمي  الــى القصيرة، 
بينمــا القصتني االخيرتــني فإنهما 
ينتميان الــى القصة الطويلة، والتي 
ندر تناولها في الوقت احلاضر، ألسباب 
كثيــرة، منها عــدم التفريق بينهما 
وبني بقية األمناط األخرى، وحتى عدم 
القصيرة,  الرواية  وبني  بينها  التفريق 
وفي أحيــان كثيرة يجيد القاص منط 
أما  القصصيــة،  االمناط  مــن  واحد 
القصيرة، اوالقصيرة جداً، ويترك هذا 
اجلنس املهم، والــذي كان من االمناط 
املهمة التي تدخل دائرة تنافس االدب 

االبداعي. 
وهاتان القصتان هن: -

- العظماء يرحلــون بصمت ..أحياناً، 
 )21( والتي بلغــت عــدد صفحاتها 

صفحة 
- عــودة اإلنســان، التــي بلغت عدد 

صفحاتها )35( صفحة 
وبهــذا يكون القاص قد فّعل دور هذا 
اجلنس املهم، كما يحاول أقرانه الذين 

يودون عودتها الى الساحة االدبية.
اجملموعــة  هــذه  فــي  جنــد  كمــا 
القصصيــة، تنوع واضــح ومقصود 
وينم عن وعي ومعرفة إلدخال اإلمناط 
األدبية املتبعة في التناول الســردي، 
حيث جند نص قصصــي ينتمي الى 
الواقعية النقدية، وآخر الى الواقعية 
الواقعية  الى  ينتمي  وآخر  الغرائبية، 
العجائبية، بينما جند نص آخر ينتمي 

الى اخليال العلمي، وآخر للفنتازيا.
كمــا أننا ســوف نكتشــف، وبعد 
رحيلنــا في متــون تلــك النصوص 
أن  أغوارها،  وأكتشاف كناها وســبر 
املســتهل الذي نولج من خالله الى 
عالم تلك النصوص، والذي هو مبثابة 
عتبة نصيــة موازية، يقدم لنا الرؤية 
الشــمولية ملا أراده القاص من خالل 
لفن  النصوص، وضمها  لتلك  إعداده 
صناعة القصة,فهو يشــير الى أهم 
ما يحتاجه اإلنسان من اجل تنظيم 
املستقبل،  االمل،  احلياة.اإلنســانية، 
فقــد إختــار مقولــة لـ«نيلســون 

مانديال« تقول :
))التعاطف اإلنساني يربطنا ببعضنا، 
ليس بالشــفقة أو بالتسامح، ولكن 
املعاناة  كبشر، تعلموا كيفية حتويل 

املشتركة الى أمل للمستقبل((.
وهكذا يكون اخلطاب اإلنساني، واحد 
من الرسائل املهمة، التي اراد القاص 
إيصالهــا للمتلقي، إضافــة الى ما 
واملســتقبل،  االمل،  مفــردة  تعنيه 
والــذي نرنو إليهما من أجل االنتقالة 

الى حياة أفضل. 
ومن هنا سوف نكتشف أيضاً أسباب 
هذا التنوع في التناول السردي، والذي 
يصــب بهــذا الرافد، ولكــن بأمناط 
تساهم في شــحن مخيلة املتلقي، 
ورموزها،  دالالتهــا  علــى  للوقــوف 
وحتى إنزياحاتها، التي غيرت شــكل 
الواقــع وحتويله الى أحــداث تنتمي 
نبذه ونقده  لهذه االساليب من أجل 
ورفضــه، والبحــث عــن البديل، ألن 
كل نص مــن هذه النصــوص يقدم 
لنا أحداث مختلفة بأطار وأســلوب 
كتابي مختلــف، لترتبط نهاية تلك 
النصوص، مبا يقابلها من واقع احلياة 
وإظهاره للمتلقــي، كحالة مرتبطة 

بهذا النص. 
في القصة القصيــرة )العراة( نكون 
مع أحــداث غرائبية، تخرج أحياناً من 
سوف  حيث  عجائبية،  لتكون  الواقع 
نرافق بطل هذا النص، الذي شــاهد 
الفندق،  لصوص ملثمني قبل دخوله 
وعندما يســتيقظ في الصباح يجد 
كل شيء عاري، هو، السرير، املطبخ، 
احلمام، ثم نتوغل أكثر لنكتشف كل 
ســاكني هذا الفنــدق يعانون نفس 
الدائرة  احلالة وهم عراة، وتتسع تلك 
لتعم كل أبناء الشــعب، حتى تصل 
الى الرئيس، حيث نكتشف أن اجلميع 
عــراة، وهو في ذلك يضــع أمامنا ما 
يحــدث بالبلد من هــؤالء اللصوص، 
والذي وصــل االمر بهــم أن يجعلوا 

الشعب كلهم عراة. 
وهكذا تســير أحداث هــذه القصة 
بإنســيابية، وإيقــاع منظــم، لكن 
نهايتهــا كانت غير موفقة، إذ ال أجد 
ضرورة أن يظهــر القاص في نهايتها 
ليســرد لنا ما تبقى بشكل مباشر، 
واالكتفاء بنهايتها التي تســبق هذا 

املقطع:
)آثرت ان أكتبه، بصفتي شاهداً على 
تلــك الواقعة الغريبة، على شــكل 
قصة قصيرة اســميتها)العراة( من 
دون ان اعرف بالضبط هل يحيل هذا 
العنوان الى اجلمــوع التي تعّرت من 
أشيائها أو الى رئيس املدينة ورهطه 

ممن تعروا وسط اجلمع الغاضب صباح 
ذلك اليوم؟!( ص 14. 

ألن أحيانــاً يظن القــاص أن الثيمة 
إذا كانت عميقــة املعنى وحتتاج الى 
ذهن متقد، قد التصل للمتلقي كما 
يريدها فيضطر الى الدخول الى منت 
خلالً  ذلك  ويعــد  وتوضيحها،  النص 
واضحاً ألن النص القصصي ال يقبل 
أي تدخل، وأن الثيمة وصلت ومغزاها 
ورسالتها وصلت، وليست هنالك من 
ضرورة لتأكيدها في النهاية، وأن هذا 
املقطــع من النص لــو حذف لكانت 

القصة أكثر نضوجاً.
)دعوة  القصيرة  القصة  تنحى  بينما 
ممتزج  اجملانــني( منحاً ســاخراً  حلفل 
مبسحة من الكوميديا، والتي صيغت 
بأســلوب الواقعيــة لغرائبية، حيث 
أحــد الصحفيني من  ســنكون مع 
كتاب املقاالت السياسية، وقد تلقى 
دعوة من رابطة اجملانني االحرار، حلضور 

إحتفالها: 

)لم اعرف من قبل رابطة باسم )رابطة 
اجملانني االحــرار(، صاحبة الدعوة، ألن 
البالد اكتظت في الســنني االخيرة، 
مبســميات ال حصر لهــا، ملنظمات 
مجتمع مدني وروابط ومؤسســات، 

ثقافية واجتماعية وغيره،( ص 16. 
وهكــذا ندخل هذا العالم الســاخر 
الــذي يثيــر الضحــك، مــن خالل 
الوصــف الــذي قدمه وهو يرســم 
إبتداءاً  املهزوزة،  الشخصيات  مالمح 
من مالبســهم، والتفاصيل للحفل 
والكلمــات التي ألقيت على احلضور، 
والتــي هي أصــالً مقاالت لرؤســاء 
الذين حضروا  التحرير والصحفيــني 

احلفل، حتى أسماء االحزاب مثل:
والشــمس  للوطن،  الوفــاء  حــزب 

القادمة، واالرض اخلضراء وغيرها،
وهكــذا تنتهي تلــك القصة، نهاية 
بعض  واقع  الــى  تفضــي  مفتوحة 
االحزاب والشــخصيات التي تستمد 
ثقافتهــا ومعلوماتهــا مــن جهود 

االخرين لتظهر صورتهم امام الناس 
المعة ولكنها مزيفة:

التــي كانت  الــى االرض  )انتبهــت 
مغطاة بعشرات املقاالت السياسية 
والثقافيــة واالجتماعيــة، التــي ال 
اعرف بالضبط من جلبها، او هل هي 
من ضمــن الرزم التــي كان يتأبطها 
احملاضرون او ممثلــو االحزاب قبل القاء 
محاضراتهــم، أم جلبهــا اخرون من 

املدعوين للحفل؟( ص 23 
وكذلك جنــد في القصــة القصيرة 
)مســبحة ابــي( أحداث تــدور حول 
حكاية املســبحة التي كان يحملها 
والــد بطــل النــص، لترتبــط هذه 
املسبحة بهؤالء الذين يحملونها في 
املســبحة  تعنيه  وما  الراهن  الوقت 
من دالالت ورموز تفضي بنا لكشــف 

الواقع.
امــا قصة )كتاب احليــاة( فتقدم لنا 
وبشــكل فلســفي، ووعــي ثقافي، 

حقيقة احلياة واملوت.
ومن عالم اخليــال العلمي، نكون مع 
اإلنســان(  )عودة  الطويلة  القصــة 
والتي نطوف فيها في عالم الفضاء 
والرصد واجملرات والكواكب، وتفاصيل 

ال تخلو من املتعة والشد.
وهناك قصص قدمت ثيمات واحداث 
لذكرها،  الدراسة  ال تسع  مختللفة، 
لكنها قــد تضاهي مــا قدمناه من 

نصوص او تزيد عليها.
كما ســوف نالحــظ مــدى العناية 
بتلك التقنيــات احلديثة التي دخلت 
مبنى الســرد، وأكثر ما يهم املتلقي 
في تلك النصوص هو االكتشــافات 
في  القــاص،  قدمها  التــي  اجلديدة 
جهــده الواضح من أجــل أن تخرج 
من  وخالية  غيرمتشابهة،  النصوص 
والترهل، وادخالنا في عوالم  الزيادات 
مختلفة، حيــث ندخل الغرائبية، ثم 
نطوف فــي العجائبية، ثم نكون مع 
الفنتازيــا، لنرحل الــى الفضاء عبر 

اخليال العلمي 
احلياة  )كتــاب  القصص  مجموعــة 
وقصص اخرى( للقــاص عبد االمير، 
تنبهنا رغم انشغاله بكتابات اخرى، 
أن له جتارب سابقة في مجال صناعة 
القصــة، حيث بلغت عــدد اجملاميع 
القصصية خمس مجاميع قصصية، 
وأن خطوتــه هذه موفقة في تخطي 
التقليديــة، ونقل نصوصه  القوالب 

الى عالم احلداثة.
مــن إصــدارات االحتاد العــام لألدباء 

والكتاب في العراق لعام 2018

يعتقــد البعض أن الثقافة هي بنت الغرف 
املغلقة، واملكاتب املكيفة، والقاعات جيدة 
التهويــة. ألنهــا بزعمهــم، األماكن التي 
تنتج الــزاد الفكري ملاليــني الناس. وبدونه 
كانت ســتنصرف إلى همومهــا اخلاصة، 
ومشاغلها اليومية، دون أن تعي ما ينبغي 

عليها عمله في مثل هذه األحوال. 
األماكن ليست محايدة متاماً،  وبعض هذه 
فهي تتبع جماعــات بعينها، وتقوم بضخ 
ما تشــاء من القيم التي ترغب بنشــرها 
بني الناس. وال تكتــرث ملا يترتب عليها من 

تبعات.
وســر هذا االعتقاد هــو اإلميــان أن األدب 
هو الذي ينشــر العــادات اجلميلة، وينتقد 
املمارســات الفجــة، ويلفــت االنتباه إلى 
مكامن الضرر فيها. وأن الفن هو الذي يرقق 
الذوق، وينثر اجلمال، في اجملتمع. وليس ثمة 

أفضل منهما للقيام بهذه املهمة. 
ولكــن الواقــع أن هذه القنــوات ال تصنع 
تقاليد راســخة، مثلما يتوقــع الكثيرون. 
وليس لها دور كبير في إســعاد الناس، وال 
متلــك القدرة على بناء مســتقبل أفضل . 
فالثقافة ليست مقوالت يطلقها أحدهم 
في حلظة جتل، ليؤمن بها البعض، وينكرها 
البعض اآلخر. بل هــي توافقات اجتماعية 
حتدث بســبب تقنيات جديدة. وهي لسان 
املكتظة،  واملناطــق  األحياء  حال ســكان 
الذين ال يروق لهم اعتناق الثقافات الكونية 

الوافدة.
إن احلرفيــني الذيــن يدميون زخــم العيش، 
ويعملون في شــتى املهن، ويتوزعون على 
الذين يصنعون  القطاعات، هــم  مختلف 
الثقافــة احلقيقية، وهم الذين يشــيعون 
املفاهيم اجلديدة.ألن بيدهم مفتاح التغيير 

وهي التقنية.
والبــد أن نعتــرف أن الكتاب الــذي يقرأه 
الطلبة وأهل العلم لم يكن ليتيسر بهذا 
الشكل لوال أولئك الذين ابتكروا الطباعة، 
وأنتجوا الــورق، واخترعوا احلبــر. ولم نكن 
لنســتمتع بالقنوات التلفزيونية أو ننعم 
بشــبكة العنكبوت، ونبني وجهات نظرنا 
على ما تضخ من أخبار وتقارير ومعلومات، 
لوال أولئك األشــخاص الذين جعلوها في 
متنــاول اجلميع، بعد جهــد جهيد، وبحث 
شاق، وعمل مضن. ونحن ندرك اآلن جميعاً 
كيف أثرت على سلوكنا، ونشاطنا، ونظرتنا 
للغير. وكيف جعلتنا نتواصل مع الشعوب 

األخرى بسرعة فائقة، ووضوح تام.
لكــي نحظى بثقافة متجــددة البد لنا أن 
ننخرط في هذا النشــاط، ونهيئ الفرصة 
أبنائنــا للخوض فيه.  النابهني مــن  لكل 
فتلك هــي الوســيلة الوحيــدة للتقدم. 
وبخالف ذلك سنبقى جنتر ثقافتنا القدمية، 
ونظامنا احلياتي املتهالــك، دون أن نتمكن 
من إضافة أي شــئ جديد. فالتغيير ال يأتي 

دون مقدمات موضوعية.
أن نقحم  املثير لإلشــفاق  وســيكون من 
أشخاصاً  يعيشون بهذا الشكل، في أتون 
حضارة القرن احلادي والعشــرين. فالبد أن 
نتوقع أن مينى هــؤالء باإلخفاق، وأن يصابوا 
بالعجز عــن االســتمرار،  وال يتمكنوا من 

إكمال املشوار دون عقبات. 
من أجل ثقافة حية ترفع من شأننا، وتعلي 
من حظوظنا، فــي هذا العالــم، البد من 
التقنية. وإال فإن جميع جهودنا في احلصول 
علــى هذه الثقافة ســتذهب أدراج الرياح. 
وســنظل نراوح في مكاننا عقــوداً أخرى 

طويلة.

ثقافة الغرف 
المغلقة

اإلنسانية، االمل، المستقبل في..
كتاب الحياة وقصص اخرى

دراسة

تراثيات

خبر

غالف اجملموعة القصصية

شوقي عبد األمير
 

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

اجلاهلي » 
املفارقــة الكبيرة تكمــن في أن 
الشــعر اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ 
في عــدد من الكتــب واملعلقات 
والدواوين، اما النثر فال يوجد حتى 
كتاب واحد يجمعه، علما ان كان 

وحياة  اســواق  وميأل  منتشرا جدا 
العــرب قبل االســالم كما يؤكد 
ذلــك كل املؤرخني العرب لكنهم 
لم يجمعوا هذا النثر ولم يعتنوا 
به وظل متفرقا مبعثرا في كتب 

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

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

واملوقف من االدب قبله
أحد كهــان اليمن يفصل في أمر 

هند بنت عتبة
 كان الفاكه بــن املغيرة اخملزومي 

أحد فتيان قريــش وكان قد تزوج 
هنــد بــن عتبــة وكان لــه بيت 
للضيافة يغشــاه الناس فيه بال 
إذن فقال يوما في ذلك البيت وهند 
معه ثم خرج عنها وتركها نائمة 
فجاء بعض من كان يغشى البيت 
فلما وجد املــرأة نائمة ولى عنها 
املغيرة  بــن  الفاكه  فاســتقبله 
فدخل على هنــد وأنبها وقال من 
هذا اخلــارج من عندك قالت واهلل 
ما انتبهت حتى أنبهتني وما رأيت 
أحدا قط قال احلقي بأبيك وخاض 
الناس في أمرهم فقال لها أبوها 
يا بنية العــار وإن كان كذبا بثيني 
صادقا  الرجــل  كان  فإن  شــأنك 
دسست عليه من يقتله فيقطع 
عنك العار وإن كان كاذبا حاكمته 
إلى بعض كهان اليمن قالت واهلل 
يا أبــت إنه لكاذب فخــرج عتبة 

ابنتي بشــيء  إنــك رميت  فقال 
عظيم فإما أن تبــني ما قلت وإال 
فحاكمني إلى بعض كهان اليمن 
قــال ذلك لك فخــرج الفاكه في 
ونســوة  قريش  رجال  جماعة من 
من بنـــي مخزم وخرج عتبة في 
رجال ونســوة من بني عبد مناف 
فلمـــا شارفوا بالد الكاهن تغيـر 
وجه هند وكسف بالها فقال لها 
أبوها أي بنية أال كان هذا قبـل أن 
قالـت  الناس خروجنا  يشتهر في 
يا أبت واهلل ما ذلـك ملكـروه قبلـي 
يخطـــئ  بشــرا  تأتون  ولكنكم 
يسمنـــي  أن  ولعلــه  ويصيــب 
العرب  بسمـة تبقى على ألسنة 
ولكني  صدقت  أبوهــا  لها  فقال 
سأخبره لـــك فصفـــر بفرسـه 
فلمـــا أدلـى عمـــد إلى حبة بر 
فأدخلهــا في إحليلــه ثم أوكى 

عليها وسار فلما نزلـــوا علـــى 
لهم  ونحر  أكرمهـــم  الكاهــن 
فقال له عتبة إنــا أتيناك في أمر 
وقد خبأنا لك خبيئة فما هي قال 

برة في
كمرة قال أريد أبــني من هذا قال 
حبـــة بر فــي إحليل مهــر قال 
صدقــت فانظــر في أمــر هؤالء 
رأس كل  النسوة فجعل ميســح 
واحدة منهن ويقول قومي لشأنك 
حتى إذا بلغ إلى هند مســح يده 
على رأســها وقــال انهضي غير 
ملكا  وســتلدين  زانية  وال  رقحاء 
أخذ  خرجت  فلما  معاوية  يسمى 
الفاكه بيدها فنثرت يده من يدها 
وقالت إليك عنــى واهلل ألحرصن 
أن يكــون ذلك الولد مــن غيرك 
له  فولدت  أبو ســفيان  فتزوجها 

معاوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

ضيف نــادي الســرد في احتاد 
د.عالء مشذوب،  الروائي  األدباء 
قــدم الضيــف القــاص لؤي 
زهرة :« عالء مشــذوب”، كاتب 
الدكتوراه  شهادة  نال  عراقي.. 
في الفنون اجلميلة عام 2014، 
عديدة  ودراسات  بحوثاً  وكتب 
توالت  إختصاصه..  مجال  في 
)رمبا  القصصيــة:  مجاميعه 
أعود إليك( عام 2010، و)احلنني 

و)زقاق   ،2011 عام  الغربة(  إلى 
و)خليط   ،2012 عــام  األرامل( 
متجانس( عام 2013، و)لوحات 
متصوفــة( عــام 2017.. وفي 
الروايــة، بدأ مــع روايته )مدن 
الهالكـ  الشاهدان( عام 2014، 
 ،2014 عام  الوطــن(  و)فوضى 
و)جرمية فــي الفيس بوك( عام 
2015، و)أدم سامي ـ مور( عام 
2015، و)إنتهازيــون … ولكــن( 
عــام 2016، و)حمام اليهودي( 
عام 2017، و)شيخوخة بغداد( 

عام 2017«.

ابتدأ الروائي احلديث عن بدايات 
كربالء  مدينته  لتاريخ  كتابته 
وكيف حفر فــي تاريخ املدينة 
القــدمي وكيــف توصــل الى 
االخـرى  للديانـــات  اثار  وجود 
فــي كربــالء مثــل اليهودية 

واملسيحية.
تخللــت اجللســة عــدد من 
املداخــالت من قبــل احلضور 
منهـــا للناقد احمد اجلنديل 
منصفـــة  ورقــة  وكانــت 
للضيف، حتدث عــن مواضيع 
روايات  واحــداث  وشــخوص 

الدكتور عالء وبحثه املتواصـل 
عن تاريـــخ ومدنية محافظة 
كربــالء والتجريـــف الـــذي 
يحصـــل فـي هـــذه املدينة، 
علي  الناقــد  حتـــدث  كمــا 
املســرحي علي  واخملرج  الفواز 
والروائــي محمد  الشــيباني 
علــوان جبر وحميــد الربيعي 

وحسن البحار
في ختـــام اجللســـة قـــدم 
االحتاد لــوح اجلواهري للضيف 
الدكتور عالء مشــذوب تقدير 

التجربته األدبية واملعرفية.

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

قاعة الجواهري تحتفي بالروائي عالء مشذوب

غالف الكتاب
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االحتاد الوطني الكردستاني
بدايات تأسيس االحتاد الوطني 

الكردستاني

* لنعد قليــا الى  بدايات تأســيس 
كيف  الكردســتاني،  الوطني  اإلحتاد 
تأســس وماهي الدوافع التي أدت الى 

إنطاقه في تلك الفترة؟
- ســأبدأ مــن عــام 1975، أي بدايــة 
التأسيس و سأروي لك بعض التفاصيل 
التي لم تكشــف بعد، وسأتطرق الى 
الظروف املؤثرة بســقوط وإنهيار ثورة 
أيلول والتي كانت كارثة حقيقية حلت 
بشعبنا الكردي، وكان رد فعلنا الثوري 
والفوري هو املقاومة ومواصلة النضال. 
كنت قبل التأسيس قد قررت املقاومة، 
وحتدثــت في عــدة لقــاءات صحفية 
بأنني سوف أعود الى كردستان ومتنيت 
أن يكــون لعودتي تأثيــر إيجابي على 
باملقاومة  يرغبون  الذين  اآلخرين  رفاقي 

وإستمرار النضال.

* قبل اخلــوض في التفاصيل، نريد أن 
نعرف أوال موقفك بعد ســماع خبر 
التوقيــع على معاهــدة اجلزائر في 6 

آذار 1975؟
- بعــد إنهيار الثورة مباشــرة تلقيت 
خبرا حول وجــود حتركات من قبل علي 
باإلستعداد  العصبة  ورفاق  عســكري 
سمعوا  إذا  بأنهم  وشعرت  للمقاومة، 
األمر  الى كردســتان سيكون  بعودتي 
جيدا، ففي 27 آذار 1975 أرسلت زوجتي 
هيرو الى كردستان لتقصي األخبار وما 
يجــري هناك لكنهــا هاتفتني وقالت 
"كل شــيء قد إنتهى وحسم األمر". 
وكنت قد قررت العودة في 29 آذار ولم 
أتوقع أن تنهار الثورة بهذه الســرعة، 
وكان تعليقي علــى ماحدث هو "أنك 
لو أطلقت خمسة آالف حمامة بجبال 
كردستان فلن تســتطيع أن جتمعهم 
إليك مرة أخرى بأقل من خمسة اشهر، 
فكيف ذاب كل هؤالء البيشمركة في 
ظرف ساعات وبهذه السرعة الفائقة"؟ 
لقد كان أمرا مستغربا حقا، وقلت انه 
مادامــت الفرص قــد إنعدمت أمامنا 
للنضال املســلح، فلنستمر بالنضال 
السياسي، وفي احلقيقة كنت أتوسم 
اخلير فــي نوشــيروان مصطفى الذي 
كان في فيينا حينــذاك وكذلك بعمر 
وكمال  ســتوكهولم  في  شيخموص 
فؤاد ببرلني، وقلت مع نفســي لنجمع 
هؤالء ونبدأ العمل.جلت بنظري حولي 
الذي  فــؤاد معصوم  الدكتور  فوجدت 
اللجان في  زاملنــي بعضوية إحــدى 
القاهرة أثناء الثــورة وجدت معنوياته 
عاليــة جدا، وفــي هــذا الوقت وصل 
إلينا الدكتور خضر معصوم شــقيقه 
وأبدى بدوره إســتعداده للعمل معنا، 
وحتدثــت مع عزيز شــيخ رضــا لكنه 
لم يكن مســتعدا ملواصلــة النضال، 
وفي احلقيقــة حاولت أن أجمع وجوها 
جديدة كلما أمكن ذلك وأن يكونوا من 
واإلمكانية  القدرة  ولديهم  الشــباب 
ملواصلــة النضــال وأن ال يكونــوا من 

املسؤولني السابقني.

* ألم حتاول أن تعطي صبغة  )جالية( 
للتنظيم اجلديد؟

- منذ البداية حاولت أن أبعد التنظيم 
اجلديد من الصبغــة اجلاللية واملالئية، 
أي تكون هناك صيغة مشتركة جتمع 
الكل، ولذلك حاولت أن أقنع عادل مراد 
والدكتور فؤاد لإلنضمام الى التنظيم 
اجلديــد ألنهما كانا محســوبني على 
جناح املال مصطفى، حتى انني حاولت 
أن أكســب حبيب محمــد كرمي أيضا 
الذي جاء الى دمشــق آنذاك، ولم أرده 
القيادة لكن على األقل نكســبه  في 
جلانبنا.وحتركنا مــع الدكتور فؤاد على 
اإلخوان املتواجدين بدمشق، وإتصل بنا 
اآلخرون تباعا، وكنت قد حتدثت مع نوري 
شاويس كي يدعمنا فوافق على ذلك.
وعقدنــا إجتماعا في بيــروت بحضور 
إنتقادات  أجناله وهنــاك وجــه  أحــد 
شــديدة الى املال مصطفــى وأفرغ ما 
وكيف  والعتب  الغضب  من  بنفســه 
كنا نحــن وماكانت عليه سياســات 
ومواقف البارزاني، وكانت هذه هي املرة 
األولــى التي يتحدث فيهــا بكل هذه 
احلدة والصراحة حتى انه إنتقد نفسه 

ملا بدر من مواقف ضدنا.

لقد بذلت جهدا مع أناس كثيرين كي 
أكسبهم الى جانب اإلحتاد الوطني، أو 
على األقل أضمــن دعمهم لنا، فعلى 
ســبيل املثال حتدثت الى خسرو توفيق 
لم  ولألســف  شــريف.  علي  وحلمي 
أجد مــن بعضهم التشــجيع الالزم، 
أقول شــجعني خســرو كثيرا  واحلق 
وقال "لألسف لم نســتمع إليك عام 
1957 حني كنت تدعو الى أن يكون في 
كردســتان حزب واحد، فلو حتقق ذلك 
ملا حــدث ما حدث". وكنــت على ثقة 
بأن اإلخــوان في العصبة ســيكونون 
معنا الى جانــب مجموعات أخرى من 
كرد املهجر وهم شــباب كثــر كانوا 
على إســتعداد للعمل معنا وإتصلت 
ببعضهم فعال، أما في اجلانب اإليراني 
فقــد أبــدى شــمس الديــن املفتي 
بل  معنا  للتعاون  الكامل  إســتعداده 
إرســال أشــخاص يعينوننــا، وهكذا 
قررنا البدء بالعمــل، وقبل اإلعالن عن 
أوال  التنظيم اجلديد فضلنا أن نتحرك 
الدعم  على الصعيد اخلارجي حلشــد 

لتنظيمنا.

* وماكان موقف احلكومة الســورية 
املقيمــن بســوريا من  والعراقيــن 

تأسيس اإلحتاد الوطني؟
- لقــد وفقت فــي إقناع الســوريني 
وأبــدوا إســتعدادهم لدعمنــا، وكان 
هناك تنظيم عراقي في دمشق بإسم 
)التجمع الوطني العراقي( تعهدوا لنا 
أيضا بتقدمي الدعم، وإلتقيت بالليبيني 
وأبدوا بدورهم إستعدادهم للمساعدة، 
وتباحثت مع الــروس ودعوني الى زيارة 
بدأنا  نيســان  شــهر  موســكو.وفي 
بالنشاط واإلستعداد، وكان في دمشق 
الرفاق مثــل عبدالرزاق  آنذاك بعــض 
فيلــي و عادل مــراد و الدكتــور فؤاد 
معصوم و آخرين. قررنا نحن األربعة أن 
نكون الهيئة التأسيسية بعد إلتحاق 
نوشــيروان مصطفى و كمــال فؤاد و 
عمر شيخموص من أوروبا بنا، وفكرت 
الى  آخريــن نضمهما  أيضا بشــابني 

الهيئة وهما آزاد خوشناو ولكن الرفاق 
رفضوه، وكذلك عزيز شــيخ رضا الذي 
رفضــوه أيضا وهو بنفســه لم يرض 

باإلنضمام إلينا.

*إذن كنتــم ســبعة أشــخاص في 
الهيئة التأسيســية لإلحتاد الوطني 

الكردستاني؟ 
- نعم هذا صحيح.عقدنا في الدمشق 
إجتماعا وأعددنا مســودة البيان األول 
لتأســيس اإلحتاد الوطني الكردستاني 
وكلفوني بكتابتها، وفي 22 أيار/مايس 
من عام 1975 إلتفينا مبقهى )طليطلة( 

بدمشق وقررنا أن نعلن البيان.

* هذا يعني بأن يوم التأســيس ليس 
6/1 بل هو 1975/5/22؟

- إذا تريد احلقيقة فيوم التأســيس هو 
22 مايو/ أيار وليــس األول من حزيران، 
ألن البيــان األول كتــب بهــذا اليوم، 
وأرســلنا نســخة منه الى رفاقنا في 
أوروبــا فرحبوا بذلــك، وبعدها أخذت 
البيــان معي الى أوروبــا وأجرى الرفاق 
هناك بعض التعديــالت عليه. وأعرب 
نوشــيروان مصطفــى عــن ترحيبه 
بتأســيس اإلحتاد الوطنــي واإلنضمام 
دراسته  بترك  أبدى إستعداده  بل  إليه، 
والعودة في حال تطلبت الضرورة ذلك، 
وأبــدى عمر شــيخموص وكمال فؤاد 
إكتملت  وهكذا  أيضا،  إســتعدادهما 

الهيئة التأسيسية لإلحتاد الوطني.
وبعــد فترة قصيــرة أصدرنا كراســا 
الكردســتاني  الوطني  )اإلحتاد  بعنوان 
إتصاالتنا  بدأنا  اللحظــة  ومنذ  ملاذا؟(، 
بالداخــل وبالذين علمــوا بصدور بيان 
التاسيس بعد إذاعته من راديو دمشق، 
ولذلك سارعوا بإرسال مندوبني عنهم 
إلينا، وجاء فريدون عبدالقادر الى برلني 
وشرحت له تطورات ماحدث. وكان رفاق 
الداخل مسرورين جدا بتأسيس اإلحتاد 
الذي حصل وإعتبروه عمال  بالشــكل 
انه ســيتيح لهم بقاء  إبداعيا، حيث 
العصبــة كتنظبم سياســي وفكري 

مســتقل يعمــل ضمن إطــار حركة 
جماهيرية واســعة، وقررنــا أن تبقى 
الداخــل وتصبح خميرة  العصبة في 
احلركة وتعمل لكسب الناس لإللتفاف 
حــول اإلحتــاد الوطني الكردســتاني 

كتنظيم جديد.

السوفييات واإلحتاد الوطني

* وماذا كان موقف اإلحتاد السوفيتي؟
- إتصل بنا الروس وســألونا عما ننوي 
فعلــه؟ فأخبرتهــم بأن لدينــا فكرة 
لتأسيس اإلحتاد الوطني وأريد أن أتباحث 
معهم بشــأنه. قالوا "حســنا تعال 
لزيارتنا مبوســكو". وكما بينت سابقا 
قطعوا لــي تذكرة الطائــرة فذهبت 
إليهم عن طريق برلني الشرقية، وكان 
ســفري في بداية شــهر نيسان عام 
1975، أبلغوني هناك بكلمة سر بيننا 
وقالوا ســوف يأتيك شخص ويسألك 
إن كنت تعرف ألكســندر، فأجبه أنك 
تعرفه، وهو سيرافقك في السفر الى 
موســكو. وكنت نازال فــي برلني عند 
أحــد أقربائي وقلت لــه "أنا ذاهب الى 
موســكو فإعلم بذلك ولكن إحذر أن 
تبلغ أحدا بســفري"، حملــت في اخلارج 
شــخصا يتقدم نحونا ضاحكا، فلما 
وصل وجدته آزارو وهو شــخص أعرفه 
من قدمي، ومن بعيد بادر بســؤال "هل 
تعرف ألكســندر"؟ رديت "أووه، أعرفه 
من زمان فهو رفيق قدمي لي" وإستغرقنا 
فــي الضحك، ثــم ســافرنا معا الى 
موســكو وهناك بحثت معهم أوضاع 
كردستان وقالوا "بأنهم مازالوا يؤيدون 
احلل الســلمي للـــقضية الكردية"، 
ثورة  إمتـــعاضهم من سقوط  وأبدوا 

املال مصطـفى.

* وهل كانوا مســتعدين لعقد صلة 
رسمية مع اإلحتاد الوطني ودعمه؟

- قالــوا انهــم مســتعدون للدعــم 
بشــرط أن تقاومــوا، ولكننــا نطلب 
أن حتافظوا على سرية عالقتنا  منكم 

بكم، فــإذا إنكشــفت العالقة نكون 
في حــل عــن إلتزاماتنا، ألننــا النريد 
العالقة،  بهــذه  العراقيون  يعــرف  أن 
وقالوها بصراحة ووضوح أنهم ليسوا 

مسرورين بإنهيار احلركة الكردية.

* ومبن إلتقيت أيضا بهذا السفر؟
- إلتقيــت مســؤوال هو نائــب رئيس 
العالقات اخلارجية في اللجنة املركزية 
للحزب الشــيوعي الروسي، باإلضافة 
الى عــدد آخر مــن اخلبــراء واملعنيني 
األوسط،  والشرق  العراقية  بالشــؤون 
وبقيت هنــاك أربعة أو خمســة أيام 
وبعد إنتهــاء محادثاتنــا أعادوني الى 
برلني الشرقية و سلموني لقريبي ذاك.

العصبة واملفاوضات

*ومــا كان موقــف العصبــة من بدء 
النضال املسلح ضد النظام العراقي؟
- كما ذكرت سابقا تلقيت رسالة من 
شهاب شيخ نوري والتي مدحني فيها 
كثيرا وجاء فيها "أنظار الناس جميعا 
متجهــة إليــك والى قيامــك مببادرة 
للتفاوض مع احلكومــة، وأن التفاوض 
في هذه املرحلة أمر ضروري فحاول من 
جهتك لإلتصــال باحلكومة"، فأجبته 
"يجــب أوال أن ننظم أنفســنا ونقوي 
صفوفنا ثم سندخل املفاوضات ونحن 
فكرتنا  عــن  وحدثته  أقــوى".  مبوقف 
بتأسيس اإلحتاد الوطني وقلت له "بعد 
أن نقوي أنفسنا، نستطيع أن نتفاوض 
كفريقني متكافئــني، أما اليوم فاألمر 
ســيكون كحال املواطن الــذي يراجع 
ليعــرض حاله عليها،  دائرة حكومية 
ولكــن إذا كنا أقوياء مبــا فيه الكفاية 
عندها ستضطر احلكومة بنفسها أن 
عندها سنفرض  التفاوض،  منا  تطلب 
شروطنا عليها ال أن متلي هي شروطها 
علينا، ولذلك أرى بــأن الوقت لم يحن 
بعــد للتفاوض".وحســنا فعلوا حني 
إقتنعــوا مبقترحاتــي التــي أبلغتها 
لفريــدون وأعطيته بعض املال ووعدته 

باملزيد لدعم حتركاتهم ونشاطاتهم.
 

* ماعــدا هذه املعلومــات حول فكرة 
تأسيس اإلحتاد الوطني، ماذا غير ذلك 

أبلغت فريدون حن زارك في برلن؟
- أوصيته بأســماء بعض األشــخاص 
ليتصلوا بهــم، منهم من خطر ببالي 
الدكتــور خالد  اللحظــة،  تلــك  في 
سعيد ورسول مامند وعلي هزار وعلي 
عســكري ومجموعة أخرى من الرفاق 
في الســليمانية وبغض النظر ما إذا 
كانوا ســابقا من اجلالليني أو املالئيني. 
وبعد فترة إلتقيت بشــازاد صائب في 
لنــدن وابلغتــه بالتفصيــل ماعليه 
أن يفعــل لإلتصــال بشــهاب، وكان 
شــازاد وســمكو فتح اهلل والدكتور 
خســرو كانــوا مــن ضمن الشــباب 
الذيــن إقترحناهــم لعضويــة قيادة 
اإلحتاد الوطني.وأبلغنا تلك اإلرشــادات 
والتوجيهات شفهيا فلم يكن آمنا أن 
نكتبها لهم، ولألسف حني عاد شازاد 
الى كردســتان كان شهاب ورفاقه قد 
ذهبوا الى إيران، ولو ســمعوا كالمنا ملا 
وقعت كارثة إعتقالهم وتســليمهم 

الى العراق.

* وملاذا سمي التنظيم اجلديد باإلحتاد 
الوطنــي الكردســتاني، هــل كانت 

هناك مقترحات أخرى حول إسمه؟
الوطنــي  )اإلحتــاد  كــراس  فــي   -
الكردســتاني ملــاذا( حتدثــت عن ذلك 
وقلــت بأننــي إقترحت ذلك اإلســم، 
وحاولنا أن نعطيه صبغة وحدة القوى 
الحقا  اإلسم  وأصبح  الكردية،  الثورية 
أن يكون  وأردنا  )الشرارة(  شعارا جلريدة 
التنظيــم إطــارا عاما لضــم جميع 
التيــارات الدميقراطيــة و التقدميــة 
الى حني تأســيس احلزب الطليعي في 
كردســتان. لم تكن هنــاك مقترحات 
أخرى محددة، ولذلك مت قبول إقتراحي 
وكان اإلســم متناسبا ألنه تطابق مع 
أساس الفكرة في سعينا جلمع القوى 
اإلحتاد  يكــون  وأن  اخملتلفة  والتيــارات 

الوطنــي تنظيم شــبه جبهوي يتيح 
والتقدم.  للتطور  اجلميع  أمام  الفرصة 
إستشــرته  الذي  الوحيد  الشــخص 
هو  لإلســم  الكردية  الترجمــة  حول 
اإلســتاذ إبراهيم أحمد الذي وصل الى 
دمشــق حينذاك، فترجم اإلســم الى 
)يكيتي نيشــتمانى كوردستان( وحني 
عرضت الترجمــة الكردية على الرفاق 
إستحســنوها ووافقوا عليها. وهكذا 
شــرعنا بالعمل وإلتــف حولنا أناس 
كثيرون وأصبحنــا عضوا في )التجمع 
الوطنــي العراقي(، ورغــم أن جماعة 
إبراهيم عالوي كان لهم تنظيم بإسم  
)القيــادة املركزية للحزب الشــيوعي 
العراقــي( وأرادوا أن يعرقلــوا عملنــا 
ومينعوا إنضمامنا الى التجمع الوطني 
ولكنهم فشلوا، وللحق والتاريخ اقول 
أنه بني قيادات هــذا احلزب كان فاضل 
مال محمود وأبو أمل وعادل عبداملهدي 
القيــادي احلالــي باجمللس اإلســالمي 
األعلى رحبــوا بنا كثيرا ودعموا قبولنا 

في التجمع )4(.

)وحــدة  إنشــقت جماعــة  وهــل   *
القاعدة( عن القيادة املركزية؟

- في البداية كانوا مع القيادة املركزية 
وبعد إنشثقاق إبراهيم عالوي أصبحوا 
هم )وحــدة القاعدة(، وإنشــقت عن 
الشــخصيات  من  مجموعة  عــالوي 
احملترمــة يدعمهم الشــاعر العراقي 
الكبير مظفــر النواب، وكانوا يعتبرون 
الوطني جتمعا تقدميا يستحق  اإلحتاد 
الدعم، ولكن جماعــة إبراهيم عالوي 
الوطني  اإلحتاد  إنضمــام  من  إنزعجوا 
الــى التجمــع العراقــي.وكان عالوي 
منذ القدم يكرهنــا وال يرتاح لتطورنا، 
وكانوا يشــعرون بوجود فراغ سياسي 
في اجلانب الكــردي لكنهم لم يحبوا 
أن منلئه نحن، وكنا نعرف هذه املواقف 
مــن فاضل مال محمــود الذي وقع في 
خالف مع عالوي، وهــو الذي أبلغنا بأن 
األكثرية في جماعــة عالوي كانوا مع 

قبول عضويتنا بالتجمع.

سوريا و اإلحتاد الوطني

* ومــاكان موقــف الســورين مــن 
تأسيس اإلحتاد الوطني؟

- ســمحوا لنا بالنشــاط السياسي، 
وإســتطعت أن ألتقي بالرئيس حافظ 
األســد ووعدنا بالدعم واملساندة وقال 
"سوريا هي بلدكم سنساندكم حتى  
تقفوا على اقدامكــم" وفي احلقيقة 
ســاندتنا ســوريا كثيرا في تلك األيام 
الرئيس  قرار  أن  وبقناعتــي  العصيبة، 
األســد في تلك الفتــرة بدعمنا كان 
قــرارا تأريخيــا وصائبا.لقد ســاعدنا 
عدة، سياسية  في مجاالت  السوريون 
ومعنويــة ومن الناحيــة املالية أيضا 
وكذلك جتهيزنا باألسلحة، وكانت هذه 
لنا.في كل  بالنسبة  قيمة  مساعدات 
مرة أشــبه الدعم الســوري بشخص 
لدغته أفعى في صحــراء قاحلة، وإذا 
بحكيــم يأتــي يزرقه بإبرة الشــفاء، 
كان الدعم الســوري يشبه إنقاذنا من 
لدغــة األفعى.وهكذا حتولت ســوريا 
الكردية من  الى مركز لنهوض احلركة 
بالثورة والكفاح املسلح،  والبدء  جديد 
فلوالها لكان من الصعب جدا أن جنمع 
أنفســنا ونفتتح معسكرات التدريب 
العســكري قرب دمشــق والتي تدرب 
فيها حوالي 200-300 من البيشمركة 
ثم إرسالهم الى كردستان عبر األراضي 

السورية.
حاولنا منذ البداية أن ال نثير حساسية 
عائلة املال مصطفــى ونؤلبهم علينا، 
ولذلــك لــم نتطــرق الى إســم املال 
مصطفــى أو عائلته ال في كتاباتنا وال 
في بياناتنا، وعلى ســبيل املثال كتبت 
في مقال لي بعنــوان  )الوضع الراهن 
أنه  املرحلة(  ومســؤولياتنا في هــذه 
مــن املبكر أن نقيــم البارزاني وقيادته 
للحركــة التحررية. وكنــا متقصدين 
فــي عدم حتدثنا عنهــم، وكتبت لهم 
رســالة في آب من عــام 1976 ، قلت 
لهــم "مادمتم قــد إعتزلتــم، دعونا 
جنرب أنفســنا ونبــدأ نحــن بالثورة، 
يبــدو أن أوضاعكم ليســت جيدة مبا 
فيــه الكفاية ونحــن أوضاعنا أفضل 
منكم، ولذلك نطلــب منكم التعاون 

والصداقة فقط".

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــال طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صاح 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 جــال من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــال 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 لعاقته بصدام حســن 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العاقة 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 خال 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 جال فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطاع 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 جال 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 خال هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 39

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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عادل مراد نوري شاويس

بعد إنهيار الثورة مباشرة تلقيت خبرا حول وجود تحركات من قبل علي عسكري 
ورفاق العصبة باإلستعداد للمقاومة، وشعرت بأنهم إذا سمعوا بعودتي الى 

كردستان سيكون األمر جيدا، ففي 27 آذار 1975 أرسلت زوجتي هيرو الى كردستان 
لتقصي األخبار وما يجري هناك لكنها هاتفتني وقالت "كل شيء قد إنتهى 

وحسم األمر". 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  اعلن احتــاد املالكمــة 
تلقيه دعوات ملشاركة املنتخب 
فــي  للمتقدمــن  الوطنــي 
ستقام  التي  العربية  البطولة 
في األردن شــهر نيسان املقبل، 
وملنتخبي الناشــئن والشباب 
للمشــاركة في بطولة العرب 
التــي تضيفهــا مصر شــهر 

شباط املقبل.
املالكمة  احتاد  اعلن ذلك، عضو 
املركــزي، الدكتور إيــالف ربيع، 
واضــاف: ســيبدأ املنتخبــان 
لالســتحقاقات  حتضيراتهما 
معســكرات  باقامة  املقبلــة 
احلالي  األســبوع  تبدأ  تدريبية 
في قاعة املدرسة التخصصية 
الناشــئن  لفئتي  بالنســبة 
والشــباب، وفــي حلبــة نادي 
الرياضــي بالنســبة  اجليــش 
ملنتخــب املتقدمــن، مبينا ان 
جافيد  األذربيجانــي،  املــدرب 
إبراهيم، سيكون مشرفا ً على 
مع  بالتعاون  املنتخبــن  اعداد 
املشــرفة  التدريبية  املــالكات 
الذين اختارتهــم جلنة املدربن 

في احتاد اللعبة املركزي.

جدارة كبيرة
العراقية  املالكمــة  ان  وذكــر 
أكدت جدارة كبيــرة في الفوز 
بلقب بطولــة القوقاز الدولية 
بعــد احلصول على 5 أوســمة 
ذهــب و5 برونزيات في البطولة 
الدولية التي ضيفتها أذربيجان، 
حيث اســهمت البطولة مبنح 

مالكمينا الناشئن دافعاً كبيراً 
على التحضير االفضل لنزاالت 
العــرب املقبلة، فــي حن هي 
دعماً متواصالً للطاقات التي مت 
ترحيلها من فئـة الشبـاب إلـى 
املتقدمـــن الذيـــن يترقبـون 

املشاركـة فـي نـزاالت آسيـا.

األفضل في البطولة
واشــاد، ربيع، باملؤهالت الفنية 
نزاالت  في  العبينا  قدمها  التي 
القوقاز الدوليــة، حيث حصل 
الالعب مســلم حســن على 
لقــب أفضــل مالكــم لفئة 
الشــباب، وفي فئة الناشــئن 
حصل، حســن عبــد الهادي، 

على كأس األفضل.

وثمــن عضــو احتــاد املالكمة 
الوطني  املركــز  دور  املركــزي، 
لرعاية املوهبــة الرياضية ممثالً 
مبديــره الدكتــور رافــد خليل 
وجميــع املدربــن واإلدارين ملا 
كبيرة  جهــود  مــن  يقدمونه 
تســهم فــي رفــد املنتخبات 
املؤهلة  بالطاقــات  الوطنيــة 
لتمثيــل العــراق فــي احملافل 

اخلارجية.

تعاون مثمر
وأوضــح ان العمــود الفقــري 
لفئتي  الوطنــي  للمنتخــب 
املشارك  والشــباب  الناشئن 
فــي بطولة القوقــاز الدولية، 
من عناصر املركز الوطني الذي 
يلقى دعماً ومتابعة ميدانية من 
مدير عام دائرة شــؤون األقاليم 
واحملافظــات، طالب املوســوي، 
ومعاونه ســوالف حسن مدير 
للموهبة  الوطني  املركز  قسم 

الرياضية.

أوسمة الفوز
يشار إلى أن أوسمة التفوق في 
بطولة القوقــاز حصل عليها، 
) حســن عبد الهادي لوزن 56 
 60 لوزن  عقيــل  ومؤمن  كغم 
كغم وســجاد علي بــوزن 69 
كغم وعبــد الوهاب عامر لوزن 
بالذهب،  الذين توجوا  81 كغم 
في حــن حصل علــى البرونز 
كل مــن ، محمد أنــور وعقيل 
عامر  واحلسن  باقر  وامير  خالد 

وسيف سعد(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اشــاد مدرب فريــق الرديف في 
نادي الطلبة بكــرة القدم، نافع 
املسابقات  محمد، بخطوة جلنة 
القدم  املركــزي لكرة  في االحتاد 
األنديــة  رديــف  دوري  باطــالق 
 99/97 لتولدات  بغــداد  جملموعة 
4 العبــن بعمر  مع مشــاركة 
مفتوح بحســب نظام البطولة 
التي تشــارك فيها 7 أندية هي 
)الزوراء واجلويــة والطلبة وأمانة 
بغداد واحلسن والفتح والنجدة(.

فرصــة  املنافســات  ان  وذكــر 
الثبات مقدرة الالعبن املتفوقن 
ليحصلوا على مواقع في اللعب 
الدرجة  في  الكبــار  دوري  ضمن 
االولى او املمتازة، حيث يشــكل 
الرديــف محطــة لتأكيد  دوري 
جدارة الالعبــن الذين لم ينالوا 
فرصة في اللعب بدوري الشباب 
الســيما ان منافســات الفئات 
العمرية كانت متوقفة لسنوات 
العديد من  اندثرت  ذلك  وبسبب 

الكفاءات الكروية.
وبن محمــد، ان فريقه يضم 24 
العبــاً مؤهلن للعــب في دوري 
الكبار ســواء الفريــق الطالبي 
األول أو األنديــة االخــرى، داعياً 
املــالك التدريبي لكــرة الطلبة 
الفنيــة  املســتويات  ملتابعــة 
لالعبــي فريق الرديــف من اجل 
إلى  وترحيله  االفضــل  انتقــاء 

صفوف األنيق اجلماهيري.
وقــال ان فريقه لعــب مباراتن، 
تعادل فــي االولى ســلبيا امام 
الــزوراء وفاز في املبــاراة الثانية 

على فريــق النجدة بهدف أحرزه 
الالعب منتظر قاســم، مشيرا 
التي  ًإلى ان املســتويات الفنية 
العمل  دقة  تؤكد  فريقه  قدمها 
التدريبــي مع فريقه املســاعد 
الذي يعمل بروح االسرة الواحدة 
النجاحــات  لتحقيــق  وصــوالً 
والفــوز بلقب بطــل دوري رديف 

أندية بغداد.
وذكر انه يقود الفريق ويســاعده 
باسم عبد احلسن وعبد الرحمن 
املرمى  محمد ومــدرب حــراس 
غســان محمد، والفريــق يؤدي 
ملعب  فــي  التدريبي  وحداتــه 
النادي مبســاندة اإلدارة ومشرف 
حيث  الهاشمي،  محمد  الفريق 
تضم صفوف رديف الفريق األنيق 
العديد مــن العناصر التي متيزت 
الفنــي االيجابي  بتقــدمي االداء 

فــوق املســتطيل االخضر وهي 
مؤهلة للعــب في دوري االضواء، 
وســبق للفريق الطالبي ان قدم 
العبن إلى أندية حيفا والشباب 
للمنتخبات،  وكذلك  واحلســن 
حيث لعب جوهــر هيثم ضمن 
منتخب الناشــئن وهــو حاليا 
نادي  العباً ضمن صفــوف فريق 
احلســن لكرة القــدم في دوري 

الدرجة املمتازة.
يشار إلى ان املدرب، نافع محمد، 
ميضي ســنوات عدة في العمل 
بتدريب فــرق الفئــات العمرية 
يديه  وتخرج حتت  الطلبة،  لنادي 
العشــرات من الالعبــن الذين 
االولى  الدرجة  فرق  إلى  أنطلقوا 
 C وهــو حاصــل على شــهادة
حاضر  التي  اآلسيوية  التدريبية 

فيها اخلبير أنور جسام.

بغداد ـ الصباح الجديد:

شهد عام 2018 الكثير من األحداث 
بصفحات  تفاصيلها  دونــت  التي 
التاريخ الرياضي، وستبقى البعض 
األجيال  ويتذكرهــا  خالــدة  منها 
اقترنت  التي  املقبلة، ال سيما تلك 
بإجناز سواء على املستوى اجلماعي 
أو الفردي.ويستعرض التقرير التالي 
العراقية  الرياضة  في  األحداث  أبرز 

خالل عام 2018:
التي  واألحداث  اإلجنــازات  أهم  من 
حتققــت في العــام احلالي هو رفع 
احلظــر عــن 3 مدن عراقيــة باتت 
املباريــات  الســتضافة  مؤهلــة 
الدوليــة، وذلك بعد جهود مضنية 
والرياضــة  الشــباب  وزارة  مــن 
العراقية واحتــاد الكرة، وبدعم من 
الــدول الصديقة.. ومتكــن العراق 
من كسب قرار االحتاد الدولي لكرة 
القدم برفع احلظر عن املدن الثالث، 
ومت اســتضافة بطولــة الصداقة 
الدولية في البصرة والتي توج بها 

املنتخب القطري.
كما، شــهد العام احلالــي تتويج 
ثالث علــى التوالــي لفريق القوة 
اجلوية بلقب كأس االحتاد اآلسيوي، 
ولكــن اللقب األخيــر كان بنكهة 
املالعب  فــي  جاء  ألنه  مختلفــة، 
العراقيــة، وبعد قرار رفع احلظر عن 

ملعب جــذع النخلة فــي مدينة 
البصرة.. وسيبقى هذا اإلجناز خالًدا 
في تاريخ الرياضــة العراقية، بعد 
أن توج الفريــق باللقب في 3 مدن 

مختلفة على التوالي.
ملعب  إضافة  احلالي  العام  وشهد 
النجف  استاد  وهو  للخدمة  جديد 
الذي يعد ملعًبــا حيويًا في مدينة 

تضم مطار دولي، وبالتالي سيكون 
مؤهــاًل الســتضافة الكثيــر من 

املباريات الدولية.
وقد يســتضيف العــراق بطوالت، 

بعد النهضة الكبيرة على مستوى 
البنية التحتية وبناء مجموعة من 
املالعب املميزة، ال ســيما وأن قرار 
رفع احلظر أعــاد بعض املالعب إلى 

اخلدمة الدولية.
في  ميداليات   3 العــراق  وحصــد 
دورة األلعاب اآلســيوية بالعاصمة 
اإلندونيســية جاكرتــا، حيــث أن 
األولــى كانــت ذهبية عــن طريق 
صفاء راشد مبنافسات رفع األثقال، 
بينما حقق زميله ســلوان جاسم 
ميدالية فضية أخرى برفع األثقال.

وجــاءت امليدالية الثالثة عن طريق 
مصطفى كاظم داغر الذي خطف 

فضية رمي القرص.
من جانبها، متكنت اللجنة األوملبية 
من جتاوز األزمة الكبيرة التي حدثت 
بعــد أن أوقفت اللجنة نشــاطها 
املالي واإلداري على خلفية اعتبارها 

من الكيانات املنحلة.
وتداعيــات القــرار كانــت كبيرة 
االحتادات نشاطاتها،  أغلب  وعلقت 
وبعد اخملاطبــات واملراجعات انتهت 
األزمــة والتزمت اللجنــة األوملبية 
بإجراء انتخابات االحتادات الرياضية.

وتأمــل األوملبية أن تنهــي ملفها 
االنتخابي في العام املقبل بتنظيم 
انتخابات املكتب التنفيذي للجنة.

وترشــح مدرب القوة اجلوية باسم 
في  مــدرب  أفضل  جلائزة  قاســم 
القارة اآلسيوية، وحصل على املركز 
قاسم  باسم  الثاني.ويعد تصنيف 
القارة  فــي  أفضــل مدرب  كثاني 
الصفــراء إجنازًا يحســب للمدرب 

وللكرة العراقية.

باسم قاسم ثاني أفضل مدرب في القارة

رفع الحظر والتتويج اآلسيوي أبرز إنجازات 2018
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محمد داود يلتحق 
بوفد الوطني

6 ألعاب في بطولة 
الموهبة الرياضية 

الجيش واألتصاالت أواًل في 
نهائيات المبارزة

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحق الالعب محمــد داود بتشــكيلة منتخبنا 
الوطني الذي يستعد للمشــاركة في نهائيات أمم 
آســيا التي تنطلق يوم 5 املقبل في اإلمارات، ووجه 
املدرب الســلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، الدعوة 
حملمد داود بديالً ملهدي كامل ليكمل عقد التشكيلة 
الوطنية التي ســتالقي في النهائيات اآلســيوية 
منتخبات فيتنام في 8 كانون الثاني املقبل واليمن 
في 12 منه ثم إيران يوم 16 من الشهر ذاته حلساب 

اجملموعة الرابعة.
وبذلك تكون تشــكيلة األســود تألفت من«جالل 
حســن ومحمد كاصــد ومحمد حميد حلراســة 
املرمى، وعلي عدنان وفرانس بطرس ووليد ســالم 
وعالء مهاوي واحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق 
وريبن ســوالقا خلط الدفاع، وصفــاء هادي وأمجد 
عطوان واســامة رشيد واحمد ياسن وهمام طارق 
وعلي حصني وحســن علي ومحمد داود وبشــار 
رســن وخلط الهجوم مهند علي وامين حسن وعالء 
عباس«.. ومن املقــرر ان يغادر وفد املنتخب الوطني 
اجلمعة إلى اإلمارات بعد اكمال معسكره التدريبي 
في قطر وشــهد إجراء مباراتن األولى امام الصن 
وفاز بهدفن مقابل هدف واحد للصن، والثانية فاز 

على فلسطن بهدف من دون رد لفلسطن.

إعالم دائرة شؤون االقاليم والمحافظات
حتضيــراً النطالقــة البطولة الكبــرى للمراكز 
التابعة  الرياضيــة  املوهبــة  لرعاية  الوطنيــة 
لدائرة شؤون االقاليم واحملافظات بوزارة الشباب 
والرياضــة يــوم اخلميس املقبل وتســتمر ثالثة 
ايــام  ، وفي ضوء توجيهات املديــر العام للدائرة 
طالب جابر املوســوي، عقد معاونه ومدير قسم 
املوهبة الرياضية   سوالف حسن اجتماعا مهما 
مبديري املراكــز الوطنية لرعاية املوهبة الرياضية 
في العــاب) املالكمة واملبارزة والعاب القوى وكرة 
الطاولــة والســباحة والتايكوانــدو (، ومديري 
اداراتها ومســؤولة شــعبة بغــداد ، فضال عن 
مشاركة مســؤول برنامج مكافحة املنشطات 

في دائرة الطب الرياضي احمد املوسوي.
وجرى خــالل االجتماع وضع اللمســات االخيرة 
على انطالقــة البطولة واالتفاق على مراســم 
حفــل االفتتاح املركزي لها واللوائح الفنية لكل 
لعبة ، وتعشــيق فعاليات البطولة مع مفردات 
برنامج محاربة املنشــطات ، حســن اكد خالل 
االجتماع على بذل قصارى اجلهود من اجل اجناح 
للمواهب  دعمــاً  الصعوبات  وتذليــل  البطولة 
الرياضية ، داعياً مديري املراكز الستة الى ضرورة 
تلبية احتياجــات مراكزهم من جتهيزات لالعبن 
املشاركن و مســتلزمات الدعم اللوجستي في 

القاعات الرياضية لتلك االلعاب .

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضيفــت قاعة املركز التدريبي الحتــاد املبارزة في 
املدينة الشبابية وعلى مدى 3 أيام، نهائيات دوري 
أندية العراق باملبارزة لكال اجلنســن وباالسلحة 
الثــالث، حيث تفــوق ناديي اجليــش واالتصاالت 
بحصولهما على املراكز املتقدمة بعد منافسة 

مثيرة بن األندية املشاركة.
واسفرت النتائج النهائية الفرقية عن فوز فريق 
اجليش باملركز االول في االسلحة الثالث تاله فريق 
االتصاالت، وتقاسم املركز الثالث فريقا املقدادية 
واجلنسية، وفي ســباقات النساء، حلت العبات 
االتصاالت أوالً ثم العدالة وباملركز الثالث العبات 

األرمني والعربي.

مناسبة سابقة في رفع احلظر مللعب البصرة الدولي

إيالف ربيع

لندن ـ وكاالت:

أمــام ضيفه  قوته  ليفربول  اســتعرض 
آرســنال، أول أمس، ليسحقه )5-1(، على 
ملعب »أنفيلــد«، ضمن اجلولة الـ20 من 
الدوري اإلجنليزي املمتاز.. وســجل أهداف 
ليفربول كل من، روبرتو فيرمينو )14 و16 
و65 من ركلة جزاء(، وســاديو ماني )32(، 
ومحمد صــالح )45+2 من ركلة جزاء(، أما 
هدف آرســنال الوحيد، فأحرزه أينســلي 

مايتالند-نايلز )11(.
وبهــذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده في 
الصدارة إلى 54 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام 
توتنهام، صاحــب الوصافة، في حن ظل 

آرسنال في املركز اخلامس بـ38 نقطة.
وتعتبــر هذه املرة التاســعة فــي تاريخ 
آرسنال، التي يخســر فيها بـ4 أهداف أو 
أكثر، في الدوري اإلجنليــزي املمتاز.و5 من 
هــذه املباريات الـ9 كانــت أمام ليفربول، 
بحسب شبكة »سكواكا« لإلحصائيات.

وقد سجل أهداف ليفربول كل من، روبرتو 
فيرمينــو )14 و16 و65 مــن ركلة جزاء(، 
وســاديو ماني )32(، ومحمد صالح )2+45 
من ركلة جزاء(، أما هدف آرسنال الوحيد، 

فأحرزه أينسلي مايتالند-نايلز )11(.
الدولي املصري محمد صالح، جنم  وحقق 
ليفربــول، رقًما مميزًا ضد آرســنال، خالل 
مواجهــة الفريقن.وصنع محمد صالح، 
املباراة، والذي  الثالث للريدز فــي  الهدف 

سجله زميله السنغالي ساديو ماني في 
32.ووفًقا لشــبكة »سكواكا«  الدقيقة 
لإلحصائيــات، فإن محمــد صالح أصبح 
أكثر العب مشــاركة فــي األهداف في 
البرمييرليج أكثر من أي العب آخر في عام 

.2018
وذكرت الشــبكة أن صالح ســاهم في 
تســجيل 40 هدًفــا مع ناديــه ليفربول 
2018.ونوهت  البرمييرليج خالل عــام  في 
الشبكة أن صالح بات أول العب يساهم 
اإلجنليــزي هذا  بالــدوري  20 هدًفا  فــي 
املوسم، بواقع تسجيل 13 هدًفا وصناعة 

7 آخرين.
وخــاض الفرعون املصــري، 35 مباراة مع 
الريدز خالل 2018، حيث سجل 28 هدًفا، 

وصنع 12 آخرين.
أكد أوناي إميري، املدير الفني آلرســنال، أن 
فريقه يحتاج للتحسن بعد الهزمية املذلة 
تصريحات  في  إميــري  ليفربول،وقال  أمام 
نقلتها شــبكة BBC »أعتقــد أننا بدأنا 
املباراة بشكل جيد وسجلنا الهدف األول، 
ثم تغير كل شــيء من حيــث الهجوم 
واجلودة، لم نستطع إيقاف هذا التحول«.

وأضاف »النصف الثانــي من املباراة، أردنا 
اجلزاء  تدريجي، لكن ركلة  العودة بشكل 
إميري »نعلم  وتابع  املباراة«..  أنهت  الثانية 
أننا نحتاج للتطور دفاعًيا، ليفربول يجب 
أن يكون مثااًل لنا، نحن بحاجة إلى حتقيق 

هذا التطور«.
وواصــل ليفربــول، تصدر جــدول ترتيب 

البرمييرليج برصيــد 54 نقطة،  في حن 
جتمد رصيد آرســنال عند 38 نقطة في 

املركز اخلامس.
من جانبه، أشــاد األملانــي يورجن كلوب، 
مدرب ليفربــول اإلجنليزي، بالهدوء والروح 
العالية التي متتع بهــا العبو فريقه، في 

انتهت لصالح  والتي  آرســنال،  مواجهة 
الريدز بنتيجــة )5-1(.. وقــال كلوب في 
تصريحات لشــبكة »بي بي سي«، عقب 
املبــاراة: »لقــد كانت مبــاراة مفتوحة، 
كنــا جيدين جــًدا وفعلنا مــا كنا نريده 
بالتحديد«.وأردف »أردنا الضغط ومنعهم 

من بنــاء الهجمة، هم أيًضــا ضغطوا 
علينا لذلك كانت مباراة شرســة، ولكن 
عندمــا حتصل على الكرة عليك أن تكون 
على  الفعل  »ردة  كلــوب:  هادئا«.وأضاف 
هدف آرســنال كانت رائعة جــًدا، بقينا 
األخطاء.  ارتكاب  على  وأجبرناهم  هادئن 

هــدف فيرمينو الثاني بعد قطع ســاديو 
ماني الكرة، كان دفاعا مثاليا«.وتابع »كنا 
نعلم في الشــوط الثانــي أن املباراة لم 
تنته، لذلك أردنا الســيطرة على األمور«.
وأوضح »محمد صالح تــرك ضربة اجلزاء 
لفيرمينو، وكدت أن أبكــي، ألننا جميًعا 
نعلم كيــف يرغب صالح في تســجيل 

األهداف، وهذا كان شيئا رائعا جًدا«.
وواصل »كرة القدم لعبة مليئة باألخطاء 
ويجــب أن تتعامل مع ذلك. آرســنال لم 
يحصــل على الكثير مــن الفرص، ولكن 
هذا ســمح لنا بغلــق املســاحات. في 
النهاية نتيجة 5-1 أمام آرســنال ال حتدث 

كثيرًا لذلك أنا سعيد بالالعبن«.
إلى ذلــك،  نال خبــر ترشــيح الدولي 
املصري، محمد صالح، جلائزة »أســطورة 
املقدمة ضمن جوائز »جلوب سوكر«   ،«
العاملية، اهتماما واســعا من وســائل 
اإلعالم املصريــة. ويتنافس جنم ليفربول 
اإلجنليزي، مع األرجنتيني ليونيل ميسي 
)برشــلونة(، والبرتغالــي كريســتيانو 
رونالدو  والبرازيلي  )يوفنتــوس(،  رونالدو 
مدريد  وريــال  )برشــلونة  »الظاهــرة« 
)برشلونة  رونالدينيو  ومواطنه  األسبق(، 

األسبق(، على تلك اجلائزة.
باخلبر،  اإلعالم  وسائل  مختلف  واهتمت 
حيث أبرزت وكالة أنباء »رويترز« أن صالح 
ســيكون في منافسة اســتثنائية مع 
رونالدو وميسي على اجلائزة.وأكد برنامج 
»كورة كل يوم« الذي يذاع على القناتن 

األولــى والفضائيــة املصريــة، أن هذه 
اجلائزة تأتي اســتمرارًا ملسلسل التوهج 
الذي يعيشــه صالح، األمر الذي جعله 
مرشــحا دائما حلصد اجلوائــز اخملتلفة..  
فيما ذكر اإلعالمي كرمي حســن شحاتة 
في برنامجه اإلذاعي كل تفاصيل اجلائزة 
وموعد احلفل، وطالب اجلماهير املصرية 
والعربية بدعم محمد صالح للفوز بها.

وحتت عنوان »ادعم صــالح«، قال موقع 
صحيفة اجلمهوريــة املصرية، إن صالح 
يحتاج لدعم جماهيــره في مصر، عبر 
التصويت من خالل موقع »« وعبر تطبيق 
»جلوب سوكر« الرسمي، للفوز باجلائزة.

 فيما تناول موقع »ســوبر كورة« التابع 
اخلبر  املصرية  السابع«  »اليوم  ملؤسسة 
حتت عنــوان »صالح ينافس 4 أســاطير 
على جائزة جديدة«، مؤكــًدا أن الالعب 
اقترب مــن حصد جائزة »أســطورة »، 
التي يتنافس عليها مــع 4 من عظماء 
كــرة القدم عبر تاريخها.  ونشــر موقع 
اخلبر حتت  الرياضــي«، تفاصيل  »الفجر 
عنــوان »محمد صالح ينافس ميســي 
ورونالدينيو وكريســتيانو على  ورونالدو 

جائزة جديدة«.
  وقال موقــع »البوابة نيوز« حتت عنوان: 
»محمد صالح ينافس 4 أســاطير على 
الالعــب املصري،  إن  جائــزة جديــدة«، 
مرشــح جلائزة كبرى، ولكن املنافســة 
ليست ســهلة أمام 4 من أساطير كرة 

القدم في العالم.

الفرعون المصري يحقق رقما مميزًا

ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج

تقرير

صالح فرحا بالفوز

العراق يشارك في بطولتي آسيا
والعرب وسعداء بذهب القوقاز

اطالق المنافسات يمنح الفرصة 
للمتفوقين في اللعب ضمن دوري الكبار

نافع محمد مدرب رديف نادي الطلبة بكرة القدم:عضو اتحاد المالكمة د. إيالف ربيع:

فريق رديف الطلبة
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أحالم يوسف
   كل عام تشهد األسواق اقباال أكبر 
من العام الذي يســبقه على شراء 
أشــجار عيد امليالد والزينة املرافقة 
اخلاصة  لها وكذلك االكسسوارات 
بهذه املناســبة من ملصقات الى 
العاب بابا نويل إضافة الى النشرات 
الضوئية التي حتملها دمى بابا نويل 

او أحرف التهنئة باملناسبة.
    جتولنا بأســواق احــدى مناطق 
بغداد، لنشــهد احلماسة واالقبال 
الهدايا  وأيضا  امليالد  لشراء أشجار 
االهل  علــى  لتوزيعهــا  الرمزيــة 
واالقارب في ليلة رأس السنة، وهنا 
يقول أبو حتســني الكعبي صاحب 
بحلة  بالكامل  زينها  أسواق كبيرة 

العيد:
   - هذه الســنة الناس متحمسة 
للغاية لالحتفال برأس السنة، وكل 
عام تشــهد األســواق زخما أكبر، 
الناس محتاجون الى أي مناســبة 
تخرجهم من واقعهم املتعب وليس 
أجمل من احتفاالت رأس الســنة، 
انا  موضوع الهدايا الرمزية بالفعل 
اشهده ألول مرة، ال اعلم بالنسبة 
للباعة االخرين، لكن الكثير منهم 
كان يبحث عن الهدايا البســيطة 
وهو  امليالد،  لوضعها حتت شــجرة 

تقليد غربي لكنه تقليد جميل.
    األرض قريــة صغيــرة، هــذا ما 
اثبتته ودعمتــه التكنلوجيا، لذلك 
ببعض  نستعني  ان  الطبيعي  فمن 
التقاليــد التــي ميكــن ان تضفي 
علــى حياتنا من  شــيئا جميــال 
الشــعوب األخرى، فتقليد االخرين 
بالتفاصيــل اجلميلة امر جيد، ألنه 
يعني ان عقولنا مرنة تتقبل اجلديد 

والتجديد. 
    ســميرة احمــد البياتي تعمل 
في محــل لبيع األزيــاء، وقد امتأل 
بابا نويل تقول: -هذه  بأزياء  محلها 

األزياء مرغوبة جدا في هذا املوسم، 
وعائالت كثيرة تشــتريها لترتديها 
مبناسبة أعياد امليالد، خاصة مالبس 
األطفال، ألنهم غالبا ما يتحمسون 
بأجواء  والعيش  أكثر منا لالحتفال 
او رأس السنة واولها  الكريسماس 
زي بابا نويل، بعت حلد االن خمســة 

أزياء كلها لألطفال.
    يعتــرض البعض علــى املبالغة 
باالحتفــاالت بأعياد رأس الســنة 
ويعدها مناســبة اعتيادية وخاصة 
األغلبية  لكــن  معينة،  بطائفــة 

يجدون انها مناسبة عامة، وان لم 
تكن فجعلها عامة امر يبعث على 
البهجة والفرح، ومن منا ال يحتاج 
الى هذا اإلحســاس وســط اكوام 
البؤس الذي يعيشه طيلة السنة، 
تقول شوالميت ريان والتقيناها في 

اثناء تسوقها جملموعة هدايا:
    -هــذي هدايــا رمزية اشــتريها 
عادة ألوالدي في عيد رأس الســنة، 
مثلما هو احلال مع املسلمني فهم 
أيضا في عيدهم يشــترون الهدايا 
ألوالدهم في األعياد، هي مناســبة 

عيد  فكل  األحبــة،  وللقاء  للفرح، 
يكمن جمالــه بالتواصل مع االخر، 
لهــم من خالل  وبإعــالن محبتنا 

الهدايا او التهاني واالمنيات.
   وليــس أجمــل مــن ان نختمها 
مع تلــك اجلملــة ان العيد يكمن 
جماله بالتواصل مع االخر وبإعالننا 
محبتنا له من خــالل ما نتمناه له 
علنــا، فذلك يقــرب القلوب ويعزز 
احملبــة فيما بينهــا.. كل عام وكل 
الطيبني في هذا العالـــم بكـــل 

اخليـر.

الصباح الجديد - وكاالت:
    احتفلت أسترالية بعيد امليالد هذه 
السنة مع قطتها "روزي"، التي عادت 

بعد أن اختفت ملدة 14 عاما.
    وهربت القطــة من بيانكا زاميت، 
عندما كانت طفلة، ومنذ ذلك احلني 

لم تر زاميت حيوانها األليف أبدا.
   واتضح أن القطة "روزي" عاشــت 
كل هذا الوقــت )14 عاما( في منزل 
آخر يبعــد بضعة أحيــاء فقط عن 
ديلي  لصحيفة  وفقــا  زاميت،  منزل 

ميل.

    والتقــط رجل مســن 
 14 قبــل  القطــة 

الشارع،  من  عاما 
معتقدا أنها بال 

وأخذها  مأوى 
منزله.  إلــى 
وبعــد وفاة 
جــل  لر ا
ربى  الذي 
لقطة  ا

كل 

أقاربه  أخــذ  املــدة،  تلــك 
القطــة إلــى ملجــأ 
حيــث  احليوانــات، 
األطباء  فحصها 
ن  يــو لبيطر ا
على  وعثــروا 
رقاقة حتملها 
لقطــة  ا
روزي  باسم 
ســم  ا و
مالكهــا 

األصليني.
    واتصــل األطباء بزاميت، عشــية 
عيد امليــالد، وأعادوا لها القطة، التي 
لــو كان املتوفى الذي رباها قد أخذها 
إلى األطبــاء قبل ذلك، الكتشــفوا 
أصحابها، لكن الواقع كما في الكثير 
مــن القصص اخلياليــة، يكون أكثر 

غرابة في بعض احلاالت.
    وقالت زاميت للصحفيني إنها اآلن 
وأضافت  "روزي"،  بعودة  جدا  سعيدة 
قائلــة: "عندما كنــت صغيرة كنت 

دائما على أمل بعودة القطة".

قطة تعود لصاحبتها عشية الميالد بعد اعوام

    رفضت الفنانة العاملية 
باريس هيلتون، إعادة خامت 
خطيبها  الــى  خطبتها 
كريس  األميركي  السابق 
زيلكا، والذي قدم لها خامت 
خطبة يقــدر ثمنه بنحو 

مليوني دوالر أميركي.
فــي  باريــس  وقالــت 
موقع  الــى  تصريحــات 
يقم  لم  زيلــكا  إن   TMZ
األساس،  من  اخلامت  بشراء 
بل حصــل عليه من بائع 
من  كنــوع  مجوهــرات 
الدعاية، مشــيرة إلى أنه 
ليــس له حق اســترداده 
ثمنه،  يدفــع  لــم  طاملا 
مؤكدة ان "اخلامت ملكي".

    يشــار إلى أن العالقة 
شهر  في  بينهما  انتهت 
نوفمبــر تشــرين الثاني 
بعد أن تقدم كريس زيلكا 
بطلب  هيلتــون  لباريس 
الزواج راكعا على قدميه 
وســط الثلوج في أسنب 
بكولــورادو، شــهر يناير 

كانون الثاني املاضي.

    أّكــدت الفنانــة هنا 
احتفالهــا  أن  شــيحة، 
الرئيس  أمــام  بزفافهــا 
أثنــاء  السيســي، فــي 
االحتفال  في  ُمشاركتها 
بـ"اليــوم العاملــي لذوي 
االحتياجات اخلاصة"، يعد 

أهم حدث في حياتها.
    وأوضحــت أنهــا لــم 
تتخيل أن هذا ســيحدث 
في يوم مــن األيام، ولكن 
عندما  لها  جاءت  الفكرة 
فــي  املشــاركة  قــررت 
مع  ودخلــت  االحتفــال، 
بفســتان  وهي  األطفال 
الرئيس،  أمــام  الزفــاف 
مضيفــة أنها ســعيدة 
جــًدا، حيــث أن األطفال 

التــي احتفلــت معهم 
ميتلكــون قلوبــا صافية 

وكانوا فرحني كثيرًا.
    وأضافت شــيحة أنها 
فخورة مبشاركتها وبحب 
الرئيس لألطفال، وباركت 
اخلطوة وهنأت الشــعب 
وجــه  علــى  املصــري 
اجمع  والعالم  اخلصوص 

بالعام اجلديد.

    وصــل املطرب اللبناني 
الى مطار  احلالني،  عاصي 
أملانيا إلحياء حفل غنائي، 
يوم الثالثاء اول أيام العام 
امليالدي اجلديد، مبناســبة 

احتفاالت عيد امليالد.
    ونشــر احلالنــي فيديو 
املطار،  إلى  وصوله  عقب 
بترحيب  قوبــل  والــذي 
كبير من املواطنني العرب 
والذين  هنــاك،  املقيمني 
اســتقباله  على  حرصوا 
والتقاط عدد من  بحفاوة 

الصور التذكارية معه.
    وعلــق احلالنــي على 
الفيديــو قائــالً: ميــالد 
مجيــد، اآلن وصلنــا إلى 

امليالد،  أملانيا حلفــل عيد 
أمتنى لكم الصحة وراحة 
لعاملنا  والســالم  البــال 
جدير  والعالــم.  العربي 
احلالني  عاصي  ان  بالذكر 
اكتسب شهرة مضاعفة 
مــن  مضاعفــا  وحبــا 
مشاركته  بعد  جمهوره 
في جلنة برنامج ذا فويس.

باريس هيلتون

عاصي الحالني

هنا شيحة

أخبــارهــــــــــم أشجار الميالد والهدايا الرمزية ميزت هذا العام

أشجار امليالد والهدايا

جمال جصاني

زمان تســترد به أتعس بضائع القرن السابع الهجري 
فتنتها وسطوتها، وتصل ذروتها في استيالء عصابات 
ما عرف بالدولة االسالمية في العراق والشام )داعش( 
علــى ثاني املــدن العراقية )املوصــل( وأكثر من ثلث 
االراضــي العراقية وغيــر ذلك من جتليات التشــرذم 
واالنحطاط؛ ال نســتغرب فيه وصول شخصية مثل 
الشــيخ الصميدعي الى موقع مفتــي اجلمهورية، 
ليبث الــروح في مؤمياءات فتاوى ذلــك العصر الذي 
شهد أقبح ما لدى سالالت بني آدم من قيم وخطابات 
الكراهة والعدوانية وشيطنة اآلخر اخملتلف. أن تصدر 
مثل تلك الفتاوى من شــيخ االسالم ابن تيمية أو من 
تلميــذه ابن القيم اجلوزية وغيرهم من شــخصيات 
القرن )الســابع والثامن الهجري( ميكن فهمها على 
ضوء همــوم وحتديات ذلــك العصر، والتــي تختلف 
جذرياً عــن هموم وحتديــات عصر أصبــح فيه عمر 
املعلومة أقصر من عمر الفراشــة، لكن أن تصدر من 
مفتي جمهورية العراق ونحن على أبواب العام 2019 
اعــادة تدوير لتلك الفتاوى التي حتــرم تقدمي التهنئة 
للمســيحيني بهــذه املناســبات ذات الطابع االممي 
)امليالد ورأس السنة( أو املشاركة في احتفاالتها، فان 
ذلك يشــير الى حجم املتاهة واملهزلة التي نعيشها 
كعراقيني برفقة هذه الطبقة السياســية وخياراتها 
لســنام املواقع واملســؤوليات السياســية والدينية 

واالدارية.
الشيخ الصميدعي ال يخفي مذهبه وسبيله السلفي 
وتابعيته ملذهب ابن حنبل وابن تيمية وابن القيم وباقي 
القافلة من شــيوخ الســلفية، ولذلك فهو محكوم 
باملعايير التي تعد الرجوع الى املاضي هو عني الصواب 
وااللتزام واالميان احلق، ولهذا فال يجوز لنا االســتغراب 
عندما يعدون عصر ابن تيميــة مثالً أفضل وارقى من 
عصرنا هذا وغير ذلك من االعتقادات.. العتب احلقيقي 
ال يقع على ذلك املفتي احملكوم بسرديات ومدونات القرن 
الســابع الهجري وأئمته ومدارسه وشيوخه؛ بل على 
حكومات هذا العصر والتي تورط مجتمعاتها وبشكل 
ممنهج مبثل هذه الشــخصيات املســكونة بالعصور 
الغابرة. بالرغم من مرور أكثر من خمســة عشر عاماً 
على ما يفترض انها مرحلــة للعدالة االنتقالية التي 
تغربــل لنا ذلــك الــركام الهائل من أنقــاض مرحلة 
ختمت عمرها باحلملة االميانيــة، اال ان ما حصل على 
أرض الواقع كان بعيداً عن ذلك متاماً، حيث اســتثمرت 
اجلماعات التي تلقفــت مقاليد االمور، ما خلفته تلك 
احلقبة الغاشــمة من حطام البشــر واحلجر والقيم، 
لنصل ملثل هذه احملطات التي يســتلقي فيها الشيخ 
مهــدي الصميدعي علــى منصة االفتــاء في العراق 

االحتادي الدميقراطي...؟!
مثل هذه الفتاوى وغيرها الكثير على صعيد املمارسة 
والفكر، تؤشــر علــى حجم التبايــن والتنافر بني ما 
تدعيه هذه الطبقة السياســية مبختلف تسمياتها 
)التقليدية منهــا واحلداثوية( وما تدفــع به وحتميه 
علــى صعيد الواقع. ومن مثل هذه االحداث ميكن فك 
طالسم كل هذا الفشل والعجز عن اجناز مستلزمات 
هــذه املرحلة، وهي علــى الرغم مما تبــدو عليه من 
احداث ومواقف عابرة أو جزئية، اال انها تختزن الكثير 
من االشــارات عن القــوى املهينة والبنــى التحتية 
واملؤسسات التي تقف باملرصاد ملشروع العراق اجلديد 
واملتخفف مــن اوزار وثارات القرن الســابع الهجري. 
كما انها تكشــف عن هشاشــة وتواطؤ ما يفترض 
انها مؤسسات للقضاء املســتقل وهيئات لتحقيق 
العدالة االنتقالية وتطلعات العراقيني املشروعة من 
دون متييز على اساس الدين او اللون أو اجلنس وغير ذلك 
من ســكراب عصور العبودية واذالل عيال اهلل وبعيدا 

عن هلوسات الفرقة الناجية..

ومضــة

مفتي من هذا الزمان

الصباح الجديد - وكاالت:
    إلتقطت عدســات املصورين صورا لعشــاء 
رومانسي، جمع كال من املطربة األميركية، 
امللياردير  الســابق  ريهانا، مــع حبيبها 

السعودي، حسن جميل.
 "elle" وبحســب مجلــة    
الثنائي  الفرنسية، فإن 
للمرة  معــا  ظهرا 
منــذ  األولــى 

 ، انفصالهمــا
وقتا  قضيا  حيث 
معا في أحد مطاعم 

ماليبو األميركية.
    وظهــرت ريهانــا مرتدية 
بني  اللون ومعطفا  ثوبا أســود 

اللون، في الوقت الذي ظهر فيه جميل مبالبس أكثر 
بساطة.

    يذكر بــأن الثنائي انفصل أول مــرة، في حزيران 
يونيو 2018، حيث صرحت ريهانا قائلة: "ســئمت 
الرجال". وكان اخر ظهور لهما معا على شــواطئ 
مدينة بويرتو فاالرتا املكســيكية في يوليو متوز من 

العام نفسه، وهما يتشاجران.
    ونقل موقع "mtonews" تصريحات عن أصدقاء 
مقربــني من املطربــة األميركية قولهــم: انتهت 
العالقة بالطبــع، ريهانا حّطمت قلبــه. وهذا ما 
جُتيده: حتطيــم قلوب الرجال. لقد ســئمته، كما 

تسأم جميع الرجال.
    في ســياق منفصل، أعلنت النجمــة العاملية 
ريهانا، مؤخرًا استعدادها إلطالق ألبوم جديد خالل 

عام 2019 املقبل.
    وأشارت ريهانا، في تصريحات لها إلى أنها تعمل 
في املدة الراهنة علــى أغاني األلبوم، ليكون جاهزًا 

للطرح في املوعد احملّدد له.
    اجلدير ذكره أن ريهانا كانت قد ابتعدت عن الغناء 
املدة املاضية بسبب انشــغالها مباركتها العاملية 
Fenty اخلاصة مبســتحضرات التجميل  اجلديــدة 

واملالبس النسائية.

ريهانا تعلن أنها سئمت الرجال

الصباح الجديد - وكاالت:
    حصــل املغني نيك جوناس، على لقب 
"الرجــل األكثر أناقة" لعــام 2018، من 
مجلــة GQ"، بعد أن صوت املعجبون 
في اســتطالع للرأي على موقع اجمللة 
عبر اإلنترنت، حيث اختارته األغلبية من 
قائمة تضم 64 آخرين، تضمنت مشــاهير، 
أمثــال ريان رينولــدز، واملغنى جــون ليغند، 

والفنان جيف غولدبلوم.
    وأثنت علية اجمللة بســبب إطالالته وأناقته، 
مع تسليط الضوء على حفل زفافه، الذي أقيم 
مؤخرًا علــى املمثلة الهندية بريانكا تشــوبرا، 
والذي وصف بأنه "عرض أزياء ال نهاية له"، بفضل 
مالبس وبدالت املغني العديدة، حيث ارتدى في حفل 
الزفاف عددًا من األزياء، منها مالبس هندية تقليدية، 

تكرميًا لتراث زوجته اجلديدة.
   واثني على مظهره في حفل "ميت جاال"، في شــهر 
مايــو/ أيار، ويعد "ميت جاال" حــدث للموضة يُقام كل 
عام، حيث ارتــدى جوناس بدلة من ثــالث قطع من خط 

األزياء الراقية "دولشي أند غابانا".
    وال تقتصر أناقة جوناس على املناســبات فقط، اذ تقول 
مجلــة "GQ"، "يبدو الرجل أنيًقا جــًدا، عندما يظهر في 
وســائل اإلعالم والصحافــة"، لكن عندمــا يكون خارج 
دائرة الضوء، ميكن رؤيته مرتديًا ســراويل ضيقة، وقمصان 

اعتيادية.

نيك جوناس "الرجل األكثر
 أناقة" هذي السنة

الصباح الجديد - وكاالت:
   هنالــك الكثيــر من اجلوانــب اخلاصة 
بالديكــور الداخلي، التي ســتبقى على 
اجلديدة  التفاصيل  بعض  وظهرت  حالها، 

على الديكورات لعام 2019.
من بني التفاصيل التي ســتدخل شــيئا 
جديدا على الديكــورات، األلوان الغامقة، 
أو الدرجــات الترابية، التي ســنراها في 

ديكورات املنازل لعام 2019  .
    والشراشيب، املستوحاة من أبرز صيحات 
وتصاميم  األزيــاء  فــي عــروض  املوضة 
تصاميم  في  ســنراها  اإلكسســوارات، 
األثــاث، واملفارش، والســتائر، وغيرها من 

تفاصيل الديكور الداخلي لعام 2019.
    نقشــة النمر التي تعد من النقشات 
اجلريئة التي تعكــس األنوثة، ونراها غالبا 
في منصات عروض األزياء، ســنراها ايضا 
فــي ديكــورات 2019، بأقمشــة االرائك، 

جـــدران  وورق  السريـــر،  ووسائــــد 
وغيرهـا.

    األثاث متعدد االستعماالت، والذي 
يعد من األشكال العملية والعصرية، 
استعمالها  التي ميكن  االريكة  مثل 
كســرير، والطاوالت التي تستعمل 
ككراســي ســتكون متاحة بنحو 

كبير العام املقبل.
      اخلطــوط الهندســية اجلريئة 
وورق  األثاث،  تصاميــم  في  واحلادة، 
اجلدران وغيرها سنجدها بتفاصيل 
الديكــور الداخلــي لعــام 2019.  
محالت  فــي  نشــاهد  ان  فيمكن 
بيع األثــاث واالرائــك الدائرية بدال 
عن التقليديــة ذات الزوايا القائمة. 
ســيحمل لنا العــام 2019 اجلديد 
بأكثر مــن زاوية، فنأمــل ان يجلب 

معه خيرا وفيرا أيضا.

الصباح الجديد - وكاالت:
    يبدو أننا سنودع بعض املظاهر الشهيرة 
من التاريخ الثقافي مع انتهاء عام 2018، 
مبا فــي ذلك أغانــي وحكايــات وإمياءات 

جسدية وغيرها من األمور الشائعة.
    يتذكــر الكثيرون منا أفــالم احلكايات 
اخليالية، مثل ساندريال واألميرة والوحش، 
مع قــراءة القصص الكالســيكية التي 
أبهــرت عالم الطفولة. لكــن، لن يعرف 
أطفال املســتقبل مثل هذه املتعة. وقد 
بدأت باخلطوة كيــرا نايتلي، التي حظرت 
الكثير من القصــص اخليالية من رفوف 
كتب أطفالها، خشــية أن تنقل رســائل 
ســلبية. وقريبا لن يكون هناك "اجلميلة 
النائمة" التي أُيقظت من سباتها بقبلة 

من األمير.
    وتغيرت مفاهيم "التشجيع" التقليدية 
املعروفة لتتحول من استعمال التصفيق 
التلويح، لضمان أن األشخاص  إلى مجرد 
الصــم أو غيرهم ممن لديهم مشــكالت 

حسية، يشــعرون باحلدث ضمنيا قدر 
اإلمكان.

    كما أصبحت أزياء السحرة "مسيئة 
تصور  التــي  تلك  وكذلــك  ثقافيــا"، 
األقليات. في  شــخصيات من خلفيات 
البداية، اعتقدنا أن شــخصيات نسائية 
قوية مثل "إلســا" في فروزن، و"موانا" 
كانت رائعة، ولكن سرعان ما اكتشفنا 
أن أزياء "إلسا" تروج للجمال األبيض، 
وأن أزيــاء "موانــا" تــروج لالبتــذال 

الثقافي.
    وبعــد محاولــة وضــع احلــد جلميع 
املصطلحات املســيئة للبشــر، انتقلنا 
إلى احليوانات في عــام 2018. ففي وقت 
ســابق من هذا الشهر، اقترحت منظمة 
التخلــص   ،"PETA" احليوانــات  رعايــة 
من بعــض األمثلة الشــائعة مثل "قتل 
واســتبدالها  واحد"  بحجــر  عصفورين 
بعبارات منصفة للحيوانات مثل "إطعام 

عصفورين بزجاجة واحدة".

العام المقبل مفعم 
بحيوية التصاميم

الجميلة النائمة ستختفي مع 
انتهاء هذي السنة
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