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بغداد - الصباح الجديد:
احتفل املواطنون امس في بغداد 
وعمــوم محافظــات البالد بعيد 
تأسيسه  وذكرى  العراقي  اجليش 
رفعت  وفيما  والتسعني،  الثامنة 
معالم الزينــة، وصدحت األغاني 
واملارشات العسكرية، وضع رئيس 
اجلمهورية اكليال من الزهور على 
نصــب اجلندي اجملهــول، في حني 
حضر رئيس الــوزراء القائد العام 
للقــوات املســلحة حفل تخرج 
167 من الضبــاط القادة، واصدر 
امراً بترقيــة الضباط االعوان في 

جدول 6 كانون لهذي السنة.
في  احللبوسي،  محمد  واستذكر 
تهنئتــه أبناء القوات املســلحة 
بعيدهــم، ارث اجليــش العراقي 
اجمليــد منذ تاسيســه، داعيا الى 
امليول  بقائه مستقالن بعيدا عن 
اليه  دعا  الــذي  األمر  واالجتاهات، 
الوزراء  رئيس  العبادي  حيدر  أيضا 
والقائد الهام للقوات املســلحة 
السابق، الذي دحر اجليش الباسل 
والقوات األمنية واحلشد الشعبي 
التنضيمات  اخطــر  حكمه  أيام 
– داعش – في اشــرس حرب ضد 

اإلرهاب شهدها العالم.
وفيمــا افــاد افاد مركــز االعالم 
الرقمــي DMC امــس، بتصــدر 
العراقي  اجليــش  هاشــتاغ عيد 
الترند حســب الرقعة اجلغرافية 
البالد صباح  القريبة مــن  للدول 
امس، اكدت جلنــة االمن والدفاع 
النيابية انها بصدد اعداد برنامج 

ودراســة شــاملة العادة هيكلة 
فضال  العراقي  اجليش  تشكيالت 
لكافة  تســليحي  برنامــج  عن 

الصنوف.
الوســائل  امــس  وانشــغلت 
واملواقع  والــوكاالت  اإلعالميــة 

اخلبريــة، بهــذا احلــدث الكبير، 
اخبار  بعضهــا  تناقــل  وفيمــا 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
أنشــطة  آخــر  بعــض  تنــاول 
رئيس  ووضع  األخرى،  الرئاســات 
اكليال  صالح،  برهــم  اجلمهورية 

من الزهــور على نصــب اجلندي 
الثامنة  الذكرى  مبناسبة  اجملهول 
والتســعني لتأســيس اجليــش 

الباسل.
وجرت مراسم وضع اكليل الزهور 
علــى نصب اجلنــدي اجملهول في 

رئيس  بحضــور  ســنوي،  تقليد 
اركان اجليش الفريق الركن عثمان 
الغامنــي، فيما شــهدت حضور 
عدد كبير من املســؤولني والوزراء 

وسفراء دول عربية واجنبية.
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جيشنا الباسل مفخرة الشعب ودرع البالد
بغداد - وعد الشمري:وحامي وحدتها والمنتصر على اإلرهاب

كشــف حتالف اإلصالح واألعمار، 
أمس األحد، عن اتفاق باستكمال 
الكابينة الوزارية خالل األســبوع 
إلى وجود نية لتقدمي  اجلاري، الفتاً 
األمنية،  لوزارات  جدد  مرشــحني 
فيمــا أكــد حتالــف البنــاء أن 
مبرشح  الفياض  فالح  اســتبدال 
بقرار  مرتبط  الداخلية  لوزارة  آخر 
يتخذه رئيس مجلس الوزراء عادل 

عبد املهدي.
وقال النائب عــن حتالف اإلصالح، 
بــدر الزيــادي، فــي حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "األيــام 
حوارات  شهدت  املاضية  العشرة 
السيما  السياســية،  الكتل  بني 
بني قيادات حتالفي البناء واإلصالح 
مــن اجــل رأب الصــدع احلاصل 

املتبقية  الوزارات  وتســوية ملف 
في حكومة عادل عبد املهدي".

وأضاف الزيــادي، أن "الهدف الذي 
تسعى إليه الكتل هو استكمال 
الكابينة من أجل املضي بالبرنامج 
احلكومــي، وتقــدمي اخلدمات إلى 

املواطن العراقي".
وأشار، إلى "وجود نية لدى حتالف 
البناء حلــل أزمــة وزارة الداخلية 
واستبدال مرشــحه احلالي فالح 
الفيــاض بآخر وقد ســمعنا هذا 
خالل  عديدين  نــواب  من  التوجه 

الساعات املاضية".
ويرى الزيادي، أن "جلوء حتالف البناء 
إلى هــذا اخليار دليــل على وجود 
والسعي  املرحلة  لطبيعة  تفهم 
األزمة، وهو ما كنا نسعى  إلنهاء 

إليه منذ البداية".

وبني، أن "الفيــاض لديه مناصب 
األمن  ومستشــارية  جهــاز  في 
الوطنــي وكذلك هيئة احلشــد 
الشعبي وهو مستمر فيها لغاية 

اآلن".
واســتطرد الزيــادي، أن "حتالــف 
اإلصالح لم يتلق إشــعارا رسميا 
البناء ينوي اســتبدال  بأن حتالف 
لكننا  الداخلية  لوزارة  مرشــحه 
ســمعنا أشــارات صريحة بهذا 
الصدد، وأن وزارة الدفاع هي األخرى 

سوف يطرح لها مرشح جديد".
وبرغم  املهــدي  "عبد  أن  وأكــد، 
برملانية  كتلــة  امتالكــه  عــدم 
لكنه مدعوم من جميع مكونات 
مقدمتها  فــي  النــواب  مجلس 

حتالفي البناء واإلصالح".
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بغداد - الصباح الجديد:
اكــد رئيــس حتالــف االصالح 
االحد،   احلكيم،  عمــار  واألعمار 
على اهمية الســير على نهج 
والعيش  والســالم  التســامح 
السلمي  والتعايش  املشــترك 
حتــت خيمــة العــراق الواحد 

املوحد.
وقال احلكيم خالل مشــاركته 
قــداس عيــد امليــالد اجمليد في 
كنيســة األرمــن األرثوذكــس 
امليمونة  الوالدة  ان"هذه  ببغداد، 
القلوب  بني  تؤلف  التي  الكرمية 
ويلتقوا  النــاس  بــني  وجتمــع 
ويتكاملوا  ويتعايشــوا  ليرتقوا 

مع بعضهم البعض ويجتمعوا 
على كلمة سواء على حب انبياء 
مســتذكرا"في  ورسله"،  اهلل 
هذه املناسبة القيم املهمة في 
اجملتمع العراقــي والتعايش بني 
والقوميات  واملذاهــب  الديانات 

واملشارب واألقوام والعشائر".
واكد احلكيم بحسب بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
انه"رغم التنــوع في االنتماءات 
يجتمــع اجلميــع حتــت خيمة 
العراق الواحد املوحد"، مشــيرا 
الــى  ان" الوطــن الــذي يضم 
واحترام  اهتمام  اجلميع يشهد  

الديانات بعضها لبعض".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وّجه رئيس مجلــس الوزراء عادل 
بتعيني  حتقيق  بإجراء  عبداملهدي, 
نائــب مدير عــام حتــت التهديد 
وجتميــد العمل به حتــى انتهاء 

التحقيق.
وذكر مكتب عبد املهدي في بيان 
الصباح اجلديد " نسخة   " تلقت 
منه, إن “رئيس الوزراء وّجه بإجراء 

حتقيق حول معلومات تشــير الى 
صدور امر اداري من قبل مدير عام 
ســلطة الطيــران املدني لتعيني 
نائب  مبنصب  الشخصيات  احدى 
طائلة  حتت  الســلطة  عام  مدير 
التهديــد والتخويــف ، واعتبــار 
اإلجــراء اإلداري املتعلــق مبنصب 
نائب رئيس السلطة مجمدا وغير 
نافــذ”, مبيناً أنه “تقرر اســتمرار 

حلني  السابقة  بالسياقات  العمل 
إنهاء التحقيق والتأكد”.

وأضاف أن “عبد املهدي وّجه أيضاً 
باتخاذ االجــراءات الكفيلة وإنزال 
اشد العقوبات بكل من يستخدم 
ســلطاته  يســتغل  او  التهديد 
إلرغــام املواطنني او مؤسســات 
الدولــة علــى القيــام بإجراءات 

مخالفة للقانون والنظام”.

اإلصالح: الحكومة ستكتمل األسبوع الجاري
بعد سحب ترشيح الفياض

الحكيم: الوطن الذي يضم الجميع
تحترم الديانات فيه بعضها بعضا

تحقيق بتعيين نائب رئيس
سلطة الطيران جراء التهديد

برهم صالح يشارك في احتفاالت اجليش العراقي بذكرى تأسيسه

عمار احلكيم

a

الصباح الجديد - متابعة:
واشــنطن  صحيفــة  اوردت 
بوســت األمريكية، إن عملية 
تأهيل الرئيس الســوري بشار 
األســد دولياً بــدأت، وخاصة 
فــي أعقــاب إعــالن الرئيس 
قراره  ترامب،  دونالد  األمريكي، 
بســحب قوات بالده من شرق 
ســوريا، واشــارات باستعداد 
دول عربية عدة للمصاحلة مع 

سوريا.
في  الصحيفــة،  وأوضحــت 
حتليل إخباري كتبه كريستوفر 
فيليبس نشــر مؤخرا، أن زيارة 
الرئيس السوداني عمر البشير 
لدمشق الشهر املاضي، كأول 
زعيم عربي يكسر عزلة سوريا 
منذ أكثر من ســبع سنوات، 
وإعــالن اإلمــارات بعــد وقت 
قصير من تلــك الزيارة، إعادة 

عالقاتهــا مع ســوريا، وفعل 
البحرين ذات الشــيء، واعالن 
الكويت أنها ســتكون ملزمة 

العربية  اجلامعــة  تقــرره  مبا 
حيــال التعامل مع دمشــق، 
واسُتئناف الطيران املباشر بني 

دمشق وتونس، وعودة الرحالت 
املباشــرة مــع األردن في إطار 
عودة العالقات التجارية، تفيد 

كلها بانها
إشــارات - وفــق مــا تبينــه 
الصحيفة - يرى فيها مراقبون 
أن نظام األسد لم يعد منبوذاً 
فــي املنطقة كمــا كان قبل 
الســعودية،  حتى  ســنوات، 
لفصائل  الرئيســي  الراعــي 
املسلحة،  السورية  املعارضة 
للقبــول  مســتعدة  باتــت 
بشــكل متزايد بنظام األسد، 
على أمل التقليل من اعتماده 
على إيــران، املنافس اإلقليمي 

للسعودية.
حتى  أنــه  الصحيفة  وتــرى 
التي  العربية،  الــدول  جامعة 
طردت األسد في أعقاب القمع 
الوحشــي الذي قــام به ضد 
احملتجني فــي عام 2011، ميكن 

أن ترحب بعودته عام 2019.
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تقريـر

واشنطن بوست: إعادة تأهيل األسد دوليا
بدأت بالفعل لكن رفع العقوبات ما زال مستبعدا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد النائب عن تيار احلكمة علي 
جبــار, أن املوازنة احلالية ال تلبي 
اخلدمات,  املطلوبــة من  احلاجة 
مشيرا الى انها ستولد استياًء 
شــعبياً كبيــرا لدى الشــارع 

العراقي.
وقال جبار فــي تصريح امس إن 
للموازنة  االوليــة  “املعلومــات 
بان اجلانــب اخلدمي فيها  تفيد 
من  بالرغم  معدوما  يكون  يكاد 
اجلديدة  احلكومة  بان  رفع شعار 

ان  مبينا  خدمــات”,  حكومــة 
“موازنــة العام اجلــاري ال تلبي 
اخلدمات  مــن  املطلوبة  احلاجة 
خاصــة الوعود التــي قطعتها 
احلكومــة الســابقة للمناطق 

احملرومة”.
املوازنــة  “ثلثــي  أن  واضــاف 
ســيذهب ألربــع وزارات مهمة 
والنفط  والداخليــة  كالدفــاع 
كبيرة  نسبة  وحصر  والكهرباء 
لتثبيت  التعينيــات  مــن  جدا 
فيما ســتحرم  الكهرباء  عقود 

وزارت من الدرجات الوظيفية”.
وحذر جبار احلكومة والبرملان من 
التظاهرات  من  “انطالق موجات 
احملرومة  املناطــق  مــن  خاصة 
ومعدومة اخلدمات اذا لم توضع 
برامــج للخدمــات وتخصيص 
جزء من اموال املوازنة لها حتى 
بنسبة معقولة, فضال عن  ولو 
وظيفية  درجــات  الوزارات  منح 

وعدم حصرها بوزارة واحدة”.
النائــب  أوردت  جانبهــا  ومــن 
عــن محافظة البصــرة ميثاق 

تخصيــص  امــس،  احلامــدي، 
واحد  ملشــروع  مبالغ  احلكومة 
 2019 فقط ضمن قانون موازنة 
للمحافظة، داعية الى إنصافها 
وإطالق  املاليــة  احلصــة  مــن 

التعيينات املتوقفة.
وقالت احلامدي ان “قانون املوازنة 
العامة لعام 2019 يتضمن اجناز 
مشــروع املاء الكبير فقط دون 
أي ذكر ملشــروع اخر ما يعكس 

حجم اإلهمال للبصرة”.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت جلنة اخلدمــات واألعمار 
النيابيــة، امــس األحــد، نيتهــا 
وزراء  خمســة  اســتضافة 
احلالي  األسبوع  نهاية  ومحافظني 
ملناقشــة قضية متليــك االراضي 
للمواطنني، فيمــا اكدت توفر 10 
االف دومن قرب مطار كربالء اجلديد 
معدة للتوزيع على 18 شريحة من 

املواطنني مجاناً
يابر  اللجنة عبــاس  وقال عضــو 
العطافــي في تصريــح امس إن 

“جلنــة اخلدمــات ستســتضيف 
ووزير  النفط  وزيــر  القادم  األربعاء 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة 
ومحافظ البصرة ومحافظ الكوت 
لبحــث قضيــة متليــك االراضي 

الزراعية التي أصبحت سكنية”.
وأضاف العطافي، أن “يوم اخلميس 
استضافة  أيضا  سيشهد  القادم 
البلديات واإلســكان للوقوف  وزير 
املشــاريع  اســتكمال  عدم  على 
اجملاري  تخص  والتي  االستراتيجية 

واملاء والطرق”.

اللجنة  عضــو  قال  جانبــه  ومن 
والنائــب عــن محافظــة كربالء 
“هناك  ان  امس  اليســاري  حسني 
باإلمكان  التي  االراضي  الكثير من 
اســتغاللها في محافظة كربالء 
لغرض توزيعها على املواطنني بعد 
االصولية  االجــراءات  من  االنتهاء 
وتصفيتهــا مــن اي متعلقــات 
الوزراء  وتســليمها الى مجلــس 

لغرض توزيعها على املواطنني”.
واضــاف اليســاري، أن “محافظة 
كربالء لديها مقطع اولي مبساحة 

10 االف دومن قــرب مطــار كربالء، 
العمــل عليها من  يجــري  حيث 
اجل تسليمها الى مجلس الوزراء 

لتوزيعها على املواطنني”.
واوضح ان “تلك االراضي عائدة الى 
وزارة املاليــة وبعضها زراعية، ومن 
لتسليمها  منها  االنتهاء  املنتظر 
الى احلكومة لغرض توزيعها على 
18 شــريحة مجاناً، حيث ال يترتب 
على املواطن أية مبالغ غير الرسوم 
القانونيــة املتعلقة بالتســجيل 

والضريبة”.

ثلثا موازنة 2019 الربع وزارات وال تناسب الوعود التي اطلقتها الحكومة
الخدمات النيابية تستضيفتعرض للتصويت خالل ايام

خمسة وزراء ومحافظين نهاية االسبوع

تفعيل الجهد االستخباري واستثمار المعلومات 
3األمنية الحل األفضل لتكريس االستقرار التوتر والصراع بين الحزبين الرئيسين

2يعيقان تشكيل حكومة اإلقليم

في عيد تأسيسه الثامن والتسعين..

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطنية  البطاقــة  مديرية  نفت 
امس االحد االنباء التي حتدثت عن 
العمل  ايقاف  الداخلية  وزارة  عزم 
باجلنســية وشــهادة اجلنســية 
املقبل  العــام  مطلع  العراقيــة 

 . 2020
وقالــت املديرية في بيــان، تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه إن 
"مديريــة البطاقة الوطنية نفت 
التصريحات املنسوبة الى مديرها 
اللــواء احلقوقي نشــأت ابراهيم 

اخلفاجي، حول عزم وزارة الداخلية 
وشهادة  باجلنسية  العمل  أيقاف 

اجلنسية". 
واكدت ان "عمل املديرية متواصل 
وال  البالد،  في عموم محافظــات 
يوجــد اي غلق للدوائــر املتبقية 

وحتويلها الى النظام االلكتروني"، 
مبينة انه "لــم يتم حتديد النهاء 
العمــل الورقي املعمــول بها في 

الدوائر التابعة للمديرية",
واشــارت الــى ان احدى وســائل 
اإلعالم قد نشــرت خبــرا مفاده 

العمل  ايقاف  الداخلية  وزارة  عزم 
باجلنســية وشــهادة اجلنســية 
مطلــع العــام ٢٠٢٠ اضافة الى 
تضمنــه ارقاما غير صحيحة عن 
عــدد الدوائر التــي تعمل بنظام 

البطاقة الوطنية.

"الداخلية" تنفي ايقاف العمل بالجنسية وشهادة الجنسية العراقية
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بشار األسد

البناء يؤكد أن عبد المهدي هو المسؤول عن استبداله بآخر

نســتذكر في السادس من كانون الثاني وإياكم يا أبناء شعبنا العراقّي النبيل ، الذكرى الـ 98 
لتأسيس اجليش العراقّي املغوار في العام 1921 م .

نؤكد في املؤمتر الوطنّي العراقّي على أهمية إلتقاء جميع أطياف شــعبنا الكرمي وعموم القوى 
السياسية الوطنية في مرتكز دائرة الدعم واملؤازرة جليشنا الباسل املُنتِصر في ميادين املنازلة 
احلّقــة ، بهدف تعزيز اإلنتصارات الباهرة التي حّققها في ســالف األيام والشــهور  ، ومنع أي 

محاوالٍت من شأنها مس سيادة العراق ووحدة أراضيه وسالمة شعبه .
َوُندد في هذه املناســبة العزيزة ، دعوتنا إلنصاف ذوي الشــهداء واجلرحــى واملُصابني ، وإنهاء 
ملــف النازحني ، وإعادة إعمار املافظات واملناطق امُلــررة ، والعمل على متكني األجهزة األمنّية 
والعسكريّة واإلســتخباريّة على أداء مهامها الرئيسّية بكّل حرفّية ومهنّية لتجّنب الوقوع 

في إنتكاسات ُمستقبلّية . 
املؤمتر الوطنّي العراقّي

بيان "المؤتمر الوطني العراقي" بمناسبة الذكرى 
السنوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

الدميقراطي  احلــزب  توصــل  فيما 
واالحتاد الوطني الــى اتفاق الطالق 
ســراح كوادر معتقلــن من قبل 
التوتر  خلفيــة  علــى  الطرفــن، 
الذي تشــهده العالقــات بينهما، 
اعلنت ايران عن زيارة يقوم بها وزير 
خارجيتهــا الى اقليم كردســتان 

االسبوع املقبل.
وقــال القنصل اإليرانــي العام في 
السليمانية سعد اهلل مسعوديان 
في تصريح للصباح اجلديد، إن وزير 
خارجية بالده جواد ظريف ســيزور 
التي  إقليم كردستان ضمن اجلولة 
يقــوم بها فــي  العراق االســبوع 

املقبل.
وأكد ان ظريف »ســيقوم األسبوع 
املقبل بزيارة إلــى الهند على رأس 
ذلك  وبعد  اقتصــادي كبيــر،  وفد 
العراق،  الى  بزيارة  سيقوم  بأسبوع 
ان يكــون برفقته وفد من  مرجحاً 

القطاع اخلاص.
بدوره اكد مصدر سياســي مطلع 
اخلارجية  وزير  ان  اجلديــد،  للصباح 
االيرانيــة محمــد جــواد ظريف، 
ســيعمل خالل زيارته على تقريب 
وجهات النظر بــن االحتاد الوطني 
تصاعد  الذي  الدميقراطــي  واحلزب 
التوتر واخلالفات بينهما على خلفة 

منصب رئيس اجلمهورية.
واضاف املصدر، ان ظريف ســينقل 
وجهــة نظر ايــران التــي تفضل 
اســتمرار العمــل املشــترك بن 
الوطني،  واالحتاد  الدميقراطي  احلزب 
تشــكيل حكومة  على  والتفاهم 
جديــدة فــي االقليم مبــا يضمن 

الشراكة ومينع التهميش.
ترفــض بنحو قاطع  ايران  ان  وتابع 
االدارتن  وتتخوف من عودة نظــام 
الى االقليم، ما سيؤدي الى تقسيم 
االقليــم الى مناطق نفــوذ لالحتاد 
الوطني في الســليمانية وحلبجة 
واخرى للحزب الدميقراطي في اربيل 

ودهوك.
لفت الى ان التخوف االيراني ناجم 
مــن التحــركات التي تقــوم بها 
بعــض اجملاميع املســلحة املناوئة 
علــى  االســالمية  للجمهوريــة 
اراضي  داخــل  احلدودي  الشــريط 
كردســتان، االمر الذي سيشــكل 

حدودها  على  مســتقبليا  تهديدا 
الغربية مع االقليم.     

فــي غضــون ذلــك اصــدر رئيس 
بارزاني،  نيجيرفان  اإلقليم  حكومة 
امــرا باإلفراج الفوري عــن كادرين 
أحدهما مــن االحتاد الوطني واآلخر 
عقب  الدميقراطــي،  احلــزب  مــن 
اعتقالهما من قبل القوات االمنية 

بطريقة غير قانونية.
وكانت القــوات االمنية في مدينة 
اربيل قد قامــت باعتقال عدد من 
كــوادر واعضــاء االحتــاد الوطني، 
التوتر الذي تشــهده  على خلفية 
العالقــات بــن احلزبــن دون اوامر 
قــال اعضاء في  بينما  قضائيــة، 
احلزب الدميقراطي ان احد كوادرهم 
اوامــر  دون  كالر  مبدينــة  اعتقــل 
قضائية، كرد فعل على االعتقاالت 
ضد  الدميقراطي  ميارســها  التــي 

كوادر االحتاد في اربيل.
يذكر أنه و بعد قيام قوة أمنية في 
املاضي،  األسبوع  كرميان،  منطقة 
بالقاء القبض على ســرخيل أكبر 

رســتم، وهو احــد كــوادر احلزب 
قامت  الكردســتاني،  الدميقراطي 
قوة في محافظــة أربيل بالقبض 
على بيشرو ويســي، وهو كادر في 
االحتاد الوطني، وأعلن مدير آسايش 
أربيل، طارق نوري، بأن اعتقال األخير 
جاء رداً على اعتقال سرخيل أكبر، 
وأنه لــن يُفــرج عنه ما لــم يتم 
الكشف عن مصير األخير واإلفراج 

عنه.
مــن جانبــه وبينمــا انتقد عضو 
املكتب السياســي لالحتاد الوطني 
ســنكاوي  محمود  الكردســتاني 
التوتر وحملة االعتقاالت  وبشــدة 
ان  اكد  والدميقراطــي  االحتــاد  بن 
السياســية،  االطراف  جميع  على 
ان تضع مصلحة شعب كردستان 
نصب اعينها، وان ال تؤجل تشكيل 
على  الختالفها  االقليــم  حكومة 

منصب او امتياز محدد.
واضاف ســنكاوي فــي تصريح، ان 
الكرد ميــرون االن واكثر من اي وقت 
مضــى باوضاع اقليميــة وداخلية 

صعبــة، وان اســتمرار الصراعات 
الرئيسن  احلزبن  بن  السياســية 
وعلى هذا النحو سيلحق املزيد من 

الضرر بشعب كردستان.
الوطني  االحتاد  ان  واضاف سنكاوي 
حتمــل خــالل الســنوات املاضية 
هيمنة وسيطرة احلزب الدميقراطي 
على مفاصل ومؤسســات االقليم 
وإقصائــه االخريــن عــن لعب دور 
الشــريك الفعلي، مبينا ان االحتاد 
الوطنــي لن يقبل باســتمرار هذا 

الوضع غير املتزن بعد االن.
واضــاف »نحن لســنا مــع نظام 
االدارتــن، ولكــن اذا مــا تعرضت 
منطقة  فــي  املواطنن  مصالــح 
محددة في االقليم الى اخلطر فاننا 
االدارتن  نظام  لعودة  مســتعدون 
ولن نخشــى من تقسيم االقليم، 
االمثلة  من  بالكثير  مستشــهدا 
والنماذج املوجــودة في دول العالم 

واملنطقة.
واشار الى ان بقاء قوات البيشمركة 
الوطني  االحتــاد  بــن  مقســمة 

انشــاء  مينع  الدميقراطي  واحلــزب 
قوات عســكرية مهنية تدافع عن 

مصالح شعب كردستان.
وتابع، ان مطالبة احلزب الدميقراطي 
اعطاء  ورفضــه  املناصب  باغلــب 
االحتــاد حصتــه مبا يتناســب مع 
االقليم،  في حكومة  ودوره  حجمه 
امــر مرفوض واليصــب في صالح 
البيت  وتوحيــد  االوضــاع  تطبيع 

الكردي.     
بدورهم عبر مواطنون من مختلف 
محافظــات اقليم كردســتان عن 
اســتيائهم من املماطلة باالسراع 
على  االقليم  تشكيل حكومة  في 
الرغم من مرور اكثر من ثالثة اشهر 
على انتهاء االنتخابات في االقليم.

التقتهم الصباح  وقال مواطنــون 
اجلديد في ســوق الســراي وسط 
محافظــة الســليمانية، ان تأخر 
اثر سلبا  االقليم  تشكيل حكومة 
على شــتى التعامــالت التجارية 

وحركة التسوق في االقليم.
بائع جرائد  واشار رحيم احمد وهو 

واخلدمــات  متوقــف  الســوق  ان 
القدرة  لتراجــع  نتيجة  تراجعــت 
الذين  املواطنــن  لدى  الشــرائية 
يخشــون من حصول توتر اكبر بن 

االحزاب الرئيسة في االقليم.
بــدوره قال يوســف شــمال وهو 
الهواتف  لبيــع  محــل  صاحــب 
السياســي  التوتــر  ان  النقالــة، 
وعدم توصل االطراف السياســية 
حكومة  لتشــكيل  تفاهمات  الى 
االقليم ادى الى عزوف املواطنن عن 
شراء الســلع غير االساسية مثل 

الكماليات والهواتف النقالة.
وتابع، ان التوتر والصراع السياسي 
بن احلزبن الرئيســن والتهديدات 
مناطق  في  املتبادلــة  واالعتقاالت 
مخاوف  ولــدت  الطرفــن  نفــوذ 
والتجار  املواطنــن  لــدى  كبيــرة 
ورجال االعمال واصحاب املشــاريع 
الصغيرة الذيــن اجلوا تعامالتهم 
التجارية حلن االنتهاء من تشكيل 

حكومة االقليم.

التوتر والصراع بين الحزبين الرئيسين
يعيقان تشكيل حكومة اإلقليم  

إيران تدخل على خط الوساطة لفك عقدة تشكيلها

القنصل اإليراني سعد اهلل مسعوديان

ظريف سينقل وجهة 
نظر ايران التي تفضل 
استمرار العمل 
المشترك بين الحزب 
الديمقراطي واالتحاد 
الوطني، والتفاهم 
على تشكيل حكومة 
جديدة في االقليم بما 
يضمن الشراكة ويمنع 
التهميش
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قانون املوازنــة، هو القانون األهــم واألخطر من بن 
كل القوانن التي يتم تشريعها في مجلس النواب، 
كون ان الدولة ال ميكنها ان متارس االنفاق في شــتى 
القطاعــات من دون وجود قانون مينــح ابواب االنفاق 

شرعية قانونية. 
وجند ان الدســتور نفســه، نص في املــادة 57 على 
عدم انتهــاء فصل االنعقاد اخلــاص باجمللس اال بعد 
املوافقة عليها. موازنة العراق، تشــهد في كل عام، 
عجزا ماليا، بســبب التباين في االيرادات والنفقات، 
وان احلكومات املتعاقبة، لــم تفلح في ايجاد حلول 
واقعية ملشــكلة العجز، عدا بعــض احملاوالت اآلنية 
والوقتية لســد العجــز، وتلك احملــاوالت تتمثل في 
االقتراض اخلارجي من صنــدوق النقد الدولي وغيره 

من املنظمات املالية العاملية. 
وموازنة العام 2019 لألســف، هي مشابهة ملوازنة 
العام السابق وكل األعوام املاضية، حيث ان احلكومة، 
عمدت الى االقتراض من عدة جهات خارجية لســد 
العجز فــي املوازنة وتغطية النفقات التشــغيلية 

واالستثمارية. 
هذا احلل الــذي يؤدي الى اضعاف االقتصاد من جهة 
والى تراكم الديون ســنة بعد سنة اخرى، حتى تأتي 
موازنة في وقت قريب، قد تذهب جميعها الى الديون 

وفوائده.
ونص املوازنة املنشور يشير في اكثر من موضع الى ان 
متويل الفجوة املالية اي العجز يتم عن طريق القرض 
الياباني وقرض الصندوق الســعودي للتنمية وقرض 
البنك الدولــي وغيرها الكثير من املنظمات الدولية 

واالقليمية التي اصبح العراق مدينا دائما لها.
وعلى رأي احد خبراء االقتصاد، فإن العراق ســيبقى 
مديونا عشرات السنن لتلك املنظمات، ولألسف ان 
الديون في تزايد مستمر وال حلول فعلية للحكومة 
ملعاجلة هذه املشــكلة التي ال ميكــن حلها ابدا في 
ظل بقــاء ادوات احلكومــة احلالية في اقــرار قانون 
املوازنة التي هي موازنة تقليدية، ال تعتمد أي معيار 
حقيقي ملعاجلة مشكلة الديون اخلارجية وجتاوز حل 
االقتراض اخلارجي ملعاجلة مشــكلة الفجوة املالية 
التي تعود اسبابها الى االعتماد الكلي على النفط 
كمصدر رئيس في متويل املوازنة، وذهاب نسبة كبيرة 
مــن املوازنة كرواتب الى شــرائح ضيقة من اجملتمع 
كرواتــب ومخصصــات ونثريات ال حتقــق اية عوائد 
مالية، وال تتــرك اي اثر على االقتصاد. كما ان اهمال 
بقية الثروات كالغاز الذي يحترق مع النفط من دون 

االستفادة منه.
احلكومات املتعاقبة، برغم يقينها ان املوازنة من دون 
النفــط، ال معنى لها وال وجود اصال، لكنها لم تقم 
بأي جهــد او محاولة لتطويــر الصناعة النفطية، 
حيــث ان العــراق مازال يســتورد الغــاز والكهرباء 
واملنتوجــات النفطية من دول اجلــوار، وينفق مالين 
الدوالرات على تلــك املنتجات، في حن انه باإلمكان 
االعتماد على الصناعة احمللية بدال من ذهاب نســبة 
كبيرة مــن املوازنة الســتيراد منتجــات باإلمكان 

انتاجها في البلد.
كما ان تضييق اخلناق على القطاع اخلاص عبر ســن 
قوانــن تؤدي الــى الروتن احلكومــي والتعارض بن 
القوانن اســهم في منع تدفق الســيولة النقدية 
الى السوق، ومنع توفير فرص عمل وتنشيط حركة 
البناء والعمل، حيث ان قانون االســتثمار والقوانن 
ذات الصلة معه، والتي مضى على سن بعضها عدة 
عقود، متنع املستثمرين من اقامة مشاريع االستثمار 
التي ميكنها اســناد املوازنة باملبالــغ التي يدفعها 
املســتثمرون واالرباح التي جتنيها تلك املشاريع التي 
نص القانون على وجود نســبة للدولة فيها. ان بقاء 
اآلليات التي تشرع فيها املوازنة على حالها، سيؤدي 
بعد ســنن قالئل الى ذهاب موازنة العراق كلها الى 

تسديد الديون اخلارجية فقط. 

القرض الخارجي.. رصاصة 
في جسد الموازنة 

سالم مكي
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

والتطويــر  اجلــودة  ادارة  عقــدت 
التخطيط  وزارة  فــي  املؤسســي 
العقــود  لدائــرة  عمــل  ورشــة 
احلكوميــة لتطبيــق متطلبــات 
 ISO املواصفة القياســية الدولية

. 9001:2015
وقالــت مديــر قســم ادارة اجلودة 
والتطوير املؤسسي فضيلة مجيد 
ياسن ان الورشــة جاءت بناء على 
طلب االدارة العليا في دائرة العقود 
احلكومية برغبتها من أجل تطبيق 
القياســية  املواصفة  متطلبــات 
ISO 9001 : 2015 واحلصــول على 
شهادة املطابقة الدولية من جهات 
معتمــدة مانحــة وجــاءت ايضا 
اســتكماال خلطة التاهيــل لدائرة 
خطة  ضمن  احلكوميــة  العقــود 

شهر كانون االول .
الورشة  ان  القسم  وأوضحت مدير 
تضمنــت محوريــن ، احملــور االول 
تدريــب الفريــق علــى متطلبات 
املواصفة القياســية 2015 : 9001 
ISO وكيفية تطبيقها في انشطة 
البرنامج  الدائرة كافة كما تضمن 
 ( التدريبــي بنود املواصفــة منها 
البند اخلامس ، الســادس ، السابع 

الثامن ( وركزت عليها االدارة العليا 
املنظمة  ودور  النظــام  تطبيق  في 
في جميع املفاصــل والتركيز على 
الزبــون وما يجب على االدارة العليا 
بكل  والتزاماتها  قياداتها  تظهر  ان 
الزبون  التركيــز على  االحترام جتاه 
من خالل التأكد من اخملاطر والفرص 
على ان تؤثر على مطابقة املنتجات 
تعزيز  على  القدرة  وايضا  واخلدمات 
رضا العمــالء التي يتــم حتديدها 

والتعامل معها ,
وبينت مدير القسم ان االدارة العليا 
اجلودة  انشاء سياسة  عليها  يجب 
وما يجــب ان تتضمن السياســة 
اخملاطر  علــى  التعــرف  اجــراءات 
والفــرص عند التخطيــط لنظام 
التعامــل  وكيفيــة  اجلــودة  ادارة 
لتكون مناســبة مع االثار احملتملة 
على مطابقــة املنتجات واخلدمات 
، وأضافــت« ان خيارات التعامل مع 
اخملاطــر والفرص تشــمل جتنب او 
حتمل اخملاطر من اجل احلصول على 
الفرص للقضاء على مصدر اخلطر 
او تغييــر االحتمــاالت او العواقب 
او تقاســم اخملاطر فضال عن حتمل 

اخلطر بقرار مدروس ,
ولفتت مديرة القسم الى ان الفرص 
ميكن ان تؤدي الى اعتماد املمارسات 
اجلديدة واطــالق منتجات وخدمات 

جديــدة والتعــرف علــى عمــالء 
جدد وبناء الشــركات واســتعمال 

اخرى  وإمكانات  جديدة  تكنولوجيا 
مرغوبــة وقابلة للتطبيــق لتوافر 

احتياجــات املنظمــة او عمالئها ، 
مؤكدة في البرنامج التدريبي ركزنا 

والتخطيط  اجلــودة  اهــداف  على 
لتنفيذها ومــا يجب على املنظمة 
من انشاء اهداف اجلودة للمهام ذات 
والعمليات  وللمســتويات  العالقة 
 ، اجلــودة  ادارة  املطلوبــة لنظــام 
كما يجب ان تكــون اهداف اجلودة 
متمثلــة بـــ ) SMART ( اي يجب 
ان تكــون االهداف محــددة وميكن 
قياسها وإمكان حتقيقها كما ويتم 
مدة  وضمن  احلاجــة  عند  حتديثها 
زمنية محــددة ويتم رصدها وايضا 
يجب ان حتتفظ املنظمة مبعلومات 
موثقة عن اهداف اجلودة وماذا يجب 
علــى املنظمة ان حتــدد مثال ) ماذا 
ســوف تفعل ، ما املوارد املطلوبة ، 
من هو املســؤول ، متى ستكتمل 
، كيــف ميكــن تقييــم النتائج ( 
كذلك االهتمام باملــوارد وما يجب 
علــى املنظمــة ان حتــدده وتوافر 
والتطبيق  لالنشاء  املطلوبة  املوارد 
التحســن  الى  وايضا  والصيانــة 
املستمر لنظام ادارة اجلودة واملتمثلة 
ب ) 5M ، موارد بشرية ، اموال ، مواد 
اوليــة ، الطرائق والتقنيات احلديثة 
( وأشــارت الى إن احملور الثاني الذي 
طرح في الورشــة تضمــن حتليل 
الفجوة على جميع انشــطة دائرة 
حجم  لبيــان  احلكومية  العقــود 
التأهيل  بعملية  واملباشرة  الفجوة 

املواصفة  متطلبــات  مــن  كونها 
 ISO 9001 : 2015 القياسية

على صعيد اخــر أعلنت مدير عام 
دائــرة التنمية البشــرية في وزارة 
التخطيط عقود حسن عن تنفيذ 
برنامج تدريبي عــن آليات التقييم 
املرأة  املؤسســي اخلاص بتمكــن 
في مؤسســات الدولة والذي يأتي 
في إطــار التعاون بن دائرة التنمية 
املتحدة  األمم  وبرنامــج  البشــرية 
للتعاون اإلمنائي ) UNDP ( ، وأضافت 
انــه مت تنفيذ برنامــج تدريبي عن 
اخلاص  املؤسســي  التقييم  آليات 
مؤسســات  في  املــرأة  بتمكــن 
الدولة على وفق عدد من األولويات 
التي توضح مدى متكــن املرأة في 
هذه املؤسســات وجوانب التمكن 

االيجابي والسلبي إن وجدت . 
وأوضحت أن برنامج التدريب نفذته 
املتحدة  األمم  برنامــج  فــي  خبيرة 
اإلمنائي في مكتب العراق ســندس 
عبــاس، والتــي وضحــت اآلليات 
املعتمــدة دوليا في هــذا اجلانب ، 
مشــددة على دور وزارة التخطيط 
احملوري في إدارة عمليات التقييم ملا 

لها من باع طويل في هذا اجملال.

من اجل تكنولوجيا جديدة وإمكانات قابلة للتطبيق

ISO 9001:2015 التخطيط تطبق متطلبات المواصفة القياسية الدولية

وزارة التخطيط

بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأت مديرية املــرور حملة لرفع 
حواجز كونكريتية وفتح شــوارع 
قــرب اجلامعة املســتنصرية في 
جانب الرصافة مــن بغداد، ضمن 
احلملة السادسة والسبعن لفتح 

الطرق ورفع التجاوزات.
وتابعــت ان "احلملة بــدأت على 
املنطقة  االولــى ضمن  مرحلتن، 
احملصورة من تقاطع القطن الطبي 

بإجتاه ساحة اجلامعة املستنصرية، 
والثانية ضمــن املنطقة احملصورة 
من ســاحة اجلامعة املستنصرية 
بإجتاه تقاطع الســايلو"، مبينا ان 
"احلملة مستمرة ضمن هذه احمللة 
برفع كل الصبات التي بســببها 

غلقت الشوارع".
مــن جانبها اعلنــت امانة بغداد 
عن فتح شــارع االخطل مبنطقة 
قيادة  مــع  بالتعاون  االعظميــة 

عمليات بغداد بعد غلق دام ألكثر 
مــن )13( عاما لتســهيل حركة 

السير املرور .
واضافــت ان الشــارع يعــد من 
الشــوارع احليوية اذ ميتد من جهة 
)48( وقد  كلية بغداد الى شــارع 
آلي  بزج جهــد  الدائــرة  قامــت 
ورفع  صيانته  إلعــادة  متخصص 
االنقاض والنفايات وصيانة االجزاء 

املتضررة منه .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التربيــة / املديريــة 
جدول  املهنــي  للتعليم  العامــة 
العامــة  املهنيــة  االمتحانــات 
للفــروع والتخصصــات املهنيــة 
للعام الدراســي 2018-2019 الدور 
التمهيدي ، مبينــة ان االمتحانات 
ستبدأ يوم االحد املوافق الثالث من 
الشــهر املقبل وتنتهي يوم االثنن 

الـ11 من الشهر نفسه .

وبن املكتب االعالمي  ان االمتحانات 
ســتجري جلميــع الفــروع وهــي 
الصناعي بجميع تخصصاته وفرع 
جتميع  املعلومات  وتقنية  احلاسوب 
الزراعي  والفرع  احلاســوب  وصيانة 
التجــاري تخصص  والفرع   ، عــام 
الفنــون  وفــرع  واإلدارة  احملاســبة 
التربية  فــن  تخصص  التطبيقية 
االســرية وفرع التمريض تخصص 

اعدادي وقباله وتوليد ومتوسط .

المرور ترفع حواجز كونكريتية
وتفتح بعض شوارع في الرصافة

الشهر المقبل.. بدء االمتحانات
المهنية التمهيدية العامة
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اعتقال 5 دواعش 
خطرين وعصابة تزوير 

ونصب في نينوى

)28( عراقيا للتدريب 
في اكاديمية اَكناتية 

العالمية للطيران

نينوى ـ خدر خالت:
ان  كشف مصدر امني عراقي عن 
ســجون محافظة نينوى مكتظة 
بعناصــر تنظيم داعــش االرهابي 
له، مطالبا  بانتمائهم  واملشــتبه 
مبحاكماتهم،  االســراع  بضــرورة 
االستخباري  اجلهد  تفعيل  ان  عادا 
االمنيــة  املعلومــات  واســتثمار 
احلل  هو  وســريع  صحيح  بشكل 
نينوى،  مــدن  االفضل الســتقرار 
بينمــا هنالك حاجــة للمزيد من 
القــوات االمنية فــي املناطق غير 
املاهولة وخاصة في اجلهة الغربية 
)جنوب  اجلزيرة  منطقــة  وصحراء 

وغربي املوصل(.
وقــال املصــدر الذي طلــب عدم 
كشف هويته لـ "الصباح اجلديد" 
االمنية في محافظة  "االوضاع  ان 
نينوى هي االفضل منذ عام 2003، 
ولم تشهد اية خروقات امنية ميكن 
االشــارة اليها، وان مــا حدث من 
عمليات ارهابية ال تكاد تذكر منذ 
حتريرها(  )منــذ  العام  ونصف  عام 
كانت حتصل في يــوم واحد فقط 
او في بضعة ايــام قبل عام 2014، 
حيــث ان وقوع 4 اعمــال ارهابية 
بيــوم واحد كان امــرا طبيعيا في 

تلك الفترة".
4 اعمــال ارهابيــة في  ووقعــت 
الشــهرين املاضيني في محافظة 
نينوى، اثنان منها في مركز املوصل، 
ثم واحد في تلعفر )56 كلم غرب 
املوصل( وسبق ذلك عملية ارهابية 
في مركز القيــارة )60 كلم جنوب 

املوصل(.
واضــاف "ان ســجون محافظــة 
نينــوى تكتــظ بعناصــر تنظيم 
املشــتبه  او  االرهابــي  داعــش 
في  املتورطني  او  اليــه  بانتمائهم 
جرائــم ارهابية بشــكل او بآخر، 
وليــس مــن صالحياتي كشــف 
الرقم لكنــه بضعة االف، وينبغي 
تسريع عمليات محكماتهم وانزال 
واطالق  منهم  باالرهابيني  العقاب 
سراح االبرياء احملتملني، النه ال يجوز 
الى  االبقاء على هــؤالء معتقلني 
امد غير معروف، والبد من حســم 

ملفاتهم بشــكل اســرع مما هو 
معمول به االن".

ولفــت املصــدر الــى ان "مــدن 
محافظــة نينــوى، بحاجــة الى 
اجلهــد  وتفعيــل  مضاعفــة 
االستخباري اكثر مما هو عليه االن، 
تتدفق  االمنية  املعلومات  ان  حيث 
علينا، وهنالك تعاون كبير جدا من 
قبل املواطنني، واالهم هو استثمار 
املعلومات التي يقدمها املواطنون، 
واالســراع في االستفادة القصوى 
منها وليس تاجيلها حتى لساعات 
الدواعــش  رصــد  الن  معــدودة، 
املتخفــني في مــكان مــا، يعني 

ضرورة االســراع بالتعامل معهم 
ذلك  تأخير  بينما  والقبض عليهم 
العدو  قد يعطي فرصــة لعناصر 

باالفالت".
وحــول احلاجــة للقــوات االمنية 
فــي نينوى، افاد املتحــدث بالقول 
"بشكل عام فان عدد افراد القوات 
االمنية في املــدن املناطق القريبة 
من  بالرغم  وجيــد،  مقبول  منها، 
ان هنالــك حاجة لزيادة افراد قوات 
الشرطة احمللية وجتهيزهم باالليات 
واحلديثــة،  املســلحة  والعربــات 
لكن هنالك حاجــة الى املزيد من 
الصنوف  بشــتى  االمنية  القوات 

في املناطق غير املأهولة بالسكان 
خاصة في املناطق الغربية مبحاذاة 

الشريط احلدودي في سوريا".
وتابع "كما ان هنالك حاجة لزيادة 
عديــد قواتنا في مناطــق اجلزيرة، 
التنظيم  ان بعض خاليــا  حيــث 
بشــكل  ولو  تنشــط  ان  حتــاول 
محــدود، النهــا مناطــق صعبة 
التضاريس في كل فصول السنة، 
وال ينبغي ان نسمح لهم بالتقاط 
انفاســهم، كما البد من التوصل 
الى اخليــوط اخلفية التي متد فلول 
والشــراب  كالطعام  باملؤن  العدو 
والوقود وغيرها، فضال عمن ميدهم 

باملعلومــات االمنية، وهؤالء اخطر 
من مقاتلــي داعش فــي تقديرنا 

وتنتظرهم عقوبات صارمة".
واســتبعد املصدر وجود فائدة من 
"اختراق داعش امنيا واســتخباريا، 
الن من بقي معهم من االحياء الذ 
بالصحــراء او مبناطق غير مأهولة 
اغلبهــا معروفة لدينــا، وال ميكن 
للدواعــش ان يكســبوا املزيد من 
العناصــر حاليــا الن اوضاعهم ال 
تســاعد على ذلك اطالقــا، لكن 
الفســاد احلكومي  االن هو  اخلطر 
وقلــة اخلدمــات للمواطنني الذي 
قــد يعاظم من حجم الســخط 

واالستياء لدى سكان املناطق احملررة 
منذ عام ونصــف العام، ومخاوفنا 
ان يســعى داعش الستمالة هؤالء 

الرباك الوضع االمني ال اكثر".
الــى  املواطنــني  املصــدر  ودعــا 
عن  املعلومات  بضخ  "االســتمرار 
بقايــا داعــش االرهابــي للجهزة 
االمنيــة واالســتخبارية، وعــدم 
في  السياســي  للصراع  االلتفات 
امللف  الوضع االمني هو  البلد، الن 
االكثر اهمية وميس حياة املواطنني، 
بينمــا قــادة الكتل السياســية 
ســيتخاصمون ومن ثم يتصاحلون 

فيما بعد بطريقة او باخرى".

االوضاع االمنية في 
محافظة نينوى هي 
االفضل منذ عام 2003، 
ولم تشهد اية خروقات 
امنية يمكن االشارة اليها، 
وان ما حدث من عمليات 
ارهابية ال تكاد تذكر منذ 
عام ونصف العام )منذ 
تحريرها( كانت تحصل 
في يوم واحد فقط او 
في بضعة ايام قبل عام 
2014، حيث ان وقوع 4 
اعمال ارهابية بيوم واحد 
كان امرا طبيعيا في تلك 
الفترة

تفعيل الجهد االستخباري واستثمار المعلومات 
األمنية الحل األفضل لتكريس االستقرار

سجون نينوى مكتظة بالدواعش

جيشنا الباسل مفخرة 
الشعب ودرع البالد وحامي 

وحدتها واملنتصر على اإلرهاب
واكد رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوســي امس االحــد، حرصه 
على إبقاء اجليش مستقال وبعيدا 
واالجتاهات،  وامليول  التسييس  عن 
فيما أشار الى أن البرملان سيعمل 
مع احلكومة ليكون اجليش “قويا”.

تهنئة  احللبوسي في رسالة  وقال 
إلــى أبنــاء اجليــش العراقي في 
98 لتأسيســه تلقت  الذكرى الـ 
منها،  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
“نقف اليوم إجــالال وتقديرا ونحن 
على  الغالية  املناسبة  نستحضر 
التأسيس  بعيد  محتفلني  قلوبنا، 
الثامــن والتســعني، مفتخريــن 
وتضحياتكم  العالية،  مبهنيتكم 
الفريدة،  وبســالتكم  العظيمة، 
وســهركم في الدفاع عن الوطن 
قرن  وقفتــم طوال  ووحدته، حني 
تتكســر  الزمن حاجزا منيعا  من 

دونه كلُّ طموحات األعداء”.
واضاف “لقد حققتم نصرا تاريخيا 
مع إخوانكم في تشكيالت قواتنا 
عن  بالنيابة  فقاتلتــم  البطلــة، 
العالــم، ودحرمت داعــش، وطهرمت 
أرضكــم منها، وقدمتــم منوذجا 
والشــجاعة  التضحية  فريدا في 
خــالل تأديــة مهامكــم مبهنية 
مــن عقيدتكم  انطالًقا  عاليــة، 
حماية  في  املتمثلة  العســكرية 
العراقيــة والشــعب،  الســيادة 
واحلفاظ على مؤسســات الدولة، 

والدفاع عن وحدة تراب الوطن”.
وتابــع “لقد شــكلتم ومنذ بزوغ 
العراقية  الدولــة  تأســيس  فجر 
واقًيا ضد كل عدوان  درًعا  احلديثة 
خارجي، وبرهنتم على قدرة هائلة 
أدهشــت العالم حني قدمتم كلَّ 
أنــواع اإلغاثة والدعــم للنازحني 
الفارين من نــار املعركة، كذلك ال 
ميكن إغفال مقدرتكم احملترفة في 
خوض الصراع مع العدو؛ لتخليص 
الرهائن احملاصرين  مئات اآلالف من 

في مناطق احتالل داعش”.
على  احلرص  البرملــان  رئيس  وأكد 
“دعم هــذه املؤسســة الوطنية 
بقائهــا  وضمــان  واســتقاللها 
كصمام أمان بعيدة عن كل أنواع 
واالجتاهات،  وامليــول  التســييس 
ممثلة كل ألــوان الطيف العراقي، 
معتمدة في تقييــم أفرادها على 
املقاييس املهنية”، مشــيرا الى أن 
“البرملان ســيعمل مــع احلكومة 
ليكون جيشنا قويا، وسندعم إبرام 

االتفاقيات ذات الصلة التي تصب 
في مصلحة تعزيز قدراته تسليحا 
وتدريبا، وسنقف إلى جانب حقوق 
اجلرحــى وعوائل الشــهداء حتى 
تتحقق، وسنســعى خــالل دورة 
البرملان احلالية إلى إصدار القوانني 
التي من شــأنها تلبية متطلبات 
األجهزة  مختلــف  فــي  أبنائنــا 

األمنية ومبا يحفظ حقوقهم”.
وبارك عادل عبد املهدي رئيس الوزراء 
املســلحة  للقوات  العام  والقائد 
وللقوات املسلحة  امس، للشعب 
وتشــكيالتها  صنوفها  بجميــع 
حلول الذكرى الثامنة والتســعني 
لتأسيس اجليش العراقي الباسل، 
خالل حضوره صبــاح امس االحد 
حفل تخرج ضبــاط كلية األركان 
مقر  في   78 الــدورة  املشــتركة، 
كليــة األركان بالرســتمية، كما 
حيــا الضباط اخلريجــني لنيلهم 
ولقب  وشارة  املاجســتير  شهادة 
العســكري،  والقــدم  الركــن 
وســلمهم جوائز تقديرية متمنيا 
وخدمة  عملهم  في  النجاح  لهم 
مبهنيــة  مشــيدا  شــعبهم، 
وانضباط  العســكرية  املؤسسة 

قواتنا املسلحة البطلة.
وشــهد احلفل تخرج 167 ضابطا 
املشــتركة  االركان  كليــة  مــن 
بدرجــة املاجســتير فــي العلوم 
العسكرية مع شارة ولقب الركن 
وتزامنا  والبنــاء(،  التدريــب  )دورة 
مع املناســبة الكبيرة، اصدر عبد 
املهدي امرا ديوانيا بترقية الضباط 
االعوان في جــدول 6 كانون 2019 

لوزارة الدفاع.
بالذكرى  االحتفاالت  ســياق  وفي 
الــوزراء  رئيس  هنــأ  البهيجــة، 
املســلحة  للقوات  العام  والقائد 
الســابق حيــدر العبــادي ابطال 
اجليش العراقي داعيا الى ابعاد هذا 
والوالءات،  االنتمــاءات  عن  اجليش 
مشــيرا إلى أن اجليــش دافع عن 
طوائفهم  بكافــة  العراقيني  كل 

ومكوناتهم.
وقال العبادي في بيان باملناســبة 
تلقت " الصباح اجلديد " نســخة 
منه، إنــه “يتقدم باحــر التهاني 
والتبريكات البطال اجليش العراقي 
مبناســبة عيــده االغــر والذكرى 
الثامنــة والتســعني لتأســيس 
اجليش والتــي حتل علينــا وبلدنا 
وشعبنا ينعمان باالمن واالستقرار 
بفضل بطوالتكــم مع بقية ابناء 
قواتنــا املســلحة مــن مختلف 
الصنــوف بعد ان حرروا االنســان 

مالحــم  اروع  وســطروا  واالرض 
البطولة والتضحية”.

وخاطــب العبادي اجليــش العراق 
قائــال “لقد حققتم يــا مثار فخر 
يعتبره  كان  مــا  العراقيني  جميع 
العالــم مســتحيال ووصــف ما 
حققتموه باملعجــزة، فمبارك لنا 
والبناء شــعبنا بكــم فانتم ابناء 
بدمائهم  واملضحون  الشعب  هذا 
من أجل حاضره ومســتقبله، وان 
موقفكم وبطوالتكم ومعارككم 
التــي خضتموها امــام عصابات 
داعش االرهابية وحققتم االنتصار 
بها اصبحــت تدرس في اجلامعات 
العامليــة بعــد ان مــررمت بظروف 
موقفا  وقفتم  ولكنكم  قاســية 
تأريخيا فــي دفاعكم عن بلدكم 
كما  وشــعبكم  ومقدســاتكم 
انكم  مــن  وواثقون  عهدناكــم، 
ستبقون كما عهد ابناء شعبكم 

بكم”.
العراقي  اجليش  ابطال  “يا  وأضاف، 
ودافعتم  وقاتلتــم  ضحيتم  لقد 
طوائفهم  بكافــة  العراقيني  عن 
ومكوناتهم ويجب ان تبقوا جلميع 
العراقيني وحتت راية العراق ويجب 
ان يُبعــد اجليش عــن االنتماءات 
والــوالءات ويبقــى والؤه للعــراق 

فقط”.
ومن جانبها كشــفت جلنة االمن 
والدفــاع النيابية امس االحد، عن 
اعدادها لبرنامج ودراســة شاملة 
اجليش،  تشــكيالت  هيكلة  بغية 
فضال عن وضع برنامج تســليحي 

متعدد املنشأ للصنوف كافة.
النائب محمد  اللجنة  وقال عضو 
تقــي في تصريح امــس، إن “جلنة 
االمــن والدفــاع النيابية عكفت 
منذ تشكيلها على اعداد برنامج 
ودراســة العادة تشكيالت اجليش 
الى تشــكيالته  والعودة  العراقي 

السابقة كفيالق”.
وأضــاف تقــي، أن “البرنامــج لن 
يطلب زيادة عديد املنتسبني لكون 
املوجود كاف وعلى ضوئه سيحدد 

عدد الفيالق”.
واوضــح، أن “البرنامج وضع خطة 
من  اجليــش  صنــوف  لتســليح 
مختلف املناشىء العاملية حتى ال 
نكون اسيري دولة معينة”، مؤكدا 
أن “البرنامج والدراسة وضعت من 
قبل اعضاء اللجنة وعدد من قادة 

اجليش وقادة الصنوف”.
 ، DMC وافاد مركز االعالم الرقمي
امس االحد، بتصدر هاشــتاغ عيد 
حســب  الترند  العراقي  اجليــش 

الرقعة اجلغرافيــة للدول القريبة 
من العراق صباح اليوم .

وقــال فريق الرصد فــي املركز، ان 
هاشــتاغ عيــد اجليــش العراقي 
ســجل حالــة مــن التفاعل بني 
مت  حيــث  العراقيــني،  املغرديــن 
رصــد االف التغريــدات حول هذا 

الهاشتاغ.
ونّوه الفريق الى ان هذا الهاشتاغ، 
تصدر  الــذي  واحلقيقي  الوحيــد 
بعد  العراق  في  املتداولة  املواضيع 
الذي  السيد خلف  هاشتاغ عريان 
مت تداوله قبل فترة تزامنا مع وفاة 
الشــاعر العراقي عريان الســيد 

خلف.
صــورا  ان  الــى  املركــز  واشــار 
ورسومات  وفيديوهات وشــعارات 
مختلفــة رافقت تغريدات مغردي 
هاشــتاغ عيداجليــش العراقــي 
التــي تشــيد ببطــوالت اجليش 
العراقــي تزامنا مع الذكرى الـ 98 

لتأسيسه.
ونوه الفريق الى ان تصدر هاشتاغ 
عيد اجليش العراقي ال يعني عودة 
الترند اخلاص بالعــراق، فيما جدد 
الرقمــي مطالبة  االعــالم  مركز 
ادارة منصة تويتر بتخصيص ترند 
خــاص بالعراق اســوة بباقي دول 

العالم.
وتأسس اجليش العراقي عام 1921، 
خالل  تأسســت  وحداته  وأولــى 
االنتــداب البريطاني للعراق، حيث 
ُشــكل فوج "موســى الكاظم" 
واتخــذت قيادة القوة املســلحة 
مقرها العام فــي بغداد، تبع ذلك 
تشــكيل القوة اجلويــة العراقية 
عــام 1931 ثــم القــوة البحرية 
تعداد  1937 وصل  العراقية عــام 
اجليش إلــى ذروته في بداية حقبة 
التســعينيات، ليبلغ عــدد أفراده 
املليــون. وبعــد الغــزو األمريكي 
للعــراق عــام 2003 أصدر احلاكم 
املدنــي للعراق بــول برامير حينها، 
قراراً بحل اجليش العراقني ثم أعيد 
تشــكيل اجليش وتســليحه من 

جديد.

اإلصالح: احلكومة ستكتمل 
األسبوع اجلاري بعد سحب 

ترشيح الفياض
وينتقد الزيادي، "عدم اســتكمال 
احلكومة برغم مرور ثالثة أشــهر 
على تكليف عبد املهدي مبهمته، 
أن  السياســية  الكتــل  وعلــى 
تتحمل مسؤوليتها باالتفاق على 

مرشحي الوزارات األمنية".

إن  بالقــول،  الزيــادي  وأكمــل 
لدينا  املتوفرة  املؤكدة  "املعلومات 
تفيد بأن االســبوع اجلاري ســوف 
يشــهد التصويت علــى املتبقي 
بعدها  لكــي منضي  الوزارات،  من 
وفقاً  احلكومــي  العمل  ملتابعــة 

لألطر الدستورية".
من جانبه، ذكــر النائب عن كتلة 
البناء وليد السهالني في تصريح 
إلى "الصباح اجلديــد"، أن "كتلة 
رشــحت  الوطني هي من  العقد 

الفياض ملنصب وزير الداخلية".
وأضاف الســهالني، أن "استبداالً 
رسمياً للفياض لم يحصل لغاية 
اآلن، وان اإلبقــاء على الترشــيح 
أو تغييره بشــخص آخــر هو من 

مسؤولية رئيس مجلس الوزراء".
وزاد، أن "حتالف البناء ليس املعني 
موضوع  فــي  األولــى  بالدرجــة 
تشخيص من هو مناسب للوزارات 

إمنا تلك مسؤولية عبد املهدي".
وأوضــح الســهالني، أن "موقف 
بأنه يعرض  رئيس الوزراء واضحــاً 
الفيــاض للتصويت داخل مجلس 
النــواب وفي حــال مت رفضه يقوم 
باستبداله مبرشــح آخر خالل 48 

ساعة".
ودعا، إلــى "تطبيــق اآللية ذاتها 
عندما مت التصويت على مرشــح 
وزارة الدفــاع فيصــل اجلربــا مع 
يترك اخليــار جمللس  بــأن  الفياض 
النــواب، بــان مينحــه الثقــة أو 

يرفضه".
وشدد السهالني، على أن "اجلميع 
احلالية  احلكومة  دعم  على  متفق 
منحها  بل  عرقلة عملهــا  وعدم 
تنفذ  لكــي  التســهيالت  كامل 
برنامجهــا الذي صــوت عليه في 

مجلس النواب في وقت سابق".
ومضى السهالني، إلى أن "حتالف 
البناء ليس لديــه أي اعتراض في 
حال قرر عبد املهدي أن يســتبدل 
الفياض بشــخص أخر، لكننا نرى 
أن املوضوع اخذ حيزاً إعالمياً كبيراً 

في محاولة لفرض اإلرادة".
يشــار إلى أن حكومة عبد املهدي 
ما زالــت تخلو مــن وزراء حلقائب 
والعدل، حيث  والدفــاع  الداخلية 
الكتل  بــني  اتفــاق  يشــهد  لم 
السياســية على مرشــحني لها 

لغاية االن.

ثلثا موازنة 2019 الربع وزارات وال 
تناسب الوعود التي اطلقتها 

احلكومة
وأضافــت أن “الدعــوات احلاليــة 

مخصصــات  إطــالق  تتضمــن 
احلدوديــة  واملنافــذ  البتــرودوالر 
لتعويض نقــص اخلدمات واطالق 
التعيينــات التــي وعــدت بهــا 

احلكومة”.
وتابعت ان نواب محافظة البصرة 
املوازنــة  بتعديــل  ســيطالبون 
لتشــمل زيادة عادلة للمحافظة 
البترودوالر  مخصصات  في  سيما 

واملنافذ احلدودية”.
وكانــت اللجنة املاليــة النيابية، 
، عن  املاضي  الســبت  كشــفت 
فقرات  تســع  املالية  وزارة  تعديل 
47 فقرة  فــي املوازنة مــن بــني 
طالبت اللجنة بتغييرها، مرجحة 
عقد اجتماع بينهــا ووزارة املالية 
العالقة  ذات  احلكوميــة  واجلهات 
األبواب  االثنني ملناقشــة  بعد غد 
التعديالت  الــوزارة  لم جتــر  التي 
للتصويت  لعرضها  متهيدا  عليها 

خالل األيام املقبلة”.

واشنطن بوست: إعادة تأهيل 
األسد دوليا بدأت بالفعل لكن 
رفع العقوبات ما زال مستبعدا

وحســب الواشــنطن بوست لم 
يكن األسد معزوالً دولياً قط، وهذا 
أحــد أهم األســباب التي جعلته 
ينجــو، في ظل مســاعدة كبيرة 
من قبل حلفائه في روسيا وإيران، 
فقد منعت موسكو استصدار أي 
قرار بحق نظام األسد في مجلس 
األمن، مثــل تلك القــرارات التي 
العراقي  الرئيس  عانى منها نظام 
الراحل صدام حسني، كما قدمت 
روســيا، إلى جانب إيران، القروض 
واملساعدات  العســكري  والدعم 

لنظامه.
أمــا عــن بقيــة دول البريكــس 
)البرازيل والهنــد والصني وجنوب 
أكثر  الصــني كانت  فإن  أفريقيا(، 
الــدول الرافضة لفكرة إســقاط 
نظام األســد، في حني احتفظت 
الهند بعالقات مع دمشق خشية 
صعــود اإلســالميني في ســوريا 
على  لســوريا  كمكافأة  وأيضــاً 
موقفها املؤيــد للهند في قضية 

كشمير.
والبرازيل ســبق لها أن ســحبت 
سفيرها في دمشق ألسباب تتعلق 
موقفها  بسبب  وليس  بالسالمة، 
الرافض لنظام األســد، وفي وقت 
البرازيل، على لسان  سابق أعلنت 
رئيســها يائيــر بولســونارو، عن 
رغبتها فــي اســتعادة العالقات 
الكاملة مع سوريا واملساهمة في 

إعادة إعمارها.
احملتمل-حســب  غيــر  ومــن 
دول  تســتطيع  أن  الصحيفــة- 
البريكس وحلفاء األسد توفير 400 
مليار دوالر إلعادة إعمار سوريا بعد 
احلرب، ويبــدو أن الصني لن تكون 
متحمســة ملثل هذا املشروع، في 
حني تفتقر روســيا وإيران لألموال 
الالزمة، وهو أمر أدركه نظام األسد، 
وبات اليوم يبحث عن املســاعدات 
من طرف دول اخلليج العربية أو من 
الغــرب إلعادة إعمار البالد، وهو ما 
الروح للعالقات بني  يفســر عودة 

دمشق ودول خليجية.
العربي  العالم  وحتى على صعيد 
لم تكن عزلة نظام األسد كاملة؛ 
فقد احتفــظ بعالقات كاملة مع 
كل من العراق ولبنان اللذين رفضا 
تقودها  عقوبات  أي  إلى  االنضمام 
دول اخلليج، في حني احتفظ األردن 
بعالقات دبلوماســية مع ســوريا 
حتى عند إجبــاره دولياً على وقف 
التجارة ومنح املعارضة الســورية 

مالذاً آمناً.
كذلك عارضــت اجلزائر طرد نظام 
في  العربية،  اجلامعة  األســد من 
املصري  الرئيس  نظــام  وقت طور 
عبد الفتاح السيسي عالقاته مع 

نظام دمشق بشكل سري.
تقول واشــنطن بوست إنه وعلى 
الرغــم من تلــك اإلشــارات فإن 
هناك بعــض العقبــات التي رمبا 
تقــف عائقاً أمــام عــودة نظام 
األسد حلضن اجملتمع الدولي، وهي 
ثالثة عوائــق مهمة تتمثل بتركيا 

والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.
إلســرائيل  املؤيــدة  األصــوات 
الواليات  داخــل  إليران  واملناهضة 
املتحدة، جتعل من املســتبعد رفع 
العقوبات عن نظام األســد قريباً، 
وهو ذات األمر الذي تعتقد به دول 
أملانيا وفرنسا  رأسها  أوروبية على 
وبريطانيــا الذيــن أيــدوا مواقف 

واشنطن املتشددة.
األســد  نظام  أن  الصحيفة  وترى 
ســيرحب بأي خطــوة من طرف 
اجلامعــة العربية، ولكــن أهمية 
ســتبقى  اخلطوات  هــذه  مثــل 
ناقصة ما لم يبدأ النظام خطواته 
للتصالح مع الغــرب وتركيا، وهو 
أمــر ميكــن أن يقوم بــه النظام 
الطويلة  اخلبرة  صاحب  الســوري 
والعزلة  العقوبــات  مواجهة  في 
الغربيــة واإلقليميــة والتي كان 
آخرها منتصــف العقد األول من 

القرن احلالي.

تتمات ص1

نينوى - الصباح الجديد:
باشــراف مباشــر مــن قبــل الســيد مديــر 
االستخبارات العسكرية، وبعملية نوعية متيزت 
بدقة املعلومة االستخبارية والتخطيط السليم 
لالختراق متكنــت مفارز مديرية االســتخبارات 
العســكرية في الفرقة 20 وبالتعاون والتنسيق 
مع اســتخبارات لواء املشــاة 43 مــن االطاحة 
بخلية تعمل لصالــح عصابات داعش االرهابية 
وتتمكن من اختراقها وتفكيكها والقاء القبض 
علــى جميع عناصرهــا والبالــغ عددهم 5 في 
منطقة حمام العليــل باملوصل، وهم من الذين 
كانوا يعملون ســابقا في امنية داعش ويعملون 
االن جلمع املعلومات عــن قطعاتنا االمنية وعن 
بعــض االشــخاص والشــخصيات املهمة في 
احملافظــة، واملعتقلــون من املطلوبــني للقضاء 

مبوجب مذكرة قبض وفق املادة 4 إرهاب.
ومن جانبه، صرح اإلعــالم والتوجيه املعنوي في 
قيــادة عمليات نينــوى بقيــام مكافحة إجرام 
شرطة نينوى وبناًء على مذكرات قبض قضائية 
بالقبض على عصابة نصب وإحتيال مكونة من 
ثالثة أشخاص أحدهم ينتحل صفة دكتور طبينب 
قامت بإفتتاح مؤسسة خيرية في منطقة حي 
الزهراء في اجلانب األيســر ملدينة املوصل دون أي 
واإلحتيال  النصب  ملمارســة  رسمية،  موافقات 
على املواطنني بحجة معاجلة املرضى وفتح دورات 
تدريســية مدتها ستة أشهر يدرس فيها الطب 

وإعطاء املتخرجني شهادات مزورة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة للخطــوط اجلوية 
العراقية امس االحد ، استكمال جميع اإلجراءت 
املتعلقــة بأرســال وجبة جديدة مــن الطلبة 
العراقيني الشباب الى اكادميية اگناتية للطيران 

املدني في اليونان .
وقال مدير عام اخلطــوط اجلوية العراقية عباس 
ناصر ان الشركة اســتكملت جميع إجراءاتها 
املتعلقــة بأرســال وجبة جديدة مــن الطلبة 
العراقيني الشباب الى اكادميية اگناتية للطيران 
املدنــي فياليونــان والتي تعد مــن االكادمييات 
التخصصية واملعتمدة لدى منظمة الســالمة 
اجلويــة ) EASA( ، مبينا ان هذه الوجبة اجلديدة 
من الطلبة الشباب املتدربني اجلدد يبلغ عددهم 
(28( طالبا والذين ســيلتحقون خالل االسبوع 

املقبل باالكادميية.
وتابع ناصــر ان الطلبة اجلدد ســيتدربون على 
مناهج علمية رصينة ومكثفة نظرية وعملية، 
مضيفاً وان مدة الدراســة حددت بثمانية عشر 

شهراً.
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 وزير الموارد المائية يناقش 
أدارة ملف المياه المشتركة 

مع دول الجوار

العراق واليابان يبحثان 
تأهيل المؤسسات 

الصحية وازالة االلغام

حمالت إلزالة التجاوزات 
على شبكة النفاذ 
الضوئي في بغداد

بغداد _ الصباح الجديد:
ناقــش وزير املــوارد املائيــة د.جمــال العادلي مع 
الوزارات واجلهات املعنية أدارة ملف املياه املشتركة 
مــع دول اجلوار املتشــاطئة مع العراق بالشــكل 
الفعال واملناسب واملتابعة املستمرة لقضايا املياه 
املتعلقة بني العراق وتلك الدول وتسريع االجراءات 
املطلوبة والطارئة مللف املياه وضمان عدم االضرار 

بحقوق العراق املائية.
وأكد الوزير خالل االجتماع حرص الوزارة لكســب 
حقوق العراق املائية بالطرق الدبلوماسية وتفعيل 
امللفات الدولية املائية حرصاً على مستقبلنا املائي 
وتدارس قضايا امليــاه وتوحيد االراء واالفكار جلميع 
اجلهــات احلكومية املعنية مبوضــوع املياه وحتديد 
املهــام لتلك اجلهات مبا يضمــن حقوق العراق في 
مياهه املشتركة كونها اهم مكونات االمن املائي 

للبالد .
واكد الوزير  على أهمية أعتماد استراتيجية لالمن 
املائي ووضع اخملرجات لتشــكيل جلنة عليا تتفرع 
منها جلان فنية للتفاوض والوصول الى حلول ورؤى 

مستقبلية تضمن حقوقنا املائية مع دول اجلوار. 

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير الصحــة والبيئة الدكتــور عالء الدين 
العلــوان مع ســفير اليابان في العــراق ناوفومي 

هاشيموتو والوفد املرافق له.
ومت خالل اإلجتماع بحث آفاق التعاون والتنســيق 
بــني البلدين فــي اجملالني الصحــي والبيئي حيث 
مت مناقشــة دعم اليابان جلهود الــوزارة في إعادة 
تأهيل بعض املؤسســات الصحيــة وكذلك في 
اجلانب البيئي مت مناقشة دعم اليابان في موضوع 
إزالة األلغام فضال عن طــرح مواضيع أخرى خالل 

اإلجتماع.

 بغداد _ الصباح الجديد:
نفــذت املــالكات الفنية فــي الشــركة العامة 
لالتصاالت واملعلوماتية / مديرية اتصاالت الرصافة 
بالتنســيق مع الشــرطة االحتاديــة حملة إلزالة 
التجاوزات على الشبكة الوطنية ضمن مناطق 9 
نيســان و الـ UN.  وتأتي هذه احلملة ضمن اعمال 
جلان حملة ازالة التجاوزات في الشــركة، حيث مت 
العمل علــى ازالة تلك التجــاوزات احلاصلة على 
الشــبكة الوطنية للنفــاذ الضوئي ضمن محلة 
738 منطقة البلديــات والتي متثلت برفع عدد من 
املشــيدة بشكل  الرئيســة  الضوئية  الكابينات 
مخالف ومــن دون موافقات اصوليــة بعد ان قام 
عدد من اصحاب االبراج ضمــن الرقعة اجلغرافية 
بالتعاون مــع اللجان املبينة اعــاله برفع عدد من 
التجــاوزات احلاصلــة في تلك املنطقــة والعمل 
مســتمر لرفــع كل التجــاوزات احلاصلــة على 
الشــبكة الوطنية ضمن قاطع اتصاالت الرصافة 
. كما مت اصدار عدد مــن االنذارات الصحاب االبراج 
املتجاوزين ، فضــال عن االحالة الــى القضاء في 
حال تكرار تلك التجاوزات مــن خالل اقامة دعاوى 
قانونية اصولية. يذكر ان وزارة االتصاالت  كانت قد 
اشارت في وقت سابق الى وجود حاالت من التجاوز 
يقوم بها البعض من اصحــاب االبراج في بغداد ، 
وذلك عن طريق مد كابــالت ضوئية من البرج الى 
املواطن والتي تعد أحد األسباب املعرقلة للمشروع 
الوطني لالنترنت الذي تنفذه الوزارة وتشكيالتها. 

البصرة _ سعدي السند:

زار وفد من مركز دراســات البصرة 
واخلليج العربي في جامعة البصرة 
برئاسة االســتاذ املساعد باسمة 
الدراسات  كزار حسن رئيس قسم 
مجموعة  ومبشــاركة  االقتصادية 
من منتسبي املركز مينائي ام قصر 
الشــمالي واجلنوبــي لالطالع عن 

كثب على سير االعمال فيه .
الكابنت  الوفد  اســقبال  في  وكان 
عــادل خلــف معاون مديــر ميناء 
قام  حيــث  الشــمالي  قصــر  أم 
باصطحاب الوفد بجولة عامة في 
منشــآت امليناء كما التقى الوفد 
بالكابنت محمد جاسم  مدير ميناء 
أم قصر اجلنوبــي واكد على حرص 
ادارة املينــاء على تطويــر التعاون 
مع مركز دراســات البصرة واخلليج 
العربي ملا لهذا التعاون من اهمية 
بالغة في االرتقاء بالعمل وحللحلة 
بعض املعوقات التــي يعاني منها 

امليناء .
الوفد باســمة  وفي كلمة لرئيس 
كزار رحبت بفكــرة تطويرالتعاون 
التي طرحها الكابنت محمد جاسم 
وعبرت عن فائق شكرها وتقديرها 
الدارة امليناء على جهودهم املبذولة 
خدمة القتصــاد البلد واالرتقاء به 

نحو االفضل .

أهمية الطاقة املتجددة في 
حتقيق التنمية 

وعقد قســم الدراسات اجلغرافية 
واخلليج  البصرة  دراسات  مركز  في 
العربــي بجامعــة البصــرة ندوة 
علمية عن أهمية الطاقة املتجددة 
التنمية في دول اخلليج  في حتقيق 
العربــي وإمكانيــة تطبيقها في 
العراق مبشاركة باحثني ومختصني 
وحتدثــت الباحثــة خلود موســى 
عمران مــن كلية الهندســة عن 
واقــع الطاقات املتجــددة في دول 

اخلليــج العربــي ، فيمــا حتــدث 
الباحث الدكتور راشــد عبد راشد 
الشريفي عن الطاقة الكهرومائية 
 ، الواقــع واملعوقات   : العــراق  في 
في حني حتــدث الباحــث الدكتور 
حميد عطية اجلوراني عن إمكانية 
اســتغالل طاقــة الريــاح لتوليد 
الطاقة الكهربائية ، وتناول الباحث 
العال  أمجد صبــاح عبد  الدكتور 
جتربــة الطاقة املتجــددة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وإمكانية 

اإلفادة منها في العراق .
وقد أوضحــت الدكتورة اميان نعيم 
غضبان رئيس القســم أن السبب 

الرئيس فــي اختيار موضوع الندوة 
هــو التعريف بالطاقــة املتجددة 
وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة 
اخلليج  دول  في  وتطبيقاتها  الرياح 
العربــي وإمكانيــة تطبيقها في 
العراق وربــط كل ذلك باحتياجات 
التنمية املســتدامة ولسد العجز 
الكهربائيــة  بالطاقــة  احلاصــل 
إنتاجهــا  تكلفــة  ومقارنــة 
الطاقة  مصادر  مع  واســتعمالها 

األخرى .
وأوصت الندوة بضرورة اســتعمال 
مشاريع  في  الشمســية  الطاقة 
األبنيــة الســياحية والســكنية 

واخلدمية كذلك تصنيع السخانات 
املنزليــة  الشمســية لألغــراض 
والصناعيــة ، فضالً عن مشــاريع 
ضــخ املاء بطاقــة الريــاح وانتاج 
الكهربائيــة  القــدرة  مجهــزات 

بالطاقة الشمسية .

العمالت الرقمية في
 دول مجلس التعاون اخلليجي

وناقش قسم الدراسات االقتصادية 
واخلليج  البصرة  دراسات  مركز  في 
العربــي فــي جامعــة البصــرة 
العمــالت الرقمية في دول مجلس 

التعــاون اخلليجــي: البتكوين ـــ 
دراسة حالة. 

 وقال الباحث الدكتور عدنان فرحان 
اجلورانــي ان العمالت الرقمية التي 
بــدأ تداولها رســمياً عــام 2009 
فــي طريقها وبقوة إلى األســواق 
املاليــة العاملية، وباتت حتمل قيمة 
 (600) قاربت   ً رأسمالية كبيرة جدا
مليــار دوالر في نهايــة عام 2007 
واســعا على  والقى صيتها صدى 
مســتوى العالم، ووجد الكثير من 
هذه  في  ضالتهــم  املســتثمرين 
العمالت نتيجة رغبتهم في حتقيق 
الربح الســريع من دون عناء  ولكن 

هــذه العمــالت تواجــه انتقادات 
عديدة من أهمها: غياب الضمانات 
التصفية،  عند  االســترداد  وآليات 
يجب  التي  واملرجعيــات  والقوانني 
اللجوء إليها فــي حاله االنهيار أو 

اإلفالس.  
التشريعات  بوضع  الباحث  وأوصى 
للتعامــل  املنظمــة  والقوانــني 
بالعمالت الرقمية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، فضالً عن توجيه 
البنوك اخلليجية الستعمال تقنية 
البلوك تشني للتعامالت التجارية، 
وكذلــك إنشــاء عملــة رقميــة 
مشتركة بني دول مجلس التعاون. 

بهدف تطوير التعاون المشترك لخدمة األقتصاد الوطني

وفد مركز دراسات البصرة والخليج العربي
 في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي

يعد السبب الرئيس 
في اختيار موضوع 
الندوة هو التعريف 

بالطاقة المتجددة 
وخاصة الطاقة 

الشمسية وطاقة 
الرياح وتطبيقاتها 

في دول الخليج 
العربي وإمكانية 

تطبيقها في العراق

جانب من زيارة مينائي أم قصر الشمالي واجلنوبي

بغداد _ الصباح الجديد:
بدعــوة كرمية من املركــز العراقي 
للتنميــة االعالمية وقعّ ســماحة 
الصدر  حســني  الســيد  العالمة 
كتابه اجلديــد (عالمات التعجب ال 
ث خالل حفل التوقيع  تنتهي) . وحتدّ
التميمي  توفيق  البارزان  اإلعالميان 
وعلي الفواز عــن الكاتب والكتاب 
والثقافيــة  الفكريــة  واخملاضــات 
املعاصــرة .  وقــد لوحــظ احلضور 
النوعــي حلشــد مــن األكادمييني 
واالعالميني واملعنيني بشؤون الفكر 
هناك  وكانــت   . واألدب  والثقافــة 
لالســاتذة حسني  قيّمة  مداخالت 
والدكتور  الدباغ  الكرمي  الذكر وعبد 
احمد خضــر خليل وطــارق حرب 
وطالب احلســن وزيــد الصدر ولينا 

املوسوي . 

في المركز االعالمي للتنمية االعالمية 

الصدر يوقع كتابه الجديد  
«عالمات التعجب ال تنتهي « 

بغداد _ الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندسية والفنية 
فــي الشــركة العامــة لفحص 
الطاقــة  منظومــات  وتأهيــل 
تأهيل مرجل  اعمــال  الكهربائية 
كهرباء  حملطــة  الثانية  الوحــدة 

جنوب بغداد احلرارية.
االعمــال تصنيع(16)  وتضمنــت 
بنــل ارضــي للفــرن وتصنيع (9) 
بنالت جدران الفرن  من اصل (63) 
انبوبــا ، فيما يجــري العمل على 
النازلة  االنابيــب  ابعــاد  تصفية 
حسب القياســات املطلوبة . من 
جانبها تواصل املالكات الهندسية 
لنقل  العامة  املديرية  والفنية في 
الطاقــة الكهربائية في املنطقة 
الدورية  الصيانة  اعمال  الوسطى 
لعدد من محطاتهــا التحويلية . 
احملولة  اطفاء  االعمــال  وتضمنت 

الذاتيــة رقــم (4) ملعاجلة نضوج 
الزيــت علــى البوشــنك نقطة 
التعــادل للطــور (s ) في محطة 
الرشــيد (400) ك.ف, الــى جانب 
اطفاء احملولة الرئيسة رقم (2) في 
محطة كصيبة التحويلية لوجود 
اعمال صيانة على اجهزة احلماية 
, واطفاء احملولة  (33) ك.ف  جهــة 
الرئيســة رقم (1) لوجود ازير على 
جهة (33) ك.ف في محطة الكوت 
القدمية ، اضافــة الى اطفاء خط 
الصناعية)  الدورة   – بغداد  (جنوب 
رقــم (1) ملعاجلــة ارتفــاع درجات 
احلرارة على مصيــدة الذبذبة في 
محطة جنــوب بغداد (400) ك.ف. 
الذاتيتني  احملولتــني  كما مت اطفاء 
رقــم (1+3) ملعاجلــة التجمر على 
فواصــل احملولتــني فــي محطة 
واســط (400) ك.ف , فضــال عن 

اطفاء احملولة الرئيسة رقم (1) في 
محطة جنــوب الكوت التحويلية 
الجــراء الصيانة املبرمجة واطفاء 
احملولة الرئيسة رقم (3) في محطة 
النهروان بســبب انقطاع ســلل 
التاريض الرئيسي (نقطة التعادل) 
جهة 33ك.ف ,  كما اجنزت املالكات 
الهندســية والفنية بالتعاون مع 
مالكات شركة (GE) اعمال نصب 
(3) محوالت فـــي محطة سلمان 
باك التحويلية ، وتضمنت االعمال 
(33/132 ك.ف)  (3) محوالت  نصب 
سعة MVA (63), الى جانب نصب 
غرفة ســيطرة وقواطع دورة جهة 
(33) ك.ف كمرحلــة اولــى, كما 
ســيتم نصب قواطــع دورة اخرى 
ومن  (132) ك.ف الحقــاً,  ســعة 
املؤمــل اكمال املشــروع في فترة 

التتجاوز (4) اشهر.

الوسطى تواصل اعمال صيانة محطاتها التحويلية
تأهيل مرجل الوحدة الثانية لمحطة 

كهرباء جنوب بغداد الحرارية



5 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديدـ وكاالت: 
قدم كبير موظفــي وزارة الدفاع األمريكية 
كيفن سويني استقالته من منصبه أمس 
االول السبت، وذلك بعد أسابيع من مغادرة 

جيم ماتيس منصبه وزيرا للدفاع.
وقال ســويني في بيان له: »بعد عامني في 
البنتاغون، قــررت أن الوقت قد حان للعودة 
إلــى القطاع اخلــاص. لقد كان شــرفا لي 
اخلدمــة مرة أخرى إلى جانب رجال ونســاء 

وزارة الدفاع«.
وكان ماتيس، الذي خدم عامني وزيرا للدفاع، 
قد خطــط أصال لالســتقالة فــي فبراير 
املقبل، لكن ترامب اختار استبداله في وقت 
أقــرب بعد أن كتب خطاب اســتقالة الذع 

حول خالفاته مع الرئيس األمريكي.
قــرار ســويني هــو األخير في سلســلة 
في  كبار  مســؤولون  يقدمها  اســتقاالت 
البنتاغــون، ففي األســبوع املاضي، أعلنت 
املتحدثة باسم الوزارة دانا وايت استقالتها 

من منصبها.
وحســب مســؤول رفيع في البنتاغون في 
عهد الرئيس الســابق بــاراك أوباما، فإنه 
»في الظروف العادية، ال تعد استقالة كبير 
املوظفني بعد رحيل وزير الدفاع أمرا اعتياديا 
فحســب، بل ومتوقعا. لكن هذه ليســت 
ظروفا عاديــة، وفي ظل وجــود الكثير من 
الفجوات في القيادة في البنتاغون، وشــدة 
فإن  املســتقبلية،  القيادة  بشأن  الغموض 
رحيل سويني ســيزيد من الشعور املتزايد 
بعــدم االســتقرار في مؤسســة يتوقف 

ازدهارها على التنبؤ«.

الصباح الجديدـ وكاالت: 
ذكرت صحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريــزا ماي قد تؤجل مــرة أخرى التصويت 
النهائي في البرملان على اتفاقها النسحاب 
بريطانيــا من االحتاد األوروبــي قبل أقل من 

ثالثة أشهر من موعد مغادرة التكتل.
إن من  وقالت صحيفــة صنداي تلجــراف 
املعتقد أن مســاعدي مــاي يضعون خطة 
جلعل موافقــة أعضاء البرملان مشــروطة 

بتقدمي االحتاد األوروبي ملزيد من التنازالت.
وأضافــت الصحيفة أن هذه اخلطوة تهدف 
إلى املســاعدة في احلد من حجم املعارضة 
فــي البرملــان خلطتها مع إتاحــة ملزيد من 
الوقت ملواصلة املفاوضات مع زعماء االحتاد 

األوروبي.
واضطرت مــاي في ديســمبر كانون األول 
لتأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا 
مــن االحتاد األوروبي فــي مواجهة معارضة 
شــديدة داخل حزبها وجماعــات أخرى في 

البرملان.
الذي  التصويت لألســبوع  ومت تغيير موعد 
يبدأ في 14 يناير بعد مناقشة من املقرر أن 

تبدأ في األسبوع القادم.
ومن املقــرر أن تترك بريطانيا االحتاد األوروبي 
في 29 مارس آذار وأثــار عجز ماي حتى اآلن 
عــن إقرار اتفاقهــا في البرملــان قلق رجال 
األعمال واملستثمرين الذين يخشون من أن 
البالد تتجه إلى اخلــروج من االحتاد األوروبي 

بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق.
وجــددت مــاي حتذيراتها بشــأن العواقب 
احملتملة ما لــم يوافق البرملان على خطتها 
إذ قالــت لصحيفــة ميل أون صنــداي إن 
الوظائف في خطر وإن النواب ســيعرضون 
الدميقراطيــة للخطر إذا لم يلتزموا بنتائج 
اســتفتاء عام 2016 التي أيدت االنسحاب 

من االحتاد األوروبي.

استقالة كبير
موظفي البنتاغون

ماي تسعى لتأجيل 
التصويت على خطة 

الخروج من االتحاد األوروبي

متابعة ـ الصباح الجديد:

اليمن مارتن  إلــى  املبعوث األممي  بدأ 
غريفيث، مع مطلع األســبوع اجلاري، 
قيادات  في صنعاء مناقشــات مــع 
حوثيــة فــي محاولة إلنقــاذ اتفاق 

استوكهولهم، وسط رفض احلوثيني
وبحث غريفيث أســباب إخفاق جولة 
احلكومة  بــني  الثانيــة  املشــاورات 
في  احلوثية  وامليليشــيات  الشرعية 
اجلنرال  املراقبني  فريــق  رئيس  حضور 
باتريــك كاميــرت، فيما شــدد على 
ضرورة إنهاء مســألتي تسليم ميناء 

احلديدة واالنسحاب من املدينة
إلى ذلك، أعلن حتالف دعم الشرعية 
في اليمــن أمس، إصــدار 9 تصاريح 
لســفن متجهــة ملينــاءي احلديدة 
والصليــف وحتمــل مــواد غذائيــة 
ومشــتقات نفطية، مبيناً انه ال تزال 
الدخول  تنتظــر  12 ســفينة  هناك 
مليناء احلديدة منذ 15 يوما. وأشار إلى 
أنه اصدر 51 تصريحا جويا و4 تصاريح 
بريــة و80 تصريحا حلمايــة القوافل، 
موضحاً أن إجمالي التصاريح املعطاة 
خــالل الـ 3 أيــام املاضيــة بلغ 148 
تصريحاً. وفي ذات الســياق، كشفت 
احلكومة الشرعية أمس، عن احتجاز 
تابعة  إغاثية  72 شاحنة  امليليشيات 
لبرنامج األغذيــة العاملي التابع لألمم 
املتحدة كانت متجهة إلى محافظة 

إب وسط البالد.
واتهــم وزيــر اإلدارة احملليــة ورئيس 
اليمن  فــي  لإلغاثة  العليــا  اللجنة 
عبدالرقيب فتح، فــي بيان صحافي، 
ممنهج  »بعمل  بالقيام  امليليشــيات 
اليمن،  اإلغاثية فــي  العمليــة  ضد 
وتهدف من خالله لتجويع الشــعب 
اليمني وحرمانه من أبســط احلقوق 
املستحقات  وصول  منع  في  املتمثلة 

اعتزام  وأكد  للمحتاجــني«.  اإلغاثية 
حكومة بــالده رفع قضايا في احملاكم 
الدولية ضد االنقالبيني الذين يقومون 
بشــكل مباشــر بتجويع الشــعب 
اليمني، واملشــاركة في تردي األوضاع 
سيطرتهم،  مناطق  في  اإلنســانية 
واصفــا امليليشــيات االنقالبيــة بـ 
اإلغاثية  للعملية  املنتهكــني  »أكبر 
وكشــف  العالم«.  في  واإلنســانية 
لدى  الســعودية  اململكــة  ســفير 
اليمن محمد آل جابر، أن الســعودية 

واإلمــارات والكويــت ســلَّمت األمم 
املتحــدة بليونــا و250 مليــون دوالر 
اإلنسانية  االســتجابة  خطة  ضمن 
التي أطلقتها األمم املتحدة في اليمن. 
وقال آل جابر في حديث متلفز لوكالة 
»أسوشــيتدبرس« األميركية، أبلغنا 
كالً من وكيل األمني العام للشــؤون 
ومنسقة  لوكوك،  مارك  اإلنســانية 
الشؤون اإلنســانية لدى األمم املتحدة 
في اليمــن ليز غرانــدي، إنه لم يتم 
إنفاق إال 40 في املئة من تلك األموال، 

مؤكًدا أن ذلك يُعدُّ مؤشرا على عدم 
قدرة األمم املتحدة على اســتخدامها 
املناطق  إلى احملتاجــني في  وإيصالها 
احلوثية؛  امليليشيا  لسلطة  اخلاضعة 

بسبب ممارسات ميليشيا احلوثي.
بعض  صمــت  مواصلة  واســتغرب 
منظمــات األمم املتحدة عــن جرائم 
وســرقتها  امليليشــيات  وانتهاكات 
وإعاقتها لتوزيع املساعدات اإلنسانية 
للشــعب اليمني. وأعلن أنه والعديد 
وأبلغوا  التحالف سبق  من مسؤولي 

كبار مسؤولي األمم املتحدة مبمارسات 
مة  املقدَّ املساعدات  ضد  امليليشيات 
لليمن، مشــيراً إلى أنه منذ سنوات 
املســاعدات  تعيــق  وامليليشــيات 
اإلغاثيــة وتنهبها، ومتنع وصولها إلى 
بعــض املناطــق في اليمــن، إضافة 
إلى  املســاعدات  تلــك  لتحويلهــا 
مجهودهــا احلربي بطــرق مختلفة. 
بدوره، قــال املتحدث باســم برنامج 
فيرهوسيل،  هيرفيه  العاملي  األغذية 
امليليشــيات  ســرقات  قضيــة  إن 

للمســاعدات اإلغاثيــة ال تؤثر فقط 
على برنامج األغذية العاملي، بل على 
جميــع وكاالت اإلغاثــة العاملة في 
اليمــن. وطالب فيرهوســيل بتوقف 
امليليشيات عن سرقة املواد الغذائية، 
املتورطني في  ومحاسبة املســؤولني 
نهبهــا، مضيفــا ان برنامج األغذية 
بأن  وتكــرارا  مــرارا  طالب  العاملــي 
تقوم امليليشــيات بإدخال تســجيل 
للقياســات احليويــة، ووضــع حــدٍّ 

لالحتيال وخسارة املساعدات.

شدد على إنهاء تسليم ميناء الحديدة واالنسحاب من المدينة

غريفيث يبحث اخفاق المشاورات في اليمن
 محاوال إنقاذ اتفاق ستوكهولهم

كشفت الحكومة 
الشرعية أمس، عن 
احتجاز الميليشيات 

72 شاحنة 
إغاثية تابعة 

لبرنامج األغذية 
العالمي التابع 

لألمم المتحدة 
كانت متجهة 

إلى محافظة إب 
وسط البالد
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غريفيث 

الصباح الجديدـ وكاالت: 
الرئيس  اليابانــي على  القضاء  عرض 
الســابق جملموعــة »رينــو نيســان« 
كارلــوس غصن املوقوف في هذا البلد 
على خلفية شبهات باستغالل الثقة، 
إطــالق ســراحه »بشــرط واحد« هو 
التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة 
اليابانيــة ال يفهمها، علــى ما صرح 
ابنه لصحيفة »لو جورنال دو دميانش« 

الفرنسية الصادرة امس األحد.
وأكد أنطوني غصن أن والده »مستعد 
للدفاع عن نفســه بقوة« لدى مثوله 
الثالثاء  أمام محكمــة في طوكيــو 

املقبل، مشيرا إلى أن »الشرط الوحيد 
خلروجه هو اعتراف«.

وتابــع أن »املفارقــة أن االعتراف الذي 
يطلبون منــه توقيعه مكتوب باللغة 
اليابانية حصــرا« وهو »ال يتكلم هذه 
اللغة«. وقال إنه منذ توقيفه بإمكانه 
»إّما أن يقول للمدعي العام أنه ينقض 
ما يؤخــذ عليه، أو علــى عكس ذلك 
مشــيرا  عنه«  اإلفراج  ويتّم  االعتراف 
إلى أنه »منذ سبعة أسابيع، كان قراره 

واضحا«.
وأضاف الشــاب البالغ مــن العمر 24 
عاما في أول تصريحات صحافية يدلي 

أتلــّق أخبارا مباشــرة منه،  بها »لم 
تردني أخباره مــن محاميه اليابانيني. 
إنه بحــال جيدة. وهو جاهــز للدفاع 
عن نفسه بقوة، ويركز اهتمامه على 
هدف الــرد على االتهامــات املوجهة 

إليه. وهو خصوصا هادئ جدا«.
االســتماع »ستكون  إن جلسة  وقال 
فــي غايــة األهميــة« موضحــا أنه 
»ألول مرة، ســيكون بإمكانــه تناول 
الوقائع املنســوبة إليه وإعطاء روايته 
لها. أعتقد أن اجلميع ســُيفاجأ عند 
االستماع إلى روايته للقضية. سيكون 

لديه فترة عشر دقائق للكالم«.

وميثل كارلــوس غصــن املوقوف منذ 
أكثر من شهر ونصف في أحد سجون 
العاصمــة اليابانية، أمام احملكمة بناء 
على طلبه ما ســيرغم املدعي العام 
على توضيح الدوافع لتوقيفه املطول 

بصورة علنية.
وقــال ابنه »إنه صامد ولو أنه خســر 
عشرة كيلوغرامات إذ يقتصر طعامه 
على ثالثة أكواب مــن األرز في اليوم. 
ظروف )توقيفه( ليســت صحية جدا، 
لكنــه يواجه الوضــع برمته على أنه 
حتّد« وهــو »يقرأ كتبــا نوصلها إليه 

بصورة شبه يومية«.

وأوقف غصن، األب ألربعة أوالد، في 19 
تشــرين الثاني وهو معتقل منذ ذلك 
احلني ومرغــم على لزوم الصمت، كما 
أن محاميه الذيــن ال ميكنهم حضور 
على  االطالع  وال  االستجواب  جلسات 

وثائق امللف، قلما يدلون بتصريحات.
وأوضــح أنطونــي غصن أنــه »يحق 
للمدعي العام استجوابه في أي وقت، 
مرتني أو ثالث مرات فــي اليوم. ميكنه 
احلضور باكرا فــي الصباح أو في وقت 
متأخر من املساء. جلسات االستجواب 

تستمر ساعة أو ساعتني«.
بالطبــع،  زاروه  »الســفراء  إن  وقــال 

وكذلك محاموه. بإمكان احملامني زيارته 
ساعتني في اليوم باستثناء األحد وأيام 

العطلة«.
وســئل حول عــدم الســماح حملامي 
اآلن على ملف  الدفاع »باالطالع حتى 
أنه »ال  االّدعاء كامال«، فأكد الشــاب 
ميكن للدفــاع أن تكون له رؤية كاملة 

للملف«.
ثالثة  اليابانيــة  الســلطات  وجتــري 
حتقيقات منفصلة بشــأن جنم عالم 
البرازيلي  الفرنسي  السيارات  صناعة 
اللبناني األصل، تشمل ارتكابه جتاوزات 

مالية خالل توليه رئاسة »نيسان«.

الصباح الجديدـ وكاالت: 
ُقتل ضابــط في شــرطة املفرقعات 
املصرّيــة امــس االول الســبت خالل 
تفكيكه عبوة ناســفة عثــرت قّوات 
األمن عليها في القاهرة أمام كنيسة 
العتداءات  يتعّرضــون  الذين  لألقباط 

متكّررة يشّنها متطّرفون.
وقالــت مصــادر أمنّيــة إّن اثنني من 
عناصر الشــرطة أصيبا أيًضا بجروح 
في االنفجار الذي وقع أمام كنيســة 
العذراء وأبو ســيفني مبدينة نصر في 

القاهرة.

هناك  كان  الليــل،  منتصــف  وُقبيل 
إلى  طوق أمني مشــّدد مينع الوصول 
محيط الكنيسة، بحسب مشاهدات 

صحافّيني في وكالة فرانس برس.
ويأتي ذلك قبل يومــني من احتفاالت 
األقبــاط األرثوذكس بعيــد امليالد في 
الســابع من كانــون الثانــي. وخالل 
األســابيع الفائتة، أعلنت قّوات األمن 
تعزيــز التدابير األمنّية فــي القاهرة 
ملناســبة احتفاالت نهاية العام وعيد 
امليــالد. ومنــذ أطاح اجليــش املصري 
الرئيــس اإلســالمي محّمد مرســي 

تــدور مواجهات   ،2013 متّوز/يوليو  في 
عنيفــة بني قّوات األمــن ومجموعات 
إســالمّية متطّرفــة بينهــا تنظيم 
الدولة اإلســالمّية. وتعــّرض األقباط 
%10 من ســّكان  الذين ميّثلــون نحو 
مصر البالــغ عددهم زهاء 100 مليون 
متكّررة.  داميــة  العتداءات  نســمة، 
وأشارت املصادر األمنّية إلى أّن العبوة 
التي انفجرت امس االول السبت كانت 
قد ُوِضعت داخــل حقيبة قام عناصر 
الذي  والضابط  بفحصها.  الشــرطة 
االنفجــار يدعى مصطفى  ُقتل جّراء 

عبيــد وهو خبيــر متفّجــرات. ويأتي 
انفجــار العبــوة الســبت، عشــّية 
افتتــاح الرئيس املصــري عبد الفتاح 
السيســي كاتدرائية »ميالد املسيح« 
وهــي األكبر في الشــرق األوســط. 
والسيســي الذي يتوّلى الُسلطة في 
مصر منــذ العــام 2014، أي بعد عام 
من إطاحة حكم اإلخوان املســلمني، 
غالباً مــا يُقّدم نفســه كمدافع عن 
املتطّرفني.  مواجهة  في  املســيحّيني 
والناشــطني  احملّللني  أّن عددًا من  غير 
يعتبــرون أّن الدولــة ال توّفــر حماية 

التمييز.  يُعانون  الذين  لألقباط  كافية 
وكان آِخر تلك االعتداءات في تشــرين 
مســّلحون  فتح  عندما   2018 الثاني 
النار على حافلة تقّل مســيحّيني ما 
أّدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 
سبعة آخرين بجروح، وهو هجوم تبّناه 
تنظيم الدولة اإلسالمّية. في التاسع 
من شــباط 2018، بدأ اجليش املصري 
بالتعاون مع الشرطة عملّية عسكرّية 
شــاملة في شــبه جزيرة سيناء حتت 
اسم »سيناء 2018« ملكافحة اإلرهاب، 
أســفرت عن مقتــل أكثر مــن 500 

جهادي وما يزيد عن 30 عسكريًا، وفق 
اجليــش. وال يُشــّكل األقباط وحدهم 
فقد  املتطّرفة.  للمجموعــات  أهداًفا 
ُقتل مئات من عناصر الشرطة واجليش 
ُقتل  املاضي،  في هجمات. واألســبوع 
ثالثة ســّياح فيتنامّيني ومرشــدهم 
الســياحي في انفجار عبوة ناســفة 
اســتهدفت حافلة كانت تقّلهم في 
منطقــة اجليزة قــرب األهرامات، وفق 
الُســلطات املصرّيــة. وكان ذلك أّول 
اعتداء ضّد ســّياح في مصر منذ متّوز 

.2017

المحققون اليابانيون يطالبون كارلوس غصن بتوقيع اعتراف

مقتل ضابط شرطة بعبوة ناسفة أمام كنيسة لألقباط في القاهرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الغضبان  ثامر  النفــط  وزير  أكد 
التــزام العــراق الكامــل باتفاق 
إليه  الذي توصلت  اإلنتاج  خفض 
منظمة أوبك وشركاؤها، مشيرا 
ً مهماً  الــى أن العراق لعــب دورا
بالتوصــل لهذا االتفــاق بهدف 
للســيطرة  واقعية  حلول  إيجاد 

على تخمة املعروض النفطي.
وقــال الغضبان في بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد»  «الصباح 
إن «وزارة النفــط اتخذت إجراءات 
تطبيــق خفض اإلنتاج بنســبة 
 (140) (%3) والتي تشــكل قرابة 
ألف برميل يومياً من مجمل إنتاج 
العراق، بحســب النسبة املقررة 
التفاق الــدول املنتجة من أعضاء 
(أوبــك) وشــركائها والذي جرى 
اتخاذه في االجتماع الذي عقد في 
فيينا الشــهر املاضي ونص على 
تخفيــض قــدره (1,200) مليون 
برميل  ألف   (800) برميل، منهــا 
يومياً هي نســبة الدول األعضاء 
في منظمة (أوبــك) و(400) ألف 
برميل يومياً نسبة الدول املنتجة 
«التزام  مؤكــدا  خارجهــا»،  من 
العــراق الكامــل باتفاق خفض 
اإلنتاج الذي توصلت إليه منظمة 
(أوبك) وشركاؤها والذي دخل حيز 
التنفيذ ابتداءً من األول من كانون 

الثاني 2019».
وأوعــز الغضبان الى املســؤولني 
عــن قطاعي اإلنتاج والتســويق 
في وقت ســابق باتخاذ اإلجراءات 
العاجلــة مــن أجــل االلتــزام 
مبســتويات اإلنتاج املقررة لشهر 
بحســب   ،2018 األول  تشــرين 
االتفاق، والتي كانت عند معدالت 
مؤكدا  برميــل»،  مليون   (4،653)
«حــرص الــوزارة على اســتقرار 

اإلنتــاج فــي عموم البــالد عند 
برميل  مليــون   (4،513) معــدل 
بعد  املقبلة،  الســتة  لألشــهر 
حصة  خفض  نســبة  احتساب 
العــراق وهــي (140) الف برميل، 
لالتفاق  الزمنية  الفترة  وبحسب 
الذي دخــل حيز التنفيــذ بداية 

كانون الثاني 2019».
 ً وأضاف الوزير، أن «العراق لعب دورا
اآلخرين في  املنتجــني  مهماً مع 
التوصل الى هــذا االتفاق حرصاً 
منه على إيجــاد حلول منطقية 
السوق  حتديات  ملواجهة  وواقعية 

النفطيــة العاملية، والســيطرة 
علــى تخمة املعــروض النفطي 
والعمــل على إعــادة التوازن بني 
العــرض والطلــب، وهــذا يؤدي 
بــدوره الى دعم أســعار النفط، 
املنبثقة  الوزاريــة  اللجنــة  وأن 
عــن اجتمــاع منظمــة (أوبك) 
وشركاؤها، ســوف تتابع وتراقب 
تطورات الســوق النفطية خالل 
تقاريرها  وتقــدم  املقبلة  الفترة 

للدول األعضاء».
وكشــف الغضبان، أنه «ملس من 
خــالل تواصله مــع نظرائه في 

(أوبك) وشركائها حرص  منظمة 
باالتفاق  االلتــزام  علــى  اجلميع 
النفطي وحتقيق األهداف اخملطط 
لها في دعم أســعار النفط في 

األسواق العاملية».
اإلنتاج  خفــض  اتفــاق  ودخــل 
أوبك  لــه منظمة  الذي توصلت 
بداية  التنفيذ  حيذ  وشــركاؤها 
إنتاج  وانخفــض  احلالي،  العــام 
املنظمة بواقــع 530 ألف برميل 

يوميا، ما يعد األعلى منذ عام. 
وكان وزيــر النفط اكد ان االتفاق 
أوبك  منظمة  اليه  توصلت  الذي 

بشــان تخفيض النفط سيكون 
ســاريا ملدة 6 اشهر، في حني بني 
ان الهــدف مــن التخفيض يأتي 

للوصول الى أسعار منصفة.
وقــال الغضبان فــي تصريحات 
صحافيــة ان «أعضــاء منظمة 
أوبــك والدول املنتجــة من خارج 
أوبــك اتفقــت علــى تخفيض 
1.2 مليون برميل يوميا»،  مقداره 
بالتخفيض  االلتــزام  ان  مبينــا 
وابتداء  اشهر  ملدة ستة  سيكون 

من كانون الثاني 2019».
وتابع وزير النفط ان «هناك فائض 

بالسوق مبقدار مليون الى مليونني 
أدى الى انخفاض األسعار ومبقدار 
%20 خالل الشــهرين املاضيني «، 
معربا عن امله في «سحب اخلزين 
الفائض بالسوق وحتسن األسعار 
والتي فعال بدأت مبجرد اإلعالن عن 
فيه  ارتفعت  والتــي  التخفيض 
خــام برنت واخلــام األميركي الى 
%5». ولفت الغضبان ان «الهدف 
من التخفيض هو ايجاد أســعار 
تنهك  عالية  النريدهــا  منصفة 
اقتصاد الــدول وال ميكن ان نقبل 

بأسعار متدنية توثر على دولنا».

إيجاد حلول واقعية للسيطرة على تخمة المعروض  

وزير النفط يؤكد إلتزام العراق الكامل
 باتفاق خفض إنتاج «أوبك»

اتخذت وزارة النفط 
إجراءات تطبيق 
خفض اإلنتاج بنسبة 
(%3) والتي تشكل 
قرابة (140) ألف 
برميل يومياً من 
مجمل إنتاج العراق، 
بحسب النسبة 
المقررة التفاق 
«أوبك»

حقول نفط جنوب البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشف مسؤول عراقي عن ان السعودية استعملت ميناءً 
نفطيــا على البحر األحمر جرى بنــاؤه بأموال عراقية، في 

حني اشار الى ان اجلانب العراقي اعترض على ذلك.
ونقلت صحيفة خليجية عن املســؤول قولــه ان «العراق 
بصــدد طلــب إيضاحــات من اجلانب الســعودي بشــأن 
اســتخدام اململكة في الفترة األخيــرة ميناءً نفطيا على 
البحــر األحمر، جرى بناؤه بأمــوال عراقية ضمن اتفاق أبرم 
نهاية الثمانينيات بني البلدين بهدف تنويع مصادر تصدير 

النفط العراقي، غير أنه توقف إثر حرب اخلليج».
وتابعت الصحيفة ان «املشــروع تضمن مــدّ أنبوب نفط 
ســتراتيجي من حقول البصرة جنوبي العراق، بطاقة تبلغ 
1.6 مليون برميل يومياً وينتهي داخل األراضي الســعودية 
عند ميناء املعجز، القريب من ميناء ينبع الســعودي على 
البحر األحمر، وجرى بناء امليناء التصديري وفقاً التفاقية بني 
البلدين بأموال عراقية، تنصّ على أنه ليس من حق الرياض 
التصرف من دون العــودة إلى بغداد كونهــا صاحبة احلق 
االســتثماري فيه». وتابع ان «العراق عازم على االستيضاح 
من السعوديني بشأن ميناء املعجز واملباشرة من طرف واحد 
باستخدامه»، موضحا ان «امليناء جرى بناؤه بأموال عراقية، 
وهو مثل أي مشروع اســتثماري حتكمه قوانني واتفاقيات، 
وسيجري االستيضاح من اجلانب السعودي لكون املوضوع 
متداوال في العراق». وباشــر ميناء املعجز عملية التصدير 
قبل أن تندلع حرب اخلليج األولى، إال أنه توقف عن التصدير 
بعد توقف األنبوب العراقي عام 1990، في حني جرى تغيير 
اسم امليناء خالل الفترة املاضية من ميناء املعجز إلى ميناء 

ينبع اجلنوبي. 

نيويورك ـ رويترز:
صعدت أســعار النفط نحــو 2 في املئة بعــد أن خففت 
محادثات جتارية مقترحة بني الواليات املتحدة والصني بعض 
اخملاوف من تباطؤ اقتصادي عاملي، لكن املكاسب انحسرت 
بعد أن أعلنت الواليات املتحدة عن زيادة حادة في مخزونات 
الوقود. وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت ألقرب 
استحقاق جلســة التداول مرتفعة 1.11 دوالر، أو 1.98 في 
املئة، لتسجل عند التسوية 57.06 دوالر للبرميل. وأغلقت 
عقود خــام القياس األمريكي غرب تكســاس الوســيط 
مرتفعة 87 سنتا، أو 1.85 في املئة، إلى 47.96 دوالر للبرميل. 
وعند أعلى مستوياتهما في اجللسة قفزت أسعار اخلامني 
نحو 4 في املئــة. وبعد أن أنهى اخلامان القياســيان العام 
املاضي على هبوط حاد، ســجلت األسعار مكاسب كبيرة 
في األسبوع األول من 2019، بالرغم من بيانات مؤخرا زادت 
القلق من تباطؤ االقتصاد العاملي. وينهي برنت األســبوع 
على مكاســب بنحــو 9.3 في املئة في حــني صعد اخلام 
األميركي نحو 5.8 في املئة. وتراجعت األســعار عن بعض 
مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة 
األميركية زيادة حادة في مخزونات البنزين مع قيام مصافي 
التكرير برفع معدالت التشغيل إلى 97.2 باملئة من الطاقة 
اإلنتاجية، وهو أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة امس االحد، عن تشــكيل جلنة تدقيقية 
في حنطة سايلو كركوك، مبا ورد من معلومات بوجود كمية 
من احلنطة املتضررة نتيجة االمطار، مؤكدة انها هي اول من 
وضــع اليد على كميات احلنطة املتضررة من االمطار. وقالت 
الوزارة في بيــان لها تلقت «الصباح اجلديد» نســخة منه، 
إن «وزير التجارة محمد هاشــم العاني وجه بتشكيل جلنة 
تدقيقية وحتقيقية مهمتها التدقيــق مبا ورد من معلومات 
بوجود كمية من احلنطة املتضررة في حنطة سايلو كركوك 
نتيجــة االمطار». واضافــت الوزارة ان «تقريــر جلنة محلية 
لدوائر في كركــوك جاء فيه بأن عمليــات فحص مختبري 
اجريت فــي مختبرات شــركة جتارة لكميــات من احلنطة 
املوجودة في اخملزن ولم يتضح وجود اي ضرر فيها وانها صاحلة 
لالستعمال، كما لم يؤشــر اي مخالفة عليها». واوضحت 
ان «كمية بســيطة هي املتضررة من ميــاه االمطار وقد مت 
حتديدها وايقاف حتهيزها بشــكل فوري من دون ان تصل الى 
املواطنني قي محافظــة كركوك وهو اجراء روتيني متبع في 
مثل هكذا حاالت». واشارت الوزارة الى ان «التطبيل وتهويل 
القضية يحمل ابعادا واضحة في االساءة والتسقيط جلهود 
الوزارة في توريد وجتهيــز املفردات الغذائية خاصة وان اجلهة 
االعالمية هي نفســها من حتاول االثارة والتشكيك لغايات 
معروفة تندرج باطار سياسي واضح املعالم لشعبنا الكرمي 
الذي بدأ يدرك خطوات الوزارة في مواجهة الفاسدين ووضع 
اليات صحيحة للعمل املؤسســي الــذي يخدمه». واكدت 
الــوزارة ان «اجهزتهــا الرقابية هي اول مــن وضع اليد على 
كميــات احلنطة املتضررة من االمطار والرطوبة في ســايلو 
كركوك، فيما اشــارت الى ايقاف جتهيزها حلني ظهور نتائج 
الفحص اخملتبري من قبل جلان تدقيق مختبرية ارســلت الى 

سايلو كركوك بنحو عاجل».

السعودية تستعمل 
ميناًء نفطيًا شيد بأموال 

عراقية  

57 دوالرًا لبرميل «برنت»

لجنة للتدقيق في 
«حنطة» سايلو كركوك

الصباح الجديد ـ وكاالت:

األوســط  الشــرق  منطقة  تُعــدّ 
ً ألبرز أسواق  وشــمال أفريقيا مركزا
 ً املشــاريع في العالم، إذ تضمّ عددا
ط تنفيذها  ً من املشاريع اخملطّ كبيرا
فــي املنطقة، تُقــدر قيمتها بـ3.5 

تريليون دوالر.
وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة 
«ميد بروجكتــس» أن قطاع البناء، 
الــذي يشــمل العقــارات اخلاصة 
ثّــل اجلزء األكبر  واملبانــي العامة، ميُ
من املشاريع في املنطقة مبا قيمته 
2.1 تريليون دوالر. ويُعدّ قطاع النقل 
ثاني أكبر قطاع في املنطقة بقيمة 
931.2 مليار دوالر، يليه قطاع النفط 
ط لها أو  والغاز، مع مشــاريع مخطّ
قيد التنفيذ بقيمة 662 مليار دوالر.

وما تزال اململكة العربية السعودية 
أكبر ســوق في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، إذ تبلغ قيمة مشــاريعها 
ع تنفيذهــا 1.2 تريليون دوالر،  املتوقّ
تليهــا اإلمــارات العربيــة املتحدة 

بـ640 مليــار دوالر، والكويت بـ206 
مان مشــاريع  مليارات دوالر. ولدى عُ
ع تنفيذهــا بقيمة 134  مــن املتوقّ
مليــار دوالر، فــي حني تبلــغ قيمة 

مشاريع البحرين 70 مليار دوالر.
ً من  وأكــدت «ميد» أن جيــالً جديدا
الزبائــن ســيتولى إدارة بعض أهمّ 
املشاريع، مثل مكتب تطوير مشروع 
الطاقة املتجددة، أو هيئة مشــاريع 
الشــراكة بــني القطاعــني العام 
واخلاص فــي الكويــت التي تبحث 
عن شــركاء مــن القطــاع اخلاص 
في  اإلستراتيجية  املشاريع  لتنفيذ 
مجال السياحة واإلسكان والطاقة 
عودة  وســتعزّز  والنقل.  املتجــددة 
األســواق في مصر والعراق الفرص 

أيضاً.
املاضية،  الـــ10  الســنني  وخــالل 
جرى منح مشــاريع تبلــغ قيمتها 
طة 216 مليار دوالر سنوياً، إذ  املتوسّ
التعاون اخلليجي  حازت دول مجلس 

على نحو ثلثيها.
وأضافــت «ميد»: «إجنز عدد من هذه 
أساسية  ركائز  وأصبحت  املشاريع، 

في  واالقتصادي  االجتماعي  للتقدم 
قلّة مختارة  ت  واســتحقّ املنطقة، 
من املشاريع التقدير من جوائز ميد 
للمشاريع السنوية جلودتها ومتيّزها، 
باالشــتراك مع املشرق، وهو برنامج 
التقدير املرموق الــذي يكرّم أفضل 
املشــاريع املنجزة فــي دول اخلليج 
ً في حتويل  بــارزا  ً دورا والتي لعبــت 
املنطقة». وأكد النائب األول للرئيس 
د الشولي  في «بنك املشــرق» محمّ
أن «برغــم ظروف العمــل الصعبة 
املنطقة، كما هي  التي تشــهدها 
احلال في العالــم، بات هناك حاجة 
ــة أكثر من أيّ وقت مضى إلى  ماسّ
إنشــاء بنية حتتية وحتقيــق التنوع 

االقتصادي». 
النفط  انتعاش أسعار  وأضاف: «مع 
والتحســن املرتقــب في املشــهد 
االقتصادي في املنطقــة في العام 
رز املشــاريع  املقبــل، يُتوقــع أن حتُ
ى مرحلة  لتتخطّ ــا  ا ملحوظً مً تقدّ
التخطيط، مــا يتطلع إليه اجلميع، 
ولكــن حتى بلــوغ هــذه املرحلة، 
ز اهتمامنا على املشــاريع  نحن نركّ

املنجزة التي جتــاوزت كلّ التحديات 
الهندسية واالقتصادية لنختار تلك 
بأن تصبح منارة جديدة في  اجلديرة 

املنطقة في مجال جودة املشاريع».
وميكن للشركات التي أسهمت في 
إجناز مشــاريع في دول اخلليج عامي 
2017 و2018 أن تشــارك في جوائز 
«ميد» للمشاريع لعام 2019. وجرى 
إدخال 4 فئات جديــدة في دورة هذا 
لة  العام ســتعكس الطبيعة املتبدّ
لقطاع املشــاريع في اخلليج، مبا في 
ذلك ميداليّة االســتدامة من ميد 
للمشروع الذي يقدم أكبر مساهمة 
في حماية البيئة، وميدالية االبتكار 
من ميد للمشــروع األكثر جناحاً في 
اجلديدة،  التكنولوجيا  ريــادة  مجال 
في  مشــروع  مهنــدس  وأفضــل 
اخلليج، وأفضل زبــون ألفضل راعي 
مشروع. وســتقوم جلنة من اخلبراء 
في كل دولة من دول اخلليج بتقييم 
املشاركات في اجلوائز احملليّة في كل 
فئة، ثم سيتنافس الفائزون احملليّون 
على  اإلقليميــة  باجلوائــز  للفــوز 

مستوى دول اخلليج. 

تقـرير

3.5 تريليون  دوالر قيمة المشاريع المتوّقع تنفيذها في المنطقةالعربية
قطاعات العقارات والنقل والنفط والغاز األبرز بينها

مشاريع استثمارية في احدى البالدن العربية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
مــن املتوقــع أن ينكمش قطاع 
الصناعات التحويلية في الصني 
للمرة األولى في أكثر من عامني 
خالل كانــون الثاني اجلــاري، ما 
االقتصاد  بتدهور  تكهنات  يؤكد 
واحلاجة لدعم أكبر للسياســة 
مــن أجل جتنب زيــادة الضغوط 

اخلارجية والداخلية.
ويتوقع أن يكون مؤشــر مديري 
الصناعات  لقطاع  املشــتريات 
الشــهر  انخفض  التحويليــة 
اجلاري إلى 49.9، وفقاً ملتوســط 
ً اقتصادياً في  توقعــات 27 خبيرا

«رويترز»،  أجرته  للرأي  استطالع 
وهــو مســتوى دون حاجز الـ50 
املهــم الذي يفصل بــني النمو 

واالنكماش.
من  األول  االنكماش  وســيكون 
نوعه منذ متوز 2016، وسيعطي 
إشــارة على اســتمرار انحسار 
الزخم االقتصــادي ويزيد اخملاطر 
التي تواجهها الصني واالقتصاد 
إذا اســتمر  العاملــي، خصوصاً 
الصني  بــني  التجــاري  النــزاع 

والواليات املتحدة.
على الصعيد نفسه أبلغ مصدر 
مطلــع «رويتــرز» بأن شــركة 

«نيسان موتور» ستخفض خالل 
في  إنتاجها  املقبلــة  األشــهر 
الصني مبقدار 30 ألف سيارة عما 
كانت تخطط له في السابق، مع 
تضرر شركات صناعة السيارات 
العاملية من انخفاض الطلب في 

أكبر سوق للسيارات بالعالم.
ً ألن اخلطط  وقــال املصدرنظــرا
غير معلنة، إن «نيسان» تخطط 
خلفض إجمالي اإلنتاج في الصني 
بواقع 30 ألف سيارة خالل شهر 
شباط املقبل، مقارنة مع خطط 

اإلنتاج األولية.
400 ألف  وأنتجت الشركة نحو 

ســيارة فــي البالد خــالل فترة 
األشــهر الثالثة التي انتهت في 
شــباط املاضي. وتشمل الفترة 
 ، العام احلالي  أول شــهرين من 
املبيعات عادة في  عندما تتباطأ 
عطالت  على  الســابقة  الفترة 

السنة القمرية اجلديدة. 
باســم  متحدثــة  وأحجمــت 
«نيســان» عــن التعليــق على 
خطط اإلنتاج املســتقبلي وفي 
الدولة  املقابل، قالــت مصلحة 
للنقد األجنبي اجلمعة  املاضية 
، إن الصني سجلت فائضاً نهائياً 
في ميــزان املعامالت اجلارية بلغ 

23.3 مليار دوالر في الربع الثالث 
من العام احلالي.

وأشــارت اإلدارة في بيان إلى أن 
الصــني حققت فائضــاً نهائياً 
فــي ميــزان املعامــالت املالية 
والرأسمالية بلغ 16.8 مليار دوالر 

في الفترة ذاتها.
وبلغ العجــز النهائي في ميزان 
املعامــالت اجلاريــة فــي األرباع 
الثالثة األولى من العام 5.5 مليار 
دوالر، بينما بلغ الفائض النهائي 
فــي ميــزان املعامــالت املالية 
دوالر.  مليار   95.4 والرأســمالية 
وأضافــت املصلحــة أن صافي 

االســتثمارات أظهــر تدفق 14 
مليار دوالر فــي الفترة من يوليو 

إلى أيلول املاضيني.
إلى ذلــك، ذكر بيان نُشــر على 
اجلمارك  إلدارة  اإللكتروني  املوقع 
الصينية أن اإلدارة بدأت السماح 
بدخــول واردات األرز القادمة من 
الواليات املتحدة بدءا من الشهر 
املاضــي ، ووفقــاً للبيــان، فإن 
واردات األرز البنــي واألرز األبيض 
ومسحوق األرز مسموح بها اآلن، 
معايير  الشحنات  حققت  طاملا 
الفحص وكانت مســجلة لدى 

وزارة الزراعة األميركية. 

انكماش نشاط المصانع الصينية للمرة األولى منذ 2016

صعود مؤشرات بورصة "الكويت" 
الصباح الجديد ـ وكاالت:

الكويت خالل  بورصة  ســجلت 
تعامالتها أمس االحد ارتفاعا في 
معدالت االداء، التي تشمل قيمة 
األســهم املتداولة وكميتها، إذ 
ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 
أمس بنسبة 64 في املئة الى 26 
مليون دينار في مقابل 16 مليونا 
لليوم الســابق فيمــا ارتفعت 

الكمية املتداولة بنسبة 41 في 
املئة الى 239 مليون ســهم في 

مقابل 170 مليون.
وصعد عــدد الصفقات املنفذة 
بنســبة 33 في املئة الى 6927 
 5215 مقابــل  فــي  صفقــة 
صفقــة ، صاحب ذلــك ارتفاع 
في مؤشــرات بورصــة الكويت 
الثالثة لليوم الثالث، إذ ســجل 

مؤشر الســوق االول أمس اكبر 
زيادة فــي البورصة لليوم الثاني 
بلغــت نســبتها 0.67 في املئة 
تعــادل 35.55 نقطــة، صعودا 
الــى مســتوى 5340.51 نقطة 
في مقابــل 5304.96 نقطة اول 
من امس، فيما ســجل مؤشــر 
الســوق العام ثانــي أكبر زيادة 
 0.57 نســبتها  املؤشــرات  بني 

فــي املئة تعــادل 29.32 نقطة 
الــى 5138.94 نقطة في مقابل 
5109.62 نقطة، وصعد مؤشــر 
املئة  في   0.38 الرئيس  الســوق 
صعودا  نقطــة   17.85 تعــادل 
الــى 4772.58 نقطة في مقابل 

4754.73 نقطة لليوم السابق.
في  «صناعــات»  ســهم  وجاء 
بعد  الرابحة،  االســهم  صدارة 

ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.53 
في املئة، وصوالً إلى 162 فلساً، 
ســهم،  مليون   5.01 تداول  من 
متداولة  أكبر سيولة  بها  حقق 
بلغت 802 الف دينار، نُفذت مـن 

خالل 152 صفقة.
أكبـر  «أجيليتي»  سهم  وحقق 
خسارة بني االسهم، بعد تراجع 
سعره بنسبة بلغت 0.50 فـــي 

فلس،   801 إلــى  وصــوالً  املئة، 
من تداول 1.31 مليـــون سهم، 
قيمتها بـلغت 1.05 الـف ديـنار، 
نُفـذت مـن خـالل 207 صـفقة.
أكبر  «بيـتك»  وسـجـل سهـم 
سيولـــة مـتـداولـــة بـلـغت 
2.83 ملـــيون ديـــنار، ارتـــفع 
 0.98 بنـسبة  خاللـها  سـعـره 

في املئة الـى 619 فلـسـاً.



يزيد صايغ

ملّخص: شــهدت قطاعات الدفاع 
فــي العديد مــن الــدول العربية 
حتّوالً ملحوظاً، مــا أّدى إلى تهجني 
احلوكمة األمنية، وجعل ســيادتها 
مقّيــدة بشــكل أو بشــكل آخر 

ومتنازع عليها باستمرار.
شهدت قطاعات الدفاع في العديد 
من الدول العربية حتــّوالً ملحوظاً، 
نتيجة حاالت التمّرد املسّلح واحلروب 
األهلية، والتدخالت اخلارجية، ناهيك 
عن شلل األنظمة السياسية التي 
أفقــدت الدولة املركزيــة أهليتها 

وأدخلتها في حالة عجز.
فــي العراق ولبنان وليبيا وســورية 
واليمن،1 ينخــرط على نحو متزايد 
خليــط مــن القــوات املســلحة 
النظاميــة الوطنيــة -أو فلولهــا 
حة )مبا  وبقاياها -واجلماعات املســلّ
ترعاها  التي  امليليشــيات  ذلك  في 
الدولة أو غيرها التي حّققت مكانة 
شــبه رســمية( في أمناط معّقدة 
من جتّنــب الصراعــات، والتعايش، 
والتعــاون، املندرجة ضمن ســياق 
أوســع مــن التنافــس املســتمر 
فيمــا بينها، إضافــًة إلى التنافس 
اجليوسياسي بني مروحة من اجلهات 
الداعمــة اخلارجيــة. مــن النتائج 
املباشرة ملا يحصل تهجني احلوكمة 
األمنية في هــذه البلدان، ما جعل 
ســيادتها مقّيدة بشــكل أو بآخر 

ومتنازع عليها باستمرار في آن.
ــد تهجني  على مــدى عقود، جسَّ
الهيــاكل األمنيــة اســتراتيجية 
متعّمدة تلجأ إليها مجموعة الدول 
العربية هذه، حيث كانت املوازنة بني 
القوات املسلحة الوطنية من جهة 
واألمنية  العسكرية  الهياكل  وبني 
املوازيــة من جهــة أخــرى، مبنزلة 
وســيلة للحؤول دون حدوث انقالب 

وإدامة النظام السياسي احلاكم. 
الوحيد هنا،  لبنان كان االســتثناء 
السلطات  ت  غضَّ هناك  حتى  لكن 
احلكومية الَطرف ضمناً عن عملية 
التسّلح الزاحفة للقوى السياسية 
األهلية  احلــرب  منــذ  الطائفيــة 
الوجيزة العام 1958، والتي تكّثفت 
املاضي،  القرن  ستينيات  أواخر  منذ 
في الوقــت الذي انتــزع فيه طرف 
رئيس مسلح غير دُولتي، أي منظمة 
التحرير الفلسطينية، مالذاً رسمياً 

داخل األراضي اللبنانية.
حصل تهجني الهياكل األمنية في 
أواخر القرن العشــرين »من أعلى«، 
أي على يد السلطات احلاكمة، في 
الغالب، لكن تقهقر قدرات الدولة، 
وتآكل العقد االجتماعي، ومواجهة 
الهوية الوطنيــة حتدّيات جّمة، أّدى 
ففي  بــروز ظاهرة عكســية.  إلى 
األزمة  الدول وتفاقم  خضم تفّكك 
النخب السياســية  املالية، وجدت 
القائمة نفسها عاجزة أمام صعود 
جهات أمنية غير رسمية وجماعات 
مســلحة أخرى خارج إطار الدولة، 
أو هي شــّجعت عمــداً صعودها 
من أجل تصديــر أعباء األمن إليها. 
كانت هذه أشبه بعملية تصاعدية 
من أسفل إلى أعلى، بحيث فقدت 
القوات املسلحة الوطنية متاسكها 
الداخلي أو جتزأت متاماً، في حني باتت 
اجلماعات املســلحة على اختالفها 
جزءاً ال يتجزأ من الترتيبات األمنية 
التي تظل مبعظمها غير رســمية، 
لكنها مــع ذلك اكتســبت صفة 
األمر  َشرَْعَنة  بفضل  رسمية  شبه 

الواقع من قبل السلطات احلاكمة.
يســتند هذا املنحى إلــى تطّورات 
اندلعت قبل القرن احلادي والعشرين. 
ففــي العــراق، مثــالً، وفــي ظل 
العقوبات الدولية التي متّ فرضها في 
الفترة بني 1990 و2003، أوكل نظام 
صدام حســني مهمة احلفاظ على 
األمن إلى العشائر وقوى اجتماعية 
أخرى، في حني أقدم معمر القذافي 
في ليبيــا، رّداً على التحّدي اجلهادي 
الذي بــرز في التســعينيات وعلى 
الحقاً  فرضتهــا  التي  العقوبــات 
الواليــات املتحــدة وغيرهــا، على 
االمتيازات  ومنــح  اجليش  تهميش 
لبنية موازية من »الكتائب األمنية« 
وغيرها من األجهزة. أما في سورية، 
فقد عمد حافظ األسد إلى التحّرك 
بحــزم فــي الثمانينيــات من أجل 
حّل قوات إدامــة نظام احلكم التي 
أسسها شقيقه رفعت – أي »سرايا 
الدفاع« و«ســرايا الصــراع« – بعد 
ســنوات قليلة فقط على ســحق 
محاولة اإلخوان املســلمني إشعال 
فتيل التمّرد املســّلح، لكن من دون 
املساس بالفســاد الراسخ واجلشع 
القوات  ذلــك  ربط  وقــد  املتنامي. 
بأطراف  األمنية  واألجهزة  املسلحة 
اقتصادية إجرامية ذات قدم راسخة 
العابرة  الســوداء  األســواق  فــي 
األمنية  احلوكمة  قّوض  ما  للحدود، 
ومّهد الطريق أمام عملية التهجني 

احلادة الالحقة.
مــن جهتهــا، تبّنــت دول أضعف 
وأنظمة سياســية أكثــر تعددية 
وأشّد اعتماداً على نظام احملاصصة، 
مختلفة  مقاربة  ولبنــان،  كاليمن 
الدخول  بـ«أنظمــة  عادًة  تتّســم 
احملــدودة«،2 بحيــث تتــراوح بــني 
التغاضــي تارًة عن ظهــور اجلهات 
وبــني  الرســمية،  األمنيــة غيــر 
على  احلفاظ  مسؤوليات  تفويضها 

األمن تارًة أخرى، بأساليب تضعضع 
انطوت  وقد  الدولة نفسه.  مفهوم 
هذه العملية على مراحل متعددة، 
احلرب  ميليشــيات  بتحويــل  بدءاً 
أطراف  إلــى  لبنــان  في  األهليــة 
حكومية فــي مرحلة ما بعد العام 
1989، وعمليــات إعــادة اصطفاف 
القوات  بــني  اليمـــن،  فــي  دورية 
الرسمية  غير  واجلماعات  الرسمية 
املســّلحة الشــمالية واجلنوبيــة 
أحيانــاً   – واجلهاديــة  والقبليــة 
باخلصومة  أخرى  وأحياناً  بالتحالف 
فيما بينها – وكل ذلك حتت سقف 
رئاســة علي عبــد اهلل صالح منذ 

العام 1990 فصاعداً.
بيد أن تهجني قطاع األمن شــهد 
منعطفاً مــع اقتران تفاقم تفكك 
الــدول فــي أوائــل القــرن احلادي 
والعشــرين -وما رافقه من حتّوالت 
فــي عالقــات القــوة بــني القوى 
 – احمللية  واالجتماعية  السياســية 
اجليوسياسية  الصراعات  تكاثر  مع 
بني القوى اإلقليمية والدولية. فقد 
شهدت كل دولة من الدول العربية 
التي ســبق ذكرها نزاعاً مســلحاً 
سواء بينها وبني دولة أخرى أو داخل 
الدولة نفســها، فاندمج النمطان 
معاً واختلطت األدوار وضاع التمييز 
بني توفير الدفاع اخلارجي وبني تعزيز 
وفي  العام.  والنظام  الداخلي  األمن 
املســّلحة  القّوات  باتت  كل حالة، 
وبقاياهــا  فلولهــا  -أو  الوطنيــة 
الُدولتيني  -إضافة إلى نظرائها غير 
)القدامى أم اجلدد( أكثر من أي وقت 

مضى بيادق النفوذ اخلارجي.
التفاعلية وشــديدة  البيئــة  هذه 
التعقيد بّدلــت احلوكمة األمنية – 
التي  أي همزة الوصل بني السلطة 
يلجأ  والتي  األمن  يعترف بها مزودو 
إليهــا املواطنون – مــن خالل ثالث 

أمناط جديدة ومبتكرة.

املتنافســة  اجلهــات  تقــوم  أوالً، 
ببناء  حكومية  بســلطة  املُطالبة 
حتالفــات عســكرية-أمنية غيــر 
مألوفــة، تضّم أجــزاء من األجهزة 
الفاعلة غير  الرســمية واجلهــات 
احلكوميــة، من أجــل الوقوف في 
التي  التحالفات املعارضة لها  وجه 
وتلجأ  نفسها.  بالطريقة  تشّكلت 
إلى إضفاء الشرعية على اجلماعات 
املســّلحة اخلارجة عن إطار الدولة، 
سواء كميليشيات ترعاها الدولة، أو 
كقوات دفاعية وأمنية رسمية أُعيد 
تشــكيلها. وقد قاتلت أقسام من 
القوات املسلحة الوطنية السابقة 
كمكّون من هذه التحالفات املرّكبة 
في شــتى جوانب احلــروب األهلية 
في العراق وليبيا وســورية واليمن 
)كما فعلت فــي لبنان بني العامنْي 
1975 و1990(، وانتقلــت أحياناً من 
كونها جزءاً مــن الهياكل املعترف 
بها دوليــاً، إلى دمغها باملتمردة، ثّم 
العكس مجــدداً. األمثلة على ذلك 
النظامية،  اجليــش  فوحدات  وافرة: 
التي  اإلرهــاب  ووحــدات مكافحة 
وجماعات  أميركي،  بتدريب  حظيت 
»احلشد الشــعبي« الشيعية وغير 
العشــائرية  والقوات  الشــيعية، 
الكرديــة  البيشــمرَكة  وقــوات 
)املتنافســة( حاربت جميعها جنباً 
إلــى جنب، فيما تبّنــت في الوقت 
حوكمة  ومنــاذج  أجندات  نفســه 

متعارضة في العراق. 
القوات  انقســمت  ليبيــا،  وفــي 
واألجهــزة  النظاميــة  املســلحة 
األمنيــة في كال االجتاهني في العام 
2011، حيث ارتــدى بعد ذلك اللواء 
قائد  الســابق خليفة حفتر عباءة 
اجليش الوطني الليبي ضّد احلكومة 
فــي طرابلس،  دولياً  بهــا  املعترف 
والتي هي بحّد ذاتها رهينة حتالفها 
املضــاّد املؤّلــف من امليليشــيات 

احمللية. وبالنسبة إلى احلرب األهلية 
في ســورية، فقد شنتها اجلماعات 
التــي عّززها  املعارضة،  املســلحة 
املنشــقون مــن اجليــش، ودعمها 
الــذي قدمته قوى  املهني  التدريب 
خارجية، ضد حكومة أسندت جزءاً 
امليليشــيات  إلى  القتال  من  كبيراً 
املوالية لها، وإلى اجلماعات املسلحة 
حلفاؤها  حشــدها  التي  األجنبية 
أدخلوا عديدهم  الذيــن  اخلارجيون، 
اخلاص فــي اجليش والهيكل األمني 

السوري كإجراء إضافي.
 وفي اليمن، تُشــرف حكومة عبد 
ربــه منصور هــادي املعتــرف بها 
دولياً إشــرافاً هشــاً علــى قطاع 
دفاع رســمي جديد اسُتحضر من 
امليليشــيات اجلنوبية ذات النزعات 
ترّحب مبدئياً  االنفصالية، في حني 
بوحــدات اجليــش النظامــي التي 
قاتلت ســابقاً إلى جانب املتمردين 
احلوثيني الشــماليني لتوفير الدعم 
لهــم. أمــا الشــاذ عــن القاعدة 
فكان لبنــان، إذ إن تغلغل التنافس 
الطائفي-احلزبي إلــى داخل اجليش 
بلغ مســتويات غير مسبوقة حتى 
في الوقت الذي حتّسنت فيه قدراته 

املهنية بنحو ملحوظ.
يتمّثــل النمــط الثانــي اجلديــد 
فــي االنســيابية امللحوظة لهذه 
التحالفات، ســواء بــني اجلماعات 
املســّلحة أو بينهــا وبــني النخب 
السلطة  متارس  التي  السياســية 
احلكوميــة )مهمــا كانــت تلــك 
جزئياً  ذلك  ويُعزى  رمزية(.  السلطة 
إلــى أن معظــم هــذه اجلماعات 
املسلحة ال تكترث باحلكم الفعلي، 
مبعنى توفيــر اخلدمات العامة مثل 
أو  التعليم  أو  الصحيــة  الرعايــة 
العدالة. فهــي تترك هذه املهمات، 
التي تختّص بهــا الدولة، في يد أي 
جهة تعدها حكومة شرعية، حتى 

الوقت  في  بتقويضهــا  تقوم  وهي 
نفســه. ثّمــة املزيد مــن األمثلة. 
فنجــد في العــراق حكومة إقليم 
كردســتان فــي إربيــل، واحلكومة 
االحتاديــة فــي بغــداد، و«الدولــة 
اإلسالمية« في املوصل )حتى العام 
2017(، وفي ليبيا، اجمللس الرئاســي 
وحكومة الوفــاق الوطني ومجلس 
النــواب في طرابلــس وطبرق، وفي 
في  املركزيــة  احلكومــة  ســورية 
دمشق وفي الطرف املقابل احلكومة 
املؤقتة املعارضة، ومجلس ســوريا 
األكراد، وجبهة  بقيادة  الدميقراطية 
اإلنقاذ الوطني اجلهادية في أقسام 
متعددة من شــمال ســورية. وفي 
في  احلوثيني-صالح  حتالــف  اليمن، 
وحكومة   ،)2017 )حتــى  صنعــاء 
هادي فــي عــدن، ومحافظة مأرب 
شبه املستقلة. ليست املسألة هنا 
حتديد هوية احلكومــة »احلقيقية« 
أو »الفعليــة«، بــل أن كالً من هذه 
اجلهات التي تّدعي الصفة احلكومية 
تزعــم بحقها في منح الشــرعية 
ألي حتالف عســكري تعتبره قطاع 
الدفــاع أو األمن الرســمي للدولة، 
والذي رمبا تكون هــي قد أوجدته أو 

ُفرض عليها بحكم األمر الواقع.
ثالثاً، ترتبط انســيابية التحالفات 
السياســية التي تشــّكل )وتعيد 
)وشــبه  احلكومــات  تشــكيل( 
احلكومات( وهياكلها العســكرية-

األمنيــة املقابلــة، ارتباطــاً وثيقاً 
اخلارجية.  للقوى  الواسع  باالنخراط 
بيد أن الدول الضعيفة التي تتخلى 
عن توفير الدفــاع واألمن أو تفّوضه 
إلــى جهات فاعلة مــا دون الدولة، 
تفســح في اجملال أمــام التدخالت 
التي تخدم أجندات جيوسياســية 
التكّسرات  دون إصالح  أوســع، من 
التي أفرزت هذه احملصالت في املقام 
األول. فبــدالً مــن عكــس عملية 

تهجني الهياكل األمنية واحلوكمة، 
والدولية  اإلقليميــة  القوى  تعمل 

على إدامتها.
التنافســية  الديناميكيات  هــذه 
الغربيــة  املقاربــات  مــن  جتعــل 
التقليدية، مثل عملية نزع السالح 
 ،)DDR( والتســريح وإعــادة الدمج
)وحتــى »اجليــل الثانــي« من هذه 
العملية والتي ترتكز بشــكل أكبر 
احمللية(،  اجملتمعات  مشــاركة  على 
غيــر قابلــة للتطبيــق أو غير ذات 
صلة. وعلى الرغم من أن العديد من 
مبأسسة  قامت  العالم  حول  الدول 
عمليــة تهجني قطــاع األمن،3 إال 
بني  اجليوسياســية  املنافســة  أن 
املتدخلــة  األجنبيــة  احلكومــات 
 – تثيره  الذي  -والتوازن احمللي املضاد 
حتول دون تبني التهجني كوســيلة 
بديلة حلّل معضــالت األمن ومتكني 
التســويات السياســية في الدول 
العربيــة املذكورة. وفــي حال كنا 
إيجادها  أدلة، ميكــن  إلــى  بحاجة 
بسهولة في اخلالف املرير حول وضع 
وحدات احلشد الشعبي اخملتلفة في 
لبنان، وفي  العراق وحزب اهلل فــي 
احملاولة الفاشــلة لتشــكيل فرقة 
موازية لقــوة »درع ليبيا« في البالد، 
وفي قيام روســيا وإيــران والواليات 
املتحدة ببناء قوات متنافســة في 
إعادة  عملية  مرحلتْي  وفي  سورية، 
هيكلة اجليــش اليمني غير اجملدية 
التي أطلقها مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية منذ العام 2011.
العربية ســيادة  الدول  تختبر هذه 
مقّيــدة -علــى الرغم مــن جميع 
ادعاءاتها بالعكس – بيد أن ما يُحدث 
ضــرراً بالغاً على وجــه اخلصوص، 
يتمّثل في أنها محط نزاع بشــكل 
مســتمر، إذ إن األطــراف اخلارجية 
التي تقّيد ســيادتها متواجدة في 
موضع املنافسة املباشرة. وبالتالي، 
أو  ســيكون من غير املمكــن حّل 
تطبيــع عملية تهجــني هياكلها 
إلى  وحوكمتها،  واألمنية  الدفاعية 

أن يتم كسر هذه احللقة املفرغة.

هوامش
1 ليبيــا غيــر مشــمولة في هذا 

امللف.
2 طّور دوغالس ســي. نــورث هذا 
األنظمــة  لوصــف  املصطلــح 
السياســية التــي تقــوم »بحل 
مشــكلة العنف مــن خالل منح 
ســيطرة  السياســية  النخبــة 
متميزة على أجــزاء من االقتصاد، 
يحصــل كل منها على حصة من 

األموال«. 
3 مــن األمثلــة األساســية على 
ذلــك: الواليــات املتحــدة، التــي 
متتلك حرســاً وطنياً يخضع عادًة 
إلى ســلطات الواليات املنفصلة، 
وتشرف عليها احلكومة الفدرالية 
فقــط في ظروف خاصــة، إضافة 
إلــى مروحــة متنوعة مــن قوات 
الشــرطة تخضع إلى مروحة من 
باحلوكمة.  املتعلقــة  الترتيبــات 
يزيد صايــغ باحث رئيس في مركز 
كارنيغــي للشــرق األوســط في 
بيروت، حيــث يترّكــز عمله على 
األزمة السورية، والدور السياسي 
قطاع  وحتّول  العربيــة،  للجيوش 
األمــن فــي املراحــل االنتقاليــة 
العربيــة، إضافة إلــى إعادة إنتاج 
والصراع اإلسرائيلي- السلطوية، 

الفلسطيني، وعملية السالم.
مركز كارنيغي

باتريك فيركوجين

 روتردام 

 ينبغي ألي شــخص ما يــزال متردداً 
بشــأن عواقب االحترار العاملي تغيير 
رأيــه بعد صيــف عــام 2018، الذي 
ســجل أعلى درجات احلــرارة على مر 
التاريخ. وعبر خطوط الطول والعرض 
البعيــدة، تعاني مناطــق كثيرة من 
تأثيــرات التغيرات املناخية واســعة 

النطاق.
في جنــوب الواليات املتحــدة، كانت 
املدن التي اجتاحها إعصار فلورنســا 
في ســبتمبر/ أيلول مــا زالت تعاني 
عندما تسبب إعصار مايكل في املزيد 
من الفيضانات في أكتوبر / تشــرين 
األول. وفي كاليفورنيــا، يصارع رجال 
اإلطفاء من أجل إخمــاد أكبر حرائق 
الغابات فــي تاريخ الوالية. وفي أجزاء 
من أميركا الالتينية، وأوروبا، وأفريقيا، 
الزراعي تدهورا  اإلنتاج  وآســيا، عرف 
ملحوظا بعد أشهر من احلرارة اخلانقة. 
إن الظروف املناخية األكثر اعتداال لم 
تفعل سوى القليل لتخفيف املعاناة. 
وفقاً لــإدارة الوطنيــة للمحيطات 
والغــالف اجلوي، فإن حــاالت اجلفاف 
»املعتدلة« إلى »االستثنائية« تغطي 
املتحــدة. لكن  الواليات  ٪25.1 مــن 
اجلفاف »الشــديد« و »االســتثنائي« 
-أســوأ الفئــات -آخذ في التوســع 

ليشــمل ٪6.3 من البالد، أكثر من 6٪ 
أيلول. وتعاني  في منتصف سبتمبر/ 
املناطق في أســتراليا أيًضا من أسوأ 

موجة جفاف منذ اجليل السابق.
فــي الواقــع، بالنســبة للعديد من 
الناس حــول العالم، تُعد الفيضانات 
واالنهيارات األرضيــة وموجات احلرارة 
اليابان  حالة طبيعية جديدة -صيف 
على ســبيل املثال. وأظهرت دراســة 
الطبية  »بلــوس«  مجلة  في  حديثة 
زيادة فــي الوفيات املرتبطــة باحلرارة 
في الواليات املتحدة مبقدار خمســة 
أضعــاف بحلول عام 2080؛ وتُشــير 
التوقعات بالنســبة للبلــدان األكثر 

فقرا إلى نتائج أسوأ.
لم يعد النقاش بشــأن املناخ يتعلق 
باألســباب: مــن الواضــح أن الوقود 
األحفوري والنشاط البشري يشكالن 
الســببني احلقيقيــني. إن الســؤال 
املطروح اآلن هــو كيف ميكن ملليارات 
األشــخاص والشــركات املعرضــني 
وضمان  بســرعة  التكيف  للخطــر 
أن تظــل مجتمعاتهــم صامدة قدر 
اإلمــكان. حتى إذا متكــن العالم من 
حتقيق هدف اتفاقية املناخ في باريس 
للحد من ارتفاع درجة احلرارة العاملية 
عند درجتني مئويتني فوق مســتويات 
ما قبــل الثورة الصناعية، ســيظل 
التكيف ضروريا، ألن الظروف املناخية 
اآلن. وقد  القاسية أصبحت طبيعية 
بالفعل،  هذا  اجملتمعات  بعض  أدركت 

وأحــرزت تقدًما كبيرًا فــي التكيف 
احمللي. فــي ملبورن )أســتراليا( على 
ســبيل املثال، يعمل اخملططون على 
مضاعفة مظلة األشجار في املدينة 
بحلول عام 2040، وهو نهج من شأنه 
أن يقلــص درجات احلــرارة والوفيات 

الناجمة عن احلرارة.

وباملثــل، في أحمد أبــاد، وهي مدينة 
في غرب الهند تضم أكثر من سبعة 
السلطات  أطلقت  ماليني شــخص، 
األســطح  لتغطية  مهمة  مبــادرة 
العاكــس خلفض درجات  ذات الطالء 
احلرارة فــي »اجلزر احلــارة«، واملناطق 
الشــمس  دفء  التي حتبس  احلضرية 

املدينة مستحيال،  العيش في  وجتعل 
حتى في الليل. هذه ليســت ســوى 
حلول بســيطة من بــني العديد من 
اســتجابات البنيــة التحتيــة التي 
قامــت بهــا اجملتمعات فــي جميع 
أنحاء العالم. لكن التكيف مع تغير 
املناخ ســيعني أيضاً إدارة التداعيات 

االقتصاديــة الطويلة األمد للظروف 
املناخية الشــديدة، وقد بدأت بعض 
الــدول في التعامل مــع هذا الوضع 
بجدية. يجب أيضــا أخذ أزمة نقص 
املياه بعــني االعتبار. وفقــاً لتحليل 
البنك الدولي لعام 2016، ميكن ألزمة 
أفريقيا  في  باجلفــاف  املرتبطة  املياه 
والشــرق األوســط أن تضعف الناجت 
احمللــي اإلجمالــي في هــذه املناطق 
إلى ٪6 بحلــول عام  بنســبة تصل 
مدمرا، خاصة  ذلك  2050. ســيكون 
في املناطق التــي تعاني بالفعل من 
واألزمات  السياســية  االضطرابــات 
سيؤدي  نفسه،  الوقت  اإلنسانية.في 
ارتفاع مســتويات البحــار إلى إحلاق 
أضرار جســيمة باملناطق الساحلية. 
كما ســيكون لالنخفــاض في قيم 
العقارات آثار بعيدة املدى ليس فقط 
أيًضا على  الثروة الفردية، ولكن  على 
للمجتمعات  الضريبيــة  القواعــد 

احمللية والصناعات التي تخدمهم.
أن  للقلق  إثــارة  األكثر  اخملاطــر  ومن 
املنازل والشــركات فــي جميع أنحاء 
العالم ستصبح في نهاية األمر غير 
قابلة للتأمني، بســبب تواتر الكوارث 
املتعلقة باملناخ. وقد حذرت »كالمييت 
وايز« -وهي مؤسســة تعاونية عاملية 
رائدة  تأمــني  شــركات  مــن  تتألف 
تعمل علــى احلد مــن مخاطر تغير 
املناخ -مــن أن العالم يواجه »ضعف 
احلمايــة« ومخاطر مناخية ســنوية 

تبلــغ 100 مليــار دوالر. ال متلــك أية 
منظمة أو هيئــة دولية كل اإلجابات 
على سلسلة التحديات التي أحدثها 
تغير املناخ. لكــن البعض يأخذ أدواراً 
احلكومات  ويدفــع  رئيســية  قيادية 
إلى العمل بشكل  واجملتمعات احمللية 
أكثــر إحلاحاً. تتمثل إحــدى املبادرات 
الواعــدة لتســريع احللــول، والتي مت 
إطالقهــا هذا األســبوع، في اللجنة 
العاملية للتكٌيف، التي يرأسها األمني 
العام الســابق لألمم املتحدة بان كي 
لشركة  املشــارك  واملؤســس  مون، 
واملديرة  غيتس،  بيل  مايكروســوفت 
التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا 
اخلمس  الســنوات  خالل  جورجييفا. 
عشــرة املقبلة، سوف يحتاج العالم 
إلى استثمار حوالي 90 بليون دوالر في 

حتسني البنية التحتية. 
إن كيفية تنفيذ هذه املشاريع، وما إذا 
كانت مصممة بخصائص منخفضة 
الكربــون، ميكن أن يقــود العالم إلى 
مستقبل أكثر مقاومة للمناخ - كما 
ميكن أن يقــوض مصادر الغذاء واملياه 

واألمن في العقود املقبلة.

الرئيــس  فيركوجــن:  باتريــك 
العاملي للتكيف،  التنفيذي للمركز 
ملمارســة  مقيــم  غيــر  وأســتاذ 
التنمية املستدامة في  دبلوماسية 
مركز السياســة البيئيــة الدولية 

واملوارد، بجامعة توفتس.
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دراسة   

شعراصدارات

لن يصلوا أبدا...
هذه القصيدة العتبة هي فضاء نفســي، 
واستعاري تتضح شفراته في اغلب قصائد 
الكتاب األخرى، إذ تتحول شــفرات الفقد، 
واليتم، واخلــرس، والغياب، والهزمية، فداحة 
اجلرح، اخليبة، الى احاالت نفسية ضاغطة، 
يتساكن فيها العطب الوجودي مع عطب 

الذات وهي ترى العالم خائبا، مخذوال..
مؤخرا

لم يعد مبقدورنا الكالم،
ذلك أّن كلماتك وحدها

أصبحت رقية اخللود،
ووجهك الباذخ

لم يعد تعاستنا الوحيدة،
فكلما أمعنا النظر في هذه اخلارطة

لم جند في تضاريسها ما يوحي بالوطن..

الغائب بوصفه حضورا ضدياً
ثنائية الغياب واحلضــور هي جوهر البالغة 
التعبيريــة والتمثيلية في قصائد الصكر، 
بداللة ما ُتيل اليه أو ما تكشف عنه، حّد 
أن تعالق هذه الثنائية بسيميائية العنونة 
يبدو وكأن الشاعر يسعى- من خالله- الى 
اصطنــاع نوع من احلضــور الضدي لغياب 
االب من خالل الرســائل االفتراضية لإلبن، 
واالهــداءات الــى البنت مــرمي، والى )ناصر 
ياسني الصكر(وهي احاالت ملواجهة هيمنة 
املفقــود- األب والوطــن- وعبــر محاولته 
في أنســنة الوجود من خالل سلسلة من 
أنسنة اخلطاب،  وعبر  والصور،  االستعادات، 
بوصفه جوهر اللغة التي يعيشها الكائن 
الشعري والتنطولوجي، أو الى ما تُشير به  

الى وجودٍ ما ميثله األب بغيابه..
في الغياب

حينما ترحل الصور
والوجوه

والوشايات، 
حيث الرمال أقرب ما نستطيعه

واملياه مجرد حكاية
هناك

لن أجد مبررا لنسيانك
سوى أنك 

مجّرة من الذكريات..

لعبة الشــاعر في نزع التأويل عن قصيدته 
يضعها أمام رهان خطيــر، رهان في بنائها 
التصويري، ورهان فــي اختزالها وتواصلها، 
ورهان أن تكــون اجلملة النحويــة املبتورة 
مكتملة عبــر تّولها الى جملــة ثقافية، 
ورهان احتيالها النسقي لتمرير االستعارات 
عبر تقانة التصويــر ذاتها، دومنا احاالت الى 
ما هو فلســفي أو هرمونطيقــي، بداللة 
ما يستحضره الشــاعر من مفردات وصور 
والوحدة،  واحلــزن  واخليانة  واحلــرب  للموت 
وهي شــفرات كنائيــة عن الواقــع الذي 
يعيشــه، والذي يتركــه دومنا)بريد العائلة( 
أو حلظة األب الغائــب، وهي حلظة وجودية 
تدفــع الشــاعر الــى تشــظيتها لتكون 
متثيال اســتعاريا عبــر صباحــات احلروب، 
واألســماء التي تواجه)النســيان( وعبر ما 
تفظه األعضــاء مبتورة، أو عبــر غيابها 
يذهب  حيــث)ال  واملعاني،  التفاصيــل  عن 
أبناؤنا للمدارس( وحيث)يبيعون املناديل في 

مفترقات الضياع(
هــذا التوظيــف االســتعاري هــو اجلوهر 
ولتبرير وظيفة  واحملــو،  للغياب  التعويضي 
الكنايــة العاليــة للمــوت/ الفقد، حيث 
تتشكل في ســياقها بنية ضدية للوجود، 
تتمثلها صــور االطفال واحلرب، الشــوارع 
العطالة  واملفترقــات،  املناديــل  واالمتالء، 
واجلــوع. وحتى قصيدة)ســبايكر( ال تخرج 

عن هذا الســياق، فهي قصيدة الذات التي 
تواجه هاجس الفقد الوجودي، والتي تقترح 
عبر وجع الفقد الكوني في سبايكر تقابال 
تصويريــا يتشــكل عبر مســرحة احلدث، 
مــن خالل حضــور االيتــام الى املشــهد، 
وليكونوا)الكــورس(  منطقهــم،  وعبــر 
التراجديا،  ترديد نشــيد  في  الشكسبيري 
بوصفه مقابال للجحيم، حيث تتحول فيه 

الصوت الى معرفة)يعرفــون( والفكرة الى 
رؤيــا، والعبارة العائمة الــى داللة قصدية، 
وحلظة املــوت الــى تاريخ يختصــر تاريخ 

فجائعنا الوجودية والوطنية..
أحبُّ محادثة االيتام كثيرا،

إنهم بارعون جدا في الرياضيات،
مثال

يعرفون عدد الشهداء
في املقابر اجلماعية

ويعرفون
كم مرة يهبط مالك املوت

في ارض املعركة..

تقانة النثر وشعرية البياض.
تخلى الشــاعر فراس الصكــر في كتابه 
الشــعري من التشكيل الســطري لبنية 
النثــر في قصيدتــه، وانحاز الى شــعرية 
البياض، أو الى شعرية الفراغ، وهي بتقديري 
لعبــة تقترب مــن املغامرة، إذ يســتدعي 
االشــارات  وفعل  والتوهم،  التوقَع  البياض 
وطاقة االحــاالت، تلك التــي ال تقوم على 
اللفظ كما يسميها اجلرجاني، بل  خديعة 
الى طاقة كثافتهــا التعبيرية، والى لعبة 
الشاعر في افتراض حدس املعنى، فالبياض 
هنا يستدعي حدسا لغويا، وحدسا نفسيا، 
وحدسا يستدعي من القارئ تّفزا للبحث 
عن املعنى الغائب، أو عبر استعادته لدالالت 
مفترضة، لها عالقة بهواجسه وخساراته 

واسئلته..
اجلملــة القصيــرة ُتيل الى رؤيــا طويلة، 
يســتعيض فيها الشــاعر عن السطرية 
باالنزيــاح الى الفــراغ او البيــاض، وطبعا 
تخضع هذه االحالة االزاحية الى مرجعيات 
الى  أو  وايديولوجية وســحرية،   نفســية 
توق واســتيهام نحو االكتمــال، وهي جزء 
من غواية كتابة الشــعر نثــرا، إذ ال مناص 
للشــعر- هنا- ســوى وضع لعبة الكتابة 
على وفــق مقترحات قصيــدة النثر، حيث 
القصدية، وحيث التوتر الداخلي والكثافة، 
وهي متثالت تستدعي وعيا بتشغيل البنى 
اللغوية عبر بنيــات اجلملة، وعبر التعاطي 
الشعري واالستعاري مع احملذوف، وااليهامي، 
وهي اشــتغاالت حاول الشــاعر الصكر أن 
يغامر فيها، فيغّيب البناء الســطري متاما، 
وأحضر احملذوف بدالالته واحاالته التي وجدت 

في البياض مجالها البصري والتشكيلي.

علي حسن الفواز
 

قصائد الشــاعر فراس طه الصكر التتمل 
التأويل بوصفه الهرمونيطقي، بقدر ما تبدو 
وكأنها قصائد قريبة من احلياة، مؤنســنة، 
وموحية، يحاول من خاللها الشاعر الوصول 
الى املعنى، أو اللــذة، أو الى الفكرة، وكلها 
والعائلة  الــذات  تفاصيــل تتمحور حــول 
والشهداء، وعلى تقانة)اخلطاب( الذي يفصح 

عن احملذوف من مكنونات تلك التفاصيل.
قصائد كتابه الشعري اجلديد )بريد العائلة( 
الصادر عن دار نينوى للدراســات والنشــر/ 
2018 تتنوع بتنوع ذلــك اخلطاب،  دمشــق 
وبحساســية الشاعر إزاء ما يتبدى في صور 
الفقد/ املوت، وإزاء ما يتبــدى في احلياة من 
صراعات يعيش الشاعر هواجسها، وقلقها 

واسئلتها.
عنوان الكتاب الشعري بداللته السيميائية 
يُحيــل الى فكــرة االنتظار، والــى ما ميكن 
أن تمله مفردة)بريد( من ايحاء، مشــبوكا 
بالداللــة التعريفيــة االســمية  للعائلة، 
ولتوصيــف عالئقها، وكأن محنة الشــاعر  
تقترن مبا يحملــه البريد من حموالت رمزية، 
وعالماتيــة، والتي تُتيح للشــاعر أن ميارس 
املفقود عبر  لعبته اخلطابية في استحضار 
الشــخصي/  املفقود  وترحيلــه من  اللغة، 
األب الى املفقــود العمومي/ العالم، الوطن، 
املــكان، الهويــة، وهي تقابــالت ترتقي الى 
الشعر  التضاد، حيث تتحول لعبة  مستوى 
الى مجال اســتعادي، تعويضي، تتحفز فيه 
تقانة التصوير والتشكيل عبر توتير اجلملة 
القصيرة بوصفه براديغمــا متثيليا للصورة 
القصيرة واملكثفة، حيث تتكشــف مهارته 
في صياغة شــعرية تلك اجلملــة/ الصورة، 
مقابل مهارته في  إتساع رؤيته ملا توحي به، 

أو ما تذهب اليه..
قصيــدة الكتــاب األولــى )بريــد العائلة( 
تتحــّول الى موّجــٍه له داللته فــي االحالة 
الــى موضوعة الفقد، فــكل ما يصطنعه 
الشاعر من اشــارات، ومن وحدات تصويرية، 
يجد صداه في سردنة القص، وفي محاولته 
اســتعادة األب عبــر جملة )ســأروي عنك( 
حيث يتقّنعــه، بوصفه رمزا غامرا للجهات، 
وللعائلة التي فقدت بغيابه لعبة التراســل 
الوجــودي، مقابل االيهام بحضــور صورته 
اليافعة والعالقة في حقائب السعاة الذين 

غالف اجملموعة

عنوان الكتاب الشعري بداللته 
السيميائية يُحيل الى فكرة 

االنتظار، والى ما يمكن أن 
تحمله مفردة)بريد( من ايحاء، 

مشبوكا بالداللة التعريفية 
االسمية  للعائلة، ولتوصيف 

عالئقها، وكأن محنة الشاعر  
تقترن بما يحمله البريد من 
حموالت رمزية، وعالماتية، 

والتي تُتيح للشاعر أن يمارس 
لعبته الخطابية في استحضار 

المفقود عبر اللغة، وترحيله من 
المفقود الشخصي/ األب الى 
المفقود العمومي/ العالم، 

الوطن، المكان، الهوية

فراس طه الصكر .. بريد العائلة وشعرية المحذوف..

عبد الرحيم أبو حسين
  

عــن دار الســاقي صــدر كتابــان )صناعة 
األســطورة( للكاتب عبد الرحيم أبو حسني، 
ملروان  امي(  )اين  ومجموعة شــعرية بعنوان 

مّخول.
   في صناعة األســطورة، واســتند الكاتب 
إلى مصادر لم يسبق اســتعمالها من قبل، 
وال ســّيما مواد األرشيف العثمانّي، ومنحته 
 2013 التركيــة« عام  التاريخية  »اجلمعيــة 
الفخرية إلســهاماته في حقل  العضويــة 

الدراسات العثمانية. 
أســئلة صعبة يطرحها هــذا البحث حول 
عالقــة »املناطــق اللبنانيــة« بالســلطنة 
العثمانيــة. يتمحور الكتاب حــول »التمّرد 
الطويــل« الذي صنــع لبنان الكبيــر، على 
مدى أربعة قــرون في مقاومــة العثمانيني، 
هذا التمــّرد الذي غيبّته املصــادر التقليدية 

اللبنانية.
ملــاذا وكيف حدث هذا »التمّرد«؟ والســؤال 
األهم: من قاده؟ ومــا تأثيره في خلق البيئة 
السياسية والعسكرية التي مّهدت لنشوء 
»متصرفية جبل لبنان« املفترض أنها املدخل 

لقيام لبنان الكبير؟
يقّدم هذا الكتاب قــراءة خاّصة عن كيفّية 
تشّكل لبنان مستنداً إلى مصادر لم يسبق 

استعمالها من قبل، والسّيما مواد األرشيف 
العثمانّي.

عبد الرحيم أبو حســني أســتاذ فــي دائرة 
التاريــخ في اجلامعــة األميركية في بيروت 
منذ عام 1982. عمل أســتاذاً زائراً في عدد 
من اجلامعات األميركية والعربية، وهو مرجع 
فيما يخص بالد الشام في العهد العثماني. 
امــا كتاب اين امي فحاز جوائز عّدة، تُرجمت 

مختارات من أشــعاره إلى عدة لغات منها 
اإلنكليزية واإليطالية واألملانية والفرنسية.

ول شــاعر فلســطيني. حاز عّدة  مروان مخُّ
جوائز، منها جائزة الشــعر عن ديوانه »أرض 
الپاسيفلورا احلزينة« كأحد أفضل اجملموعات 
الشباب  الفلسطينيني  للشعراء  الشعرية 
في جميــع أنحاء العالم، ضمــن احتفالية 

»القدس عاصمة للثقافة العربية« 2009.
لم أُعْد أريُد سالًما

وال وطًنا يسكُن في دولتني،
إلهي!... أِعْدني إلى الّصحراِء من فضلِك

واْمُح احلدودَ اّلتي علَّبتني وشّوهْت
وجَه الّطبيعِة في الّذاكرة.

َهْب لي بالدًا مالذًا؛
ناقًة وحّبَتْي مترٍ تكفيانِِني – بعيًدا

عــن الّتكنولوجيا – يا إلهــي! كي أعيَش ال 
ألحيا كَمن 

مّروا مرورَ الكرام على الّسعادة

»صناعة األسطورة«.. حكاية »التمّرد الطويل«
في جبل لبنان .. و«أين امي« اصداران عن دار الساقي

تراثيات

شوقي عبد األمير
 

منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة أن 
ينشر هذا الكتاب على حلقات في 
الزميلــة » الصباح اجلديد » واليوم 
يســرني ان اصنع بني يدي صديقي 
وزميلي العزيز اسماعيل زاير رئيس 
التحرير » مجلة لقمان » وهو كتاب 
اعداده ست  في  اســتغرقت  الذي 
سنوات وقد جاءت فكرته من غياب 
رافــد مهم من روافــد ادبنا ولغتنا 

وهو » النثر اجلاهلي » 
املفارقــة الكبيــرة تكمــن في أن 
ولو مجزأ  اجلاهلي وصلنا  الشــعر 
فــي عدد مــن الكتــب واملعلقات 
والدواويــن، اما النثر فال يوجد حتى 
كتاب واحــد يجمعه، علما ان كان 
منتشــرا جدا وميأل اســواق وحياة 
يؤكد  االســالم كمــا  قبل  العرب 
العرب لكنهم  املؤرخــني  ذلك كل 

لم يجمعوا هــذا النثر ولم يعتنوا 
به وظل متفرقــا مبعثرا في كتب 

التاريخ 
مــن هنا تأتــي اهميــة جمع هذا 
التراث العظيم ونشــره في كتاب 

خاص به .
بالطبــع ان عدم االهتمــام بالنثر 
قبل االســالم يفسر بنظريات عدة 
اصعب  باعتباره  شــكلي  بعضها 
للحفظ على الذاكرة الشــفاهية 
ولكن هــذه احلجة واهية وال تكفي 
واملســألة مرتبطة بظهور االسالم 

واملوقف من االدب قبله

شافع بن كليب الصدفي
يتكهن بظهور النبي

 قــدم على تبع اآلخــر ملك اليمن 
قبل خروجه لقتال املدينة شافع بن 
كليــب الصدفي وكان كاهنا فقال 
لــه تبع هل جتد لقــوم ملكا يوازي 
ملكي قال ال إال ملك غســان قال 

فهل جتد ملكا يزيد عليه قال أجده 
لبار مبرور ورائد بالقهور ووصف في 

الزبور فضلت
أمته في الســفور يفــرج الظلم 
بالنــور أحمد النبــي طوبى ألمته 
حني يجي أحد بني لؤي ثم أحد بني 
قصــي فنظر تبع في الزبور فإذا هو 

يجد صفة النبي 

سطيح الذئبي يعبر رؤيا
ربيعة بن نصر اللخمي

 ورأى ربيعــة بن نصر اللخمي ملك 
اليمن وقد ملك بعد تبع اآلخر رؤيا 
هالته فلم يدع كاهنا وال ساحرا وال 
عائفا وال منجما من أهل مملكته إال 
جمعه إليه فقال لهم إني قد رأيت 
رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني 
وبتأويلها قالــوا له اقصصها  بها 
إني  قال  بتأويلهــا  نخبــرك  علينا 
إن أخبرتكــم بها لــم أطمئن إلى 
خبركم عن تأويلهــا فإنه ال يعرف 

تأويلها إال من عرفها قبل أن أخبره 
بها فقال له رجــل منهم فإن كان 
امللك يريد هذا فليبعث إلى سطيح 
وشــق فإنه ليس أحد أعلم منهما 
فيها يخبرانه مبا ســأل عنه فبعث 
إليهما فقدم عليه ســطيح قبل 
شق فقال لـه إنـي قـد رأيـت رؤيـا

بها  فأخبرني  بها  وفظعت  هالتني 
فإنــك إن أصبتها أصبــت تأويلها 
قال أفعــل رأيت حممة خرجت من 
ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت 
منها كل ذات جمجمــة فقال له 
امللك مــا أخطأت منها شــيئا يا 
ســطيح فما عندك فــي تأويلها 
فقال أحلف مبا بني احلرتني من حنش 
ليهبطن أرضكم احلبش فليملكن 
مــا بني أبــني إلى جــرش فقال له 
امللك وأبيك يا ســطيح إن هذا لنا 
لغائط موجــع فمتى هو كائن أفي 
زماني هــذا أم بعده قال ال بل بعده 
بحني أكثر من ســتني أو ســبعني 

ميضني من السنني قال أفيدوم ذلك 
من ملكهم أم ينقطــع قال ال بل 
ينقطع لبضع وسبعني من السنني 
ثم يقتلــون بها أجمعني ويخرجون 
منها هاربني قال ومن يلي ذلك من 
قتلهم إخراجهــم قال يليه إرم ذي 
يزن يخرج عليهم من عدن فال يترك 
أحدا منهم باليمن قال أفيدوم ذلك 
من ســلطانه أم ينقطــع قال بل 
ينقطع قــال ومن يقطعه قال نبي 
زكي يأتيه الوحي مــن قبل العلى 
قال وممن هذا النبي قال رجل من ولد 
غالب بن فهر بــن مالك ابن النضر 
يكون امللك في قومه إلى آخر الدهر 

قال وهل للدهر من آخر قال
نعم يوم يجمع فيه األولون واآلخرون 
فيه  ويشقى  احملسنون  فيه  يسعد 
املســيئون قال أحق مــا تخبرنا يا 
سطيح قال نعم والشفق والغسق 
والفلق إذا انشــق إن ما أنبأتك به 

حلق.

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

غالف الكتاب

حسين نهابة

كيف المرأة أن تغزوني بهذة البساطة؟
كيف لها أن تعيد ترتيب كريات دمي

بحسب ألوان ِمزاجها؟
كيف لِك أن تفتحي وتغلقي مساماتي 

بحسب 
طقوس أنوثتك؟ 

كيف تفرّدِت مبّد فراش عطرك املسائي
عند هيكلي الغارق في صلواته؟

من قال لِك أني ربان السفن املنهكة
وإنِك مرفئي املنشود؟

من قال لك أن شفتيَّ لهما ذاكرة فالح
فهبطِت عليهما كمطرِ صيفي؟ 

من علمك هذا البيان كي ترمي بسحر 
كلماتك

في غار اعتكافي
وتعلقيني، نبياً يتلمس أبجدية أنوثتك

بتنسِك راهب وحيد؟
أنِت أيتها الهابطة علّي من فراديس العشب

والسنابل
واملستوية على صدري، بيدر قمح

هل تتوقعني بأن أنساِك يوماً؟ 
هل تظنني بأن رجالً مطعوناً بعينيك، مثلي

قادرا على نسيانِك؟

عيناك آخر َمطافي
وما قبلهما هباء

وما بعدهما خواء
وما بينهما حياتي

فيهما بدايتي
ومنهما نهايتي، 

ومابني يديِك أتأرجح أنا، 
طفل نسي الزمان فطامه
فظل متعّلقاً بِك كسوار.

حبيبتي التي ليست لي
ُمذ رحيلِك 

وأنا أنتظر شمس النهار
فال تأتي،

ُمذ رحيلِك
وأنا ألثغ بإسمِك كالصغار

أشم عطر ثوبك مثلهم متاماً
كي أستطيع ان أنام،

ومثلهم أحلم بِك 
أما تأتني لي وفي سلتِك 
رغيف حب، ودزينة أقمار؟

أيتها البعيدة إالّ عن قلبي
ليس في جعبة العمرالّ نهار 

ادخرته لعيدك
فعودي

وال تبخلي بذاك النهار.

ربان السفن الُمنهكة 
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* وماهــي األســباب التي دعــت قيادة 
البارزاني ملعاداة االحتاد الوطني؟

- كما تبني الحقا فإن هؤالء ودون وجود أية 
ذريعة أو سبب معني حاربونا وقاتلونا ثالث 
مرات متتالية. املرة األولى حني إستهدفوا 
مفــرزة إبراهيم عــزو وعزت شــنكالي 
و  وقاسم محمد  وعبدالرحمن شنكالي 
رفاقهم وعددهم 37 كادرا، وكان هذا عددا 
ضخما في تلك الفتــرة من بداية الثورة، 
فلم يصل عــدد امللتحقــني بالثورة في 
كل أنحاء الســليمانية الى 30 شخصا. 
املرة الثانية جاءت بعد توقيع إتفاقنا مع 
مســعود في دمشــق وعدت حينها الى 
كردستان بعد وصول األسلحة من رفاقنا 
بكردستان تركيا وأرســلنا مفرزة بقيادة 
حسن خوشناو لتسلمها، ولكن القيادة 
املؤقتة نصبت لهم كمينا وقتلوا 8-9 من 
البيشمركة وأخذوا أسلحتهم وسجنوا 
رفاقا آخرين معهــم، ثم نفذوا جرميتهم 
مبساعدة أفراد عشــائر كردية في اجلانب 
اخملابرات  وعمالء  جواســيس  من  التركي 
التركيــة )ميــت(، وكذلك مــن االغوات 
والرجعيني الذين جترءوا بالقول "األسلحة 
لنا، والــرؤوس جلماعة البارزانــي". واملرة 
الثالثة حني قاموا بتنفيذ مجزرة هكاري 
وال أريد اخلوض بتفاصيلها ألنها نشــرت 
بكراس أصدره نوشــيروان والذي يتطابق 
مع وجهة نظري في التعبير الصادق عن 

تلك الكارثة.
لثالث مرات متتالية حترشــت بنا جماعة 
القيادة املؤقتــة وقاتلتنا، ولذلك لم يكن 
امامنا بد ســوى املواجهة ندا لند، وقلنا 
ماداموا اليكفون عــن محاربتنا في كل 
منطقــة يتواجدون فيها، ســنحاربهم 
نحن أيضا فــي مناطق نفوذنــا، وهكذا 
طردنا فلولهم من مناطق كركوك و أربيل 
و السليمانية وحصرنا وجودهم مبنطقة 
بهدينان فقط، و بدأنا بتنظيم أنفســنا 
في احملافظات الثالث هذه، وشكلنا فيها 
قوات البيشمركة وحققنا تقدما تدريجيا 
في أغلب مناطق كردســتان.وكان مقتل 
علي عســكري والدكتور خالد والشيخ 
حسني و رفاق آخرين من البيشمركة مثل 
حسن خوشــناو وإبراهيم عزو ورفاقه قد 
أحدث فراغا كبيــرا بصفوفنا وكان لكل 

ذلك تأثير كبير على إنعزالنا عنهم.
ويبــدو أنهــم أدامــوا نفــس العالقات 
املشــبوهة التي كانت لهم في السابق 
مــع األطــراف اخلارجية، فعلــى اجلانب 
اإليراني كان جهاز )الســافاك( يبني لهم 
مقرات فــي هورامان ودزلي وسردشــت، 
ويســاعدهم في حربهــم ضدنا رغم أن 
إيران كانت ملزمة بتنفيذ معاهدة اجلزائر 
مع العراق، فبحســب تلك املعاهدة كان 
علــى إيــران أن متتنع متاما مــن تقدمي أي 
دعم لنشــاط جماعة القيــادة املؤقتة، 
ولكن يبدو أنها إتفقت ســرا مع العراق 
لبث الفتنة بيننا ودفعنا للقتال الداخلي 
بكردســتان كي ننشــغل بقتل بعضنا 
بعضا وال تتاح لنا الفرصة لقتال النظام 
العراقي، وإال كيــف ميكن إليران أن تدعم 
قوات البيشــمركة للتحــرك واإلنطالق 
أراضيها وهناك معاهدة بينها  من داخل 
وبني العــراق تنص على وقف دعم أي من 

القوات املعارضة ضد احلكومة العراقية.
كما يجــب أن ال نغفل عن املســاعدات 
التركية  التي قدمها جهاز اإلستخبارات 
)ميت( للقيادة املؤقتة ضد الثوار، ســواء 
فــي القضاء علــى مجموعــة إبراهيم 
عزو، أو مســاعدتها في مجــزرة هكاري، 
فبالتأكيــد كانــت هناك عالقــة تعاون 

متينة بني الطرفني.
وأظهــرت الرســالة التــي بعثهــا املال 
مصطفــى للرئيــس االميركــي جيمي 
كارتر أنهم مازالوا علــى عالقة باميركا 
والدول اجملاورة وأن األمر يفوق مجرد تعاون 
إنساني، بل هي عالقة تبعية مفضوحة 
وواضحــة ال ميكــن إعتبارهــا عالقــات 

طبيعية بني قوتني سياسيتني.
لقــد كان املال مصطفى يعتبر نفســه 
حلد تلــك اللحظة جزءا من السياســة 
االميركية، حتى انه أشار في تلك الرسالة 
الى أنه يعادي الشيوعية، وأنه قام بالثورة 
ضد الشيوعيني وحكم عبدالكرمي قاسم 
ألن قاســما كان شــيوعيا.وطبعا هذه 
اإلدعــاءات لــم تكن لها أي أســاس من 
الصحة والهــدف منها هو احلصول على 
املساعدة من االميركان ولذلك أشار في 
رســالته "أنه يحتاج الى مســاعدتهم، 
وأنه )أي البارزاني( هومحل ثقة الشــعب 

وزعيمهم طوال خمسني سنة"  الكردي 
ويخاطب كارتر قائــال "أنا أعطيك ثقتي 
وأنت إستغللها ملســاعدتنا كي ننهض 

من جديد"!
وتبني رسائل أخرى أرسلها املال مصطفى 
الــى أشــخاص عديدين والتي نشــرت 
معظمهــا فــي الصحف اإلســرائيلية 
أنه جدد إتصاالتــه باالميركان عن طريق 
)ســتيبان ســوالرتزي( رئيــس اللوبــي 
املتحــدة،  الواليــات  فــي  الصهيونــي 
وعــن طريقه أيضــا وجــه التحية الى 
قــادة إســرائيل وناشــدهم بعدم قطع 
وأعتقد  عنــه،  الســابقة  املســاعدات 
بأن العالقــة كانت مســتمرة بني قيادة 
البارزانــي وجهــاز اخملابرات اإلســرائيلي 
)املوســاد( وأنهم خصصوا له مساعدة 
مالية شهرية بقيمة خمسني ألف دوالر 
باإلضافة الى تقدمي األســلحة والذخائر 
لهم وفتح دورات تدريبية داخل إســرائيل 
مبشاركة مسعود وإدريس وعدد كبير من 
الكوادر لتشكيل جهاز الباراسنت والتدرب 
على أعمال التجســس والتخابر، وكنت 
على يقــني حينذاك بأن تلــك العالقات 
لم تنقطــع، وإال ما الداعــي لكل ذلك 
العداء املســتحكم من قيــادة البارزاني 
ضد اإلحتــاد الوطني في بدايــات إندالع 
املثال، كانت  الثورة اجلديدة؟فعلى سبيل 
اخلالفات التي نشــأت بني قيادة البارزاني 
وجنــاح املكتب السياســي فــي وقتها 
سببها األســاس هو ما روجوه عن وجود 
عالقة بيننا وبني احلكومة العراقية آنذاك، 
ولكن اعالن الثورة اجلديدة من قبل اإلحتاد 
الوطني ضد النظــام وزجه لكل طاقاته 
وشعبه بســاحة املواجهة  في وقت هم 
هربــوا من املواجهة، هو دليل واضح على 
دحض تلك اإلفتــراءات واألكاذيب بوجود 
عالقــة بيننا وبــني احلكومــة العراقية. 
والســؤال الــذي يطرح نفســه هنا هو 
ثوارنا  الثورة اجلديدة وقتلوا  "ملاذا عارضوا 

وطاردونا"؟
كانت القيادة املؤقتة تتعاون مع السافاك 
وميت ومخابرات الــدول األخرى من أجل 
إخمــاد ثورتنا بكردســتان، وهذا املوقف 
يعود الى ســبب أساســي وهو إعتقاد 

عائلة البارزاني بأن كردستان هي ملكهم 
وحدهــم وال يجب أن تنطلق أية حركة أو 
ثورة إن لم يكونوا هم قادتها! حتى أن املال 
مصطفى قال ذات مرة "إذا نهضت يجب 
أن ينهض الشــعب معي، وإذا جلســت 
عليهم أن يجلسوا"! وكان املال مصطفى 
في عالقاته و تعامله مع اميركا وإسرائيل 
وإيــران يريد أن يقول لهــم "بأن مفاتيح 
كردستان بيده هو وحده، وأن الشعب حتت 
إمرته متى قال لهــم إنهضوا ينهضون، 
وإذا قال لهم اجلســوا يجلســون، وبناء 
عليه يجب أن ال تقوم أية جماعة باحلركة 
أو الثــورة من دون موافقتــه وعائلته"؟! 
كما يجب حســب وجهة نظــر العائلة 
البارزانية أن ال تقود الثورات الكردستانية 
جماعــات تقدمية دميقراطيــة أو ثورية 
تنهي دورهم العشائري، فال يسمح ملثل 
هذه اجلماعــات أن ترفع راية الثورة وتقود 

الشعب للكفاح.
ولهذه األســباب إنقادت جماعة القيادة 
املؤقتة كالعميان حلــرب اإلحتاد الوطني، 
ولذلــك حتملوا هــذه املرة بــكل وضوح 
ودون مواربة كامل املســؤولية التاريخية 
إلندالع القتال األخــوي واحلرب الداخلية 
أمام  حقيقتهم  وظهــرت  بكردســتان، 
النــاس وأمام القوى الوطنيــة العراقية 
املعارضــة في تلك الفتــرة واملؤطرة في 
التجمــع الوطنــي العراقي الــذي أدان 
وبشدة تصرفات ومواقف القيادة املؤقتة 

وحربها الداخلية.

* وما كان رد فعلكــم لتلك التصرفات 
من القادة املؤقتة؟

- في احلقيقة بادرنــا كما قلت بطردهم 
من مناطقنــا، رغم أننا لم نكن نرد ذلك. 
ففي الســنة األولى لم نتحرك ضدهم 
وخاصة أنهم كانــوا مهزومني ومنبوذين 
من الشــعب بعد إسقاطهم ثورة أيلول، 
لنا لتوجيه ضربة  واألجواء كانت مهيئة 
إليهم، وخاصة أن الشــعب عموما كان 
ضدهــم بســبب مســؤوليتهم بإذابة 
الثورة، ولكننا لن نفعل شيئا، بل إلتزمنا 
باملباديء األساســية لثورات الشــعوب 
وقلنا، بأن العصر احلالي هو عصر الثورات 

الوطنيــة والدميقراطيــة، وأن مثل هذه 
الثورات ال تقاد والحتقق أهدافها بقيادات 
عشــائرية أو برجوازية، بل بقيادة جديدة 
من املثقفني وطالئع اجملتمع.حتى اننا نأينا 
بأنفســنا من ذكر املال مصطفى ســلبا 
وإيجابا الى أن إبتدءوا هم بالقتال وخاصة 
أننا بعد إستشــهاد إبراهيم عزو وحسن 
خوشــناو تأكدنا من نواياهم الســيئة 
وســعيهم إلراقة دمائنا والــى اإلقتتال 
الداخلــي، عندها أصدرنــا بيانا أوضحنا 

فيه احلقائق للشعب.

القيادة املؤقتة

* وهــل كانت هناك أيــة إختالفات بني 
القيادة املؤقتة و قيادة البارزاني؟

- بعــد فترة مــن تأسيســها تعرضت 
القيادة املؤقتة الى عدة مشــاكل، فقد 
إدعــت بأنها ليســت تابعــة أو منقادة 
للعائلة البارزانيــة، ولكن املال مصطفى 
الرئيس كارتر بصفته  الى  ذيل رســالته 
الكردستاني،  الدميقراطي  للحزب  رئيسا 
وهكذا لم يســتطيعوا أن ينكروا رئاسة 
البارزاني حلركتهم، وظهرت احلقيقة حني 
أراد ســامي عبدالرحمن أن يستفيد من 
البارزاني ويشــكل حزبا مبساعدة  عائلة 
من مسعود وإدريس، أو في أسوأ األحوال 
ينشــق عنهم ويشكل حزبا جديدا. ومن 
جهتها أرادت عائلة البارزاني التي فشلت 
في قيادة احلزب والثورة، أن تستغل سامي 
لتطرح نفســها هذه املرة بثوب تقدمي 
وحتت إسم آخر بغية إحياء احلزب مجددا 
باإلستعانة ببعض الشخصيات والكوادر 
املثقفة، وهكذا إســتغلوا سامي وبعض 
الشخصيات األخرى لتقوية احلزب، وبعد 
أن حتقق لهم ذلك طردوا سامي ومن معه، 
البارزانية تعتبر  العائلــة  أن  وثبت بذلك 
احلزب الدميقراطي الكردستاني مؤسسة 

تابعة لها يديرونها كيفما شاءوا.

* دعنا نعــود الى بداية إنطــالق الثورة 
اجلديدة بكردستان و دور اإلحتاد الوطني 

في الداخل و اخلارج؟
- حني إندلعــت الثورة إلتحــق بنا عمر 

دبابة وعلي عسكري والدكتور خالد كما 
بينت سابقا، ثم جاء عمر دبابة موفدا من 
احلكومة، ثم حدثت تطورات مهمة داخل 
الثورة. وفي احلقيقــة لم نكن مقتنعني 
بتلــك الفترة بهــذه القفزة الســريعة 
والتطور احلاصل، وخاصة إلتفاف كل هذا 
العدد الكبيــر حول الثورة، فقد كان ذلك 
احلشــد الكبير يحملنا أعباء ال طاقة لنا 
بهــا ويخالف اخلطة التــي أعددناها من 
خارج كردســتان للشروع بالثورة، فكانت 
خطتنــا تقضــي أوال بتشــكيل مفارز 
مســلحة صغيرة ال يتجاوز عدد أفرادها 
عن 15 شخصا، وأن يتم تشكيل 20-10 
مفرزة بهــذا العدد في كل محافظة من 
محافظات كردستان، وتنحصر مهماتها 
األساســية بتوعيــة الناس وتشــكيل 
داخل  مجموعات مسلحة جوالة منهم 
مناطق كردســتان، ثم نوجه إهتماماتنا 
نحو تشــكيل تنظيمــات احلزبية تقوم 
بالتوعيــة وتهيئة الناس لدعــم الثورة 
اجلديدة لتتمكن قيادة الثورة تدريجيا من 
إســتيعاب املئات ثم اآلالف من املقاتلني.

والى حــني حتقيق ذلك تعمل قيادة الثورة 
على تأمني السالح والذخيرة واإلمكانيات 
املادية وأجهزة الالسلكي واإلذاعة، ولكن 
خــروج الدكتور خالد وعمــر دبابة وعلي 
عسكري ووصول كل تلك األعداد الكبيرة 
فجر الوضــع وعرقل خطتنا وفرض علينا 
واقعا جديــدا، فمن جهة كنا ســعداء 
إللتحاق كل هذا العــدد بنا وإزدياد أعداد 
امللتحقــني باجلبال، ومــن جانب آخر كنا 
منزعجني خاصة عن طريقة هذا التدفق 

العشائري والفوضوي نحونا.

تأسيس احلركة االشتراكية 
الدميقراطية الكردستانية

* باســم أي تنظيم إلتحــق بكم عمر 
دبابة و علي عسكري؟

اإلشــتراكية  )احلركــة  إســم  - حتــت 
قرروا  فقد  الكردســتانية(،  الدميقراطية 
إحلاق حركتهم باإلحتاد الوطني، وكان ذلك 
أحد شــروط عمر وعلــي والدكتور خالد 
كي يتســنى فيما بعد لرســول مامند 

وصالح اليوسفي ومن معهما لينضموا 
الى اإلحتــاد الوطني ويكونــوا جزءا منه. 
وفــي احلقيقة لم نكــن راضني عن ذلك، 
فقــد كانت خطتنــا هي جعــل اإلحتاد 
الوطني تنظيمــا جماهيريا كبيرا واحدا 
يســتوعب العصبة كتنظيم ماركسي 
دميقراطية  شــخصيات  وكذلك  لينيني 
ثوريــة أخرى، أي أن يكــون هناك تنظيم 
موحد، ولكن مجــيء هؤالء األخوة فرض 
علينا واقعا قبلناه على مضض، وخاصة 
أن هؤالء إتفقوا في الداخل بهذا الشــأن 
مــع آرام وجماعة العصبــة. وحني جاء 
عمر دبابــة إلينا في دمشــق وإجتمعنا 
نحــن القيادة معه قلنا لــه بأننا راضون 
بإنضمام احلركة اإلشتراكية الدميقراطية 
إلينا، ولكننا طلبنا منهم أن يغيروا إسم 
احلركة على إعتبار أن )احلركة اإلشتراكية 
الدميقراطيــة( هي إســم حلــزب عراقي 
آخــر، أضف الــى ذلك أن هــذه األحزاب 
اإلشــتراكية الدميقراطية ال تخوض عادة 
الكفاح املســلح وهي على خالف عميق 
مع احلركات الشــيوعية، ولذلك فإن هذا 
اإلســم غير مقبــول في بلدنــا، ولذلك 
غيروا اإلســم الى )احلركة اإلشــتراكية 
الكردســتانية( وإشــترطنا عليهــم أن 
يقبلوا ببرنامج ومنهاج وسياسات اإلحتاد 

الوطني.
فــي هــذه الفترة أرســل إلينــا صالح 
اليوســفي بيد صــالح بدرالديــن بيانا 
أصــدروه فــي الداخــل بإســم احلركة 
اإلشــتراكية الكردســتانية ووضعهــا 
بداخــل غــالف أصفر، ولذلك ســميناه 
تنــدرا بـ)الرســالة الصفراء(قرأنــا فيه 
بعــض املبادئ اإلصالحيــة حيث طرحت 
بلغة معتدلــة جتاه احلكومة خاصة حني 
يتطرق الى "أن هذه ليست ثورة بل حركة 
مســلحة للدفاع عن النفــس جلأ إليها 
املواطنون مرغمني للدفاع عن أنفسهم، 
وفتح الباب على مصراعيه ألية إتفاقات 

أو مصاحلة مع احلكومة".

* وما كان رأيكم جتاه ذلك البيان ككل؟
- أعتبرنــاه بيانا ســيئا ال يتفق وال يعبر 
عن مواقفنا رغم أن صالح بدرالني نشــره 

في اخلارج بإســمنا، وكتبنــا لرفاقنا في 
الداخل بــأن تلك التوجهات خاطئة وغير 
صحيحة، كذلك إمتنع رفاقنا باجلبل عن 

نشر البيان.

* إذن لــم يبق اإلحتاد الوطني موحدا، بل 
تفرق الى أجنحة عدة؟

-نعم هــذا صحيح، حتول اإلحتاد الى ثالثة 
أجنحة.العصبــة واحلركة اإلشــتراكية 
واخلط العــام، وأقصد باخلط العام أولئك 
األعضاء املنتمني الى اإلحتاد الوطني وهم 
ليســوا في أي مــن التنظيمني اآلخرين. 
وهكذا أعلننا الثورة عام 1976 وأرســلنا 
عددا كبيرا من رفاقنا الى داخل كردستان 
في العام التالــي. وكان يفترض أن أعود 
أنا أيضا الى كردســتان خالل عام 1977، 
وحتقق ذلك بعد أن عقدنــا إجتماعا مع 
العراقي  الوطنــي  التجمع  فــي  األخوة 
وســافرت لعدة مــرات الى ليبيــا للقاء 
القيــادة الليبية وتلقيــت منهم وعودا 

باملساعدة والتعاون معنا.

مساعدات ليبيا

الليبيــة  * وهــل كانــت املســاعدات 
مشروطة أم بغير شروط؟

- لم نتسلم تلك املســاعدات أصال، ألن 
الرائد عبدالسالم جلود زار بغداد حينذاك 
وعقد إتفاقا مع صدام حسني أهم نقاطه 
هي عدم تقدمي أي دعم للحركة الكردية، 
وبقرار منه منعت املســاعدات عنا، رغم 
أن الليبيني وعدونا باملســاعدة قبل إعالن 
الثورة بل أنهم قالوا بأنهم سيحســبون 
البيشمركة كجزء من اجليش الليبي من 
حيــث تخصيص ميزانية لهــم و رواتب 
شــهرية، و احلق أقــول أن العقيد معمر 
القذافــي كتب بخط يــده على طلباتنا 
هامشــا يقول فيه "نفذوا جميع طلبات 

أخي جالل طالباني".
وبــذل بعــض أصدقائنا هنــاك جهودا 
إلطالق تلك املســاعدات منهــم أبوبكر 
يونس وأبوزيــد عمــر دردة، واحلاج أحمد 
شحاتة وسالم بوشريدة والعقيد صالح 
الدريكي، ولكن لألســف لم يوافق الرائد 
عبدالســالم جلود على ذلك، وحني بدأنا 
الثــورة كان الدعم مقطوعــا عنا متاما 

وخاصة مساعدات العقيد القذافي.
لقد كانــت للعقيد القذافــي تصورات 
سياسية تقدمية حول املسألة الكردية، 
وعبر في مناسبات متعددة عن آرائه جتاه 
هذه املســألة، وقال بصراحة ووضوح “ان 
الشعب الكردي له وطنه اخلاص ويسمى 
بكردستان ولهذا الشعب احلق في التحرر 
والوحدة وتأســيس دولته املستقلة في 
الشــرق األوســط جنبا الــى جنب مع 
الشــعوب األخرى مــن العــرب والترك، 
وتعــرض إلنتقادات عديدة من األوســاط 
املواقف لكنه  الشوفينية بســبب هذه 
لم يبــال، وهو حقــا كان أول رئيس لبلد 
عربي يؤمن بالوجود الكردي وحقه بتقرير 

املصير والتحرر ووحدة األمة الكردية.
وكانــت للحركــة الكرديــة عالقات مع 
بعــض احلكومــات العربيــة، حتى مع 
ســوريا لم تكن عالقتنا بهذا املســتوى 
الكــرد وحقه في  بحيث تؤمــن بوحدة 
التحرر واإلســتقالل، بل بنيــت العالقة 
على أســاس أن احلكومــة العراقية هي 
حكومة رجعية وعدو مشترك لنا ولهم 
وعلى هذا األساس نناضل معا إلسقاط 
هذا النظام. أما عالقتنــا مع ليبيا فقد 
كانت تســتند الى رؤى وأسس سياسية 
وآيديولوجية تعتمد نظرية القذافي فيما 
يتعلق بحقوق القوميات، ويقول "ان الكرد 
أمة ولها احلق في التحرر واإلســتقالل " 
واملهــم أنه لم يعبر عــن رؤيته هذه في 
اخلفاء فحســب، بل أعلنها بكل وضوح 
وأشــار إليها في كتاباتــه، وحتدث بهذا 
املوقف في مؤمترات صحفية عديدة منها 
مؤمتره املشــترك مع بولنت أجاويد رئيس 
الوزراء التركي وكذلك في قصر الكرميلني 
مبناسبات  وكررها  بريجينيف  الرئيس  مع 

أخرى كثيرة.

* بوقف تلك املساعدات الليبية، كيف 
تصرفتم ومن أين حصلتم على األموال 

الالزمة إلدارة شؤونكم؟
- لقد إعتمدنا على شــعبنا في الداخل 
وعلى أنفســنا، ودبرنا أحوالنا باملساعدة 
الضئيلة من سوريا والتي لم تكن تكفي 
ســوى تأمني حاجات مقرنا بسوريا. على 
كل حال حتملنا الوضع فــي البداية، ثم 
رويدا رويدا حتســنت أحوالنــا املادية بعد 

إستمرار وتقدم نضالنا.

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 42

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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أبوزيد عمر دردة عبدالسالم جلود

أظهرت الرسالة التي بعثها المال مصطفى للرئيس االميركي جيمي 
كارتر أنهم مازالوا على عالقة باميركا والدول المجاورة وأن األمر 

يفوق مجرد تعاون إنساني، بل هي عالقة تبعية مفضوحة وواضحة 
ال يمكن إعتبارها عالقات طبيعية بين قوتين سياسيتين.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور 
املنتخب  دعــم  الــى  ريــاض،  احمد 
العراقي في نهائيات كاس امم اســيا 
بكــرة القــدم 2019 التــي أنطلقت 
اول أمس في دولة االمــارات العربية 

املتحدة.
وقال رياض ان املنتخــب يؤدي مهمة 
الوقوف  اجلميع  على  ويتوجب  وطنية 
الهدف  لتحقيــق  ومؤازرتــه  معــه 
ونأمل من  املهمــة،  لهذه  األســمى 
رئيــس اجلمهورية ورئيســيّ مجلس 
الــوزراء  والنــواب وجميــع  الــوزراء 
واملســؤولني وأعضاء البرملان العراقي 
ومعنوياً  ماديــاً  ودعمه  الوقوف معه 
سعياً لتحقيق النتائج االيجابية ورفع 
اسم العراق عالياً في احملافل الدولية، 
ً إال  مبينا ان الــوزارة لن تألــوا جهدا
ووضعته في خدمة املنتخب العراقي 
الفيتنامي  نظيــره  ســيواجه  الذي 
يوم غــدٍ الثالثاء، في اولــى مبارياته 
ضمن منافسات نهائيات اسيا.. وبني 
املنتخبات  الــوزارة تدعم جميــع  ان 
اخلارجية، ما  واالندية في مشاركاتها 
ينعكس إيجاباً علــى النتائج كونها 

جميعاً متثل الوطن.
اجلماهير  والرياضة  الشباب  وزير  ودعا 
الى  أيضاً  الرياضية ووســائل االعالم 
الوقوف مع الالعبني وشحذ هممهم 

ورفع معنوياتهم لتحقيق ما مطلوب 
منهم ال سيما في املباراة األولى امام 
الذي  الفوز  وحتقيــق  فيتنام  منتخب 
ســيكون مفتاحا للوصول الى الدور 
الثاني. وأوضح رياض ان هذه املناشدة 
والدعوة حتمل فــي مكنونها الكثير 
من اآلمال واألحالم من اجل التكاتف 
والوصــول إلى مراحــل متقدمة في 
فرصة  وســتكون  البطولة،  نهائيات 
مثاليــة لتأكيــد الهويــة الوطنية 
وتعزيــز االنتماء والتكاتــف بني ابناء 
الوطــن الواحد الذين يأملــون تكرار 
مثل تلك الفرحة التي حصلت بالفوز 
بكأس آسيا 2007 وكلنا ثقة بـ أسود 
الرافدين. ويســتعد املنتخب العراقي 
بقوة ملباراته األولى، في بطولة آســيا 
.. وتســود  2019، أمام فيتنام، يوم غدٍ
املنتخب،  إيجابية معســكر  أجــواء 
خاصةً بعد عــودة الالعب املؤثر، علي 
حصني، إلى التدريبــات، عقب غياب 
أن يكون حصني  املؤمل  لإلصابة.ومن 
جاهزًا، خلوض مباراة اليمن، بحســب 
تقرير طبيب املنتخب، قاسم اجلنابي. 
الرافدين  أســود  معنويــات  وتبــدو 
بأحســن حال، كما شــهدت حركة 
ا  الطيران من العراق إلى اإلمارات، زخمً
العراقية،  توافد اجلماهير  كبيرًا، جراء 
لدعم منتخبها في بطولة آسيا.وقد 
أشــاد املدرب، سريتشكو كاتانيتش، 
بهذا التوافد، ووصف اجلمهور العراقي 

بأنه «عاشق لكرة القدم»، 

األسود تالقي فيتنام غدًا

العبيدي يناشد الرئاسات الثالث بدعم الوطني في نهائيات آسيا
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falahalnasser@yahoo.com

ســجل املنتخب األردني الشقيق في مستهل 
أحداثها  اجلاريــة  القــارة  بنهائيات  شــوطه 
ً مهمــا عندما اطاح  في اإلمــارات، أمس، فوزا
املدافــع املتقدم،  بالكنغر األســترالي بهدف 
أنس بن ياســني العب النادي الفيصلي، الذي 
حصل على جائزة أفضل العب في املباراة التي 
شــهدت توهج حارس املرمــى العمالق، عامر 
ً منيعاً امام هجمات  شفيع، عندما وقف سدا
الكنغارو، ســيما الالعب، تــوم روجيك، العب 

سيلتيك األسكتلندي.
املباراة، اكدت علو كعب كرة األردن، فاملنتخب 
األسترالي، املتخم باحملترفني، املوزعني في شتى 
دوريات أوروبا الكبرى، فكان العبي األردن، ياسني 
الرواشدة  البخيت، وخليل بن عطية، ويوسف 
الذين شــكلوا ضغطاً على املرمى األسترالي، 
فيما بنى ســواتر الدفاعــات احملكمة معتمدا 
على سالم العجالني وفراس شلباية ورفاقهم 
الذين أثبتــوا كفاءة ومقدرة علــى التنظيم 
واإلداء املتميز في أولى مباريات منتخب بالدهم 
باحملفل القــاري، اذ يتوقع اخلبراء أن يكون لألردن 
حضور إيجابي أفضل في النسخة احلالية في 

ضوء ما أفرزته مباراتهم االولى. 
بالتأكيد ان أول 3 نقاط، تعد ثمينة، بل مهمة 
ملنتخب األردن الشــقيق بقيادة مدربه احملترف 
البلجيكــي فيتال بوركلمانــس، يتطلع بثقة 
لتحقيق النجــاح في املباراتني املقبلتني اللتني 
سيواجه فيهما سوريا يوم اخلميس 10 اجلاري، 

ثم فلسطني في 15 منه.
في حني، كانــت مباراة االفتتاح، ســجاالً بني 
البلد املضيــف، اإلمــارات، والبحرين، فاألخير 
تقدم بهدف، محمــد الرميحي، ثم أدرك األول 
التعديل بركلة جــزاء، وان كانت حملت كثير 
من اللغط، لكن جرأة الصفارة األردنية، كانت 
حاضرة، فاشار، أدهم مخادمة، إلى نقطة اجلزاء 
اثر ملــس الكرة ليد املدافــع البحريني، محمد 
مرهون، ليسجل أحمد خليل هدف حفظ ماء 
الوجه لإلمارات قبل دقيقتني من نهاية املباراة 
ولينقذهم من الفخ في لقاء األفتتاح لنهائيات 
البطولة بنســختها الـ 17 الذي ضيفه استاد 

مدينة زايد الرياضية مساء أول أمس.
يقــول الصحفــي اإلماراتي، عمــران محمد: 
زاكيروني وعد في املؤمتر بأن الصورة ستتحسن، 
وأن املســتوى في قادم املباريات ســيتغير، وأن 
«األبيض» ســيكون مختلفاً، وهــذا ما نريده.. 
هنــاك من حتدث عــن التشــكيلة والطريقة 
واألســلوب، وأجزم أن املعنيني ســيعرفون أين 
كان اخللل، سيطرنا ولكن لم نصنع الكثير من 
الفرص، وهاجمنا ولكن لم نكن بتلك اخلطورة، 
وفي داخلنا لدينا قناعة بأن مســتوانا أفضل 
ً فنياً أجمل مما  مــن ذلك، وأن في جعبتنا رصيدا

شاهدناه في اليوم األول.

جانب من املباراة الودية ملنتخبنا الوطني امام فلسطني

أبو ظبي ـ وكاالت:

حصد املنتخب األردني 3 نقاط ثمينة في 
مستهل مشواره ببطولة كأس أمم آسيا 
املقامــة حاليا باإلمــارات، بتغلبه أمس 
على نظيره األسترالي، بنتيجة (1-0)، في 
املباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن 
زايد بنادي العني.ووضع الفوز على حامل 
لقب البطولة، األردن في صدارة املشهد 
باجملموعة الثانية التي تضم أيضا سوريا 

وفلسطني.
فيما، ضرب املنتخب الهندي بقوة عندما 
حقق الفوز الكبير على نظيره التايالندي 
باربعة اهداف مقابل هدف واحد حلساب 
اجملموعــة االولى التــي اقيمت أمس في 

ملعب استاد آل نهاين في نادي الوحدة.
ل منتخــب اإلمارات،  مــن جانبه، ســجّ
ً مع نظيره  صاحب الضيافة، تعادالً مثيرا
(1-1) أول أمس ضمن  البحريني بنتيجة 

افتتاح منافسات كأس آسيا 2019.
علــى ملعــب مدينــة زايــد الرياضية 
بأبوظبــي، ترجــم منتخــب البحريــن 
أفضليتــه طيلة اللقاء بهدف الســبق 
بقــدم مهاجمــه محمــد الرميحــي 
(78) قبــل أن يتمكن أحمــد خليل من 
تعديــل النتيجــة لإلمارات مــن ركلة 
املنتخبان  (88).وينتمي  «جدليــة»  جزاء 
اإلماراتــي والبحريني للمجموعة األولى 

التي تضم أيضاً تايالند والهند.
نفســه   ،(1-1) بنتيجة  التعــادل  فرض 

الذي  على لقــاء اإلمــارات والبحريــن، 
جمعهمــا أول أمس،على ســتاد مدينة 
زايد الرياضية، فــي افتتاح بطولة كأس 
آسيا لكرة القدم.. وكان التعادل مرضيا 
ولم  اإلمارات،  منتخــب  األرض  لصاحب 
يكــن مزعجا للبحريــن، وإن كان األخير 
فوت على نفســه فرصة اخلــروج فائزا 
حيث تلقت شــباكه هدف التعادل من 

ضربة جزاء في الدقيقة 88.
وبعد التعــادل، فإن املنتخبــني ميتلكان 
فرصة قوية للتأهل لــدور الـ16، خاصة 
والهند. تايالند  تضــم  أن مجموعتهما 
ويسلط التقرير التالي الضوء على أبرز 5 

مشاهد في هذه املباراة املثيرة:
جنح منتخب اإلمارات في إنقاذ نفســه 
من خسارة شبه محققة، عندما حصل 
على ضربــة جزاء ثمينة، فــي الدقيقة 
88، حيث ملست الكرة يد العب البحرين 
األردني  للحكم  محمد جاسم.ويحسب 
أدهم اخملادمة، قراره الصحيح باحتساب 
ضربة اجلزاء، بفضل وقوفه النموذجي في 
أرض امللعب، ومنها سجل البديل أحمد 

خليل، هدف التعادل الثمني.
بالصورة  اإلمــارات  لم يظهــر منتخب 
املتوقعة في مبــاراة االفتتاح، وقد بدت 
أداء  آثار الضغوط النفسية ظاهرة على 
وحتركات العبيه، بحكم أن البطولة تقام 

على أرضهم ووسط جماهيرهم.
وافتقد العبو اإلمارات لإلعداد النفســي 
املناسب قبل املباراة، مما أفقدهم التركيز 
والــروح القتالية، وجتلى ذلــك في عدة 

فرص لم تستثمر، تقدمتها فرصة علي 
مبخوت في الشوط الثاني، عندما سدد 
الكــرة بعيدا عن املرمــى وهو يقف في 

موقف منوذجي للتسجيل.
قبل املبــاراة، صبت التوقعــات لصالح 
اإلمــارات ليكــون أقــرب للفــوز، إال أن 

شــجاعة املنتخب البحرينــي والعزمية 
واالندفاع الذي تسلح به العبوه مكنهم 

من إحراج صاحب األرض.
وجاءت الفــرص البحرينية أكثر وأخطر، 
وكان أبرزها تسديدة علي جعفر وأتبعه 
بعــد ذلــك محمــد ســعد الرميحي، 

لكن خالد عيســى تألق فــي التصدي 
للمحاولتــني لتبقى الكفــة متعادلة.

سرعان  الرميحي  ســعد  محمد  ولكن 
ما عوض تســديدته، حيــث توج جهود 
البحرين بهدف الســبق مستغالً حالة 
الذهني لدفــاع اإلمارات.أهدر  الشــرود 

لهدف  ذهبية  فرصة  احلمادي،  إسماعيل 
محقق للمنتخــب اإلماراتي في الدقائق 
األولى من الشــوط األول، حيث تســلم 
كــرة منوذجية من زميلــه علي مبخوت 
ليجد نفســه بوضعيــة انفراد.احلمادي 
ســدد الكرة بــدون تركيز لتمــر بجوار 
القائم، ولو متكن من وضعها في شباك 
احلارس البحريني ســيد شبر علوي، لرمبا 
شاهدنا سيناريو مختلفا للمباراة. عانى 
املنتخبان من عقم هجومي واضح، فرغم 
نواياهمــا الهجومية املبكــرة، إال أنهما 
عانيــا من محدودية اخليــارات، وصعوبة 
بناء الهجمة الناجحة والفاعلة، وتكررت 
مشــاهد الكــرات املقطوعــة وإن كان 
منتتخب البحرين أفضــل حاال في هذا 

اجلانب.
وظهر واضحا ســوء اللمســة األخيرة 
ووجدا  للطرفني،  الهجومية  للمنظومة 
العمق،  االختراق من  صعوبة في عملية 
قبل أن ينجحا في وضع حد لهذا العقم 
في الدقائــق الـ12 األخيرة مــن املباراة 

والتي شهدت تسجيل الهدفني.
ووجه قصي بن عبد العزيز الفواز، رئيس 
االحتاد الســعودي لكرة القــدم، تهانيه 
لألشــقاء في دولة اإلمارات لنجاح حفل 
افتتاح كأس آســيا 2019، مشــيرا إلى 
أن البداية أعطــت انطباعا رائعا بتقدمي 

نسخة مميزة للحدث القاري الكبير.
وأكد رئيس االحتاد الســعودي، أن تنظيم 
التي  النســخة  اإلماراتي لهذه  االحتــاد 
يشــارك فيهــا 24 منتخبــا ألول مرة، 

يؤكد ما توليه قيــادات الدولة للرياضة 
والشباب، وما تضطلع به الهيئة العامة 
للرياضــة بقيادة اللــواء محمد خلفان 
الرميثي من اهتمام بالــغ لترجمة رؤية 
الدولــة، وما يقدمــه االحتــاد اإلماراتي 
برئاسة مروان بن غليطة من عمل ناجح.

وأشــار الفواز إلى أن االستعدادات التي 
قدمتها اللجنة املنظمة، وحفل االفتتاح 
املشــاركة  املنتخبات  أن  يؤكــد  املميز، 
واجلماهير الرياضيــة واإلعالم في القارة 
موعودين ببطولة مميزة ألكبر نسخة في 

تاريخ كأس آسيا.
وأعرب رئيس االحتاد السعودي عن أمنياته 
بــأن يواكب اجلهود املبذولــة جناحا فنيا 
يؤكد ما وصلــت له الرياضــة في قارة 
ً أن االحتاد السعودي وضع  آســيا، مؤكدا
كافة إمكانياته في خدمة األشــقاء في 
االحتاد اإلماراتي لكرة القدم للمساهمة 
في جناح االستضافة. من جانبه، يستعد 
طاقــم التحكيم البحرينــي، إلدارة أول 
مباراة له، في بطولة آســيا 2019، والتي 
ســتجمع كوريا اجلنوبية مــع الفلبني، 

اليوم االثنني ، ضمن اجملموعة الثالثة.
ــا  وســيكون نــواف شــكر اهللا حكمً
للســاحة، ومعه ياسر تلفت، كمساعد 
، إلى  أول، ومحمــد جعفر، كســاعد ثانٍ
جانب احلكم الرابع األردني، أحمد مؤنس.

وسيشــغل احلكــم الســعودي، تركي 
اخلضير، وظيفة احلكم املساعد اإلضافي 
األول، برفقــة احلكم املســاعد اإلضافي 

الثاني، األردني أدهم مخادمة.

تعادل مثير بين اإلمارات والبحرين في أفتتاح كأس آسيا 2019

نشامى األردن يقهرون الكنغر األسترالي .. والهند يضرب بقوة

تقرير

فرحة العبي املنتخب االردني بالفوز

توزيع اجلوائز

مناقشة واقع عمل املوهبة الرياضية

 2:00 ظهراً

 4:30 عصراً
7:00 مساًء

مفكرة اليوم

الصين ـ قيرغيزستان
كوريا ج ـ الفلبين

إيران ـ اليمن

نهائيات أمم آسيا

بغداد ـ رافـد البدري*
لتأســيس    98 الذكرى  مبناســبة 
جيشنا الباســل اقام نادي الهدف 
مهرجاناً  بالشــطرجن  التخصصي 
تخللته  النادي  قاعــة  رياضياً على 
بطولــة الشــطرجن اخلاطف، حيث 
شارك في البطولة 44 العباً والعبة 
العمرية،  الفئــات  مختلــف  ومن 
وتوج الالعب محمــد صبري بلقب 
البطولــة جامعــاً 7 نقــاط وهي 
ان متكن  بعــد  الكاملة،  العالمــة 
مــن الفــوز بجميع اجلــوالت التي 
خاضها، وحــل الالعب حميد خلف 
ثانياً برصيد 6 نقاط، وجاء ســعيد 
عبــاس ثالثاً وبنفــس الرصيد من 
النقاط، وحتدث سامي عباس رئيس 
العراقي  االحتاد  وعضو  الهدف  نادي 
للعبة قائــالً: تزامناً مع الذكرى 98 
الباسل  العراقي  جيشنا  لتاسيس 
ودحــره لقوى الشــر والظالم، فقد 
نظم نادينا مهرجاناً احتفالياً بهذا 
الذكرى العزيــزة على قلوب جميع 
العراقيــني، متثلــت باقامة بطولة 
الفئات  وجلميع  اخلاطف  بالشطرجن 
وجرت  واالنــاث،  للذكور  العمريــة 
حســب النظام السويسري فيشر 
من 7 جوالت، زمن اجلولة 3 دقائق مع 
اضافة ثانيتني لــكل نقلة منجزة، 
اغلبهم  44 العبــاً  فيها  وشــارك 
ابطال العراق الســابقني، والبعض 
منهم من متابعــي اللعبة والذين 
شــاركوا في اغلب البطوالت التي 
البطولة  ان  النادي، مضيفاً  اقامها 
الالعبني  ً بني  تنافساً كبيرا شهدت 
تتوضح صورة  لم  املشاركني، حيث 
البطل اال في اجلولــة االخيرة، بعد 
ان تســاوى اكثر من العب بالنقاط، 
ولكن اجلولة االخيرة حسمت هوية 
البطل، عباس اشاد بجميع املدربني 
الذين اشــرفوا على تدريبات العبي 
نادي الهدف وعلى مدى الســنوات 

املاضية ومنهــم امجد علي وخالد 
خضير وعــادل علي جــالل وحيدر 
عبدالغني واملدربني املصريني سامح 
صادق واحمد اخملتــار، والذين قدموا 
خدمات جليلة لهذا النادي العريق، 
اعداد  في  الفعالة  ومســاهمتهم 
وكان  املوهوبني،  الالعبني  من  اجيال 
لهــم االثر الكبير في دعم ونشــر 
ثقافة اللعبة في بلدنا، اضافةً الى 
تواصلوا مع  الذيــن  الالعبني  تكرمي 
بطوالت نــادي الهدف اخلاصة، كما 
قام النادي وفي سابقة غير مالوفة 
بتكرمي جميع العبيــه الذين مثلوا 
النادي في بطوالت العراق، والالعبني 
التفوق  اوسمة  على  الذين حصلوا 
التي  االخيــرة  العرب  في بطولــة 
اقيمــت في تونــس ، وهن ســارة 
سامي  ونبا  عباس  وسالي  مسعود 
وطيبــة مهدي والالعــب زيد عالء، 
ً ان هذا املهرجان الســنوي  مؤكــدا
ســنوياً،   ً تقليــدا ســيكون  االول 
ً لهذا اليوم العظيم الذي  استذكارا

ميثل تاسيس جيشنا الباسل.
مثنيــاً علــى جميع اجلهــود التي 
بذلــت في اجنــاح هــذا الكرنفال 
الكبيــر والبطولــة التــي اقيمت 

املشــرف  ومنهم  هامشــه،  على 
العام ضمير جبار موسى ومسؤول 
برنامــج ســويس ماجنــر، وحكام 
عباس  محمــد  الدولي  البطولــة 
والدولي ســعد محســن الكناني 

واحلكم ريهام سعد محسن.
حفل  اقيم  البطولــة  نهايــة  في 
االختتام وتوزيع اجلوائز على الفائزين 
بحضــور رئيــس النــادي واعضاء 
الهدف،  لنــادي  االداريــة  الهيئــة 
وامني الســر محمد عباس واالمني 
املالي منقذ رشــيد، حيث مت توزيع 
االولى  باملراكز  الفائزين  اجلوائز على 
وهم: الالعــب محمد صبري املتوج 
والالعب  نقــاط،   7 برصيد  باللقب 
حميد خلف الذي احرز املركز الثاني 
برصيــد 6 نقاط، والالعب ســعيد 
عباس صاحب املركز الثالث برصيد 
6 نقاط ايضاً، فيما جمع 7 العبني 5 
نقاط احتلــوا فيه املراكز من الرابع 
وحتى املركزالعاشــر وهم: حسون 
ناجي وغســان محمد علي وعصام 
نعـــمة ومؤمن ضياء وامجد عالء 
واسماعيل ابراهـــيم وجنم عبـــد 

ضيول. 
*املنسـق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

محمد صبري يتوج بلقب 6 كانون الثاني بالشطرنج
بغداد ـ الصباح الجديد:

العراقي  وقع العــب املنتخــب 
ونادي ريزا سبور التركي، ضرغام 
إسماعيل، على كشوفات فريق 
الشــرطة، لتمثيله في املرحلة 
الــدوري املمتاز. املقبلــة مــن 

وأكد إســماعيل في تصريحات 
صحفية، أنه وقع بشكل رسمي 
عقد انضمامه لفريق الشرطة، 
مع  بالتراضي  بعد فسخ عقده 
فريق ريزا ســبور التركي، ليعود 

من جديد للدوري العراقي بعد 3 
سنوات في املالعب التركية.

بالعودة من  وأعرب عن سعادته 
جديد الرتداء قميص الشــرطة 
الــذي يعــد البيــت األول الذي 
انطلق من خالله إلى النجومية، 
متمنيــا أن يكون له دور إيجابي 
في مساعدة زمالئه في الوصول 

حللم التتويج بلقب الدوري.
وأشار إلى أنه حصل على الضوء 
الذي  الطبي  الكادر  األخضر من 

أشــرف علــى إجــراء العملية 
اجلراحية له للعــودة من جديد 
للمالعــب، بعــد فتــرة غياب 

طويلة.
وأوضح أنــه انخرط في تدريبات 
الفريــق منذ أكثر مــن 10 أيّام، 
للوصول للجاهزية التامة، قبيل 
للمالعب،  جديــد  مــن  العودة 
أمـــرها  ســيكون  والـــتي 
نيبوتشــا  الفني،  املدير  بـــيد 

يوفوفيتش.

ضرغام إسماعيل ينضم رسميا للشرطة

نيابة عــن املدير العــام لدائرة 
واحملافظات  االقاليــم  شــؤون 
جابر  طالــب  الشــباب  بوزارة 
املدير  معاون  استقبل  املوسوي 
العــام مديــر قســم املوهبة 
حســن   ســوالف  الرياضيــة 
خبيري الوزارة  د. شامل كامل- 
مستشار االحتاد االسيوي لكرة 
القدم- وداوود العزاوي يرافقهما 
املوهبة  قســم  مدير  معــاون 
الرياضية لكــرة القدم الكابنت 
احمــد جمعة وعقــد اجتماع 
عمل معهما بحضــور مديري 
املوهبة  لرعاية  الوطنية  املراكز 
الرياضيــة ومعاونيهــم فــي 

االلعاب كافة.
 وجرى خالل االجتماع بحث واقع 
عمل تلــك املراكز و ابرز مالمح 
خطتهــا التدريبية الســنوية 
املعتمدة للعام احلالي ٢٠١٩من 
اللجنــة االستشــارية  قبــل 
الوطني  املركــز  فــي  العليــا 
الرياضيــة،  املوهبــة  لرعايــة 

والرؤى واآلفاق املستقبلية التي 
الوطنية  املراكز  يحملها مديرو 
ازاء  الرياضية  املوهبــة  لرعاية 
مســتقبل عمــل مراكزهــم 
وسبل ازاحة املعرقالت التي قد 
تعترض سبيل ذلك.  كما جرى 
االتفاق على تنظيم اجتماعات 
ولقاءات عمل دورية بني اجلانبني 

حتقيقــاً  لهذه االهــداف التي 
تصب مبجملها في اطار خدمة 
املوهــوب الرياضــي ورعايتــه 
غاية  بأعتباره  االمثل  بالشكل 
املوهبة  رعاية  وهدف مشــروع 

الرياضية بالوزارة.
االقاليــم  شــؤون  إعــالم 

واحملافظات

بحث اآلفاق المستقبلية لعمل
مراكز الموهبة الرياضية

نعم.. القادم أجمل



حاورها سمير خليل:

 من مدينة احلدباء، ام الربيعني حيث 
ولــدت وترعرعــت، وبرغــم غربتها 
وبعدهــا عنها، مازالــت هذه املدينة 
عنــوان حنينها، حالهــا حال الوطن 

االم. 
حباها اهلل موهبة اخلط العربي، أدرك 
والدهــا إمكانيتها وهــي بعمر أربع 
ورعايتها.  بتشجيعها  فقام  سنوات 
بــدأت بكتابة اخلط العربي بشــكل 
علمي عند اخلامســة مــن عمرها، 
وتتلمــذت حينها على يــد اخلطاط 
العراقــي املعروف يوســف ذنون في 

مدينة املوصل.
 انتقلت لدراســة فــن اخلط العربي 
لتصل مرحلة االختصاص بإشــراف 
أكبــر أســاتذة اخلط العربــي، أمير 
اخلط العربي حامد اآلمدي في تركيا، 
ابراهيم  العربي ســيد  وعميد اخلط 
في مصــر، فحصلت علــى إجازتني 
باخلط العربي، وهي في العاشرة من 
عمرها، فكانت أصغر خطاطة مجازة 

في العالم.
املعارض  مــن  بالعديــد   شــاركت 
واملسابقات منذ كانت في السادسة 
من عمرها وكان الفــوز باملركز األول 

من نصيبها دائما. 
جنة عدنــان املوصلي اليوم خطاطة 
عامليــة تعيش فــي نيوزيلنــدا، لها 
القدرة على الكتابة بكلتي يديها في 

آن واحد وبالكفاءة نفسها.
 تخصصت في خط الطغراء والثلث 

وجلي الثلث. 
نالت لقب أصغر خطاطة عاملية وهي 
في العاشــرة من عمرها ولها اعمال 
كثيرة في االمــارات العربية املتحدة 

ونيوزلندا.

 *ما الذي شــد جنة عدنان الى هذا 
الفن؟ 

ورقيه  وعظمتــه  - شــدني جماله 
التحدي،  من  نوعــا  وصار  وصعوبته، 
منذ طفولتــي احببت اجلمال، وقررت 
ان اغور في اعمــاق هذا العالم ألجد 

ذاتي هناك.

* انت تعيشني في بيئة تختلف عن 
بيئتنــا العربية، كيف يتذوق الناس 
في نيوزلندا ما تسطرين من حروف؟ 
- نعــم، هــي بيئة تختلــف جملة 

وتفصيال عن ذوقنا العربي وتعلقنا 

باحلروف العربية كجمال اخلط، وأذكر 
ان لدي اصدقــاء نيوزلنديني معجبني 
مبهارتــي فــي جتويــد اخلــط، لكن 
حيطانهم تخلو من لوحات تشــبه 
تلك التي تزيــن حيطان بيتي، فغالبا 
نرى انهم يعلقون لوحات رســم، الن 
اخلــط االجنليزي ال يعــد فنا ميكن ان 
يعلق على اجلــدران، في حني ان اخلط 
العربي له هيبته ورهبته على اجلدران.

* اي انــواع اخلطــوط االقــرب الى 
ذائقتك وجتدين نفسك فيه؟

الثلث،  -اجد نفســي في خط جلي 
اصعب انواع اخلطوط، واكثرها جماال، 
وكذلك الطغراء، انا اجد نفسي وذاتي 
وراحتــي  ومتعتــي 

النفســية في هذا اخلــط، برغم انه 
عمل مرهــق، ويحتاج الى صبر كبير، 
وحاملا وجدت نفســي جزء منه صار 
 ."DNA"يدخــل حتى في حمــض الـ

نعم الى هذه الدرجة.

*هــل لنــا ان نتعــرف علــى اهــم 
اعمالك؟ 

- اهــم وأضخــم أعمالــي اخلطية 
كان نابعــا مــن أثر غربتــي وحنيني 
لبلدي ومتســكي بعروبيتي، بدأت به 
عام 2014 مشــروع فريــد من نوعه، 
"مشــروع خرائط الوطــن العربي"، 
آليات  بعمل مخطوطات  قمت  حيث 
الدول  خرائــط  شــكل  على  قرآنية 
العربية كاّفــة، ولوحة أخرى خلارطة 

الوطن العربي الكبير، هذا فضال عن 
لوحات فنية أخــرى ألماكن تاريخية 
و دينية في العراق كملوية ســامراء، 
و منارة احلدباء فــي املوصل، وبعد ان 
انتهيــت من هذا املشــروع، حصلت 
على اجازة ثالثة في اخلط العربي من 
اســتاذي االول املوصلي يوسف ذنون 
حفظه اهلل ســنة 2015 وهي اجازة 

تقدير عليا.
وعلــى ضوء هــذا، دعيت الــى دولة 
االمارات العربيــة املتحدة في كانون 
2016 إلقامة معرض  االول من عــام 
شــخصي ملشروع )مشــروع خرائط 
الوطــن العربي( مبناســبة املهرجان 
الدولي للفنون االسالمية الذي اقيم 

في مدينة الشارقة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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البــوب  مغنيــة  قــررت 
بريتني ســبيرز،  األميركية 
حفالت  سلســلة  إلغــاء 
فــي الس فيغــاس لتهتم 
وكان  املريــض.  بوالدهــا 
يفترض بنجمة البوب التي 
التسعينيات  في  اشتهرت 
وطبعت  األلفيــة،  ومطلع 
الشــباب،  من  كامال  جيال 
شــباط  فبراير  في  تبدأ  أن 
املقبل سلسلة من احلفالت 
الس  كازينوهات  أحــد  في 
عرض  إطــار  في  فيغــاس 

"دومينايشن".
وســائل  عبــر  وكتبــت 
"لن  االجتماعي  التواصــل 
أحيــي حفــالت فــي إطار 
دومينايشن.  اجلديد  عرضي 
األولوية  إعطــاء  اختــرت 

لعائلتــي". وأوضحت: قبل 
والدي  أدخل  قليلة  أشــهر 
ميــوت.  وكاد  املستشــفى 
موضحة "سأكرس طاقتي 
لعائلتــي".  اآلن  كاملــة 
هــذه  سلســلة  وكانــت 
احلفالت فــي الس فيغاس، 
ســبيرز  لبريتني  الثانيــة 
في  أحيت  أن  ســبق  حيث 
املدينــة عروضا بني  هــذه 

العامني 2013 و2017.

كشــفت جنمــة هوليوود 
الشــهيرة نيكول كيدمان 
عن اقتراب املوســم الثاني 
 Big Little من مسلســل 
Lies وذلك خالل حفل توزيع 
جوائــز CNN. ومــن املقرر 
املسلســل  عرض  يبدأ  أن 
على قناة HBO في شــهر 
يونيو حزيــران املقبل، وفقا 
IndieWire ، ولــم  ملوقــع 
يكشــف بعد عــن تاريخ 
محدد للبدء بعرضه. وتدور 
أحداث السلسلة الدرامية 
بأجــواء شــاطئ البحــر 
الهادئة في مونتيري، بوالية 
كاليفورنيا، وتستكشــف 

املشــكالت التي يواجهها 
األفراد املتميزون، وتشــمل 
املشاركني  املمثلني  قائمة 
نيكول  املسلسل  هذا  في 
ويزرسبون،  وريس  كيدمان، 
وشــايلني  ديــرن،  ولــورا 
وآدم  كرافيتز،  وزوي  وودلي، 

سكـوت.

قــال املمثــل الكوميــدي 
كيفن هــارت إنه يفكر في 
العدول عن قــراره االعتذار 
عن تقدمي حفالت األوسكار 
مقدمــة  عبــرت  بعدمــا 
إيلني  الشــهيرة  البرامــج 

ديجينرس عن تأييدها له.
حفل  لتقدمي  اختياره  وبعد 
2019 اعتــذر هارت عن هذا 
العــرض لالنتقــادات التي 
تعرض لها بسبب تغريدات 
على  وتنطوي  قدمية كتبها 

مناهضة املثليني جنسيا.
خالل  ديجينــرس  وقالــت 
في  هــارت  مــع  مقابلــة 
إيلــني  )ذي  برنامجهــا 
ديجينرس شو( إنها اتصلت 
مؤخــرا بأكادمييــة فنــون 

متنح  التي  السينما  وعلوم 
جوائز األوسكار للدفاع عن 

هارت.
ديجينــرس،  وأضافــت 
التــي  األكادمييــة  أن 
تنظــم احلفــل ردت بأنها 
ستشعر"بســعادة غامرة، 
إذا قدم هــارت احلفل الذي 
سيذاع على الهواء مباشرة 

يوم 24 فبراير شباط."

بريتني سبيرز

كيفن هارت

نيكول كيدمان

أخبــارهــــــــــم منذ طفولتي احببت جمال الخط
ورقيه فغرت في أعماقه

الخطاطة الموصلية المغتربة جنة عدنان: 

جنة عدنان

ذكرياتي مع السيد الهاشمي

حسين الصدر 

- 1 - 
آملني وصــول نبا وفــاة العالــم الكبير ايــة اهلل العظمى 
الســيدمحمود الهاشمي )الشاهرودي( مساء يوم االثنني 16 
ربيــع الثاني 1440 هـــ )24 /12 /2018 ( بعــد صراع مرير مع 
املرضالعضال الذي اشــتدت وطأته عليه ولــم يتركه حتى 

فارقاحلياة .
- 2 - 

عاش الســيد الهاشــمي اليتم في صغره، فقــد رحل ابوه 
عنهذا الكوكب في وقت كانت األنظار مشــددة اليه ليكون 
فياملســتقبل واحداً مــن املراجع الكبار في احلــوزة العلمية 
ُه املرحوم الســيد  فيالنجف األشــرف، وتــواله بالرعاية عمَّ

حسينالهاشمي – وهو من جّتار بغداد - .
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ولم يستمر طويال في دراسته في املدارس الرسمية فاجتهالى 
طلب العلم فــي احلوزة العلمية في النجف وبالفعلباشــر 
مهماته العلمية واستطاع ان يطوي املراحل الدراسيةبتفوق

- 4 -
اال أنَّ شــهرته بــني العلماء لــم تبرز اال من خالل دراســته 
عنداالمام الشــهيد ايه اهلل العظمي الســيد محمد باقر 
الصدررضوان اهلل عليه، فقد كان الرجل الثاني في مدرسته 
بعدالســيد كاظم احلائري الــذي كان كبير تالمــذة االمام 

الشهيدالصدر .
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وبعــد هجــرة الســيد احلائري فــي أوائل الســبعينات من 
النجف ،أصبح املرحوم السيد الهاشــمي ابرز تالمذة االمام 

الشهيدالصدر وأكثرهم قربا منه .
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وقــد عظم في عني الســيد الصــدر كثيرا حــني بلغه انه 
عانيمرارة التعذيب الشــديد وابى ان يســجل على نفســه 
اعترافاكانت الســلطات القمعية تريد انتزاعه منه بطرقها 
الوحشــيةاملعروفة حيث كانوا يريدونه ان يعترف بان السيد 
الصدر هورئيس حزب الدعوة اإلســالمية ليتم االجهاز عليه 

في هذهالتهمة .
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وفــي الســبعينات مــن القــرن املاضــي اصــدر الســيد 
الهاشميكتابه )تعارض األدلة( وفي احلقيقة لم يكن الكتاب 
اال صورةباهــرة ملا ميلكه االمام الشــهيد الصدر من عبقرية 

ونبوغ فيعلم األصول .
وأذُكــر اّني قلــت للمرحــوم العالمة الشــيخ محمد جواد 

مغنيةاّن الكتاب هو للخاصة فقال بل خلاصة اخلاصة ..!!
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وحــني صدر الكتاب املذكور قرضته بقصيدة نشــرت كاملة 
فيديواننــا املطبوع في مصر )لقاء على ضفة الشــعر( وجاء 

فيها
جهودك يا محمود خلدها الدهُر

وبارََك ابداعاِت منهِجَك الِفْكُر
فيا بن )علٍي( واملآثر َجّمٌة

وقد ضاق عن تبيانها العدُّ واحلصُر
.....

وليس عجبا أْن نراك ُمحّلقا
فاستاذُك العمالُق سيُدنا الصدرُ

وما الصدر اال أمة في علومه
فدعني َفَمْن )زيد( هناك ومن )عمرُو(

اليه انتْهت أعباُء ديِن محمٍد
وبالصدرِ َعْن شرِع الُهدى يُدفع الُضرُّ

ً اذا َخطَّ سطراً كان فصالً ُمخّلدا
وفِي كلِّ قلٍب ُخطَّ ِمْن ُحبِّه َسْطُر

- 9 -
وفي نهاية السبعينيات من القرن املاضي كانت الدالئل تشير 
الى ان الدكتاتورية الغاشــمة ماضية فــي طريق املواجهة 
الســاخنة مع املرجعية الصاحلة الرشــيدة متمثلة باالمام 
الشــهيد الصدر، لتنتهي باغتياله وحرمــان االمة كلها – ال 

العراق وحده – من بركات تلك القيمة احلضارية الكبرى.
وهنا أوعز السيد الصدر الى تلميذه الهاشمي مبغادرة العراق 

والتوجه الى )ايران( ليكون املمثل له هناك .
وفي جلســة الوداع ، يقول الســيد محمود – ناولني االمام 

الصدر )ظرفاً( كان يحتوي على رسالة مهمة وشهادًة أهم :
أما الرســالة فقد كانت تشــير الى أنَّ السيد الهاشمي هو 
الوكيل املطلق لالمام الصــدر ، واّن على وكالئه في مختلف 
دول العالم الرجوع الى الســيد الهاشــمي وتســليمه ما 

يجتمع لديهم من احلقوق الشرعية ...
وأما الشهادة األهم :

فهي االجــازة اخلطية والتصريح باالجتهاد املطلق للســيد 
محمــود وذلك مالم يكن الســيد الهاشــمي قد طلبه من 

االمام الصدر .
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وكان الســيد الهاشــمي يتحرج من االخبار عن تلك االجازة 
وهذا ما قام به كاتب السطور للعالقة الوثيقة بينهما 

وانُتِخب الســيد الهاشــمي رئيســاً للمجلس األعلى عام 
1982 واســتمر ذلك لعدة دورات .. وكانت الرئاسة سّرية غير 
أنها أصبحت علنية بعد ذلك ومت التصريح باســم الســيد 
الهاشــمي رئيســا للمجلس ثم آلت الرئاســة الى املرحوم 

الشهيد آية اهلل السيد محمد باقر احلكيم .
وملــا كانت املهمــات العلمية مبا فيها األبحــاث العالية في 
الفقه واصوله وما يســّمى في احلــوزات العلمية )بالبحث 
اخلارج(حتتاج الى التفرغ لها، بدأ الســيد الهاشــمي عمليا 
بالتركيز على أوضاعه العلمية في قم، وتَرََك حضور جلسات 
اجمللس االعلى في طهران، حتى مت له في النهاية ما أراد حيث 

انقطعت الصلة الرسمية باجمللس .
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تّولى السيد الهاشمي رئاسة الســلطة القضائية لدورتني 
)اي ملدة عشر سنوات( ..

ولوال ذلك لكان مبقدوره أْن يخطو مبرجعيته الدينية خطوات 
كبرى .

فالعرف احلوزوي ال يرتاح الى تسنم املراجع مناصب رسمّية .
-12-

ثم اختير رئيســا جملمع تشــخيص مصلحــة النظام، خلفا 
للمرحوم الشيخ رفسنجاني .

الصباح الجديد - وكاالت:
وقعت الفنانة يسرا اللوزي بصورة رسمية 
على املشاركة في بطولة مسلسل "قمر 
هــادى" والــذي يشــاركها البطولة فيه 
النجم هاني ســالمة، ومــن املقرر عرضه 
في رمضان املقبل 2019. من تأليف إسالم 
حافــظ، وإخراج رؤوف عبــد العزيز، وإنتاج 

شركة سينرجى.
جتســد يســرا دور البطولة النسائية في 

العمــل، الذي يعد التعاون األول بينها وبني 
هاني سالمة في الدراما التليفزيونية.

وانطلق تصوير املسلسل االسبوع املاضي، 
فــي منطقة ســقارة، بأحــد الديكورات 
األولية للعمل، على أن ينتقل فريق العمل 
بقيادة اخملرج رؤوف عبــد العزيز إلى ديكور 

آخر خالل املدة املقبلة.
ويعد مسلســل "قمر هادي" ثالث تعاون 
يجمع هاني ســالمة ورؤوف عبــد العزيز، 

بعدمــا قدمــا معــاً مسلســلي "فوق 
الســحاب" الذي عرض في شــهر رمضان 
املاضي، و"طاقة نور" في شهر رمضان قبل 
املاضي، وحقق العمــالن جناحاً كبيراً وقت 

عرضهما.
يشار إلى أن مسلسل "قمر هادي" يشارك 
اللوزي وهاني  في بطولته بجانب يســرى 
سالمة كل من حمزة العايلي، وهادي اجليار، 
وآية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة.

"يسرا اللوزي" توقع عقد بطولة "قمر هادي"

بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش 
العراقي الباسل اتقدم باسمي 

وباسم منتسبي شركة المشاريع 
النفطية بأجمل التهاني والتبريكات 

ألبناء قواتنا المسلحة بنحو خاص 
ولجميع العراقيين بنحو عام. اعاده 
الباري على العراقيين باليمن والخير 
والبركة، ورحم الله شهدائنا االبرار

 المدير العام رعد رفيق ياسين

تهنئة

الصباح الجديد - وكاالت:
أثــارت مرأة أملانية جدال واســعا بعدما 
عرضــت زوجهــا للبيــع عبر شــبكة 

اإلنترنت مقابل 18 يورو فقط.
وذكــرت صحيفة "ذا صــن" البريطانية 
أن املــرأة عرضت بيع زوجهــا على موقع 
"إيباي" اإللكتروني بـ 18 يورو فقط، ألنها 
"سئمت" نظرته الســلبية لألمور، على 

حد قولها.

وقالت املرأة البالغة من العمر 40 عاما، من 
مدينة هامبورغ، في إعالنها إنها متزوجة 
منذ سبع سنوات، إال أنها أدركت اآلن أنها 

وزوجها "ال ينتميان لبعضهما البعض".
وكتبــت الزوجــة، التي تعرف نفســها 
باالسم املســتعار "دورتي لي": "عزيزاتي 
الســيدات، إلى من يهمهــا األمر، خالل 
اليومــني األولني لعيد امليــالد، أدركت أننا 
ببساطة ال ننتمي لبعضنا بعد اآلن. أريد 

ترك زوجي، ويســرني أن نتفاوض بشــأن 
السعر".

وأضافــت: "ال مقايضة، ومــن فضلكم، 
االستفسارات عبر البريد اإللكتروني".

وقالت إنها وضعت الســعر عند 18 يورو 
ألنه رقم حظها.

وأوضحت املرأة أن زوجهــا لم يكن يعلم 
بشــأن اإلعالن، حتى نشــرت الصحيفة 

البريطانية خبرا بشأنه.

 تبيع زوجها الذي يسبب السأم بـ 18 يورو فقط
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