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بغداد - الصباح الجديد:
شــدد العراق واألردن امس على 
ان تكون بغــداد وعمان مرتكزا 
بني  العالقات  لتعزيز  أساســيا 
ومنطلقــا  العــرب  األشــقاء 
األزمات  وبنــاء إلنهاء  حلوار جاد 
التي تشــهدها املنطقة، فيما 
اكدا خــالل مباحثات بني رئيس 
األردني  والعاهــل  اجلمهوريــة 
عبد اهلل الثاني، عمق العالقات 
املشــتركة  واألواصر  التاريخية 
بني البلدين، انعقدت اثناء الزيارة 
النوعية التي حّل العاهل االردني 
عبــد اهلل الثاني ضيفــاً على 
مستهدفاً  االثنني،  أمس  بغداد، 
بني  االقتصادية  العالقات  تعزيز 
ملفات  وحســم  والعراق  بالده 

عالقة بني اجلانبني
في  العراقية،  الرئاســة  وقالت 
بيــان تلقــت الصبــاح اجلديد 
نســخة منه امــس، إن "رئيس 
اجلمهورية برهم صالح استقبل 
في مطار بغــداد الدولي، ملك 
اململكــة األردنية الهاشــمية 
عبد اهلل الثانــي والوفد املرافق 
له، وسط حفاوة بالغة وترحيب 

كبير"، 
وأضــاف البيان أن الرئيس برهم 
صالح "رحــب بامللك عبد اهلل 
الثاني الذي يــزور العراق بدعوة 

رسمية"
"عقدا  الطرفني  أن  البيان  وتابع 
اجتماعــا ثنائيــا فــي قصــر 

الســالم، جرى خاللــه التأكيد 
على عمــق العالقات التاريخية 
واألواصر املشــتركة التي تربط 
العــراق واألردن، وضرورة العمل 
وتطويرها  بها  االرتقاء  أجل  من 
الشــعبني،  تطلعات  يخدم  مبا 
فضال عــن مناقشــة عدد من 
امللفات ذات االهتمام املشــترك 
لتعزيــز العالقات السياســية 
واالقتصاديــة وتوســيع آفــاق 
حتقيق  يضمــن  مبــا  التعــاون 

املصالح املتبادلة".
وأشــار إلى أنه "مت خالل اللقاء 
بشــأن  النظر  وجهــات  تبادل 
العديــد من القضايــا العربية 
والدوليــة، والتأكيد على الدور 
تثبيت  فــي  للبلديــن  املهــم 
دعائــم الســالم واالســتقرار 
تكــون  وأن  وإقليميــا،  عربيــا 
بغداد وعمان مرتكزا أساســيا 
األشــقاء  بني  العالقات  لتعزيز 
العرب ومنطلقا حلوار جاد وبناء 
التي تشــهدها  األزمات  إلنهاء 

املنطقة".
وحّل العاهــل االردني عبد اهلل 
الثانــي ضيفاً على بغداد امس، 
العالقات  تعزيــز  مســتهدفاً 
والعراق  بــالده  بني  االقتصادية 
وحســم ملفــات عالقــة بني 
اجتماعــه  وبعــد  اجلانبــني، 
اســتقبله  اجلمهورية،  برئيس 
رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي 
وناقشــا  اســتقباال رســميا، 

مواضيع عدة. 
وقال رئيس غرفتي صناعة األردن 
"زيارة  إن  اجلغبير  فتحي  وعمان 
جاللــة امللك عبــداهلل الثاني 
الى العــراق، ســتعطي دفعة 

البلدين مبختلف  لعالقات  قوية 
اجملاالت االقتصادية". 

وأضاف في بيان صحافي اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد أمس ان 
"زيارة جاللتــه تعد دفعة قوية 

باجتــاه تنفيذ املشــاريع املتفق 
عليهــا بني اجلانبني، وســتعزز 
فضالً  االقتصــادي،  التكامــل 
عن تتويج العالقة السياســية 

املتميزة بني البلدين". 

وقــال ان " رمزّية زيــارة جاللته 
لهــا معنى كبيرة،  العراق  إلى 
وستحســم ملفــات كثيــرة 

عالقة بني اجلانبني.
تفصيالت أوسع ص8

بغداد وعمان مرتكزا لتعزيز الحوار العربي
الجاد وانهاء أزمات المنطقة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعا رئيس حتالف اإلصالح واإلعمار، 
الســيد عمار احلكيم، الكرد الى 
االنضمام  في  خياراتهم  حســم 
ملشاريع "عابرة للعناوين املذهبية 

والقومية".
وذكر بيان ملكتبه تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه ان الســيد 
عمــار احلكيــم "اســتقبل وفد 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
العملية  وبحث معه مستجدات 
السياسية في العراق واستكمال 

الكابينة احلكومية".
وشــدد علــى "أهمية احلســم 
الســريع بإكمال مــا تبقى منها 

لتتمكــن احلكومــة مــن تنفيذ 
احملكــوم  احلكومــي  برنامجهــا 
بأســقف زمنية واضحة، وضرورة 
تغليــب املصلحــة العامة على 
، فيما  الضيقة"  احلزبية  املصالح 
مت اســتعراض تطورات تشــكيل 
وأكد  اقليم كردســتان،  حكومة 
احلكيــم في هذا  الســيد عمار 
الســياق على "اننــا نتطلع الى 
عالقة وثيقة وتعاون بني احلكومة 
االقليم" مبيناً  املركزية وحكومة 
ان "جميع املشــاكل قابلة للحل 
حتت سقف الدســتور واملصلحة 

الوطنية العليا" .
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
النيابية،  املاليــة  اللجنة  أعلنت 
امس االثنــني، عن إضافة 65 الف 
درجــة وظيفيــة ضمــن درجات 
احلذف واالستحداث مبوازنة 2019، 
مبينة ان األولوية ستكون لتثبيت 

العقود.
وقالــت عضــو اللجنة ســهام 
العقيلي : إن “موازنة 2019 خالية 
مــن اي إضافة جديــدة للدرجات 

الوظيفية مثلما أشيع سابقا”.
التــي  “الدرجــات  أن  وأضافــت 
أضيفــت مبوازنــة 2019 هي من 

بعمــوم  واالســتحداث  احلــذف 
العراق”، مشــيرة الى انها “تصل 
الــى ما يقرب مــن 65 الف درجة 

وظيفية”.
“األولوية  ان  العقيلــي  وأوضحت 
ســتكون لتثبيت العقود خاصة 
عقود وزارة الكهرباء ومن ثم فتح 
التعيينات  بينها  التعيني من  باب 

على مديريات التربية”.
وكانــت اللجنة املاليــة النيابية 
بلوغ  عن  املاضي،  السبت  أعلنت، 
العجــز مبوازنــة 2019 نحــو 27 

ترليون دينار.

بغداد- الصباح الجديد:
بغداد،  محافظــة  مجلــس  أكد 
الفائزيــن  اســماء  ان  االثنــني، 
بالتعيــني على مــالك التربية لم 
ارســال  بعد بســبب عدم  تعلن 
مجلس الوزراء االلية املنتظرة منه 

بشأن التعيينات.
وقالــت عضو مجلــس احملافظة 
جســومة االزيرجاوي، في تصريح 
امس، : إن “محافظة بغداد الزالت 
بدوره  الذي  الوزراء،  تنتظر مجلس 
سيرسل االلية اخلاصة بالتعيينات 
املتعلقة بالتربية، حيث ســتقوم 
احملافظة بتعميم تلك االليات على 

مديريــات التربية لغــرض العمل 
مبوجبها”.

واضافت ان “مجلس الوزراء وخالل 
جلسته االســبوع املاضي، ناقش 
عليها  واجــرى  التعيينات  آليــة 
بعــض التعديالت، ولــم يبق غير 
بغداد  محافظــة  الى  ارســالها 
لغرض اعتمادها والعمل مبوجبها”.
واوضحــت ان “مديريات التربية ال 
واختيار االسماء  العمل  تستطيع 
املقبولة للتعني بعد اجراء عملية 
املفاضلــة، اال بعــد وصــول آلية 

التعيني من مجلس الوزراء.
تتمة ص3

الحكيم: اإلصالح والبناء إنتقالة 
نوعية وعلى الكرد حسم خياراتهم

المالية النيابية: 65 ألف درجة 
وظيفية من الحذف واالستحداث 

بموازنة 2019

مجلس بغداد: تعيينات التربية 
ترتبط بآلية التعيين الحكومية

صالح يستقبل العاهل األردني في بغداد

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفرنســي  اخلارجية  وزير  قال 
جان إيف لودريان، أمس االثنني، 
إقراض  على  وافقــت  بالده  إن 
العراق مليار يورو، لإلسهام في 
إعادة بنــاء املناطق التي دمرت 
بســبب معارك القضاء على 

داعش.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي، 
أجراه لودريــان ونظيره محمد 
إذ أكد  احلكيم، فــي بغــداد، 
بــالده  أن  الفرنســي  الوزيــر 
وافقت على منح العراق قرضا 
مبليار يورو إلعادة عمار املناطق 

املستعادة من داعش.
وكان وصــل وزيــر اخلارجيــة 
الفرنســي، جان إيف لودريان، 
الى  األثنــني،  امــس  صبــاح 
من  قادماً  بغــداد  العاصمــة 
التي  عمان،  األردنية  العاصمة 

زارها امس االول األحد.
ووجــه رئيس مجلــس الوزراء 
الزيارة،  اثناء  املهدي  عادل عبد 
الشــكر ملوقف فرنسا بالغاء 

الديــون املترتبة علــى العراق 
عبــر نــادي باريــس، وطــرح 
بــني مدينتي  توأمة  مقتــرح 
وزير  اشار  فيما  وبغداد،  باريس 

زيارة  اخلارجية الفرنســي الى 
مرتقبــة للرئيس الفرنســي 

ماكرون الى بغداد.
وقال عبد املهدي في بيان صدر 

اخلارجية  وزير  عقب استقباله 
لورديان،  ايف  جان  الفرنســي 
اجلديد"  الصبــاح   " وتلقــت 
نســخة منه إن "فرنســا بلد 
صديــق للعــراق والعالقــات 
معهــا مهمة جــدا ملكانتها 
ودورها القوي واملتميز"، مؤكدا 
"نتطلــع ملســاهمة وحضور 
مجاالت  فــي  اوســع  وتعاون 
االقتصــاد واخلدمات والثقافة 
اســتمرارا ملوقف  والتعليــم 
فرنســا الى جانب العراق في 
واملضي  داعــش،  ضــد  حربه 
حول  والتواصــل  بالتنســيق 
دعم االمــن واالســتقرار في 

املنطقة".
"التجربــة  ان  واضــاف 
العــراق  فــي  الدميقراطيــة 
لصالح  تقدما  وحتقــق  تتعزز 
الى  الفتا  العراقيــني"،  جميع 

ليســت صناعة  "داعــش  ان 
عراقية وامنــا هي صناعة فكر 
داعيا  ومتطــرف"،  متخلــف 
االعتدال  تدعم  توازنات  "لبناء 

والوسطية والقيم املدنية".
العراق  حكومــة  رئيس  وأكد 
"حرصه علــى تطوير عالقات 
الشــراكة مــع فرنســا في 
ومشــاريع  االرهاب  مكافحة 
البناء واالعمار"، كما اعرب عن 
لتذليل  الكامل  "االســتعداد 

العقبات واملوروثات". 
ووجــه رئيس مجلــس الوزراء 
بالغاء  فرنسا  ملوقف  "الشكر 
الديون املترتبة على العراق عبر 
نادي باريــس"، وطرح "مقترح 
مدينتي  بــني  توأمة  دراســة 
اجلانب  ورحب  وبغــداد  باريس 
الفرنسي به ووعد بدراسته ".
تتمة ص3

تقريـر

اثناء زيارة وزير خارجيتها بغداد امس..

فرنسا تقرض البالد مليار يورو وتعد بدراسة توأمة بغداد باريس

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن عضو اللجنة املالية النيابية 
جمــال كوجــر، امــس االثنني، أن 
مشــروع قانون املوازنــة االحتادية 
لعــام 2019 يتكون مــن 52 مادة 
منها 26 مــادة خالفية"، مبيناً أن 
املوازنة تعاني مشاكل كبرى وليس 

من السهل املصادقة عليها.
وقال كوجر فــي تصريح صحفي 
امــس، "مشــروع قانــون املوازنة 

العامة يعاني مشاكل كثيرة وهو 
عموما ليس مبوازنة صيغت لتوفير 

احتياجات الشعب".
وأضــاف أن اللجنة املالية النيابية 
ســتواصل العمل على مشــروع 
القانون، موضحــا أنه "يتكون من 
52 مادة منهــا 26 مادة خالفية"، 
تعاني مشــاكل  املوازنة  أن  مبينا 
كبرى وليس من السهل املصادقة 

عليها".

وأعلــن املوقــع الرســمي جمللس 
النواب، فــي بيان لــه، أن اللجنة 
املالية فــي اجمللس اجتمعت امس 
أحمد  النائــب  برئاســة  األحــد 
الصفار، ملناقشة املتبقي من مواد 
وفقــرات املوازنة العامة للســنة 

.2019
وأشــار البيان إلى أن املناقشــات 
النفقــات  موضــوع  شــملت 
السيادية، وحصة إقليم كردستان 

املالية  واملســتحقات  املوازنة،  من 
النفط  وكميــات  اإلقليــم،  على 
التي سيصدرها اإلقليم يوميا في 
العام 2019 ورواتب موظفي إقليم 

كردستان.
وكان مجلس الوزراء قدم مشــروع 
قانون املوازنة جمللس النواب في 24 
تشرين األول 2018، وأجرى مجلس 
األولى  القراءتني  اآلن  إلــى  النواب 

والثانية له.

الصباح الجديد - وكاالت:
توقعت تركيا على لسان سفيرها 
في بغداد امس االثنني، عقب زيارة 
ان  الى بالده،  الرئيس برهم صالح 
التجاري  التبادل  حجم  يتضاعف 
بينها والعــراق الى 20 مليار دوالر 

في هذه السنة.
ونقلت وكالة شــينخوا الصينية 
فــي تقريــر ترجم عن الســفير 
التركي في بغداد فالح يلدز قوله 

"هدفنا  إن  صحفــي  مؤمتــر  في 
فى حجــم التجارة بــني البلدين 
هــو الوصول الــى 20 مليار دوالر 
كمرحلة اوليــة اذا مت ازالة بعض 

العقبات".
واضــاف أن ” اكبــر عقبــة هي 
الضرائــب املزدوجــة التــي يتم 
القادمة  البضائــع  على  جمعها 
من تركيا الى العــراق عبر اقليم 

كردستان “.

آالف   ” أن  التقريــر  واضــاف 
التي حتمل بضائع من  الشاحنات 
تركيا إلــى العراق يجب أن متر عبر 
منطقــة كردســتان التي تتمتع 
بحكــم شــبه ذاتي في شــمال 
العراق، وفرضت ضرائب مضاعفة 
علــى الشــاحنات حيــث يتعني 
عليها دفع رســوم جمركية على 
املعابــر احلدودية بني تركيا وإقليم 
بني  التفتيش  نقاط  ثم  كردستان 

كردستان والعراق”.
الرئيس   ” الــى أن  واشــار يلــدز 
العراقي برهــم صالح وعد بازالة 
هــذه العقبات خــالل زيارته الى 
تركيا فــي يوم 3 من كانون الثاني 
املاضي”، مؤكدا على أن ” البلدين 
تربطهما عالقة خاصة، وأن أولوية 
أنقرة جتاه بغداد هي احلفاظ على 

وحدة العراق ووحدة أراضيه”.
تتمة ص3

اللجنة المالية: 26 مادة خالفية
في الموازنة وليس من السهل إقرارها

تركيا تريد مضاعفة تجارتها مع العراق
الى 20 مليار دوالر هذا العام

احتفاالت عام 2019 والدة جديدة
3لسهل نينوى واأليام السود ولت الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

2تطالب باالسراع في تشكيل حكومة االقليم

العاهل األردني يزور العراق لتفعيل التعاون بين البلدين..

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت جلنة اخلدمــات النيابية، 
الكهرباء  وزيــر  أن  االثنني،  امس 
اجلديد لــؤي اخلطيــب ال ميتلك 
واقع  لتحسني  برنامجا حكوميا 
في عموم  الكهربائية  الطاقــة 

البرملان  أن  بينــت  البالد، فيمــا 
سيحاســب اخلطيب بعد ثالثة 
أشهر وعشرة أيام في حال عدم 

وضع برنامج لوزارة الكهرباء.
زهرة  اللجنــة  عضــو  وقالــت 
البجــاري فــي تصريــح امس، 

التــي أجراها  “االســتضافة  إن 
الكهرباء  لوزيــر  النواب  مجلس 
لؤي اخلطيــب اتضح من خاللها 
أو  األخيــر خطة  امتــالك  عدم 
برنامجا لتحســني واقع الطاقة 
الكهربائيــة في البــالد”، الفتة 

إلــى إن “البرملان ســيعمل على 
أخرى  مرة  اخلطيب  اســتضافة 
خــالل املرحلــة املقبلــة لبيان 
الكهربائي  التيار  انقطع  أسباب 

وتراجع ساعات التجهيز”.
النواب  “مجلــس  أن  وأضافــت 

أمهــل اخلطيــب ثالثة أشــهر 
وعشــرة أيــام لتقــدمي برنامج 
حكومــي جديد لتحســني أداء 
الطاقــة الكهربائية”، مبينة أن 
“البرملان سيعمل على محاسبة 
اخلطيب واستبداله في حال عدم 

تقدميه برنامج حكومي رصني”.
يذكر أن عدد مــن مناطق بغداد 
واحملافظات شــهدت فــي اآلونة 
واحتجاجات  تظاهــرات  األخيرة 
شــعبية بســبب أزمــة نقص 

ساعات جتهيز الكهرباء.

الخدمات النيابية: وزير الكهرباء ال يمتلك برنامجا ومجلس النواب يمهله 100 يوم

جان إيف لودريان مع احلكيم في بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن وزيــر اخلارجية اإليراني 
امس  محمد جــواد ظريف، 
االثنني، إلغاء تأشيرة الدخول 

للتجار العراقيني الى إيران.
وجــاء ذلــك خــال نــدوة 
جتار  بــني  جرت  إقتصاديــة 
عراقيــني وإيرانيني في بغداد 
املالية  ووزراء  بحضور ظريف 
واالتصــاالت  والكهربــاء 
ولؤي  حسني  فؤاد  العراقيني 

اخلطيب ونعيم ثجيل.

اإليراني،  اخلارجية  وزير  وكان 
محمد جــواد ظريف، وصل 
رأس  على  االحد  أمس  الباد 
وإقتصادي في  وفد سياسي 
زيارة رســمية تســتغرق 4 
ايام، والتقى  برئيس مجلس 
الــوزراء عادل عبــد املهدي 
برهم  اجلمهوريــة  ورئيــس 
صالح ووزير اخلارجية محمد 
احلكمة  تيار  ورئيس  احلكيم 
ذاته  اليوم  في  احلكيم  عمار 

كا على حدة.

ظريف من بغداد: إلغاء 
تأشيرة الدخول للتجار 

العراقيين الى ايران



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

السياســيان  املكتبان  عقد  بينما 
الدميقراطي  واحلزب  الوطني  لالحتاد 
اربيل  مبحافظة  االخيــر  مبنى  في 
امس االثنني اجتماعا مهما للبحث 
في تفاصيل والية تشكيل حكومة 
االقليــم، اكدت مصــادر مطلعة 
للصباح اجلديد، ان اميركا وبريطانيا 
وفرنســا طالبت احلزبني الرئيسني 
في االقليــم عبر ممثليهــم بعدم 
تأخير تشــكيل حكومــة االقليم 

والتفاهم حول اسس تشكيلها.
ان  اجلديــد،  اجليل  واعلــن حــراك 
العراق  لــدى  البريطاني  الســفير 
جــون ويلكــس اكد خــالل لقائه 
برئيس حراك اجليل اجلديد شاسوار 
امس  السليمانية  في  الواحد  عبد 
االثنــني ضرورة االســراع في اجراء 
االصالحــات االقتصاديــة واالدارية 
والسعي النشــاء مؤسسات قوية 
البعــاد مؤسســات االقليــم عن 

الهيمنة احلزبية.
واضاف البيان ان السفير البريطاني 
اكــد ان هــذا النمط مــن احلكم 
فــي االقليــم الميكن ان يســتمر 
املواطنني،  وان يكــون في خدمــة 
نظــرا لتأثيراتــه الســلبية على 
االجانب  االموال  ورؤس  املستثمرين 
الذين يخشــون اجمليئ لالســتثمار 
في اقليم كردستان نظرا للهيمنة 
والسيطرة احلزبية على املؤسسات 
وادارة احلكم، الفتا الى ان ادارة بالده 
تســعى لكي يعرف املواطنون باننا 
ال ندعم االحزاب احلاكمة وامنا نؤيد 
املعيشية  االوضاع  وحتسني  اصالح 

للمواطنني. 
وكان كل مــن كوســرت رســول 
علي النائب االول لســكرتير االحتاد 
الوطنــي ونيجيرفــان بارزاني نائب 
رئيس احلزب الدميقراطي قد تراســا 
للمكتبــني  مشــتركا  اجتمــاع 
الدميقراطي  للحزب  السياســيني 
مبشــاركة  الوطني،  االحتــاد  مــع 
السياســيني  املكتبــني  أعضــاء 
احلزب  مرشح  الى  اضافة  للحزبني، 
رئيس حكومة  الدميقراطي ملنصب 
االقليم مسرور بارزاني، ونائب رئيس 
حكومــة إقليم كردســتان، قوباد 
طالباني، وعضو اجمللس املركزي في 

االحتاد، الهور شيخ جنكي.
بــني االحتاد  العالقــات  وشــهدت 
الوطني واحلزب الدميقراطي تراجعا 

كبيــرا فــي االونة االخيــرة، نظرا 
للصراع الذي برز بــني احلزبني على 
منصب رئيــس اجلمهوريــة، الذي 
حسم ملرشح االحتاد برهم صالح.    
بني  كبيرة  اختالفــات  بــروز  برغم 
احلزبني حول مختلف االستحقاقات 
فــي بغداد واربيل وكركــوك، اال ان 
مستمرة  بقيت  واحلوارات  التواصل 
اعتبره  الــذي  االمر  تنقطــع،  ولم 
مراقبون عامــال مهما في التوصل 
الية تشــكيل  الى تفاهمات حول 

حكومة االقليم.
احلــزب  بــني  اخلالفــات  ودخلــت 
الوطنــي  واالحتــاد  الدميقراطــي 
منعطفا جديدا عقب اصرار االحتاد 
االســتحقاق  ربط  علــى  الوطني 
الكردي فــي بغــداد وكركوك مع 
واملباحثات  االقليم  في  استحقاقه 
االقليم،  حكومة  لتشكيل  اجلارية 
االمر الذي رفضه احلزب الدميقراطي 
واكد انه لن يخلط بني تلك القضايا 

وانه يتعامل معها كل على حدة. 
وتشــير التوقعات الــى ان اجتماع 

االمــس لم يكن مبســتوى طموح 
احلزبــني اال انــه خطوة فــي ازالة 
االسراع في  تعترض  التي  العقبات 

تشكيل حكومة االقليم.
مطلع  سياســي  مصــدر  وقــال 
للصباح اجلديد، ان كل من الواليات 
املتحدة وبريطانيا وفرنســا طالبوا 
احلــزب الدميقراطي واالحتاد الوطني 
بعدم  االقليم  فــي  ممثلياتهم  عبر 
اضاعة املزيد من الوقت واالســراع 
فــي تشــكيل حكومــة االقليم 

اجلديدة.
الدميقراطــي  احلــزب  ان  واضــاف 
االقليمية  الضغوطــات  مع  جتاوب 
والدوليــة املتناميــة ومــا وصفه 
الذي  اللهجــة  شــديد  باالنــذار 
وجهته القــوى العظمى للقيادات 
السياســية في كردستان، عبر عن 
الالزمة  املرونة  لتقدمي  اســتعداده 
مع  التعامل  رفضــه  قضيــة  في 
مسألة  وحلحلة  اجلمهورية  رئيس 
كركوك، لكي يزيل االعذار التي كان 
االحتاد الوطنــي يقدمها وان يقدم 

بدوره اســماء مرشــحيه لرئاسة 
حكومة  رئيــس  ونائــب  البرملــان 

االقليم للحزب الدميقراطي.   
الوطني يســعى  ان االحتاد  واضاف 
خالل االجتمــاع للتوصل الى اتفاق 
مع احلزب الدميقراطي على تشكيل 
حكومــة فاعلة قوية قــادرة على 
الفســاد  ومحاربة  اخلدمات  تقدم 
االوضــاع  واصــالح  واحملســوبية 
التي  واالزمات  الصعبة  االقتصادية 

مير بها االقليم.
واضاف املصــدر للصباح اجلديد ان 
احلزبني اتفقا مبدئيا على ان يحصل 
رئيس  الوطني على مناصب  االحتاد 
حكومة  رئيــس  ونائــب  البرملــان 
االقليم وخمس وزارات، وهي كل من 
وزارات الصحة واالســكان واالعمار 
واملالية والزراعة والتعليم العالي.  

واضــاف ان حركــة التغيير بدورها 
ستحصل على منصب نائب رئيس 
اقليم كردستان وثالث وزارات والتي 
يتوقع ان تكون وزارة البيشــمركة 
واخرى خدمية واخرى مســتحدثة 

حول  والتفاهم  التعاون  لتنســيق 
حكومتي  بــني  العالقة  امللفــات 
اقليم كردستان واحلكومة االحتادية.
وتعد ازمــة انتخاب محافظ جديد 
حملافظة كركوك العقدة االهم في 
اختيار  تعترض  التي  العقبات  ازالة 
حكومــة جديــدة لالقليــم، رغم 
مرو اكثر مــن 100 يوم على انتهاء 
االنتخابــات، اذا ان االحتــاد الوطني 
على  باملوافقة  الدميقراطي  يطالب 
حصوله على منصب احملافظ بينما 
يرشــح  ان  الدميقراطي  يشــترط 
االحتاد شــخصية مستقلة لتولي 

املنصب.
وتشــير املصــادر الــى ان االحتــاد 
الوطني رشح كل من قباد طالباني 
لتولي منصب نائب رئيس حكومة 
االقليــم بينما يتوقع ان يحســم 
منصب رئيس البرملــان للنائبة عن 

االحتاد الوطني بيكرد طالباني. 
الى ذلــك اكــد مركز ســتاندارد 
للدراسات والبحوث في احدث تقرير 
اصدره تســلمت الصبــاح اجلديد 

الشعارات  اغلب  ان  منه،  نســخة 
والبرامــج االنتخابية التي رفعتها 
االحزاب الكردســتانية بقيت حبرا 
علــى ورق ولم يدخــل اغلبها حيز 

التنفيذ.
واضــاف التقرير ان اغلــب امللفات 
املهمــة والقضايا التي تربط بنحو 
ومقدرات شــعب  مباشــر مبصير 
كردســتان مــا زالــت عالقة ولم 
تتمكــن احلكومــات املتعاقبة في 
مناسبة  حلول  ايجاد  على  االقليم 

لها.
البيشمركة  ان ملف  التقرير  وتابع 
وتوحيدها في جيش نظامي موحد 
ما زال مجرد شــعارات، اضافة الى 
الطبيعية  والثــروات  النفط  ملف 
املعالم  مجهــول  زال  مــا  الــذي 
يشــوبه فســاد كبيــر، فضال عن 
ملف الفصل بني السلطات وابعاد 
التدخالت  عن  القضائية  السلطة 
احلزبيــة وتقوية احلريات واالســس 
التــداول  وضمــان  الدميقراطيــة 

السلمي للسلطة.   

الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا
تطالب باالسراع في تشكيل حكومة االقليم  

بعد إنذار شديد اللهجة للحزبين الرئيسين..الديمقراطي يتجاوب

جانب من اجتماعات احلزبني في االقليم

اعلن حراك الجيل 
الجديد، ان السفير 
البريطاني لدى العراق 
جون ويلكس اكد خالل 
لقائه برئيس حراك الجيل 
الجديد شاسوار عبد 
الواحد في السليمانية 
امس االثنين ضرورة 
االسراع في اجراء 
االصالحات االقتصادية 
واالدارية والسعي النشاء 
مؤسسات قوية البعاد 
مؤسسات االقليم عن 
الهيمنة الحزبية
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ماتفعلــه بعض مواقــع التواصــل االجتماعي جتاه 
اجلمهــور يثيــر الكثير مــن احلساســية ويولد ردود 
أفعــال غير محســوبة واذا كانت هــذه املواقع متثل 
اليوم واجهــة إعالمية بارزة تتفوق على نظيراتها من 
وســائل اإلعالم من حيث التأثير واالنفعال والسرعة 
في نقل املعلومــة فإن اخلطر األكبر الذي ميكن رصده 
فــي أزمنة وامكنة معينة هــو محاولة توجيهه من 
قبــل قوى سياســية نافذة لها أدواتهــا اخلاصة من 
أجل تشــويه احلقائق وبث رســائل إعالمية منحرفة 
تريد من ورائها خلق رأي عــام جديد او تغيير قناعات 
او التأثير على القرار الوطني وتشــتيت اجلهود إلبعاد 
العراق عــن مثابات األمن واالســتقرار وميكن تلمس 
مثل هذه األخطار عبر املنشورات التي يجري تداولها 
بســرعة الفتة للنظر في مواقع الكترونية مختلفة 
ومن خالل دراســة احملتوى واملضمون لهذا املنشــور 
يدرك املتخصصون في مجال اإلعالم واحلرب النفسية 
والشــائعة منهجية اخلطــاب اإلعالمــي  منحرف 
الذي تقف وراءه قوى وجهــات ممثلة باحزاب وكيانات 
واشــخاص أرادوا ألنفسهم القبول بلعب دور املسوق 
ألفكار ومفاهيم وقناعات يراد لها ان متر في الساحة 
العراقية وان تترك آثارها السيئة على مسار العملية 
السياسية برمتها وخالل الشهور املاضية امكن رصد 
مثل هذا التسويق والذي متثل بنشر وتداول تصريحات 
سياســية مشــوهة او كاذبة تتحدث عن العالقات 
العراقية اإلســرائيلية وان زيارات ألعضاء في مجلس 
النواب او وزراء في احلكومات العراقية الســابقة الى 
إســرائيل وتلقــت الدعم الالزم إلعــادة توجيه الرأي 
العام العراقي نحو واقع جديد للعالقة مع إســرائيل 
وفي جانب آخر يجري إطالق ماميكن تسميته بالونات 
اختيار جلس النبض واســتبيان الرأي لشرائح اجملتمع 
العراقي والتعرف على املواقف احلقيقية للرأي العام 
ومدى استجابته لقرارات او خطوات ميكن اتخاذها او 
األقدام عليها في املســتقبل القريب ومن املهم جدا 
هنــا ان تكون للحكومة العراقيــة القدرة على رصد 
مثــل هذه الظواهــر والتعامل معهــا بجدية وعدم 
إهمالها وبالتأكيد ســتكون املؤسســات اإلعالمية 
املعنية بهــذا املوضوع الدور األكبر في إيجاد ســبل 
التنسيق مع الدوائر احلكومية ملواجهة اية اختراقات 
ميكن للمســوقني النفــاذ منها وتوظيــف األزمات 
السياســة لصالح املنهجية التي يريدون تكريسها 
لتغييــر العديد من القناعات مبــا يخدم اجلهات التي 
يرتيطون بها ومبا يخدم مصالح دول أخرى على حساب 
املصلحة الوطنية العراقية وفي الوقت نفســه من 
املهم جدا ان يكون اجلمهور العراقي على مستوى من 
الوعي وان اليصدق بحزمة األكاذيب والشائعات التي 
يجــري تداولها بني حني وحني اخر وتســتهدف صنع 
واقع جديد او إيقاظ الفنت وخلق االختالف والتناحر بني 
أديان وقوميات ومذاهب حتى لو تطلب األمر ســفك 
دمــاء جديدة بني العراقيني والوصول بالبالد إلى حافة 

الهاوية.

تسويق إعالمي خطير..

د. علي شمخي 
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تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

األعلى  ســيكون  العراقي  االقتصاد 
منواً بني الدول العربية، هذا ما خلص 
إليه تقرير البنك الدولي االخير، حيث 
توقــع ان يكون معدل منــو االقتصاد 
العراقي في العام احلالي 2019 مبعدل 

6.2 باملئة.
وبرغم تسجيل العراق منوا متواضعا 
فــي 2018 عند 1.9 فــي املئة، اال ان 
اإلعمار ستشــّكل  إعادة  مشــاريع 
هذا العام دافًعا هاًما لنمو اقتصاده 
واالقتصادات اجملــاورة، ليكون االعلى 

عربياً.
التقريــر الــذي حمل عنــوان اآلفاق 
االقتصاديــة العامليــة في الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا »سماوات 
قامتــة«، توقــع ان تشــهد منطقة 
البحــث ارتفاعــا في معــدل النمو 
اعشار  وتسعة  واحد  إلى  االقتصادي 
في املئة، حيث تظهر األرقام ان النمو 
فــي دول مجلس التعــاون اخلليجي 
اعشار  اثنني وســتة  إلى  ســيرتفع 
باملئــة مدعومــا بحركة اســتثمار 
نشــطة على صعيد الدول املصدرة 

للنفط.
وستشــهد مصر أيضــا ارتفاعا في 

اعشار  إلى خمســة وســتة  النمو 
باالســتثمارات  مدعوًما  املئــة،  في 
األعمال  منــاخ  فــي  واإلصالحــات 
املتوقعة ، كما سيصل معّدل النمو 
في املغرب وتونس إلى اثنني وتســعة 
اعشــار في املئــة، إذا ما حتّســنت 
املؤشــرات الســياحية واســتمرت 
وفقــا  السياســية،  اإلصالحــات 

الشتراطات التقرير.
وفيمــا يرّجح أن يشــهد النمو في 
ا طفيًفا يصل إلى اثنني  األردن حتســنً
وثالثة اعشــار في املئة، توقع البنك 
أن ينخفــض النمو فــي اجلزائر إلى 
اإلنفاق  تباطؤ  بسبب  ذاتها،  النسبة 
احلكومي مقارنة مبــا كان عليه في 

العام املاضي.
هذا وحّذر البنــك الدولي من اخملاطر 
التــي تواجه املنطقــة التي ميكن أن 
تثبط النمو، إذ ميكــن للصراعات أن 
تتصاعد وتؤدي إلــى إحلاق ضرر أكبر 
بالدخل والنشاط االقتصادي، ناهيك 

عن الصحة والرفاه االجتماعي. 
وكانــت احدى الــوكاالت االئتمانية 
قد توقعــت منو الناجت احمللي االجمالي 

للعراق بنسبة %4.1 في عام 2019.
وقالــت وكالة »موديــز«، التصنيف 
االئتماني فــي تقرير لها إن »إجمالي 
النمو احمللي في العراق سيتسارع من 

2.8 هذا العام إلى 4.1 في املائة العام 
املقبل 2019، وهو أعلى مستوى منذ 
13.1 في  التوسع االقتصادي بنسبة 

املائة في عام 2016«.
ومن املتوقــع أن ينمو اقتصاد العراق 
بشــكل أكبر فــي عــام 2019 إلى 
أعلى مســتوى له منذ ثالث سنوات 
بسبب ارتفاع أسعار النفط التي من 

املتوقع أن يبلغ متوســطها 75 دوالراً 
للبرميل«.

وقال التقرير »ارتفاع أســعار النفط 
واالنتاج ، فضال عــن الزيادة املتوقعة 
في اإلنفاق االستثماري بسبب حتسن 
الوضــع األمنــي ، عــززت التوقعات 

االقتصادية للعراق«. 
ومع ذلك ، فإن تقلب أســعار النفط 

احملتملة  االجتماعية  واالضطرابــات 
التي ميكن أن تضعف البنية التحتية 
االقتصادية للعراق ، فضالً عن قابلية 
العراق للتأثــر باخملاطر البيئية، والتي 
التحتية  البنيــة  بســبب  تفاقمت 
القدمية هي مخاطر مستمرة للنمو«.
ويســتفيد العراق ثانــي أكبر منتج 
للنفط في أوبك والذي ضخ نحو 4.6 

مليون برميل مــن النفط يوميا في 
تشرين الثاني من انتعاش في أسعار 
تراجع استمر  العام بعد  النفط هذا 
ثالثة أعوام أدى إلى انخفاض األسعار 
إلى أقل مــن 30 دوالرا للبرميل الربع 
األول من عام 2016 كما ساعد حتسن 
األمن على تعزيز النشاط االقتصادي 
في البالد ، وقد ســاعد ارتفاع أسعار 
النفــط العراق على خفض نســبة 
الدين العام إلى الناجت احمللي اإلجمالي 
، والتي تضاعفت إلــى 66 في املائة 
بني عامــي 2013 و 2016 ، وقللت من 
عجزهــا املالي الذي بلــغ ذروته عند 
14.3 في املائة مــن الناجت االقتصادي 

في عام 2016 ، وفقاً للتقرير.
وقال التقرير إن »ارتفاع أسعار النفط 
منذ منتصف عــام 2017 قد عكس 
للحكومة  املالي  الوضع  التدهور في 
وعزز احتياطيات العراق من العمالت 
األجنبيــة )مبا في ذلــك الذهب( إلى 
أكثر مــن 58 مليــار دوالر في نهاية 

سبتمبر 2018«.
بلوغ  الدولي  النقــد  توقع صنــدوق 
التضخم الســنوي في العراق خالل 
عامــي 2018 و2019 الــى %2، فيما 
اشــار الى ان يصل اجمالي منو الناجت 
فيه  الســنوي  احلقيقي  االجمالــي 

خالل عام 2019 حوالي 6.5%.

انه  وقال الصندوق خالل جدول اعده 
»من املتوقع ان يكون تضخم اسعار 
العراق  الســنوي في  املســتهلكني 
خــالل عامــي 2018 و2019 %2، بعد 
ان كان 0.1 % خــالل عام 2017 ، فيما 
بلــغ %14 بني عامــي 2000 و2014« 
، مضيفــا ان »اجمالــي منــو الناجت 
االجمالي احلقيقي السنوي خالل عام 
2019 حوالي %6.5، فيما ستبلغ هذه 
النسبة خالل عام 2018 حوالي 1.0%، 
فيمــا كانت النمو خــالل عام 2016 

حوالي 13.1%«.
واشار الصندوق الى ان من املتوقع ان 
»يصل رصيد املاليــة العامة الكلي 
للحكومة من اجمالــي الناجت احمللي 
عام 2019 حوالي %3.8 فيما ستصل 
هذه النســبة في عام 2018 حوالي 
%5.6، بعد ان انخفضت هذه النسبة 

الى - 14.3 % في عام 2016«.
وصنــدوق النقد الدولي هــو وكالة 
متخصصة من منظومة بريتون وودز 
تابعــة لألمم املتحدة، أنشــئ مبوجب 
معاهدة دولية في عام 1944 للعمل 
العاملي،  على تعزيز سالمة االقتصاد 
ويقــع مقر الصندوق في واشــنطن 
الذين  أعضــاؤه  ويديره  العاصمــة، 
تقريباً  العالم  بلدان  يشملون جميع 

بعددهم البالغ 189 بلًدا.  

وكالة ائتمانية تتوقع نمو الناتج المحلي االجمالي للعراق بنسبة 4.1 % 

تقرير للبنك الدولي: العراق أعلى الدول العربية في النمو االقتصادي للعام الحالي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزارة الصناعــة واملعادن  حصلــت 
علــى مجموعــة مــن املطالــب 
البرملانيــة العادة تأهيل وتشــغيل 
املصانع احمللية والنهوض بالصناعة 

العراقية للقطاعني العام واخلاص.
الوزارة  في  االعالمــي  الناطق  وقال 
عبدالواحــد علــوان الشــمري ان 
النيابية  واالستثمار  االقتصاد  جلنة 
طالبــت وعقب اجتماع مشــترك 
عقدته مع وزيــر الصناعة واملعادن 

الدكتــور صالح عبــداهلل اجلبوري 
وعــدد مــن املــدراء العامــني في 
والفنية  الداخليــة  الرقابــة  دوائر 
والتخطيــط واالســتثمارات فــي 
الــوزارة في بــادرة غير مســبوقة 
للبحــث فــي ملفــات وحتديــات 
من  مبجموعة  العراقيــة  الصناعة 
املطالب منها ضــرورة إعادة تأهيل 
في  الصناعية  املؤسســات  جميع 
الوطني  املنتج  احملافظات وحمايــة 
بالواقع  للنهــوض  واخلــاص  العام 

االنتاجــي والقضاء علــى البطالة 
من  البضائــع  اســتيراد  وايقــاف 
دول اجلــوار واخلارج باســتثناء املواد 
واملواد  االنتاج  الداخلة فــي  االولية 
االحتياطية إلعادة تأهيل الصناعات 

العراقية .
واضاف الشــمري انه مت الزام جميع 
الوزارات للتعاقد مع وزارة الصناعة 
حصرا من دون وسيط وفرض ضرائب 
عالية على االســتيراد لتشــجيع 
تفعيل  واهميــة  الوطنــي  املنتج 

لدعم  احلكومــي  املصــرف  قطاع 
املشاريع االنتاجية للنهوض بالواقع 
الصناعــي فــي العراق واالســراع 
بقانون املــدن الصناعية في جميع 
احملافظــات ، الفتا الــى ان اللجنة 
البرملانية دعت ايضا الى تشــكيل 
جلنة على مســتوى عال لدراســة 
واالقتصــادي  الصناعــي  الواقــع 
فــي العــراق وخصوصا شــركات 
التصنيع  وهيئــة  الصناعــة  وزارة 

العسكري السابقة.

بادرة  االجتماع  هذا  الشــمري  وعد 
وخطــوة اولى مــن وزارة الصناعة 
تطبيق  باجتــاه  لالنطالق  واملعــادن 
الرؤية املستقبلية واخلطط الهادفة 
لالربع  وتبنتهــا  رســمتها  التــي 
ســنوات املقبلة في ضــوء املنهاج 
وطنية  صناعة  لتأسيس  احلكومي 
وجعلهــا موردا من مــوارد امليزانية 
اساســيا  وداعما  للدولة  العامــة 
للنمو االقتصادي في البالد ، مؤكدا 
برنامجها  تنفيذ  الوزارة على  حرص 

التشويه  التحديات ومحاوالت  رغم 
التــي متارســها بعض  واالســاءة 

اجلهات واملواقع املغرضة.
الدكتور  الصناعــة  وزيــر  ان  يذكر 
صالــح عبداهلل اجلبــوري عقد يوم 
امــس اجتماعا مشــتركا مع جلنة 
النيابيــة  واالســتثمار  االقتصــاد 
ملناقشة عدد من املواضيع وامللفات 
التــي تخص قطــاع الصناعة في 
العراق  كموضوع دمج الشــركات 
وقانون االســتثمار واسعار  العامة 

الوقــود اجملهــز ملعامل الســمنت 
االخــرى  اإلنتاجيــة  واملعامــل 
وكذلك  واخلاص  العــام  للقطاعني 
الرؤيــة  ومناقشــة  اســتعراض 
املستقبلية لوزارة الصناعة للستة 
أشهر القادمة فضال عن البحث في 
واقامة  احلربية  الصناعــات  ملفات 
املــدن الصناعيــة فــي احملافظات 
وقانــون حمايــة املنتجــات احمللية 
وغيرهــا من املواضيــع واألمور ذات 

العالقة.

مطالب برلمانية للصناعة بتأهيل المصانع المحلية وتطوير الصناعات العراقية
خالل اجتماعها مع لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية



3 شؤون عراقية

الملف األمني

 
بغداد – اعتقال ارهابيني 

اعلن مصدر امني فــي قيادة عمليات 
بغداد امس االثنني عن اعتقال متهمني 
علــى وفق مواد قانونيــة مختلفة في 
بغداد  العاصمة  مناطق متفرقة مــن 

واطرافها.
وقال املصدر إن "القوات االمنية متكنت 
مــن القــاء القبض تســعة متهمني 
باإلرهــاب فــي منطقتــي، ســيطرة 
والضابطية   ، بغــداد  غربــي  الصقور 
شمالي بغداد"، مشــيرا الى "اعتقال 
متهم بتزويــر العملة النقدية، وضبط 
بحوزته عملة نقدية مزورة، في منطقة 
الشــعلة"، موضحــا أنــه "مت اعتقال 
متهمــني اثنــني األول بالســرقة في 
منطقة األمــني، والثاني باالحتيال في 

منطقة البلديات".

ديالى – ضربة جوية 
افاد مركز االعــام األمني امس االثنني 
مع  وجرار  لـ"االرهابيني"  وكرين  بتدمير 
العربة في تال حمرين شــمال شرقي 

محافظة ديالى.
وقال املركز إن "الشــجعان في طيران 
اجليــش وخــال اســنادهم لقطعات 
الفرقة اخلامســة ضمن قيادة عمليات 
ديالى متكنوا بضربــة جوية من تدمير 
وكرين لارهابيــني وجرار مع العربة في 
ان  البحيرة"، مضيفا  تال حمرين قرب 
العديــد من عناصر تنظيــم "داعش" 
قتلوا فــي ضربات جوية فــي حمرين 
ومناطــق أخرى بديالى خال األشــهر 

املاضية.

كركوك – اعتقال متهمني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس االثنني ان القوات االمنية 

اعتقلت متهمني اثنني بحوزتهما وثائق 
لعصابات داعش االرهابية في سيطرة 

التون كوبري.
وافاد املصــدر ان" مفارز اســتخبارات 
الشرطة االحتادية العاملة ضمن وكالة 
االســتخبارات والتحقيقــات االحتادية 
في وزارة الداخليــة ومن خال املتابعة 
القت  املصــادر  وتســخير  الدقيقــة 
القبض على متهمني اثنني في سيطرة 
التون كوبري، حيــث ضبط بحوزتهما 

وثائق لعصابات داعش اإلرهابية " .

بابل – ممارسات امنية  
كشــف مصــدر امنــي فــي مديرية 
شرطة محافظة بابل امس االثنني عن 
إلقاء القبض على عــدد من املتهمني 
واملطلوبني قضائيا في مناطق متفرقة 

من احملافظة.
وأفاد املصدر أن أقسام  شرطة احملافظة 

بشــتى صنوفها نفذت ممارسات أمنية 
لتنفيــذ مذكرات قبض بحق مطلوبني 
للقضاء، اسفرت عن إلقاء القبض على 
 ، عدد من املتهمني بقضايــا مختلفة 
مشــيرا الى أن العمليات استندت الى 
معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات 
قبض صادرة من احملاكم اخملتصة، وقد مت 
نقل جميع امللقى القبض عليهم الى 
اإلجراءات  اخملتصة الســتكمال  املراكز 

املطلوبة بحقهم. 

صالح الدين – تفجير عبوات 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
صاح الديــن امس االثنــني ان القوات 
األمنية فجرت 21 عبوة قمعية بالقرب 

من خط االين في مدينة سامراء.
وافاد املصدر انه "وفقا ملعلومات دقيقة، 
متكنت مفارز اســتخبارات الشــرطة 
والعاملة ضمن  االحتادية في ســامراء 

وكالــة االســتخبارات والتحقيقــات 
االحتادية فــي وزارة الداخلية من العثور 
على ٢١ عبوة ناسفة قمعية"، مضيفا 
الوديان  ان "العبوات مزروعة فــي احد 
قرب خــط الاين في جزيرة ســامراء، 
وقد مت رفعها وتفجيرها من قبل مفارز 

املعاجلة دون حادث يذكر".

االنبار – استطالع جوي 
كشــف مصــدر امنــي فــي قيــادة 
عمليات االنبــار امس االثنني عن مقتل 
خمســة قياديني من تنظيم "داعش" 
بضربة جوية اســتهدفت عجلة كانوا 
جنوب  التنظيم  عناصر  يســتقلونها 

شرق الرطبة.
وقال املصدر إن "اســتطاعا جويا فوق 
الغربية  الصحــراء  فــي  جابات  وادي 
مت رصــد عجلة بيــك اب يســتقلها 
خمســة ارهابيني"، مبينا أن "العجلة 

كانــت حتمل اســلحة وأعتــدة وأرزاق 
ووقود"، مضيفا انــه مت تدمير العجلة 
وقتل خمســة قياديني لتنظيم داعش 
االرهابي في وادي جابات جنوب شــرق 

قضاء الرطبة ب 80كم". 

الديوانية – حمالت دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االثنني ان مفارز شرطة 
والشــنافية   والســنية،  الشــامية 
متكنــت من إلقاء القبض على عدد من 
املتهمني بقضايا مختلفة، وذلك خال 
حملة دهم واســعة قامت بها للبحث 
إلقاء  مذكرات  وتنفيــذ  املطلوبني  عن 

القبض .
التابعة  الدوريــات  ان  واضاف املصــدر 
ملركزي احلســني والتحــدي متكنت من 
القاء القبــض على ثاثة متهمني مبواد 

قانونية مختلفة.

نينوى – عملية استباقية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس االثنــني ان القوات االمنية 
عثرت علــى نفق لارهابيــني وعبوات 
ناســفني ومتفجــرات في  وحزامــني 

احملافظة .
وذكــر املصدر ان" القــوات االمنية في 
قيــادة عمليات نينوى وخــال عملية 
شباط  خبارة  قرية  لتفتيش  استباقية 
عثرت على )٧( عبوات ناســفة قمعية 
محلية الصنع، كما عثرت على حزامني 
ناســفني ورمانتــني يدويتــني تالفتني 
و)٣( رمانــات طائرة مســيرة تالفة في 
منطقــة املوصل القدميــة " ، مضيفا 
في حني عثرت علــى نفق يحتوي ثاث 
مداخل وقد مت معاجلته من قبل طيران 
التحالف في جبال عطشانة قرب قرية 

الشيخ يونس .

اعتقال 9 ارهابيين غرب وشمالي العاصمة بغداد * تدمير وكرين لـ"االرهابيين" في تالل حمرين شرقي ديالى
تفجير 21 عبوة بالقرب من خط الالين في سامراء * مقتل 5 قياديين من "داعش" بضربة جوية شرقي الرطبة

نينوى - الصباح الجديد:

بولس،  ثابت  اخلورأسقف  وصف 
الكلدانيــة  الطائفــة  رئيــس 
للمسيحيني في بلدة كرمليس 
أعياد  نينوى احتفاالت  بســهل 
ميــاد العام اجلديــد 2019 في 
املوصل وســهل نينــوى ، التي 
كانت تعد معقل تنظيم داعش 
، على إنها والدة جديدة  الرئيس 
بناء  إلعادة  وفرصــة  للمنطقة 
النسيج االجتماعي فيها ودعوة 
للتحاور املســيحي االســامي 

ضد التطرف .
وقــال اخلورأســقف ، ثابت ، في 
حديث، مبناسبة احتفاالت أعياد 
املياد، وتابعته الصباح اجلديد:" 
2014 عاماً أسودا  إذا كان العام 
وأبناء  االســاقفة  هجرة  شهد 
الطائفة املسيحية عقب ظهور 
تنظيم داعش ، فان العام 2019 
سيكون عام والدة جديدة ألبناء 
الطائفة في سهل نينوى وعودة 
النســيج  بناء  املهجرين وإعادة 

االجتماعي في املنطقة" .
وأضاف :" علينــا أن نرعى عودة 
في  املســيحية  الطائفة  والدة 
ســهل نينــوى ومنــح الناس 
معنًى جديداً حلياتهم ليتجاوزوا 
املصاعب التــي واجهوها. أعياد 
املياد تقام هنا بشكل اعتيادي 
لوصــول املنطقــة الــى درجة 
معينة من االستقرار بعد سنة 
تنظيم  دحر  من  السنة  ونصف 

داعش االرهابي فيها ."
الكلدانية  الكنيسة  راعي  وقال 
فــي بلدة كرمليس في ســهل 
نينــوى بــان روح التفاؤل تظهر 
بان االوقات الســود قد اصبحت 
وراء ظهورنــا وان بهجــة أعياد 
معالم  من خال  واضحة  املياد 
الزينــة في كنائــس كرامليس 
وقرة قوش ومناطــق كثيرة من 
سهل نينوى حتى إنها أصبحت 
أكثر ممــا كانت عليه قبل ظهور 
داعــش . أعياد املياد ســتكون 
والدة جديدة مفعمة بالســلم 
لبداية  نقطة  وستكون  واالمان 
 ، للمجتمع  قوة  وعنصر  جديدة 

يقول اخلور أسقف ثابـت.
بعد سنوات من العنف واالرهاب 
شــمالي  مناطق  فــي  احلياة   ،
العراق في املوصل وسهل نينوى 

واحلمدانية ، بدأت تعود تدريجياً 
لوضعهــا الطبيعي ، وان كثيرا 
من العائــات التي عادت مؤخراً 
للمدينة فضلوا قضاء عطلهم 
الذين  واصدقائهم  أقاربهم  مع 

بقوا في قراهم.
يســتعد  آخــر  جانــب  مــن 
املســيحيون في ســهل نينوى 
االحتفال بتنصيب مطران جديد 
للموصــل والذي مــن املقرر أن 
يكون االسبوع املقبل بتاريخ 18 
كانون الثاني حيث سيتم اختيار 
األب جنيــب ميخائيل موســى 
ليكــون مطران املوصــل وذلك 
25 عاماً على منصب  بعد مرور 
في مساهماته  املوصل  ابريشة 
إرث  وتعزيز  الثقافــي  باجلانــب 
التاريخ املســيحي بوجه حملة 

تنظيم داعش التدميرية .
إن من  ثابت  اخلورأســقف  وقال 
بــني األولويات التي ســيتوالها 

فــي املســتقبل القريــب هي 
إعادة  لعمليات  االســتعدادات 
االعمــار في املنطقــة بدءاً من 
الكنائس املتضــررة والتي كثير 
منها من دون سقف يحميها من 
األمطار ومن دون أسيجة وأبواب 
ملنع اآلخرين مــن رمي النفايات 
فيها ، وكذلــك تعزيز العاقات 
وتقويتها مع الســلطات احمللية 
وممثلــي  الدينيــني  والزعمــاء 
اجلماعات العرقية ومؤسســات 

اجملتمع املدني.
اخلورأســقف  حــث  وكذلــك 
بلدة  الكلدانية في  الكنيســة 
كرمليس أتباعــه للتأكيد على 
توفير فرص عمل ألبناء العائات 
العائدة الى قراهــا وبيوتها من 
خال تشــكيل مركــز مرجعي 
يلجــأ اليــه األهالي فــي حال 
، هناك  مواجهتهم ملشــكات 
بذلك  للمطالبة  تتخذ  خطوات 

وقد تســتغرق وقتاً ولكن يجب 
استغال فرصة استتباب األمن 
واالستقرار املتحقق بعد انقضاء 
وما   2014 عــام  صعبة  مرحلة 
املنطقة   ، تلتها مــن معــارك 
وزيادة  األهالي  عودة  تشهد  اآلن 
نفوس وتواجد املســيحيني في 
املوصل و ســهل نينــوى وهي 

هوية املنطقة لهذه الطائفة .
وكان اخلورأســقف ثابــت قــد 
التقى في أواخــر العام املاضي 
االميركي  الرئيس  نائب  مببعوث 
ومســؤول منظمة ، يو أس أيد 
USAID مــارك كريــن من أجل 
االطــاع وتقييــم الــدور الذي 
تلعبه الواليات املتحدة في إعادة 
سهل  في  واالعمار  االســتقرار 
نينوى وتقييم أداء منظمات األمم 
الكنيسة  دور  وكذلك   ، املتحدة 
في إعــادة أهالي بلدة كرمليس 
والبلــدات األخرى في ظل غياب 

الدور احلكومــي واألممي وخاصة 
انعدامه في مجال إعمار البيوت 
عودة  تعــوق  التــي  املتضــررة 

اهاليها .
واعرب اخلورأســقف عــن الدور 
الــذي تتحمله الكنيســة في 
واســتقرارهم  النازحني  عــودة 
وأيضــاً ايجاد فرص عمل وتوفير 
كرمية  حياة  أجــل  من  اخلدمات 

للجميع .
من جانب آخر اســتقبلت بلدة 
كرمليس ومنطقة سهل نينوى 
الكاردينال  الفاتيكان  دولة  ممثل 
فــي  وكان   ، بارولــني  بيتــرو   ،
اســتقباله املطران ثابت وأقيم 
قداس في كنيسة مار ادي وبعد 
ذلــك متت زيارة بلــدة قرة قوش 
التي  وبرطلة  املوصل  مدينة  ثم 
السريان  كنائس  جميعها  حتوي 
واالرمن  واالرثدوكس  الكاثوليك 
والكلــدان . العاقــات اجلديدة 

مــع املســلمني فــي املنطقة 
أصبحــت أكثر انســجام ، و إن 
املوصــل متثــل منحــى جديداً 
في هــذه العاقة عمــا كانت 
عليه فــي حقبة داعش . ويقول 
املطران ثابــت بان املوصل حتررت 
ايديولوجياً وماديا من ســيطرة 
داعش وفكره املتطرف الذي كان 
ســائد في املدينة الناس يريدون 
اآلن تنفس هواء جديد ويطالبون 
بحوار متمدن بني األديان . والديل 
على هــذا التواصل االجتماعي 
بني األديان هــو احتفاالت أعياد 
املياد اجلديــد لعام 2019 حيث 
العائات املســلمة واملسيحية 
شــاركت ســوية فيها واقفني 
حول شجرة العيد في الساحة 
أوقات ســعيدة  وكانت  العامة 
ملؤها التفاؤل مبستقبل جديد .

ترجمة حامد أحمد

بولس: إذا كان العام 
2014 عامًا أسودا 
شهد هجرة االساقفة 
وأبناء الطائفة 
المسيحية عقب ظهور 
تنظيم داعش ، فان 
العام 2019 سيكون 
عام والدة جديدة 
ألبناء الطائفة في 
سهل نينوى وعودة 
المهجرين وإعادة بناء 
النسيج االجتماعي في 
المنطقة

احتفاالت عام 2019 والدة جديدة
لسهل نينوى واأليام السود ولت

رئيس الطائفة الكلدانية للمسيحيين في بلدة كرمليس:

احلكيم: اإلصالح والبناء 
إنتقالة نوعية وعلى الكرد 

حسم خياراتهم
وأكد مجددا على ان "اخلدمات 
االولويــات كذلك  رأس  علــى 
ومكافحــة  العمــل  فــرص 

الفساد".
وعن حتالــف االصاح واالعمار 
احلكيم،  عمــار  الســيد  قال 
ان "تشــكيل هــذا التحالف 
وحتالــف البناء ميثــل انتقالة 

العملية  مســار  فــي  نوعية 
السياســية" داعياً الكرد الى 
"حســم خياراتهم لانضمام 
للعناوين  العابرة  املشاريع  الى 

املذهبية والقومية".

مجلس بغداد: تعيينات 
التربية ترتبط بآلية التعيني 

احلكومية
، علــى الرغم من اســتكمال 
كل االجــراءات داخل املديريات 

لغــرض فرز االســماء الفائزة 
بالتعيني”.

تركيا تريد مضاعفة جتارتها 
مع العراق الى 20 مليار دوالر 

هذا العام
وطبقا للمعلومات املســتقاة 
التجــارة  وزارة  بيانــات  مــن 
ارتفع   ، التركيــة  واالحصــاء 
حجــم التجــارة التركية مع 
العراق إلى 10.6 مليار دوالر في 

 870.7 2017 مــن حوالي  عام 
مليون دوالر في عام 2003 وفي 
عام 2017 ، احتل العراق املركز 
التصدير  أســواق  بــني  الرابع 

التركية.

فرنسا تقرض البالد مليار 
يورو وتعد بدراسة توأمة 

بغداد باريس
ومن جانبــه أكد وزير اخلارجية 
لنعلن  جئنا  "اننا  الفرنســي، 

للعــراق  الكامــل  دعمنــا 
وحلكومتــه ولنعبر عــن ارادة 
فرنسا بتوســيع العاقات مع 
الى  العراق، ولنواصــل وقوفنا 
بعد  البناء  فــي  العراق  جانب 
هزمية  فــي  املســاند  موقفنا 
داعش ودعم القوات العراقية".

واضــاف ان "العــراق اصبــح 
العبا اساســيا في االستقرار 
النأي  وسياســته قائمة على 
عن الصراعات وحفظ سيادته 

الى  الفتا  الوطنــي"،  وقــراره 
ان "فرنســا ســتمضي قدما 
بعاقات الشراكة والتعاون مع 
العراق ودعم احلكومة العراقية 

التي تقود العراق بنجاح".
واشــار الــى "زيــارة مرتقبة 
للرئيس الفرنسي ماكرون الى 
بغداد لتأكيــد الدعم وتطوير 
عاقــات الصداقــة والتعاون 
بــني  القائمــة  والشــراكة 

البلدين".

تتمات ص1

سحب واطئة تدخل البالد 
وامطار تشمل اغلب 

المحافظات

وزير التعليم يبحث تطوير 
عمل المجلس الوطني 
العتماد كليات الطب 

"اليونسيف" تقيم 
مهرجانها السنوي للتربية 

االيجابية في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تشير التوقعات اجلوية الى قدوم سحب واطئة وممطرة 

جتاه الباد.
ونشــر املتنبئ اجلوي، صادق عطية، في صفحته على 
فيس بــوك تطورات حالة الطقس "بتواجد ســحب 
واطئة ومتوســطة املمطرة في هذا الوقت في سماء 
مدن عديــدة من اجلنوب }البصرة- ميســان- ذي قار-
السماوة{ اضافة الى بعض مدن الشمال }سليمانية- 

شرق اربيل- شرق كركوك- دهوك{".
وأشــار الى، ان "فرص االمطار فيمــا تبقى من احلالة 
اجلوية املؤثرة ســتكون في ذي قار وتنتهي ظهراً، أما 
في البصرة فســتنتهي فرصة االمطار في شــمال 
احملافظة خال الساعات االولى من الليل وتنتهي في 
املركز خال ساعات الليل او الفجر وتستمر في جنوب 

البصرة لغاية بعد ظهر اليوم الثاثاء".
أما ميســان "فتنتهي فرص االمطار فيها في اغلب 
االماكن وتســتمر في علي الغربــي وبعض مناطق 
شــمال شــرقها لغاية قبل فجر اليوم الثاثاء، وفي 
واســط ســتكون فرص االمطار في شــرقها فقط 

تنتهي مساًء".
وتابع عطية ان "فرص االمطار في ديالى مستمرة في 
جنوبها وشرقها وشمالها لغاية املساء" الفتا الى ان 
"فرص االمطار في الســليمانية ستكون مصحوبة 
بالثلوج وتســتمر لغاية الليل وتتوقف مؤقتا بعدها 

وتعود غدا الثاثاء".

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التعليــم العالي والبحث العلمي الدكتور 
قصي الســهيل, تطوير عمل اجمللس الوطني العتماد 
كليــات الطب مبا يضمن حتســني مســتوى كليات 
اجملموعــة الطبية في اجلامعــات العراقية ويجعلها 

مبصاف كليات الطب بجامعات الدول املتقدمة.
وقال السهيل خال ترؤســه اجتماعا للجنة عمداء 
كليــات الطب امس االثنني إن الــوزارة  تولي اهتماما 
لترصــني املقومــات األكادمييــة الوطنيــة ودور جلان 
العمــداء بعّدها اجلهات األكادميية اخملتصة بدراســة 
ووضع املعاجلات واملقترحــات اخلاصة بتطوير وترصني 
بنى التعليم العالي وتوفير البيئة التدريسية املائمة 

للطلبة.
ضمــن  تضــع  “التعليــم  إن  الســهيل  وأضــاف 
إستراتيجيتها املستقبلية تفعيل عوامل استقطاب 
الطلبة األجانب للدراســة في اجلامعــات العراقية، 
فضا عن توسعة خطة القبول في الدراسات العليا 

للتخصصات الطبية.
وفي الســياق ذاته ناقش اجملتمعون تعزيز االعتمادية 
الوطنيــة في اجلامعــات العراقيــة, وتطوير املناهج 
العلمية لكليات الطب مبا يتوافق مع املعايير العاملية 
, واآلليات املعتمدة في معادلة الشهادات لدى الطلبة 

احلاصلني على شهادات تخرج من جامعات أجنبية.

البصرة ـ الصباح الجديد:
اقامت منظمة اليونســيف مهرجانها الســنوي 
للتربية اإليجابية ونبذ العنف في املدارس بالتعاون 
مــع املديرية العامــة لتربية محافظــة البصرة ، 
بحضور عدد كبير من التربويــني وممثلي منظمات 

اجملتمع املدني وتاميذ املدارس .
وأوضح املكتب اإلعامي ان تربية البصرة تســعى 
دائما الى نشــر مفاهيم احملبة والســام فيما بني 
تاميذها وطلبتهــا وتربيتهم مبعــزل عن األزمات 
داعية من ماكاتهــا التربوية بعدم اللجوء للعنف 

والتوبيخ خال ممارستهم لعملهم التعليمي .
وقدمت فــي املهرجان الذي حمل شــعار "التربية 
اإليجابية حتقق ذات االطفال وتنمي شخصيتهم" 
فعاليــات رائعة لعــدد من اطفال مــدارس مركز 
احملافظة تنوعت بني األناشــيد واملشاهد املسرحية 
والقصائد التي اكدت على مفاهيم احملبة والسام 
وحب الوطن ونبذ العنف وتوفير اجواء آمنة ألجيالنا 
مبا يضمــن حقوقهم التامة في العيش اآلمن مبنأى 
عن األزمات ، وبدورها اثنى مدير مكتب اليونســيف 
في اجلنوب على اســتجابة تربيــة البصرة خملتلف 
برامج املنظمة وســعيها إلدامة الشراكة من اجل 

مستقبل افضل لألطفال .

قداس اعياد امليالد في سهل نينوى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيئة اإلتصــاات واإلعام، 
عن إطاق مشــروع ) دوم ( خلدمات 

اإلتصاالت في العراق لعام 2025.

وقال رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة، 
علي ناصــر اخلويلدي، فــي كلمته 
في مؤمتــر الهيئة الطــاق مبادرة 
}دوم{ لتطويــر قطاعــي االتصاالت 

واملعلوماتيــة، "نحن فــي املرحلة 
االخيــرة ملنــح تراخيــص اجليــل 
الرابــع" مبينا ان "ترددات هذا اجليل 
سيساعد على حتديث االتصال دون 

العــودة الى منــح ترخيص للجيل 
اخلامس".

وأشــار رئيس اجلهاز التنفيذي  الى 
ان "هيئة اإلتصــاالت أمنت خدمة 

اإلنترنت لـ 4.5 مايني عائلة عراقية 
في عموم احملافظات".

وأكــد اخلويلدي ان "مشــروع }دوم{ 
ســيكون لكل مؤسســات الدولة 

وشــرعنا بذلك مــع وزارة التعليم 
ولدينا  العلمــي  والبحث  العالــي 
مذكرات تفاهم مع اجلامعات لتأمني 

خدمات االتصاالت مع الطلبة".

هيئة اإلتصاالت في المراحل األخيرة لمنح تراخيص الجيل الرابع
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حمالت خدمية واسعة 
لرفع االنقاض من شوارع 

أيمن الموصل

مديرعام شركة كهرباء 
بغداد يناقش آلية 

الجباية وتعظيم الموارد  

بغداد _ الصباح الجديد:
 تواصــل وزارة االعمــار واالســكان والبلديات 
واالشــغال العامــة اعمالها بتنفيــذ اعمال 
حمــالت خدميــة كبــرى لرفع االنقــاض من 
الشــوارع والبيوت واحملال التجارية املهدمة في 
مناطق املوصــل القدمية عن طريــق املالكات 
الفنيــة واخلدمية في بلدية املوصــل التابعة 
ملديريــة البلديــات العامة احدى تشــكيالت 
الــوزارة .واوضح املركز االعالمــي للوزارة انه مت 
رفع مايقــارب 640 مكعب مــن االنقاض عن 
منطقــة الفاروق بأمين املوصــل فيما تتواصل 
االعمال وبصــورة دورية وعلى مدار االســبوع 
حيث مت اســتعمال آليات ومعدات متخصصة 
ميكنهــا دخول االزقة الضيقــة لفتح الطرق ، 
مبيناً ان هناك دراســات تشــير الى ان كمية 
االنقاض املوجودة في املدينــة القدمية تقدر بـ 
8 ماليــني طن تقريباً. كما تواصل الوزارة تنفيذ 
اعمال مشروع شــبكات قضاء النعمانية في 
محافظة واســط عن طريــق املديرية العامة 
للمجاري احدى تشــكيالت الوزارة. وذكر املركز 
االعالمي للوزارة ان مشــروع شبكات الصرف 
الصحي في قضاء النعمانية يعد من مشاريع 
البنــى التحتية املهمة في محافظة واســط  
كونه يسهم بشــكل كبير في حتسني الواقع 
اخلدمي في القضــاء ويقليل اثر التلوث البيئي 
من خالل توفير منظومة حديثة لتصريف املياه 
الثقيلة واالمطار ليخدم القضاء بالكامل ومبا 
يقارب 54 الف نســمة من ابناء احملافظة. وبني 
املركز االعالمي ان االعمال في املشروع تضمنت 
مد شبكات الصرف الصحي باقطار 500 ملم 
و250 ملم و600 ملم وعلى اعماق تتراوح بني 7 
الى 8 امتار ، فيما تتواصل االعمال في محطة 
الرفع الرئيســة ، كما قامت الشركة املنفذة 
ايضــا بتجهيز املشــروع بكميــات كبيرة من 

االنابيب وباقطار مختلفة.

بغداد _ الصباح الجديد:
عقد مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
بغــداد املهندس نافــع عبد الســادة اجتماعاً 
موســعاً مع مديري الفــروع ومبيعات الطاقة 
(الصدر والكرخ والرصافة) ملناقشة الية اجلباية 

والسبل الكفيلة بتعظيم موردها
االساســي املعتمــد بتأمني رواتــب املوظفني 
وشــراء املواد احلاكمة واملطلوبة لدميومة عمل 

شبكات التوزيع. 
وناقش املدير العام خطة نصب املقاييس للحد 
من الضائعات والهدر في الطاقة واســتعراض 
واملقروءة  الطاقة املســتهلكة   النســب بني 
واجملباة وحتليل نســب الفروقات فيما بينهما ، 
ً على اعتماد الفروع ملقاييس(ميترات)  مشــددا
في محطــات التوزيع على مغذيــات (11 و33 

ك.ف) ومعاجلة العاطل منها بشكل حتمي.
كما مت مناقشة عقود اخلدمة واجلباية وضرورة 
االلتــزام بالفقــرات العقديــة والتــي منها 
الضائعــات االدارية والفنية وضرورة تســديد 
املبالــغ اجملباة علــى ضوء خطابــات الضمان 

للشركات املستثمرة.
على صعيد متصل واصلت املالكات الهندسية 
والفنية في دائــرة توزيع كهرباء الكرخ التابعة 
للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد حمالتها 
برفــع التجــاوزات احلاصلــة على الشــبكة 
الكهربائية فــي الدورة واحلد مــن الضائعات 
والهدر فــي الطاقــة واحلفاظ على شــبكة 

التوزيع.
وشملت احلمالت رفع التجاوزات على مغذي(12) 
صحــة فــي محلــة (822) ، الى جانــب رفع 
التجاوزات على مغذي (1) جمهورية في محلة 
(838) ، الى جانــب قطع التيار الكهربائي على 
فندقي الراية والشهد  في منطقة الكاظمية 
لتجاوزهمــا على الشــبكة الكهربائية وعدم 

دفع اجور الكهرباء.
كما متكنت املالكات الهندســية والفنية في 
التابعة للشــركة  ديالى  توزيع كهربــاء  دائرة 
العامــة املذكــورة اعمــال صيانة الشــبكة 
الكهربائيــة في قطاع اخلالص مبحافظة ديالى 
، وتضمنت االعمال صيانة محولة على شبكة 
مغذي الغربية - منطقة حي احلسني, واصالح 
مغذي مشــروع ماء جبينات جهة 11ك.ف في 
قضــاء بعقوبــة ، فضالً عن نصــب مقاييس 
جديدة و فحص املقاييس القدمية وذلك لتقليل 
نسب الضائعات وقطع املتجاوزين واستحصال 

الديون التي بذمة املواطنني.

بغداد _ الصباح الجديد:

قامت الشــركة العامــة للحديد 
وزارة  احــدى شــركات  والصلــب 
خالل  ومــن  واملعــادن  الصناعــة 
مالكات مصنــع االنابيب احلديدية 
التابع لها فحوصات الشــد والثني 
حلديد التســليح املســتعمل في 
اســس قواعــد مكائــن ومعدات 
مصنــع الدرفلــة ضمن مشــروع 
تأهيل االخير من قبل شركة يو بي 

هولدنك التركية.
الوزارة  في  االعالمــي  الناطق  وبني 
عبدالواحــد علوان الشــمري  بأن 
الفحوصات اجريت على وفق احدث 
اخملتبري  الفحــص  فــي  التقنيات 
وباجهزة متطورة من مناشئ عاملية 

،مؤكدا ان نتائج الفحوصات كانت 
مطابقة للمواصفات القياســية ، 
مشيرا في الوقت ذاته الى انه سبق 
ان اجريت العديــد من الفحوصات 
لشركات حكومية والقطاع اخلاص 
فــي مختبــرات مصنــع االنابيب 
احلديديــة منهــا شــركات نفط 
اجلنوبية  االسمدة  وشركة  البصرة 
وميناء خور الزبير وكذلك شــركة 
تهامة للفحص الهندسي وشركة 
وشــركات  النفطيــة  املشــاريع 

ومشاريع اخرى.
واشــار الشــمري الى أن شــركة 
التركيــة تواصل  يو بــي هولدنك 
االعمــال املدنية ملصنــع الدرفلة ، 
مؤكــدا حرص شــركته وبالتعاون 
بذل  التركيــة على  الشــركة  مع 
اجلهــود املمكنــة من أجــل إجناز 

متسارعة  بوتيرة  املشــروع  أعمال 
وبالتوقيتات احملددة. 

الى ذلك تواصل الشــركة العامة 
احــدى  الفوالذيــة  للصناعــات 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
باالجسام  االسمنت  معامل  جتهيز 
والسالسل  الطاحنة  االسطوانية 
احلديدية. وبني مدير عام الشــركة 
املهندس محمد فائــق جمعة بأن 
الشركة ومن خالل مصنع مسبك 
الصلــب اخلــاص قامــت بتجهيز 
معاونية معامل االسمنت اجلنوبية 
بوجبــة جديــدة مــن االجســام 
والسالسل  الطاحنة  االسطوانية 
احلديدية مبوجــب العقد املبرم بني 
الطرفني ، مشــيرا الــى ان العمل 
مســتمر لتصنيع وتســويق بقية 
الكميات وفقا للعقد ، وان الشركة 

انتاجية  وخطوطــا  مصانع  متتلك 
متخصصــة ومالكات هندســية 
وفنية ذات خبرات متراكمة وكفاءة 
عاليــة ولديهــا القــدرة على رفد 
قطاعات الدولة بشــتى منتجاتها 

الوطنية الرصينة.
من جهــة اخرى ذكر املديــر العام 
أن الشــركة حضيت بزيــارة مدير 
الكهربائية  الطاقــة  نقــل  عــام 
للمنطقة الشمالية والوفد املرافق 
له لالطالع علــى مصانع الهياكل 
واالعمدة واالبراج والغلونة وســير 
العمليــة االنتاجيــة ، مؤكدا بأنه 
قــد جــرى االتفــاق علــى دميومة 
وزارة  لتجهيز  والتنســيق  التعاون 
االعمدة  من  باحتياجاتها  الكهرباء 
الطاقة  وابراج نقــل  الكهربائيــة 

الكهربائية وغيرها.

تقرير

«الصلب» تجري الفحوصات المختبرية لحديد التسليح
فـي مشـروع تأهيـل مـصنع الـدرفلـة

بغداد _ الصباح الجديد:

االعاقــة  ذوي  هيئــة  تعقــد 
وزارة  فــي  اخلاصة  واالحتياجــات 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة 
االجتماعــات  مــن  مجموعــة 
واللقاءات مــع احلكومة ومجلس 
النواب بشــأن زيادة التخصيصات 
العام  املاليــة فــي موازنة هــذا 
لشــمول اكبر عدد ممكن من ذوي 
االعاقة بإمتيازات القانون رقم (38) 

لسنة  2013. 
وعقد النائب االداري لرئيس الهيئة 
علي جعفر احللو اجتماعاً في مقر 
الهيئة مع مديري أقســام الهيئة 
في احملافظات الذي يأتي ضمن إطار 
املؤسســات  العالقات مع  توطيد 
املعنيــة  والدوائــر  احلكوميــة 
بشــؤون ذوي االعاقة وتأكيد إدامة 
وتطويــر التواصل مــع احلكومات 
احمللية وخلق اجــواء تكاملية بني 
جميــع االطــراف من شــأنها ان 
تعزز من اخلدمــات املقدمة للفئة 

املستهدفة. 
وأكــد النائــب االداري على جملة 
من القضايا املهمة منها االسراع 
بإنهاء ملف املاســتر كارد لتقليل 
والعمل  اجلهد علــى ذوي االعاقة 
بقاعدة بيانات متطورة وتفعيل دور 
غربلة  لغرض  االجتماعي  الباحث 
وتأشــير املســتحقني احلقيقيني 
املســتحقني  غيــر  واســتبعاد 
واملتوفني الذين لم يبلغوا عن وفاة 

املعوق. 
استحداث شعب  ان  احللو  وأضاف 
والنواحي  االقضيــة  في  ووحدات 
للتخفيف  ملحــة  ضرورة  اصبح 
الوصول  واملعني عنــاء  املعوق  عن 
الــى املقرات الرئيســة، يأتي ذلك 
بعد إيجاد اماكن مناسبة او قطع 
تبنى من قبل  احملافظات  اراضٍ في 
الهيئــة او الــوزارة او منظمــات 
اجملتمــع املدني. كما شــدد على 

اهمية مفاحتة وزارة الصحة لتزويد 
الهيئة وأقســامها بجدول وفيات 
يصدر شهريا لتأشيرها في قاعدة 
بيانات الهيئة لعزل املستفيد عن 
كونه  املتفرغ  املعني  براتب  التمتع 
متوفيا وليس له احلق في تقاضي 

الراتب .
توســيع  اهمية  اجملتمعــون  وبني 
آفاق التعاون مع أقســام الضمان 
االجتماعي في احملافظات حســب 
االمكانيات البسيطة التي متلكها 
الهيئة وتعمل وفقها ، مع التأكيد 
على احلاضرين بضرورة العمل على 
وفق منظور انساني ووضع معاناة 

ذوي االعاقة نصب أعينهم وتنفيذ 
جميع ماجاء مــن حقوق في بنود 
القانون اخلاص برعاية ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة.
على صعيــد متصل بحــث وزير 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة 
الدكتور باســم عبــد الزمان مع 
النائبــة انتصــار اجلبــوري عضو 
مجلس النواب عن محافظة نينوى 
التوسع في شمول االسر الفقيرة 

ببرنامج احلماية االجتماعية. 
وقال الوزير ان الــوزارة تتعامل مع 
17 % من اجملتمــع العراقي ما بني 
العمل  عن  وباحــث  ومعوق  فقير 

، مشــيرا الــى ان هنــاك ســت 
محافظات تعاني تدني مستويات 
املعيشــة وبحاجــة الــى برامج 

وخطط اجتماعية جديدة. 
املقبلة  املرحلة  ان  الوزيــر  واضاف 
الوزارة  ستشهد زخما كبيرا على 
لوجــود الكثير مــن العائالت دون 
مســتوى خط الفقر، الفتا الى ان 
هناك 450 ألف اسرة مت اجراء بحث 
اكملت  والــوزارة  لها  اجتماعــي 
بتلك  املتعلقة  االجــراءات  جميع 
التخصيص  بانتظــار  العائــالت 
املالــي لشــمولها برواتب االعانة 

االجتماعية. 

واكــد الوزير على ضــرورة ان يعي 
مجلس النواب حجم املســؤولية 
االجتماعيــة امللقاة علــى الوزارة 
وان يراعــي حجــم التخصيصات 
املرصودة مللف احلماية االجتماعية 
للزخم  نظرا  العامــة  املوازنة  في 
الكبير مــن العائالت التي هي دون 
مســتوى خط الفقــر ، موضحا 
ان الــوزارة لديهــا عــدد آخر من 
البحث  التي لم يشــملها  االسر 
االجتماعي حتى االن وهي بانتظار 
االنتهاء من البيان الســنوي للبت 
العائالت  لتلك  البحــث  باجراءات 
والتأكد من  بياناتهــا  بعد حتديث 

الباحثني  ارسال  ثم  ومن  عناوينها 
االجتماعيني. 

بحث موضوع  اللقــاء  تناول  كما 
املشــروع الطارئ لدعم االستقرار 
في املناطق احملررة الذي سيتضمن 
ثالثة مشــاريع ســتنفذ في تلك 
املناطق مبــا فيها محافظة نينوى 
من خــالل النقد مقابــل العمل 
احلمايــة  وبرنامــج  والقــروض 
االجتماعيــة ، مبينا ان املشــروع 
يهدف ملساعدة االسر العائدة الى 
وظائف  توفير  من خالل  مناطقها 
اعادة  فــي  وفرص عمل تســهم 

دمجهم مجتمعيا. 

توجهات الوزارة للتوسع في شمول االسر الفقيرة

«الفوالذية «تجهز معامل االسمنت باالجسام االسطوانية والسالسل الحديدية

العمل تسعى الى زيادة التخصيصات المالية لشمول اكبر عدد من المعوقين

 تسعى وزارة 
العمل الى زيادة 

التخصيصات المالية 
في موازنة هذا 

العام لشمول اكبر 
عدد ممكن من ذوي 

االعاقة بإمتيازات 
القانون رقم (38) 

لسنة  2013

شمول عدد من املعوقني في زيادة التخصيصات املالية

بغداد - جاسم الطائي
الهندســي  االعمار  دائــرة  أعلنت 
واالســكان  االعمار  لوزارة  التابعة 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
عــن اعدادها خطــة لتنظيم 24 
مالكاتها  لتطويــر  تدريبيــة  دورة 

الوظيفية للعام احلالي .
وقالــت مدير عــام دائــرة االعمار 
أحالم  املهندسة  وكالة  الهندسي 
ســعيد جواد ان الدائــرة حصلت 
على موافقة وزير االعمار واالسكان 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
تنفيذ  على  ريكاني  بنكني  االستاذ 
اخلطة التدريبية للعام احلالي 2019 
، موجهــا بالتركيز علــى الدورات 
التخصصية ذات العالقة مبهام كل 
الدائرة باشرت  ان  ، مبينة  تشكيل 
لتنظيم  السنوية  خطتها  بتنفيذ 

الداخلية اخلاصة  التدريبية  دوراتها 
للعام  الوظيفية  مالكاتها  بتطوير 
احلالي .  وأضافت مدير عام الدائرة 
ان الدائرة وضعــت خطة لتنظيم 
االختصاصــات  لشــتى  دورة   24
وكل ما تتطلبــه مالكاتنا الفنية 
والهندسية واالدارية لغرض تطوير 
قابلياتهم الوظيفية ، مشيرة الى 
ان الدائرة تقوم ايضا بزج املوظفني 
في ندوات ودورات خارجية بشــتى 
، وان تنفيــذ هذه  االختصاصــات 
اخلطة التدريبيــة لهذا العام تأتي 
من اجل تطويــر قابليات مالكاتنا 

االدارية والهندسية والفنية .
فيما أشــار مدير قسم التخطيط 
رئيس  الدائــرة  فــي  والدراســات 
محمد  باســم  أقدم  مهندســني 
فرحان الطائي الى ان اهم الدورات 

التي قامــت الدائرة فــي أعدادها 
2019 هــي دورات وحــدة  للعــام 
التناضــح العكســي والثقافــة 

القانونيــة وأدارة املوارد البشــرية 
ودورة منظومة التأريض للمحطات 
الكهربائية ودورة احلسابات واملوازنة 

وتصميم  أآليزو  الدولية  واملواصفة 
ودورة  الفديوية  املراقبة  منظومات 
أساســيات تنفيذ االعمال املدنية 

في املشاريع االنشائية.
وتابع مدير القسم ان بقية الدورات 
شملت أيضا دورات قانون أنضباط 
14 لســنة  موظفــي الدولة رقم 
تقنيــات  أساســيات  ودورة   1991
العربية  اللغــة  ودورة  املعلومــات 
وتكنولوجيــا املصاعد الكهربائية 
الداخلي حســب  التدقيــق  ودورة 
املواصفــة االيزو  ودورة احلســابات 
الكهربائية  املعدات  ودورة  اخلتامية 
الضغط  محطات  في  املستعملة 
املتوســط والعالــي ودورة حتديــد 
والفرص  واالهــداف  اخملاطر  وحتليل 
وأســلوب  املســابح  ومنظومــة 
اخملاطبات االدارية والســيطرة على 

الكهربائية  واحملــركات  االهتزازات 
وغيرها من الدورات االخرى.

وأكد مدير القسم أن الدائرة أجنزت 
السنوية  التدريبية  خطتها  تنفيذ 
 36 والبالغة   2018 املاضــي  للعام 
االختصاصات  بشتى  تدريبية  دورة 
اضافــة الى تنفيــذ دورات تدريبية 
 (18) وبعدد  احلاجة  أضافية حسب 
دورة وبذلــك يكون عدد الدورات في 
العام املـاضي (54) دورة فضال عـن 
اشـراك أعداد كبيرة من منتسـبي 
بـقـــية تشكـــيالت وزارتـنا فـي 
الـــدورات الـتي تقـــيمها ، الفـتا 
الـى  الـــدائرة تسـعـى  ان  الـــى 
توفـير كـل مـا تتـطلبه مالكـاتـنا 
الفـنيـة والـهـــندسية واالداريـة 
لـغـــرض تـطـــوير قابليـــاتهم 

الوظـيفيـة. 

االعمار الهندسي تعد خطة لتنظيم 24 دورة تدريبية لتطوير مالكاتها 

محافظ واسط يطلع على الواقع الخدمي في عدد من االقضية
 واسط _ الصباح الجديد:

الدكتور  واســط  محافظ  اطلع 
محمد جميل املياحي على الواقع 
اخلدمي في قضاء الصويرة برفقة 
مهدي  واســط  مجلــس  عضو 
يونس عيال رئيس جلنة االعمار في 
اجمللس، ومعاون احملافظ للشــؤون 
الفنية املهندس رحمن يسر ناهي 
في  اخلدمات  تطوير  املشرف على 

الصويرة.
ومت متابعــة األعمــال التي تقوم 
بتنفيذهــا البلديــة في شــارع 

القائممقامية حيث أكد احملافظ 
على الدقة فــي العمل وعلى ان 
الفنية  املواصفــات  ضمن  يكون 
الصحيحة مع اإلسراع في اعمال 

التنفيذ .
كما التقى احملافظ أهالي منطقة 
برينيج في قضاء العزيزية بحضور 
، واســتمع  رئيس جلنــة االعمار 
احملافظ إلى مطالب األهالي والتي 
تركزت أغلبها في مجال اخلدمات 
والطرق  الشــوارع  بعض  وحاجة 
الريفيــة إلى التأهيل وفرشــها 

باحلصــى اخلابط وكذلك موضوع 
العمل  وكيفيــة  برينج  جســر 
على تأهيله كونه بحاجة ماسة 
إلى ذلك او انشــاء جسر جديد ، 
التيار  إلى موضوع ضعف  إضافة 

الكهربائي في املنطقة.
وأوضح احملافــظ ان هذه املطالب 
أصولية وهــي مطالب حقة وان 
شــاء اهللا ســيتم العمل على 
تلبيتها ضمن اإلمكانيات املتاحة 
كما قــام احملافظ بجولة ميدانية 
فــي مدينــة الزبيدية شــملت 

منطقــة الســوق والتقى بعدد 
الى  واســتمع  املواطنــني  مــن 
اخملتلفة  وقضاياهم  مالحظاتهم 
باجلانب  ســواء كانـــت تعنــى 
تلك  ام  الناحـــية  فــي  اخلدمي 
التــي كانــت ذات شــأن خاص ، 
واملعاجلات  احللول  بوضـــع  ووعد 
لالمكاتيات  وفـــقا  املنـــاسبة 
احملافظ عضو  ورافــق   ، املتاحــة 
مجلـــس واسط هاشم العوادي 
الزبيدية سـالم  ناحـــية  ومـدير 

عـگل . 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتفق وزير اخلارجيــة األمريكي مايك بومبيو وولي 
العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان يوم 
االثنني على أهمية استمرار التهدئة في العمليات 
العسكرية باليمن وسط جهود سالم تبذلها األمم 

املتحدة لوقف الصراع.
الرياض تغريدة  ونشرت الســفارة األميركية في 
بعد لقاء بني بومبيو واألميــر محمد قالت فيها 
»فيما يتعلق باليمــن، مت االتفاق على احلاجة إلى 
استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، 
وخاصــة وقف إطــالق النار وإعادة االنتشــار في 

احلديدة«.
وكانــت جماعــة احلوثــي املتحالفة مــع إيران 
واحلكومة اليمنية املدعومة من السعودية اتفقتا 
خالل محادثات ســالم في السويد الشهر املاضي 
على وقف إلطالق النار في احلديدة وسحب القوات 
من املدينة الساحلية االستراتيجية املطلة على 

البحر األحمر.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حتطمــت طائرة شــحن عســكرية بالقرب من 
طهران، حسبما أعلن اجليش اإليراني بينما ذكرت 
وسائل إعالم محلية أن الطائرة كانت تقل عشرة 

أشخاص على األقل.
وذكــرت وكالة األنباء فارس التــي تعد قريبة من 
اجليش، أن الطائرة كانت تقل 16 شخصا لم ينج 

منهم سوى مهندس الرحلة.
وكان التلفزيــون احلكومي اإليراني ذكر أن الطائرة 
كانت تقل عشــرة أشــخاص، بدون أن تؤكد أي 

خسائر.
وقال اجليش في بيان علــى موقعه االلكتروني إن 
»طائرة شــحن )من طراز بوينغ( 707 تنقل حلوما 
أقلعــت من بشــكيك في قرغيزســتان وقامت 

بهبوط اضطراري في فتح صباح امس اإلثنني.
وأضاف البيان أن الطائرة »خرجت عن املدرج خالل 
الهبوط واشتعلت فيها النيران بعدما اصطدمت 

بجدار في نهاية املهبط«.
وعرض التلفزيون اإليراني لقطات للهيكل احملترق 
في منطقة حرجيــة بينما بثــت وكاالت األنباء 

صورا لرجال إنقاذ حول حطام الطائرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتقلت سلطات كازاخســتان في مدينة أملا آتا 
مجموعة مــن األجانب ينتمــي أفرادها إلى دول 
آسيا الوسطى، لالشتباه في تخطيطهم لتنفيذ 

هجمات إرهابية.
وقــال بيان صحفــي للجنة األمــن القومي في 
كازاخســتان إن اجلهاز قام: »في العاشر من يناير 
2019  خــالل عملية خاصة في أملــا آتا باعتقال 
مجموعــة مــن املواطنــني األجانب من آســيا 
الوسطى يشتبه في إعدادهم ألعمال إرهابية في 

كازاخستان«.
وأفاد بيان دائرة األمن في كازاخســتان بأنه خالل 
عمليــات تفتيش أماكــن إقامة أفــراد اخللية مت 
العثور علــى مكونات لتصنيع عبــوات متفجرة 
بطاقة تدمير عالية، كما عثر أيضا على أسلحة 

نارية وذخيرة.
ويقــول احملققون إن املعتقلــني تصرفوا بناء على 

أوامر وحتت قيادة متطرفي »داعش« في اخلارج.
وشــدد البيان على أنه »وفقــا للمعطيات ذاتها، 
كان من املقرر أن يتم اســتخدام عبوات ناسفة، 
وتنفيذ هجمات مسلحة في األماكن التي تشهد 

جتمعات كبيرة للمدنيني بأملا آتا«.

بومبيو وولي العهد 
السعوي يتفقان على أهمية 
استمرار التهدئة في اليمن

تحطم طائرة شحن 
عسكرية في ايران

كازاخستان: اعتقال 
خلية من األجانب 
تابعة لـ«داعش«

متابعة - الصباح الجديد:

دونالد  األميركــي  الرئيــس  هدد 
ترامــب امس االول األحــد، تركيا 
بكارثة اقتصادية أذا شنت هجوما 
القوات  ضّد األكراد بعد انسحاب 
في  داعيا  من ســوريا،  األميركية 
الوقت نفســه األكــراد إلى عدم 

»استفزاز« أنقرة.
تويتر »سندمر  ترامب على  وكتب 
هاجمــت  إذا  اقتصاديــا  تركيــا 
األكراد«، داعيا إلى إقامة »منطقة 
آمنــة بعرض« 30 كلــم بدون أن 
يضيف أي تفاصيل عن مكانها أو 

متويلها.
وفــي الوقــت نفســه، طلبــت 
واشــنطن مــن األكــراد »عــدم 
اســتفزاز تركيا«. وكتــب ترامب 
»باملثــل، ال نريد أن يقــوم األكراد 

باستفزاز تركيا«.
بينما  التصريحــات  هــذه  وتأتي 
يقوم وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو بجولة في الشرق األوسط 
تهدف إلى طمأنة حلفاء الواليات 
املتحدة بينمــا تصاعد التوتر بني 
الواليــات املتحدة وتركيا بشــأن 
مصير أكراد ســوريا الذين قاتلوا 
تنظيم  األميركيــني  إلى جانــب 

الدولة اإلسالمية.
احللفاء  طمأنــة  بومبيو  وحــاول 
األكــراد للواليات املتحدة بتأكيده 
أن الواليــات املتحدة قــادرة على 
الرغم من سحب  حمايتهم على 
منتشــرين  أميركي  جندي  ألفي 
في سوريا ملكافحة تنظيم الدولة 
اإلسالمية، الذي أعلن عنه الرئيس 

ترامب في كانون األول املاضي.

ورحبــت تركيا بهذا االنســحاب 
الــذي يضعــف وضــع املقاتلني 
األكراد. وفي الواقع تواجه وحدات 
حماية الشعب الكردية التي تعد 
العمود الفقري ملكافحة اجلهاديني 
على األرض، تهديد هجوم محتمل 

من تركيا اجملاورة لسوريا
»خالفة صغيرة« 

تعتبــر تركيــا وحــدات حماية 
الكرديــة »إرهابيــة«  الشــعب 
بســبب صالتهــا املفترضة مع 

حزب العمال الكردســتاني الذي 
يقاتل على األراضي التركية منذ 

.1984
وهي ال تخفي نيتها شــن هجوم 
ضده ملنع تشكل نواة دولة كردية 
تؤجج  أن  ميكــن  على حدودهــا 
في  لألكراد  االنفصاليــة  النزعة 

تركيا.
رجب  الُتركي  الرئيــس  ورفــض 
طيــب إردوغــان بشــدة املوقف 
ضمان  إلــى  الداعي  األميركــي 

الكردّية املسّلحة  القّوات  حماية 
في شمال ســوريا لدى انسحاب 

القّوات األميركّية.
األحد  تغريدات  ترامب في  وحتدث 
عــن »بــدء اإلنســحاب املنتظر 
منذ فترة طويلة في ســوريا عبر 
ضرب اخلالفــة الصغيرة املتبقية 
اإلســالمية  الدولــة  لتنظيــم 
علــى األرض، من اجتاهــات عدة. 
ســنهاجم مجــددا انطالقا من 
قاعــدة موجــودة إذا تشــكلت 

مجددا«.
وتابع أن »روســيا وإيران وســوريا 
كانــت أكبــر املســتفيدين من 
املتحــدة  الواليــات  سياســة 
الطويلة املــدى لتدمير تنظيم » 
داعش »في سوريا ، نحن استفدنا 
من ذلك أيضــا، لكّن الوقت حان 
اآلن إلعــادة قواتنا إلــى الوطن«. 
»أوقفوا  كبيــرة  بأحــرف  وكتب 

احلروب التي ال تنتهي!«.
وأكد مدير املرصد السوري حلقوق 

اإلنســان رامي عبــد الرحمن أن 
عشــرات املقاتلــني اجلهاديني مت 
إجالؤهــم من مناطق يســيطر 

عليها التحالف العربي الكردي.
وأوضح أن حوالى 16 ألف شخص 
التنظيم  من  مقاتال   760 بينهم 
اجلهــادي فروا مــن املنطقة منذ 
املتحدة  األمم  وأكدت  األول.  كانون 
اجلمعة أن 25 ألف شــخص فروا 
الستة  املعارك في األشــهر  من 

األخيرة.

بعد انسحاب القوات األميركية من سوريا

ترامب يهدد تركيا بكارثة اقتصادية 
إذا شنت هجوما ضد األكراد

وحاول بومبيو 
طمأنة الحلفاء 
األكراد للواليات 

المتحدة بتأكيده 
أن الواليات 

المتحدة قادرة 
على حمايتهم 
على الرغم من 

سحب ألفي جندي 
أميركي منتشرين 

في سوريا
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متابعة - الصباح الجديد:

حضت رئيســة الوزراء البريطانية 
النواب مرة جديدة امس اإلثنني على 
املصادقة على اتفاق خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي الذي يلقى رفضا 
واسعا، لتفادي قيام وضع »كارثي« 
في البالد، في خطاب يشكل فرصة 
أخيرة متاحة لها عشــية تصويت 

حاسم في البرملان.
وتواجــه مــاي انتقــادات أنصــار 
أوروبا على السواء  الطالق ومؤيدي 
لالتفاق الذي توصلت إليه احلكومة 
البريطانيــة مــع بروكســل بعد 
مفاوضــات طويلة وشــاقة، حتذر 
مــاي بأنه في حال رفضــه البرملان 
اليــوم الثالثاء، فقــد يقوض ذلك 
آلية بريكســت نفســها وكذلك 
الدميوقراطية في اململكة املتحدة.

وتلقــي خطابــا مــن مصنع في 
»ستوك أون ترينت«، معقل مؤيدي 
بريكســت بوســط إنكلترا، حتض 
فيها النــواب على عــدم تخييب 
آمال الناخبني الذين صوتوا لصالح 

الطالق في االستفتاء عام 2016.
وستحذر ماي في خطابها بحسب 

مقتطفات بثها مكتبها مســبقا 
بأنــه »من واجبنــا جميعا تطبيق 
نتيجة االســتفتاء« وإال فإن »ثقة 
الدميوقراطية  بالعملية  الشــعب 
ضــررا  ســتتكبد  وبسياســييه 

كارثيا«.
فإن  االتفــاق،  إفشــال  حــال  في 
بريطانيــا قــد تخرج مــن االحتاد 
األوروبــي بدون اتفاق فــي 29 آذار ، 
إلى قطيعة مفاجئة  ما ســيؤدي 
تخشــاها األوســاط االقتصادية، 
أو أنها لــن تغــادر التكتل إطالقا 

بحسب ماي.
وستقول في خطابها »مثلما ملسنا 
خالل األسابيع األخيرة، البعض في 
تأجيل  يودون  )البرملان(  وستمنستر 
بريكســت بل حتى وقفــه، وهم 
يستخدمون كل الوسائل املمكنة 

لتحقيق ذلك«.
وأضافة »ماذا سيحصل إن كنا في 
إخراج  يحاول  البرملــان  وضع حيث 
اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي 
بالرغــم مــن تصويــت لصالــح 

البقاء؟«
وكانت رئيســة احلكومة احملافظة 
حضــت النــواب فــي صحيفــة 
»صنــداي إكســبرس« األحد على 

»القيام مبا هو مناسب لبلدنا«.

مذكرة بحجب الثقة 
واغتنم زعيــم املعارضة العمالية 
جيرميــي كوربن الفوضــى اخمليمة 
ليدعــو مــرة جديدة األحــد إلى 
انتخابــات مبكرة فــي حال رفض 

أن حزبه ســيقدم  االتفاق، مؤكدا 
الثقة عن  »قريبا«مذكرة بحجــب 

احلكومة.
إبالغ  أنه مت  أوبزرفــر  وذكرت مجلة 
النــواب العماليني بأن هذه املذكرة 
قد تقدم »خالل ســاعات« في حال 

رفض البرملان االتفاق.

وأقر كوربني في حديث أجرته معه 
»بي بي ســي« بأنه في حال تولى 
حزب العمال الســلطة فســيتم 
تاجيل تطبيق اتفاق بريكست إلى 
حني التفاوض على اتفاق جديد مع 

بروكسل.
النواب، ســعت  وفي مواجهة رفض 

ماي للحصول من شركائها األوروبيني 
على »ضمانــات« كفيلة بإقناعهم، 
املؤقت  الطابــع  حــول  وخصوصــا 
املرتبطة باحلدود  لـ«شــبكة األمان« 

اإليرلندية.
انتقده  الذي  ويهدف هذا احلل األخير 
مؤيدو بريكســت، إلى تفــادي عودة 
احلدود بــني جمهورية أيرلندا وإيرلندا 
الشــمالية إذا لم يتــم التوصل إلى 
حل بديل في نهاية الفترة االنتقالية.
وقالــت متحدثــة باســم احلكومة 
إن هــذه الضمانات ســيتم احلصول 
ملمحة  التصويــت«،  »قبيل  عليها 
إلى أنها ســتقدم االثنني، فيما أعتبر 
رئيس املفوضيــة األوروبية جان كلود 
يونكر أن »كل اجلهــود« يجب بذلها 

لتجنب »كارثة« اخلروج بدون اتفاق.

حكومة مهمشة
سبق أن تصدى البرملان هذا االسبوع 
خلطر اخلروج من االحتاد من دون اتفاق، 
احلكومة  يرغم  تعديــال  اعتماده  مع 
على تقدمي خطة بديلــة خالل ثالثة 
أيام، ميكن تطبيقهــا في حال رفض 

االتفاق.
كمــا مت اعتماد تعديل آخــر لقانون 
املالية، أُقــّر بفضل أصــوات النواب 

إلى  يهدف  ألوروبا،  املؤيدين  احملافظني 
احلّد من سلطة احلكومة في تعديل 
السياسة الضريبية في حال حصول 

بريكست بدون اتفاق.
وذكــرت صحيفــة صنــداي تاميز أن 
املتمردين من  النــواب  مجموعة من 
جميع األحزاب، يسعون لتغيير قواعد 
العمل في مجلــس العموم مبا يتيح 
تأن تغلب على مقترحات  ملذكراتهم 
عندها  ســتفقد  التــي  احلكومــة 
»القدرة على احلكم »في حال مت رفض 

االتفاق.
وأوردت الصحيفة أن رئاسة احلكومة 
»قلقة للغاية« بشــأن هذا االحتمال 
الذي من شــأنه توســيع ســلطة 
النواب، مشــيرة إلى أنه سيســمح 
لهــم بتأخير عملية اخلروج من خالل 
50 مــن معاهدة االحتاد  تعليق املادة 
آليــة خروج دولة  التي حتدد  االوروبي 
عضو من التكتل، وصوال إلى التراجع 

عن بريكست.
بولس،  نيك  احملافــظ  النائب  وأوضح 
املتحدة في  اململكــة  لبقــاء  املؤيد 
الســوق املشــتركة، للصحيفة أنه 
بصدد درس الوســائل التي حتول دون 
اخلــروج بدون إتفاق، مشــيرا إلى انه 

سيكشف خطته الثالثاء.

في خطاب يشكل فرصة أخيرة متاحة لها

ماي تسعى لمنع رفض »كارثي« التفاق بريكست في البرلمان
تقـرير

ترامب

رئيسة الوزراء البريطانية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون شــعبه امــس، إلى 
املشاركة في حوار وطني ورفض 
األزمة  مــن  للخروج  العنــف، 
بدء  البالد منذ  التي تعيشــها 

احتجاجات السترات الصفراء.
وأعلــن ماكــرون في رســالة 
نشــرتها الرئاســة علــى كل 
عن  والقنوات  والصحف  املواقع 
اعتبارا  كبير"  وطني  "حوار  بدء 
من اليوم الثالثــاء لغاية الـ 15 

من شهر مارس املقبل.
وبــدأ ماكرون رســالته قائالً إن 
"الشعور بغياب العدالة أصبح 
كبيــراً ولذلك فمــن الضروري 
واملســاعدة"،  التضامن  إظهار 
وأوروبا،  "فرنســا  أن  مضيفــا 
يعيش  ككل  العالــم  وأيضــا 
حالة قلق، ويجــب تقدمي أفكار 

واضحة ردا على األزمة".
على  الفرنســي  الرئيس  وأكد 
رفضــه للعنــف، في إشــارة 
واضحة إلى أعمال العنف التي 
مظاهرات  مؤخــراً  شــهدتها 
أن  الســترات الصفراء، معتبراً 

العنــف غير مقبــول بتاتا في 
دولة املؤسسات.

وتابع ماكــرون: "يجب أن نطرح 
سوياً األسئلة حول مستقبلنا. 
لهذه األســباب أقتــرح وأطلق 
اليوم حوارا وطنيا كبيراً يستمر 
لغايــة الـ15 من شــهر مارس 

املقبل".
وقال ماكرون إن رؤساء البلديات 
الوســيط  دور  ســيلعبون 
بــني املواطــن والدولــة حيث 
ســيجري فتح مباني البلديات 
أمــام املواطنني الذيــن يريدون 
التعبير عــن رأيهم ومطالبهم 

وقلقهـم.
قائــالً:  رســالته  فــي  وتابــع 
مناقشة  ميكن  لي  "بالنســبة 
كل املســائل من دون حظر. لن 
وهذا  علــى كل شــيء،  نتفق 
أمــر طبيعي. لكــن على األقل 
بأننا شعب ال يخشى  فلنظهر 
الــكالم واحلوار وتبــادل اآلراء"، 
ينس  لــم  أنه  علــى  مؤكــدا 
الشعب  انتخبه  التي  األسباب 
أن "مكافحة  ألجلها، معتبــرا 
البطالــة يجب أن تكون أولوية، 

اجتماعي  نظام  لبناء  باإلضافة 
يســمح بحماية الفرنســيني 
الفروقــات  مــن  والتقليــل 

االجتماعية".
وأعلــن ماكــرون عــن أربعــة 
طرحها  سيتم  رئيسية  محاور 
الوطني  احلوار  للمناقشة خالل 
وهــي: أوال الضرائــب واإلنفاق 
الدولة  تنظيــم  ثانيا،  العــام، 
واخلدمات العامة، ثالثا، االنتقال 
الدميقراطية  ورابعــا،  البيئــي، 

واملواطنة.
املواطنــني  ماكــرون  ودعــا 
الفرنســيني للمشاركة باحلوار 
الوطن"،  مســتقبل  أجل  "من 
قائال: "اقتراحاتكم ستســمح 
لنــا ببنــاء عقد جديــد لألمة 
وإعادة هيكلــة عمل احلكومة 
والبرملان، كما ستســمح أيضاً 
بإعادة هيكلة مواقف فرنســا 
على املستوى األوروبي والدولي".
وختم: "أيها الشعب الفرنسي 
أمتنــى أن يشــارك أكبــر عدد 
منكم باحلــوار الوطني الكبير 
لكي نقدم الفائدة ملستقـــبل 

بلدنـا".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكــد الســفير األميركــي لدى 
الكويت لورانس سيلفرمان، التزام 
القمة  باســتضافة  واشــنطن 
متوقعا  األميركيــة،   - اخلليجية 
عقدها في الربــع األول من العام 
اجلاري؛ حيث من املنتظر أن تبحث 
هذه القمــة الكثير من القضايا، 
ومنها تقويــة العالقات التجارية 
واالقتصاديــة، ومناهضة اإلرهاب 

وجتفيف منابعه.
وأوضــح أن اســتقالة مبعــوث 
ملتابعــة  األميركيــة  اخلارجيــة 
مقاطعة الرباعــي العربي لقطر 
انتوني زيني، كان قرارا شــخصيا، 
نافيا أن يكون له تأثير على التزام 
الواليــات املتحــدة بإيجــاد حل 

لألزمة.
وشــدد ســيلفرمان ، خالل مؤمتر 
صحفى عقــده  امس االول األحد 
مبقــر الســفارة األميركيــة فى 
الكويت ، على عدم تغير سياسة 
الذي  واشــنطن جتاه تلك األزمة، 
يعتبــر موضع اهتمــام كبير من 

قبل اإلدارة األميركية.
وفيما يتعلق بجولة وزير اخلارجية 

األمريكي مايك بومبيو للمنطقة، 
اجلولــة  إن  ســيلفرمان  قــال 
حاليا،  بومبيــو  بها  يقــوم  التي 
تؤكــد اهتمام الواليــات املتحدة 
دول مجلس  فيهــا  مبا  باملنطقة، 
أن  اخلليجيــة، مضيفا  التعــاون 
زيارته  خــالل  ســيترأس  بومبيو 
بالده في  وفد  للكويــت،  املرتقبة 
احلوار االستراتيجي الثالث، لتبادل 
القضايا  حــول  النظــر  وجهات 
القضايــا  وبحــث  اإلقليميــة، 
الثنائيــة مثــل األمــن، والدفاع، 
وتنظيم الســفر وتســهيله بني 
والتعليم  واالقتصــاد،  البلديــن، 

والتبادل التجاري.
األميركــي  الســفير  وأوضــح 
لــدى الكويت أن هنــاك محورين 
هما  الزيارة،  هذه  في  أساســيني 
تأكيــد التــزام واشــنطن بأمن 
بني  العالقات  وأهميــة  املنطقة، 
بحث  إلى  باإلضافــة  الطرفــني، 
الســبل الكفيلــة باحلــد مــن 

املمارسات اإليرانية في املنطقة.
وفيما يتعلق بالعقود العسكرية 
توقيعها بني  التي سيتم  اجلديدة 
البلدين خالل احلوار االستراتيجي، 

هنــاك  »إن  ســيلفرمان  قــال 
اتفاقيات لطائــرات )f18(، ودبابات 
بني  وأن عقــدت  )M1A2( ســبق 
بحث  ســيتم  ولكن  الطرفــني، 
للكويــت  تســليمها  كيفيــة 
السنوات  خالل  احملدثة  بنسختها 
أن  املقبلــة«، مؤكــدا  القليلــة 
البلدين  بني  العسكرية  العالقات 
تهــدف إلى تعزيز قــدرات اجليش 
استخدام  على  وتدريبه  الكويتي، 
العســكرية  التكنولوجيا  أحدث 
من  وباالستفادة  األســعار،  بأقل 

خبرات أمهر املدربني األمريكيني.
وحــول عــودة الطيران املباشــر 
عزا  وواشــنطن،  الكويــت  بــني 
املباشر  الطيران  عودة  سيلفرمان 
بني البلديــن، إلى فاعلية التعاون 
األول  االســتراتيجي  احلــوار  في 
والثاني، منوهــا بالتقدم والتطور 
في منظومــة أمن مطار الكويت 

الدولي.
وكشــف الســفير األميركي عن 
رغبة كويتية، لوضع نقطة جمارك 
أسوة  الكويت،  أميركية في مطار 
باملوجودة في أبوظبي، موضحا أنه 

يتم حاليا بحث الطلب الكويتي.

ماكرون يدعو مواطنيه لحوار
 وطني ينهي األزمة في فرنسا

توقعات باستضافة واشنطن قمة 
مع دول الخليج في غضون شهرين
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بغداد ـ الصباح الجديد:

في زيــارة نوعية، حــّل العاهل 
الثاني ضيفاً  االردني عبــد اهلل 
علــى بغــداد، أمــس االثنــن، 
مســتهدفاً تعزيــز العالقــات 
االقتصاديــة بن بــالده والعراق 
وحســم ملفــات عالقــة بن 

اجلانبن.  
وقال رئيس غرفتي صناعة األردن 
وعمان فتحــي اجلغبير إن »زيارة 
الثاني  عبــداهلل  امللــك  جاللة 
دفعة  ســتعطي  العــراق،  الى 
مبختلف  البلدين  لعالقات  قوية 

اجملاالت االقتصادية«. 
وأضاف فــي بيان صحافي أمس 
ان »زيارة جاللته تعد دفعة قوية 
باجتــاه تنفيذ املشــاريع املتفق 
اجلانبن، وســتعزز  بــن  عليها 
فضالً  االقتصــادي،  التكامــل 
عن تتويج العالقة السياســية 

املتميزة بن البلدين«. 
وقــال، ان رمزّيــة زيــارة جاللته 
إلــى العراق لها معنــى كبيرة، 
وستحسم ملفات كثيرة عالقة 
إلى حالة  اجلانبن، مشــيرا  بن 
ســادت  التي  الكبير  التفــاؤل 
القطاعــات اإلنتاجية في األردن 
فور اإلعالن عن زيارة جاللته الى 

العراق. 
وأضاف اجلغبير ان »العراق سوق 
للصادرات  بالنســبة  رئيســة 
الذي  االنقطــاع  وأن  األردنيــة، 
سببته االضطرابات األمنّية في 
العراق خالل الســنوات األخيرة، 
الــى محدوديــة الصادرات  أدى 
األردنية، األمر الذي تسبب بإغالق 
مصانع أردنية مصّدرة للعراق«. 

واعرب عــن تفاؤله مبســتقبل 
العالقــات االقتصادّية األردنية- 
العراقية ال ســيما بعد االتفاق 
صناعّية  مدينــة  إنشــاء  على 
حرة عند معبر طريبيل، وتنفيذ 
أنبوب للنفط من  مشــروع مد 
ميناء  إلــى  العراقّية  البصــرة 

العقبة. 
واشــار الى تفعيل قرار مجلس 
الــوزراء العراقــي لعــام 2017 
بإعفاء عدد من الســلع األردنّية 
مــن اجلمارك وذلــك اعتبارا من 
شــباط املقبل، واالتفــاق على 
األردنــي  الكهربائــي  الربــط 

العراقي من خالل شبكة الربط 
ومعاملة املقاول األردني معاملة 

املقاول العراقي في العراق.
الــى ذلك، قــال وزيــر اخلارجية 
أمس  الصفــدي،  اميــن  االردني 
االثنــن، إن االتفاقيــات املبرمة 
بــن العــراق واالردن ســتدخل 
حيز التنفيذ اعتباراً من شــباط 

املقبل.
وقــال الصفــدي خــالل مؤمتر 
صحافي مــع نظيــره العراقي 
محمــد احلكيم علــى هامش 
زيارة ملك االردن عبد اهلل الثاني 
الى بغداد إن “االردن هو الســند 
العراق  اســتقرار  وان  للعــراق، 
هــو اســتقرارنا، وعالقتنا تأخذ 
انطالقــة  جديــدة مبنية على 

عالقات تاريخية قدمية”.
وبن أن “مجاالت التعاون واسعة 
بــن البلديــن، وأن زيــارة رئيس 
الى  صالح  برهــم  اجلمهوريــة 
اتفاقيات  عــدة  تخللتها  االردن 
والطاقة  الصناعة  مجاالت  في 

والنقل”.
وتابع: “بدءاً من الشــهر املقبل 

ســيجري تنفيــذ االتفاقيــات 
بــن البلديــن، واالردن داعم الن 

يستعيد العراق عافيته”.
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء 
األردني، عمر الــرزاز، خالل زيارته 
العراق في كانــون األول املاضي 
االتفاق مع نظيره العراقي، عادل 
عبد املهدي، على أن يكون ميناء 
“العقبــة” األردني، أحد منصات 

تصدير النفط العراقي.
صحافي  مؤمتر  فــي  الرزاز  وقال 
مشترك، مع عبد املهدي، عقب 
اللقاء الذي عقد بينمها “اتفقنا 
أن يكون  مع عبد املهدي علــى 
تصدير  منصــات  أحد  العقبة، 

النفط العراقي”.
وأضــاف: “اتفقنا علــى تطوير 
التعــاون الثنائي مبجال الطيران 
والنقل البحري وخصم %75 من 

الرسوم”.
أن  االردنــي،  املســؤول  وتابــع 
»ملــك االردن وجه بفتح االبواب 
التعاون  اوجه  لتعزيز  مشــرعة 
مع العراق ال سيما في قطاعات 
النقــل والصناعــة والتجــارة 

والزراعة واملالية والطاقة«؛ على 
أن تشــمل فتح املعابر احلدودية 
)الكرامة-  العراقيــة  األردنيــة 
النقل  حركــة  أمــام  طريبيل( 
(Door to Door( للبدء بتســيير 
ســريعة  للبضائــع  الرحــالت 
التلــف على أن تشــمل جميع 
أنواع الســلع بعــد ذلك، ومنح 
التســهيالت للبضائع العراقية 
املســتوردة عن طريــق العقبة 
التي مقصدهــا النهائي العراق 
خصما مقداره %75 من الرسوم 
العقبة  سلطة  تتقاضاها  التي 
اتفاقية ما  االقتصادية، وعقــد 
والطيران  األردنيــة  امللكية  بن 

العراقي«.
فضالً عن تفعيــل قرار مجلس 
الوزراء العراقي لعام 2017 بإعفاء 
من  األردنية  الســلع  مــن  عدد 
اجلمارك وذلــك اعتبارا من 2-2-
2019، واتخاذ مجلســي الوزراء 
في كال البلدبن قرارا بتخصيص 
على  عليهــا  املتفق  األراضــي 
احلــدود العراقية االردنية ليصل 
بعمــق )2 كــم( علــى طرفي 

للشركة  كم(   6( وبطول  احلدود 
ومنحهــا  العراقيــة  األردنيــة 
اإلعفــاءات الالزمة واإلنتهاء من 
اعالن طلب اســتدراج العروض 
الفنيــة  املواصفــات  إلعــداد 
األردنية  الصناعيــة  للمنطقة 
العراقيــة املشــتركة بتاريــخ 
أقصــاه 2-2-2019 وذلك متهيدا 
املنطقة  بعرض  الشركة  لقيام 
الصناعيــة على القطاع اخلاص 
للتشــغيل واإلدارة علــى مبدأ 

.BOT
اتفاقيات  التفاهمات  وتضمنت 
والطاقة  املاليــة  في قطاعــي 
فنية  تتضمن تشــكيل جلنــة 
مالية قانونية بن اجلانبن لوضع 
حلــول للملفات املالية العالقة 
بن البلديــن، والربط الكهربائي 
األردني العراقي من خالل شبكة 
الربط واتخــاذ االجراءات الالزمة 
الطاقة  تبادل  لتســريع عملية 
الطرفــن،  بــن  الكهربائيــة 
االطارية  االتفاقية  من  واالنتهاء 
ألنبوب النفط العراقي ـ األردني 
والذي ســيمتد من البصرة عبر 

حديثــة إلى العقبــة وذلك في 
الربع األول من 2019.

عن  التفاهمات  متخضــت  كما 
اإلتفاق علــى أن تتوصل اللجان 
النقل  تفاصيل  لتحديد  الفنية 
والتســعير لتصديــر النفــط 
اخلام العراقي لــأردن قبل 2-2-
اتفاقيات  الــى  اضافــة   ،2019
الزراعة  على مســتوى قطــاع 
شــملت التدريب فــي مجاالت 
للمياه في  األمثل  االســتعمال 
الزراعــة املائية واحلصــاد املائي 
وكذلك في مجــال اكثار البذار 
وفي مجــاالت املكافحة احليوية 
املبيدات الصديقة  واســتخدام 
الشــرطة  وتدريــب  للبيئــة 
البيئيــة العراقيــة، وأخرى في 
وتكنولوجيا  االتصــاالت  قطاع 
االتفاق  تضمنــت  املعلومــات 
علــى مــرور ســعات االنترنت 
للعراق من خالل األردن في 2019 
لدعم العراق في انشــاء البنية 
نقل  واالتفــاق على  التحتيــة، 
مجاالت  في  األردنيــة  التجارب 

التكنولوجيا املالية. 

عقد اتفاقيات في مجاالت أبرزها الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة والنقل 

العاهـل األردنـي فـي بغـداد لتعزيـز
 العالقـات االقتصاديـة بيـن البلديـن

االردن هو السند 
للعراق، وان 
استقرار العراق هو 
استقرارنا، وعالقتنا 
تأخذ انطالقة  جديدة 
مبنية على عالقات 
تاريخية قديمة

زيارة العاهل األردني إلى بغداد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال معهد اإلحصاء التركــي أمس االثنن إن 
الناجت الصناعي للبالد املعدل في ضوء التقومي 
انخفض 6.5 باملئة على أســاس ســنوي في 
تشــرين الثاني، ليتراجع للشــهر الثالث مع 

تباطؤ االقتصاد بشدة.
وأضاف أنه مقارنة مع الشــهر السابق، تراجع 
النــاجت الصناعــي املعــدل في ضــوء التقومي 
والعوامــل املوســمية 0.3 باملئة في تشــرين 

الثاني.
الى ذلك، انخفضت الليرة التركية في مقابل 
الــدوالر أمــس االثنن بعــد أن حــذر الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب من أن الواليات املتحدة 
ســتدمر تركيــا اقتصاديــا إذا هاجمت أنقرة 

مقاتلن أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.
وتراجعت الليرة، التي خســرت نحو 30 باملئة 
من قيمتها مقابل الدوالر فــي العام املاضي، 
إلــى 5.53 مقابل العملــة األمريكية من قرب 
5.4540 يوم اجلمعة بعد أن المســت 5.5450 

في التعامالت الصباحية.
وهدد ترامــب تركيــا بالدمار االقتصــادي إذا 
مع  املتحالفن  األكــراد  املقاتلــن  هاجمــت 
الواليات املتحدة في سوريا، مما حفز أنقرة على 

الرد محذرة من خطأ فادح.

بكين ـ رويترز:
قالت وزارة التجارة الصينية أمس االثنن إن 
االســتثمار األجنبي املباشر في البالد منا 0.9 
باملئة العام املاضي إلــى 885.61 مليار يوان 

(130.93 مليار دوالر(.
زاد االســتثمار األجنبي  األول،  وفي كانــون 
املباشــر في الصن 24.9 باملئة على أساس 

سنوي إلى 92.34 مليار يوان وفقا للوزارة.
أضافت الوزارة أنه في عام 2018 كامال، زادت 
الواليات  املباشرة من  األجنبية  االستثمارات 
املتحدة فــي الصن 7.7 باملئة مقارنة مع ما 

كانت عليه قبل عام.
وفي مطلع األســبوع نشــرت وسائل إعالم 
حكوميــة نص مقابلــة مع وزيــر التجارة 
تشونغ شان قال فيها إن االستثمار األجنبي 
املباشر في البالد ارتفع ثالثة باملئة في 2018 

عند احلساب بالدوالر.
وأكد تشونغ إن الصن ستقلص القيود على 
االســتثمار األجنبي وتذلــل املصاعب التي 
تواجه الشركات األجنبية التي تستثمر في 

الصن.

لندن ـ رويترز:
انخفضت األســهم األوروبيــة أمس االثنن 
بفعل بيانات جتارة صينية ضعيفة على غير 
املتوقع بعد ارتفاعها ألربع جلســات، وقادت 
أسهم قطاعي التكنولوجيا وسلع الرفاهية 
الهبوط وسط قلق املستثمرين بشأن تباطؤ 
النمو العاملي واألرباح األضعف من التوقعات.
وانخفض املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.6 
باملئة، متخليا عن بعض مكاســب األسبوع 
املاضي الذي شــهد صعود املؤشر إلى أعلى 

مستوى في شهر.
وظلت الســوق تربح على مدى أربع جلسات 
متتالية في أطول موجة صعود منذ تشرين 

الثاني.
وانخفض كال من املؤشــرين داكس األملاني 

وكاك 40 الفرنسي 0.7 باملئة.
وتركــز البيع في أســهم باعــة املنتجات 
للحقائب  الشهية  على  املعتمدين  الفاخرة 
واحللي من الطبقة الوسطى اآلخذة بالنمو 

في الصن.
وهيرميس  ال.في.ام.اتــش  أســهم  وكانت 
وشــركة كيرينج املالكة لعالمة جوتشــي 
من أكبر اخلاســرين في باريس وهبطت بن 
1.2 واثنن باملئة في حن نزل سهم مونكلير 
في ميالنــو 1.9 باملئة. وفي املتوســط، فإن 
ثلث قطاع سلع الرفاهية منكشف علـــى 

الصـن.

انخفاض الناتج 
الصناعي التركي

نمو االستثمار
 األجنبي في الصين

تراجع األسهم 
األوروبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

دفعــت العقوبــات األمريكية على 
إيــران، األخيــرة للبحث عن ســبل 
العقوبات،  لاللتفــاف علــى هــذه 
فاجتهت طهران إلى »أســواق الظل« 
لتصدير نفطهــا، الذي يعتمد عليه 

االقتصاد اإليراني بشكل كبير.
وقال مســاعد وزير النفــط اإليراني 
للشــؤون الدوليــة والتجارية، أمیر 
حســین زمانــی نیــا، إن »ظــروف 
االحتفاظ بســوق النفط في الوقت 
احلاضــر ليســت ســهلة، لكن من 
إلى  إیران توصلت  حســن احلظ فإن 
أسواق الظل، التي ميكن استخدامها 

لتصدير اخلام«.
وخــالل املؤمتــر الســنوي الثالــث 
والغاز  النفط  عشــر الحتاد مصدري 
مســاء  البتروكيميائية،  واملنتجات 
األحد، أكد زمانی نیا: »نحن في حرب 
اقتصادیة غیر متكافئة، ولكن البالد 
وسنواجه  ســيء،  وضع  في  لیست 

وســنخرج  طاقتنا،  بــكل  احلظــر 
فائزين«.

وأضاف: »هنــاك العدید من الفرص 
النفطیة،  املنتجات  لتصدير  املتاحة 
التي لم یجري اســتخدام جمیعها، 
هــذا إضافــة إلى الفــرص اخملتلفة 
فــي دول اجلــوار كالعــراق وتركیــا 
للمصدرين  یمكن  إذ  وأفغانســتان، 

االنتفاع منها«.
وعــن اآلليــة املاليــة األوروبية، قال 
زمانی نیا: »إننــا نتابع هذه القضیة 
مــع األروبییــن یومیــا، وبالرغم من 
أن األوروبییــن یخضعــون للهیمنة 
األمریكیــة لكن لم يقــل أحد في 

أوروبا أن اآللیة یستحيل تنفیذها«.
وأضــاف أن اســتخدام هــذه اآللیة 
سيســاعد على توســیع العالقات 
التجاریــة واملالیــة مــع أوروبا ومع 
شركاء جتاریین آخرین، معربا عن أمله 
بأن تستفيد أوروبا من الفرص املتاحة 

لدیها.
وتابع أن االحتاد األوروبي بعد انسحاب 
الواليات املتحدة مــن االتفاق النووي 

وصل إلى قناعة أنه بحاجة إلى مزید 
من االســتقاللية فــي عالقاته مع 

واشنطن.
وتفرض واشنطن منذ مطلع تشرين 
املاضي عقوبات على صادرات  الثاني 
اخلام من إيــران، إال أنها منحت كبار 
مشتري النفط اإليراني إعفاءات من 
لفتــرة محدودة من  العقوبات  هذه 

الزمن.
في السياق، أفادت وكالة »بلومبرغ«، 
اســتيراد  عاودت  اجلنوبية  كوريا  بأن 
النفط اخلام مــن إيران، بعدما كانت 
قد أوقفت شــراءه قبل شــهور من 
على  األمريكية  العقوبــات  دخــول 
تشــرين  في  التنفيذ  حيــز  طهران 

الثاني املاضي.
إمدادات  اســتئناف  علــى  وكدليل 
النفط من إيــران إلى كوريا اجلنوبية، 
ثالث أكبر مشــتر للنفــط اإليراني، 
أشارت »بلومبرغ« إلى أن بارجة نفط 
املتوقع  من  »سيلفيا«  باسم  إيرانية 
أن تصــل قريبا إلى شــواطئ كوريا 

اجلنوبية.

ووفقا لبيانــات جمعتها »بلومبرغ« 
فإن هذه الشحنة تعد األولى من بن 
14 مليون برميــل من اخلام يتوقع أن 
إيران  اجلنوبية من  تســتلمها كوريا 

حتى نيسان املقبل.
شــراء  اجلنوبية  كوريا  واســتأنفت 
النفط اإليرانــي، بعدما حصلت، مع 
مجموعة من املشترين اآلخرين، على 
إعفــاءات من الواليــات املتحدة من 
العقوبات التي فرضتها على النفط 

اإليراني.
وكان هــذا اإلعفــاء مهمــا لكوريا 
اجلنوبية، إذ ســمح بشراء 200 ألف 
برميــل يوميــا من النفــط اإليراني 
اخلفيــف جــدا، الذي تســتخدمه 
املصافي فــي كوريا  العديــد مــن 

اجلنوبية.
وتعد هذه اخلطوة مهمة إليران أيضا، 
التي تواجه مشاكل اقتصادية بسبب 
العقوبات املفروضة عليها، والتي أدت 
بشكل  الوطنية  عملتها  هبوط  إلى 
كبير، إذ أن عائدات النفط تعد مصدر 

الدخل الرئيس لطهران.

تقـرير

طهران تجد »أسواق الظل« لاللتفاف على العقوبات األمريكية
كوريا الجنوبية تستأنف شراء النفط اإليراني

العقوبات األمريكية على إيران

بغداد ـ الصباح الجديد:
النواب  االول جمللــس  النائــب  اعلن 
االثنن،  أمــس  الكعبــي،  حســن 
للمنتج  داعمــة  فقــرة  تضمــن 
الوطني مبوازنة 2019، داعيا الى فتح 
منافذ جديدة للبيع املباشــر ودعم 
التنافسية وحتفيز اصحاب املشاريع 

الصغيرة.
وقــال مكتــب الكعبــي االعالمي 
في بيــان صحافــي، ان "االخير دعا 
الــى تضمن فقــرة ضمــن قانون 
املوازنــة املالية لعــام 2019 تخص 
حماية املنتــج الوطني، واعادة فتح 
األسواق املركزية ودعمها باملنتجات 
الوطنية"، مطالباً "بتشديد الرقابة 

على املنافذ احلدودية".

البيان على  الكعبي بحسب  وشدد 
"إلزام جميع الوزارات واملؤسســات 
احلكوميــة بالتعاقد مع شــركات 
القطاع العام فــي حال توفر املنتج 
املطلــوب لديهــا وإعــادة تأهيــل 
املركزية في عموم  وفتح األســواق 
العــراق على ان تتوفــر فيها جميع 
املنتجات احمللية وبإســعار محدودة 

وتنافسية".
واكد علــى ان "مجلس النواب ومن 
الوطنيــة بصدد  باب مســؤوليته 
وتوصيات  قــرارات  مجموعة  اتخاذ 
داعمة حلماية املنتج الوطني، فضال 
عن دور اللجــان النيابية في مراقبة 
احلكومية  املؤسســات  ومحاسبة 
التي تتجاهل القرارات التشــريعية 

واحلكومية".
وطالــب الكعبي مجلــس الوزراء، 
بتفعيل "قانوني حماية املستهلك 
وحمايــة املنتــج احمللي وتشــديد 
الرقابة علــى املنافذ احلدودية للحد 
الى  اخلارجي"، الفتا  اإلســتيراد  من 
الــدور الكبير الذي ميكــن ان تلعبه 
وســائل اإلعالم اخملتلفة في الترويج 
احمللية  املنتجــات  وجــودة  لكفاءة 
والتشــجيع نحو اقتناءها ال سيما 
وان اغلب الشــركات احمللية حاصلة 
على شهادة اجلودة العاملية "االيزو".

واشــار الى "ضــرورة فتــح منافذ 
ودعــم  املباشــر  للبيــع  جديــدة 
التنافسية وحتفيز اصحاب املشاريع 

الصغيرة".

ميسان ـ خاص: 
في  احملليــة  احلكومــة  عقــدت 
موســعا  اجتماعــا  ميســان 
برئاســة محافظ ميســان علي 
دواي الزم مع مســؤولي شــركة 
 80 النفطية  الصينية  ســينوك 
كم جنوب شــرق مدينة العمارة 
لبحــث اهمية تنفيذ مشــاريع 
املنافــع االجتماعيــة وزيادة عدد 
فــرص العمــل البنــاء احملافظة 
وبحضور مدير عام شــركة نفط 
ميسان وقائممقام قضاء العمارة 
ومستشــار احملافــظ للشــؤون 
الشــركة  ومســؤولي  الفنيــة 

الصينية.   
وقال احملافظ لـ »الصباح اجلديد«: 

»جرى االتفاق مع شركة سينوك 
النفطية الصينية على زيادة عدد 
فرص العمل ألبناء احملافظة وأعالن 
عدد مــن املشــاريع اخلدمية في 
مركز احملافظة وإمكانية الشركة 
البتيرة  في  لالستثمار في مطار 
مينة العمارة فضالً عن تنفيذها 
لبعض املشاريع وخاصة مشاريع 
الطرق والتــي تكون خارج املنافع 
االجتماعية لكون معظم طرقنا 
وجســورنا تضررت مــن األحمال 
العالية للمركبات ومنها املركبات 
النفطية  الشركات  في  العاملة 
الشــركات  يتوجب على هذه  مما 
املســاهمة بتأهيل وصيانة تلك 
الطرق واجلســور او أنشــاء طرق 

جديدة اخرى«.
احلاجة  بأشد  احملافظة  أن  وأوضح 
الى تلك املشــاريع كــون مثلما 
تدعم زيادة اإلنتاج النفطي فأنها 
ذاتــه تطالب بضمان  الوقت  في 
حقــوق أبنــاء احملافظــة بتقدمي 
اخلدمات لهم عن طريق مشاريع 

املنافع االجتماعية.
وطالب شــركة سينوك إن حتمل 
املشــاريع املتعلقة مببالغ املنافع 
االجتماعيــة مبحمــل اجلــد في 
التنفيذ وذلك للحاجة املاسة لها، 
مشدداً في حال عدم االستجابة 
لتلــك املطالب ســيجري اتخاذ 
بحق  القانونية كافة  اإلجــراءات 

الشركة.

تضمين فقرة داعمة للمنتج
 الوطني بموازنة 2019

محافظ ميسان يبحث مع سينوك الصينية تنفيذ مشاريع 
المنافع االجتماعية وزيادة فرص العمل ألبناء المحافظة



مرفت زكريا

بول ستانالند

اندلع شــجار عنيف داخــل البرملان 
السريالنكي 14 نوفمبر تشرين الثاني 
2018 األمر الذي انتهى ببعض النواب 
إلى املستشــفى، على خلفية أزمة 
دســتورية حدثت في أكتوبر تشرين 
األول مــن العام ذاتــه، عندما حاول 
مايتريباال سيريسينا«   « البالد  رئيس 
واســتبداله  الوزراء،  برئيس  اإلطاحة 
برئيس سابق، مما أدى خلروج املواطنون 
واملشــرعون للتظاهر بســبب رغبة 
الرئيس فــي حل البرملان، لكن قضت 
في  العليــا  الدســتورية  احملكمــة 

النهاية بعدم دستورية القرار.
فحتى وقت قريب كانت سريالنكا من 
أقدم الدميقراطيات األســيوية، األمر 
الذي جعلهــا مبأمن من موجات عدم 
االستقرار، حيث انتهت احلرب األهلية 
الداميــة بكولومبو عام 2009، وبدت 
انتخابات عــام 2015 وكأنها مرحلة 

جديدة من التحرر والليبرالية.
في السياق ذاته، لم تنفرد سريالنكا 
بالتميز الدميقراطي في جنوب أسيا، 
باتت املنطقــة بأكملها أكثر  ولكن 
اســتقراراً مما كان عليه الوضع منذ 
عقــود، حيــث خفت حــدة العنف 
إلى  العسكريون  وعاد  واالضطرابات، 
ثكناتهــم، ومت احتواء فتــرات كبيرة 
مــن التمــرد. كما تشــهد منطقة 
جنوب أســيا منوا اقتصادياً يبلغ نحو 
6 % ســنوياً، وأصبحــت بنجالديش، 
ميامنار وباكستان – الدول التي كانت 
العســكرية  الديكتاتوريات  حتكمها 
فــي املاضــي القريب-دميقراطيــات 
الظاهر  رسمية. لكن هذا االستقرار 
اذ  للقلق،  كثيــرة  مصــادر  يتضمن 
والدينية،  العرقية  التوترات  تتصاعد 
باألصوات  الفوز  السياسيون  ويحاول 
املؤسســات  مــن خــالل مهاجمة 
جتربة جنوب  تبني  ولكن  املســتقلة، 
تتقــدم  ال  الدميقراطيــة  أن  أســيا 
بسالسة وال تتراجع بصورة منتظمة.   
 فيقتــرن التمكني في بعض املناطق 
بالقمــع فــي مناطق أخــرى، وتؤدى 
اإلصالحات إلى صراعات جديدة، ومينح 
فتح اجملال للمنافســة السياســية 
الناس احلق في الفوز باألصوات، ولكن 
العملية قد تكون غير ليبرالية  هذه 
ال  املنتظمة  فاالنتخابات  كبير  بنحو 
ومن  السياسية،  األزمات  متنع حدوث 
هنــا يوضح املســار الدميقراطي في 
جنوب أسيا أهمية استغالل الفرص 
لتحصني الدميقراطية الليبرالية قبل 

زوالها.

أوالً: محفزات األزمة
تعود جذور األزمة في ســريالنكا إلى 
عهــد الرئيــس الســابق »ماهيندا 
راجاباكســا« التي حتول الوضع فيه 
ســيما عــام 2009 إلى ما يشــبه 
االســتبداد. فعلى الرغــم من انهاء 
» راجاباكســا » احلــرب األهلية في 
 25 ملدة  اســتمرت  التي  ســريالنكا 
ُمنــى بهزميــة كبيرة  عامــاً، لكنه 
من قبــل حركة منــور حتريــر تأميل 
االنفصالية التي عرفت باسم » منور 
التأميــل«، واعيد انتخابــه في عام 
2010، وانتقل مع عائلته وحزب احلرية 
الســريالنكي إلى مركز السلطة، مما 
مكنه من توســيع نطاق ســلطاته 
والتقــرب إلى الصني. وفــي النهاية 
أظهــرت تقارير نشــرتها املنظمات 
احلقوقية في كولومبو عالقة وطيدة 
الفساد  وملفات  »راجاباســكا«  بني 

وانتهاكات حقوق اإلنسان.
في حزب  كان »سيريســينا« عضواً 
انشــق  ولكن  الســريالنكى،  احلرية 
عنــه خــالل االنتخابات الرئاســية 
الرئيس الســابق  عام 2015 متحدياً 
»راجاباسكا« بدعم من احلزب الوطني 
املتحد وأحــزاب املعارضة األخرى. فاز 
»سيريســينا« في االنتخابات وشرع 
في تطبيــق ما زعم بكونــه أجندة 
إصالحية طموحــة تهدف إلي كبح 
الســلطة التنفيذية والتصدي ألثار 

احلرب األهلية.
احلكومة  الرغــم من ســعي  وعلى 
األجندة  عناصــر  معظم  لتطبيــق 
السياســية التي أعلن عنها الرئيس 
السريالنكي »مايتريباال سيريسينا«، 
إال أن األمــر انتهى في 13 ديســمبر 
كانــون األول لعــام 2018 بســجن 
»سيريســينا« علــى خلفيــة حله 
للبرملــان بطريقــة غير دســتورية، 
الســابق  الرئيس  بإعــادة  ورغبتــه 
»راجاباسكا« كرئيس للوزراء بطريقة 
غير شــرعية. على الرغم من انتهاء 
األزمة بنحو فورى، إال أنها كشــفت 
عــن مواطن ضعــف عميقــة في 
من  السريالنكي  الدميقراطي  النظام 

غير املرجح أن تختفي.
ثانياً: مخاطر الصراعات اإلثنية

تعد االضطرابات العرقية من أشــد 
األزمات السياسية التي تعاني منها 
اذ كان  سريالنكا منذ اخلمســينات، 
»راجاباسكا«  الســابق  الرئيس  ميثل 
البوذية  العرقية  من  قوية  شــريحة 
الســنهالية التي لعبــت دوراً كبيراً 
في تعزيز العنــف العرقي، من خالل 
التعويل على تغلغل القيم األجنبية 
في ثقافــات بلدانهــم، لكن يذهب 
هذا النوع من املشــكالت إلى ما وراء 
ســريالنكا، األمر الــذي جعله يهدد 

معظم دميقراطيات جنوب أسيا.
االنتخابيــة  العمليــة  واصبحــت 

روتينية في جميع أنحاء شبه القارة 
الهندية، فغالباً ما تكون حرة ونزيهة، 
نزعــة عرقية  تــزال هناك  ولكن ما 
ودينية. ويتمثل الدافع األســاس وراء 
األغلبية  األحداث مبعضلة  هذه  مثل 
األقليــة. وعلى الرغم مــن أن حكم 
األغلبية هو السائد في هذه البلدان، 
إال أن الناشطني السياسيني يجادلون 
التغيرات  الوطنية،  التأثيرات عبر  بأن 
وفســاد  املدى  طويلة  الدميغرافيــة 
النخبة من شــأنه أن يقوض سلطة 
هذه اجلماعــات، كالشــعوبيني في 
الغرب الذيــن يزعمون أنهم وحدهم 
قادرون على حماية األغلبية من هذه 
التهديدات، حتــى عندما تكون هذه 

اجلماعات مهيمنة بالفعل.
ولذا، أســس رئيس الــوزراء الهندي 
»ناريندرا مودي« حزب »بهاراتيا جاناتا 
القومي الهندوسي« عقب فوزه عام 
2014، والذي قام من خالله بتوســيع 
عــدد الواليات اخلاضعة لســلطاته. 
وعلــى الرغم من كونه حزب ضعيف 
إال أنه مازال يتمتع بشــعبية كبيرة 
حتــى عــام 2019، حيــث أصبحت 
مشــروعاً  الهندوســية  احلزبيــة 
سياسياً قوياً في الهند، وعلى الرغم 
من أن الكثير مــن الهنود ال يوافقون 
على هذه السياســة، ولكن السعي 
ملنح الهنــدوس مكانة متميزة تقدم 
بنحو كبير خالل الســنوات األخيرة، 

إلــى الدرجــة التي جعلــت احملللني 
يعيــدون تعريــف الهند علــى أنها 

نظاماً سياسياً هندوسياً.
تعود جذور حرب سيريالنكا  وكذلك، 
الطويلــة مع »منــور التأميــل« إلى 
السنهالية،  البوذية  القومية  صعود 
وهي جماعة من السياسيني التي ما 
تزال تتمتع بنفــوذ كبير في البالد، اذ 
حاول احلزبان الســنهاليان املهيمنان 
في البالد أن يتفوقــا على بعضهما 
البعض فــي الفوز بدعــم القومية 
البوذية، مما عمــل على احلد من قدرة 
النظــام السياســي الســريالنكي 
التاميلية  األقليات  اســتيعاب  على 
واملسلمة في البالد. واتاحت انتخابات 
ســريالنكا لعام 2015 فرصة ملعاجلة 
مثل هــذه التوتــرات العرقية، لكن 
عارضــوا  الســنهاليني  القوميــني 
هذه اجلهود، مما ســاهم في التدهور 

التدريجي جلدول األعمال اإلصالحي.
دراماتيكية  األكثــر  احلالة  تكون  رمبا 
في جنوب آســيا والتي عــادت فيها 
القوميــة العرقيــة إلــى اضطهاد 
حقيقــي هــي ميامنار، بعــد إخفاق   
رئيســتها الفعلية » أون ســان سو 
تشــي » بإدانة احلملة العســكرية 
الوحشــية على شــعب الروهنجيا 
األغلبية  تُهزم  عندما  ولكن  املسلم. 
السياســية في االنتخابــات، فأنها 
الوقت  ففــي  الشــارع،  إلــى  تلجأ 

الدينية  ُمنيــت فيه األحــزاب  الذي 
الباكســتانية بإخفاقــات انتخابية 
الدينية من  املنظمات  كبيرة، متكنت 
استغالل الشــكوك والتعصب ضد 

جماعات األقلية لتعبئة مؤيديها.
ثالثاً: إخفاق الدميقراطية

في  االنتخابات  دميقراطيــة  تتعايش 
جنــوب آســيا بنحو غيــر مريح مع 
املستقلة،  السياســية  املؤسسات 
وخاًصــة أنظمــة العدالــة، اذ جتبر 
املرشحني على  الشــديدة  املنافسة 
يجعلهم  مما  ناخبيهم،  إلى  االلتفات 
أكثر اســتجابة، لكن هذه املنافسة 
تدفعهم أيضاً إلى تســيس احملاكم، 

البيروقراطية وإنفاذ القانون.
وأظهــر السياســيون البــارزون في 
ســريالنكا جتاهالً صارخاً للدســتور 
خالل أزمة النــزاع بني الرئيس احلالي 
اليها  الســابق املشار  الوزراء  ورئيس 
ســابقا، اذ قدمــوا مجموعة كبيرة 
من املبــررات ألفعالهم، فعلى الرغم 
من اثبــات الســلطة القضائية في 
ســريالنكا ملدى قوتها، لكنها عانت 
من إجهاد لــم يكن ينبغي أن يحدث 
فــي املقــام األول. وفــي بنغالديش، 
استغلت رابطة عوامي التي ترأسها 
الــوزراء  »حســينة واجد« رئيســة 
احلالية، فكرة اإلفــراط في اإلجراءات 
في إطــار ســعيها للقضــاء على 
منافســيها قبل االنتخابات العامة 

األخيرة، وعلــى الرغم من فوز رابطة 
عوامي بأغلبية ساحقة، لكن شابت 
حملة وسنة االنتخابات أعمال عنف 
مخالفات  بحــدوث  ومزاعــم  مميتة 

انتخابية خطيرة.
لقــد أقــرت احلكومة قوانــني تقيد 
حرية التعبيــر، اعتقلت الصحفيني 
واملعارضني، واســتعملت الشــرطة 
الســتهداف املنافسني السياسيني.  
ومن املفارقــات أن رابطة عوامي تبرر 
السياسية  للمؤسســات  تدميرها 
التي تهدف إلى حماية احلقوق واألمن 
الدينية  لألغلبيــة  باالنتماء  العــام 
التي تتمتع مبكانة كبيرة، وتشــكيل 

معارضة إسالمّية قوية.
بنزع  قامــت احلكومة  الهنــد،  وفي 
سلطات املؤسسات الوطنية املهمة، 
والتي يُزعم أنها تدخلت فيها لصالح 
حزب مودي. كما شهد املكتب العام 
الهندي  املركزي  والبنك  للتحقيقات 
نزاعــات دراماتيكيــة وعلنيــة على 
خلفية أزمــة املصداقية التي تعاني 
منها مؤسسات الدولة النخبوية، اذ 
يسعى احلزب احلاكم »بهاراتيا جاناتا« 
إلى احلفاظ على أعلى مســتوى من 
املعارضة  حســاب  على  الســلطة 

السياسية.
لكن اجلديد في األمر، معاناة معظم 
دول جنــوب أســيا مــن املشــكلة 
العكســية التي تتمثــل في تدخل 
العسكريني في الشؤون املدنية، بدالً 
املنتخبني في  السياسيني  من تدخل 
شؤون املؤسســات املستقلة. فعلى 
الرغم من انسحاب اجليش من الشأن 
السياســي فــي الكثير مــن الدول 
األسيوية التي شهدت فترات طويلة 
من احلكم العســكري، ولكنهم ما 

زالوا يتدخلون في السياسة.
ختامــاً: ال ميكن مقارنة مشــكالت 
والدينيــة،  أســيا-العرقية  جنــوب 
الهجمات على املؤسسات املستقلة، 
املتزايد-باملزايا  العســكري  النفــوذ 
الليبرالية،  للدميقراطيــة  املتعــددة 
إال أن جتربة ســيرالنكا تُظهر أنه من 
الصعب التمييز بني التقدم واالرتداد. 
لدى  بنحو كبير  الدميقراطية  تتراجع 
بعض البلدان األخرى مثل اجملر، وعلى 
الرغــم من أن هذا ليــس هو الوضع 
بالتناقضات،  املليئة  آسيا  في جنوب 
ولكن يجب أن يتحلــى أولئك الذين 
يدافعون عــن الدميقراطية باليقظة، 
سيما فيما يتعلق مبشروعات حماية 
الساسة  مواجهة  اإلنســان،  حقوق 
املؤسسات  سلطات  يقوضون  الذين 
تسعى  التي  واملنظمات  املســتقلة 

إلى الهروب من املساءلة.

املركز العربي للبحوث والدراسات

ستيفن س. روتش
 

نيوهافني 

لم أكن مــن املعجبني بسياســات 
األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  بنك 
لســنوات عــدة. فعلــى الرغم من 
شغفي الشخصي العظيم بأول رب 
عمل عملت حلســابه، وتقديري لكل 
ما اكتســبته من خالل عملي هناك 
من تدريب مهني وحتفيز ِفكري، َضل 
بنك االحتياطــي الفيدرالي الطريق. 
أزمة  فمن فقاعة إلى فقاعــة، ومن 
إلى ازمة أخرى، كانت هناك أســباب 
مقنعة على نحــو متزايد تدعو إلى 
التســاؤل بشــأن إدارة االحتياطــي 

الفيدرالي لالقتصاد األميركي.
ويبــدو أن هذا بدأ يتغيــر اآلن. فعلى 
الرغــم مــن صيحــات االحتجــاج 
مــن جانب املشــاركني في الســوق 
والشــائعات بشــأن تهديــدات غير 
الواليات  رئيس  جانب  من  دســتورية 
املتحــدة اخملتل، ينبغــي لنا أن نهنئ 
التزامه  االحتياطي الفيدرالــي على 
»تطبيــع«  يســمى  مبــا  الراســخ 
السياســات. وهــو اآلن يواجه أخيرا 
السابق  رئيسه  الذي أطلقه  الوحش 
أالن جرينســبان قبل أكثر من ثالثني 
عاما: النهج الذي اتبعه جرينســبان 
في التعامل مع السياســة النقدية 
والذي قدم دعما غير متماثل لألسواق 
املاليــة مــن خــالل تخفيــف قيود 
فترات  خالل  كبير  بنحو  السياســة 
التغاضي عن  الضيق في السوق مع 

الفقاعات خالل فترات الصعود.
منذ انهيار سوق األسهم في التاسع 
 ،1987 األول  أكتوبر/تشرين  عشر من 
تعلم املستثمرون االعتماد على دعم 
الثابت،  الفيدرالي  االحتياطــي  بنك 
والذي جــرى تبريره علــى اعتبار أنه 
متســق مع ما يَُعد على نطاق واسع 
املزدوج:  البنــك  لتفويض  األســاس 
استقرار األسعار. فمع بلوغ متوسط 
معــدل التضخــم، إذا قيــس على 
مؤشر أســعار املستهلك، نحو 2.1% 
في الســنوات العشرين التي انتهت 
في عام 2017، لــم يعد هناك فعليا 
ما يقيد بنــك االحتياطي الفيدرالي 

ومينعه من استهداف النمو.
وهكذا َفَعل. لكن املشكلة في مناورة 
النمو، أنها مبنية على رمال االقتصاد 
األميركي املتحركــة، االقتصاد الذي 
يعتمد بشــكل متزايد على األصول 
والذي بات ُعرضة للفقاعات واألزمات.

الواقع أن جرينسبان، تلميذ آين راند، 
الذي يركــز على الســوق، هو الذي 
التماس  الفخ. فمن خالل  نصب هذا 
الراحة في جناحاتــه التكتيكية في 
التصدي النهيار 1987، قرر رفع الرهان 
في أواخر تسعينيات القرن العشرين، 
زاعمــا أن فقاعة الــدوت كوم كانت 
تعكــس امنوذجا جديدا للنمو القائم 
على اإلنتاجيــة في الواليات املتحدة. 
ثم في أوائل العقــد األول من القرن 
احلادي والعشــرين، ارتكب خطأ أشد 
خطــورة، بإصــراره علــى أن فقاعة 
اإلســكان التي تغذت على االئتمان، 
والتي تضخمت بِفعل منتجات مالية 
»مبتكرة«، لم تكن تشــكل تهديدا 
ومع  األميركي.  االقتصاد  ألساسيات 
تســبب كل خطأ جديد في تعقيد 

ومضاعفــة اخلطــأ الســابق، اتخذ 
حياة  األصول  على  املعتمد  االقتصاد 

خاصة.
مع انتقال قيادة االحتياطي الفيدرالي 
إلى بن برنانكي في عام 2006، دخلت 
للسوق  الداعمة  النقدية  السياسة 
وأشعل  أكثر شجاعة.  عصرا جديدا 
انفجــار فقاعة اإلســكان في عهد 
جرينسبان شــرارة أزمة مالية وركود 
غير مســبوق منذ ثالثينيــات القرن 
العشرين. وبوصفه خبيرا أكادمييا في 
أزمة الكساد األعظم في الثالثينيات، 
زعم برنانكي أن االحتياطي الفيدرالي 
كان املســؤول عــن االنهيــار آنذاك. 
وبصفته رئيســا لبنــك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي، سارع إلى اختبار 
نظرياته في حني كانت أميركا تقف 
على شــفا هاوية أخرى. ولألســف، 
لــم يخــل األمر مــن تعقيــد بالغ 
أسعار  انخفاض  فبســبب  اخلطورة: 
بالفعل، لم يجد االحتياطي  الفائدة 
الفيدرالــي احليز الكافــي لتخفيف 
أدوات  باستعمال  النقدية  السياسة 

تقليديــة. وعلى هذا فقد اضطر إلى 
اختراع أداة جديدة: ضخ السيولة من 
ميزانيته العمومية من خالل قدر غير 

مسبوق من املشتريات من األصول.
وكانت التجربة، املعروفة اآلن ببرنامج 
أو هكذا  ــ  ناجحة  الكمي،  التيسير 
تصورنا. لكــن االحتياطي الفيدرالي 
اعتقــد مخطئــا أن مــا جنــح في 
أســواق كانت متر بضائقة قادر أيضا 
على إحداث قدر كبيــر من التعافي 
احلقيقي.  االقتصــاد  فــي  احلقيقي 
الرهان  الفيدرالي  االحتياطــي  فرفع 
الدفع بجــوالت أخرى من  عن طريق 
التيسير الكمي، لكن منو الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي ظــل عالقا عند 
مستوى %2 تقريبا من عام 2010 إلى 
عــام 2017 ــ نصف املعــدل املعتاد 
في فترات التعافي الســابقة. عالوة 
انفجرت  على ذلك، كما فعل عندما 
فقاعــة الدوت كوم في عــام 2000، 
على  الفيدرالي  االحتياطــي  أبقــى 
الشديد  النقدية  السياسة  تساهل 
خالل فترة التوســع فــي مرحلة ما 

بعد األزمة. وفــي احلالتني، عندما بدأ 
االحتياطــي الفيدرالي فــي تطبيع 
السياســات أخيرا، فعل ذلك ببطء، 
فقاعة  تغذية  في  بالتالي  واســتمر 

السوق.
وهنا أيضــا ترجع أصــول تكتيكات 
إلــى أعمال  الفيدرالي  االحتياطــي 
زعمه  فحســب  األكادميية.  برنانكي 
هو وزميله مــارك جيرتلر من جامعة 
نيويورك، في حني كانت السياســة 
النقدية أداة أكثر فظاظة من أن متنع 
نشــوء فقاعات األصول، فــإن أدوات 
االحتياطــي الفيدرالــي كانت أكثر 
فعاليــة في تنظيــف الفوضى بعد 
انفجار الفقاعات. ويالها من فوضى! 
االحتياطي  لبنك  محافظا  وبصفته 
األول  العقد  األميركي في  الفيدرالي 
د برنانكي أن هذا  من القرن احلالي، أكَّ
النهــج كان ضروريــا لتجنب مزالق 
االنكمــاش على غرار مــا حدث في 
الرأي  واتفق جرينســبان في  اليابان. 
في  الشــهير  برنانكي  مع خطــاب 
عام 2004 بعنــوان »مهمة منجزة«. 

وعندما تولى رئاسة بنك االحتياطي 
الفيدرالــي في أواخر العقد األول من 
قرننا هذا، ضاَعف برنانكي اجلهود في 

تنفيذ هذه االستراتيجية.
من منظــور األســواق املالية، كانت 
تلك احلــال هي الســعادة القصوى. 
الفيدرالي  االحتياطــي  فقد مكــن 
املســتثمرين من إعطــاء ظهورهم 
الســيطرة  ومع  الســلبي،  للجانب 
على التضخم، لن يكلف االحتياطي 
اجلانب  تقييد  الفيدرالي نفسه عناء 
الثروة«  »تأثيرات  وأصبحت  اإليجابي. 
الناجتة عن زيادة قيمة األصول مصدرا 
مهما للنمــو في االقتصاد احلقيقي. 
فلــم يقتصر األمــر علــى الدفعة 
املعنوية املصاحبة للشعور باكتساب 
املزيد من الثراء، بل هناك أيضا حتقيق 
فقاعات  من  الرأســمالية  املكاسب 
األسهم واســتخالص الثروة بشكل 
مباشر من فقاعة اإلسكان عبر وفرة 
من قــروض الرهن العقــاري الثانوية 
وقروض أسهم املســاكن. وبطبيعة 
احلال، في أوائل العقد األول من القرن 

احلالي، أنتج انحراف املال السهل من 
ِقَبــل االحتياطــي الفيدرالي فقاعة 
والتي دعمت عملية  ائتمانية هائلة، 
تسييل فورة سوق اإلسكان القائمة 

على االستدانة.
وهكذا سارت األحوال، من فقاعة إلى 
زاد اعتماد االقتصاد  األخرى. وكلمــا 
اقتصــاد األصول،  احلقيقــي علــى 
التي  الصعوبــات  تعاظمــت  كلما 
يواجهها االحتياطــي الفيدرالي في 
كسر السلســلة املتصلة. إلى اآلن. 
وعلــى نحو متوقع، أحدث انكســار 
كبيرا  قدرا  احلالي  األســهم  ســوق 
من الهلع من أن يتجــرأ االحتياطي 
االستمرار في حملة  الفيدرالي على 
التطبيع احلالية. لكــن هذا االنتقاد 
ال أســاس له من الصحة. فلن يعيد 
االحتياطي الفيدرالي ببساطة جتديد 
التالي.  للركود  اســتعدادا  ترسانته 
أن  التطبيع هو  واملغزى الضمني من 
وليس  االقتصادية،  األساسيات  حتدد 
الداعمة للسوق،  النقدية  السياسة 

قيم األصول في نهاية املطاف.
واألمــل اآلن، أن يتخلص االحتياطي 
النمو  أخيرا مــن مخاطر  الفيدرالي 
املعتمــد على األصول والسلســلة 
الطويلــة مــن الفقاعــات املاليــة 
األميركي  باالقتصــاد  أحلقــت  التي 
أضرارا عظيمة على مدار الســنوات 
العشــرين األخيرة. وكمــا حتلى بول 
فولكر بالشجاعة املطلوبة للتصدي 
للتضخم العظيم، فرمبا يذكر التاريخ 
جيروم بأول بوصفه الرجل الذي اتخذ 
موقفا شــجاعا بنفــس القدر ضد 
القتصاد  املصاحبة  اخلادعــة  اخملاطر 
األصول. وإنه ألمر رائع أن يعود املرء إلى 
اإلعجاب ببنك االحتياطي الفيدرالي 

األميركي مرة أخرى.
ترجمة: إبراهيم محمد علي          

ســتفن س. روتــش عضــو هيئــة 
التدريــس في جامعة ييــل والرئيس 
مورجان ستانلي  ملؤسســة  السابق 
في آســيا. وهو مؤلف كتاب »عالقة 
غيــر متوازنة: االعتمــاد املتبادل بني 

أميركا والصني«.
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دراسة   

مقال

قصة قصيرة

عند العنــوان الرئيس في الغالف اخلارجي 
ونحــاول فهم مســتوياته الداللية ، جند 
أن مصطلــح الكومينداتــور يعنــي في 
الالتينية القائد ، وفي التراث املوســيقي 
هو القائــد العائد من اجلحيــم ليعاقب 
جيوفاني املعروف بغواية النســاء كما يرد 
فــي معزوفة املوســيقار األملاني)موزارت( 
حســب ما ذكر القاص ذلــك في هامش 
متنه السردي ، وقد استخدم القاص هذه 
املفردة الغريبة من اجل أن يترك اثر صادم 
في وعي املتلقي يبقى شاخصا معه على 
امتــداد اجملموعة من جهة ، ومنســجمة 

مع النسق الغرائبي للمجموعة من جهة 
أخرى .

إن عــودة الكومينداتور هي إحدى قصص 
اجملموعة التــي تدور حــول الديكتاتورية 
والغطرسة ، مما جعل هذه الداللة املتناصة 
)موزارت(  امليثولوجيا ومع موســيقى  مع 
داللة شمولية ترتبط مع نصوص اجملموعة 
كلها ، فالقسم األول من اجملموعة تضمن 
قصص العائــد وليلة ضاع فيها الرصيف 
والعراة واللعنة وهذا ما حدث في املقبرة 
والساهر وقتلت عصفورا مرتني والسحابة 
، وهذه العنوانات الفرعية تشي مبحموالت 
العنوان الرئيس ، فالضياع والعري والقتل 
بالبنية  ترتبــط  بنى ســطحية  واملقبرة 
العميقة التي يشــي بها املعنى الداللي 
للكومينداتور ، في حني تضمن القســم 
الثانــي من اجملموعة عــدة قصص جاءت 
حتت عنــوان رئيس هو قصص خطرة جدا، 
الرئيس ماثال  العنوان  إذن الزال شــاخص 
هنا ، ومن عنوانات قصص القسم الثاني 
حكايــات اجلندي املعلق وســارق األطفال 
وعودة الكومينداتور والصياد والســمكة 
واملتلصص وجمهورية بال معنى وغيرها ، 
وهي بذات احلموالت الداللية للقسم األول 
، ولكن القــاص حاول أن يترك لنا بصيص 
من األمل في القصص املتبقية مثل طفل 
وجدار والبائع املتجول وانظروا إلى التلفاز 
، في حني جاءت صورة الغالف على شكل 
كائن غريب غــارق في الفنتازيا ، فالعينني 
غير املتوازنتني داللة على النظرة الكونية 
غير املتوازنة التي خلفتها الدكتاتوريات ، 
أما األيدي التي رسمت بشكل كبير غارق 
في الدماء كانت تشي بالوحشية والقتل 
والدمار التي أفرزتها فلســفة التســليع 
واالســتهالك ، والتي حتول اإلنسان معها 
إلــى وقود للمعــارك قبــل املصانع ، وقد 
أعتمــد القاص في نهايــة اجملموعة على 
تظهير حمل شــهادات لثالثة سراد هم 
الســالم وحامــد فاضل وعلي  بدر  )وارد 
حســني عبيد( قبالة ناقد واحد هو )بشير 
حاجم( ، كانت شهادة السراد تتفق على 

دراسة التجليات الفلســفية والغرائبية 
للمجموعــة وكيف اســتطاع القاص أن 
يوظفهــا بنجاح ، في حني حتــدث الناقد 
)بشــير حاجم( عــن االشــتغال التقني 

واجلمالي الواعي للقــاص ، والقاص ذهب 
إلى تغليب رأي الســراد علــى النقاد من 
حيــث الكثرة ، ألنــه مييل إلــى صناعة 
الكتابة  مشغل جمالي يحاور به ممتهني 

السردية ، وهنا ينتهي احلديث عن النسق 
الداخلي.

أما النسق الثاني االشهاري اخلارجي ، فقد 
أشــتغل فيه القاص على فعــل القراءة 
، إذ يذهــب منظرو الدراما إلــى أن الفرق 
بــني امللحمــة والرواية وبــني الدراما هو 
أن الدرامــا فعل اخلبر في حــني أن الرواية 
والقص عموما هي خبر الفعل ، وهنا ولج 
القاص فعــل األدرمة حينما قام بتوظيف 
– السوشــيال ميديا-  مثــل الفيس بوك 
واليوتيوب في إشهار نصوصه ، ليقوم من 
خاللها بقــراءة النصوص على وفق البناء 
الدرامــي موظفا اإللقــاء بكل متفصالته 
مثــل التهكــم والتعجــب والغضــب 
والفــرح مراعيا في ذلك حتوالت احلدث من 
املقدمــة املنطقية لألحــداث إلى متظهر 
فالذروة  فاألزمــات  فاشــتداده  الصــراع 
وصوال إلى االنفراج ، مســتخدما املؤثرات 
الســمعية في ذلــك ، ولــو تابعنا نصه 
اليوتيوب  في  املنشور  الكومينداتور  عودة 
والفيس بوك جند أنه استحضر موسيقى 
)موزارت( التي حتمل ذات االسم موشجا ما 
بني التوتر املوســيقي والتوتر الدرامي كي 
يصل باملتلقي إلى أقصى مديات التماهي 
، ومن خالل هذا النســق االشهاري نلحظ 
أن القاص لم يشــتغل على تسويق نصه 
فقــط ؛ بل عمــل على خلق إشــكالية 
جتنيســية بعد أن اخرج بنية القصة من 
املتلقي  إلى  الكالسيكي  النخبوي  برجها 
الشــعبي بطريفة تفاعلية ، أي انه يسر 
على املتلقي مهمــة التلقي وقدم له أداء 
دراميا مع مؤثرات ســمعية وسط فضاء 
تفاعلي يتداخل به املنصوص له مع الناص 
من اجل صياغة نصوصية جديدة وهذا ما 

تسعى له سرديات ما بعد احلداثة.
ومما تقدم نســتطيع أن امنــار رحمة اهلل 
ميتلك وعي سردي جتريبي فعال ساعده في 
ذلك حموالته املعرفية بالسرد واملوسيقى 
والســينما وما أحوجنا اليوم إلى مجربني 
البنية  وامللل في  الرتابة  حقيقيني لكسر 

السردية.

د.عمار إبراهيم الياسري
 

القرن  نهايات  الســردي  التجريب  شــهد 
املنصرم اهتمــام كبير باملتعاليات النصية 
والعناوين والعتبــات النصية وما إلى ذلك 
، واملتعاليــات النصية هــي مجموعة من 
العالقــات املتناظرة واملرتبطــة مع املبنى 
احلكائي بصورة داخلية أو خارجية ، ومبعنى 
أخر مــا يجعل النص يشــتبك في عالقة 
ظاهريــة ضمنية أو خارجيــة ضمنية مع 
نصوص أخرى تسهم في تشكالته ، سواء 
كانت هذه النص مكتوبة او مســموعة او 

مرئية.
ويرى )جيرار جينــت( في كتابه االطراس أن 
املتعاليــات النصية تتحــدد في )التناص ، 
املتنــاص ، املناص ، معماريــة النص( ، وهو 
بذلك أول من أطلق مفهــوم املناص على 

العتبات أو النصوص املوازية.
أن التعريــف الدقيــق ملفهــوم املنــاص ، 
هو عبارة عــن كل النصــوص التي حتيط 
بالنص األصلي وترتبط معه في منظومة 
بنيوية قارة ، وتتســق معه بنسقني ، األول 
داخلي والثاني إشــهاري خارجي ، فالنسق 
الداخلي يرتبــط بعناوين األغلفة اخلارجية 
والعناوين الداخلية وصور األغلفة واإلهداء 
، في حــني يرتبط  والهوامــش والتظهير 
بعالقات  يرتبط  اخلارجي  أإلشهاري  النسق 
النص مــع اإلشــهار الورقــي واملرئي من 
وتلفزيون  وإذاعة  وإعالنات  صحف ومجالت 
ووســائل التواصل االجتماعي االلكترونية 
، ومما البد ذكره أن مفهــوم املناص هو ذات 
املفهــوم املرتبــط بالعتبات الســردية أو 
النصــوص املوازية ، لذا فأن عملية اختالف 
التســمية ال تعني شيئا ، فالناقد املغربي 
)سعيد يقطني( يذهب مع مفهوم املناص 
فــي كتاباته ، في حســن يذهب مواطنه 
)محمــد بنيــس( إلى مفهــوم النصوص 

املوازية.
ولو قمنا بتحليل مجموعــة القاص )امنار 
رحمــة اهلل( عــودة الكومينداتور ونتوقف 

النها تتفــرد بخصوصية التركيب والوحدة 
املوضوعية واالميــاء مع اقتصاد في االلفاظ 
وااليقــاع والصــورة والفكــرة التي حتقق 
الدهشــة والكثافة الشــعرية.. فضال عن 

انها دائمة االنتاج والتخلق.
   واجملموعة الشعرية )طيور تفضل املشي( 
التي نســجتها انامل مبدعها اكرم االمير 
واســهمت دار ومكتبة عدنان في نشــرها 
القصيرة  بقصائدهــا  وانتشــارها/2014، 
تصور حلظات شــعورية  التــي  والوامضة 
مكثفة تخلق حقال من الدالالت ابتداء من 
العنوان الذي يكشــف عن وظيفة محفزة 
في بنيته، فضال عن متيزه بإبعاده الداللية مبا 
يحمله من طاقة ايحائية متميزة بفيضها 
الداللي املنبثق من نســيج مختزل مكثف 

التركيب الشعري.
              طيــورك امللســاء تلعن الشــعر 

وتفضل املشي
              وفراشات مبناقير تهرول قرب الباب

              والباب مبفتاح واحد
              خلف الباب    /ص78

 
ففاعليــة الصورة الشــعرية تقــوم على 
مدركات عقلية تكشــف عن وعي شعري 

يقوم على رمزية حتمل اشــارات سيميائية 
دفقا شــعريا متفاعال  متوهجة تضفــي 
ميور بالدالالت واالشــارات املعبرة عن حلظة 
برؤيا  والفســيولوجي  الروحــي  التوهــج 
عبر  اجلاهــزة  املعايير  متجــاوزة  شــعرية 
مغامرة التشــكيل الصوري التي جتمع ما 
بني الواقعي والتخييلي .. اليقظة واحللم ..

                     في عينيك
                     نظرت الى وجهي

                     فوجئت
                    وعرفت...

                    ان املرايــا كلهــا تتعمد االطراء    
/ص13

    فالشــاعر يقدم نصا مكثفــا بتراكيبه 
اجلمليــة املوحية ضمن نســيج شــعري 
مهدرج مــع اختزالية متكنــت من حتقيق 
الوظيفة اجلوهرية للشعر عن طريق العمل 
داخــل اللغــة واعتماد وحــدة موضوعية 
تلملم وحدات النــص التي خلقت خطاب 
الغربة  عــن  للتعويض  ومناخاتها  الــذات 
من جهــة وإليجاد حالة مــن التوازن بينها 

والعالم املوضوعي من جهة اخرى.
)سبحانك ايها الرب جذور ورد لم تنتزع من 
طينها طني اجلنيات، فحني تبلله أزهر، وفي 

عينيها كم حاولت النطــق اال ان كلماتي 
ســكر ال تعرف ســوى الذوبــان، آه كم انا 
فضولي فيــك، فحينما يتعلــق االمر بك 

استعد كبندقية(
   فالذات الشــاعرة هي املرتكــز في دائرة 
كمكون  الوجــود  حتتضــن  والتي  النــص 
تتنفــس محطاتــه، بتوظيــف التعبيرات 
التوتر من اجل احلفاظ  املشــحونة بطاقة 
ببناء فني يوظف  املتمــردة  العاطفة  على 
تقانات فنيــة من اجل اثــراء نصه وحتويل 
صوره من نبضها الفكري الى نبض جمالي 
متكئ على التكثيف الصوري العميق عمق 
داللته فيكشف عن عاطفة متزج بني التأمل 

والتداعي.
   وبذلك قدم الشــاعر نصوصــا جمالية 
يتناسب  الذي  الشــعري  بتدفقها  متميزة 
وسرعة الوجود بتركيزها ورمزيتها وصورها 
املقتحمــة لعوالــم مفعمة بالــرؤى كي 

تتناسب ومقتضيات العصر بلغة 
تتجاوز املألوف بانزياحاتها وتكثيف جملها 
التي حتمل العمق الداللي الكامن وراء دالة 

رمزية معرية للواقع.

 

علوان السلمان
االدب فــن تواصلــي واكتشــاف ال ينتهي 
مقاييس  باعتماد  وصراعاته  الوجود  لقضايا 
جمالية تشكل معماره الفني )صور بيانية/ 

تركيب لفظي/ خيال(.
   الشعر مكون ابداعي وجزء من جتربة ادبية 
ابداعية جمالية تتكــئ على الصورة واجملاز، 
باقتحامــه عوالــم مفعمة بالــرؤى حلظة 
امتــالك الوعي، انه املغامــرة التي تعبر عن 
موقف ازاء احلركة الكونية واالشــياء، بلغة 
بواقعيتها،   برؤية مكتظــة  رامزة موحيــة 

اإلدهاشية..
  والنص الشــعري بتجاربــه االيقاعية افرز 
اشــكاال شــتى كان اخرها قصيــدة النثر 
التي شــهدت بدورها حتــوالت فنية وفكرية 
مرافقة للتحول الفكري واالنساني املعاصر 
انتهت بالومضة الشــعرية التي تعد شكال 
من اشكال احلداثة املســايرة حلركة العصر 
وحتوالتــه، باعتمادهــا التكثيــف والتركيز 
وميلهــا الى االدهاش واملفارقــة،  حتى قيل 
انها)الشــكل واحملتوى مندمجان في عملية 
اخللق الشــعري(على حد تعبير هربرت ريد..

ابطال قصصها بال اســماء. وأنها في تلك 
الليلــة جافاها النــوم، بالرغم من االرهاق 
والتعب، وبالرغم من الصمت الذي يحيط 
باملكان، فال جيران يســكرون ليال ويقضون 
بعد  وصخبهم  بصراخهــم  مضجعهــا 
الليــل، او جريهــم على االرض  منتصف 
اخلشبية مما يجعلني اشعر وكأن السقف 

سينهد فوق رأسي. 

وليــس لديها قوائــم أو ديون حــان وقت 
ســدادها. مع ذلك خاصمهــا مالك النوم 
ليلتها. اغمضت عينيهــا، لعله يأتي مع 
الظــالم، لكنها واصلت التقلب شــماال 
وميينا، حتــى بانت خيوط الفجــر واهية. 
فاضطرت على ازاحة الغطاء وفتح الضوء 
لتســطرني على الورق، أو لتمطرني غيمة 

داكنة. ملاذا لم تسميني غيمة مثال! 

تقســم على ان هذا مايحصل لها دائما، 
تســتولي عليهــا فكرة ما، تقلــب الليل 
)اثناعشــر  أو ثالثون مرة وليس  عشــرون 
جتليبة(، واليوافيها النوم اال بعد ان تسطر 

مافي بالها أو بعضا منه. 
اذن هــي تقلب ليلها بســبب األفكار، وأنا 

اقلبه بسبب اخليبات.
 ملاذا لــم جتعل منــي كاتبــة، مثال؟ هل 
خوفا من املنافســة! تدعي انها ال تريد لي 
أن اعانــي مثلها وأمــر بخيباتها! مع ذلك 
اختارت لــي كل مايعزز الشــعور باخليبة 

واالحباط، ماعدا االسم. 
تدعي انها لم تختر ذلك بل هو القدر! هل 
القدر اوحى لها ان جتعلني في بيت ال يليق 
اال بطالب يسكنه بشكل مؤقت؟ ال يسع 
حتى إلثنني، ألسكنه العمر كله. ولم جتعل 
لــي اهل وال اصدقــاء آوي اليهم بني احلني 

واالخر.
ولــم تكتف بذلك بل جعلتــه في اقصى 
املدينــة وفي نهايــة الشــارع، بعيدا عن 
االســواق وعن وســائل املواصالت. احيانا 
أعلن غضبي علــى تلك االختيارات، واخرى 
اصبر نفســي بتبريرا أو عزاءا بأن هناك من 

مثلي في تلك احلال. 
اتســائل احيانــا مــا احلكمة فــي تلك 
القســمة؟ أن تختــار لي من كل شــيء 
اســوأه. في املدرســة الحقتني بشــتى 
صنــوف العراقيل لكي ال اجنــح باالختبار، 
يتوفى والــدي في اليوم االول من االمتحان 

النهائــي، فاضطــر للتأجيل، ثــم تختار 
لي اصعب االســئلة، ولكنهــا ال جتعلني 
افشل متاما ألعيد االمتحان مرة اخرى! بل 
اجنح واجتــاز كل االختبارات ولكن بدرجات 
تتربع على الهاوية، لم تنفع في ترشيحي 
إلكمال الدراسة ولم تفلح بتوفير فرصة ال 

بأس بها للعمل. 
وحني رضيــت بالعمل املضني فــي دائرة 
البريد، وتأقلمت مع احلال، الحقتني لتغلق 
تلك الدائرة بسبب تقلص امليزانية، وسطو 
االنترنــت على الرســائل. فأُحــال للبيت 
مــع البعض القليــل من الزمــالء، الذين 

استطاعوا احلظو بفرصة اخرى، اال انا! 
ان تخفف  انهــا حاولــت  اعتقــدُت  مرة 
من حتاملهــا علي، أو حتايلــت على القدر 

لينصفني. 
اليــوم جعلتني مريضــة! لم  في ذلــك 
تنفــع محاوالتي في تناول االعشــاب في 
التخفيف من احلمــى، فاضطررت للذهاب 
للطبيب. نظــر لعيني بدون جهاز، اول مرة 

ينظر شخص بعيني مباشرة. 
ملس يدي، فتداعى لها كل جسدي بالفرح 
واالبتهاج. ارتعشــت فاعتقــد هو إن ذلك 
بســبب املرض، اليعرف اني شــفيت منذ 
اللحظة التي ملست يده الناعمة يدي التي 
نســيُت خشونتها. ســمعت منه كالما، 
فقلت الميكن للقــدر أن يبقى مجافيا كل 
العمر، والبد ان يفتح ولو رازونة لشــئ من 

الفرح. 

ماذا قــال؟ ... ال اذكر، لكنــي اذكر انه كان 
كالما عذبا، اشبه بنسمات دافئة في ليلة 

باردة. 
تقــول انه لم يقل لي حتى ســبب املرض 
بل اكتفى بوصف الــدواء وضرورة االلتزام 

مبواعيد اخذه. 
هل هــي الغيرة؟ ال اعتقــد، لكنها رمبا ال 
تصدق ان من مثلي ممكن أن حتظي باعجاب 

طبيب! 
 بلــى اذكر انه قال »انــت جميلة وصغيرة 
ويجب ان تهتمي بنفســك.... البد أن تأتني 
مرة اخرى ألطمأن عليك«. كالم آخر خصني 
به. جعلني اعــود للبيت تــكاد قدماي ال 
تالمــس االرض. دخلــت مســرعة ألتناول 

االفطار بشهية لم أعرفها من قبل.  
لكنها نطت على الورق االبيض لتســطر 
عليه حبرها االســود، لتؤكد ونبرة األسى 
واضحــة علــى طريقتهــا بالكتابة »ان 
اغلب املرضى يشعرون بذلك التقارب نحو 
الطبيب، خاصــة إذا كان من اجلنس اآلخر، 

وهو احساس عابر، العالقة له باحلب!«
  حاولت أن احتداها، فاتصلُت بالعيادة ألراه، 
فأتاني صوت السكرتيرة حادا كأنه صفعة 
وهي تقول ال وجود ملواعيد ألكثر من شهر، 
ألن الدكتور في اجازة لقضاء شهر العسل.

ابتسام يوسف الطاهر
 

متددُت على الــورق االبيض حروفا ســوداء، 
واكتشــفت اني لي اسما )ســعيدة( .. اذن 

يجب ان اكون سعيدة! 
كما هو احلال معكم، لم اختر اســمي، بل 
هي التي اختارته... من هــي؟ انها الكاتبة 

طبعا.
من منكم اختار اســمه؟ ال أحد حتى الذي 
يغير االسم الذي ُمنح له بعد حلوله ضيفا 
على احلياة، ويختار اسما على مزاجه، يبقى 
غريبا على مسامعه، وحتى لو يتعود عليه 
وتصبح له معه ذكريات، يبقى محط انظار 

الساخرين. 
اما ملاذا اختارت لي اسم )سعيدة( هذا مالم 
استوعبه، هل ارادت ان تسطر لي كل اخليبات 
لتثبت انه اسم على غير مسمى؟ ام لتقول 
ان اغلب االسماء تناقض اصحابها، كما في 
حالتها! فــارادت أن جتعل مني قناع متوه به 
عليكم، ولتحكي عن خيباتها بحرية، جتنبا 
لشماتة العذال وفضول االصدقاء. لكنها ال 
تعترف بذلك. تقول ان األمر خارج عن ارادتها 
ولم تخطط له، متوقــف على االيحاء، لم 
تقل الوحي، رمبا خوفا مــن تهمة الـ)تنبي( 

فالوحي يخص االنبياء فقط؟
 تؤكــد ان االفــكار واالحــداث تداهمهــا 
احيانا بال مقدمات، وهــي ال تتحكم حتى 
باختيار االســماء، لذلك بقــي الكثير من 

غالف اجملموعة

لو قمنا بتحليل مجموعة 
القاص )انمار رحمة اهلل( 

عودة الكومينداتور 
ونتوقف عند العنوان 

الرئيس في الغالف 
الخارجي ونحاول فهم 

مستوياته الداللية ، نجد 
أن مصطلح الكومينداتور 
يعني في الالتينية القائد 
، وفي التراث الموسيقي 

هو القائد العائد من 
الجحيم ليعاقب جيوفاني 

المعروف بغواية النساء 

تجليات المناص في سرديات انمار رحمة اهلل »عودة الكومينداتور« أنموذجا

اكرم االمير واللحظة الوامضة في مشي الطيور

الحبر االسود

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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الثورة اإليرانية 
وأخطاء االحتاد الوطني

* وهل اســتطاع االحتاد الوطني أن 
يستثمر أحداث إيران ليبني عالقات 

مع القادة اجلدد؟
- أســباب فشــل اإلحتاد الوطي في 
الثورة  ألحــداث  األمثل  اإلســتثمار 
مع  متينة  عالقــات  وبنــاء  اإليرانية 
اجلمهورية الوليدة تعود الى نقطتني 

أساسيتني:
األولــى: أوضاعنا الداخليــة املتأزمة 

التي حتدثنا عنها بالتفصيل سابقا.
ثانيــا: لــم يحبذ األخوة فــي احلزب 
اإليراني  الكردســتاني  الدميقراطــي 
وعصبة كادحي كردســتان اإليرانية 
فكرة إســتيالء قواتنا علــى البنوك 
واملؤسســات  التجاريــة  واملراكــز 
احلكومية احلساسة داخل مدن إيران 
وتسليمها بيد الكرد هناك.وكان رأي 
)احلدكا( هو، أن هــذا قد يكون ممكنا 
في مدينة مهاباد فقــط وليس في 
غيرها من املدن، وطلبوا منا األسلحة 
والذخائر وأرســلناها لهم وإستولوا 
فعال على مدينة مهاباد، ولكن فقدان 
اإلتصال بيننا وبــني مقاتلي )احلدكا( 
كان هــو الســبب الرئيســي لعدم 
بإســتغالل ماجــرى لصالح  جناحنا 
الكرد.فلو تيسرت لنا تلك اإلتصاالت 
لكان بإمكاننا أن نحتل أجزاء واسعة 
أخرى من مناطق كردســتان اإليرانية 
ونســتولي على ماليــني الدنانير من 
البنــوك وآالف قطع األســلحة من 
املشــاجب ونضعها بخدمــة الثورة 
الكردســتانية في اجلزئــني العراقي 
واإليرانــي، ولكن إنعــدام اإلتصاالت 
حــال دون ذلك، مــا جنيناه هو فقط 
فتح طرق الســفر بني اجلزئني. ورغم 
الدعايات الكثيرة التي طاولتنا سواء 
من قبل حكومة بختيار التي إتهمتنا 
بالتدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
وكذلك من قبل بعض عمالء أمريكا 
الى داخــل حكومة  الذين تســللوا 
إحياء  أرادوا  الذيــن  بــازركان  مهدي 
جماعة القيادة املؤقتة في وقت كانوا 

منبوذين من قبل اجلميع.
وكانت أوضاع إيران تســير نحو املزيد 
من التعقيد، ألن الكرد هناك طالبوا 
بحقوقهــم أيضا، وكانت هناك ثالث 
قوى رئيسية وغيرها من قوى إيرانية 
املوقف في  أخــرى تســيطر علــى 
املناطق الكردية بإيــران، وهي: احلزب 
الكردســتاني )حدكا(  الدميقراطــي 
ويســيطر علــى مناطــق موكريان، 
وعصبة كادحي كردستان في مناطق 
أردالن أي )ســنندج(، وبعض املناطق 
األخرى حتت سيطرة الشيخ عزالدين. 
العديد  وتشكلت جلان مناطقية في 
من هذه املدن وقرروا جميعا أن يفوضوا 
ليكــون كبيرهم  الشــيخ عزالدين 
وإعتبروه قائدا  واملتحدث بإســمهم 
سياســيا وروحيا، وأيدتــه العصبة 
نكايــة باحلزب الدميقراطــي. وكانت 
عالقتنا مع الشــيخ جيدة أيضا.وفي 
األخــرى كانت هنــاك قوى  املناطق 
أخــرى لها الســيطرة على منطقة 
كرمانشاه مثل جماعة فدائيي خلق 
وكانت  اإلمام.  وخط  خلق  ومجاهدي 
التدريجي،  التأزم  نحو  األوضاع تسير 
وكانت سياسة اإلحتاد الوطني مبنية 
في تلك الفترة على أســاس )وحدة 
األربعة(،  بأجزائها  مصير كردســتان 
وكان يــرى أنه بدال من دعــم الدول 
احملتلــة ألراضي كردســتان، يجب أن 
تتجه سياساته لدعم القوى الثورية 

بجزئي كردستان في إيران وتركيا.

دعم أكراد إيران

* وهــل كان لالحتــاد الوطنــي قرار 
سياســي حــول شــكل الدعــم، 
وكيف أمكــن التوفيق مــع طرفي 
الصراع، الكرد اإليرانيني من جهة، و 
احلكومة اإليرانية اجلديدة من جهة 

أخرى؟
- تناقشنا فيما بيننا بالتفصيل حول 
األوضــاع املتدهــورة واملتأزمة داخل 

إيــران، وإتخذنا قرارنا بدعم وإســناد 
كرد إيــران، وأقول ذلــك ألن جماعة 
)راية الثورة( حني أرادوا أن يتقربوا من 
ايران أشاعوا بأنني ونوشيروان واملالزم 
عمر نقف وحدنا خلف قرار مساعدة 
احلــزب الدميقراطــي الكردســتاني 
اإليراني وأن البقية لم يكونوا راضني 
بدعم  سياســتنا  القرار.ولكن  بهذا 
كرد إيران تعــود الى فترة قدمية، فلم 
تكن تلك العالقات بنيت فقط ببداية 
الثمانينيــات، بــل كانت مســتمرة 
منــذ بدايات ثــورة عــام 1975 حني 
كانت القوى الكردســتانية اإليرانية 
نســاندهم.وروجوا  ونحن  تســاندنا 
لتلك الشائعات على أمل أن تقربهم 
من إيــران وتصويرنا بأننــا ألد أعداء 
اجلمهورية اإلســالمية، وحني تأزمت 
العالقة بني القوى الكردية واحلكومة 
اإليرانيــة اجلديدة والتي بدأت مبعركة 
بينهمــا، عارضنــا ذلــك الصــدام 
ووصفنــاه بإقتتال أخوة مســلمني، 
ولكن مع ذلك ساندنا الكرد اإليرانيني 
وإعتبرنــا ذلك هو املوقــف القومي 

املطلوب .

وساطة االحتاد الوطني بني
 كرد إيران واجلمهورية اإلسالمية

* وهــل بذلتــم جهــدا ملنــع تطور 
الكرديــة  القــوى  بــني  الصــدام 

واحلكومة اإليرانية اجلديدة؟
- نعم، كتبت رســالة الــى آية اهلل 
منتظري وكنت قد زرته في بيته بقم 
حني ذهبت لزيارتــه واألمام اخلميني 
هناك، وبنيت تلك العالقة عن طريق 
عرفنا  والذي  منتظــري  محمد  جنله 
به أحــد أصدقائنا العرب املقربني هو 
األستاذ عبداجلبار الكبيسي وقلت في 
رسالتي "أرى بأن القتال بني املسلمني 
إيران سيضر بسمعة اجلمهورية  في 
اإلســالمية الوليدة وقــد تكون لها 
تداعيــات مخيفة، ألن أنتم شــيعة 
إيران هم من السنة، وسيصور  وكرد 
الصراع والثورة في بداياتها بأنه حرب 
السنة، وهو ليس  الشيعة لتصفية 
في صالــح الكرد وال فــي صاحلكم، 
وعليه أرى أن حتلوا املشــكالت باحلوار 
والتفاهــم" وأرســلت نســخة من 
الرسالة الى مهدي بازركان الذي كان 
رئيسا للوزراء حينذاك وعلمت الحقا 
بأن آية اهلل حسني علي منتظري قد 
اخلميني  اإلمام  الى  رســالتي  أوصل 

وأن اإلمــام وافق عليها وأبلغهم بأنه 
يجــب أن ال يقاتلوا الكــرد و حدثني 
داريوش فروهر بأنه جرى هناك حديث 
سلبي عن الشــيخ عزالدين. وهكذا 
بأنهم  وأبلغونا  إتصاالتنا  إســتمرت 
مســتعدون لوقف القتال، وردوا على 
رســالتي بأنهم مســتعدون لقبول 
وسطاء  أصبحنا  وســاطتنا.وهكذا 
بني كــرد إيران والدولــة املركزية، ثم 
أربعة وزراء منهــم، وهم: وزير  جاءنا 
الدولة و داريوش فروهــر وزير العمل 
و إثنــان آخران من الــوزراء يرافقهم 
باحملادثات  وشــرعوا  اجلندرمــة  قائد 
مع احلزب الدميقراطي الكردســتاني 
اإليراني بواسطتنا مبنطقة سردشت.

وأعددنــا اللقــاء بقريــة )بنو خلف( 
وكنا مسؤولني عن إيصال املفاوضني 
اجللســة بحضــور ممثلني  وإنعقدت 
عــن احلــزب الدميقراطي والشــيخ 
عزالديــن والعصبــة وفدائيي خلق. 
وبعد جهــد جهيد توصلنا الى إتفاق 
لتشــكيل )هيئة ممثلي كردســتان( 
ومشاركة  عزالدين  الشــيخ  بقيادة 
األطــراف األربعة ونتج عن ذلك وقف 
تام إلطالق النار.وحــني توقف القتال 
إعتبرناه نصرا كبيرا للشعب الكردي 
وللجمهورية اإلســالمية معا، طبعا 
الوطني، ألن  الــى اإلحتــاد  باإلضافة 
طرق احللول السياســية قد فتحت، 
وكانت اجلمهوريــة وليدة توا وأحبها 
الناس، وأصبحت منوذجا للكفاح ضد 
اإلمبرياليــة والــدول الرجعية ونظر 
الناس إليهــا كقلعة من قالع احلرية 
ضد القــوى اإلمبرياليــة والرجعية. 
وبعــد أن أمت اإلحتــاد الوطني مهمته 
بتقريــب الطرفني أخرج نفســه من 
املشــكلة القائمة وترك األمر لهما، 
وأدى هذا املوقــف من اإلحتاد الوطني 
داخل  املتشددة  األطراف  إغضاب  الى 
احلكومة اإليرانية التي أرادت حســم 
والقتال.  باحلــرب  الكردية  املســألة 
وحاولت تلــك األطــراف أن تتحرش 
بنا من خالل تأليب الســلطة ضدنا 
وتصويرنا بأننا ضد الثورة، وشاركهم 
فــي ذلك كل مــن جماعــة القيادة 
مامند  رســول  وجماعــة  املؤقتــة 
الذين شــكلوا حزبا ســموه باحلزب 
اإلشــتراكي الكردســتاني املوحــد 
فروجــوا ألكاذيب شــتى ضدنا حتى 
الدولة  في  املتطــرف  اجلناح  يدفعوا 

اإليرانية ملهاجمتنا.

الظهير املساند

* وبعد فشل تلك املفاوضات وعودة 
القتال بني الكرد واحلكومة اإليرانية 

ماذا كان موقف االحتاد الوطني؟
- احلرب التي وقعــت وعرفت مبعركة 
)األشــهر الثالثــة( جنحــت قــوات 
احلكومة من خاللها بسط سيطرتها 
على املــدن اإليرانية وإضطرت القوى 
اإلنســحاب  الى  واملعارضة  الكردية 
نحــو املناطق احلدودية فــي )ناوزنك 
وتوزلــة( وهــم احلــزب الدميقراطي 
و  عزالديــن  والشــيخ  والعصبــة 
مجموعــات أخرى مــن فدائيي خلق 
وجماعــة األخــت أشــرف دقهاني، 
ورحبنا بهم بحــرارة وقدمنا لهم ما 
إســتطعنا من مساعدة ولم نقصر، 
وأعتقد بأن هذا املوقــف يعتبر أحد 
مفاخر اإلحتاد الوطني الكردســتاني 

جتاه إخواننا بكردستان اإليرانية.
وأدى هذا املوقف الى تقارب أكثر بيننا 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  وبني 
بأننا  إيــران  لكــرد  اإليرانــي، وظهر 
الظهير والسند القوي لهم، ولذلط 
أطلقــوا علينــا وصفــا إفتخرنا به 
وهــو )الظهير املســاند(، وكنا بحق 
كذلك لم نقصر بشيء ملساعدتهم 
ووضعنا احلجر األساس لعالقة قوية 
إخواننا  ومع  األجل معهــم  وطويلة 
اآلخريــن بكردســتان اإليرانيــة من 

القوى الثورية.
مع  عالقتنــا  إســتمرت  وبالتــوازي 
أن  وحاولنا  اإلســالمية  اجلمهوريــة 
النقطع الصلة بهم ونحافظ عليها، 
ولكن لألســف اجملموعــة املتطرفة 
داخــل احلكومة التي أرادت حســم 
أخذت منا  والقتــال  باحلرب  اخلالفات 
باملشــاغبة،  وقاموا  موقفــا معاديا 
ولذلك فترت عالقتنا وساءت الى حد 
أنهم منعوا وصول األسلحة املرسلة 
إلينا من سوريا، وكان للدكتور جمران  
الدور األكبر في اإلســتيالء على تلك 
األســلحة، وعلمنا الحقنــا بأنه وزع 
تلك األســلحة على قوات البسييج، 
وكنا في ذلــك الوقت أحوج ما نكون 
اليهــا حيــث كان مبقدورنــا أن نزيد 
أعداد مقاتلينا وأن نشكل منهم قوة 

كبيرة اليستهان بها.

مفاوضات االحتاد الوطني
 عام 1983

* كيف نشــأت فكرة التفاوض مع 
بغداد؟

- حتدثت ســابقا عن مراحل عدة من 
املفاوضــات مع احلكومــة العراقية 
دبابة  بإرســال األخ عمر  والتي بدأت 
إلينــا في الشــام، ثم ذهــاب علي 
عســكري الى بغداد و لقائه بصدام 
حسني، ثم مجئ همزة بابير اغا الينا 
بجبل قنديل، وكذلك ارسال الشيخ 

محمود كاريزة.
هذه املرة بادرنا نحن بطلب التفاوض. 
فحني كانــت بغداد تســتعد لعقد 
املؤمتــر القومي العربي فــي أعقاب 
زيــارة الرئيس املصري أنور الســادات 
أن  الى إســرائيل، وجدنا لزاما علينا 
نوجه رسالة الى الرئيس أحمد حسن 
البكــر قلنــا فيهــا "إذا كان العراق 
مســتعدا لدعــم نضال الشــعب 
إلحياء  قواته  وإرســال  الفلسطيني 
اجلبهــة الغربية ومســاندة القوات 
لوقف  مســتعدون  فنحن  السورية، 
القتــال والتفاوض من أجــل توقيع 
إتفاق حلل املســألة الكردية بطريقة 
العراقية  ســلمية". ولكن احلكومة 
لم ترد على مبادرتنا الى أن حل صيف 
عــام 1982 حني وصلتنا رســالة من 
الدكتور عبدالرحمن قاســملو أمني 
عام احلزب الدميقراطي الكردســتاني 
اإليراني )حدكا( يقــول فيها "أريد أن 
أنت واألخ عزيز محمد، فإتفقا  أزورك 
بينكمــا إلختيــار املكان املناســب 
للقاء".الرسالة تسلمها عزيز محمد 
قبلي ألنــه كان يقيم حينذاك بقرية 
)نــوكان( ونحن في )توزلــة( ، ولذلك 
حول عزيز رسالة قاسملو إلي وكتب 
لي "أرى أن جنتمع عندك فمائدة اإلحتاد 
الوطني عامرة أحســن منا" وكتبنا 
للدكتور قاســملو أن تفضل وتكرم 
بإنتظارك، وجاء قاسملو ومعه  نحن 
عزيز محمد وإثنــان آخران وإجتمعنا 
واملالزم عمر،  ونوشــيروان  أنا  معهم 
وبــادر الدكتــور قائــال "جئتكم من 
بغداد ومعي توصية" داعبته كعادتي 
معه وقلت "هيــا أبلغنا ما جئت به 
من عند رئيسك"؟ قال "لدي توصية 
من احلكومة العراقية وهي مستعدة 
احلــزب  ومــع  معكــم  للتفــاوض 
تعرف مطالبكم  أن  وتريد  الشيوعي 
حتى جند احللول السياسية مبا يخدم 

وضع كردستان والعراق عموما".
في  تــدور  أســئلة  هنــاك  كانــت 
مبا  فأجانبنا  لــه،  وجهناها  مخيلتنا 

حتى  اإلثنــان  نحن  أمهلنــاه  يعرف 
املداولة  وبعد  قيادات حزبينــا  نراجع 
لســماع  مســتعدون  بأننا  أبلغناه 
احلكومة، وقلنا له "النريد أن نسميه 
)مفاوضات( بل دعنا أوال نسمع منهم 
ثم نقرر". أما احلزب الشــيوعي فكان 
لهم توجهــان، فعزيز محمد أبلغني 
بأنه مســتعد للتفاوض، ولكن حني 
إجتمع باللجنة املركزية حلزبه رفضوا 
اإلستجابة وقالوا بأن الظروف احلالية 
للحزب التســمح بدخولهم في تلك 

املفاوضات.

*وملــاذا إختارت احلكومــة التفاوض 
معكــم واحلزب الشــيوعي فقط ، 

ولم تتصل بالبارتي؟
- قال عزيز محمد "حسب ماسمعت 
فإن احلكومــة إتصلت أيضا بالبارتي، 
وأقتــرح أن تنســقوا فيمــا بينكم 
معا، حتى  احلكومــة  تفاوضوا  لكي 
ال يســتغل النظام التفاوض األحادي 
وافقتم  فإذا  القليــل،  ويقدم  اجلانب 
ســأقوم أنــا بهــذا الدور بنفســي 
وســأحاول مع البارتي لكي أقنعهم 
بالتعــاون معكــم")1(. وبحثنا هذا 
املقتــرح باملكتب السياســي وقلنا 
له "حســنا، إذهب أنت الى مسعود 
ال  حتى  موحــدا  موقفنــا  وليكــن 
التصــارع مجددا" وكان  الى  نضطر 
عزيــز محمد علــى ســفر فطلبنا 
منه أن يســتغل الفرصة ويستشير 
السوفييت ويعرف موقفهم من هذه 
باملوضوع  ثقلهم  وأن يضعوا  الدعوة 
فإذا وافقوا سنرد على دعوة احلكومة 
ولكن قبل ســفر عزيز محمد تلقينا 
ردا إيجابيــا مــن الروس، فأرســلت 
احلكومة شخصني، وبلغنا بذلك من 
وقالوا "هناك شخصان  )حدكا(  قبل 
أرسلتهما احلكومة ولكنهما يخافان 
أن يأتيا إلــى مقركم ويفضلون عقد 
اللقاء عندنا في مقرنا بـ)كورة شير( 
وكان مقرهــم يبعــد عنــا بحوالي 
ســاعة، فقررنا أن نستجيب ونذهب 
إليهم أنا ونوشــيروان وعدد آخر من 
رفاقنــا، وحــني ذهبنا هنــاك وجدنا 
أحمد(  )أبو  يدعى  أحدهما  شخصني 
وعرفنا بعد ذلك أنــه العقيد خليل 
شــاكر، واآلخــر كان يلقب بـــ )أبو 
"أنا كنت  عدي( ذكرني بنفسه وقال 
مالزمــا حــني إلتقينــا أول مرة في 
)دوكان( وكنت أنت مســؤوال وجتلس 
مع مســؤولينا الكبــار وجنلس نحن 

الضباط بأسفل منكم".هكذا بدءوا 
ونقلوا إلي حتيــات الرئيس وقالوا بأن 
وأن تهديدات  البالد في خطــر  وضع 
إيــران تتصاعد يوما بعــد يوم. وبعد 
أن أنهوا كالمهــم قلت لهم "إخوان 
أنتم تعلمون بأننا منذ بداية تأسيس 
اإلحتاد الوطني نحبذ التفاهم واحللول 
لهم  وعددت  لقضيتنا",  السياسية 
كل جوالت التفــاوض التي خضناها 
في هذا الســبيل، من إرســال عمر 
دبابــة الــى وفد علي عســكري ثم 
وســاطة همزة اغا والشــيخ محود 
كاريزي، كما ذكرهم نوشيروان بالوفد 
الذي أرسلناه إليهم عند إندالع احلرب 
اللقاء  ورفضهم  اإليرانيــة  العراقية 

بذلك الوفد". 
ونسيت أن أذكر لك بأنني عندما كنت 
خارج العراق وذاهبا الى سوريا و ليبيا، 
قــرر الرفاق باملكتب السياســي دون 
علمي أو موافقتي بدخول مفاوضات 
مــع احلكومة. وقالوا لهــا "رغم أننا 
ضد هذه احلرب ونعتبرهــا حربا غير 
مشــروعة، مع ذلك لم نــرد أن نقف 
بوجه اجليــش العراقي في مثل هذه 
الظروف". وكنا نريد أن نثير مشــاعر 
اجليــش، وإفهــام الوفد القــادم بأن 
اجليش العراقي هو جيشــنا وال نريد 
مواجهته في وقت يخوض فيه احلرب 
مع قــوة خارجية. قلنــا للوفد "لقد 
أرســلنا لكم وفدنا للتفاوض ولكن 
أنتم من رفضتم اإلستجابة واآلن ها 
أنتم قادمون إلينا وتطلبون التفاوض، 
ونحن نريد أن نعرف ماذا ســتعطون 
للشــعب الكردي"؟ لم يــردوا علينا 
وأصروا أن يذهــب وفد منا الى بغداد 
إلستجالء املوقف والتفاوض على كل 

األمور.

* وهل كنتم تريــدون اإلكتفاء بهذا 
اللقاء، أم أن ترسلوا وفدا منكم الى 

بغداد؟
- لــم نقــرر بعــد تشــكيل أي وفد 
إلرســاله الى بغــداد، كنــا نريد أوال 
أن نعرف ماذا تريد منــا احلكومة ثم 
نقرر.قلنا لهــم أنتم تعرفون موقفنا 
وانقلــوا ذلك  ومطالبنــا، فإذهبــوا 
لقادتكم ثم تعالوا وبلغونا مبوقفهم. 
واحلق أننا لم نرد أن نقطع الصلة بيننا 
وبينهم لذلك أوحينا لهم بجاهزيتنا 
للتفاوض.وفي احلقيقة سلكنا طريقا 
تارة  جيدا في تلــك احملادثات، نشــد 
ونهديء أخــرى، وأتذكر بعد أن إنفض 
زادة  اإلجتماع قام األخ عبــداهلل مال 
وبدأ ميدحني ويقــول "لم أكن أتصور 
بأنك جتيد السياسة كإجادتك للقتال 
والعمل احلزبي" رجع هؤالء وبعد مدة 
وصلتنا رســالة وظهر بأن طارق عزيز 
هــو من كتبها، وكانت رســالة بدون 
عنــوان أو توقيع مــن صاحبها، أي أن 
املرســلة  اجلهة  يعنون  لــم  كاتبها 
إليها، وتتحدث الرســالة عن األخوة 
الى ترسيخ  واحلاجة  الكردية  العربية 
وتتطرق  العراقية  الوطنيــة  الوحدة 
الى بيان احلادي عشر من آذار وإعتباره 
تطرقت  ولكنها  للتفاوض،  أساســا 
الى نقطتني أيضــا، إحداها أنه ميكن 
تطوير بيان آذار وأن احلكم الذاتي قابل 
للتطوير والتعديل أما النقطة الثانية 
فتتعلق بقوات البيشــمركة، وتقول 
البيشمركة  قوات  وجود  بأن  الرسالة 
أثناء احلــرب ضرورية وكذلك في حال 
توصلنــا الــى إتفاق يضمــن الدفاع 
املشترك عن الوطن، ولكن بعد إنتهاء 
احلرب يجب أن نتباحث بشــأنها ألن 
حل قــوات البيشــمركة أمر معقد 
بقرار بسيط، فنحن  والميكن حتقيقه 
مواطنون في بلد واحد وعلينا أن نحل 
مشاكلنا وخالفاتنا باحلوار والتفاهم. 
ببيان موقفنا  الرســالة  وأجبنا على 
من الدعوة، فإقترحوا أن نرســل لهم 
شــخصا ميثلنا، ولكننا طلبنا منهم 
أوال الــرد على رســالتنا اجلوابية ثم 
إليهم من ميثلنا.وفي شــباط  نبعث 
1983 جــاء وفد احلكومــة مرة أخرى 
وكانــوا نفــس املندوبني الســابقني 
يحمــالن رد احلكومة على رســالتنا 

وكان ردا إيجابيا هذه املرة.

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 48

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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عبدالرحمن قاسملو مهدي بازركان

الحرب التي وقعت وعرفت بمعركة )األشهر الثالثة( نجحت قوات الحكومة من خاللها بسط سيطرتها 
على المدن اإليرانية وإضطرت القوى الكردية والمعارضة الى اإلنسحاب نحو المناطق الحدودية في 

)ناوزنك وتوزلة( وهم الحزب الديمقراطي والعصبة والشيخ عزالدين و مجموعات أخرى من فدائيي خلق 
وجماعة األخت أشرف دقهاني، ورحبنا بهم بحرارة وقدمنا لهم ما إستطعنا من مساعدة ولم نقصر، 
وأعتقد بأن هذا الموقف يعتبر أحد مفاخر اإلتحاد الوطني الكردستاني تجاه إخواننا بكردستان اإليرانية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نشــاطاته  سلســلة  ضمــن 
املركزي  االحتــاد  اقام  املتواصلــة، 
للدراجات النارية بطولة اشــترك 
فيهــا 35 مشــاركا مــن قواطع 
ســرايا املرور العامة بالتعاون مع 
اللواء  بقيــادة  العام  املــرور  دائرة 
عامــر العزاوي، وبحســب حديث 
امني ســر احتاد الدراجات املركزي، 
التي  البطولة  فان  الطائي،  قتيبة 
اقيمت في مضمــار االحتاد مبدينة 
الترفيهيــة،  الســندباد  العــاب 
شــهد حضوراً رســمياً وإعالميا 
املنافســات  تابع  فيما  كبيريــن، 
جماهير احتفت ايضا باملناســبة 
بســببها  نظمت  التي  العزيــزة 
البطولــة وهي االحتفــال باعايد 
اجليش العراقي الباسل والشرطة 

الوطنية البطلة.
وتعــد البطولــة كرنفــاالً يقام 

للمرة االولى في الشــرق األوسط 
املرور  دوائر  ملنتســبي  بالنســبة 
ومشــاركتهم في احياء املناسبة 
التي يحتفي بها الشعب العراقي 
بصورة عامة تثمينا جلهود اجليش 
والشــرطة وجميع صنوف قواتنا 
شــكره  مقدما  البطلة،  األمنية 

الســندباد، على  إدارة مدينة  إلى 
الدؤوب  وعملها  الكبيــر  تعاونها 
الدراجات  احتاد  أنشطة  جناح  على 
الناريــة بعــد توفيــر مســاحة 
مخصصة كمضمار لالحتاد القامة 

انشطته وفعالياته اخملتلفة.
واشــار الطائي، إلــى ان البطولة 

استعراضية  فواصل  تقدمي  شهد 
اكتشــاف  االحتاد، مع  ملنتســبي 
وجوه جديدة من منتســبي دائرة 
العامة بامكانهم االنضمام  املرور 
إلى اسرة املنتخب الوطني ومتثيل 
املقبلة  االستحقاقات  في  العراق 
ضمن املنتخــب الذي يعده االحتاد 
للمشــاركة في البطوالت احمللية 

واخلارجية.
املوافقات  ينتظر  احتاده  ان  واوضح 
الرســمية بعد ان قدم طلبا إلى 
رئاســة الوزراء بتنظيــم بطولة 
االحتفاالت  ســاحة  في  السرعة 

يوم األول من شهر شباط املقبل.
يذكــر ان احتــاد الدراجــات الذي 
تأســس عام 2016، اقــام العديد 
والدورات  احملليــة  األنشــطة  من 
التدريبية والتحكيمية واشــترك 
في نشــاطات خارجيــة بينها 3 
دورات في جمهورية مصر العربية.

دبــي ـ محمــد إبراهيم 
وعلي حنون*

الوطنــي  منتخبنــا  يواصــل 
استعداداته للمواجهة املرتقبة 
التــي جتمعه يوم غــد االربعاء 
باملنتخــب االيرانــي في ملعب 
ال مكتوم بدبــي ضمن  اجلولة 
للمجموعة  واالخيــرة  الثالثة 
التي  اسيا  امم  لنهائيات  الرابعة 
تقــام حاليا في دولــة االمارات 

العربية.
حتضيراته  منتخبنا  واســتهل 
ليــوم امــس باجــراء وحدتني 
تدريبيتــني االولــى صباحيــة 
وكانت استشــفائية وترويحية 
جرت في فندق )كراون  بالزا( مقر 
بعثة  املنتخب  للتشكيلة التي 
ســيدخل بها االسود مواجهة  
الوقــت الذي خضع  ، في  ايران 
وحدة  الى  الالعبــني  بقية  فيه 

تدريبية كاملة.
واجرى املنتخــب وحدة تدريبية 
ثانية في الســاعة اخلامســة 
نادي الضباط  مساء في ملعب 
فيهــا جميع  انخــرط  بدبــي 
الالعبــني وتضمنــت تفاصيل 
فنية لوضع اللمســات االخيرة 
ايران،  مواجهــة  على خطــط 
التــي ينظر لهــا اجلميع بعني 
مغايرة عن لقائي فيتنام واليمن 
ويتطلــع منتخبنــا للفوز في 
اعتالء صدارة  اجــل  املباراة من 
طريقا  ليضمن  اجملموعــة  فرق 
اســهل في االدوار الالحقة في 
الطريــق لتحقيــق طموحاته 
في املنافســة في الوقت الذي 
اخرى  نتيجــة  اية  ســتضمن 
محافظة ايران على صدارة فرق 
التعادل سيرجح  ان  اذ  اجملموعة 
كفة ايران مســتفيدة من فارق 
االهداف الذي يصب في صاحلها 

يرفــع فوزها رصيدها  في حني 
الى تســع مقارنة  النقاط  من 

بست نقاط ملنتخبنا .
وقــد اعــرب الالعبــون امجد 
وجالل  وريبني ســوالقا  عطوان 
وبقية  ، عن شــعورهم  حسن 
العبــي املنتخــب الوطني بان 
مهمة االســود امــام ايران لن 
تكون عســيرة وفي ذات الوقت 
لن تكون يســيرة واالمر يعتمد 
على مــدى احترامك للمنافس 
رؤية  مــع  مبهنية  والتعاطــي 

املدرب وتعليماته الفنية.
وشــدد امجــد عطــوان على 
»اهميــة ان نســتثمر ماحتقق 
امام فيتنــام واليمن من نتيجة 
نولج  معنوي  كدافــع  ايجابية 
بــه مباراة ايــران دون ان نبخس 
وهي  امكاناته«  املذكور  الفريق 
وجهة نظر ايدهــا زميله ريبني 
ســوالقا والذي اضــاف »علينا 
الســابق  جناحنا  نســتثمر  ان 
فــي مواصلة مشــوار النجاح 
من خــالل اعطاء مبــاراة ايران 

االهتمــام املســتحق وااللتزام 
بتعليمــات اجلهاز الفني« فيما 
املرمى جالل حسن  وجد حارس 
ان »عبور احلاجــز االيراني ممكن 
الســيما عندما نركز في ادائنا 
ونــؤدي مباراة تعكــس رغبتنا 
في الفوز وان شــاء اهلل يصيب 

التوفيق مساعينا«.
من جانبه، قــال النجم الدولي 
السابق نشــات اكرم ان تالفي 
االخطــاء التــي وقعــت فيها 
التشــكيلة في اولى مبارياتها 

وتقــدمي املســتوى االفضل في 
املبــاراة الثانيــة امــام اليمن، 
امــر يجعلنا نشــعر بالتفاؤل 
بخصوص مبــاراة منتخبنا مع 

ايران يوم غد االربعاء.
وبــني اكرم في تصريــح ملوفدي 
للصحافــة  العراقــي  االحتــاد 
اداء  :«مؤشــر  ان  الرياضيــة 
وجنح  بالتصاعد  اخــذ  منتخبنا 
اغلــب العبينا في تقدمي الصورة 
املطلوبــة، حيث تالفــت اغلب 
االســماء فــي مقابلــة اليمن 

االخطاء التي وقعــوا فيها  في 
محطــة فيتنام« مؤكــدا على 
الغد  مباراة  في  التركيز  »ضرورة 
بالنســبة  فنيا  االفضل  النهــا 
للفريقني والميكن بطبيعة احلال 
مقارنة املنتخب االيراني بفيتنام 
واليمــن مــع احترامنــا جلميع 
باجتاه  الواقع يذهب  ان  اال  الفرق، 
تســمية منتخبنا وايــران على 

انهما افضل فرق اجملموعة«.
واوضح اكرم ان »جناح العبينا في 
التحرر من قيود اخلشــية نظير 
انتصارهم علــى فيتنام واليمن 
ميثــل خطــوة ايجابيــة كبيرة 
معنويا  حافزا  ستشــكل  النها 
مهما وامــرا مطلوبــا جدا في 
لقاء ايران« معربا عن »تفاؤله ان 
الظهور افضل في محطة  ياتي 
ايران ويكــون جنومنا على املوعد 
التالق وحتقيق  ومواصلة مسيرة 
النتيجة التــي ترغب جماهيرنا 
فــي تكــون العنوان الرئيســي 

خلامتة املباراة«.
واســفرت مباريات امــس االول 
ضمــن البطولة عن فــوز قطر 
على كوريا الشــمالية بســتة 
اهــداف دون رد ضمــن اجملموعة 
اخلامســة واليابــان على عمان 
واوزبكستان  رد  دون  واحد  بهدف 
على تركمانستان -4 صفر ضمن 

اجملموعة السادسة
الرابعة  الســاعة  وجتــري فــي 
اليــوم  عصــر  مــن  والنصــر 
بتوقيت بغداد  مباراتان  الثالثاء  
ضمــن اجلولة الثالثــة واالخيرة 
للمجموعــة الثانيــة اذ تتقابل 
سوريا مع اســتراليا في ملعب 
خليفة بن زايد بالعني واالردن مع 
فلســطني في ملعب محمد بن 

زايد بابو ظبي.

* موفدا االحتاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

كتيبة األسود تواصل استعداداتها لمواجهة إيران

العبونا يرسمون حدود تطلعاتهم قبل 
لقاء الفصل ونشأت يدعوهم للتركيز
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

نحو لقٍب ثاٍن
الدعم الكبير الذي يتلقاه أسود الرافدين، ممثالً باالتصاالت 
واملواكبة لدولة رئيــس الوزراء الدكتور عادل عبد املهدي 
وسؤاله الدائم عن الوفد وتشجيعهه لبعثتنا املوجودة 
فــي مالعب اإلمــارات وكذلــك احلضور امليدانــي لوزير 
الشباب والرياضة الدكتور أحمد العبيدي، ورئيس اللجنة 
األوملبية الكابنت رعد حمودي ورئيس االحتاد املركزي لكرة 
القدم عبد اخلالق مسعود ورفاقه في التشكيلة اإلدارية، 
وحشــد كبير من زمالء املهنة من اإلعالميني، واجلمهور 
الذي يحضر لؤمارزة األسود في منازالته اجلارية أحداثها 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة ضمن نهائيات أمم آسيا 
بنســختها الـ 17، أقول ان هذا الدعم يضاف إليه تفوق 
الالعبني فوق املستطيل األخضر، يسهم في املضي نحو 
حتقيق لقب قاري ثاٍن يكون شقيقه للقلب الوحيد الذي 

توج به العراق في مالعب جاكارتا عام 2007.
والن العراق، ميلك الطموحات املشروعة في الوقوف فوق 
منصات التتويج ثانية، أنتقل بجدارة إلى دور ربع النهائي، 
ويترقــب القفز إلى صدارة اجملموعــة الرابعة وهو يالعي 
إيران يوم غٍد في مبــاراة القبض على الصدارة واالنتقال 

بالعالمة الكاملة.
وبالشــك، فأن منتخبات العرب األخــرى تتنافس لتؤكد 
جدارتها وتبحث عن تســجيل اإلجنــاز، ومنها املنتخب 
األردني الشقيق، حيث تفوق النشامى وبلغوا ثمن نهائي 
البطولة، اذ، يقول اإلعالمــي األردني، محمد جميل عبد 
القادر: الســفارة األردنية في اإلمارات كان لها دور كبير 
في صهر كل أبناء األردن هناك في بوتقة واحدة ساندت 

النشامى مساندة ال تقدر.
نعود ونقول بأن منتخب النشامى فاز بجدارة واضحة من 
خالل العرضني القويــني امتزجت فيهما خطوط اللعب 
الثالثة من دون ثغرات تذكر.لقد سيطر منتخبنا سيطرة 
تامة على مجريات اللعب في املباراتني ومتتع بلياقة بدنية 
عالية وقوة حتمل طوال شــوطي املباراة، حيث امتزجت 
في االســتاد األهازيج األردنية مع مهارات الالعبني الذين 
التزموا بتعليمات وتوجيهات املديــر الفني فيتال، الذي 
وفق في وضع خططه التي تتناسب مع قدرات وإمكانات 
الالعبني، ولذلك أبدعــوا وتفوقوا وفازوا، لدرجة أن خبراء 
اللعبة رشــحوا منتخب النشــامى ليكــون طرفا في 
املباراة النهائية للبطولة، ما يحمل هذا املنتخب وجهازه 
التدريبي مسؤوليات أكبر في املرحلة القادمة للبطولة.

لقد زادت آمالنا بأن كأس أمم آســيا أصبح طموحا واقعيا 
مشــروعا اليــوم، ألن املنتخب عمليا أصبــح قادرا على 
حتقيق هذا احللم الــذي انتظرناه طويال وآن األوان للظفر 

به.

جانب من مباراة منتخبنا الوطني أمام اليمن

لقطة تذكارية للمشاركني في السباق

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخــوض منتخبنــا االوملبي لكرة 
القــدم فــي الســاعة الثانيــة 
والنصــف مــن بعد ظهــر هذا 
كربالء  مبلعــب  الثالثــاء  اليــوم 
الدولي  مباراة وديــة امام نظيره 
اطــار حتضيراته  فــي  الســوري 
لتصفيات اسيا املقرر ان حتتضنها 

العاصمــة االيرانية طهران مابني 
والعشرين  والســادس  العشرين 
من اذار املقبل ، وســيقود املباراة 
التي ســتعقبها مباراة ثانية بني 
يوم  ذاته  امللعــب  على  املنتخبني 
اجلمعة املقبل ســيقودها طاقم 
حتكيــم عراقي دولــي مؤلف من 
يوســف ســعيد حكم وســط 

اول  وميثم خماط مساعد حكم 
واكــرم علي مســاعد حكم ثان 
وزيد ثامر حكما رابعا ، من جهته 
اوضح املديــر االداري للمنتخب ان 
املباراتــني امام ســوريا واملباراتني 
في  الســعودية  امام  املقبلتــني 
والثامــن  والعشــرين  اخلامــس 
الشــهر  هذا  مــن  والعشــرين 

ستجعل الصورة واضحة املعالم 
ملنتخبنا  التدريبــي  املــالك  امام 
بقيادة املدرب عبد الغني شــهد 
من اجل الوصول الى التشــكيلة 
املناســبة التي ســتخوض غمار 
فيها  سنتنافس  التي  التصفيات 
مع منتخبات اليمن وتركمانستان 

وإيران البلد املضيف.

اعالم الشباب والرياضة:
أكــد وزيــر الشــباب والرياضة 
الدكتــور احمــد ريــاض حاجة 
العــراق لوقوف أشــقائه العرب 
بانهم ســيدعمون  وثقته  معه، 
مشــاريع العــراق التــي تهدف 
التحتية وتطوير  البنــى  إلكمال 
والقاعات  كاملالعــب  منشــآته 
في  الرياضي  والطــب  الرياضية 

بغداد واحملافظات كافة.
برئيس  لقائــه  خــالل  ذلك  جاء 
بدولة  للرياضة  العامــة  الهيئة 

االمارات العربيــة املتحدة اللواء 
محمد خلفــان الرميثي في مقر 
الهيئة بـ أبــو ظبي.وجرى خالل 
املرافق  الوفد  الذي حضره  اللقاء 
السفير  عن  الوزير فضالً  للسيد 
العراقي في دولة اإلمارات الدكتور 
رعد اآللوسي، بحث سبل التعاون 
بني البلدين الشــقيقني وكيفية 
اإلدارية  اخلبرات  التبادل في  تعزيز 
والفنيــة، ال ســيما وان البلدين 

تربطهما عالقات وطيدة.
واكد رياض استعداده لفتح آفاق 

دولة  مع  املديــات  ألبعد  التعاون 
االمارات العربية املتحدة، والعراق 
يحتاج الى دعم كبير من اشقائه 
في مسألة رفع احلظر الكلي عن 
املالعب العراقية واإلســهام في 

تنظيم البطوالت داخل العراق.
مــن جانبــه اشــار الرميثي ان 
إتفاقية  لتوقيع  تسعى  اإلمارات 
وســيتم  البلدين  بــني  تعــاون 
الطرفني  بني  بشــأنها  التباحث 
ليتــم توقيعهــا فــي العــراق 
الذي  الوفد  رأس  وســأكون على 

يزور العراق خالل شهر آذار املقبل.
وعطفــاً على ما حتــدث به وزير 
الشــباب والرياضة أكد الرميثي 
الدعم  بلده لتقــدمي  اســتعداد 
اللوجســتي واملالي وأنه سيضع 
يــده بيد الوزيــر للوصــول الى 
التعاون  التفاقيــة  مثلى  صيغة 
الطرفني. بني  التفاهم  مذكرة  او 
وِفي ختام اللقاء مت تبادل الهدايا 
توديع  ثم  الطرفني  بني  التذكارية 
وزير الشــباب والرياضــة والوفد 

املرافق له.

إعالم األولمبية
باللجنة  العــام  االمــني  اعلــن 
االوملبيــة الوطنيــة العراقيــة، 
حيدر حســني علي، حتديد موعد 
للجمعية  االنتخابــي  االجتماع 
العموميــة باللجنــة االوملبيــة 
في  وذلك  العراقيــة،  الوطنيــة 
املوافقني  والسبت  اجلمعة  يومي 

15-16 /2/2019 ، من اجل انتخاب 
املكتب التنفيذي للدورة القادمة.

واوضح االمني العام: ان االنتخابات 
شــخصيات  بحضور  ســتجري 
الدولة  مؤسسات  متثل  حكومية 
التنفيذية والتشريعية، باالضافة 
الى ممثل مــن اللجنــة االوملبية 
الدولية واجمللس االوملبي االسيوي .

واختتم االمني العــام حديثه: ان 
االمانــة العامة باشــرت توجيه 
اعضاء  الــى  الرســمية  الدعوة 
الذيــن  العموميــة  اجلمعيــة 
والترشــيح،  التصويت  لهم حق 
اســتمارات خاصة  وســلمتهم 
بالترشح الى املناصب في املكتب 
االول- )الرئيس-النائب  التنفيذي 

النائب الثاني-االمني العام-االمني 
املالي-ستة اعضاء(، ومت حتديد يوم 
اخلميس املوافــق احلادي والثالثني 
من هذا الشهر اخر موعد لتسلم 
والتمثيل،  الترشــيح  استمارات 
وبحسب النظام االساس املعتمد 
في اللجنــة االوملبيــة الوطنية 

العراقية .

اليوم األولمبي يواجه نظيره السوري في كربالء 

العراق واإلمارات يوقعان قريبا إتفاقية التعاون 

اللجنة األولمبية تعلن إجراء إنتخابات المكتب التنفيذي

اتحاد الدراجات يحتفي باعياد الجيش والشرطة 
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أحالم يوسف
وادي  بربوت  منعم  الكامل  اســمه 
اجلنابي، لكن تعلقه بوطنه والفرات 
الذي يعد أحد رمــوزه، جعله يختار 
الفرات اســما ثانيــا لتكتمل معه 
صورته الفنية، انه النحات الفطري 

منعم فرات.
ان قامت مؤسســة  لــم يســبق 
مجموعة دول أوروبــا بتأليف كتاب 
عــن فنان عراقي مثلمــا فعلت مع 
النحات منعــم فرات. اذ أصدرت اول 
كتاب بعنوان "منعــم فرات وعامله 
الغريب" للكاتب االسباني كارلوس 

كالديرون ايرويغاس سنة 1975.
الكتاب محفوظ في مكتبة االمازون 
األميركية، حيث يعد أحد كنوز الفن 
زارت  الذي  الوحيد  والفنان  العراقي. 

اعماله أكثر من مئة دولة.
اإليطالي  املستشــرق  عنــه  كتب 
البرتو جيني: لقد جمع منعم فرات 
جميع الفنــون في فنــه، واعماله 
تتكلم اللغة العربية، وأفضله على 
بيكاسو ألنه شيء نادر ال يوجد في 

كل مكان وال ي أي زمان.
وقــال عنه املستشــرق البلجيكي 
آرمــن: ان اســعد يوم فــي حياتي، 
منعــم  لشــخص  مصافحتــي 
فــرات. وكتب عنه جميــع الفنانني 
الــرواد العراقيني اللذيــن عاصروه، 
املاجستير  وجرت مناقشة رســالة 
املوســومة "املفهــوم الذاتــي في 
اعمال الفنــان الفطري منعم فرات 

في كلية الفنون اجلميلة.
كمــا حتدث عنــه الفنــان النحات 
محمد غني حكمت: إن شــخوص 
منعم فــرات تتحــدث عن قصص 
وأساطير تعيش في عالم لم نصل 
ولكم متنينــاه. فليس  إليــه..  بعد 
منا من رأى أنســانا برأس حيواني أو 
حيوانا برأس إنســاني. إن مخلوقات 
عامله تتراكم بشكل عجيب، وتنبت 
على أجزاء من أجسامها مخلوقات 
أخرى ليست من جنسها، تعيش في 

صراع صامت، في وحدانية وانفرادية، 
برغم  ولكنها  األعماق،  كئيبة حتى 
كل ذلك تفكر في الالنهائي، وتعيش 
في قعر الصمت املوحش. إنها متثل 
االضطراب والقلــق الذي يغرق فيه 
عاملنا، وهــذا ما يريد الفنان حتقيقه 
بنحــو ال إرادي، ليشــبع رغبتنا في 
تأمل صــوره العجيبة التي يخلقها 

بأزميله الصغير.
أطلق اســم منعم فرات على دورة 
في معهد احلرف والفنون الشعبية 
 2013 31 تشــرين األول لعــام  في 

تكرميا له.
ولد منعم فرات في بغداد عام 1900 

في محلة الشــيخ علي في جانب 
الكــرخ، وتوفي فــي الثامن من اب 
لعــام 1972. تعلم القراءة والكتابة 

في الكتاتيب وحفظ القران الكرمي.
املرمــر كهاو،  النحــت على  مارس 
وأنتج خالل فترة الشباب مجموعة 
كبيرة من املنحوتات املرمرية. مع ان 
النحت على املرمر يــكاد يكون من 
أنواع هذا الفــن، لكن يبدو  أصعب 
ان املوهبــة مبرحلة معينــة يتجاوز 
والعقبات،  الصعوبات  كل  صاحبها 
ويصير كل ما تقع عليه يده مطواعا 
ألصابعه، حتى يكاد ان يحيل احلجر 
واملرمر الى طني لني يشكله كيفما 

شاء.
ألــف منعم فــرات مجموعة كتب 
وصــل عددها الــى ثالثــني مؤلفا 
منهــا: "أيها الراقــد"، و"العاجزون 
فــي األرض"، و" اللؤلؤة"، و"الصراع 

العنيد".
شــارك في مهرجان الفــن الفطري 
في إيطاليا عــام 1966. وحصل على 
جوائز عدة نذكر منها، شهادة دبلوم 
تثمينا ألعماله، واجلائزة األولى بدرجة 
ممتاز فــي املهرجان الدولــي للفنون 
الفطريــة في مدينة براتســالفا في 
لعام  أيلول  تشيكوسلوفاكيا بشهر 

1972 وشارك في املهرجان 55 فنانا.

الصباح الجديد - وكاالت:
    طاملــا حــرص الكثيــرون على 
احلصول على قسط من الراحة في 
منتصف النهار، أو ما يُعرف باسم 
"القيلولــة"، مــن أجل تنشــيط 
باإلمكان  يكــون  حتى  أذهانهــم، 
وحيويـــة،  بنشــاط  اليوم  إكمال 
رأيًـا  أن للعلـــم  يبــــدو  لكـــن 
آخـر، فعلـــى عكـس االعتقـادات 

السابقـة.

 أكــد مجموعــة مــن العلماء أن 
الشخص الذي يحصل على قيلولة 
في منتصف اليــوم، يكون ُمعّرًضا 
أكثر خلطر فقــدان الذاكرة عندما 

يتقدم بالسن.
    ووفقــا لصحيفــة "ديلي ميل" 
البريطانية، أكد علماء أن القيلولة 
تؤثر ســلبا على األعصاب، ووجدوا 
أن من اعتادوا علــى احلصول على 
قســط من النوم في أثناء النهار، 

تزيد لديهم نســبة بروتــني "تاو" 
اإلصابـة  علـــى  يساعـد  الـــذي 

باخلـرف.
    وأجرى العلماء دراســة شملت 
وكشفت  مســن،  شــخص   100
عن أن األشــخاص الذين يفضلون 
القيلولــة علــى النــوم العميق، 
ميلكون نسبا أعلى من بروتني "تاو" 
في الدماغ، ممــا يعرضهم لفقدان 
الذاكرة، وأشــارت الدراسة إلى أن 

النوم بنحو كاف مساء "لم يشفع 
ملن ينامون القيلولة، الذين تعرضوا 
لزيادة في اخلاليا غير املســتقرة في 

الدماغ".
    وتعد عادة قيلولة منتصف اليوم 
عادة منتشــرة حول العالم، حيث 
يعدهــا الكثيرون فرصة لشــحن 
طاقة اجلســد للنصف الثاني من 
اليوم، ال ســيما بعد تنــاول وجبة 

الغداء.

"القيلولة" تتسبب في فقدان الذاكرة

احتفــل النجم توم هاردي 
الثاني  مولــوده  بوصــول 
من زوجته شــارلوت رايلي 
بوجود عدد مــن أصدقائه 

املقربني بالوسط الفني.
وأعلــن تــوم هــاردي عن 
اختياره الســم فورســت 
وكشــف  اجلديد،  ملولوده 
لصحيفــة "ديلــي ميل" 
البريطانيــة أنــه اختــار 
زوجته  ألن  االســم  هــذا 
التعلــق بفيلم  شــديدة 
فورست جامب للنجم توم 

هانكس.
للصحيفــة  ووفقــا 
البريطانيــة فــإن مصادر 
مقربة من النجم اإلجنليزي 
أكــدت أن املولــود اجلديد 

والده  كبير  بقدر  يشــبه 
ابنهما  عكــس  على  توم 

األول الذي يشبه والدته.
هاردي  تــوم  النجم  وكان 
قد ارتبط بزوجته شارلوت 
وكان   ،2014 عــام  منــذ 
أول تعــارف بينهما خالل 
عملهما بفيلم "كاثي أند 
هيثكليف" الذي طرح في 

عام 2009.

ظافر  الفنــان  كشــف 
أنه  اليــوم"  العابديــن 
ليــس لديه أي حســاب 
مواقع  على  شــخصي 
االجتماعــي  التواصــل 
"فيــس بــوك" ســوى 
املوّثق  الرسمي  احلساب 
والــذي يحمل  رســمًيا 

العالمة الزرقاء بجانبه.
ونفــى العابديــن وجود 
أخــرى  حســابات  أي 
مؤّكًدا  اســمه  حتمــل 
أنــه غير مســؤول عما 
هذه  عبر  نشــره  يجري 
املزيفة من  الصفحــات 
تصريحــات  أو  أخبــار 

خاصة به.
يذكــر أن آخــر أعمــال 

الفنان ظافــر العابدين،  
ليالــي   " مسلســل 
قام  والــذي  أوجينــي" 
ببطولتــه فــي رمضان 
وشــاركه  املاضــي، 
أمينة  الفنانة  البطولة 
املقدم،  وإجنــي  خليــل، 
من  ومجموعة  وانتصار، 
أوجيني  "ليالي  النجوم. 
إجني  وحوار  ســيناريو   "
القاســم، وســما عبد 

عبرت الفنانة ياسمني عبد 
ببدء  سعادتها  عن  العزيز 
اجلديد  ُمسلسلها  تصوير 
"امللكة" مع مجموعة من 
الُنجوم منهم، فتحي عبد 

الوهاب، وإيهاب فهمي.
وقالت عبد العزيز إنَّ النص 
أعجبهــا كثيــرًا لتميزه. 
وهو مــن تأليف عبد اهلل 
حسن، وأمني جمال، وطارق 
الكاشــف، ُموضحة أنَّها 
ستظهر بشكل جديد في 
العمل بعــد غياب عامني 
اذ كان آخــر عمــل لهــا 
منها"  "هربانة  ُمسلسل 

الفنان  مــع  قدمته  التي 
مصطفى خاطر.

أنَّها  الفنانــة  وأضافــت 
ُمفاجئ  بشكل  ستظهر 
للجمهــور اذ أنَّ العمــل 
يــدور بإطــار إجتماعــي 
متالحقة  أحداث  وســط 

توم هاردي

ياسمين عبد العزيز

ظافر العابدين

أخبــارهــــــــــم حينما تتعد الموهبة حدود الخيال

جمال جصاني

لم مير وقت طويــل على ظهور شــبح اول دبابة أجنبية 
على احد جسور "دجلة اخلير" حتى تبخرت جميع مظاهر 
مــا كان يعرف بـــ "جمهورية اخلوف". تبخــرت )الدولة-

العصابة( ولم جتد القوات االجنبية أي جنرال عراقي او قائد 
سياســي، كي تتفاوض معه على وضع البلد املستقبلي 
والبدائل املقترحــة عن النظام املباد ومؤسســاته التي 
تبخرت وحوســمت بشــكل صادم ومريع. وكما هو احلال 
غالباً في مضاربنا املســكونة باالكاذيــب واألضاليل، مت 
تزييــف ما جرى في تلــك اللحظة املفصليــة من تاريخ 
العراق احلديث، بهمة املاكنة االخطبوطية الضخمة من 
حطام الكتبة والسدنة واالعالميني واملثقفني املعطوبني 
وحاملي العناوين العلمية الرنانة واملقرونة بسيرة مثقلة 
بالذل والتواطــؤ واخلنوع، زمن الهيمنــة املطلقة لزمرة 

"املنحرفون".
 ومن يتابع كثبان الكتابات والبرامج واخلطابات واالطاريح 
"العلميــة" التي دونت حــول تلك احملطــة املهمة )زوال 
النظــام املباد وتبخر مؤسســاته العســكرية واملدنية 
واحلزبيــة والنقابية وباقــي اجليوش اجلــرارة التابعة له( 
ســيجدها تتمحور جميعها تقريباً حول اكذوبة امتالك 
العراقيــون لدولة حديثة ومؤسســات رصينة، أطاح بها 
االحتالل الغاشم والذي عبرت قواته احمليطات مستهدفة 
ذلك الصرح احلضاري "جمهورية اخلوف" والذي شــيدته 

سواعد اكثر قوافل قطاع الطرق ضحالة ودونية..؟!
مما ال شــك فيه فان زمن تلك العصابة قد ولى من دون 
رجعة )حقيقة ال تطيقها سالالت الفلول(، غير ان القوم 
وبالرغم من مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على ذلك 
احلدث التاريخي واحلاسم، ما زالوا عاجزين عن التأسيس 
للمشــروع الذي أخفق فيه العراقيون طوال قرن كامل 
من تاريخهم احلديث، أي امتــالك الدولة احلديثة والتي 
تنتقــل مبجتمعها الى عصر )االمــة الدولة( واملواطنة 
بعيدا عن خزعبالت القرون الوســطى ومــا قبلها من 
قرون وهلوســات عفا عليها الزمن والعقول الراشــدة. 
هذا العجز والفشل املستمر في االنتقال من اصطبالت 
الفرهدة والضحالة، واالصرار على اعادة تدوير سدنتها 
واجيال جديدة منهــا؛ يحتاج الى شــجاعة املواجهة 
ال تقنيــات النعامة في مواجهــة التحديات واالخطار 
وفزعــات الهروب الى االمــام، نحتاج الى همــة وارادة 
ومواقف حازمة ومســؤولة، وبنحو خــاص مقابل هذا 
احلطام الهائل من البشر والقيم املصرة على اعادة تدوير 

سردياتنا املثقلة باالكاذيب واألضاليل. 
مع مثل هذه الطبقة السياسية والتي تعتصم غالبيتها 
بــارث )الفرهدة والضحالة(؛ ال ميكــن انتظار اية خطوات 
فعلية للتغييــر واالصالح، بل على العكــس متاماً حيث 
احكمت االجــواء واملناخات الطاردة لكل ما هو ســليم 
ومعافى قبضتهــا على مختلف مجــاالت احلياة املادية 
والقيميــة، وال يحتاج املتابع احلصيف الى جهد كبير كي 
يكتشــف نوع اخمللوقات املستلقية على ســنام املواقع 
واملســؤوليات في هذا الطور اجلديــد من عصور الفرهدة 
والضحالة. كل هذا ويتســائل البعض عن ســر كل هذه 
اجلــرأة لفلــول النظام املبــاد وحطامه فــي االعالن عن 
عشقهم وحنينهم لزمن األب املؤسس لعصور اللصوص 
وقطاع الطرق وارث الرسائل اخلالدة. فشل ال مثيل له في 
تقدمي الضد النوعي للنظام املباد، شرع األبواب لكل هذه 
القوافل من املشــعوذين واللصوص كي يشــغلوا خلف 
واجهات مبتكرة وجديدة، مســاحات الفــراغ الذي تركه 
لهم ذلك الكائن اخلرافي الذي انتشــل مذعوراً من جحره 
االخير. وخير دليل على تبعيتهم لذلك االرث هو همومهم 
واهتماماتهم وشعاراتهم التي ال حتيد عما نثرته الرسالة 

اخلالدة من سبل وممارسات وفزعات وسلوك...

ومضــة

الفرهدة والضحالة
 ال تبني دواًل

تتقدم أســرة حترير صحيفــة "الصباح 
ومواســاتها  احلارة  بتعازيهــا  اجلديــد" 
للزميلة سعاد احلسني املوظفة في وزارة 
النقل لوفاة خالها املرحوم السيد حسني 
حــارث احلســني ، داعية العلــي القدير 
أن يلهــم أهلــه وذويه ومحبيــه الصبر 

والسلوان ويسكنه فسيح جناته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعزية
الصباح الجديد - وكاالت:

    أجرت النجمة الشــابة مارجوت روبي 
مؤخرا حوارا صحفيا مع صحيفة ديلي 
تليجــراف البريطانية، حتدثت خالله عن 
وأعمالها  املرتقبة  السينمائية  اعمالها 
السينمائية التي طرحت مؤخرا بصاالت 
العــرض، وبعض مــن جوانــب حياتها 

الشخصية.
    وتخلل حــوار مارجوت مع التليجراف 
العديد من املفاجآت التي كشفت عنها 
للمــرة األولى عن حياتها الشــخصية 

للجمهور.
    وبدأت مارجــوت حوارها بحديثها عن 
وخاصة  اجلديدة  الســينمائية  أعمالها 
فيلم "ماري كوين أوف ســكوت"، الذي 
جتســد به الدور الرئيس بجانب النجمة 

سيرشا رونان.
    واعترفــت مارجوت أنهــا ال تتوقع أن 
يكــون للفيلــم حظوظ في الترشــح 

لألوســكار، بعد غيابه عن الترشح بأي 
جائزة بحفل جوائز اجلولدن جلوب األخير. 
كما وجهت في حوارها الشكر للنجمة 
الشابة سيرشا رونان على ما قدمته من 
أداء متميز بالفيلم، ترى أنها تســتحق 

عنه جائزة من دون شك.
    وفي حديثها عن حياتها الشــخصية 
ايام  أنها تعيش اســعد  قالت مارجوت 
حياتها حاليا مع زوجها توم آكرلي، بعد 

مضي عامني على زواجهما رسميا.
    كما كشفت مارجوت عن جانب خفي 
من شخصيتها للمرة األولى، اذ اعترفت 
انها تعاني دائما من أزمة ثقة في النفس، 
وأنها دائما تشك في قدراتها التمثيلية. 
وأكدت أنها تعاني من أزمة الوســواس 
القهري عند طــرح كل فيلم جديد لها، 
خوفا مــن ردود فعل النقــاد واجلمهور، 
لذلك فهي دائما تختار أفالمهـا بعنايـة.

   وجــرى اختيار النجمــة مارجوت روبي 

لتجســد دور الدمية باربي في نسخة 
ســينمائية حية، بعيدا عن الرســوم 
املتحركة، وجــاء اختيار مارجو بديلة 

عــن النجمة إميــي شــومار. وقد 
اســتبعدت إميــي من هــذا الدور 
كبيرة  لسخرية  تعرضت  أن  بعد 
على  متابعيهــا  مــن  عدد  من 
مواقــع التواصــل االجتماعي 
جتســيدها  عن  اإلعــالن  بعد 
باربي  الدميــة  لشــخصية 
في فيلم ســينمائي جديد. 
الســخرية،  ســبب  وكان 
وزن اميــي شــومر الزائــد 

الــذي ال يؤهلهــا بــأن 
تكون شــبيهة لدمية 
منتجي  دفع  مما  باربي، 
عن  للبحث  الفيلــم 
جنمة سينمائية أخرى 

للفيلم.

مارجوت روبي ترتبط باعمال سينمائية عدة

الصباح الجديد - وكاالت:
    يخــرج النجــم العربي، عــادل إمام، من 
الســباق الرمضانــي للعــام احلالــي، على 
الرغم مــن تعاقده على بطولة مسلســل 

"فاالنتينو".
    وبــدأت التحضيــرات للعمــل الدرامــي 
فعليا خالل األســابيع األخيرة، كما رشحت 
املسلسل،  األساســيني في  النجوم  أسماء 
إال أن القرار النهائي اتخذ بتأجيل املسلسل 

لرمضان 2020.
    وبذلــك، يخرج عــادل إمام من الســباق 
الرمضاني ألول مرة منذ ســبع سنوات، في 

حني انتشرت عدة أنباء عن تعرض املسلسل 
أثناء التحضيــر له، كالتأخر  لصعوبات في 
ببناء الديكورات الســينمائية، وعدم تسلم 
حلقات كافية لتعرض على مدى ثالثني يوما.

    وفي الوقت نفســه، أبلغ اخملرج، رامي إمام، 
جميــع العاملني بإمكانية الذهاب إلى عمل 
جديد كليا لرمضان 2019، في حال وصلتهم 
عروض ملسلسالت أخرى في الوقت املناسب.

    وكان آخــر ظهــور رمضانــي إلمــام في 
مسلســل "عوالم خفية"، عــام 2018، من 
تأليف أمني جمال ومحمــد محرز ومحمود 

حمدان، ومن إخراج رامي إمام.

الصباح الجديد - وكاالت:
    كشــفت معطيــات أن املواطــن التركي 
يستهلك نحو 1300 كوب من الشاي سنويا، 
وقد أفاد تقرير أصدرته "جلنة الشاي العاملية" 
بأن األتراك، أكثر شــعوب العالم استهالكا 

للشاي.
    وذكــر رئيــس غرفــة أصحــاب املقاهي 

أرشاهني،  اسطنبول، ســردار  في  الشعبية 
أن املواطن التركي يستهلك نحو ألف و300 
كوب شــاي ســنويا، مضيفا أن استهالك 
الشــاي في تركيا يتضاعف مــع انخفاض 

درجات احلرارة.
    وقــال في حديث لوكالــة "األناضول، إن: 
األتراك يستهلكون الشــاي بكثرة، واملعدل 

اليومــي بــني ثالثة الــى خمســة أكواب 
للشــخص الواحد، ويرتفع هــذا العدد إلى 

عشرة أكواب خالل فصل الشتاء.
    وأوضح أن "مبيعات الشــاي في املقاهي 
ترتفع مبقدار الضعفني بسبب اإلقبال الكبير 
خــالل هذه املــدة من العام" حيــث األجواء 

الباردة.

إيقاف مسلسل عادل إمام لرمضان 2019

الصباح الجديد - وكاالت:
    اختــارت اجلمعيــة األميركيــة للســينمائيني 
ومبناســبة الذكرى املئوية إلنشائها، أفضل األفالم 

السينمائية للقرن العشرين.
    ويحتــل املرتبة األولى في قائمــة أفضل األفالم 
التي مت نشــرها في موقع اجلمعيــة، فيلم "لورنس 
العرب" من إخراج البريطاني العاملي ديفيد لني في 

عام 1962. 

    وعبــر خبــراء اجلمعية عن دهشــتهم 
من الظروف التي جــرى فيها تصوير هذا 
الفيلم. وخاصة مت تصوير بعض اجزائه في 

جبل الطبيق فــي األردن، حيث كانت درجة 
احلرارة عالية بدرجة ال تطاق، فيما كان أقرب 
مــورد للماء يقع على بعــد 240 كيلومترا. 
وبغض النظر عن ذلك، متكن فريق التصوير 
الفيلم  العالية من تصوير  بفضل مهارته 
الــذي حصل فيما بعد على ســبع جوائز 
"أوســكار" وأربع جوائز "الكرة الذهبية" 

والكثير من اجلوائز األخرى.
    وتضــم قائمة أفضل عشــرة أفالم 
رانر"  ســينمائية أيضا: فيلــم "بليد 
عــام 1962 و" القيامــة اآلن" عــام 
1979 و"املواطــن كــني" عام 1941 

و"العــراب" عــام 1972" و" الثور 
الهائج" عام 1980 و"امللتزم" 
عام 1970 و"أيام اجلنة" عام 
وملحمــة  و"2001:   1978

و"الرابط   1968 عام  الفضاء" 
الفرنسي" عام 1971.

"لورنس العرب" أفضل 
أفالم القرن العشرين

االتراك أكثر الشعوب استهالكا للشاي
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