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اردوغان في بغداد بعد آذار المقبل ووزير

رفع التعرفة الكمركية ال يشمل جميع السلع الواردة الى البالد

العراق الرابح األكبر في االتفاقية مع األردن ومكسبه
 3مليار دوالر سنويا و 100الف فرصة عمل

بغداد  -الصباح الجديد:
اكــد اخلبير االقتصادي ،حســن
الهنــن ،امس األحــد ،أن العراق
الرابح األكبر مــن اتفاقية األردن
االقتصاديــة ،فيما اكــدت وزارة
التجارة ان رفع التعرفة الكمركية
ال يشمل جميع الســلع الواردة
الى البالد.
وقال الهنني  :إن "اتفاقية العراق
واألردن االقتصاديــة التي وقعت
يوم أمــس يعتبر العــراق الرابح
األكبر فيها" ،الفتا إلى أن "قيمة
تخفيضات الرسوم على البضائع
األردنيــة ال تتجاوز  20مليون دوالر
في السنة الواحدة".
وبــن ،أن "العراق سيكســب 3
مليــارات دوالرات ســنويا ،كونه
ســيخفف االعتماد األمني على
هذه املناطق".
وأشــار إلى ،أن "هــذه االتفاقية
مبجــال النقل ســتجذب 3000
وظيفــة عمل فــي بــادئ األمر،
علــى أن تعقبها مجــاالت أخرى
تصل فيها االيــدي العاملة إلى
أكثر مــن  100الف وظيفة عمل
مستقبال".
بدورهــا كشــفت وزارة التجارة
فوائد االتفاق املوقــع بني العراق
واألردن لتعزيز التعــاون التجاري
واالقتصادي بني البلدين  ،مشيرة
الــى ان االتفــاق ال يتضمن رفع
التعرفــة الكمركيــة عن جميع

عادل عبد املهدي مع عمر الرزاز
السلع الداخلة الى العراق.
واضافــت الوزارة فــي بيان تلقت
الصبــاح اجلديــد نســخة منه،

ان اعفــاء البضائع مــن التعرفة
الكمركيــة ال يتضمــن جميع
الســلع والبضائــع الــواردة الى

العراق ،حيث اشــتملت القائمة
املعفاة الســلع التي ال تســبب
ضررا ً بالصناعــة والزراعة احمللية

العراقية ،كما انه ســيتم االبقاء
علــى الرســوم املفروضــة على
البضائع التــي تصنع في العراق،

ومراجعة قائمة الســلع املعافاة
كل  6أشــهر بناء على دراســات
تقدمهــا اجلهــات اخملتصــة في
العراق بشــأن حاجة البالد لتلك
البضائع من عدمها.
األردني
واوضحت الوزارة ،ان اجلانب
ّ
وافق على منح أفضل ّية للســلع
الزراعية العراقية للدخول لألرد ّن
يشــح فيها
في املواســم التي
ّ
إنتاج األردن لهذه الســلع ،وهذه
فرصة الى الزراعيني العراقيني في
زيادة االنتاج وتصدير الفائض الى
االردن ،وهذا لــه فوائد اقتصادية
تتمثــل في تعــدد مصــادر رفد
موازنة العــراق باألموال ،بدال من
اعتمادها الكلي على النفط.
وبينت الوزارة ،ان االتفاق يتضمن
انشــاء منطقــة صناعية حرة
بــن البلديــن وفي هــذه احلالة
سيســتفاد العراق من احلصول
على اعفاءات كمركية للســلع
والبضائــع التي ينتجهــا ومزايا
اتفاقيــات التجــارة احلــ ّرة التي
وقعتهــا اململكــة األردنيــة
الهاشــمية مــع دول العالم ،مما
يسهل دخول البضائع الى السوق
العاملية وبلدان يصل تعدادها الى
مليار شخص ،كما ان انشاء هذه
املنطقة سيســهم مســاهمة
فعالة في تقليص البطالة التي
يعاني منها العراق..
تتمة ص3

سببها عدم حسم رئاسات اللجان واالنشغال بالكابينة الوزارية

ّ
اإلصالح :الخالفات شلت أداء مجلس النواب خالل الفصل األول واجلت  110من مشاريع قوانين

بغداد  -وعد الشمري:
وصف حتالف اإلصــاح واألعمار،
أمس األحــد ،أداء مجلس النواب
خــال الفصل التشــريعي األول
باملشــلول ،وأرجــع ذلــك إلــى

عــدد من األســباب أبرزهــا عدم
حسم رئاســات جلانه واالنشغال
باستكمال الكابينة الوزارية ،فيما
حتدث عن  110مشروعا قانون من
الدورة السابقة متت إرجاعها إلى

احلكومــة من أجل إعــادة النظر
فيها.
وقــال النائب عــن التحالف طه
الدفاعي إن "مجلس النواب واجه
شــلالً في عمله خــال الفصل

اجتماع حاسم لالتحاد مع الديمقراطي
بشأن تشكيل حكومة اإلقليم غداً الثالثاء

التشريعي االول وسبب ذلك كثرة
اخلالفات السياسية".
وأضاف الدفاعــي ،في حديث إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "ابرز أسباب
تعطيل العمــل النيابي هو غياب
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اللجان بوصفها السلم األول في
إداء املهام التشريعية والرقابية".
وأشــار إلى أن "اللجــان ما زالت
لم حتســم بالنســبة لرئاساتها
وتوزيعها على الكتل السياسية

الليل ..يخفي عيوب الموصل ويعكس
ألقها وتوهجها

مهمته التنسيق بين الجهات الرقابية لمالحقة سارقي المال العام
بغداد  -خاص:
أكد خبراء ،أمس األحد ،دســتورية
اســتحداث اجمللس األعلى ملكافحة
الفســاد ،مبينني أن دوره التنسيق
بــن جهات تعمل مبوجــب القانون
من أجل مالحقة سارقي املال العام،
فيما حتدثوا عن آليات جديدة سوف
تتبــع من شــأنها أن حتقــق نتائج
ايجابية قريباً.
وقالت اخلبيرة في القانون الدستوري
رحاب الشمري ،إن "مكونات اجمللس

aتقريـر

االعلــى ملكافحــة الفســاد هي
مؤسســات شــرعية ولها خلفية
قانونية ،وبالتالي ال يجود هناك خرق
دستوري باستحداثه".
وأضافت الشــمري أن "عمل اجمللس
إســناد الهيئات التي تتملك ممثلني
فيه ،وحثها على مكافحة الفساد،
وأن يكــون عبد املهدي مطلعا ً على
اإلجراءات بنحو تام".
وزادت ،أن "املادتــن ( )80و ( )78مــن
الدســتور نصتــا علــى أن رئيس

الفساد".
وشــددت الشــمري ،على أن "جناح
اجمللــس األعلى ملكافحة الفســاد
مرهون بتضافر اجلهود الســيما من
اجلهات املمثلة فيه من أجل تفعيل
الدور الرقابي للدولة".
من جانبه ،افاد اخلبير القانوني جبار
الشــويلي إلى "الصباح اجلديد ،بأن
"عمــل مجلس االعلــى ملكافحة
الفساد ذو طابع تنفيذي..
تتمة ص3

بغداد  -الصباح الجديد:
عد النائب عن تيــار احلكمة علي
البديــري ،امــس األحــد ،مبادرة
رئيسه السيد عمار احلكيم بعقد
اجتماع موســع لقيــادات حتالفي
البناء واإلصــاح ،قطعت الطريق
واســقطت حجة رئيــس الوزراء
بعــدم تنفيذ البرنامــج احلكومي
خالل الـ 100يوم التي وعد بها.

وفيما توقع البديري حسم الكابينة
الوزارية مــع البناء ،أكد النائب عن
حزب الفضيلة اإلســامي حسني
العقابي ،امــس ايضا إصرار حتالف
البناء على ترشــيح فالح الفياض
لوزارة الداخليــة ،وهذا ما يناقض
مــا أورده البديري في تصريح امس
قال فيه ،إن "مبــادرة رئيس حتالف
االصالح السيد عمار احلكيم بعقد

قال ان عصابته المغتصبة تجاوزت الخطوط

جوناثان فيالسكو راميريز
جتــاوزوا كل اخلطوط املســموح
بها".

يذكــر أن امللحــق العســكري
فــي الســفارة الفنزويلية في

واشنطن خوسيه لويس سيلفا،
كان قد أعلن األســبوع املاضي

تمديد فترة استكمال تسجيل

األحزاب حتى الثالث الشهر المقبل
بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات متديد الفترة املمنوحة
لالحزاب لغاية الثالث من الشهر
املقبــل الســتكمال اجــراءات
التسجيل .
وذكــر بيــان للمفوضيــة تلقت
"الصبــاح اجلديــد" نســخة
منــه امــس االحــد " اســتنادا
الــى الصالحيــات اخملولة جمللس
املفوضني في مفوضية االنتخابات
مبوجــب قانــون املفوضيــة رقم
{ }11لســنة  2007املعدل وقانون
االحزاب والتنظيمات السياسية

رقم { }36لسنة  2015قرر مجلس
املفوضني متديــد الفترة املمنوحة
لالحــزاب الســتكمال اجــراءات
التســجيل ولغايــة الثالث من
الشهر املقبل ".
واضــاف البيــان وعلــى االحزاب
السياســية التي مت منحها اجازة
تأسيس مشروطة مراجعة دائرة
االحزاب والتنظيمات السياسية
خالل الفتــرة التي منحها اجمللس
وبخالفه ســيتم اتخاذ االجراءات
القانونيــة بحقهــم علــى وفق
احكام القانون املذكور".
تتمة ص3

صناعة السيارات تجهز وزارة

النفط بـ( )70صهريجا نوع سكانيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لصناعة
السيارات واملعدات احدى شركات
وزارة الصناعة واملعادن عن اكمال
عقدها املبرم مع شركة املنتجات
النفطية التابعة لــوزارة النفط
والقاضــي بتجهيزهــا بـــ()70
صهريجا نوع سكانيا.
وافصــح مديــر عام الشــركة
الدكتور املهنــدس مظهر صادق
ســبع التميمي عن قيام شركته
بتجهيــز شــركة املنتجــات
النفطيــة بالدفعــة االخيرة من
صهاريج سكانيا سعة ()13000

لتــر والبالغــة ( )32صهريجــا
لتكمــل بذلــك جتهيــز كامــل
الكمية املتعاقد عليها والبالغة
( )70صهريجا  ،مؤكدا ان التجهيز
جرى على وفق اجلدول الزمني احملدد
ضمن العقد املبــرم بني الطرفني
وعلى وفق املواصفــات املطلوبة
وبنوعية وجودة عالية.
واشــار املديــر العــام الــى ان
الشركة سبق ان جهزت شركات
نفــط البصــرة ونفط ميســان
ومحافظة الكوت بهذا النوع من
الصهاريـج..
تتمة ص3

نائب عن الحكمة :مبادرة الحكيم
اسقطت حجة عدم تنفيذ البرنامج الحكومي

السفير الفنزويلي في البالد ينشق عن الرئيس مادورو
واألخير يرفض مهلة  5شباط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن الســفير الفنزويلي في
العراق جوناثان فيالسكو راميريز
انشــقاقه عن حكومة الرئيس
نيكوالس مــادورو ،ووالءه لزعيم
املعارضة خــوان غوايــدو الذي
نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبالد.
ّ
وقــال الســفير املنشــق فــي
تســجيل فيديو نشــره موقع
" :Nacionalمكاننــا الوحيد هو
إلى جانب الشــعب والدســتور
والبرملــان الفنزويلــي .املهندس
غوايــدو ميتلــك حقــا وواجبا
دســتوريا لتولي منصب رئيس
اجلمهوريــة .ســيد غوايدو ،أنت
على اجلانب الصحيح من التاريخ
والنــاس والدســتور ...مــادورو
وعصابته املغتصبة للســلطة
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متابعة الصباح الجديد:
أعلن وزيــر اخلارجية التركي مولود
تشــاووش أوغلو ،األحد ،أن الرئيس
التركــي رجــب طيــب أردوغــان
ســيجري زيارة رسمية إلى العراق
بعــد االنتخابــات احملليــة التي
ستشــهدها تركيا يــوم  31آذار
املقبل.
وأوضــح تشــاووش أوغلــو فــي
اجتماع نظمته بلديــة باي أوغلو
بإســطنبول ،أن تركيــا تتابع عن
كثب مســتجدات األوضــاع في
العراق.
وتابع قائال" :إعادة اإلعمار وتشكيل
حكومة شاملة من أهم األولويات
في العــراق حاليــا ،والتهديدات

اإلرهابية ما زالــت قائمة في هذا
البلد ،ونعمل مــع اجملتمع الدولي
من أجل إزالة تلك التهديدات".
كما صــرح تشــاووش أوغلو أنه
يعتــزم إجراء زيارة إلــى العاصمة
العراقية بغداد وإلــى أربيل خالل
الفتــرة املقبلــة ،بهــدف اإلعداد
للزيــارة املرتقبة التي ســيجريها
أردوغان.
وعن إعادة إعمــار العراق ،قال وزير
اخلارجية التركي ،إن أنقرة تعهدت
بدفــع قــرض لبغــداد قيمته 5
مليارات دوالر أمريكي إلعادة إعمار
البالد بعد التخلــص من تنظيم
داعش اإلرهابي.
تتمة ص3

حسم الكابينة الوزارية ما يزال مشروطا بالفياض

خبراء :استحداث "مجلس مكافحة الفساد األعلى" ال يخالف الدستور
مجلــس الــوزراء هــو املســؤول
التنفيذي املباشــر عن السياســة
العامة للدولة ومهمته اإلشــراف
على عمــل الــوزارات واجلهات غير
املرتبطة بوزارة".
وترى الشمري أن "انزعاج قسم من
األوساط النيابية إزاء أنشاء اجمللس
كونهم يعتقدون أنه يســحب جزء
من صالحياتهم الرقابية الســيما
وأن عبد املهدي سوف يكون مشرفا ً
مباشــرا ً علــى ملــف مكافحة

وفقا ً لالستحقاقات ،وبالتالي لم
نشهد إقرار قوانني طيلة األشهر
األولــى مــن الــدورة االنتخابية
باستثناء املوازنة".
تتمة ص3

خارجيته سيسبقه تمهيدا للزيارة

عن "قطــع عالقته" مع الرئيس
مادورو ،ودعا القوات املسلحة إلى
االعتراف برئيس البرملان املعارض
خوان غوايدو رئيسا شرعيا.
ونصب غوايدو نفسه في الـ23
ّ
مــن يناير املاضي رئيســا مؤقتا
لفنزويــا ،وحصل علــى تأييد
واعتراف عدد من الدول.
وعلــى صعيــد ذي صلــة ،قال
نيكــوالس مــادورو ،امس االحد،
وهو ارئيس الذي نصب قبل أيام،
اثر انتخابات عدها اغلب اجملتمع
الدولي مزورة ،إنه في حال واجه
الرئيــس األمريكي دونالد ترامب
سيقول له "توقف ،أنت ترتكب
أخطاء ستلطخ يديك بالدماء".
وفي لقــاء مع قنــاة La Sexta
التلفزيونيــة اإلســبانية ،اعتبر

مادورو أن اإلدارة األمريكية "ترغب
في العودة إلى القرن العشــرين
الــذي كانــت فيــه حكومات
املنطقة ترضخ لها".
وأضاف أن أمريكا الالتينية ودول
الكاريبــي "ال ميكــن أن تكــون
احلديقــة اخللفيــة" للواليــات
املتحدة.
وبخصوص املهلة التي ستنتهي
بعد غــد ،والتــي منحتها دول
أوروبيــة لــه إلجــراء انتخابات
رئاســية وإال ســتعترف برئيس
البرملــان خوان غوايدو" ،رئيســا
مؤقتا" ،قــال مــادورو "ال نقبل
إنــذارا من أحــد" ،فيمــا جدد
اســتعداده للحوار القائم على
االحترام من أجل استقالل بالده.
تتمة ص3

اجتماع موسع بني قيادات حتالفي
البنــاء واالصالح ســتنطلق خالل
األيام املقبلة حيث ســيتم حسم
مشــكلة اكمال الكابينة الوزارية
وتوزيــع الدرجات اخلاصــة بعد ان
تلقى ترحيبا واهتماما باملبادرة من
قبل حتالف البناء".
واضاف ان "الســيد احلكيم ادرك
بأن رئيس احلكومة يحــاول ايجاد

خرق بني الســلطتني التشريعية
والتنفيذية كي ينفذ من احلساب
الرقابــي الذي وعد به خالل الـ100
يوم التي شــارفت على االنتهاء"
 ,موضحــا ان "املبــادرة قطعــت
الطريق واســقطت حجته بعدم
تنفيــذ البرنامــج احلكومي وفق
التوقيتات امللزم بها".
تتمة ص3

ضوابط جديدة غريبة
لقبول خريجي مدارس

الموهوبين تثير تساؤالت
بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت وزارة التعليم العالي
والبحــث العلمــي ،ضوابط
لقبول الطلبة مــن خريجي
مــدارس املوهوبني بــدءا من
السنة الدراسية ،2019/2020
يرجــح ان تثير تســاؤالت في
أوســط التربويــن وعوائــل
الطلبة في املدارس اإلعدادية
احلكوميــة ســواء العاديــة
منها ام اخلاصــة باملتميزين،
سيما وان شــرط املعدل في
هــذه الضوابط اقــل بفارق
كبير عن املعدالت التي يقبل
جراءها الطلبة عــادة ،اذ قال
املدير العام لدائرة الدراســات
والتخطيط واملتابعة الدكتور
ايهــاب ناجــي عبــاس إن
الضوابط نصــت على تقدمي
الطلبة احلاصلني على معدل

 85%فأعلى إلى كليات الطب،
والطلبة احلاصلني على معدل
 84.9% – 70%إلى كليات طب
األسنان والصيدلة.
وأضاف املديــر العام انه يحق
للطلبة احلاصلني على معدل
يقل عــن  70%التقــدمي على
كليات اجملموعة الهندســية،
مؤكدا ان للطلبة احلق باختيار
كليات ذات حــدود قبول ادنى
ضمن القبول املركزي.
يشــار في هــذا الصــدد ان
طلبــة حصلوا علــى معدل
 96%لــم يوفقوا فــي دخول
كلية الطب ،خالل الســنوات
السابقة ،وما يثير االستغراب
في هذه الضوابط انها خاصة
باملوهوبني ،الذيــن يفترض ان
تكــون معدالتهــم اعلى عن
اقرانهم من غير املوهوبني.
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شؤون عراقية

تجري خالله تسمية مرشحي االتحاد لرئاسة البرلمان ونائب رئيس حكومة اإلقليم

اجتماع حاسم لالتحاد مع الديمقراطي

بشأن تشكيل حكومة اإلقليم غدًا الثالثاء
خطوة مهمة

مــا متخض عن اللقاء االخير لرئيــس الوزراء العراقي
عــادل عبد املهدي ونظيره االردني الــرزاز على احلدود
العراقية االردنية ميثل تفعيال حيا للتعاون االقتصادي
بني البلدين الشــقيقني وتتويجــا جملموعة من الرؤى
لطاملا حتدث عنها الســيد عبد املهدي قبل استيزاره
مبنصب رئيس الوزراء حيث افصح عن افكاره في اجملال
االقتصادي وســعيه لتطبيق برنامجه احلكومي من
اجل ان ياخذ العراق مكانته احلقيقية ومبا ينســجم
وحجــم الثــروات والطاقات التي ميتلكهــا واذا كان
هذا التعاون هو فاحتــة االتفاقيات بني العراق والدول
العربية واالجنبية فــان التمعن والتدقيق في فقرات
االتفاقيــة التي جرى توقيعها في الشــهور املاضية
يتطلــب حرصا عراقيا واردنيا فــي نفس الوقت على
جلب املكاسب للشعبني الشــقيقني فمحاور هذه
االتفاقيــة نصــت علــى مجموعة مــن االمتيازات
املتمثلــة بالتخفيــض الضريبــي وتبادل الســلع
ومقايضتها مبوارد النفط وبالتالي فان االفاق ستكون
واســعة من اجل متثيــل ههذ االتفاقيــة على ارض
الواقع وابعاد الهواجس السياسية التي انطلقت مع
االعالن عن هذه االتفاقية حيث انبرى عدد من اعضاء
مجلس النواب الســتباق هذا احلدث والتشكيك في
نتائجه فيما يحاول اخرون عبر منابر االعالم حتشــيد
الراي العــام العراقي باجتاه اجهــاض هذه االتفاقية
او وقفهــا او عرقلتهــا مبا مينحهــم الظهور مبظهر
املدافع عن مصالح العــراق ومحاولة اجترار املاضي
والطعــن ببعض املواقــف االردنية جتــاه العراق في
مراحل مختلفة وهنا البد ملثــل هؤالء ان يوزنوا هذه
اخلطوة مبيزان العدالة واالنصاف مبا يعزز سعي العراق
للتعامل السياســي واالقتصادي باطر جديدة متكنه
من اخلروج من املشــاكل السياســية واملالية التي
تعترض طريق نهوضه واســتعادته المكانياته التي
تســبب االرهاب واحلرب عليه في بعثرتها واستنزاف
طاقاته البشرية وتاخره في اجملاالت احليوية ملؤشرات
النمو االقتصادي العاملي ومبا يوازي تطلعات العراقيني
ملغادرة االســاليب القدمية اليت تعكز عليها رؤوساء
الوزراء الســابقني الذين افتقد بعضهم رؤيا سليمة
في مجال تطويــر العالقات اخلارجية بني العراق ودول
اجلوار وليكن حسن النية والتفاؤل هو السمة الغالبة
عند احلديث عن مثل هذه االتفاقيات مع احلرص على
التطبيق الســليم مبا يحفظ حقوق العراق وشعبه
ومبا ينفع دول املنطقة .

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يعقــد احلــزب الدميقراطــي
الكردســتاني واالحتــاد الوطنــي
اجتماعــا مهما ً غــدا الثالثاء في
اطار املباحثــات اجلاريــة بينهما
لتشــكيل حكومة االقليم التي
تأخر تشــكيلها برغم مرور اربعة
اشــهر على انتهاء االنتخابات في
اقليم كردستان.
وقال املتحدث باسم االحتاد سعدي
بيــرة ان االجتماع مهــم في اطار
املباحثات اجلارية بيننا لتشــكيل
حكومــة االقليم« ،نامل ان نتقدم
خطوات مهمة باجتاه التوصل الى
اتفاق بيننا».
وكان اجتمــاع االحتــاد الوطنــي
والدميقراطــي قد تأجل االســبوع
املنصرم الى االسبوع اجلاري ،عقب
التصعيد االعالمــي الذي اعقب
ارتفاع حدة التوتر اثر تصريح ادلى
به ســكرتير املكتب السياســي
للحزب الدميقراطي فاضل ميراني،
وصفه االحتاد بانها غير مســؤولة
وال تهدف الى انهاء اجلدل واالتفاق
على الية مناسبة لتوزيع املناصب
واالتفــاق علــى برنامــج عمــل
احلكومة املقبلة.
واضاف بيــرة ان االجواء غير الودية
التــي رافقــت حوارات تشــكيل
حكومة االقليم االسبوع املنصرم
جتلت ،وان حزبه حتدث مع املسؤولني
في الدميقراطي الكردستاني ،الذن
وعدوا بان يلتزمــوا بتهيئة اجواء
مالئمــة لالجراء مباحثــات بناءة
وايجابية.
واكد بيــرة ،ان الطرفني ينبغي ان
يتخذا في االجتماع قرارات حاسمة
نظــرا النتهــاء اللجــان املكلفة
باعداد التقارير اخلاصة حول ملف
حكومــة االقليم وكركوك وبغداد
وبقية امللفات املهمة بني اجلانبني.

كان اجتماع االتحاد الوطني
والديمقراطي قد تأجل
االسبوع المنصرم الى
االسبوع الجاري ،عقب
التصعيد االعالمي الذي
اعقب ارتفاع حدة التوتر اثر
تصريح ادلى به سكرتير
المكتب السياسي للحزب
الديمقراطي فاضل ميراني،
وصفه االتحاد بانها غير
مسؤولة وال تهدف الى
انهاء الجدل واالتفاق على
الية مناسبة لتوزيع المناصب
واالتفاق على برنامج عمل
الحكومة المقبلة
شعار احلزبني الكرديني االحتاد والدميقراطي

وحــول املطالبة بعقــد اجتماع
ثالثــي بــن الدميقراطــي واالحتاد
وحركة التغيير ،في اطار تشكيل
حكومة االقليــم ،رحب بيرة بهذا
املقترح وقال انــه من املنطقي ان
تشــارك جميع االحــزاب الراغبة
في املشاركة في حكومة االقليم
باجتماع تطرح خاللــه مطالبها
وتصوراتها للمرحلة املقبلة والية
ادارة مفاصل احلكم في االقليم.
ووفقا ملصدر سياســي مطلع فان
اجلانبني ســيبحثان فــي اجتماع
الثالثــاء ،تقريرا اعدتــه اربع جلان
تشكلت بني احلزبني ،يتضمن الية
تشكيل احلكومة االقليم وملفي

كركــوك وبغداد وتوزيــع املناصب
وتوقيــع اتفــاق بينهمــا يتمــد
للسنوات االربع املقبلة.
واضاف املصدر للصباح اجلديد ،ان
اجتماع الثالثاء ســيكون حاسما
وستوضع فيه النقاط على احلروف
حول اغلب املســائل العالقة بني
احلزبني.
واضــاف املصــدر ،ان احلــزب
الدميقراطــي ســيطالب االحتــاد
الوطني ،خالل االجتماع ،تســمية
مرشحيه لشــغل منصب رئيس
برملــان كردســتان ونائــب رئيس
حكومــة االقليم خالل اســبوع
واحد ،ليتم بعدهــا اختيار هيئة

رئاســة البرملان خالل عــدة ايام،
لينهــي بذلــك برملان كردســتان
جلســته االولــى التــي بقيــت
مفتوحة منذ اشــهر دون مسوغ
قانوني.
وتابع املصــدر« ،ان االحتاد الوطني
سيقدم وبشكل رســمي جميع
مطالبــه للحــزب الدميقراطــي
الكردســتاني ،والتــي ضمنهــا
بخارطة طريق ،وســط ترجيحات
مبوافقــة االخيــر علــى اغلــب
مطالب االحتاد الوطني ،خاصة ان
اجلانبني تباحثا وبشــكل شفهي
بخصوص مشروع االحتاد الوطني
الدارة مفاصل احلكم والشــراكة

واالصالح في شــتى مؤسســات
االقليم.
وكان االجتماع مقررا عقده اليوم
االثنني اال انه تأجل نظرا النشغال
االحزاب السياســية واملؤسسات
الرســمية في االقليم ،مبراســم
اعادة جثمان امير الطائفة االيزدية
االمير حتسني بك من املانيا ملواراته
الثرى في مســقط رأسه مبنطقة
شيخان.
بــدوره اكــد ســكرتير املكتــب
السياســي للحــزب الدميقراطي
فاضل ميراني فــي احدث تصريح
تابعته الصباح اجلديد  ،ان اجلانبان
ينبغ ان ينها اجلــدل الدائر بينهما

وينبغــي ان يتوصــا الــى اتفاق
خالل اجتمــاع الثالثاء يفضي الى
االســراع في تشــكيل حكومة
االقليم مشــرا الى ان تشــكيل
حكومــة االقليم اهم من الصراع
الدائر بيننا حول كركوك وبغداد.
واضــاف ،الميكــن ان نربــط بــن
تشكيل حكومة االقليم وتسوية
ملف كركــوك الن قضية كركوك
ليســت جديــدة وهي مشــكلة
مستمرة منذ مئة عام ،واردف لذا
ينبغــي ان نعمل اوال على االنتهاء
مــن بنــاء مؤسســات االقليم،
بعدها نتجه لتطبيع االوضاع في
كركوك.

المحكمة االتحادية العليا ترد دعوى بشأن االتفاق الجنائي وتعده مخالفا للنظام واالداب
بغداد  -الصباح الجديد:
أصــدرت احملكمة االحتاديــة العليا حكما ً
دستوريا ً بشأن (االتفاق اجلنائي) الوارد في
قانون العقوبات رقم ( )111لســنة ،1969
منوهة إلى أن مفهومه يختلف عن حرية
التعبير الواردة في الدستور.
وقال املتحدث الرســمي للمحكمة إياس
الســاموك إن "احملكمــة االحتادية العليا
عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت
احملمود وحضور القضــاة االعضاء كافة،
ونظــرت دعوى خاصم فيهــا املدعي كل
من رئيس مجلــس النواب ورئيس مجلس
القضاء /اضافة لوظيفتهما".
واضــاف الســاموك ،أن "املدعــي طعن
مبوجب عريضة دعواه بعدم دستورية املادة
( )56من قانون العقوبات رقم ( )111لسنة

 ،1969التي تعاقــب كل عضو في اتفاق
جنائي بالعقوبة احملددة لكل جرمية كانت
موضوع االتفــاق اجلنائي ولو لم يشــرع
بارتكابها".
وأشــار ،إلى أن "احملكمــة االحتادية العليا
وجدت أن احكام االتفاق اجلنائي قد ذكرت
فــي املواد ( )59 55-من قانــون العقوبات،
ومنهــا يتضح ان االتفاق اجلنائي هو وجود
شــخصية او اكثــر اتفقا علــى ارتكاب
فعل يجرمه القانــون كجناية او جنحه
كالســرقة واالحتيــال والتزويــر ،وكان
هذا االتفــاق منظما ً ومســتمرا ً ولو ملدة
قصيرة".
وتابــع املتحــدث الرســمي ،أن "احملكمة
أوضحت معنــى ذلك بانه اجلرمية موضوع
االتفاق من شــانها ان تتعــرض الى امن

تقـرير

اجملتمــع او الحد اشــخاصه الطبيعية او
املعنويــة وتدل على ســلوك منحرف من
اعضاء هذا االتفاق".
وأستطرد أن" ،احملكمة ذهبت في حكمها
إلــى أن هذا الفعــل يلــزم ان يعالج اما
بالعقوبــة مــع االصــاح او بالعفو عن
العقوبة اذا متت املبادرة باخبار السلطات
العامــة قبل وقوع اجلرمية و قبل قيام تلك
السلطات بالتحرك ضد اجلناة كما تقضي
بذلك املادة ( )59من قانون العقوبات".
وذكر الســاموك ،أن "املدعي اســتند إلى
املــادة ( /38اوال) من الدســتور التي تنص
علــى "تكفل الدولة مبــا ال يخل بالنظام
العام واالداب -:اوالً :حرية التعبير عن الراي
بكل الوسائل".
وبــن الســاموك ،أن "احملكمــة االحتادية

العليا وجدت أن هدف هــذا النص مغاير
للهدف الذي يريده املدعي في دعواه ،ذلك
ان حرية التعبير عن الــراي مرتبطة مبا ال
يخل بالنظــام واالداب ،واالتفــاق اجلنائي
كما تقدم مخالف كل اخملالفه مع النظام
العام واالداب العامه كما أن ما ذهب اليه
القضاء املصــري في احــد قراراته بهذا
اخلصوص فال يتقيد بــه القضاء العراقي
الختالف املوجبات واملكان والزمان".
ومضى الســاموك ،إلى ان "احملكمة قررت
رد الدعوى ضد املدعــي عليه االول رئيس
مجلس النواب /اضافــة لوظيفته ،لعدم
اســتنادها إلى ســند من الدســتور ،ورد
الدعــوى ضد املدعي عليــه الثاني رئيس
مجلس القضاء االعلى /اضافة لوظيفته،
لعدم توجه اخلصومة".

لتتزامن مع المنظومة الكهربائية

الصناعة تتفق مع الكهرباء على جمع االلواح الشمسية في بغداد وتشغيلها
بغداد ـ الصباح الجديد:
تعــد شــركة املنصــور العامة من
الشــركات الكبيرة واملهمة في وزارة
الصناعة واملعادن والتي تختص بانتاج
منظومــات الطاقة الشمســية ذات
االستعماالت املتعددة وحسب الطلب
والتي تســتعمل بديال عــن الطاقة
الكهربائية الوطنيــة التي تعاني من
مشكالت كبيرة في االنتاج والنقل .
كما تقوم الشــركة بانتــاج الغازات
الطبيــة التــي مــن اهمهــا غــاز
االوكسجني الطبي والذي يسوق لسد
حاجــة مستشــفيات وزارة الصحة
اضافة الى الغــازات الصناعية التي
تشــمل غاز االوكسجني والنيتروجني
واالركــون فضال عــن انتاجهــا مياه
الشــرب الصحية واملــاء الالايوني ذي
االســتعماالت الصناعيــة اخملتلفة
اضافــة الــى قيامهــا باالعمــال
الهندســية املتمثلــة بتصميــم
وتنصيب محطات الطاقة الشمسية
وخزانــات وشــبكات توزيــع الغازات
الصناعية اضافــة الى تصميم وبناء
محطات احلمايــة الكاثودية النابيب
النفط باستعمال منظومات الطاقة
الشمســية وتنصيــب محطــات
تصفية وحتلية املياه ومحطات () R.O
الصناعية .
وتخدم منتجات الشــركة العديد من
اجلهات سواء القطاع العام او القطاع
اخلاص وتتميز منتجاتها باجلودة وفترة

الضمان االمــر الذي ادى الى امتالكها
جميع اخلدمات الصناعية التي تنجح
هــذه الصناعة وقد قامت الشــركة
بتنفيــذ العديد من املشــاريع ضمن
تخصيصــات اخلطــة االســتثمارية
للنهوض بواقع الشركة ومن ضمنها
تنصيب وتشــغيل معمل انتاج الواح
الطاقة الشمسية طاقة  3ميكا واط
 /سنة ومعمل غاز وسائل االوكسجني
طاقة  3600لتر /يــوم ومعمل النتاج
مياه الشــرب الصحية املعبأة طاقة
 6000عبوة  /ســاعة .وتقوم الشركة
حاليا بأكمال املراحل النهائية لتأهيل
احد املعامل الرئيسة املتخصصة في
انتاج غاز وســائل االوكسجني طاقة
 9600لتر/اليوم .
وحتدث مدير عام الشــركة غازي كرمي
عباس قائال ان شــركة املنصور تنفذ
العديد من املشاريع اخلدمية لقطاعات
مختلفة شــملت اتفاقهــا مع وزارة
الكهرباء لغرض ابــرام عقدا يتضمن
جمع االلواح الشمسية املوجودة في
شــوارع بغداد واجراء اعمال الفحص
والتأهيــل ونصبهــا في مقــر وزارة
الكهربــاء لغرض تشــغيلها بصورة
تتزامن مع املنظومة الكهربائية .
واضاف املدير العام ان الشركة متتلك
خطــا انتاجيا متكامــا النتاج الواح
الطاقة الشمسية ذات منشأ ايطالي
وهو يعمل مبواصفة شــركة سيمنز
االملانية  ،مشــيرا الى ان هذه االلواح
قــدرة ( 90واطــا  250 -واطا ) وهو ما
معمول بــه عامليا وللشــركة مالك

االلواح الشمسية في شوارع بغداد

هندســي وفني متخصــص بنصب
الواح ومنظومات الطاقة الشمسية
وصيانتها موقعيا وبشكل دوري وهذا
ما ملســته وزارة الكهربــاء من كفاءة
اللواح ومنظومات الطاقة الشمسية
والتي اثبتت جناحهــا في املواقع التي
مت جتهيزها ونصبهــا فيها  ،مبينا بان
منظومــة الطاقة الشمســية هي
منظومــة متكاملــة ذات تصميــم
متميز وعمر تشــغيلي طويل عكس

االلــواح واملنظومات املســتوردة التي
متتاز بقلة كفاءتها وعمرها القصير .
واوضح املدير العام ان الشركة تسعى
الــى تطوير عملها فــي مصنع الواح
الطاقة الشمســية من خالل تعزيزه
بخطوط ومعدات حديثــة ومتطورة
حيث تقوم الشــركة باســتيراد خط
انتاجــي جديــد ضمــن تخصيصات
اخلطة االســتثمارية النتاج شــرائح
بثالثة اقطاب بدال من الشــرائح ذات

القطبــن وان الشــرائح ذات الثالث
اقطاب هو ما معمول به عامليا والنها
تســعى دائمــا الى تقــدمي كل ماهو
افضل ومتطور خلدمة البلد .
وبــن املدير العام ان الشــركة كونها
الرائدة في مجال تصنيع الواح الطاقة
الشمسية واملواصفات العاملية التي
تعتمدها واخلبرات والكفاءات العاملة
فيها فقــد مت منحهــا تخويل منح
شــهادة فحص للجهــات املتعاقدة

خارجيــا في مجــال الــواح الطاقة
الشمســية من قبل اجلهــاز املركزي
للتقييــس والســيطرة النوعيــة
واعتمادها كجهــة فاحصة في هذا
اجملال .
واشار الى تشكيل فرق عمل مشتركة
بــن الشــركة ووزارة الكهرباء لوضع
آلية معينة ملنح السخان الشمسي
الى املواطنني لغــرض تخفيف الثقل
الكبير علــى الطاقــة الكهربائية ،
وان الشركة تســير بخطوات عملية
متقدمة في هذا اجملال ويجب ان يكون
اســتعمال الســخان الشمسي من
قبل املواطن العراقي على وفق قوانني
تلزمه باالستعمال.
علــى الصعيد ذاته نفذت الشــركة
العديــد مــن مشــاريع الطاقــة
الشمســية منها توقيعها عقدا مع
هيئة البحــث والتطويــر الصناعي
احدى شــركات الــوزارة الشــقيقة
لغــرض جتهيزهم بـــ ( )565من الواح
الطاقة الشمســية ذو قــدرة ()250
واطــا وحســب املواصفــات الفنية
املطلوبــة بكلفة بلغــت  367مليون
دينار اضافة الى توقيعها عقودا عدة
مع وزارة النفط/شركة توزيع املنتجات
النفطية لتجهيزها مبحطات حماية
كاثودية تعمل بالطاقة الشمســية
والتــي تســتعمل حلمايــة األنابيب
الناقلــة للنفط واحلفــاظ عليها من
التصدي والتــآكل عبر التقادم بالزمن
ورطوبــة األتربة اضافــة الى جتهيزها
مبنظومــات انــارة تعمــل بالطاقة

الشمســية خاصة وان مشاريع وزارة
النفــط تكون في مناطق نائية بعيدة
عن مصادر الطاقــة الكهربائية  ،وان
جناح هــذه العقود نتيجــة للخبرات
املتراكمة في مجال تطبيقات الطاقة
الشمســية ومواكبتهــا للتطورات
العلمية والتكنولوجية املتطورة وانها
مســتمرة بتنفيذ وتقــدمي كل ماهو
جديد ومتطــور واعتماد االســاليب
والتكنولوجيا احلديثة في العمل الذي
يؤدي الى النهوض بالصناعة العراقية
.
واضــاف انها بصدد اســتيراد مصنع
جديد للغــازات الطبيــة اضافة الى
مصنعني يعمالن في داخل الشــركة
لغــرض ســد حاجة املستشــفيات
العراقية من الغازات الطبية واحلد من
اســتعمال الغازات املستوردة الرديئة
داخل املستشــفيات وان هذا املشروع
يعد من املشــاريع العمالقة للشركة
والتي ميكن من خاللها تغطية حاجة
البلد من الغازات الطبية التي تنتجها
الشــركة والتي متتــاز بانها تخضع
الى املواصفات والقياســات الطبية
العامليــة املعتمدة  ،وتتميــز بالنقاوة
العالية التي التقل عن () % 99,9حيث
تسعى لتطوير نشاطها اخلاص بأنتاج
الغازات الطبيــة والصناعية لتلبية
حاجة املستشفيات واالسواق احمللية
ودوائر الدولة االخــرى من خالل اعادة
تأهيل معاملها احلالية وجتهيز معامل
جديدة ملواكبة التطورات احلاصلة في
هذا اجملال .

شؤون عراقية
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تبدو في الظالم أجمل بكثير

اخماد حريق اندلع في

الليلُ ..يخفي عيوب الموصل ويعكس ألقها وتوهجها
نينوى ـ خدر خالت:
املــدن التــي تخرج مــن حروب
مدمــرة ،تبقى امــام مصيرين
اثنني ،اما حركــة االعمار والبناء
الســريع ،او االهمــال القاتــل
والفظيع ،لكــن املوصل ،املدينة
التــي تتحــدى كل الظــروف
والقواعد التاريخية ،ترفض ذلك،
وتكســر هذه القاعــدة ،حيث
تتوهج ليال وتتألــق بجمال نادر
وخالب ،وفي النهار تظهر عيوب
"ماكيــاج" العــروس اجلميلة،
وتتعرى مكامن القبح واالهمال
والتلكــؤ في اصالح ما افســد
الدهر والعطار معا.
بعد مغيب الشــمس ،تختفي
امــام عيــون الناظريــن كل
"الطســات" في شوارع املدينة،
وتختفي معها مناظر اخلراب في
"املدينة القدمية" وتسكن اوجاع
الفقــراء واملعوزيــن واحملتاجني..
وتتألق االنوار في شــوارع مدينة
شــهدت اعنف حرب شــوارع
وقصف جــوي وارضي ،وتشــع
االنوار لتطرد الكثير من الظالم
احلالك ،ولسان حال املدينة يقول
"انا امرض وال اموت".
تقــول الناشــطة احلقوقيــة
املوصلية اســماء يونــس القزاز
لـ "الصبــاح اجلديد" ان "مدينة
املوصل في الليل تختلف عنها
في النهــار ،بل انها فــي الليل
أجمل بكثير ،حيث االنوار واحملال
التي تبقى مفتوحة لوقت متأخر،
وضجيج واضواء السيارات ،وهذه
االجواء الشتائية الساحرة ،ورمبا
الكثير لــو رأى هــذا املنظر رمبا
اعتقد انها ليست املوصل ،التي
كانــت بقبضة تنظيــم داعش
االرهابي قبل اقل من سنتني".
واضافــت "املوصل هــي مدينة
جميلة اصــا ،فهي ام الربيعني،
وهذا االســم لم يــأت اعتباطا،
بل الن خريفها يشــبه بالربيع،
وهي باالصــل لها ربيع حقيقي،
كما ان املوصل مدينة سياحية
بامتياز ،واطرافها سواء بجنوبها
وشرقها وشــمالها تعد مناطق
سياحية رائعة".

بعد مغيب الشمس،
تختفي امام عيون
الناظرين كل
"الطسات" في شوارع
المدينة ،وتختفي
معها مناظر الخراب
في "المدينة القديمة"
وتسكن اوجاع
الفقراء والمعوزين
والمحتاجين ..وتتألق
االنوار في شوارع
مدينة شهدت اعنف
حرب شوارع وقصف
جوي وارضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر امني في الدفاع املدني امس االحد ،بان
حريقا اندلع في مخازن للتمور مبحافظة كربالء.
وقــال املصدر فــي تصريح صحفــي ان "حريقا
اندلع صباح يوم امس في مخازن للتمور مبنطقة
االبراهيميــة مبحافظة كربالء مــا ادى الى احلاق
اضرار مادية".
واضاف املصدر ان "فرق الدفاع املدني تقوم باخماد
احلريق" ،مشيرا الى ان "اسباب اندالعه لم تعرف
لغاية االن".
يذكــر أن بغداد وعددا ً من احملافظات تشــهد بني
فتــرة وأخرى اندالع حرائق عدة ،ســيما في دوائر
الدولة واألسواق التجارية ،فيما تعزو فرق الدفاع
املدني غالبيتها إلى حدوث متاس كهربائي.

رصد  ٦٠شائعة

استهدفت أوضاع
العراق خالل شهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

جانب من ليل املوصل

وترى القــزاز ان "ضجيج الباعة
املتجولــن الذيــن يبحثون عن
ارزاقهــم وارزاق عائالتهــم،
والفوضى باحلركة املرورية بسبب
االنفالت فــي اغلب املفاصل في
املدينة ،والنفايات التي تنتشــر
بشكل عشوائي باغلب املناطق
بقلب املدينة في ساعات النهار،
تختفي كلها ليال ،وتتألق املدينة
باالضواء املبهرة".
وتســتدرك بالقول "لكن ليس
كل شــوارع املوصــل كذلــك،
فاغلبيتها ما زالت تفتقد االنارة،
ويزيدها الليل وحشة".
وفــي املدينة القدميــة ،تعكس
اضــواء الكهرباء مــن االعمدة

مخازن للتمور بكربالء

في بعض الشــوارع شــيئا من
جمال هذه املنطقة التي ضربها
اخلــراب ،وطالتهــا يــد االعمار
بشــكل خجــول ،وبالرغم من
احملال التجارية القليلة املفتوحة
نهــارا واملغلقة ليــا ،اال ان الق
الضياء يحكي حكايا عن جمال
غابر لهذه املناطق التي يؤطرها
مشهد عمراني تتميز به املوصل،
حيث االزقة الضيقة التي تفتح
قلوبها للشوارع الواسعة شبه
املهجورة ليال.
فيمــا يــرى الناشــط املوصلي
محمد حسني احليالي ان "جمال
املوصــل ليال فــي ايامنــا هذه
يعكس اصــرار اهلها على عودة

احليــاة الطبيعية لشــرايينها
برغــم كل ما اصابنــا من دمار
وخراب".
ويضيف في حديثه لـ "الصباح
اجلديــد" ان "هنالــك ما ميكن
ان نســميها بــؤر ،او نقــاط
مشــعة ومتوهجة في املوصل،
حيث هنالك منطقــة الغابات
الســياحية التي تشع بالسحر
والنور واجلمال كل ليلة ،وهنالك
منطقــة اجملموعــة الثقافية،
والزهور ،وغيرها ،كلها تزهو ليال
وتتبختر باجلمال املوصلي الليلي،
ونحــن نتمنى ان يســتمر هذا
اجلمال بوضح النهــار ،كي يراه
العالم اجمــع ويدرك ان املوصل

جميلة في النهار مثلما هي في
الليل".
ولفــت احليالي الــى ان "مراكز
التوهج ليال باملوصل ستتســع
وتلتحم ببعضها البعض ،وهذا
ســيحدث الحقــا برغم حجم
اخلــراب وبرغم حجم الفســاد
املستشــري ،وبالتالي ســنرى
املوصــل كمــا نحبهــا ،مدينة
جميلة في النهار ،مثلما يزيدها
الليل جماال".
منوهــا الــى ان "الفوضى في
مدينة املوصــل حاليا ،تتحجم،
وبات االلتــزام بالقوانني املرورية
مثال ،يــزداد يوما بعــد يوم اخر،
وهنالــك حركة اعمــار ال بأس

بها برغم انهــا من منظمات او
بجهود فردية مــن ابناء املدينة،
وايضــا هنالك جهــد حكومي
خجول ،لكن باحملصلة نحن امام
ورشة عمل تتنامى وتتسع ،وهذا
ما يريده اي مواطن يعشق هذه
املدينة".
وعد احليالــي ان "اعــادة احلياة
ّ
للموصل ،ال ميكن ان يحدث بليلة
وضحاها ،الن حجم اخلراب كبير
جدا ،لكن ما نراه من الق وجمال
في ليالي املوصــل ،حيث االنوار
والضياء ،يؤكــد ان هذه املدينة
ستستعيد عافيتها ،وتستعيد
مكانتها على مســتوى العراق
ولو بعد حني".

أعلــن املركــز العراقي حملاربة الشــائعات عن
تراجع عدد الشــائعات التي تستهدف الوضع
االمني واالقتصادي خالل نهاية الشــهر االول
من العام احلالي بنســبة  53%مقارنة بشهر
كانــون االول الذي رصد فيــه مايقرب من ٦٠
شائعة استهدفت الوضع االمني واالقتصادي
واالجتماعي في العراق.
وقال املركز على وفق تقرير قســم العمليات
التابع له "حافظت وسائل التواصل االجتماعي
علــى دورها الرئيس كمصــدر للمعلومة غير
صحيحة حيث شــكلت مصدرا لـ ٦٠شائعه
بنسبة  80%فيما يســتمر دور وسائل االعالم
بالتراجــع للترويج بالشــائعات حيث بلغت
حصتها لهذا الشهر  ٣شائعات بنسبة ."%١٥
وأشار التقرير الى أن "سبب تراجع الشائعات
تعود اوال للمؤمترات االيجازية االسبوعية التي
تنظم لرئيس الوزارء حيث تركزت هذه املؤمترات
علــى املعلومــة الصحفية أكثــر احتوائها
على احلشــو بالعبارات وكذاك الوقت الكافي
املمنوح للصحفيني لالجابة على اســئلتهم
وثانيا احلمــات التثقيفية لــوزارة الداخلية
وجهودها في التثقيف ضد الشائعات ".
وتابــع املركز أن "االمر الالفت في الشــائعات
التي مت رصدها للشــهر اجلاري هي شــائعات
النصب واالحتيــال حيث حازت والول مرة على
نسبة  40%من حجم الشائعات والتي تتحدث
عن زماالت دراســية اضافة الى توفير ســكن
خارج العراق".

تتمات ص1
العراق الرابح األكبر في االتفاقية
مع األردن ومكسبه  3مليار دوالر
سنويا و 100الف فرصة عمل
كما انه االتفاق سيساعد في سرعة
دخول البضائع والســلع بني البلدين
وهو ما يجعلها حتافظ على جودتها،
بدال عــن االجــراءات الروتينية التي
تقلل من جودة البضائع ،نتيجة بقاء
الشــاحنات التي تنقلها ألسابيع في
املنافذ الكمركية".
اإلصالح :اخلالفات ّ
شلت أداء
مجلس النواب خالل الفصل األول
واجلت  110من مشاريع قوانني
ون ّوه الدفاعي ،إلى أن "البرملان انشغل
بالصــراع علــى الكابينــة الوزارية
واســتمر في خالفات لغايــة انتهاء
الفصل التشريعي
ون ّوه إلــى أن "الكتل لم حتصل بينها
توافق علــى امللفــات اخلالفية اخرى،
والســيما موضوع الــوزارات األمنية
التي بقيت تدار بالوكالة لغاية االن".
وأورد الدفاعي ،أن "انقســام مجلس
النواب إلــى كتلتني كبيرتني كان احد
اســباب هذا اخلالف فلكل جبهة رأي
في املوضوعات الرئيسة".
واستطرد أن "هذا االنقسام كنا ننتظر
منه تقوية مجلس النواب ،لكن الذي
حصل هو أن اخلــاف انعكس أنصب
بنحو تام على الكابينة الوزارية".
وشــدد النائب عن االصــاح ،على أن
" 110قانونــا ً كان فــي ادراج مجلس
النــواب من الــدورة الســابقة متت

إعادتها إلى مجلس الــوزراء من أجل
النظر فيها وفــق البرنامج احلكومي
احلالي".
وأفاد بأن "املشاريع التي عادت إلينا مرة
أخرى بعد تدقيقهــا انهينا القراءتني
األولى والثانية بحق قسم منها ،لكن
األداء ليس باملســتوى املطلوب لغاية
االن".
ومضــى الدفاعــي ،إلــى أن ""اغلب
النواب احلاليني من اجلدد وبنسبة 80%
وهذا يعني عدم امتالك اغلب أعضاء
اجمللس اخلبــرة الكافيــة ،وذلك يؤدي
مبجملــه إلى تلكأ فــي بداية العمل
التشريعي".
من جانبه ،ذكر القيادي في التحالف
عبد اهلل الزيــدي أن "مجلس النواب
امامــه خــال الفصل التشــريعي
القادم عدد من املهام اجلسيمة عليه
اجنازها سواء على اجلانب التشريعي أو
الرقابي".
واضــاف الزيــدي ،في تصريــح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "الكتــل
السياســية عليها أن تســتغل هذه
العطلة من أجل اجللوس على طاولة
مستديرة يتم فيها تسوية املشكالت
العالقة".
وزاد ،أن "رئاســات اللجــان يجــب
حسمها بني مكونات اجمللس من أجل
النهوض بالواقع التشريعي الذي كان
يعاني من مشــكالت طيلة الدورات
االنتخابية السابقة".
وأكمــل الزيدي بالقــول ،إن "التقارب
بني كتلتي البنــاء واإلصالح يجب أن

يحصل من أجل دعــم حكومة عادل
عبــد املهدي في تقــدمي اخلدمات إلى
املواطن العراقي".
يشــار إلى أن مجلس النواب كان قد
اعلن عــن انتهاء فصله التشــريعي
االول بعــد اقراره قانــون املوازنة لعام
.2019
اردوغان في بغداد بعد آذار املقبل
ووزير خارجيته سيسبقه متهيدا
للزيارة
وأضــاف أن رجــال األعمــال األتراك
سيستفيدون من القرض املذكور ،وأنه
سيتم استخدامه في املشاريع التي
ســينفذها رجال األعمال األتراك في
العراق وإلنعاش التجارة بني اجلانبني.
متديد فترة استكمال تسجيل
األحزاب حتى الثالث الشهر املقبل
واشــار البيان الى ان " هــذا التمديد
يشــمل االحزاب السياسية التي لم
تستكمل اجراءات التسجيل ملراجعة
دائرة شــؤون االحــزاب والتنظيمات
السياســية لغــرض اســتكمال
اجراءاتهــا وبخالفــه ســيتم اتخاذ
االجــراءات القانونيــة بحقهم وفقا
للقانون ذاته".
صناعة السيارات جتهز وزارة النفط
بـ( )70صهريجا نوع سكانيا
مبديا اســتعداد الشــركة وقدرتها
على جتهيز ورفد وتلبية حاجة جميع
وزارات ومؤسسات الدولة واحملافظات

من شتى االليات واملعدات التي يجري
جتميعهــا فــي اخلطــوط االنتاجية
ملصنع الشــاحنات واالبدان واحلافالت
وبايــدي مــاكات هندســية وفنية
عراقية متميزة.
خبراء :استحداث "مجلس
مكافحة الفساد األعلى" ال يخالف
الدستور
 ،كونه مرتبط بنحو مباشــر برئيس
مجلس الوزراء".
وأضــاف الشــويلي ،أن "تشــكيل
اجمللس جاء بأمــر ديواني يحمل الرقم
 70لســنة  ،2019ومن هنا اكتســب
شرعيته القانونية ،ويتألف من هيكل
رقابي مشترك".
وأشــار ،إلى أن "الهيــكل يضم في
عضويته قاضيني يجري تنســيبهما
من مجلس القضــاء األعلى ،ورئيس
هيئــة النزاهة ،ورئيس ديــوان الرقابة
املاليــة ،وممثل عن مكاتب املفتشــن
العموميني ،وممثل عن االدعاء العام".
ولفت الشويلي ،إلى أن "املهام األولى
للمجلــس هو التنســيق بني اجلهات
ذات الطابع الرقابي مثل ديوان الرقابة
املالية وهيئة النزاهــة وجهاز االدعاء
العام والدوائر ذات العالقة".
ويجد اخلبير القانوني ،أن "الهدف الذي
يســعى إليه اجمللس هو إيجــاد آلية
عمل مشتركة لتوحيد اجلهود اخلاصة
مبكافحة الفســاد من أجل التوصل
إلى املتورطني بهدر املال العام".
وبني ،أن "املؤشــرات تــدل على وجود

اتفاق بني الســلطتني التشــريعية
والتنفيذية من أجل أنشاء هذا اجمللس
ويكون برئاسة عبد املهدي".
وأكد الشويلي ،أن "جدية بدأ يلمسها
املتابع بأن الــدورة االنتخابية احلالية
سوف تشــهد مالحقة لسارقي املال
العام".
وحتدث عن "آليات جديدة ســوف تتبع
في الكشــف عــن ملفات الفســاد
ومحاســبة املتورطني بها وقد ظهر
ذلك واضحا ً من خالل استحداث هذا
اجمللس".
وأكمل الشويلي بالقول أن "تنسيقا ً
على اعلى املســتويات سوف يحصل
مع الشــرطة الدولية (االنتربول) من
أجل اســترجاع الهاربــن من املدانني
بالفساد".
يشــار إلــى أن عبد املهــدي كان قد
أعلن فــي وقت ســابق عن إنشــاء
مجلس ملكافحة الفساد وهو قرار أثار
حفيظة قسم من النواب وعدوه خرقا ً
دستورياً.

الفضيلة اإلسالمي حسني العقابي،
األحد ،إصرار حتالف البناء على ترشيح
فالح الفياض لوزارة الداخلية ،مشيرا
الى ان عطلــة الفصل التشــريعي
فرصة جيدة إلطالق مفاوضات شاملة
حلل ازمة احلكومة.
وقال العقابي فــي تصريح إن “حتالف
البناء مازال مصرا وبقوة على تسنم
فالح الفياض حقيبة الداخلية وعدم
استبداله باي شخص اخر”.
وأضاف ان “العطلة التشــريعية هي
فرصــة جدية للشــروع فــي عملية
مفاوضات شاملة حلل ازمة مرشحي
الــوزارات األربعة املتبقيــة ومتريرهم
بسلة واحدة”.
واشــار العقابــي إلى ان “اســتمرار
خلالفــات السياســية علــى إكمال
الكابينــة الوزاريــة خــال الفصل
التشريعي املقبل سيؤدي الى اشغال
البرملــان وعدم متريــر القوانني املهمة
كما حصل في الفصل التشــريعي
االول”.

نائب عن احلكمة :مبادرة احلكيم
اسقطت حجة عدم تنفيذ
البرنامج احلكومي
وكان تيــار احلكمة كشــف في وقت
ســابق ،أن رئيــس حتالــف االصالح
الســيد عمار احلكيم سيقوم بعقد
لقاء يجمع حتالفي االصــاح والبناء
حلل تداعيات اكمال الكابينة الوزارية
والدرجات اخلاصة.
وفي هذا الصدد ،أكد النائب عن حزب

السفير الفنزويلي في البالد ينشق
عن الرئيس مادورو واألخير يرفض
مهلة  5شباط
وردا علــى ســؤال حول مــا إذا كانت
فنزويال تتجه "حلــرب أهلية" ،قال "ال
ميكن ألحد اليوم تقدمي إجابة قاطعة
على هذ الســؤال .كل شيء يعتمد
على مســتوى العدائية واجلنون لدى
االمبراطوريــة الشــمالية (الواليات
املتحدة) وحتالفها الغربي".

وأضاف "نحن نعيش في بلدنا بشكل
بســيط ،وال نريد ألحد أن يتدخل في
شــؤوننا ،ونقوم باستعداداتنا للدفاع
عن بلدنا".
وقــال إن الشــعب الفنزويلي منظم
للدفاع عن نفسه ،مشيرا أنه "أصدر
تعليمــات إلنشــاء  50ألــف وحدة
دفاعية مــن املواطنني الذيــن تلقوا
تدريبا عسكريا".
وتابــع أن املواطنــن "يعرفــون ماذا
يفعلون وأيــن يذهبون في حال اندالع
نزاع محلي أو إقليمي أو دولي".
وتشــهد فنزويال توترا منــذ  23يناير/
كانــون الثانــي املنصرم ،إثــر إعالن
غوايدو ،نفسه "رئيسا مؤقتا" للبالد،
وإعالن الرئيس مادورو ،قطع العالقات
الدبلوماســية مع واشنطن ،متهما
إياها بـ"تدبير محاولة انقالب ضده".
وســارع الرئيــس األمريكــي دونالد
ترامــب ،باالعتراف بزعيــم املعارضة
"رئيســا انتقاليــا" ،وتبعته كل من
وكندا واألرجنتني والبرازيل وتشــيلي
وكولومبيا وكوســتاريكا وغواتيماال
وهنــدوراس وبنمــا وباراغــواي وبيرو
وجورجيــا واملغــرب واإلكــوادور،
والبرازيل ،وشــيلي ،وبنما ،واألرجنتني،
وكوستاريكا ،وغواتيماال ثم بريطانيا،
فيما تتمسك روسيا والصني بشرعية
مادورو رئيســا وحيدا لفنزويال ،وتؤيد
كل مــن تركيا واملكســيك وبوليفيا
شــرعية مادورو ،الــذي أدى قبل أيام
اليمــن الدســتورية رئيســا لفترة
جديدة من  6سنوات.

الملف األمني

اعتقال شخصين ينتحالن صفة ضابطين وسط بغداد * الطيران يقصف عناصر ارهابية في جبال مكحول

تفجير  68عبوة وتفكيك دار ملغمة في محافظة االنبار* انفجار عبوة صوتية على دار سكنية بقضاء الزبير
بغداد – عملية امنية
كشف مصدر امني في مديرية شرطة
محافظــة بغداد امــس االحد اعتقال
شخصني بعملية امنية ينتحالن صفة
ضابطني وسط العاصمة.
وقال املصــدر إن "مفارز فــوج طوارئ
بغــداد األول  /الســرية الثانية القت
بعملية امنيــة القبض على متهمني
اثنني بإنتحال صفة ضباط برتبة مقدم
واآلخر برتبة رائد وسط العاصمة بغداد
"  ،الفتــا الى ان القــوات االمنية تعلن
بني فترة واخرى عن اعتقال العديد من
املطلوبني بتهم مختلفة
ديالى – استهداف نقطة تفتيش
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس االحد أن احد افراد شرطة النفط

قتــل واصيب اخر بهجــوم لـ"داعش"
على نقطة تفتيش تابعة له في ديالى.
وقال املصــدر ان "عناصــر من داعش
شــنوا هجوما على نقطة تفتي تابعة
لشــرطة النفط في قضــاء بهرز في
ديالــى ،مــا ادى الى مقتل احــد افراد
الشرطة واصابة اخر"  ،مضيفا ان "قوة
امنية طوقــت مكان احلــادث ،ونقلت
اجلثة الى الطــب العدلي واملصاب الى
مستشفى قريب لتلقي العالج".
بابل – اعتقال ارهابي
كشف مصدر امني في مديرية شرطة
محافظــة بابل امس االحــد عن القاء
القبض على مطلوب بتهم االرهاب في
نقطة تفتيش أمنية شمالي احملافظة.
وأضــاف املصدر ان قوة من الشــرطة
باالشــتراك والتعاون مع االستخبارات

وجهاز األمــن الوطني متكنت من القاء
القبــض علــى متهم مطلــوب على
وفق املادة الرابعــة من قانون مكافحة
االرهاب  ،بكمني امني ضمن ســيطرة
الشهيد سالم شنون شمالي احملافظة
 ،بعد مطابقة بياناته الشخصية في
احلواسيب األمنية.
صالح الدين – قصف جوي
اعلن مركز االعالم االمني امس االحد،
ان التحالــف الدولي قصــف عناصر
من تنظيم "داعــش" االرهابي بجبال
مكحول.
وقال املركز ان "طائرات التحالف الدولي
نفــذت ضربــات ناجحة ،اســتهدفت
خاللهــا عناصــر ارهابية مــن داعش
األجرامــي كانوا مختبئــن في جبال
مكحــول وحمرين ضمــن محافظة

صالح الدين"  ،مضيفــا ان "الضربات
نفذت على وفق معلومات استخبارية
دقيقــة ومتابعــة مســتمرة" ،وانها
"جاءت بالتنســيق مع قيادة العمليات
املشتركة".
االنبار – تفجير عبوات
اعلــن الناطق باســم مركــز اإلعالم
األمني امس االحد عن تفجير  68عبوة
ناســفة وتفكيك دار ملغمة في عدد
من مناطق محافظة االنبار.
وقال الناطق العميد يحيى رســول إن
"القــوات األمنية في قيــادة عمليات
االنبــار متكنت مــن تفجيــر  ٦٨عبوة
ناســفة ،كما فككت دارا ملغما  ،في
ً
أيضــا من تفجيــر حزام
حني متكنت
ناســف من مخلفات عصابات داعش
االرهابية ضمــن قاطع املســؤولية"

 ،مضيفــا أن "قيادة عمليــات اجلزيرة
نفذت واجبا لتطهيــر طريق من قاعة
عني األسد اجلوية الى سيطرة العكبة
".
الديوانية – حملة دهم
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
الديوانية امس االحــد ان مفارز امنية
متكنت مــن إلقاء القبــض على عدد
من املتهمني بقضايــا مختلفة وذلك
خالل حملة واسعة قامت بها للبحث
عن املطلوبني وتنفيــذ مذكرات إلقاء
القبــض فيمــا مت اتخاذ اإلجــراءات
القانونية بحقهم.
واضاف املصدر ان دوريات مراكز شرطة
الســنية واملهناوية واحلمزة متكنت من
القبض على عدة متهمني مبواد قانونية
مختلفــة حيــث مت اتخــاذ اإلجراءات

القانونية بحقهــم والتحقيق معهم
في التهم املسندة اليهم.
نينوى – اعتقال ارهابيني
أعلن الناطــق باســم وزارة الداخلية
امس االحد عــن القــاء القبض على
مهرب أســلحة وضبط  5بنادق "برنو"
بحوزته في قضاء تلعفر غربي املوصل
مبحافظة نينوى.
وقــال الناطــق اللواء ســعد معن إن
"مكتب مكافحة إجــرام تلعفر التابع
ملديرية مكافحة اجرام قيادة شــرطة
نينوى ،وبنا ًء على معلومات إستخبارية
دقيقة ،القى القبض على أحد مهربي
األسلحة مع عجلته نوع (كيا حمل) في
منطقة تلعفر غــرب مدينة املوصل"،
مشيرا الى ضبط "(خمسة) بنادق نوع
(برنو) مخفية في جانب العجلة" .

البصرة – انفجار صوتية
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة
البصرة امــس االحد ،بــأن مجهولني
فجروا عبوة صوتية على دار ســكنية
تقع في قضاء الزبير.
وقال املصدر إن "دارا ً ســكنية تقع في
منطقــة ضمــن مركز قضــاء الزبير
تعرضت في ســاعة متأخرة من الليل
الى تفجير عبوة صوتية محلية الصنع
وضعها مجهولــون قرب الــدار" ،وان
"التفجير الذي سمع دويه في مناطق
مجاورة تســبب بأضرار بســيطة في
واجهــة الدار ،وال توجــد أي إصابات" ،
الفتا الى أن "القــوات األمنية تواجدت
في محــل احلــادث ،وفتحــت حتقيقا ً
لكشــف مالبســاته والتعــرف على
هويات اجلناة".
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ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺥ ﺗﺤﺘﻔﻞ

ﺍﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ  28 :ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺮﻭﺿﺎ

ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻦ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺷﺎرﻛﺖ داﺋﺮة ﺻﺤﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﻜﺮخ ﻓﻲ اﳊﻤﻠﺔ
اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻼﻫﺎﻟﻲ
ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟﻴــﻮم اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﲔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪاﺋﻖ ﻣﺘﻨــﺰه اﻟﺰوراء واﻟﺘــﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻼء اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻌﻠﻮان
ﲟﺸــﺎرﻛﺔ داﺋــﺮة ﺻﺤــﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓــﺔ وﺑﻴﻨﺖ
ﻣﺪﻳﺮة ﺷــﻌﺒﺔ اﻻﻋﻼم ﻓﻲ داﺋﺮة ﺻﺤﺔ ﺑﻐﺪاد
اﻟﻜﺮخ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﻴﺎم ﺻﺒﺎر ﺳﺒﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻠﻘﺎﺣــﺎت وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
أﻃﻔﺎﻟﻬــﻢ واﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﳉــﺪول اﻟﺘﻠﻘﻴﺤﻲ
ﻟﻬﻢ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻔــﺮق اﻟﺘﻠﻘﻴﺤﻴﺔ اﳉﻮاﻟﺔ
واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﺸــﻴﺮة إﻟﻰ ان اﳊﻤﻠﺔ ﺟﺎءت اﻳﻀﺎ
ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺸــﺎﺋﻌﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﺣﺪ
اﻟﻘﻨــﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ وﻟﻄﻤﺌﻨــﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎن
اﻟﻠﻘﺎﺣــﺎت أﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻣﺼــﺎدر ﻋﺎﳌﻴﺔ رﺻﻴﻨﺔ
وذات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳــﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
وﲢﺼﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻣــﺮاض اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻣﻮﺿﺤﺘﺎ
ان اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻔﻮﻟــﺪرات واﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﳉﺎﻧﺐ .

ﺣﻤﻼﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻜﻚ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴــﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪ
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت واﺳــﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻷﺑﻨﻴﺔ واﳋﻄﻮط ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  .وﻗﺎل
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺳﻼم ﺟﺒﺮ ﺳﻠﻮم ﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺗﻴــﺮة واﺣﺪة ﻻﻋﻤــﺎر وﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻨﺎﻳﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻗﻄــﺎر اﻟﺒﺼﺮة وﺑﻨﺎء دار اﺳــﺘﺮاﺣﺔ
ﻟﺴــﻮاق اﻟﻘﻄــﺎرات واﻟﺴــﻴﺎرات وﺗﻮﺳــﻴﻊ
اﳋﻄﻮط داﺧﻞ اﳌﻮاﻧﻲء ﺣﻴــﺚ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ
ﺑﲔ اﻟﺴــﻜﻚ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ  ،وﺑﺎﺷــﺮت
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺿﻤﻦ اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﺴــﻠﻢ
دار اﻻﺳــﺘﺮاﺣﺔ  .واﺷــﺎر اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم اﻟﻰ
إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻜﺸــﻮﻓﺎت ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺣﻤﻠﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ داﺧﻞ ﻣﻴﻨﺎء ام ﻗﺼﺮ
اﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ ﻟﺮﺑﻂ ﻣﺴــﺎرات اﳋﻄﻮط اﳉﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ  27و  28ﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ
اﳊﺎوﻳﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎرات
.وﺗﺎﺑﻊ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون ﻣﺸــﺘﺮك ﺑﲔ
ادارة اﳌﻮاﻧﻲ واﻟﺴــﻜﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ واﻧﺸﺎء
ﺧﻄــﻮط ﻋﻠــﻰ رﺻﻴﻔﻲ 7و 8ﺑﺈﺷــﺮاف ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷرﺻﻔﺔ
ﺑﻘﻀﺒﺎن ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻮع  UIC 60وﲢﻤﻴﻞ اﻟﻜﻤﻴﺎت
ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻗﻄﺎر اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ام ﻗﺼﺮ
اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .

ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﻃﺮﺍﺋﻖ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺧﺘﺘﻤﺖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺼــﺮة دورة ﻃﺮاﺋــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﺮﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺘﻲ اﻗﺎﻣﻬﺎ ﻗﺴــﻢ ﺷــﺆون
اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  /ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ  ،وذﻟــﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻘــﺪﱘ اﳌﻬﺎرات
واﳋﺒﺮات ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﺟــﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم
اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل .
واوﺿــﺢ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ان اﻟﺪورة ﺷــﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ  ٦٥ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ رﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل ﻓﻲ
اﻟﺒﺼﺮة ﰎ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻦ ﺣﻮل اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﻬﺞ
اﶈﻮﺳﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻬﺎرات واﳋﺒﺮات ﻟﻸﻃﻔﺎل
وﺗﻔﻌﻴــﻞ دور رﻳــﺎض اﻻﻃﻔﺎل أﻳﻀــﺎ ﹰ ﻟﺘﻜﻮن
ﺑﻴﺌــﺔ ﺟﺎذﺑﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﻻﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻘﺪم اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل .
ﻫﺬا وﺗﻌﺪ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺼــﺮة اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل
واﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم ﺗﺮﺑﻴﺎت اﻟﻌﺮاق
 ،ﺣﻴــﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد رﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل اﳌﺸــﻤﻮﻟﲔ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠روﺿﺔ  ،ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺪارس
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺣــﻞ اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺑﺘﺪاﺋــﻲ وﳉﻤﻴــﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ٢٦٥
ﻣﺪرﺳــﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة

ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻛﺸــﻔﺖ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﱘ
 28ﺷــﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺮوﺿﺎ ﻟﺸﺮاء
اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت وﲢﻮﻳﻠﻬــﺎ اﻟــﻰ ﻃﺎﻗﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻨﺎﺷﺪة اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺠﻤﻟﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻀﺮورة اﻻﺳــﺮاع
ﺑﺤﺴﻢ اﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳋﺪﻣﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻗــﺎل ﻣﻌــﺎون ﻣﺪﻳﺮ داﺋــﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﺨﻤﻟﻠﻔــﺎت اﻟﺼﻠﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ
وﺳــﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻﺤﻔﻴــﺔ  ،ان »اﻻﻣﺎﻧــﺔ ﺗــﺪرس
اﻟﻌــﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ  28ﺷــﺮﻛﺔ
اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺸــﺮاء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ
اﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﺎﺷــﻔﺎ ﻋﻦ
ﻣﻨﺎﺷــﺪة اﻻﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻀــﺮورة اﻻﺳــﺮاع ﺑﺎﺣﺎﻟﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ
ﺗﺮﺷــﻴﺢ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺒﺎت ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت«.
واﺿــﺎف ﻣﻌــﺎون اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم ان
»اﻟﻌﺮوض اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺸــﻤﻞ
ﺛﻼﺛﺔ اﺷــﻜﺎل اﻻول ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ 2000
ﻃﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﺧﻤﺴــﺔ
اﻻف ﻃــﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض
اﻻﺧﻴــﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﺜﻤﺎر
ﺟﻤﻴــﻊ ﻧﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘــﺮاوح ﺑــﲔ  9 – 8اﻻف ﻃﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻐﺪاد ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ«.
وﺑــﲔ ﻋﺒــﺪ اﻻﻣﻴــﺮ ان »اﻟﻬــﺪف
ﻣــﻦ اﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄــﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻰ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ،ﻫــﻮ ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻻﻣﻮال
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﺷــﻬﺮﻳﺎ ﻟﻄﻤﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  250ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت
ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﳌﻮﻗﻌﻲ اﺑﻮ
ﻏﺮﻳﺐ واﻟﻨﺒﺎﻋﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴــﺘﻘﺒﻼن
ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﻻف ﻃﻦ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺐ
اﻟﺘﻠﻮث واﻧﺘﺸــﺎر اﻻﻣﺮاض واﻻوﺑﺌﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗــﺪ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﻄﻤﺮ
اﻟﺼﺤﻲ«.
واﻛــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻻﻣﻴــﺮ ان »اﺣــﺪى
اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﺸــﺮاء

ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ 3
ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻭﻝ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
 2000ﻃﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ 5
ﺍﻻﻑ ﻃﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 9 – 8
ﺍﻻﻑ ﻃﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺴﺪ
ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻜﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق »ارﺷﻴﻒ«
اﻟﻄــﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﲟﺒﻠﻎ
ﺧﻤﺲ دوﻻرات وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﻨﺘﺠــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺑـ  4.5ﺳــﻨﺖ ﻟــﻜﻞ ﻛﻴﻠــﻮ واط ،
ﻓﻲ ﺣــﲔ ﺗﺸــﻴﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻰ
اﺳــﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻴﻠﻮ واط ﻣﻦ دول اﳉﻮار
ﺑـ  11ﺳﻨﺘﺎ ،ﻣﻔﺼﺤﺎ ﻋﻦ ان اﻻﻣﺎﻧﺔ
اﻋﺪت ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳉﻬﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﻫﻲ :ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
وﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌــﺔ اﳌﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ
وﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ
 ،واﳉﺎﻧــﺐ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ،واﺧﺘــﺰال
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ
اﻻﻟﻲ واﻟﺒﺸﺮي«.
واردف ﻣﻌــﺎون ﻣﺪﻳﺮ داﺋــﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﺨﻤﻟﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد،
ان »اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻌﺪة ﻟﻼﺣﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻳﻀﺎ ﺿﺮورة اﻧﻌﺪام ﻧﺴــﺐ اﻟﺘﻠﻮث،

واﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻄﺮق اﳌﺜﻠﻰ ﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻻﺳــﺘﺨﺮاج ﻏــﺎز اﳌﻴﺜﺎن
اﳌﻮﻟﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻻﻓــﺎدة ﻣــﻦ اﳌﺘﺒﻘــﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺴﻤﺎد وﻋﻠﻒ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت«.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻐﺪاد
ﺗﻌــﺪ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺼﺪارة ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
أﺳﻮأ اﳌﺪن اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺻﺪرﺗﻪ »«Mercer
وﻫــﻲ واﺣﺪة ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ ﺷــﺮﻛﺎت
اﺳﺘﺸــﺎرات اﳌﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﲡﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺤﺚ
ﻓﻲ  450ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻋﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،ﻓﻲ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺟﻮدة اﳊﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ »اﻻﺳــﺘﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳉﺮﳝﺔ وﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن«..

واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »أﻧﻈﻤﺔ ﺻﺮف
اﻟﻌﻤــﻼت واﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ…«
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﻓﺮ وﺳــﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﰎ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳉﻮاﻧﺐ
اﻟﻄﺒﻴــﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض
اﳌﻌﺪﻳــﺔ ،وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﻴــﺎه اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
وﺗﻠﻮث اﻟﻬــﻮاء  ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﺄﺛﻴــﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟــﻮدة اﳊﻴﺎة ﻓﻲ
اﳌﺪن ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﻌﺎﻳﻴــﺮ اﳌﺘﺒﻌﺔ
ﻓﻴــﻪ ،وﺗﻮاﻓﺮ اﳌــﺪارس اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﳌــﺪن اﻟﺘﻲ ﲤﺖ دراﺳــﺘﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﻞ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء واﳌﻴــﺎه واﻟﻨﻘــﻞ اﻟﻌﺎم

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ أوﺑﺌﺔ ،ﻓﻬﻰ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﺳﻮأ.
وأﺿﺎﻓــﺖ ﺑﺸــﺮى ،ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد أﺻﺒﺤﺖ
ﺷــﻴﺌﹰﺎ ﻛﺎرﺛﻴــﺎ ،ﻓﺎﳌﺴــﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ
ﺗﺴــﺘﻐﺮق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳــﺎﻋﺔ ،وﻫﺬا
ﺷﻲء ﻣﺮﻫﻖ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﹰ وﻧﻔﺴﻴﺎ ﹰ وﺻﺤﻴﺎﹰ،
وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﳌﻨﺎزل واﶈﻼت ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻷﻫﺎﻟﻲ
ﺑﺘﻘﺴــﻴﻢ ﺣﺪاﺋﻖ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ واﻟﺒﻨﺎء
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮ
اﻷﻣﺮ اﻟــﺬي أدى إﻟﻰ زﺣــﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻜﺪس اﻟﺸــﺪﻳﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﺴﺪ
اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ
ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ أو اﻟﺮؤﻳﺔ
اﳌﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻨﻈــﺮ واﻟﻨﻔﺲ ،ﻛﻞ ﻫﺬا
أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد.

وازدﺣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺑﺸــﺮى
اﻟﻌﺒﻴﺪي ،اﻟﻨﺎﺷــﻄﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن ﺳﻮء
اﳋﺪﻣﺎت وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ  ،أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﻟﻮﺿــﻊ ﺑﻐﺪاد ﻛﺄﺳــﻮأ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻬﺎ  ،وﺗﺎﺑﻌــﺖ اﻟﻌﺒﻴﺪي أن ﺑﻐﺪاد
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﻧــﻲ واﻧﻬﻴﺎر اﳋﺪﻣﺎت
واﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻌﺸــﻮاﺋﻴﺎت،
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﻓﻬﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
أﺳــﻮأ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻌﻴﺶ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓــﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﺗﺘﺮاﻛﻢ
ﺗﻠﻚ اﻷﻛﻮام ﻋﻠﻰ ﺷــﻜﻞ ﺗﻼل ،وﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻈﻘﺔ ﺑﺨــﻼف »اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﳋﻀــﺮاء« ﻃﺒﻌــﺎ ﹰ إﻻ وﺑﻬﺎ ﺗﻼل ﻣﻦ
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻢ ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﳉﺮاﺛﻴﻢ وﻣﺎ

»ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ« ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﻮاﺻــﻞ اﳌــﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺘﺤﻜــﻢ اﻋﻤﺎل اﻋﺎدة ﻣﺤﻄﺎت
ﺟﻨﻮب وﻏﺮب اﳌﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ .
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﻋﻤﺎل ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺑﺪاﻟﺔ
 ipx500ﻓــﻲ ﻣﺤﻄــﺔ اﳌﻨﺼﻮر
اﳉﺪﻳــﺪة وذﻟﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺒﺪال ﻛﺎرت
 SLU16واﺟﺮاء ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات
اﳉﺪﻳﺪة وﻧﺼﺐ وﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻗﻨﻮات
ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻮﺟﻴــﺔ  PLC4WNﺑﲔ
ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺣﻤﺎم اﻟﻌﻠﻴﻞ واﳌﻨﺼﻮر
اﳉﺪﻳﺪة وﺗﺸــﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﻋﺒﺮ

اﺟﻬﺰة ﻣﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ . PL
ﻛﻤــﺎ اﺳــﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﺟﺮاء
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت واﶈﺎوﻻت ﻟﻐﺮض ﻧﻘﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت  RTUﻣﺤﻄــﺔ ﺣﻤﺎم
اﻟﻌﻠﻴــﻞ اﻟــﻰ ﻣﺤﻄــﺔ اﳌﻨﺼﻮر
اﳉﺪﻳــﺪة وﺟــﺮى اﻳﻀــﺎ ﹰ ﻓﺤﺺ
وﺻﻴﺎﻧــﺔ وﺑﺮﻣﺠــﺔ ﺟﻬــﺎز ﻣﺎزج
 PMXوﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻐﺮض ﺗﺄﻣﲔ اﻻﺗﺼﻼت ﻋﺒﺮه  ،ﻛﻤﺎ
ﰎ ﻓﺤﺺ وﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻋﻄﻞ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﻣﺤﻄﺔ
اﳋﺰن ﺑﺎﻟﻀﺦ ﻋﺒﺮ اﺟﻬﺰة اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴــﺔ  NSD61واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ

ﻗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺤﺎﺳــﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺟﻬﺰة
 KTIوﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻛﺎرت ﻋﺎﻃﻞ . G3EQ
وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﺼﻠﻴــﺢ ﺟﻬﺎز ﻣﻮﺟﻲ
رﻗﻤــﻲ  PLﻳﺮﺑﻂ ﺷــﺮق اﳌﻮﺻﻞ
 400ك.ف ﻣــﻊ ﻣﺤﻄــﺔ اﻟﺴــﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﻌﻄﻞ
ارﺳــﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻬــﺎز RTU
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﺴــﻚ 132ك.ف ﻋﺒﺮ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﺮق اﳌﻮﺻﻞ وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻬﺎ وﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
ﺷﺮق اﳌﻮﺻﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮﺿﺎء
وﺟﺎﻫــﺰة ﻻرﺳــﺎﻟﻬﺎ اﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ

ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺟــﺮى اﺳــﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت
اﳌﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻏﺮب اﳌﻮﺻﻞ
400ك.ف ﻟﺒﻌﺾ اﺟﻬﺰة اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة
ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮض اﳉﻬﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻲ اﶈﻄــﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺿﺮار  ،وﰎ
اﻳﻀﺎ رﺑﻂ ﻣﺼﺎﺋــﺪ ﻣﻮﺟﺎت WT
ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻴﺰ  Sاﻟﻮﺳــﻄﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻧﻴﻨﻮى  ،وﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﶈﻄﺘﲔ
ﺑﺪأت اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﺟﻬﺰة ﻣﻮﺟﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ PL

ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﻭﻛﺴﺠﻴﻦ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﲤﻜﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺣــﺪى ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﳌﻌﺎدن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻌﻤــﻞ اﻻوﻛﺴــﺠﲔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ دام  6اﻋﻮام.
واوﺿــﺢ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﺣﻴــﺪر ﻃﺎﻫﺮ ﺟﺎﺳــﻢ ان ﻣﻌﻤﻞ
اﻻوﻛﺴــﺠﲔ ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﺎﻣﻞ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ذات ﻣﻨﺸﺄ
اﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻳﻌﻤــﻞ ﺑﻄﺎﻗــﺔ )(100
اﺳــﻄﻮاﻧﺔ اوﻛﺴــﺠﲔ ﻳﻮﻣﻴــﺎ

ﺗﻘـﺮﻳﺮ

ﺳــﻴﻤﻨﺲ  40Wattو 50Wattﻣﻦ
ﺟﻬﺔ اﳌﻨﺼﻮر واﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻏﺮب اﳌﻮﺻﻞ 400ك.ف
اﳌﺘﻀﺮرة  ,اﻣﺎﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺣﻤﺎم
اﻟﻌﻠﻴﻞ ﻓﻘــﺪ ﰎ ﺗﺴــﻠﻴﻚ ﻗﺎﺑﻠﻮ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﻮل  75ﻣﺘﺮا.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ اﳒــﺰت اﳌــﻼﻛﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻟﻨﻘــﻞ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﺋــﺮة اﳌﺬﻛﻮرة ,اﻋﻤﺎل
ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺳــﻴﻄﺮة اﺷــﺮاﻓﻴﺔ
ﶈﻄــﺔ اﻟﻘﺎدﺳــﻴﺔ 400ك.ف ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺳــﻴﺮﻓﺮات ﻋﺪد )(2
ﻣــﻊ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺷﺎﺷــﺔ وﺟﻬﺎز ال

)) . RTUﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﳌﻮﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴــﺎرﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ ﻣﺴﺎر
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ  Wirelessوﻣﺴــﺎر
ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ  optical ﬁberوﻧﺼﺐ
 upsﻋــﺪد ) (2ورﺑــﻂ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ  full redundantوذﻟﻚ
ﻟـــﻀﻤﺎن اﺷﺘﻐﺎل اﳌﻨﻈﻮﻣـــﺔ
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﺣﺪ اﳌﺴﺎرات
او ﺗﻮﻗـــﻒ اﺣﺪ اﻟﺴــﻴﺮﻓﺮات او
اﻧﻘﻄـﺎع اﻟﺘﻴـــﺎر اﻟـﻜـﻬﺮﺑـﺎﺋﻲ
وﺗـﻢ اﻛﻤـــﺎل وﺑـﻨـــﺎء ﻗـﺎﻋﺪة
اﻟﺒـﻴـﺎﻧـــﺎت ﻟﻠـﻤـﺤـﻄـﺔ ﻋﻠﻰ
وﻓـــﻖ اﻟـﻨـــﻘﺎط اﻟـﻘﻴﺎﺳـﻴـﺔ
اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﻓﻲ اﻟـﻮزارة.

وﲟﻌﺪل ﻋﻤﻞ ﻳﻮﻣﻲ ) (10-8ﺳﺎﻋﺎت
 ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳒﺤﺖ ﻓﻲ
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﺳــﻨﺎم اﻻﻳﺮاﻧﻴــﺔ ﺑﺄﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ
اﻻﺟﺰاء ﻛﺎﻟﻔﻼﺗﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻏﺎز اﻻوﻛﺴــﺠﲔ اﳌﻨﺘــﺞ وزﻳﺎدة
ﻧﻘﺎوﺗﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ).(99,9%
واﻛﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻤﻞ
وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ وﺳــﺪ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺸــﺮﻛﺔ وﺗﺴــﻮﻳﻖ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﺎج اﻟــﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻻﺧﺮى
ﻛﺸــﺮﻛﺎت اﻻﺳــﻤﺪة اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
واﳌﻮاﻧــﺊ وﺷــﺮﻛﺔ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ

اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﳌﺼﺎﻓﻲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ.
واﻓﺼﺢ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ان ﺷﺮﻛﺔ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﺮاﺋﺪة ﻓــﻲ اﻋﻤــﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻊ وﻧﺼﺐ اﳌﻌﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﻧﺎﺑﻴﺐ
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻧﺸﺎء اﳉﺴﻮر اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
وﺗﺸﻴﻴﺪ اﻻرﺻﻔﺔ واﻟﺰوارق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
وﺧﺰاﻧــﺎت اﻟﻨﻔــﻂ واﳌﻀﺨــﺎت
اﻟﻌﺎﺋﻤــﺔ وﻗﺪ ﻧﻔــﺬت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﻬﻤﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ.

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
وﻗﻊ وزﻳﺮ اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳــﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﹰ
ﺑﻨﻜﲔ رﻳﻜﺎﻧﻲ ﻋﻘﺪ
اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺴﺮ اﳌﻮﺻﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺟﺴﺮ
اﳊﺮﻳﺔ( ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ،ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
ﻗﺮض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟــﻲ اﻟﻄﺎرئ وﺑﻜﻠﻔﺔ
ﲡﺎوزت ) (10ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر  .وذﻛﺮ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻓﻲ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘــﺪه ﲟﻘﺮ اﻟﻮزارة
اﻧﻪ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮزارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺳﻴﺘﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻋﻤﺎل اﳌﺸﺮوع ﺑﺄﺷــﺮاف داﺋﺮة اﻟﻄﺮق
واﳉﺴــﻮر ﺧﻼل اﻻﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﳒﺎزه ﻋﻠــﻰ وﻓﻖ اﳌﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺿﻤﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﶈﺪدة
ﺑﻮاﻗﻊ ﺳــﻨﺔ واﺣﺪة .واوﺿﺢ اﻟﻮزﻳﺮ ان

ﻟﻠﺠﺴــﺮ اﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓــﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﺳــﻮاق وﻏﻴﺮﻫﺎ
وﻓﻚ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت
وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﺷــﺮق اﳌﻮﺻﻞ
وﻏﺮﺑﻬﺎ ﻛﻮﻧــﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠــﻰ ﻧﻬﺮ دﺟﻠﺔ
وﻳﺮﺑــﻂ ﺣــﻲ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴــﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮﻛــﺰ اﳌﺪﻳﻨــﺔ )ﺑﺎب
اﻟﻄــﻮب( .وأﻛﺪ اﻟﻮزﻳــﺮ ان ﻣﻦ اوﻟﻮﻳﺎت
واﻫﺘﻤﺎﻣــﺎت ﻋﻤﻞ اﻟــﻮزارة ﻫﻲ اﻋﺎدة
اﻋﻤﺎر اﳌﻮﺻــﻞ ﺑــﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳــﻴﺔ وﺑﻨﻰ ﲢﺘﻴﺔ وﻃﺮق
وﺟﺴــﻮر ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﺜﻴﺚ وﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻷﳒﺎز ﻣﺎ ﳝﻜﻦ
اﳒــﺎزه ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﺴــﻌﻰ اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ

ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳉﺴﻮر ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ

 2019وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ او
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﲤﻮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ واﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻻﺧﺮى ﻹﻋﻤﺎر
اﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳉﺴــﻮر واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ
واﻟﻄﺮق اﳌﻮﺟﻮدة ﻓــﻲ اﳌﻮﺻﻞ واﻳﺠﺎد
ﺧﻄــﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻊ
ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻣﺎر داﺧﻞ اﳌﻮﺻﻞ واﻻﺳــﻬﺎم
ﻓﻲ وﺿﻊ اﺨﻤﻟﻄﻄــﺎت واﻟﺒﺪء ﺑﺄﻋﻤﺎرﻫﺎ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻮدة اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
وﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ او اﻟﻘﺮى
واﻻﻗﻀﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﳌﺪﻳﻨــﺔ اﳌﻮﺻﻞ
 .ﻳﺬﻛــﺮ ان ﺟﺴــﺮ اﳌﻮﺻــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰎ
اﻧﺸــﺎؤه ﻋﺎم  1958ﺑﻄــﻮل  340ﻣﺘﺮا
وﻋﺮض اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﻣﺘﺮا ﺑﻮاﻗﻊ  9اﻣﺘﺎر
ﻃﺮﻳــﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت و 3,30ﻟﻠﻤﻤﺎﺷــﻲ
ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ .ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ
ﺗﺸــﺮف داﺋﺮة اﻟﻄﺮق واﳉﺴــﻮر ﻋﻠﻰ

ﻣﺸﺮوع اﻋﺎدة اﻋﻤﺎر ﺟﺴﺮ اﻟﺼﻘﻼوﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘــﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻻﻧﺒﺎر
ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺮض اﻟﻄﺎرئ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ اﳒﺎز ﺑﻠﻐﺖ  92%ﺑﻌﺪ
ان ﺗﻌﺮض اﳉﺴــﺮ اﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﻫﺎﺑﻴﺔ
ادت اﻟــﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟﻔﻀﺎءات
واﻻﻋﻤﺪة واﻟﺪﻋﺎﻣﺎت.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ازاﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎءات
اﳌﺪﻣــﺮة ) (6,9,10,11وﺗﻜﺴــﻴﺮ
اﻟﺪﻋﺎﻣــﺎت اﳌﺘﻀــﺮرة ) (9,10وﻗﺒﻌﺎت
اﻻﻋﻤﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻜﺴﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺴﺎدﺳــﺔ وﻗﺒﻌﺔ اﻻﻋﻤــﺪة وﺻﻮﻻ
اﻟﻰ اﳋﺮﺳــﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺻﺐ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻣﺴــﻠﺤﺔ ﻟﻘﺒﻌــﺔ اﻟﺮﻛﺎﺋــﺰ ﻟﻠﻤﺤﻮر
اﻟﺴــﺎدس وﻗﺒﻌﺎت اﻻﻋﻤﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎور )
 (10,9,6وﲡﻬﻴﺰ وﻧﺼﺐ اﻟﺮواﻓﺪ ﻟﻠﻔﻀﺎء
اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻋﺪد  9رواﻓﺪ وﺻﺐ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺳﻄﺢ اﳉﺴﺮ ..

اعالن

االثنني  4شباط  2019العدد ()4109
(Mon 4 Feb 2019 issue (4109

5

6

االثنني  4شباط  2019العدد ()4109

)Mon. 4 Feb. 2019 issue (4109

مباحثات أميركية كورية
شمالية في بانمونغوم
تحضيرا للقمة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت وكالة «يونهاب» أن الواليــات املتحدة وكوريا
الشــمالية ســتعقدان اجتماعا للتحضير للقمة
الثانية بني زعيمــي البلدين في قرية بامنونغوم على
احلدود بني الكوريتني.
ونقلــت وكالة «يونهــاب» عن مصدر دبلوماســي
أن «موعــد ومكان املفاوضات لم يتــم اإلعالن عنه
بعد ،لكــن بامنونغوم تعــد املكان األكثــر احتماال
للمفاوضات».
ورجحت الوكالة ،أن تبدأ محادثات التحضير للقمة
اليوم االثنني ،حيث سيشــارك عن اجلانب األمريكي
فيهــا املمثل اخلــاص للواليات املتحدة لــدى كوريا
الشمالية ستيف بيغن.
ورجح مصدر آخر للوكالة أن تســتمر املباحثات بني
اجلانبــن أكثر من يوم ،وأن هناك العديد من القضايا
التي حتتاج البحث قبل القمة.
وكان الرئيس األمريكــي دونالد ترامب قد التقى في
الـ 18من يناير في واشــنطن نائــب رئيس اللجنة
املركزية حلزب العمال في كوريا الشمالية ،كيم يونغ
تشول.ومت اإلعالن عن قمة ثانية ستعقد بني الواليات
املتحدة وكوريا الشمالية دون حتديد مكانها وزمانها.

استراليا تعلن نقل آخر
الالجئين األطفال من جزيرة
في المحيط الهادئ
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس الوزراء األســترالي ســكوت موريسون
امس األحــد أن آخر الالجئني األطفــال املتبقني في
جزيرة ناورو في احمليط الهادئ سيتم نقلهم إلى دول
أخرى ،بعد أن تعرضت سياسة حكومته جتاه طالبي
اللجوء النتقادات حادة.
وحتتجز أســتراليا املهاجرين غيــر القانونيني الذين
يحاولــون الوصول إليها بالقــوارب في مراكز خارج
أراضيها كجزء من سياستها الصارمة الهادفة إلى
ردع أي طالبي جلوء محتملني.
لكن حكومــة كانبيرا تعرضت لضغــوط محلية
ودولية متزايدة لنقل األطفــال احملتجزين في مراكز
االحتجــاز املقامة على جــزر خــارج أراضيها ،بعد
معلومات عن مشاكل صحية خطيرة.
وقال موريســون في بيان مشــترك مع وزير الهجرة
ديفيــد كوملــان إ ّن «كل األطفال طالبــي اللجوء مت
نقلهــم اآلن مــن نــاورو أو متت معاجلــة طلباتهم
(اللجــوء) وأصبح لديه مســارا واضحــا بعيدا عن
اجلزيرة».
ّ
وأكد موريســون أنه حني وصل إلى السلطة في آب/
أغسطس الفائت كان هناك  109أطفال في اجلزيرة.
واضــاف «حاليا هناك أربعة أطفال فقط من طالبي
اللجوء في ناورو ،متت املوافقة على توجههم جميعا
إلى الواليات املتحدة مع عائالتهم».
وتقول كانبيرا إ ّن هذه السياســة تشكل عامل ردع
ملهربي البشــر وتنقذ حياة الكثيرين بعد أن أوقفت
تدفق مراكب الالجئني على شواطئ البالد.
وأظهرت اســتطالعات للــرأي أن عــددا كبيرا من
األســتراليني يريدون أن يتم جلب بقية األطفال من
ناورو ،لكنهم منقسمون بشــأن مسألة استقبال
باقي الالجئني في أستراليا.
وتلقى سياســة االحتجاز القاســية خارج األراضي
األســترالية تأييدا في أوســاط قاعدة موريســون
الشــعبية اليمينيــة التي يحتاج إليها لكســب
الدعم املتراجع في البرملان قبيل االنتخابات الوطنية
املرتقبة بحلول أيار.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

فيما األحزاب تطلع على مسودة البيان الوزاري

الحريري للصحفيين :التحديات كبيرة وليس بامكاننا اضاعة حتى يوم واحد
متابعة ـ الصباح الجديد:
أمل رئيــس احلكومــة اللبنانية
سعد احلريري ان « يشهد مجلس
الــوزراء تعاونا كبيــرا ً وان يكون
متضامنا فــي اتخــاذ القرارات
املهمة املطلوبة»
وتوقع في دردشة مع الصحافيني
بعد انتقاله الى السراي الكبيرة
«اقــرار البيان الوزاري بســرعة»،
نافيــا «ان تكــون هنــاك بنــود
خالفيــة فيــه ،لكنه ســيكون
مشابها للبيان الوزاري للحكومة
الســابقة وســيتضمن كل
االصالحــات الضرورية املطلوبة،
في مؤمتر «سيدر» وغيرها».
واعتبر «ان اكبر مشكلة تواجهها
الدولة هي مبلــغ البليوني دوالر
الذي يُصرف على الكهرباء حاليا
وعلينــا ان نبذل ما في وســعنا
لتقليــص عجز املوازنة بنســبة
واحد في املئة من نســبة العجز
الى الناجت احمللي خالل الســنوات
اخلمس املقبلة الرساء االستقرار
املالي».
والى اي مدى ستنتقل االشكاالت
التي سبقت تشــكيل احلكومة
الى داخلها؟ اجــاب« :الوضع في
البلد ال يســمح ان نتوقف عند
املشــاكل املوجودة بني االحزاب.
بالطبع هناك منافســة حزبية
وهي مشــروعة ،لكــن من غير
املشــروع ضرب مصالــح الناس
بســبب خالفات سياسية .لقد
تأ ّلفت احلكومة االن واســتغرق
تشكيلها وقتا هذا صحيح ،لكن
هذا االمر قــد يكون طبيعيا بعد
مرحلة شهدت غيابا لالنتخابات
النيابية على مدى تســعة اعوام
وبرأيــي اننــا سنشــهد تعاونا
كبيرا ً ومجلس الوزراء ســيكون
متضامنــا في ما بينه وان شــاء
اهلل يــدرك الــوزراء ان التحديات
كبيرة وان ليس بامكاننا اضاعة
الوقت وال حتى يوم واحد».
ولفــت احلريري الى ان مســودة
جهــزت ،وهم
البيــان الــوزاري ّ

اعتبر الحريري «ان الفساد
ليس له طائفة» ،موضح ًا
«ان سبب الغاء وزارة
مكافحة الفساد الن اصبح
لدينا قانون لمكافحة الفساد
ولحماية الذي يوشي عن
الفاسد ،وفي مجلس النواب
سيتم اقرار قانون انشاء
الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد ،وفي كل دول العالم
لديها مثل هيئات كهذه،
انما المشكلة عندنا اننا نقوم
بإنشاء الهيئات دون تفعيلها

احلريري

يطلعــون عليهــا االن واظن ان
اليوم االثنــن او الثالثاء يجب ان
ننتهي من هذا املوضوع بسرعة».
ومبــا في ذلــك البنــود اخلالفية
ومســألة الســاح؟ قــال« :ال
توجد بنــود خالفية ،هناك النص
الــذي كان موجودا ً في الســابق
سنعتمده وســنضع في البيان
ايضا كل االصالحات».
وعــن ابــرز التحديــات التــي
ســتواجهونها فــي احلكومــة،
اجــاب« :موضوع اقــرار املوازنة.
اكبر مشكلة نواجهها اليوم هي
مبلغ البليوني دوالر الذي يصرف
علــى الكهرباء وهــو ليس هدرا ً
كمــا يعتقد البعــض الن الهدر
احلقيقــي ان ال نقوم مبعاجلة هذا
املوضــوع وحله بإنشــاء معامل
في سلعاتا والزهراني واجلية كما
فعلنا في دير عمار».
وعــن موقفه ازاء قــرار اخلارجية

االميركية االخيــر املتعلق بوزارة
الصحــة ،اجــاب« :هــذا القرار
تبلغنــاه منــذ زمن وصــدر في
مناسبات عدة».
وعندما قيل له كيف ســيطبق
املوقــف االميركي علــى االرض،
ّ
يشــكل احراجــا؟ اجاب:
وهــل
ســبب احراجــا وهــذا
ي
ال
«كال،
ُ
ّ
الــكالم يندرج في اطــار الكالم
الــذي يقولونه دائمــا عن «حزب
اهلل» .لديهــم قوانني صدرت في
هــذا االطــار وال اظــن ان «حزب
سيسخر
اهلل» او نحن او اي احد
ّ
وزارته حلســاب حزبه السياسي.
هناك الكثير من الــوزارات التي
تسلمتها احزاب ،فهل هذا يعني
انها ســتصبح حكــرا ً عليها؟
فالوزير هو وزير لكل لبنان ولكل
اللبنانيــن ووزيــر الصحة قال
هذا الــكالم في اول كالم له بعد
تسلمه الوزارة».

وعمــا اذا كان يتخــوف علــى
املســاعدات الدوليــة لــوزارة
الصحة ،اجــاب« :ال اظــن ،فاذا
كانــت االمور واضحة وشــفافة
وســارت على الطرق التي نعمل
بهــا في وزارة الصحــة وفي كل
الــوزارات فلــن يواجــه احد اية
مشكلة .وما دام املواطن هو الذي
يســتفيد من هذه الوزارة فلماذا
يعترض احد علــى ذلك؟ املواطن
اللبنانــي الــذي يعانــي مرضا
مستعص هو مواطن لبناني الى
اي حزب انتمى».
وعن صحة الودائع اجلديدة للبنان
قــال« :لننتهــي اوال من صياغة
البيان الوزاري الذي ي ُ ّ
شكل اولوية
عنــدي .كل االصالحات التي نص
عليها مؤمتر «سيدر» اضافة الى
اصالحــات اخرى واقــرار موازنات
جديدة بدءا ً مــن العام  2019وما
بعده خــال الســنوات اخلمس

املقبلة وتقليص نســبة العجز
من الناجت احمللي واحــد في املئة،
يُ ّ
شكل اساسا الرساء االستقرار
املالي في البلــد ،الن ال ميكننا ان
نكمل بالطريقة احلالية».
وعما اذا ســتكون هناك قرارات
قاسية ،اجاب« :القرارات القاسية
ليست قاسية ،نحن نواجه ازمة
الن الــواردات اقل مــن املداخيل،
وهذا ما يسبب عجزاً ،علينا اتخاذ
قرارات وبالطبــع لن تكون ابدية،
بل اســتثنائية وموقتة بســبب
االزمة التي تعترضنا».
واعتبر احلريري «ان الفســاد ليس
له طائفة» ،موضحا ً «ان ســبب
الغــاء وزارة مكافحة الفســاد
الن اصبح لدينــا قانون ملكافحة
الفساد وحلماية الذي يوشي عن
الفاســد ،وفي مجلــس النواب
سيتم اقرار قانون انشاء الهيئة
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد،

وفــي كل دول العالم لديها مثل
هيئات كهذه ،امنا املشكلة عندنا
اننــا نقوم بإنشــاء الهيئات دون
تفعيلها».
وكان الرئيس احلريــري وصل الى
الســراي الكبيرة ظهــراً ،حيث
اقيم له اســتقبال رســمي في
الباحة اخلارجيــة .وبعدما عزفت
له موسيقى قوى االمن الداخلي
ترحيبا ،اســتعرض ثلة من حرس
رئاســة احلكومة يتقدمهم قائد
الســرية الرائد محمــد برجاوي،
ثم صافح كبار موظفي رئاســة
احلكومة واملستشارين يتقدمهم
االمني العام جمللس الــوزراء فؤاد
فليفــل .وانتقل بعــد ذلك الى
مكتبــه واســتقبل املهنئــن
والصحافيــن املعتمديــن فــي
رئاسة احلكومة والتقط معهم
الصور التذكارية ،ثم اســتقبل
وزير االعالم جمال اجلراح

لجنة مراقبة الهدنة باليمن تجتمع على ظهر سفينة تابعة لألمم المتحدة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت مصادر مينيــة ودولية امس
االول السبت إن جلنة تشرف على
وقف إطالق النار في مدينة احلديدة
اليمنيــة ســتعقد اجتماعهــا
املقبل على منت ســفينة قبالة
املدينة الســاحلية نظــرا لعدم
اتفاق األطراف املتحاربة في اليمن
على مكان إلجراء احملادثات.
وتسعى األمم املتحدة لتنفيذ اتفاق
بشــأن هدنة وسحب القوات من
احلديدة التي تعد نقطة الدخول
الرئيســية ملعظم واردات اليمن

وذلك في إطار اجلهود إلنهاء احلرب
التي أودت بحياة عشــرات اآلالف
ودفعت ماليني آخرين إلى شــفا
اجملاعة.
وحث مبعوث األمم املتحدة لليمن
مارتن جريفيث األطراف املتحاربة
إلى ســحب قواتها مــن امليناء
سريعا .وقالت وكاالت إغاثة دولية
إن الظروف التي يعيشــها آالف
يعانون من اجلوع الشديد تتدهور
سريعا.
والتزم الطرفــان بالهدنة إلى حد
بعيد منذ بدء سريانها قبل شهر

لكن وقعت مناوشات بني جماعة
احلوثيــن املتحالفة مع إيران وبني
التحالف بقيادة السعودية الذي
يقاتل لدعم احلكومة املعترف بها
دوليا.
وتعقد جلنة تنسيق إعادة االنتشار،
التي ترأسها األمم املتحدة وتضم
أعضاء مــن كال الطرفني ،لقاءات
منتظمة لإلشــراف على تنفيذ
وقف إطالق النار.
وذكر أحد املصادر أن األمم املتحدة
استأجرت سفينة الستخدامها
مقرا للجنــة واجتماعاتها .وقال

مصدر آخر إن ممثلني عن األطراف
املتحاربة سينقلون إلى السفينة
على منت طائرات هليكوبتر تابعة
للمنظمة الدولية.
وكانــت مصــادر أبلغــت رويترز
فــي أواخر يناير كانــون الثاني أن
اللجنة التقت في الســابق في
أراض خاضعة لسيطرة احلوثيني
لكن محاوالت لعقد اجتماع في
مناطق يسيطر عليها التحالف
فشلت بسبب عدم رغبة احلوثيني
في عبور خطوط اجلبهة.
ولم تنســحب القوات حتى اآلن

متخطية التاريخ املستهدف في
الســابع من يناير كانون الثاني،
وقــال ســكان وموظفــو إغاثة
لرويترز إنــه جرى تعزيــز خنادق
ومتاريس وحواجز على الطرق.
ومن املتوقــع أن تعقــد اللجنة
اجتماعها املقبــل خالل أيام بعد
وصول اجلنــرال الدمنركي مايكل
أنكــر لوليزجارد الــذي ُعني يوم
اخلميس خلفا للجنرال الهولندي
املتقاعد باتريــك كمارت .ويتوقع
أن يصل لوليزجارد إلى العاصمة
األردنية عمان امس األحد على أن

يسافر للحديدة بعد ذلك.
ويســيطر احلوثيون على احلديدة
بينما حتتشــد قــوات التحالف
على أطرافهــا .وتختلف األطراف
املتحاربة بشــأن من ســيتولى
الســيطرة على املدينــة وامليناء
بعد انسحاب القوات ،ويتهم كل
طرف اآلخر بخرق االتفاق.
ويقوم جريفيث بجوالت مكوكية
بني الطرفني إلنقــاذ االتفاق الذي
يعــد أول انفراجة دبلوماســية
كبيرة في احلرب املســتعرة منذ
نحو أربعة أعوام.

ودعت واشنطن العسكريين لالنضمام الى معسكر غوايد

غوايدو يدعو الفنزويليين إلى مزيد من التظاهرات لإلطاحة بمادورو
متابعة ـ الصباح الجديد:
دعا املعارض الفنزويلي خوان غوايدو،
آالفا من أنصاره في كــراكاس ،إلى
تنظيــم مزيد من التظاهرات بهدف
اإلطاحــة بالرئيــس االشــتراكي
نيكوالس مــادورو الذي ال يزال يقاوم
الضغوط إلجراء انتخابات رئاسية.
ونــزل آالف املعارضــن الفنزويليني
امــس االول الســبت الى الشــارع
ملطالبــة الرئيس مــادورو بالتنحي
بدعوة من رئيس البرملان غوايدو الذي
أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبالد،
وذلك في الذكرى العشــرين للثورة
البوليفاريــة التــي قادهــا الزعيم
الراحل هوغو تشافيز.
ويتنــازع رجالن الســلطة في البلد
النفطــي الذي كان أغنــى دولة في
أميــركا الالتينية ،هما مــادورو (56
عاما) الــذي ال يعترف بــه جزء من
األسرة الدولية ،واملعارض غوايدو (35
عاما) املدعوم مــن الواليات املتحدة
ومعظم دول أميركا الالتينية وبعض
الدول األوروبية.
وقبل بــدء التظاهرات ،تلقى غوايدو
دعما الفتا بعــد أن أعلن جنرال في
ســاح اجلــو الفنزويلي انشــقاقه
ليصبح أرفع ضابط ينشق ويعترف
برئيــس اجلمعية الوطنية رئيســا
للبالد.
ودعت واشــنطن امس االول السبت
العســكريني الفنزويليني لالنضمام
الى معسكر غوايدو على غرار اجلنرال
في القــوات اجلوية فرانشيســكو
يانيز الذي أعلــن أنه لم يعد يعترف
بـ»السلطة الديكتاتورية» ملادورو.
وكتــب مستشــار البيــت االبيض
لألمــن القومي جــون بولتون على

تويتر «تدعو الواليات املتحدة جميع
عناصر اجليش الــى االقتداء باجلنرال
يانيز وحماية املتظاهرين السلميني
الذين يدعمون الدميوقراطية».
واعترفت واشــنطن بغوايدو رئيسا
شــرعيا لبالده قبل  10أيــام ،فيما
قالــت أربــع دول أوروبيــة كبــرى،
بريطانيا وفرنســا وأملانيا وإسبانيا،
إنّها ســتعترف بغوايدو إذا لم يد ُع
مادورو النتخابات رئاسية خالل مهلة
ثمانيــة أيام ،انتهــت منتصف ليل
امس األحد.
«فلننظم انتخابات»
في املقابل ،جتمع أنصــار مادورو في
وســط كراكاس الحياء ذكرى الثورة
البوليفارية مرتدين اللباس األحمر،
وكتب على الفتة رفعها متظاهرون
«غوايدو اخرج من وطني».
وأبدى مــادورو امس االول الســبت
تأييــده الجراء انتخابات تشــريعية
مبكرة خالل هذه السنة فيما كانت
مرتقبة أساســا فــي  2020علما
بأن البرملان خاضع حاليا لســيطرة
املعارضة.
وقال مــادورو أمــام آالف من أنصاره
الذيــن جتمعــوا فــي كــراكاس إن
اجلمعيــة التأسيســية املواليــة
للســلطة القائمــة تدعــو الــى
«انتخابــات تشــريعية مبكرة هذه
السنة ،وأنا موافق والتزم هذا القرار.
فلننظم انتخابات».
واتهم مــادورو غرميه غوايــدو بأنه
«دميــة» بيــد الواليــات املتحــدة
تستخدم حملاولة االنقالب عليه.
بدوره ،دعا غوايدو القوات املســلحة
فــي فنزويــا للســماح بدخــول
مساعدات انسانية قال إنها ستصل
في االيام املقبلة.

وقــال غوايــدو «لدينا ثالثــة مراكز
جلمع املساعدة االنســانية( :واحد)
في كوكوتا (كولومبيا) واثنان آخران
فــي البرازيل وفي جزيــرة في البحر
الكاريبي».
ولــم يحدد طبيعة هذه املســاعدة
االنســانية ،لكنه أعلن ايضا إنشاء
«حتالف عاملي للمساعدة االنسانية
واحلرية في فنزويال».
واضاف «ســيبدأ في االيــام املقبلة
جمع املساعدة االنسانية ،كل ما هو
ضروري لصمود شــعبنا ،وانت ايها
اجلندي ،لك ان تقرر» السماح بدخول
هذه املساعدات من عدمه.
وتدهور الوضــع االقتصادي لفنزويال
الغنية مبوارد النفط ،وبات سكانها

يعانون نقصا حادا في املواد الغذائية
واألدوية ،مع تضخــم متفاقم (بلغ
عشرة ماليني باملئة بحسب صندوق
النقد الدولي) ،ما ساهم في تراجع
شعبية مادورو.
من جهته ،رفــض مادورو دخول هذه
املســاعدات إلى فنزويال ،مشيرا إلى
أنها ســتؤدي إلى تدخل عســكري
أميركي في البالد.
وتابــع «هنــاك بعض االشــخاص
يشــعرون بأنهــم متســ ّولني
لالمبريالية ويبيعــون وطنهم لقاء
 20مليون دوالر» ،في إشارة إلى كلفة
مســاعدات األغذيــة واألدوية التي
سترسلها الواليات املتحدة.

شباط «سيكون حاسما»
وجتمع مناصرو غوايدو الذين حملوا
االعالم الفنزويلية على مدى ساعات
في خمس نقاط في شرق العاصمة
وبدءوا بالسير نحو مقر ممثل ّية االحتاد
االوروبي في حي الس مرسيدس في
شرق كراكاس.
وكتــب علــى الفتــات «احلــرس
(البوليفاري) سيســقط مثل جدار
برلني» و»مادورو قاتــل :الفنزويليون
ميوتون جوعا».
وكان رئيــس البرملان املعارض غوايدو
أعلــن أن املعارضــة تريــد توجيه
«رســالة الى االحتاد االوروبي» لشكر
«كل تلك الدول التي ســتعترف بنا
قريبا» .وقال غوايدو إ ّن الشهر اجلاري

«سيكون حاسما».
ويــرى خصــوم مــادورو أن واليتــه
الرئاســية الثانية التــي بدأت في
العاشر من كانون الثاني املاضي ،غير
شــرعية ألنها جنمت عن انتخابات
يعتبرونها مزورة.
وقبل ســاعات من بدء التظاهرات،
أعلن اجلنرال في سالح اجلو الفنزويلي
فرانشيســكو يانيز تأييده لغوايدو
فيما يراهن الرئيس مادورو على دعم
القوات املسلحة من أجل البقاء في
السلطة.
وفــي مقطــع فيديو نشــره على
مواقــع التواصــل االجتماعي ،قال
اجلنــرال الذي قدم نفســه على أنه
مديــر التخطيــط االســتراتيجي
في ســاح اجلو «أبلغكــم بانني ال
أعترف بســلطة نيكــوالس مادورو
الديكتاتوريــة وأعترف بالنائب خوان
غوايدو رئيسا لفنزويال».
وتابــع أ ّن « 90باملئــة مــن (عناصر)
القــوات املســلحة ال تدعــم
الديكتاتور» مادورو.
ّ
ويشــكل انشــقاقه «ضربة قوية»
ملادورو ،بحســب ما قال روسيو سان
ميغيــل الباحث في شــؤون اجليش
الفنزويلي.
ونشر ســاح اجلو على حسابه على
تويتر صورة للجنرال يانيز مصحوبة
بتعليق «خائن».
وال يــزال اجليــش الفنزويلي الداعم
الرئيســي حلكم مادورو ،لكن ذلك ال
ينفي وجود بــوادر اضطرابات داخل
صفوفه.
وفي  21كانــون الثاني املاضي ،دعي
 27عســكريا الــى عــدم االعتراف
مبادورو رئيسا لفنزويال قرب كراكاس،
لكن جرى قمعهم سريعا.
وادى ذلــك الى تعبئــة واحتقان في

الشــوارع ،وهذا ما أدى بــدوره إلى
مقتل نحو أربعني شخصا واعتقال
أكثر من  850بحســب األمم املتحدة.
وأســفرت موجتــا احتجاجات في
 2014و 2017عن سقوط نحو مئتي
قتيل.
وأعلــن غوايــدو عــن منــح عفو
للعسكريني الذين يقررون االنشقاق
عن نظام مادورو.
بــدوره ،دعــا البرملــان األوروبي عند
اعترافه بســلطة غوايدو اخلميس،
كل الــدول األعضاء فــي االحتاد إلى
أن حتذو حذوه .لكن ســتة من هذه
البلدان (اســبانيا وفرنســا وأملانيا
وبريطانيــا والبرتغــال وهولنــدا)
أمهلت مادورو حتــى األحد للدعوة
إلى انتخابات ،وإال ستعترف بغوايدو
رئيسا.
ويرفــض مادورو املدعوم من روســيا
والصــن وكوريا الشــمالية وكوبا
اإلنــذار األوروبــي ويتهــم الواليات
املتحدة بتدبير انقالب.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة الصينيــة
اجلمعة أن الصني وفنزويال «تتعاونان
بنهج براغماتي منــذ فترة طويلة».
وأضافت «هذا لــن يتغير ،مبعزل عن
تطورات الوضع».
وكان غوايــدو طمأن الصــن ،أكبر
دائن لبالده ،أنه ســيحترم االتفاقات
الثنائية بني كــراكاس وبكني إذا جنح
في إطاحة مادورو.
وخالل زيارة مليامي اجلمعة ،واصل نائب
الرئيس األميركي مايك بنس الضغط
علــى حكومة مــادورو .وقــال «حان
الوقت لوضع حد نهائي لديكتاتورية
مادورو» .وأضاف أن «الواليات املتحدة
ستواصل ممارسة ضغط دبلوماسي
واقتصــادي للتوصــل إلــى انتقال
سلمي إلى الدميوقراطية».
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تعتزم تأهيل أنبوب تصدير الخام العراقي عبر تركيا

جنرال موتورز
بدأت شــركة جنرال موتورز ،عمــاق صناعة
الســيارات األميركي ،أمس اإلحد ،في عمليات
تســريح لنحو  4آالف موظف مــن العاملني
لديها بأجر كامل ،يأتي ذلــك في الوقت الذي
يســتعد فيه الرئيــس دونالد ترامــب لتناول
أوضاع الصناعــة األميركية ،في خطاب حالة
االحتاد األسبوع املقبل.
وتعــد هذه اخلطــوة ،جز ًءا من خطــة أعلنت
عنها «جنرال موتورز» ،في وقت ســابق إلعادة
هيكلــة ضخمــة ألعمالهــا التجارية حول
العالــم ،تتضمن وقف اإلنتاج في  5منشــآت
في أميركا الشمالية ،وخفض عدد موظفيها،
وتقليل األجور بنسبة  ،15%مبا في ذلك املديرين
التنفيذيني.

أدنوك
أعلنت شــركة بترول أبوظبــي الوطنية
«أدنوك» عــن توقيع اتفاقية مع شــركة
«أوكســيدنتال بتروليــوم» األميركيــة،
لترســية منطقة برية جديــدة (املنطقة
البرية رقم  )3الستكشــاف وتطوير وإنتاج
النفط والغاز.
وعلى وفــق ما ذكــر بيان صحافــي ،فإن
«املنطقة البرية رقم  »3تغطي مســاحة
تبلــغ  5782كيلومتــرا مربعــا ،وتقع في
منطقة الظفرة بأبوظبي .وتضم البيانات
املتوفرة من املســح الســيزمي (الزلزالي)
ثالثــي األبعاد جــزءا كبيرا مــن املنطقة
اجلديدة ،التي تتمتع بإمكانات واعدة ،كما
أنهــا قريبة من حقول «شــاه» و»عصب»
و»سهل» و»حليبة».
وتعــد هــذه أول منطقــة بريــة يجري
ترسيتها من خالل املزايدة التنافسية التي
طرحتها «أدنوك» ،في نيسان  ،2018ضمن
ســتراتيجية أبوظبــي إلصــدار تراخيص
ملناطق جديدة.
وتأتي هذه اخلطوة عقب ترسية منطقتني
بحريتني مؤخرا في اإلمــارة .كما تعكس
هذه الستراتيجية تقدما كبيرا في جهود
أبوظبــي لتســريع استكشــاف وتطوير
املوارد غير املســتغلة ،مبا يسهم في تعزيز
احتياطياتهــا الغنية وخلــق فرص جتارية
جديدة.
ومبوجــب شــروط االتفاقية ،ســتحصل
«أوكســيدنتال بتروليوم» على حصة 100
في املئة في مرحلة االستكشــاف .وعند
جناح عمليات االستكشاف وحتديد اجلدوى
التجارية للموارد املكتشــفة ،ســيجري
إتاحة الفرصة لـ»أوكسيدنتال بتروليوم»
لتطوير وإنتاج أي اكتشافات ،بينما متتلك
أدنــوك خيار االحتفاظ بحصة  60في املئة
في مرحلة امتياز اإلنتاج.

هونر
أطلقت هونر ،العالمة اإللكترونية الرائدة
للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي،
جهــاز هونر  10اليت ،أحدث الهواتف التي
حتمل اسم العالمة التجارية املرموقة في
الشرق األوســط .ميتاز الهاتف بتصميم
جميل من دون إطار وألــوان فنية ملفتة،
وهو أحــدث هاتف اقتصادي أطلقته هونر
وحقق إقباال ً ملموســا ً في أوســاط جيل
األلفيــة الذين أحبــوا مزايــاه وإمكانات
التقاط صــور الســيلفي اجلميلة .هناك
العديد من املزايــا التي جتعل من هونر 10
اليت هاتفا ً رائعــاً ،وبخاصة ألولئك الذين
يخصصون للهاتف ميزانية منخفضة.
كما ســتوفر هونر هاتفهــا اجلديد هونر
8إكس بلون تدرج طيف األزرق في ســوق
العــراق ،ويعد أحدث إضافة إلى مجموعة
هواتــف  Xالتي تتميز بقوتهــا ومتانتها
وتشــمل طــرازات  5Xو  6Xو .7Xوميتــاز
تصميمه
بهيكل زجاجي من نوع «أورورا»
ٍ
بقوام 2.5Dمزدوج مع تأثير عاكس أنيق ،مما
مينحه مظهرا ً أنيقا ً ورائعاً .وتتمتع هواتف
اجملموعــة بتقنيــات متطــورة وتصميم
انســيابي أنيق إلى جانــب حتقيق قيمة
مدهشة مقابل السعر .ومنذ إطالق هاتف
هونر 8إكس في كانون األول املاضي ،جرى
بيع أكثر مــن  6ماليني وحدة حول العالم.
وبشــكل عام ،باعت سلســلة إكس»»X
أكثر من  50مليون وحدة في جميع أنحاء
العالم.

اقتصاد

«المشاريع النفطية» تواصل تنفيذها
خط ستراتيجي بديل لنقل النفط

بغداد ـ احسان ناجي:
تواصــل شــركة املشــاريع
النفطيــة أعمــال تنفيذ خط
نقل النفط اخلام الستراتيجي
البديــل املمتد مــن محافظة
البصــرة ولغايــة منطقــة
حديثــة غربي العــراق ،معرجا ً
علــى محافظة كركوك بهدف
مناقلة نحو مليون برميل يوميا ً
من النفط بــن املنتج منه في
احلقول اجلنوبية أو الشــمالية
وبالعكس.
وقال مســؤول في الشــركة:
«يعد اخلط الستراتيجي البديل
من املشاريع الكبيرة التي تقوم
بتنفيذهــا شــركتنا شــركة
املشاريع النفطية لنقل النفط
اخلام من اجلنوب الى الشــمال
وبالعكــس بواقع مليون برميل
يومياً».
وأضــاف وكيــل مديــر هيئة
مشاريع الوســط الثاني ومدير
املوقع اخلبير أيــاد اجلوهر ،قائالً:
«ميتد اخلط الستراتيجي البديل
من محطة الضــخ األولى في
البصــرة ( )PS1انتها ًء مبحطة
( )K3فــي حديثــة اقصى غرب
العراق مرورا َ مبحافظات (ذي قار،
النجف ،كربــاء واألنبار) ليصل
بعد ذلك الى محافظة كركوك
ويتضمن مسارات فرعية أحدها
يشمل بغداد».
ومضى الــى القول ،ان «االنبوب
الــذي يبلغ اســتيعابه مليون
برميل يوميا ً (مناقلة للتصدير)
يتضمن فكــرة مســتقبلية
تتمثــل بتصديــر جــزء مــن

يعد الخط
الستراتيجي البديل
من المشاريع الكبيرة
التي تقوم بتنفيذها
شركتنا شركة
المشاريع النفطية
لنقل النفط الخام من
الجنوب الى الشمال
وبالعكس بواقع
مليون برميل يومي ًا

أحد احلقول النفطية

الكميــات عبر الســتراتيجي
البديل الى األردن وجزء آخر الى
سوريا».
وأكد اجلوهر ،أن «اخلطط الوزارية
التي تلتزم بها شركتنا ال سيما
التي تتركز في ايجاد مرونة في
التصدير حتسبا ً للظروف اجلوية
الســيئة في اجلنــوب وأعمال
التأهيــل والصيانة املســتمرة
ألنابيب نقل النفط اخلام حتتم
علينا ايجاد خطوط نقل جديدة

للمنتــج ســوا ًء فــي احلقول
اجلنوبية أو الشمالية».
وأوضــح« :توقــف العمل في
املشــروع لوقت طويل قبل أن
يســتأنف مؤخرا ً على خلفية
اســتتباب األمن فــي املنطقة
الغربية من البالد ،وتنســيقنا
مع القــوات األمنيــة املتمثلة
بقيــادة عمليــات اجلزيــرة
وقيــادة عمليات األنبــار وبقية
التشــكيالت األمنيــة اضافة

الى احلشد العشائري املسيطر
على املنطقة».
وأكــد مديــر موقع املشــروع،
ان «العمــل يجــري على وفق
التقســيم املوقعــي بــن
تشــكيالت شــركتنا (هيئات
مشــاريع اجلنــوب والوســط
والشــمال) بالتنســيق مــع
شــركة نفط البصرة املشرفة
واملشــغلة للمشــروع ،مع أن
هيئة مشــاريع الوسط أخذت

على عاتقها تنفيذ اجلزء األكبر
من املشـروع».
وتابع« :قام اخلط الســتراتيجي
البديــل علــى اثر قــدم اخلط
الســتراتيجي األول الذي شيد
في ســبعينيات القرن املاضي
واخلط الستراتيجي الثاني الذي
أجنزته شركتنا في الثمانينيات،
ليوازي هذين اخلطني في املسار
والغايــة (مناقلــة النفط بني
اجلنــوب والشــمال والعكس)

ومنها الى منافذ التصدير».
وبني اجلوهــر ،ان «من املؤمل ان
تقــوم شــركتنا بتأهيل خط
نقل النفط العراقــي التركي
القــدمي ،على ان تقوم بإنشــاء
خــط جديد يبدأ مــن محطة
( )IT1في كركــوك صعودا ً الى
تركيا بهدف املناورة في عملية
التصدير حتسبا ً للظروف اجلوية
التي قد تعرقل عملية التصدير
في املرافئ اجلنوبية».

خام كركوك ..إلى ميناء العقبة

أنبوب تصدير النفط والمعابر الحدودية أبرز محاور االتفاق العراقي األردني
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد نائــب رئيس الوزراء لشــؤون
الطاقــة وزير النفــط ثامر عباس
الغضبــان ان العالقــات العراقية
االردنية شــهدت بعد تشــكيل
احلكومة اجلديدة مباشــرة تطورا ً
واضحاً.
وقــال الغضبان في بيــان ،ان هذا
التطــور "جاء بعد بيان مشــترك
أعلن فيه اجلانبان العراقي واألردني
الرغبــة فــي تطويــر عالقاتهما
في اجملاالت السياســية واألمنية
واالقتصادية".
واشــار الى ان "ذلك يأتي في إطار
تنميــة العالقــات األخويــة بني

البلديــن" ،موضحــا ان "اللقاءات
متخضت عن توقيع محضر شامل
لتنفيذ ما جــرى االتفاق عليه في
البيان املشترك الذي تناول مجاالت
التعــاون فــي قطاعــات عدة من
بينها قطــاع الصناعة والتجارة إذ
جرى االتفاق على اإلجراءات الالزمة
إلنشاء منطقة صناعية مشتركة
على احلدود".
وبني الغضبــان" :في قطاع النقل،
اتفق اجلانبــان على فتــح املعابر
احلدوديــة وحركــة الشــاحنات
املستمرة من املصدر الى املوقع في
البلد اآلخر دومنــا تفريغ في نقطة
احلــدود ،وقــد قامت الســلطات

األردنيــة بتقليص الرســوم على
البضائــع املتجهة من العقبة الى
العراق بنســبة  75%هــذا إضافة
الــى التعاون بني اخلطــوط اجلوية
العراقية وامللكية األردنية ،اما في
القطاع املالي فقــد اتفق اجلانبان
على تصفية امللفات العالقة".
واضاف "بالنسبة لقطاع الطاقة
فقــد تناولت املباحثــات اكثر من
محور وشــملت مناقشة موضوع
الربــط الكهربائي بــن البلدين،
وتنشيط االتفاق السابق املبرم بني
البلدين عام  2006لتزويد األردن مبا
معدله ( )10آالف برميل يوميا ً من
نفط كركوك بواسطة الصهاريج،

واســتكمال االتفاقية اإلطارية ملد
أنبوب تصدير النفط العراقي من
الرميلة الى مينــاء العقبة والتي
جرى العمل عليها منذ ســنوات"،
الفتا الى انه "كان للقطاع الزراعي
نصيــب مــن الباحثــات إذ اتفق
اجلانبان على تبادل السلع ومجاالت
التعاون األخرى".
وفيما يخص طلب اململكة تزويدها
بالنفــط اخلام العراقــي من نفط
كركــوك الى مصفــاة الزرقاء في
األردن ،اوضح الوزيــر أن "هذا األمر
ليس باجلديد فقد كان العراق يزود
األردن في السابق بالنفط اخلام من
نفط كركــوك ونفط البصرة كون

العراق بلدا ً منتجا ً
ومصدرا ً للنفط،
ّ
واألردن بلدا ً مستهلكاً ،وقد ُوقعت
مذكــرة تفاهم فــي 2006/8/18
لتزويد األردن بنفــط خام كركوك
منقوال بــرا ً بالصهاريج على وفق
تســعيرة تعادل ســعر نفط خام
برنت ناقصــا ً ( )18ثمانية عشــر
دوالرا ً تغطي كلفــة النقل ما بني
كركوك والزرقاء ،مع الفروقات في
نوعية نفط خام كركوك عن نفط
خام برنت ،وقد جرى توقيع مذكرة
التفاهم املذكــورة في حينها من
قبل رئيسا الوزراء في كال البلدين".
وزاد "بالنسبة الى املذكرة اجلديدة
التي ُوقعــت بني اجلانبــن يوم /2

شباط 2019 /اجلاري ،فهي نسخة
طبق األصل عن املذكرة الســابقة
باستثناء أن املعادلة السعرية هي
أفضل بدوالريــن فبدال ً من الـ ()18
دوالرا ً جرى االتفاق على ( )16دوالراً،
وللتوضيح فإن ذلك يعني أن العراق
ســيبيع البرميل الى االردن بـ()50
دوالرا ً اذا كان سعر نفط برنت ()66
دوالرا ً وليس بـ ( 18أو  )16كما تص ّور
البعض ،وتتولــى مصفاة النفط
حتمل كلفة نقل النفط
في الزرقاء ّ
مــن بيجي الى الزرقــاء في األردن،
مع األخــذ بنظر االعتبار الفرق في
املصدر عن
نوعيــة النفط اخلــام
ّ
نفط برنت".

وزير فنزويلي لواشنطن :إذا أردتم نفطنا فادفعوا مقدمًا

روسيا والصين تستغنيان عن السندات األميركية
متابعة الصباح الجديد:
أظهرت بيانات نشــرتها وزارة اخلزانة
األميركية أن الصني وروســيا خفضتا
حيازاتهمــا مــن الديــن احلكومــي
األميركي ،في حني غادرت الســعودية
قائمة أكبر  10حائزين على السندات
األميركيـة.
وأشــارت البيانات إلى أن يازات الصني
من ســندات اخلزانة األميركية بلغت
في تشرين الثاني املاضي  1.21تريليون

تقـرير

دوالر ،انخفاضا من  1.138تريليون في
تشرين األول املاضي.
وبرغم ذلك ال تــزال الصني تعد أكبر
حائز ألذون وسندات اخلزانة األميركية
خارج الواليات املتحــدة ،تليها اليابان
في املركز الثاني بـ 1036.6مليار دوالر.
وإلى جانــب الصني قلصت روســيا
اســتثماراتها في هذه السندات في
تشرين الثاني املاضي بواقع  1.8مليار
دوالر إلى  12.8مليار دوالر.

ويأتــي ذلك فــي إطار خطــة تهدف
لالبتعاد عن الدوالر في ظل سياســة
العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد
موســكو ،التي خفضت خالل شهري
نيسان وأيار املاضيني حيازاتها من هذه
الســندات من  96مليار دوالر إلى 15
مليارا .عربيا تصدرت السعودية قائمة
الدول املســتثمرة في سندات اخلزانة
األميركيــة ،برغــم أنهــا خفضتها
في تشــرين الثاني املاضي من 171.3

مليار دوالر إلــى  169.9مليار ،وخرجت
بذلك من قائمة أكبر  10مســتثمرين
فــي الســندات األميركيــة .وتعــد
ســندات اخلزانة وسيلة جلمع األموال
من الدول واملؤسســات ،لتســددها
احلكومة األميركية عند حلول ميعاد
استحقاقها الذي يختلف حسب أجل
الســند ،وتتمتع السندات األميركية
باجلاذبية النخفاض مستوى مخاطرة
عدم سدادها ،وهو ما يفسر انخفاض

الفائدة عليها ،وإن كان البنك املركزي
األميركــي ينفذ منذ فترة خطة لرفع
أسعار الفائدة.
فــي الســياق ،طالــب وزيــر النفط
الفنزويلي مانويــل كيوفيدو الواليات
املتحدة بأن تدفع مقدما في مقابل أي
نفط فنزويلي تشــتريه ،وذلك بسبب
العقوبات األميركيــة املفروضة على
شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وقال كويفيــدو ،وهو رئيس شــركة

النفط الفنزويلية أيضا ،خالل مسيرة
لدعم صناعــة النفط فــي فنزويال:
«ليس لدينا ســوى ســفينة واحدة
ســتبحر بنفــط فنزويلي ،ســفينة
قد ألغيت .إذا كانــوا يريدون نفطنا؟
فعليهم أن يدفعوا مقابله مقدما».
واتهم الوزير الواليات املتحدة بالتآمر
علــى بــاده ووصف قيام واشــنطن
بتجمد أصول لفنزويال بأنها «ســرقة
وقحة».

تحذير من انفصالها من االتحاد األوروبي بال اتفاق

بريطانيا تسعى للبقاء في اتحاد جمركي لـ «اليورو»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــادت صحيفــة اإلندبندنت يوم
اجلمعة بأن مســؤولني بريطانيني
بدأوا ”عمال جادا“ فيما يتعلق ببقاء
اململكــة املتحدة في احتاد جمركي
دائم لالحتاد األوروبي كسبيل إلنقاذ
اتفــاق االنفصــال البريطاني عن
عضوية االحتاد.
وقالت الصحيفة نقال عن ”مصدر
رفيــع املســتوى في وايــت هول“
إن االســتعدادات اخلاصــة باالحتاد
اجلمركي جتري على مســتوى رفيع
مــع بعــض وزراء احلكومــة الذين
يدفعون رئيســة الوزراء تيريزا ماي
للقبول بفكرة أنه سيتعني عليها
أن تتخلــى عــن معارضتها لالحتاد
اجلمركي لكي حتظى بدعم أعضاء
حزب العمال في البرملان التفاقها.
ونقلت الصحيفة عن املصدر قوله
إن ”هناك عمال جادا يجري بشــأن

احتاد جمركــي .نحــن بحاجة ألن
نكون مســتعدين ،ومن ثــم فإننا
مســتعدون إذا مــا ســارت األمور
السياسية في ذلك االجتاه“.
في الســياق ،قال إجنازيو فيسكو
عضــو مجلس محافظــي البنك
املركزي األوروبــي إن خروج بريطانيا
من عضوية االحتاد األوروبي من دون
اتفاق قد تكون له تداعيات خطيرة
علــى اقتصاد أوروبــا وإن كان األثر
املباشــر على التجــارة الدولية قد
يثبت أنه محدود في االحتاد األوروبي
ككل.
وفي كلمــة ألقاها فــي روما ،قال
فيسكو الذي يشغل أيضا منصب
محافظ بنك إيطاليا املركزي إن” :أي
شيء من شــأنه تعطيل األسواق
املالية قد تكون له تداعيات كبيرة
علــى جميع الــدول املعنية ،وهذه
القضية تخضع حاليا للدراسة عن
كثب“.
وقال وزير األعمال البريطاني جريج

كالرك في مقابلة صحافية إن بالده
ســتندم لألبد على مغادرة االحتاد
األوروبي من دون التوصل إلى اتفاق
وإن البرملان بحاجة للتوصل إلى قرار
للحيلولة من دون حدوث هذا خالل
األسبوعني املقبلني.
وجــاءت تعليقــات كالرك فــي
صحيفة (ذا تاميــز) في الوقت الذي
حتدثــت فيه الصحيفــة عن وثائق
حكومية حتذر مــن أن نظام النقل
البريطانــي قــد يدخل فــي حالة
ارتباك بعد االنفصال من دون اتفاق،
بينمــا قالت صحيفــة جارديان إن
مسؤوليـــن يخشـــون من تراكم
تالل مـــن النفايـــات وفضـــات
احليوانـات.
ومن املنتظر أن تغادر بريطانيا االحتاد
األوروبي في التاسع والعشرين من
آذار ،لكن نوابا فــي البرملان رفضوا
بشكل شامل الشهر املاضي اتفاق
االنفصال الذي توصلت إليه رئيسة
الــوزراء البريطانيــة تيريزا ماي مع

بروكســل ،والتي رفضت األسبوع
املاضــي طلبــا مــن مــاي إلعادة
التفاوض.
وحذر كالرك من أن بريطانيا تواجه
خطر اضطراب كبير في التجارة مع
االحتاد األوروبي ،وانفصال األنشطة
البريطانيــة عن سالســل اإلمداد
األوروبية ،حــال اخلروج من عضوية
االحتاد من دون التوصل إلى اتفاق.
وأردف قائــا ”إذا ما فعلنا ما أعتقد
أنه ســيكون خطأ ســنندم عليه
لألبد ،فستســجله كتب التاريخ
مثلمــا ســجلت إجنــازات الثورة
الصناعية األولى“.
أضاف أن البرملان بحاجة للموافقة
على اتفاق بحلول منتصف الشهر
اجلاري ،مشــيرا إلى الشركات التي
قالت إنها ســتكون غير مستعدة
لشحن البضائع إلى اليابان أو كوريا
اجلنوبية إذا كان من غير الواضح ما
إذا كانت ستواجه رسوما جمركية
لدى وصولها.

افاق
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نظرة تفكيكية  ..االقتصاد التونسي بعد ثماني سنوات من رحيل بن علي
محمود جمال عبد العال
تشــهد السياسة التونســية حالة
كبيرة مــن اجلدل بعــد مضي ثماني
ســنوات من رحيل الرئيس التونسي
السابق «زين العابدين بن علي» بشأن
ما أجنزته ثورة يناير  ،2011وما أخفقت
فيه كذلك.
وعلى الرغم من جنــاح تونس إلى ح ٍد
بعيد من جتــاوز العديد من املعضالت
السياســية ومتكنهــا مــن إحداث
التوافق بني حزبي نــداء تونس وحزب
النهــض فيما يُعــرف إعالم ًيا باتفاق
الشــيخني ،إال أن امللــف االقتصادي
يهيمن على املســاحات السياســية
التونســية باعتبار أن املواطن العادي
ينشــغل مبعايشــه أكثر من احلريات
السياسية واملدنية التي يعدها كثير
مــن التونســيني أنهــا ال توفر لهم
مستوى املعيشة الذي يأملونه.
يُثني التونســيون على ما متكنوا من
إجنازه خــالل فترة ما بعــد «بن علي»
خاصة في النواحي السياسية ،وعلى
اجلانب املقابل تُبرز مسألة فشل إدارة
امللف االقتصادي التونسي بعد الثورة
حالة من اإلحباط لدى شرائح واسعة
من اجملتمع التونســي الذي يعاني من
انخفاض في القوة الشــرائية للدينار
بسبب زيادة نسب التضخم.
سنحاول في هذا التقرير التركيز على
اجلانــب االقتصادي خاصة في الذكرى
الثامنة لثورة .2011
ويتزامن االحتفال هــذا العام بتنفيذ
إلضراب عام
االحتاد التونسي للشغل
ٍ
شمل جميع املرافق احليوية في تونس
مثل املطــارات والســكك احلديدية
واملواصالت والهيئات احلكومية ،وذلك
في  17يناير/كانون الثاني.
وبعد جناح اإلضراب ،وفشــل حكومة
رئيــس الوزراء التونســي «يوســف
الشاهد» في امتصاص مطالبه ،دعا
االحتاد التونسي العام للشغل ملعاودة
االضراب ملــدة يومني مطلــع فبراير/
شباط  .2019كل هذه األحداث تطرح
تساؤالت تتعلق مبســتقبل العملية
السياســية في تونس التي تستعد
وعما
النتخابات رئاسية وعامة قري ًباّ ،
إذا كان من املتوقــع أن تؤثر إخفاقات
الثورة اقتصاديًا على تفضيالت الناس
في هذه االنتخابات أم ال.
االقتصاد التونسي:
الواقع واملأمول
شــهد االقتصاد التونســي تراج ًعا
كبيرً في أعقاب حالة عدم االستقرار
السياسي واملؤسســي التي أعقبت
بشــكل
ثــورة  ،2011وذلك العتماده
ٍ
أساســي على عوائد السياحة التي
تأثرت كثيرًا في هذه املدة ســيما بعد
املوجــة اإلرهابية التــي تعرضت لها
تونــس نتيجة حلالة عدم االســتقرار
السياســي واألمنــي علــى حدودها
مع ليبيا .ســنحاول فيما يلي تقييم

هاني حبيب
أســبوع حافــل فــي املشــهد
الفلســطيني الداخلي ،على خلفية
القرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
فلسطينية ،هذا القرار الذي جاء بدوره
على خلفية تداعيات هذا املشــهد،
اثــر حل اجمللــس التشــريعي وإعالن
حركة حمــاس عدم أهليــة الرئيس
للرئاســة ،وفي جوانب هذا املشهد،
سحب الســلطة الوطنية لطاقمها
في معبــر رفح الــذي مت إغالقه ملدة
للســفر من القطاع قبل ان يستأنف
العمل باالجتاهــني قبيل أيام ،وكذلك
ما تعرض له تلفزيون فلســطني من
حتطيم حملتوياته.

االقتصاد التونسي يشهد حالة من اجلدل
حالة االقتصاد التونســي سيما مع
حالة التقدم السياسي التي أحرزتها
تونس ســوا ًء على مستوى التوافقات
السياسية أو االستقرار املؤسسي.
 1تراجع إيرادات السياحة :اعتمدتميزانيــة الدولة طوال فترة «بن علي»
على عائدات الســياحة بدرج ٍة كبيرة
سيما من الســائحني الليبيني الذين
بوضــع اقتصادي
كانــوا يتمتعــون
ٍ
وسياســي مســتقر نتيجة تعظيم
مصاحلهــم من الريع الــذي كان يدره
النفط فــي مرحلة «معمر القذافي».
وإضافة إلــى حالة عدم االســتقرار
السياســي التي شهدتها تونس بعد
الثــورة ،لم يعد الليبيــني كما كانوا
في الســابق فيمــا يتعلــق باملقدرة
الشــرائية وحالة الرفــاه االجتماعي
التي كانوا يعيشــوها في الســابق.
مــن ناحي ٍة أخــرى ،تأثرت الســياحة
التونسية سل ًبا بسبب حاالت الفراغ
السياســي واألمنــي في ليبيــا ،وما
تبعها من انتشار للسالح واجلماعات
املتطرفة التي أضــرَّت بتونس؛ حيث
شــهدت تونس خالل عام  2017وحده

فــي قلب هذا املشــهد هــذه األيام،
االجتمــاع الثالثي الــذي ضم رئيس
املكتب السياســي حلركــة حماس
إســماعيل هنيــة ،ورئيــس الوفــد
األمنــي املصــري اللــواء احمد عبد
اخلالق ومبعــوث األمم املتحدة لعملية
الســالم في الشرق األوسط نيكوالي
ميالدينوف في مدينة غزة ،االمر الذي
عده إسماعيل هنية غير مسبوق ،اذ
ّ
انها املــرة االولى التي جتتمع بها هذه
األطــراف الثالثة ،غير اننــا نعتقد ان
اهمية ورمبا خطورة هذا اللقاء الثالثي
تتعدى الشكل الى احملتوى واملضمون،
كونه يتقاطع مع جملة من االحداث
املرافقة له.
في هذا الســياق ،ال بد من مالحظة

عمليتني إرهابيتني موجهتني لقطاع
الســياحة وهم عملية باردو وســط
العاصمــة تونس في  18مــارس/آذار
 2017والتــي راح ضحيتهــا ً 22
قتيال
من الســياح ،وكذلك عملية سوسة
في  26يناير/كانون الثاني  2017والتي
راح ضحيتهــا  38قتيــ ًال أغلبهم من
اجلنسية البريطانية.
ونتيجــة لهــذه األحــداث ،تراجعت
عائدات القطــاع الســياحي مبقدار
النصــف تقري ًبا .وبقيت الســياحة
التونســية بعــد الثــورة محافظة
على منطهــا التقليدي مثــل البحر
والشــواطئ والفنادق ،ولــم يطرأ أي
تغيير حقيقي لتنميــة هذا القطاع.
ووفقًا لتقارير حكومية صادرة في الربع
األخير من عام  ،2018شــهد القطاع
تعاف ًيــا ،حيث قالت وزيرة الســياحة
التونسية سلمى اللومي« :إن إيرادات
قطاع الســياحة قفزت بنسبة % 42
في األشهر السبعة األولى من 2018
مقارنة مع الفترة ذاتها من .)1(»2017
ووصل عدد الســياح إلــى  6.2مليون
سائحا بزيادة تُقدر بحوالي  17%تقري ًبا
ً

(.)2
 2عجز امليزان التجاري :يعاني امليزانالتجاري التونســي من تزايد نســب
العجز منذ سنوات ،فبحسب التقرير
األخيــر للمعهد الوطنــي لإلحصاء
فقــد بلغ عجز امليــزان التجاري خالل
عام  2018مــا يقارب 19.04مليار دينار
مقابل 15.59مليار دينار ،خالل ســنة
 ،2017و12.60مليار دينار خالل ســنة
 ،2016وذلك على وفق بيانات نشــرها
املعهد الوطني لإلحصاء التونسي في
ديسمبر/كانون األول.)3(2018
 3تزايــد معــدالت البطالة :تُعدأزمــة البطالة الشــرارة األولى التي
أطلقت شــرارة الثورة ضد «بن علي»،
وما زالــت البطالــة الشــبح الذي
يهدد مســتقبل التطور املؤسســي
والسياســي الــذي تشــهده تونس
خاصة أن تتركز بصورة متوحشة في
فئة احلاصلني على املؤهــالت العليا،
حيث بلغ عدد العاطلــني عن العمل
 700ألف مواطن عام  2017من بينهم
نحو  200ألف من أصحاب الشهادات
العليــا ( .)4وبلغ عــدد العاطلني عن

العمل على وفق البيانات الرســمية
عــام  2018إلى  634ألــف من بينهم
نحو  350ألف من أصحاب الشهادات
العليا .ويُعد ارتفاع نســب البطالة
في صفوف حملة املؤهالت العليا هو
التحدي األكبر الذي تواجهه احلكومة
التونســية الرتبــاط ذلك مباشــرة
باالستقرار السياسي ألن هذه الفئة
هي األكثر تأثيرًا على تطور األحداث.
 4ارتفاع نســب التضخم :ارتبطرفض حكومة «يوســف الشــاهد»
مبطالبات االحتاد التونســي للشــغل
بزيــادة رواتــب موظفــي احلكومــة
العتبارات تتصل مبســألة التضخم،
حيــث تعتبر احلكومة التونســية أن
جميع الزيادات التي شهدتها الرواتب
بعد  2011لم تكن زيادة حقيقية ألنها
لم ترتبط بزيادة اإلنتاج ،ولكنها جاءت
نتيجة ضغوط سياسية (.)5
 5تراجع قيمة العملة :يعاني الدينارالتونســي من تراجعــات كبيرة منذ
 .2011ووصل ســعر الدينار التونسي
في مقابل الدوالر بـــ  .1.42وتراجعت
قيمة الدينار التونســي نتيجة تراجع

من االنقسام ..الى االنفصال!

ان وفدا ً دبلوماســيا اوروبيا ،قد اجرى
مشــاورات ومباحثــات مــع حركة
حماس فــي قطاع غزة ،قيل انه بحث
ثالث مســائل :التهدئة مع االحتالل،
فتح معبر رفح ،وإجراءات الســلطة
في قطاع غزة ،وأهمية هذا االجتماع
تتعلق بعدة إشاعات مت تداولها طيلة
الفتــرات املاضيــة ،بشــأن توجهات
محتملــة مــن قبل بعــض اجلهات
الدولية ،من بينها ،ورمبا على رأســها،
االحتاد األوروبي ،او بعض دوله ،لتجاوز
الســلطة الوطنية في التعاطي مع
امللفات املتعلقة بقطــاع غزة ،وما مت
تداولــه إزاء هذه املســألة ،بربط بني
إعالن االحتــاد األوروبي عن «قلقه» ازاء
اإلعــالن عن حل اجمللس التشــريعي،

وهو إعالن غيــر واضح ،لكنه مع ذلك
ميكن اعتباره مؤشــرا ً على مدى تردده
إزاء تعقيدات املشــهد الفلسطيني
من ناحيــة ،كما يعكس اهتمامه بأن
يكون لــه دور واضح كالعب على هذا
امللــف الداخلي الفلســطيني وثيق
االرتباط مبلف العالقات الفلسطينية
 اإلسرائيلية.في ســياق املشــهد الفلســطيني
هذا ،دعوة عضو اللجنتني التنفيذية
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية،
ومركزية فتح عزام األحمد ،الى اعالن
قطاع غزة اقليمــا ً متمرداً ،معتبرا ً ان
هذا اإلعالن يلتقي مع قرار تشــكيل
حكومــة فصائليــة ،حكومة وحدة
وطنية ،بهدف تقويض سلطة حماس

في قطاع غــزة ،يقول األحمد ،ان هذا
رأيه الشــخصي ،مع ذلك ال بد من ان
يؤخذ هــذا اإلعــالن باالعتبار خاصة
وانه املفوض مبلــف املصاحلة من قبل
منظمة التحرير الفلسطينية ،وهذا
الــرأي ،ســبق ان جرى تداولــه مرات
عديــدة طيلــة الســنوات املاضية،
خاصــة وان اإلجراءات التــي اتخذت
ازاء موظفــي الســلطة فــي قطاع
غزة ،من تقليــص الرواتب الى قوائم
التقاعــد املبكر وسلســلة إجراءات
أخرى ،قد عززت عمليا ً من ترجمة هذه
الدعوة مــن الناحية العملية .حركة
حمــاس بدورها ،تبحث فــي كيفية
تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم
الكل الوطني فــي القطاع والضفة

احتياطــي البالد مــن النقد األجنبي
بفعل تراجع عوائد القطاع السياحي
والصادرات واالستثمار األجنبي ووصل
ســعر صرف الدينار في مقابل الدوالر
إلى  ،2.97ما يعني تراجع قيمة الدينار
في مقابــل الدوالر بأكثر من  70%وهو
مــا انعكــس على نســب التضخم
وتراجع القوة الشرائية للدينار.
ملاذا جلأ التونسيون إلى اإلضراب؟
يدفع االحتاد التونســي العام للشغل
للتصعيد فــي مواجهــة احلكومة؛
حيث نظم إضرابًــا في أواخر نوفمبر/
تشــرين الثاني ،وقد شمل إضراب 17
كانــون الثاني/يناير كل املؤسســات
االقتصاديــة والوظائــف العمومية،
احتجاجــا على السياســات
وذلــك
ً
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،التــي
تنتهجهــا احلكومة علــى وفق بيان
االحتاد.
وأرجع بيــان االحتاد التونســي العام
للشــغل جلوؤه إلى اإلضراب بســبب
اخليارات اخلاطئــة املتعاقبة ،وتفاقم
الوضــع االجتماعي وتراجــع القدرة

الغربية ،بالتزامن مع اجراء انتخابات
عامة وشاملة ،رئاســية وتشريعية
ومجلس وطني ،حسب عضو املكتب
السياسي حلركة حماس خليل احلية،
واذا أدركنــا ان هذا البحــث لن يؤدي
الــى اية نتيجة نظرا ً الســتعصاءات
هامة تعترضها ،مــن أهمها موقف
فصائل منظمة التحرير األساســية
التي رفضت املشــاركة في تشكيل
حكومة الوحــدة الوطنية التي اعلن
عنها الرئيس ،وهــو ذات املوقف الذي
من املفتــرض ،إزاء مــا تبحثه حركة
حمــاس ،اال ان هذه الدعــوة تأتي في
إطار رد اعتراضي على قرار تشــكيل
حكومة الوحــدة الوطنيــة األخير.
إزاء هذا املشــهد ،فإن األحداث املشار

الشرائية للتونسيني ،وتزايد البطالة.
وشــمل األضراب أكثر مــن  650ألف
موظف في اإلدارات والبنوك والبلديات
وجميــع املؤسســات احلكوميــة
واخلدمية.
ودعــا االحتاد إلــى معــاودة اإلضراب
مطلع فبراير/شــباط .ويتهم البعض
القائمني على االحتاد مبحاولة تسييس
حالــة العوز االقتصــادي التي مير بها
اجملتمع التونسي ،وذلك من خالل طرح
نفســه كبديل سياسي .ويرى أعضاء
من احلكومة أن دعــوات االحتاد تهدف
إلى إنهــاك االئتــالف احلكومي .وما
يُلفــت االنتباه إشــادة الرئيس «قائد
السبســي» باالحتاد وجهوده ،وكذلك
دعــوات أعضاء من حزب نــداء تونس
إلى ضــرورة إجنــاح اإلضــراب .وأكد
«الشاهد» خالل تقدميه بيان حكومته
جمللــس النواب أن حكومته ســتعمل
على اســتئناف جلسات التفاوض مع
االحتاد .واعتبر «الشاهد» أن حكومته
غير قادرة علــى تلبية مطالب االحتاد،
ودعا «الشــاهد» إلــى «جتنيب البالد
املزيد من األزمات ،والعمل على إيجاد
أرضيــة توافــق ،تضمن توفيــر حياة
كرميــة للموظفــني العموميني ،وفي
نفس الوقت ال تؤثر هذه الزيادات على
ميزانيــة الدولة وال تخل باالحتياطات
النقديــة للبالد ( .)6واقترح الشــاهد
في هذا الســياق اتباع أسلوب التدرج
في الزيــادة التــي يقترحهــا االحتاد
التونســي العام للشغل .ختا ًما ،يعد
اخلبراء أن أهم املشــكالت التي يعاني
منها االقتصــاد التونســي اعتماده
بشــكل كلي على االقتصاد األوربي،
ٍ
كما أنه يفتقد للتنوع وتعزيز الفرص
االســتثمارية .إضافة إلى ذلك ،يعاني
االقتصاد التونســي من ارتفاع نسب
الفســاد املالــي واإلداري .وتضيــف
التقاريــر الدولية إلى هــذه العوامل
اجلمود البيروقراطي ،وتزايد مشــكلة
الديون اخلارجية ،وانعدام املنافسة.
الهوامش
 1إيــرادات الســياحة في تونستقفز  42%على أســاس ســنوي في
األشــهر الســبعة األولى من ،2018
رويترز.
 2تونس ..ارتفاع عدد السياح إلى 6.2ماليني هذا العام ،روسيا اليوم.
19 3مليــار دينــار عجــز امليــزانالتجــاري التونســي فــي ،2018
إكسبريس.
 4عبــد الكرمي حمــودي ،االقتصادالتونســي ..بني قلة املــوارد وضغط
اإلنفاق ،اخلليج أونالين.
 5تونس تدخــل في إضراب عام..والشاهد :كلفته كبيرة على البالد،
 CNNعربية.
 6تونس :ملاذا تصاعدت دعوات احتادالشغل لإلضراب اآلن؟ (،)2018/11/25
 BBCعربي.
املركز العربي للبحوث والدراسات

اليها والتي اجتمعت خالل األســبوع
احلالي تنقل الوضع الفلسطيني الى
مرحلة جديدة ،تعزز االنقسام لصالح
االنتقــال الــى انفصال تــام وناجز،
مهما كانت تصريحــات احلرص على
املصلحــة الوطنية قادرة على تزييف
حقيقــة ما يجري من جهود إلضعاف
املوقف الفلســطيني ،هذا املشهد
يعزز من قــدرة إدارتي ترامب ونتنياهو
على مترير صفقة القــرن ،وهذه املرة،
من خــالل عملية االنفصال التي يتم
اآلن ،صياغة شــهادة وفاة اســتعادة
الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ينشــر باالتفاق مــع جريــدة األيام
الفلسطينية

مخاطر رقمية تهدد الديمقراطية لورا شينشيال
سان خوسيه
لورا شينشيال
ال يكاد مير يــوم واحد مــن دون ظهور
ادعاء جديد بشــأن تقويض وســائط
التواصــل االجتماعــي للدميقراطية.
تســتغل القوى اخملتلفة عبر الطيف
السياســي التكنولوجيــات الرقمية
لنشــر املعلومــات املضللــة وتغذية
االســتقطاب .وبرغــم أن «األخبــار
الزائفــة» ولغة الكراهية ليســتا من
األمور اجلديدة ،فإن العصر الرقمي وفر
بيئة تُفضي إلى األمرين ،وإن كان ذلك
عن غيــر قصد .ال ميكننا أن نشــكك
في قــدرة التكنولوجيات اجلديدة على
حتسني الظروف البشرية ،لكن اخملاطر
التــي تفرضهــا علــى الدميقراطية
أصبحت اآلن واضحة على نحو متزايد.
تســعى الشــركات ،واحلكومات،
واملواطنون على حد ســواء إلى إيجاد
احللول جملموعة من التحديات املترابطة.
فكيف نتعامل مع القدرة على االتصال
الســريع عبــر اإلنترنــت والتي جتعل
من السهل نشــر املعلومات املضللة

بســرعة كبيرة ،مما يجعل من الصعب
تفنيدهــا ودحضهــا؟ وكيــف تتالءم
الرغبة في خلق محتوى ميكن مراقبته،
والذي يعتمد في كثير من األحيان على
العاطفة واإلحساس وليس األدلة ،مع
احلوار الدميقراطي العاقل؟ وكيف نحدد
املصادر احلقيقيــة للمعلومات عندما
تعمل ميزة إخفاء الهوية على اإلنترنت
على حجب مصدر املنشور؟ وفي ضوء
هيمنة جوجل وفيسبوك على السوق،
فهل أصبحنا نحن ــ وبالتالي وجهات
نظرنا ومناقشاتنا السياسية ــ أسرى
خلوارزميات مثل هذه الشركات؟
في إحدى مبادراته األخيرة قبل وفاته
في أغســطس/آب  ،2018قــام األمني
العــام الســابق لألمم املتحــدة كوفي
أنان بعقــد جلنة معنيــة باالنتخابات
والدميقراطيــة فــي العصــر الرقمي،
والتي أطلقت في وقت ســابق من هذا
الشــهر في جامعة ســتانفورد .كان
أنــان يريد بنحو خاص دق ناقوس اخلطر
بالنيابة عــن دول لديهــا القليل من
الوسائل للدفاع عن نفسها ضد هذه
اخملاطر التي تهدد ســالمة االنتخابات
في القرن احلادي والعشــرين .وألن هذه

املشــكالت من املمكن أن تؤثر على أي
بلد تقريبا ،فكان لدى أنان اعتقاد راسخ
بأن املنظور العاملي حاسم في التعامل
معها .وبينما تســتعد اللجنة ،التي
تضم خبــراء من عالــم التكنولوجيا
ومن عالم السياســة ،لبــدء عملها،
تلوح في األفق أربعة حتديات واضحة.
األول يتمثــل فــي صعــود صناعة
التدخل فــي االنتخابــات .ففي حني
ندرس انتخابات الرئاسة األميركية في
عام  2016الســتخالص الدروس بشأن
كيفيــة منــع التدخل ،ينظــر آخرون
إلى تلك احلملــة االنتخابية بحثا عن
أفكار وســبل للتالعب في االنتخابات.
وتخاطــب اجملموعــات االستشــارية
التجاريــة العمالء احملتملــني بالفعل
بأفكار بشأن الكيفية التي قد تتمكن
بهــا وســائط التواصــل االجتماعي،
واألخبار الزائفة ،واالســتهداف الدقيق
فعــال في التأثير
مــن االضطالع بدور ّ
على نتائــج االنتخابات .عــالوة على
ذلك ،ســتكون هذه الصناعة اجلديدة
ثنائية احلزبية ،إذا كان لنا أن نسترشد
بادعــاءات حديثــة بشــأن التالعــب
بوسائط التواصل االجتماعي واألخبار

الزائفة في انتخابات مجلس الشيوخ
في والية أالباما في عام  .2018لن نبالغ
مهما حتدثنــا عن اخملاطــر التي تهدد
الدميقراطية في شــتى أنحاء العالَم.
وإذا كان مــن املمكن التأثير على نتائج
االنتخابــات في دول قويــة ومتقدمة
تكنولوجيــا مثــل الواليــات املتحدة،
فكيف قد تكون حال دول أخرى؟

يأتــي حتد ناشــئ آخر مــن برامج
«املســاعدين املنزليني» التــي تتمتع
بشــعبية متزايــدة .اآلن ،تتمتــع
احتــكارات املعلومات علــى اإلنترنت
بالقدرة على حتديد مــاذا يرى ويعتقد
قســم كبير من ســكان أي بلد .ومع
اكتساب برامج املساعدة املنزلية مثل
جوجل هوم ،وإليكســا ،وسيري ،املزيد
من الشهرة واالنتشار ،فسوف يحصل
املستخدمون قريبا على إجابات موحدة
على االستفسارات ،بدال من اقتراحات
متعــددة .ومثــل هــذه الترتيبات من
شــأنها أن تقلل من نشــاط البحث
والتحقيق واحلــوار ،مما مينــح ِقلة من
الشركات واخلوارزميات قدرة أكبر على
تشكيل معارفنا ومعتقداتنا.
ينشــأ التهديــد الثالــث من مواد
الفيديو املزيفة ــ أو ما يســمى املواد
الزائفة العميقة .تستخدم هذه املواد
الــذكاء االصطناعــي وتصنيع الصور
خللق صور الفيديو التي ال ميكن متييزها
عن املواد املصــورة احلقيقية .ولنتخيل
علــى ســبيل املثــال الســرعة التي
انتشــرت بها مواد مصورة مصطنعة
للرئيــس اإليرانــي وهــو يأمــر قادته

العسكريني باالستعداد لغزو إسرائيل
علــى اإلنترنت .مع انتشــار مثل هذه
املواد على نطاق واســع ،سوف تتراجع
ثقة الناس في مقاطــع الفيديو .ومع
استمرار االندماج بني العاملني احلقيقي
واالفتراضــي ،فرمبا نفقــد الثقة في
قدرتنا على حتديــد ما هو حقيقي وما
هو غير حقيقي في عالَم السياســة
الدميقراطية.
أخيــرا ،وليــس آخرا ،هنــاك منصات
األقــران املشــفرة .فقــد اســتعمل
تطبيق واتساب ،مع أكثر من  1.5مليار
مستخدم نشط شهريا في نحو 180
دولة ،لنشــر الشــائعات وإذكاء نيران
العنف في البرازيل ،واملكسيك ،والهند،
علــى نفس النحو الذي اســتعمل به
موقع فيس بوك إلثارة العنف الطائفي
في ســريالنكا وميامنــار وبنجالديش.
صحيح أن ما يقدمه تطبيق واتســاب
مــن إخفــاء للهوية والتشــفير ميثل
حماية قوية للمواطنني الذي يكافحون
من أجــل حقوقهــم الدميقراطية في
ظل أنظمــة اســتبدادية قاتلة .لكن
هذه السمات ذاتها جتعل من الصعب
حتديد مصادر الشــائعات ،والكراهية،

والتحريض على العنف ،وتزيد بالتالي
مــن صعوبة قيــاس املدى الــذي قد
يستعمل به تطبيق واتساب للتالعب
باالنتخابات.
ســوف يشــهد عام  2019أكثر من
ثمانــني مــن االنتخابــات الرئاســية
والعامة والبرملانية في مختلف أنحاء
العالَــم .وفي حني أننا قــد نرى اخملاطر
التي تفرضها التكنولوجيات الرقمية
على النظام السياســي ،يــرى أخرون
فرصا جديدة للتأثير على النتائج .والبد
أن تكــون إدارة واحتواء هذه التهديدات
اآلن أولوية ملحة للدميقراطيني في كل
مكان.
وكما حذرنــا أنان فــإن «التكنولوجيا
ال تقــف ســاكنة؛ وال ميكــن أن تقف
الدميقراطية أيضا موقف املتفرج».
ترجمة :مايسة كامل
لورا شينشيال رئيســة كوستاريكا
الســابقة ،وهــي رئيســة جلنــة
كوفــي أنــان املعنيــة باالنتخابــات
والدميقراطية في العصر الرقمي.
بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org
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ثقافة

دراسة

ُ
الفن صنيع األلم
فريد كاهلو..
والعاطفية.

كه يالن ُم َحمد

رأي بشر بن المعتمر

المعتزلي في أوقات
الكتابة ومواتاتها

اقرأ فــي بعض املقابــات اجملراة مع األدبــاء والكتاب
والشعراء ،أو في كتب مذكراتهم ،عندما يسألون عن
أوقــات الكتابة ،أو كيف يكتبون ومتــى؟ جوابا ً كنت
أنظر إليه بعني عدم الرضــا ،أو عدم التصديق ،فغالبا ً
ما يأتي اجلواب :أنه يجلس إلى مكتبه ،أو آلته الكاتبة
في الســاعة كــذا صباحاً ،ويظل يكتــب حتى قبيل
الظهر ،ثم يتغدى ويأخذ قسطا من الراحة ،أو قيلولة
قصيرة ،ثم يواصل نشــاطه الكتابي من الساعة كذا
إلى الساعة كذا مساء.
كنت أحاور نفســي هل هذا الكاتب جندي حراســة
عليه واجب ينبغي أن يؤديــه في الوقت احملدد؟ وكيف
تواتيه الكتابة وتأتيه ،وكيف يتدفق حبر قلمه؟!وكنت
أميل إلى عدم تصديقهــا ،وأنها من تنفجات الكتاب
وأخيلتهم ،ألني أرى أن للكتابة طقوسها اخلاصة جداً،
وما كل وقت مالئــم للكتابة ،وقد مير على املبدع حني
من الدهر وال يستطيع أن يخط حرفا واحدا ،وقد تواتيه
األفكار وتنثال عليه إنثياال ً في أوقات أخر ،أو مكان غير
مالئم ،وهو بعيد عن أطراسه وأحباره ،ويحضرني هنا
ما دونه املبدع الراحل مهدي عيســى الصقر (-١٩٢٧
 )٢٠٠٦فــي كتابه (وجع الكتابة .مذكــرات ويوميات)
«باألمس وأنا أجلس على كرســي طبيب األســنان...
ووجه الطبيب املنشغل يتحرك على مقربة من وجهي،
أصابعه تقــود املبرد الكهربائي ليحفر في أســناني،
خطرت في بالي عبارة وردت في مسودة روايتي...لتكون
أعمق داللة ،وجاءتني الكلمات البديلة وسط أزيز املبرد
املزعج ..ويدوي داخل رأسي باحلاج مؤلم» «تراجع ص٩٧
من الكتاب.
وإذ ظللت على رأيي هذا ،حتــى وجدت صداه ،وانا اقرأ
رأيــا رائعا ألحد كبــار املعتزلة وأوائلهم ،أبي ســهل
بشــر بن املعتمر (  )٢٢٠-وكان مــن بلغاء املعتزلة
والفصحاء ،مما دونــه مبا عرفت في األدبيــات التراثية
املعتزلية بـ(صحيفة بشر بن املعتمر البالغية) فتحدد
الصحيفة كما ينقل لنا األســتاذ اجلامعي والباحث
الســوري الدكتور وليد قصــاب ( )-١٩٤٨في كتابه (
التــراث النقدي والبالغي املعتزلة حتــى نهاية القرن
الســادس الهجري)واملطبوع في الدوحة ،١٩٨٥-١٤٠٥
والكتــاب في األصل بحــث مقدم إلــى كلية اآلداب
بجامعة القاهرة ،ونال عنه الباحث وليد قصاب درجة
الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى سنة
،١٩٧٦حتدد الصحيفة لألديب أوقاتا يسمح فيها القول
وجتــود القريحة ،فليــس األديب أو الفنــان بقادر على
اإلبــداع في كل حلظة ،وال يواتيــه القول في كل زمن،
وذلك القول الذي تأتيك به نفســك (ساعة نشاطك
وفراغ بالك هو القول اجليد ،وهو أكرم جوهرا وأشــرف
حســبا وأحسن في األسماع والصدور ،من ذلك القول
الذي يعطيك يومك األطول بالكد واملطاولة واجملاهدة).
هذا هو رأي بشــر بن املعتمر ،املفكر املعتزلي املؤثر في
املوجة املعتزلية التي سادت احلياة العربية اإلسالمية
منذ بداية القرن الثاني الهجــري ،وتألقت يوم تبناها
اخلليفة املأمون.
وهذا الشــاعر الفرزدق يؤكد ما رســخ في ذهني ،من
أن األديــب قد ال تواتيه الكتابة فــي كل األوقات ،كما
يذكر أبو عثمــان عمرو بن بحر اجلاحظ ( )٢٥٥-١٥٠في
اجلــزء األول من كتابه (البيــان والتبيني) يقول الفرزدق
(أنا عند الناس أشــعر الشعراء ،ورمبا مرت علي ساعة
ونزع ضــرس أهون علي من أن أقول بيتا من الشــعر؟
وقــال العجاج :لقد قلت أرجوزتــي التي أولها (بكيت
واخملتــزن البكي) وأنا بالرمل في ليلــة واحدة ،فانثالت
علي قوافيهــا انثياال ،واني ال ريد اليوم دونها في األيام
الكثيــرة فما أقــدر عليه) تراجــع ص ٢٠٩من طبعة
مكتبة اخلاجني الطبعة الثالثة .١٩٦٨-١٣٨٨

ُ
حتجب
قد
التحف الفنية الرائعة ســيرة
ُ
وتسبقُ
شــهرة
مبدعيها
اللوحات صيت
ِ
صانيعها كما هو واقع بالنســب ِة للوحة
َ
موناليــزا التــي أصحبت
رديــف عبقرية
ليونــاردو دافينشــي أكثر مــن ذلك فإ َّن
األفال َم املُقتبســة مــن حيــاة الفنانني
تُعنــون أحيانا ً بإســم إحــدى أعمالهم
الفنية هذا ماحصــل عندما حولت حياة
الفنــان الهولنــدي يوهانيــس فرمير إلى
فيلم ســينمائي بعنوان (فتاة ذات القرط
اللؤلؤي) وهــذا يعني أن العمل الفني قد
ُ
يخطف األضواء مــن صاحبه لكن يوج ُد
في هذا السياق إستثناء حيثُ لفتت حياة
فان كوخ اإلنتباه على املســتوى الواسع
وذلك نظــرا ً ملا إتصفت بــه أيام صاحب
(آكلــو البطاطا) مــن الغرابــة فهو قد
إختبر مواقف تراجيدية وخيبات متراكمة
َّ
لعل مــن أصعبها هو الشــعور بالوحدة
إذ إفتقــد إلى صخب احلب وســط عزلته
املوحشــة.وتأتي الفنانــة املكســيكية
صف من إســتقطبت
فريــدا كاهلو في ِ
وقائــع حياتهــم إهتمــام املُتابعني ومن
الواضــح أ َّن كاهلو قد رصــدت موهبتها
الفنية لســرد
جانب من سيرتها الذاتية
ٍ
ُ
باأللوان فالبتالي
الينفصل مارسمته عن
رحلــة حياتها القصيــرة فهي عبرت عن
شــوقها لبلدها من خالل رســم عندما
كانت ُمقيم ًة بصحبــة ريفيرا دييغو في
ســان فرانسيســكو حيثُ عكف األخير
على إجناز مشــروع رســم اجلداريات كما
إحتفت فريدا كاهلو بعيد ميالد أصدقائها
بإهداء صورها الشخصية التي رسمتها.
وإنعكس توقها الشــديد لألمومة أيضا ً
َ
فيما رســمته.إذا ً فإ َّن احملطــات التي مرت
بهــا فريدا كاهلو صارت ثيمة أساســي ًة
في بــرواز لوحاتها وبورتريهاتهــا غير أ َّن
هذه اخلصوصيــة الفارقة في أعمال فريد
ُعــوض الوقوف على ما
كاهلو الفنية الت
ُ
نُشر من مؤلفات حول هذه املرأة املُغامرة.
صدر أخيرا ً كتــاب (احلب املدنس واملقدس
في حيــاة فريدا كاهلــو) للكاتبة كلوديا
شــفير بترجمة محمد الفشتكي تتب ُع
الكاتب ُة حياة كاهلو على جميع األصعدة
اإلجتماعيــة والفنيــة والسياســية

املرض
مبا أ ن فريد كاهلو من شخصيات جدلية
وحياتها كانــت صاخب ًة لذا هناك مداخل
عديدة تُ كنك النفوذ من خاللها إلى عالم
هذه الفنانة .تكوينها العائلي ،ومواقفها
السياســية ،وعالقاتهــا العاطفية لكن
قبل مقاربة هذه األبعاد في شــخصيتها
البُــ َّد مــن التركيز على صــراع فريدا مع
مشــاكلها اجلســدية إذ كانــت لديها
التشوهات في العمود الفقري وتتضاعف
معاناتهــا بعد حادثة إصطــدام احلافلة
التي تقلها إلى كويكان 17سبتمبر 1925
برفقة صديقهــا (أليكس) ولــوال إصرار
األخير على عناصر من املُســعفني لعناية
بفريــدا كاهلو لدفنت مــع املوتي قبل أ ْن
َ
َ
يعــرف العالم نبوغها الفنــي لم
تتعاف
من أعراض هذه الكارثة وعلى إثرها إعتمد
جسدها على املشدات والدعامات وإنقطع
عن (بريبا) في مكسيكو سيتى
وخسرَ ْت
ِ
أجواء املناقشات مع أصحابها الذين لقبوا
أنفسهم ب(لوس كاشوتشاس) أدارأفراد
هــذه اجلماعة نقاشــات حول فلســفة
ماركــس وأجنلز وهيغل وكانط إضافة إلى
تناول نظريات سياسية وإقتصادية يُذكر
أن فريدا كاهلو إلتحقت مبدرســة (بريبا)
بتشــجيع من والدها علــى أن تدرس في
مجال ُ
الطب الحقا ً لكــن ماوقع لها في
املشــؤوم
اليوم
ذلك
حتــم عليها إختيار
َ
مجال آخــر إذ أمضت أيامها في رســم
صورهــا الذاتية وإســتعادت فــي إحدى
لوحاتها حادثة احلافلــة وهكذا تفردُ ُج َّل
أوقاتها للفن وت
ُصبح األلوا ُن ترياقا ً للوحدة
ُ
و ُمقاومة طوق العاهات اجلسدية ومسكت
وفر لهــا والدهــا الــذي كان فتوغرافيا ً
األدوات لتتســلى باأللــوان فــي رقدتها.
مع أنه اليوج ُد في ســيرة فريدا مايوحي
بإهتمامها بالفيلســوف األملاني نيتشة
لكن حياة اإلثنني متشابهة فكالهما قد
تعامل مع املرض بوصفه فرصة لإلشتغال
ُ
على اإلهتمامات
الذاتية.يعترف نيتشــة
بــأن مرحلة املرض قد كشــفت له وجها ً
جديــدا ً للحياة وصار بوســعه تذوق كل
األشياء الطيبة.كذلك بالنسبة لكاهلو
ما حطمــت العل ُة البدني ُة إرادتها فكانت
إنطالقة كاهلو الفنية تطــورا ً ملوهبتها

فريد كاهلو
في تخيل األصدقاء الوهميني إكتســبت
هذه املهارة منذ طفولتها زيادة على ذلك
متيزت فريدا بروحية مداعية وقعت رسائل
ْ
ألصدقائها باإلســم الذي ينادون بها فتاة
ذات الساق الوتدية.
تركيبة غريبة
مســيرة حياة هذه الفنانة املكســيكية
مركب ُة من املشــاعر والعواطف الغريبة
يبــدو وفقا ً ملــا تقدمه مؤلفة ســيرتها
كلوديا شــيفر أ َّن فريدا أرادت إســتنفاد
طاقاتها في املُغامرات املُتعاقبة إذا أخذت

تلمس وجود
ِبُتابعة جتربتهــا العاطفية
ُ
اإلختالف بينها وبني بنات جنسها مع أنها
لم تتمتــ ْع مبواصفات أختها كريســتينا
لكن جنحت في التواصل مع املميزين ولم
تقتنــ ْع إال بأن تكون ندا ً لرفقائها في بريبا
إذ صاحبت (غوميــز أرياس ،ميغيل ن ليرا،
عصر نادرا ً ما جت ُد
مانويل غونزاليس ) في
ٍ
تواكب نقاشــات
فتا ًة في مرافق تعلمية
ُ
وسياســية.كماتذهب أبع ُد في
فكريــة
ُ
ُمغامراتهــا وحققت ما قالت ُه ألصدقائها
بأنها ســتتزوج ب (دييغــو ريفرا) فاألخير
ينعم
من أشــهر رســام اجلداريات أنذاك
ُ

بأيام مجده.كلفته حكومة اإلســتقالل
برسم صور إلبطال وطنيني.رمبا رأت فريدا
في عالقتها مع دييغو ريفرا حبا ً إستثنائيا ً
ُمخالفا ً ملا طبع عالقة والديها إذ أســرت
ماتيلــدا إلبنتهــا بأنها قد أحبت شــابا ً
َ
إنتحر قبل أن
تتعرف على غيليرمو القادم
من أملانيا.لن تكو َن عالقــة فريدا بريفييرا
بعيدة عــن التوتر على رغم مســاعيها
إلستيعاب زوجها الذي يكب ُر منها بإحدي
وعشرين ســن ًة من املعروف أن ريفيرا كان
قيم تواصــاً حميميا ً مع أكثر من إمرأ ٍة.
يُ ُ
وعاش حيا ًة بوهميميــ َة في باريس حيث
إرتبــط بإمرأتني روســيتني أجنيلينا بلوف
والثانية تدعــي ماريفنا يهجــر اإلثنتني
عائدا ً إلى املكســيك.ماكان مؤملا ً لفريدا
هو إكتشــافها لوجود عالقة بني زوجها
الفنان وأختها كريســتينا.إذن كان ريفيرا
مطاردا ً للنســاء ويظهر على صورة كتلة
من التناقضات وهذا ما زاد من أزمات فريدا
ففي عــام  1932ذاقت مرارة موت والدتها
عليه فإنها أصحبت هامشــية في حياة
ريفيرا نظرا ً إلنشــغال األخير برحالته إلى
أن تنفصل فريدا من ريفيرا دييغو وتنتقل
إلى اإلقامة في منزل آخر وتقص شــعرها
الطويل الذي أعجب بها ريفيرا.فضال عن
كل ماسبق ذكره فإن فريدا من جهتها لم
تُ انع خوض جتربة ُمغامرات عاطفية خارج
أطر حيــاة زوجية مع كل مــن نيكوالس
مــوراي وإيسامونوغونتشــي والزعيــم
الشيوعي الهارب تروتسكي.تدس املؤلفة
إشــارات لعالقاتهــا الشــاذة.التتجاهل
كلوديــا شــفير خصوصية فريــدا في
ملبسها وما تتزين به من اإلكسسوارات
فــكان فســتانها تيهوانــا كان عالم ًة
لشــخصيتها .تتــزوج فريدا مــن جديد
بريفيرا.وتبل ُغ فريدا ذروة جناحاتها ولم تُع ْد
يتم اإلحتفال
شخصية ُملحقة بزوجها إذ ُ
بفنها فــي باريس يصف أندريــه بريتون
عمل كاهلو بشــريط ملون ملفوف على
ُقنبلة.عاشت فريدا كاهلو حيا ًة عاصفة
ترحل سنة 1954يشار إلى أن كاهلو تغير
تاريخ ميالدها من 1907إلى 1910ليتزامن
مع تاريخ الثورة املكسيكية.جذبت سيرة
ُقلت حياتها
كاهلو ُصناع الفن السابع ون ْ
إلى السينما وتُعتب ُر سلمى حايك أبرز من
جســدت شــخصية هذه الفنانة املثيرة
للجدل.

اغتيال الروائي عالء مشذوب في كربالء يفجع الوسط الثقافي
فجــع الوســط الثقافي بخبــر اغتيال
الروائــي عالء مشــذوب فــي محافظة
كربالء ،مساء السبت،
ونقلت مواقع محليــة ،عن مصدر أمني
عراقــي ،قوله إن “مســلحني مجهولني
أطلقــوا النار على الكاتــب واألديب عالء
مشذوب اخلفاجي في شارع ميثم التمار،
وسط محافظة كربالء”.
ونعــى االحتاد العام لألدبــاء والكتاب في
بيان له حمل عنوان (ال عزاء قبل معاقبة
اجلناة):
" يع ّبــر االحتاد العــام لألدبــاء والكتاب
في العــراق ،عن ِّ
جل غضبه وســخطه،
مــن جرمية اغتيال الروائــي الدكتور عالء
مشــذوب ،ويع ُّد هذه الفاجعة استهتارا ً
بدماء املواطنني ،واألدباء منهم على وجه
اخلصوص ،وهم يتركون ليالقوا حتوفهم
من رصاصــات جبانة في وضــح النهار،
ويحمل االحتــاد اجلهات احلكومية محلي ًة
ّ
ومركزي ًة املسؤولية الكاملة ،فقد عجزت
َ
عن حفظ األمــن العام ،وتركــت
القتل
والتشريد فاعالً ليغتال رصاف ّيا ً وجواهريا ً

وس ّيابا ً متى ما شاء.
و فجعت األوســاط األدبيــة والثقافية
مساء امس االول باغتيال الروائي الدكتور
عالء مشــذوب ،في كربالء بثالث عشرة
إطالقة زرعهــا اجلناة (اجملهولون) !!! أبدا ً -
كما يحلو للجهات األمنية وصفهم  -في
جسد مشذوب ،بعد مغادرته جللسة احتاد

أدباء كربالء األسبوعية.
ويذكر أن مشــذوب من األســماء األدبية
الفاعلــة في مجال الروايــة والنقد ،وقد
شارك في جلسات وفعاليات عدة ،آخرها
مشاركته في مؤمتر الســرد الذي أقامه
احتاد األدباء تشــرين الثانــي املاضي ،كما
ض ّيفه االحتاد لالحتفاء بتجربته الروائية

في األمــس القريب ،ويصــ ُّر االحتاد على
ضرورة حماية األدباء ،والكشــف السريع
عن اجلناة ومعاقبتهــم ،فال عزاء من دون
ذلك.
اجلدير بالذكر ان الروائي الراحل من مواليد
 ،1968وتخرج مــن كلية الفنون اجلميلة
بجامعة بغداد عام  ،1993-1992وحاصل
على ماجســتير فنون جميلة عام ،وعلى
دكتوراه فنون جميلة".
وصــدرت لــه روايــات “مــدن الهالك –
الشــاهدان”“ ،فوضى الوطن”“ ،جرمية في
الفيس بــوك”“ ،آدم ســامي – مور” ،كما
صدرت له عــدة مجموعــات قصصية
أبرزهــا “رمبا أعود أليــك” و “زقاق األرامل”
ورواية شارع اسود.
هذا وقد أرســل الشــاعر حبيب الصايغ
برقية عزاء إلى األســتاذ ناجح املعموري،
رئيــس االحتــاد العــام لألدبــاء والكتاب
العراقيــن ،وإلى مجلس إدارة االحتاد ،ومن
خاللهم إلــى كل أدباء وكتاب وشــعراء
ومثقفــي العــراق الشــقيق ،مؤك ًدا أن
خســارة أي أديــب ومثقــف عربي ،هي

خسارة جســيمة لكل األدباء واملثقفني
العرب.
واالحتاد العام لألدبــاء والكتاب العرب ،إذ
يندد بهذه اجلرمية النكراء ،ومثيالتها التي
تتكرر هنا وهناك في بعض مناطق الوطن
العربي ،ليطالب االسلطات احمللية ضرورة
التحــرك حلفــظ أرواح املواطنني العرب،
كتَّابًــا وغير كتــاب ،والعمل على ســن
قوانني رادعة ملعاقبــة اجملرمني واخلارجني
عن القانون ،والذين يبيحون ألنفســهم
فعل كل شــيء اســتنادًا إلى تفسيرات
شــاذة للنصوص الدينيــة ،وإلى رؤيتهم
أنفسهم باعتبارهم ظل اهلل على األرض.
كمــا أكد حبيب الصايغ علــى أن األدباء
والكتاب والشــعراء واملثقفــن العرب،
ومنهم العراقيني ،كانوا دائ ًما –وال يزالون-
فــي طليعة شــعوبهم فــي املطالبة
باحلقوق واحلريــات ،وحتملــوا الكثير من
العنت والعناء لقاء ذلك ،كما أنه ال يكون
التقدم واالزدهار إال بكتاباتهم وأفكارهم.
رحم اهلل الدكتور عالء مشــذوب ،وألهم
آله وأصدقاءه الصبر والسلوان.

تراثيات

سلسلة مقاالت من كتاب (مجلة لقمان)
شوقي عبد األمير
منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة
أن ينشر هذا الكتاب على حلقات
في الزميلة « الصبــاح اجلديد «
واليوم يســرني ان اصنع بني يدي
صديقي وزميلي العزيز اسماعيل
زاير رئيس التحرير « مجلة لقمان
« وهو كتاب الذي اســتغرقت في
اعداده ست ســنوات وقد جاءت
فكرته من غيــاب رافد مهم من
روافــد ادبنا ولغتنا وهــو « النثر
اجلاهلي «
املفارقــة الكبيــرة تكمن في أن
الشعر اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ
في عــدد من الكتــب واملعلقات
والدواوين ،اما النثر فال يوجد حتى
كتاب واحد يجمعه ،علما ان كان
منتشــرا جدا وميأل اسواق وحياة
العرب قبل االســام كما يؤكد
ذلك كل املؤرخني العرب لكنهم
لم يجمعوا هذا النثر ولم يعتنوا
به وظل متفرقا مبعثرا في كتب
التاريخ
من هنــا تأتي اهميــة جمع هذا
التراث العظيم ونشره في كتاب

خاص به .
بالطبع ان عــدم االهتمام بالنثر
قبل االسالم يفسر بنظريات عدة
بعضها شكلي باعتباره أصعب
للحفظ على الذاكرة الشفاهية
ولكن هذه احلجة واهية وال تكفي
واملسألة مرتبطة بظهور االسالم
واملوقف من االدب قبله.
عامر بن الطرب العدوانى
لقومه وصية احلرث بن كعب
لبنيه
وأوصى احلرث بن كعب بنيه فقال
يا بنى قد أتت على مائة وســتون
سنة ما صافحت ميينى ميني غادر
وال قنعــت لنفســى بخلة فاجر
وال صبوت بابنــة عم وال كنة وال
بحــت لصديق بســر وال طرحت
عن مومســة قناعا وال بقى على
دين عيســى بن مــرمي وروى على
دين شــعيب من العــرب غيري
وغير متيم بن مرة وأسد بن خزمية
فموتوا على شــريعتى واحفظوا
وصيتى وإلهكم فاتقوا يكفكم
ما أهمكم ويصلح لكم حالكم
وإياكم ومعصيتــه فيحل بكم
الدمــار ويوحــش منكــم الديار

كونوا جميعا وال تفرقوا فتكونوا
شــيعا وبزوا قبل أن تبزوا فموت
فى عز خير من حياة فى ذل وعجز
وكل ما هو كائن كائن وكل جمع
إلــى تباين والدهــر ضربان ضرب
بالء وضرب رخاء واليوم يومان يوم
حبــرة ويوم عبــرة والناس رجالن
رجــل لك ورجــل عليــك زوجوا
النساء األكفاء وإال فانتظروا بهن
القضاء وليكن أطيب طيبهن
املاء وإياكم والورهــاء فإنها أدوأ
الــداء وإن ولدها إلى أفن يكون ال
راحة لقاطــع القرابة وإذا اختلف
القــوم أمكنــوا عدوهــم وآفة
العدو اختالف الكلمة والتفضل
باحلســنة يقى السيئة واملكافأة
بالســيئة دخــول فيهــا وعمل
الســوء يزيل النعمــاء وقطيعة
الرحــم تــورث الهــم وانتهاك
احلرمــة يزيــل النعمــة وعقوق
الوالديــن يعقــب النكد ويخرب
البلد وميحــق العدد واإلســراف
فــى النصيحة هــو الفضيحة
واحلقد مينع الرفد ولزوم اخلطيئة
يعقب البلية وسوء الرعة يقطع
أســباب املنفعة والضغائن تدعو
إلى التباين يــا بنى إنى قد أكلت

مع أقوام وشربت فذهبوا وغبرت
وكأنى بهم قد حلقت.
وكان عامر بن الظــرب العدوانى
ســيد قومه فلما كبر وخشــى
عليه قومــه أن ميــوت اجتمعوا
إليــه وقالوا إنك ســيدنا وقائلنا
وشــريفنا فاجعــل لنا شــريفا
وســيدا وقائــا بعدك فقــال يا
معشر عدوان كلفتمونى بغيا إن
كنتم شــرفتمونى فإني أريتكم
ذلك من نفسى فأنى لكم مثلى
افهموا ما أقول لكم إنه من جمع
بني احلق والباطل لم
له وكان الباطل أولى به وإن احلق
لم يــزل ينفر من الباطل ولم يزل
الباطل ينفر من احلق يامعشــر
عــدوان ال تشــمتوا بالذلــة وال
تفرحوا بالعزة فبكل عيش يعيش
الفقيــر مع الغنى ومن ير يوما ير
به وأعــدوا لكل امــرئ جوابه إن
مع السفاهة الندامة والعقوبة
نكال وفيهــا ذمامة ولليد العليا
العاقبــة والقوذ راحــة ال لك وال
عليك وإذا شئت وجدت مثلك إن
عليك كما أن لك وللكثرة الرعب
وللصبر الغلبة ومن طلب شــيئا
وجده وإن لم يجده يوشك أن يقع

قريبا منه.
وصية دويد بن زيد لبنيه
ملا حضــرت دويد بن زيــد الوفاة
قال لبنيه أوصيكم بالناس شــرا
ال ترحموا لهم عبرة وال تقيلوهم
عثــرة قصــروا األعنــة وطولوا
األسنة واطعنوا شــزرا واضربوا
هبرا وإذا أردمت احملاجزة
فقبــل املناجــزة واملــرء يعجز ال
احملالــة باجلــد ال بالكــد التجلد
وال التبلــد واملنيــة وال الدنية وال
تأســوا على فائــت وإن عز فقده
وال حتنوا إلى ظاعن وإن ألف قربه
وال تطمعــوا فتطبعوا وال تهنوا
فتخرعــوا وال يكونــن لكم املثل
السوء إن املوصني بنو سهوان إذا
مت فأرحبوا خــط مضجعي وال
تضنوا على برحب األرض وما ذلك
مبؤد إلى روحــا ولكن حاجة نفس
خامرها اإلشــفاق قال أبو بكر بن
دريد في حديث أخر إنه قال اليوم
يبنى لدويد بيته يارب نهب صالح
حويته ورب قــرن بطل أرديته ورب
غيــل حســن لويتــه ومعصم
مخضب ثنيته لو كان للدهر بلى
أبليته أو كان قرني واحدا كفيته.
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) ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮ(

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻼﻝ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ
ﺭﺣﻠﺔ ﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺗﻀﻊ "اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ" ﺑــﲔ ﻳﺪي اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﱘ
ﻣﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻮﺻﻒ ﲟﺬﻛــﺮات ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ
ﺟــﻼل ﻃﺎﻟﺒﺎﻧــﻲ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺬﻛــﺮات وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة
ﺑﻮح ﻣﺘﺼﻞ ﻟﻸﺳــﺘﺎذ ﺻﻼح رﺷــﻴﺪ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻋﻦ ﹴ
ﺻــﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﻞ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.
ــﺮف ﻋــﻦ ﻣﺎم ﺟــﻼل ﻣﻦ
وﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ ﻣﺎ ﹸﻋ ﹺ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ وﻧﺰوع ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺴــﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮف
ﺑﻬﺎ ﺧــﻼل ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳــﻨﻮات ﻣﻦ ﺟﻠﻮﺳــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻌﺪ رﺋﺎﺳــﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻓﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪﻟﻲ ﺑــﺂراء ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺮد
اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺼﺪام ﺣﺴــﲔ
وﻓﺮﻗــﻪ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻻﻛــﺮاد ،ﺑﻞ أﻧﻪ

ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان وﺳــﻮرﻳﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤــﺪة وﺑﻘﻴــﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﲤﺎس
ﻣﻊ اﳌﻠﻒ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﻵراء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺘﻪ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ وﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻠﺒﺆرة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻋﻘﺎب ﻋﺎم )1975م( وﻫﺰﳝــﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﻜﺮدﻳﺔ أﺛﺮ
اﺗﻔﺎق اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﺸﺎه وﺻﺪام.
وﺗﺸــﻜﻞ اﳌﺬﻛﺮات إﻧﺎرة ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣــﺎم ﺟﻼل ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘــﻪ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت
واﳊﻠﻮل اﻟﺘــﻲ ﺧﺮج ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎوزﻫــﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ
ﺗﺨﻠﻮ ﹰ
أﻳﻀــﺎ ﻣﻦ اﺿﺎءة اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸــﺨﺼﻲ ﳌﺎم
ﺟﻼل ﳑﺎ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄــﺎف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﻌﺮب
ﻳﺠﺮ
واﻻﻛــﺮاد ﻋﻠــﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳــﺮار ﻟــﻢ ﹺ

اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻏﻨﻲ ﻋــﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻨﺎ ﻓﻲ "اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ" ﻧﻌ ﹼﺪ
ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮات ﺷــﻬﺎدة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺮاﻫﻦ،
وﻫﻲ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺟــﺂت وﻃﺮاﺋﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻀﻴﻘــﺔ ﳌﺎم ﺟﻼل أن
ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
"اﻟﺼﺒــﺎح اﳉﺪﻳــﺪ" ﺳــﻮف ﺗﻨﺸــﺮ اﻟﻘﺴــﻂ
اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺬﻛــﺮات ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ أي آراء ﻗــﺪ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ
اﻟﻘﺴﻮة ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،وﺳﺘﺤﺎول ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﺠﺎوب اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮام ﻓﻲ
ﻛﺮدﺳــﺘﺎن وﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺴــﻬﻤﻮا ﺑﺪورﻫﻢ ﻓــﻲ إﺿﺎءة ﺑﻘﻴﺔ
اﳌﺸﻬﺪ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﺻﻼﺡ ﺭﺷﻴﺪ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﺷﻴﺨﺎﻧﻲ

اﻟﻜﺮد ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
اﻟﻜﺮد ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮﻣﻲ راﺋﻊ ﲡﺎه ﻛﺮد
إﻳﺮان.
* ﺑﻌــﺪ اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳــﻤﻌﺔ
اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻃﻴﺒــﺔ و إﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﺟﻤﻮع ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻨﺎك ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮوا
ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮع ﳊﺰﺑﻜﻢ ﻫﻨﺎك؟
 ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﺿﻤــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨــﺎ أن ﻧﻔﺘﺢﻓﺮوﻋﻨﺎ ﻓﻲ أﺟــﺰاء ﻛﺮدﺳــﺘﺎن اﻷﺧﺮى،
وﻣﻊ ذﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ ﻟــﻮ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎن
اﻷﻣــﺮ أﻓﻀــﻞ ،ﲟﻌﻨﻰ أن ﻧﺴــﻌﻰ اﻟﻰ
ﺗﺄﺳــﻴﺲ إﲢﺎد وﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﳉﺰء اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﻦ ﻛﺮدﺳﺘﺎن وﻟﻴﺲ اﻹﻛﺘﻔﺎء ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮع
ﻟﻪ ،وﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﻧﺘﻮﺣﺪ ﻣﻊ
اﻟﻌﺼﺒﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﻮى
ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﻮة ﻛﺒﻴــﺮة ،وﻟﻮ ﻋﺎدت ﺑﻨﺎ
اﻷﻳﺎم ﻟﺘﻠﻚ ﻟﻜﻨﺖ أدﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة.

* ﻣﺎﻫــﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﺮد ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮد
اﻟﻌﺮاق؟
 ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻜﺮد ﺗﺮﻛﻴﺎﻋﻠﻰ ﻛﺮد اﻟﻌــﺮاق ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻛﺎن
ﻟﻜﺮد اﻟﻌــﺮاق اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷﻛﺒــﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺮد
ﺗﺮﻛﻴﺎ .ﻓﻤﺜﻼ ،ﻗﺎم اﻹﲢــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪور
ﻣﻬﻢ وﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ أﺧﻠﻴﻨﺎ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ وﻣﻘﺮات
ﺣﺰﺑﻨﺎ وﺳــﻠﻤﻨﺎﻫﺎ ﻷوﺟــﻼن ورﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ
دﻣﺸﻖ ،وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﻢ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻘــﻮى اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ وﺟﻬﺰﻧﺎﻫــﻢ
ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ وﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﳌﻤﻜﻨﺔ.
* وﻣــﺎ أﺳــﺒﺎب ﺧﻔــﻮت اﳊﺮﻛــﺔ
اﻟﻜﺮدﻳــﺔ ﺑﻜﺮدﺳــﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴــﺎ ﺧــﻼل
ﺳــﻨﻮات اﳋﻤﺴــﻴﻨﻴﺎت و ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،و ﻋﺪم
ﻇﻬﻮر أﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎك؟
 اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴــﺆال ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰﻋــﺮض ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺳﻴﺎﺳــﻲ و إﻗﺘﺼﺎدي
ﻃﻮﻳﻞ ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮد ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ
ودون اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
وﻟﻜﻦ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠــﻮم أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺿﻐﻄﺖ
ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻫﻨﺎك ،وﻗﺪ
ﻳﻜــﻮن ذﻟﻚ أﺣﺪ اﻷﺳــﺒﺎب ،ﻓﻤﺜﻼ ،ﻣﻨﻊ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺣﺘﻰ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻤﺎء
أواﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻫﻨﺎك ،وأﻏﻠﻖ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺑﻮاب ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
اﻟﻜﺮدﻳﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﻈﻬﻮر أي ﺣﺰب
ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻛﺮدي أو ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ،
وزج ﺑﺄﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻰ اﻟﺴﺠﻮن
واﳌﻌﺘﻘﻼت ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮادر
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ.
* وﻣﺘﻰ ﻋﺮﻓــﺖ ﺑﻈﻬﻮر ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳊﺰب اﻟﻌﻤــﺎل اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
أوﺟﻼن؟
 ﻻ أﺗﺬﻛﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،وﻟﻜﻦ أﻇﻦأﻧــﻪ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋــﺎم  1980ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺎ ﺣﲔ
ﺳــﻤﻌﻨﺎ ﺑﺄن ﻫﻨــﺎك ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﻣﻦ ﻛﺮد
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﺎءوا اﻟﻰ ﻫﻨﺎك وﺳﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ
ب)اﻵﺑﻮﺟﻴﺔ( ﺛﻢ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ
إﺳﻢ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ،وﻫﻨﺎك
دﺧﻠــﻮا ﻓﻲ ﺻــﺮاع ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋــﺔ أﺧﺮى
ﺑﻜﺮدﺳــﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴــﺎ وﺣﺪث إﻃــﻼق ﻧﺎر
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺘﺪﺧﻠﻨــﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺮﱘ أﺣﻤﺪ
وﳒــﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻮﻛﺎﻳﺎ اﻟــﺬي ﻋﺮف ﻻﺣﻘﺎ
ﺑﺈﺳــﻢ )ﺻﻼح( ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺘــﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
وﺧﺎﺻﺔ أن أﻓﺮاد ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺘﲔ ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻦ
اﻟﻘﺘﺎل وﳉﺌﻮا اﻟﻰ ﺳــﻮرﻳﺎ.وﻫﻨﺎك ﻋﺮﻓﺖ
ﺑﻮﺟــﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺷــﺌﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺣﺰب
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ.
* وﳌــﺎذا ﺑﺮأﻳــﻚ ﻣــﻦ دون ﻛﻞ اﻟﻘــﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ إﻧﺒﺜﻘــﺖ ﻓــﻲ
ﻛﺮدﺳــﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴــﺎ إﺳــﺘﻄﺎع ﺣــﺰب
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ أن ﻳﺼﻤﺪ وﻳﺘﻄﻮر
و ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؟
 ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺈﻋﺘﻘﺎدي وﻫﻮ ،أنﻫﺬا اﳊﺰب ﻓﻬﻢ وإﺳــﺘﻮﻋﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻜﺮدي
وﻫﻲ رﺑﻂ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﻓﻤﻦ
دون ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي
ﺣﺰب أن ﻳﺘﻄﻮر وﻳﻨﻤﻮ وﺳــﻂ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ،
وﺳﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻓﺄرﺳﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ وأﻧﺼﺎره اﻟﻰ اﳉﺒﺎل ﻟﺒﺪء
اﻟﻨﻀﺎل اﳌﺴﻠﺢ و ﺑﻬﺬا ذاع ﺻﻴﺘﻪ و ﲢﻮل
اﻟﻰ ﻗﻮة ﻛﺒﻴﺮة و ﻓﺎﻋﻠﺔ ،أﻣﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧــﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ
ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﻮا اﻟﺴﺎﺣﺔ و ذﻫﺒﻮا اﻟﻰ أوروﺑﺎ و
إﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ ﺷﻌﺒﻬﻢ ﻣﺎ أدى اﻟﻰ ﺿﻌﻒ
دورﻫﻢ ﺛﻢ أﻓــﻮل ﳒﻤﻬﻢ.ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ أن ﻫــﺬا اﳊﺰب رﻓﻊ ﻋﺪة ﺷــﻌﺎرات
ﺟﻤﻴﻠﺔ إﺳــﺘﻄﺎع ﺑﻬﺎ أن ﻳﻜﺴﺐ ﻗﻠﻮب
اﻟﻨﺎس.
* ﻳﻘﺎل ﺑــﺄن أوﺟﻼن أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﺸﻌﺒﻪ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﺪﺳــﺔ ﺗﻮازي
ﻗﺪﺳــﻴﺔ رﺟــﺎل اﻟﺪﻳــﻦ دون أي إﻋﺘﺒﺎر
ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺣﺰﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
 ﻟﻘــﺪ ﺗﺒــﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺘــﻪ داﺧــﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊاﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ ﻫﻨﺎك ﺑﻨﻀﺎﻟــﻪ اﻟﺪؤوب
وﺗﻀﺤﻴــﺎت ﺣﺰﺑﻪ ،وﺗﻌﺎﻇــﻢ دور ﺣﺰﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳــﺎس اﻟﻨﻀﺎﻟــﻲ ،وﻟﻜﻨﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﺑﻴﺤﻲ

اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺰار ﻣﻮﻛﺮﻳﺎﻧﻲ – اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟﻠﻴﻞ – اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻛﻤﺎل ﻣﻈﻬﺮ أﺣﻤﺪ.

ﻟﻢ ﺃﺳﻤﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻜﺮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﺮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ .ﻓﻤﺜﻼ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ،
ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻠﻴﻨﺎ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﻭﻣﻘﺮﺍﺕ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﻭﺳﻠﻤﻨﺎﻫﺎ ﻷﻭﺟﻼﻥ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ،ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﻢ
ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺟﻬﺰﻧﺎﻫﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.
أﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﻫﺬا اﳊﺰب ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
)ﻋﺒﺎدة اﻟﻔﺮد( ،وﺑﺤﺴــﺐ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬﻮم
ﻳﺘﺼﻮر أﻋﻀﺎﺋﻪ أﻧــﻪ ﻻ ﺟﻮد ﻟﻠﺤﺰب ﻓﻲ
ﻏﻴﺎب أوﺟــﻼن )آﺑﻮ( ،وﻻ ﺛــﻮرة ﻣﻦ دوﻧﻪ،
وﻻ ﺣﺘﻰ وﺟﻮد اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﺑﻐﻴﺎب
ﻫﺬا اﻟﺰﻋﻴﻢ ،ﻓﺎﻟﺜــﻮرة واﻟﻨﻀﺎل اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﻮﺟــﻮده ﻓﻘﻂ ،وﻳﻨﻈــﺮ اﻟﻴﻪ
ﻛﺒﻄﻞ ﻻﻣﺜﻴﻞ ﻟــﻪ ،وأﻧﻪ ﳝﺘﻠﺊ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ
وﻻﻳﺨﻄﻲء أﺑﺪا!
* وﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﻫــﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﻗﺒــﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻓﻲ اﻹﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳــﻴﺨﺪم اﻟﻜﺮد أم
ﻳﻀﺮﻫﻢ؟
 ﻃﺒﻌﺎ أﲤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﻌﺒﻨﺎﻫﻨــﺎك ﻣﺴــﺘﻘﺒﻼ ﻣﺸــﺮﻗﺎ ﻳﻨﻌﻤﻮن
ﻓﻲ ﻇــﻞ دوﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،و
ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ،وأﻋﺘﻘﺪ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺻــﺔ أو ﻣﺠﺎل ﻹﻧﻔﺼﺎل
اﻟﻜﺮد ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ،أن
ﻛﺮد ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻮزﻋﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ وأن
أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻓﻠﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻰ اﳉﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌﻮزﻋﺔ
ﺑﺄﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ ﺳــﻨﺠﺪ ﺑﺄن ﻋﺪدﻫﻢ ﻳﻔﻮق
ﺑﻌــﺾ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺣﺘــﻰ داﺧﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻫﻨــﺎك أﻋﺪاد ﻛﺒﻴــﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ
أﺑﻨــﺎء اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮدﺳﺘﺎن وﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻓــﺈن رؤوس أﻣﻮال اﻟﻜــﺮد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ
إﺳــﻄﻨﺒﻮل أزﻣﻴﺮ و أﻧﻘﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ
اﳌﺪن اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻣﺜﻞ دﻳﺎر ﺑﻜﺮ و وان وﺑﺘﻠﻴﺲ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﺬا ﺟﻌﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻜﺮد ﺧﺎرج ﺣﺪود ﻛﺮدﺳــﺘﺎن .وأﻋﺘﻘﺪ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻫﻨﺎك
أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﳉﻌــﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ دوﻟﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ إﻳﺬاء ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺮد
أو اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ اﻟﻌﻨﺼــﺮي ﺑﺤﻘﻬﻢ ،وﻫﺬا
ﺳــﻮف ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻘﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴــﺎ ﺑﺎﻹﲢﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ أﻧﺎ أؤﻳﺪ ﻫﺬا اﻹﻧﻀﻤﺎم.
ﻛﺮد ﻓﻲ إﻳﺮان
* ﻣﺘــﻰ ﺗﻌﺮﻓــﺖ ﺑــﺄول ﺷــﺨﺼﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺮدﻳﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ؟
 ﻓﻲ ﺳــﻨﺘﻲ اﻷول ﺑﻜﻠﻴــﺔ اﳊﻘﻮق ﻋﺎم 1952ﺗﻌﺮﻓــﺖ ﺑﺎﻷﺳــﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
زﺑﻴﺤــﻲ ،وﻗﺒﻼ ﻛﻨــﺖ أﻋﺮف اﻟﺸــﺎﻋﺮ
ﻫــﺰار ﻣﻮﻛﺮﻳﺎﻧﻲ ،واﻷﺳــﺘﺎذ زﺑﻴﺤﻲ ﻛﺎن
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮا ﳉﻤﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء ﻛﺮدﺳﺘﺎن )ز.ك(
وﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ
ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ إﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻬــﺎ ﺑﺬﻛــﺮى ﺛــﻮرة
أﻛﺘﻮﺑﺮ واﻟﺘﻲ ﺷــﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬــﺎ رﻏﻢ أن
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﺧﻄﻴــﺮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة،
وﻛﺎن زﺑﻴﺤﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ
ﻋﺒــﺪاﷲ وﳝﺘﻠــﻚ ﻣﻄﻌﻤﺎ ﻓــﻲ ﺑﻐﺪاد

وﻫﻮ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻬﺎﺑــﺎدي ،وﺗﻮﻟﻰ زﺑﻴﺤﻲ
ﻳﻮﻣﺬاك ﺑﺎﻟﺴــﻔﺎرة ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ إﻋﺪاد
ﻣﻮاﺋﺪ اﻟﻄﻌﺎم .أﻣﺎ أول ﺳﻴﺎﺳﻲ إﻟﺘﻘﻴﻪ
ﻣﻦ اﳊــﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ )ﺣﺪﻛﺎ( ﻓﻘــﺪ ﻛﺎن ﻏﻨﻲ ﺑﻠﻮرﻳﺎن
اﻟــﺬي زار اﻟﻌﺮاق ﺑﺘﻠــﻚ اﻟﻔﺘﺮة و أﻋﺘﻘﺪ
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،1953وﻗﺪ ﺟﺎء ﻟﻜــﻲ ﻳﺒﻨﻲ
ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻊ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
وﻛﻨﺖ ﻣﺘﺮﺟﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒ
وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﻗﺎدة ﻫﺬا اﳊﺰب ،وﺑﻌﺪه ﺗﻌﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ﺣﲔ ﺟﺎء اﻟﻰ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﺛﻢ أﺣﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﺑﻌﺪه
ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ زادة وآﺧﺮﻳﻦ.
* وﻣﺎﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﲡﺮﺑــﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرك اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
 ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬه اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲدﻓﻌﺘﻨﻲ ﳋﻮض ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،ﻓﻘﺪ
ذاع ﺻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺗﻨﺎ ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ ﻋﻠﻰ
أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق.
وذﻟﻚ ﺑﺴــﺒﺐ إﻟﺘﺤﺎق ﻋــﺪد ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
ﺑﺎﳉﻤﻬﻮرﻳــﺔ و اﻟﺪﻓــﺎع ﻋﻨﻬــﺎ ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻜــﺮﱘ اﳊﻮﻳﺰي وﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺧﻮﺷــﻨﺎو و ﺗﻮﻓﻴﻖ وردي و دﻟﺸﺎد رﺳﻮل،
وﻛﺎن ﻫــﺆﻻء ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﳌﺜﻘﻔــﺔ
واﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ .وأﺗﺬﻛﺮ
أن ﺻﻮرة اﳌﻼ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻜﺪﻳﻨﺔ
وﺗﺴﻠﻤﺖ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻷخ ﻋﻤﺮ
دﺑﺎﺑﺔ ﺣﲔ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،
ﻫــﺬه اﻷﺣﺪاث أﺛﺮت ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ وﻋﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ
ﺻﺒﺎي.
وﻫﻨﺎك ﺷــﻲء آﺧﺮ ﺟﺮﻧﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺸــﺒﺎب
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﺴﺎري وﻫﻲ
اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮدﻧــﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﺣﻮل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﻮﻓﻴﺘﻲ و وﻗﻮﻓﻬﺎ اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة ،وﻛﺎﻧﺖ أﺷﻌﺎر
ﻫﺰار ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺢ ﺳــﺘﺎﻟﲔ و روﺳﻴﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ
ﻛﺎﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﺸــﻴﻢ ﺑﺄرﺟﺎء ﻛﺮدﺳﺘﺎن.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ذﻟﻚ أرﻳــﺪ أن اﻗﻮل ﻟﻚ
ﺻــﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،أﻧﻨﻲ ﻛﻨــﺖ ﺗﻠﻤﻴﺬا ذﻛﻴﺎ
و ﻣﺘﻔﻮﻗــﺎ وأﺣﺘﻞ داﺋﻤــﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺼﻔﻮﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ،وﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة أن ﻳﺼﻄﻒ اﻟﻄﻼب ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟــﻰ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻨﺎدي
اﳌﻌﻠــﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟــﺐ أو إﺛﻨــﲔ ﻟﻴﻠﻘﻴﺎ
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ و ﻛﻨــﺖ أﺣﺪﻫﻤﺎ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻛﻨﺖ ﻣﻀﻄﺮا اﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ
ﻗﺼﺎﺋــﺪ اﻟﺸــﻌﺮاء ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺰﻣﻦ و
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ و اﻷﺷــﻌﺎر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ إﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻠﻤﲔ.
وﻣﺎ ﺷــﺪﻧﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﻫﻮ وﺟﻮد اﻷخ ﻋﻤﺮ دﺑﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠــﻲ ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﻦ
اﻟﻜﺘــﺐ واﳉﺮاﺋﺪ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ

ﺑﻜﺮدﺳــﺘﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻦ
أﺻﻞ ﻣﻬﺎﺑﺎدي وﻟﺪﻳﻪ أﻗﺎرب ﻋﺪﻳﺪون ﻓﻲ
ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻳﺘﺰاورون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
*وﻣﺎ أﺳﺒﺎب إﻧﺘﻤﺎء اﻟﻜﺮد اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ اﻟﻰ
اﻟﺒﺎرﺗﻲ ،أﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﻟﻬﻢ أﺣﺰاب ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﻢ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎك؟
 أي إﻧﺘﻤــﺎء؟ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺪدﻫــﻢ ﻛﺒﻴﺮا،ﻓﺄﺷــﺨﺎص ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤــﻦ زﺑﻴﺤﻲ
ﺟﺎء اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
وإﺳﺘﻘﺮ أوﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻟﻄﻴﻒ اﳊﻔﻴــﺪ وﺣﺎول ﻣﻌﻬــﻢ إﻋﺎدة
إﺣﻴﺎء اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﺸﻠﻮا ،وﻟﺬﻟﻚ إﻧﻀﻢ
اﻟﻰ ﺻﻔــﻮف اﻟﺒﺎرﺗــﻲ ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﻧﻀﺎﻟﻪ
اﻟﻘﻮﻣــﻲ وﻟﻜﻨــﻪ ﺗﺼــﺎدم ﻣــﻊ ﻫﻤﺰة
ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺬي ﻣﺎل ﻧﺤﻮ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻋﺪا زﺑﻴﺤﻲ ،إﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎرﺗﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ دﻟﺸﺎد رﺳــﻮل و اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺰار و
ﺣﺴــﻦ ﻗﺰﳉﻲ وﻛﺎن اﻷﺧﻴــﺮ ﻣﻴﺎﻻ اﻟﻰ
اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ .ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﲢﻮﻟﺖ
ﻛﺮدﺳــﺘﺎن اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻨﻀﺎل و
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﺟــﺰاء ﻛﺮدﺳــﺘﺎن ،و ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أن ﻳﻨﻀﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﺒﺎرﺗﻲ.
*إذن ﳌﺎذا ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﻀﺎل اﳌﺴﻠﺢ ﻓﻲ
ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت و ﺳﺒﻴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ
ﺑﻜﺮدﺳﺘﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ؟
 ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ:أوﻻ :ﻇﻬﺮت اﳊﺮﻛﺔ اﳌﺴــﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت ﺻﻐﻴﺮة ،وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﺣﺰب ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺴــﺘﻮﻋﺐ ﺗﻠــﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت
وﻳﻘﻮدﻫﺎ.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ :إﺳــﺘﻌﺠﺎل ﺗﻠــﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎت
اﻟﺼﻐﻴــﺮة ﻟﻠﺘﺤــﺮك ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺠﻤﻌﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺰب ﻗﻮي وﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﻈﻢ
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ.
ﺛﺎﻟﺜــﺎ :اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳋﺎﻃﺌــﺔ ﻟﻠﻤــﻼ
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺬي أرﺳــﻞ ﻗﻮاﺗﻪ ﶈﺎرﺑﺘﻬﻢ
وﻣﻼﺣﻘﺘﻬــﻢ وﻗﺘــﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ وأﺳــﺮ
آﺧﺮﻳﻦ ،ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ أﺛﺮت ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
إﺿﻌﺎﻓﻬــﻢ ﺧﺎﺻــﺔ وأن زﻋﻴــﻢ اﻟﺜﻮرة
اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺑﻜﺮدﺳــﺘﺎن اﻟﻌــﺮاق ﺣﺎرﺑﻬﻢ
و ﻋﺎداﻫــﻢ ،و ﻫــﺬا أﳊــﻖ ﺿــﺮرا ﺑﺎﻟﻐﺎ
ﺑﺤﺮﻛﺘﻬﻢ.
راﺑﻌﺎ :ﻣﺎرس ﺷﺎه إﻳﺮان ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ
ﺷﺪﻳﺪة ﺿﺪﻫﻢ و ﻗﺘﻞ و أﻋﺪم ﻗﻴﺎداﺗﻬﻢ،
وﻟــﻮﻻ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻼ ﺋــﺎوارة و إﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺷــﺮﻳﻔﻲ زادة ﻟﻜﺎﻧــﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ ﺗﺘﺨﺬ
ﻣﺴﺎرا آﺧﺮ ﺣﺴﺐ إﻋﺘﻘﺎدي.
وﻫﻨﺎك ﺷﻲء آﺧﺮ أود أن أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ وﻫﻮ،
أﺧﻄﺎء ﺑﻌﺾ ﻗﺎدة )ﺣــﺪﻛﺎ( ﻣﺜﻞ أﺣﻤﺪ
ﺗﻮﻓﻴــﻖ و ﻋﺒــﺪاﷲ إﺳــﺤﺎﻗﻲ اﻟﻠﺬان
إﻧﺘﻬﺠــﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻓﻮﺿﻮﻳــﺔ ﻋﺮﻗﻠﺖ
ﺗﻘﺪم اﳊﺮﻛــﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

* ﻫﺬا ﻋﻦ دور اﳊﺰب ،وﳌﺎذا أﺧﻔﻖ اﳊﺮاك
اﳉﻤﺎﻫﻴﺮي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ؟
 وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻟﻪ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ:أوﻻ :ﻳﺘﺸﻜﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻜﺮدي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ
ﻗﺴﻤﲔ ،اﻷول ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ و ﻣﺜﻘﻔﺔ
و ﻣﺘﻌﻠﻤــﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸــﻴﻌﻲ و
ﺗﻨﺘﺸــﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه .أﻣﺎ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷدﻧﻰ ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣﺜــﻞ ﺑﻮﻛﺎن وﻣﻬﺎﺑﺎد.
وﻛﺎن ﻛــﺮد ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه واﻗﻌــﻮن ﲢﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺬﻫــﺐ اﻟﺸــﻴﻌﻲ وﺑﻌﻴﺪون اﻟﻰ
ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋــﻦ اﻟﺮوح اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ وﻳﺘﺠﻬﻮن
اﻟﻰ اﻷﺣﺰاب اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب )ﺗﻮدة(
أو )اﳉﺒﻬــﺔ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ( أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ
اﻷﺣــﺰاب اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ أردﻻن
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﺳﻨﻨﺪج( ﻛﺎن ﺧﺎﻓﺘﺎ اﻟﻰ
ﺣﲔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺼﺒﺔ اﻟﻜﺎدﺣﲔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن ﻧﺼﻒ أﻋﺪاد ﻛﺮد إﻳﺮان
ﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ وﻫﺬا أﺣﺪ أﻫﻢ
اﻷﺳــﺒﺎب ﻓﻲ إﺧﻔﺎق اﳊﺮﻛــﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ
ﻫﻨﺎك وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﻄﻠﻮب ﻛﺤﺮﻛﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﺳــﺒﺐ آﺧﺮ ﻫﻮ أن ﻛﺮدﺳﺘﺎن
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺼــﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤــﻲ إﻻ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﻛﻤﺎ ﺣﺪث
ﻓﻲ ﻛﺮدﺳــﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ
أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺪارس.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ :اﻟﺴــﺒﺐ اﻵﺧﺮﻫﻮ أن اﻟﺸــﻌﺐ
اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﲤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﻛﺮد إﻳﺮان ،ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺳــﺎﻫﻢ ذﻟــﻚ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺈﺣﻴﺎء
وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮوح اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺳــﺒﺐ ﻣﻀﺎف ﻫﻮ أن ﻛــﺮد إﻳﺮان
ﻋﺎﺷــﻮا ﻣﻊ دوﻟــﺔ اﻟﻔﺮس ﻣﻨــﺬ آﻻف
اﻟﺴــﻨﲔ ،وﻟﻜﻨﻨــﺎ ﻧﻌﻴــﺶ ﻣــﻊ دوﻟﺔ
اﻟﻌــﺮب ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﺳــﺒﻌﲔ ﺳــﻨﺔ
ﻓﻘﻂ ،ﻓﻤﻌﺎﻳﺸــﺔ اﻟﺸــﻌﻮب اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﲔ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎزج اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻷﺧﻼﻗﻲ وإﺧﺘــﻼط اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،
وﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎزج ﻏﻠﺐ اﻹﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ.
راﺑﻌﺎ :ﻟــﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻹﻳﺮاﻧﻴــﻮن اﻟﻰ إﻧﺘﻬﺎج
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﻮﻓﻴﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﲡﺎه اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي،
ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن ان إﻳﺮان دوﻟﺔ ﻓﺎرﺳــﻴﺔ،
وﻟﺬﻟﻚ أﺑﻘﻮا ﻋﻠﻰ إﺳــﻤﻪ اﻟﻘﺪﱘ )إﻳﺮان(
وأرادوا ﺑﺬﻟــﻚ أن ﻳﺜﺒﺘــﻮا ﺑــﺄن إﻳﺮان ﻫﻲ
ﻟﻠﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻜــﺮد واﻟﻔﺮس واﻟﻌﺮب ،ﻛﻤﺎ
ﻟﻢ ﳝﻨﻌﻮا إﻃﻼق إﺳــﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺮد ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺳــﻤﻮا
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﺈﺳــﻢ )ﻛﺮدﺳﺘﺎن(،
ورﻏــﻢ أن ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ذﻛﺎﺋﻬﻢ ﻛﻲ
ﻻ ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺮد ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى
ﺑﺄﻧﻬﺎ )ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ(.
ﺧﺎﻣﺴــﺎ :ﻟﻘﺪ أﺛﺮت اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺑﺮاﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،واﻟﻜﺮد

ﺟﺰء ﻣﻨﻬــﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﻬﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وإﻋﺘﺒﺮوﻫــﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺣﺎل ﺑﻘﻴﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺳــﺒﺐ آﺧﺮ وﻫﻮ أن ﺣﺰب )ﺗﻮدة(
وﻫﻮ ﺣﺰب ﻳﺴــﺎري ﻛﺒﻴﺮ وﻧﺎﺷــﻂ ﻛﺎن
ﻟــﻪ ﻧﻔﻮذ و دور ﻛﺒﻴﺮ وﺳــﻂ ﻛﺮد إﻳﺮان و
ﳒﺢ ﻓــﻲ إﺳــﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ
وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟﺮوح اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي.
*وﻣﺎ أﺳــﺒﺎب ﻓﺸﻞ اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ إﻧﺘﻨﺨﺎب ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﻋﺎم
ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﺑﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻘﻴــﺎدة اﳊﺰب
ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﻬﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ
وﺻﺎدق ﺷﺮﻓﻜﻨﺪي؟
 أﻋﺘﻘﺪ ﻫﻨــﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬــﻢ اﻟﻘﻮلاﻟﺸــﺎﺋﻊ )اﻟﻘﻴــﺎس ﻋﻠﻰ ﻗــﺪ اﳌﻘﺎس(،
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﺎس ﻇﻬﺮ ﺷــﺮﻓﻜﻨﺪي ﺛﻢ
ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴــﻦ زادة ﻓﻬــﺬا ﻣﺎ ﻣﻠﻜﻮه،
وأﻧــﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺋــﺪ اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﻲ ﻫﻮ
ﻧﺘﺎج ﻣﺴــﻴﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻟﻜﻲ
ﻳﻜــﻮن ﻟﻪ دور ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﳋﻮاص واﻟﺴﻤﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺗﺘﺮاﻛﻢ
ﻟﺪﻳﻪ اﳋﺒــﺮات واﻟﺘﺠــﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻘﻞ
ﻗﻴﺎدﺗــﻪ ،ودﻋﻨــﻲ أﲢﺪث ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻲ،
ﻓﺠﻼل ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﻛﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﺑﺎﻷﻣــﺲ ،ﺑﻞ ﺧﻠﺾ ﲡــﺎرب ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﲔ
اﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ ﺳــﻨﺔ ﺣﺘﻰ إﻛﺘﺴﺐ ﻫﺬه
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﻴﻮم.
وﻫﻜﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﺒﺎرزاﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ إﻛﺘﺴﺐ أﻓﺮادﻫﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻳﻨﻄﺒﻖ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﳊﺰب
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي
إﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗﻴﺎداﺗﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻌﺮوف
ﻋﻨﻬﻢ.
* وﻣﺎﻫﻲ أﺧﻄﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟
 أﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﺮﻓﺎق ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺰاب ﻫﻢاﻷﻗﺪر ﻣﻨﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴــﺆال ﻷﻧﻪ
ﻳﺨﺼﻬﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎم اﻷول.
* وﳌــﺎذا ﻗــﺪم اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﺴــﻠﻴﺤﻲ ﻟﻜﺮد إﻳﺮان ،أﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ
ﺑﻌﻼﻗﺘﻜﻢ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ؟
 ﻧﻌــﻢ ﻗﺪ ﻳﻜــﻮن اﻟﺪﻋﻢ أﺛﺮ ﺑﺸــﻜﻞﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺮﺗﻜﺐ
ﺧﻄﺄ.ﻷﻧﻲ أﻋﺘﻘــﺪ ﺑﺄن اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻣﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ،
ﻓﺈﻣﺎ أن ﻧﺮﺿﻰ وﻧﺴــﻜﺖ ﻋﻦ ﺗﺸﺮد أﺑﻨﺎء
ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻫﻨﺎك وﻗﺘﻠﻬﻢ وإﺑﺎدﺗﻬﻢ ،وإﻣﺎ أن
ﻧﻨﺠﺪﻫﻢ وﳕﺪ ﻟﻬﻢ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻧﺪة،
ﻓﺈﲡﻬﻨﺎ اﻟﻰ اﳋﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﻌﺮﺿﲔ ﻟﻺﺑﺎدة ﺟﻤﻴﻌــﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﳉﺌﻮا
إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ )ﺗﻮزﻟﺔ وﻧﺎوزﻧﻚ( ﺑﻌﺪ أن ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺷــﺒﺎر ﻣﻦ اﻷرض ﻳﺤﺘﻤﻮن ﺑﻬﺎ،
وﻟﺬﻟﻚ أﺿﻄﺮرﻧــﺎ أن ﻧﻌﺎوﻧﻬﻢ ،وأﻋﺘﻘﺪ
ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻫﻮ أﺣــﺪ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻹﲢﺎد

* اﻟﻼﻓﺖ أن اﻹﲢــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺪم دﻋﻤﺎ
أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺠﻬﻮن داﺋﻤﺎ
ﻧﺤﻮ ﺻﺪاﻗــﺔ اﻟﺒﺎرﺗﻲ أو ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻞ
ﻻﻳﻨﻈﺮون اﻟﻴﻜﻤﺎ ﺑﻨﻔــﺲ اﳌﻌﻴﺎر ،ﳌﺎذ
ﺑﺮأﻳﻚ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا؟
 ﻻ ﲢﺼــﺮ اﻷﻣــﺮ ﺑﻬﺬا اﳉﺎﻧــﺐ ﻓﻘﻂ،ﻓﻨﺤﻦ ﻛﺈﲢﺎد وﻃﻨﻲ ﻟــﻢ ﻧﻜﺘﻒ ﺑﺪﻋﻢ
اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﺑﻞ ﻗﺪﻣﻨﺎ
ﺷــﻬﺪاء ﻣﻨﺎ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻨــﻪ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺒﺎرﺗﻲ ﻳﻔﺘــﻚ ﺑﻬﻢ و ﻳﻌﺎون
ﻗﻮات اﻟﺒﺴــﻴﻴﺞ ﳌﻼﺣﻘﺘﻬﻢ وﻗﺘﺎﻟﻬﻢ،
ﻛﻨﺎ ﻧﻘــﻒ ﺑﺼﻔﻬﻢ وﻧﺴــﺎﻧﺪﻫﻢ .ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ ﺷــﺎه إﻳﺮان ﺗﻌﺮض ﻛﻮاردرﻫﻢ اﻟﻰ
اﳌﻼﺣﻘــﺔ واﳌﻀﺎﻳﻘــﺔ ،وﻧﺤــﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎ
ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ذﻟﻚ
ﺣﺘﻰ وﺻﻔﻨﺎ اﻟﺸــﻌﺐ ﻫﻨﺎك ﺑﺄﻧﻨﺎ )ﻗﻮة
اﻹﺳــﻨﺎد( ،وﻻ أدري ﻫﻞ ﻫــﻮ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء
أم ﻫــﻮ ﺣﻈﻨﺎ اﻟﺴــﻲء ﻳﺠﻌــﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﺟﻔﺎءا ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻓﻌﻼﻗﺘﺎﻧﺎ ﺟﻴﺪة ﻣــﻊ اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺬا اﻟﺴﺆال إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻴﺠﻴﺒﻮا ﻋﻨﻪ.
* ﻣــﺎدام اﻷﻣــﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﺳــﻤﺢ
اﻹﲢــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﲤــﻮز  1996أن
ﺗﻬﺠﻢ اﻟﻘــﻮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮات
ﻫﺬا اﳊﺰب ﺑﻘﺮب ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ؟
 اﻟﺴــﻤﺎح ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﻘــﻮات ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪأﺳــﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة .ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن إﻳﺮان
إﺗﺨﺬت ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺰب
وﻣﺪاﻫﻤــﺔ ﻣﻘﺮاﺗــﻪ ،ﻓﺄﺑﻠﻐﻨﺎﻫﻢ ﲟﻮﻋﺪ
وﺳﺎﻋﺔ اﻟﻬﺠﻮم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻤﻴﻬﻢ
وﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ إﺧﻼء ﻣﻘﺮاﺗﻬﻢ واﻹﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ
دون وﻗﻮع ﻣﻮاﺟﻬﺔ واﺳﻌﺔ.
وﻫﻜﺬا ﺟﺎءت اﻟﻘﻮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وأﻃﻠﻘﺖ
ﺑﻀﻌﺔ ﻗﺬاﺋﻒ اﳌﺪﻓﻌﻴــﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﻊ أﻳﺔ
ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﺗﺬﻛﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺳﻴﺎﺳــﺔ
ﺻﺎﺋﺒﺔ إﻧﺘﻬﺠﻨﺎﻫﺎ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﻢ.
* ﲟﺎ أن ﻟﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﺑﺮﻓﺎق
وأﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ
ﻳﺪﺧﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﲔ
ﻣــﻦ ﻛــﺮد إﻳــﺮان اﻟــﻰ ﻗﻴــﺎدة اﻹﲢﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ إﺳﺘﻄﺎع اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻤﺮ
ﺷــﻴﺨﻤﻮص اﻟﻜﺮدي اﻟﺴﻮري أن ﻳﺠﺪ
ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﻴــﺎدة اﻹﲢﺎد ﺑﻞ وﻳﻜﻮن
ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ؟
 ﻟﺴــﺒﺐ واﺣﺪ ﻫﻮ أن ﻛــﺮد إﻳﺮان ﻛﺎﻧﺖﻟﻬﻢ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺗﻨﺎﺿــﻞ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ أي ﻓﺮد أن ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،أﻣﺎ
ﻋﻤﺮ ﺷــﻴﺨﻤﻮص إﻧﻌﺪﻣﺖ أﻣﺎﻣﻪ ﻫﺬه
اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻃﻮل ﺳــﻮرﻳﺎ
وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺣﺰﺑﺎ واﺣﺪا ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻨﺘﻤﻲ
إﻟﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﻴﻨﻨﺎ.
* وﻛﻴــﻒ ﺗــﺮى ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ اﳊﺮﻛــﺔ
اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ؟
 أﻋﺘﻘــﺪ ﺑــﺄن اﳊﺮﻛــﺔ اﻟﺘﺤﺮرﻳــﺔﺑﻜﺮدﺳﺘﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎرﻳﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ .ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺴــﻴﺮﺗﻪ وﻓﻘﺎ
ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺘــﻪ اﻟﻜﻼﻳﺴــﻴﻜﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻟﻪ
أﻧﺼــﺎره ،واﻟﻌﺼﺒﺔ اﻟﺜﻮرﻳــﺔ ﻟﻜﺎدﺣﻲ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺳــﺘﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﺼــﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ.
وأﻋﺘﻘﺪ ﺑــﺄن ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺰﺑــﲔ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ
)ﻳﺴــﺎري و دﳝﻘﺮاﻃــﻲ( ﺳــﻴﻮاﺻﻼن
ﻧﻬﺠﻬﻤــﺎ و ﺳــﻴﺘﻄﻮران ﻣﺜﻠﻨــﺎ ﻧﺤﻦ
واﻟﺒﺎرﺗــﻲ و ﺳــﻴﻜﻮﻧﺎن أﻗﻮى ﺣـــﺰﺑﲔ
ﻫـﻨﺎك.
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في الدوري اإلسباني

دفعة ثالثية لميونخ

ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا

قبل مواجهة هيرتا برلين
ميونيخ ـ وكاالت:
شــهد مران بايرن ميونخ ،مشــاركة ثالثي الفريق،
الذي غاب عن مواجهة بايــر ليفركوزن ،أمس األول،
في اجلولة الـ 20من الدوري األملاني .وكشــف املوقع
الرســمي للبايــرن ،عن مشــاركة الثالثــي تياجو
ألكانتارا ،آريني روبن وفرانك ريبيري في املران اجلماعي
للفريــق.وكان الثالثي قد غاب عن خســارة الفريق
البافاري علــى يد ليفركــوزن ( )1-3بســبب عدم
اجلاهزية البدنية ..وأدى احلارس مانويل نوير ،تدريبات
تأهيلية خارج امللعب ،في ظل معاناته من اإلصابة..
وتأتــي عودة الثالثي قبل مواجهــة هيرتا برلني ،يوم
بعد غ ٍد األربعاء ،في ثمن نهائي بطولة كأس أملانيا.

صافرة كورية لمباراة
الوحدات والكويت

عمان ـ وكاالت:
وصل إلى األردن ،طاقم حتكيم من كوريا اجلنوبية،
إلدارة مباراة الوحدات وضيفــه الكويت ،واملقررة
يوم غ ٍد الثالثاء ،على ســتاد امللك عبد اهلل الثاني
بالقويسمة ،في امللحق املؤهل لدوري أبطال آسيا.
ويتكون طاقم حكام املباراة من حكم الســاحة
دوجن كيم ،ويساعده مواطناه دوجون كاجن ،وساجن
هيوب تشاي.وتعتبر املباراة مؤهلة للدور التأهيلي
الثاني ،حيث تقــام بنظام خروج املغلوب من مرة
واحدة.

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

وست هام ـ ليفربول

11:00
مساء
ً

فروسينوني ـ التسيو
كالياري ـ أتالنتا

مساء
9:00
ً
مساء
11:00
ً

الدوري اإليطالي

رياضة

مدريد ـ وكاالت:
تعادل برشــلونة مع فالنســيا
بنتيجة ( ،)2-2فــي املباراة التي
جمعت الفريقــن على ملعب
كامب نو ،ضمن منافسات اجلولة
الـ 22من الليجــا ..أحرز ليونيل
ميســي هدفي برشــلونة في
الدقيقتني  39و ،64بينما سجل
كيفــن جاميرو ودانــي باريخو
هدفي فالنســيا في الدقيقتني
 24و ..32وبتلــك النتيجة يرتفع
رصيد برشــلونة إلــى النقطة
 50في املركــز األول ،فيما صعد
فالنسيا للمركز السابع بعدما
وصل للنقطة .30
تلقت جماهير برشلونة ،صدمة
مفزعة ،بســبب إصابة النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي ،التي
تعرض لها في مباراة فالنســيا،
وفقد برشلونة نقطتني ثمينتني
بالتعــادل مع ضيفه فالنســيا
بنتيجــة ( )2-2علــى ملعــب
«كامب نو» في اجلولة الـ 22من
الدوري اإلسباني.
أحــرز ليونيــل ميســي هدفي
برشلونة في الدقيقتني ( 39و،)64
في حني ســجل كيفني جاميرو
ودانــي باريخو هدفي فالنســيا
في الدقيقتني ( 24و ..)32وذكرت
إذاعة «راديو كتالونيا» اإلسبانية،
أن ميســي يعاني من إصابة في
عضالت الفخــذ األمين ،لتصبح
مشــاركته األربعاء املقبل ،في
الكالســيكو أمام ريــال مدريد،
بذهاب الدور نصف النهائي من
كأس ملك إسبانيا محل شك.
وحملــت الدقيقــة  69من زمن
تدخــا عني ًفا من توني
املباراة،
ً
التو العب فالنسيا على ميسي،
الذي ســقط على األرض وخرج
مــن امللعــب لتلقــي العالج..
وعاد بعدهــا النجم األرجنتيني
الســتكمال املباراة ،وسط حتية
كبيرة وتصفيق من قبل اجلماهير

احتفال العبي برشلونة بهدف في مرمى فالنسيا
املوجودة في «كامب نو».
ولم تتوقف خســارة البارســا،
على التفريط في الفوز فقط بل
خســارة خدمات ظهيره األيسر
جوردي ألبا ،فــي املباراة القادمة
أمام اتلتيك بلباو مبلعب ســان
ماميس ،واملقــرر إقامتها األحد
 10شباط اجلاري.
ونال ألبا اإلنــذار اخلامس له في
الدوري اإلســباني هذا املوســم
في الدقائق األخيرة من مواجهة

فالنســيا لالعتــراض على قرار
احلكــم أونديانــو مايينكــو..
وكان جــوردي ألبا حصل على 4
بطاقات صفراء مــن قبل ،أمام
رايو فاييكانــو ،فياريال ،ليفانتي
وخيتافي علــى الترتيب ..وبتلك
النتيجة يرتفع رصيد برشــلونة
إلى النقطة  50في املركز األول،
فيمــا صعد فالنســيا للمركز
الســابع بعدما وصل للنقطة
.30

إلى ذلك ،عاد سيلتا فيجو لتذوق
طعــم االنتصارات فــي الليجا،
بعــد أن حقق فــوزا صعبا على
حســاب ضيفه إشبيلية بهدف
من دون رد ،مســاء السبت على
ملعب (بااليدوس) ،ضمن اجلولة
الـــ 22بــدوري الدرجــة األولى
اإلسباني.
ويدين الفريق اجلاليثي بالفضل
في هــذا االنتصار الثمني لالعب
الوســط التركي الشاب أوكاي

يوكوشــلو الذي وقع على هدف
اللقاء الوحيد في الدقيقة .73
وبهذا الهدف الثمني ،يســتعيد
«السيليستي» نغمة الفوز في
املسابقة بعد  6جوالت متتالية،
حقــق فيهــا تعــادال و 5هزائم
متتالية ..ورفــع االنتصار رصيد
سيلتا لـ 24نقطة ،ليرتقي بها
مؤقتا للمركز الـ.14
على اجلانب اآلخر ،لم يكد الفريق
األندلسي يستفيق من خسارته

القاسية أمام برشــلونة (،)1-6
يــوم األربعاء املاضــي ،في إياب
ربع نهائــي كأس امللك ،ليتلقى
صدمة أخــرى في الليجا ..وجترع
إشــبيلية خســارته السادسة
هذا املوســم ،ليتجمد رصيده
عند  36نقطة في املركز الرابع.
وفي مباراة اخرى ،تغلب نادي ريال
سوسييداد ،على نظيره أتلتيك
بيلباو بنتيجة ،1-2وعلى ملعب
أنويتا ،تكفل ميكيــل أويارزابال
وويليان جوزيه بتســجيل ثنائية
أصحاب األرض في الدقيقتني 16
و 45على الترتيب.
في حــن قلص اخملضــرم راؤول
جارســيا الفارق ألتلتيك بيلباو
قبل  8دقائق من النهاية ،بعد أن
انبرى لتسديد ركلة جزاء ،ولكنه
أهدرها لترتد له الكرة ويتابعها
بنفسه داخل الشباك ..وأصبح
رصيــد ريــال سوســييداد 30
نقطة ،قفز بها للمركز السابع
مؤقتًا ،فــي حني جتمــد رصيد
بيلباو عند  26نقطة.
وفــي ســياق اخــر ،اعتقلــت
الشرطة اإلسبانية ،أول أمس 11
مشج ًعا لفريق خيتافي اعتدوا
على عدد مــن جماهير ليفانتي
في محيط ملعب «سيوتات دي
فالنسيا»؛ حيث يلتقي الفريقان
باجلولة الـ 22من الليجا.
وقالت مصــادر في الشــرطة
الوطنيــة ،إن شــاحنة تقــل
مشــجعني خليتافي ،وصلت إلى
مــكان جتمع فيها مشــجعون
لليفانتــي ،واعتــدوا عليهم..
وأشــارت نفس املصــادر إلى أن
املشاجرات أســفرت عن كسر
بعــض مرايا ســيارات ،وأحلقت
أضــرارا بعربــات أخــرى كانت
متوقفة في املنطقة ،باإلضافة
إلى إصابــة فرد من الشــرطة
احمللية.واعتقلــت الشــرطة
الوطنيــة إثر هــذه الواقعة 11
مشج ًعا خليتافي بتهمة اإلخالل
بالنظام العام.

رياضة
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اليوم  ..مباراة واحدة في افتتاح الجولة  15لدوري الكرة

العراق يتقدم  8مراكز في الئحة تصنيف الـFIFA
بغداد ـ الصباح الجديد:
تقــدم املنتخــب العراقــي لكرة
القــدم  8مراكــز فــي الئحــة
التصنيف الشــهري التي يفصح
عنها قســم االحصاء في االحتاد
الدولــي لكرة القــدم ,حيث حل
اســود الرافدين في املراكز الـ، 80
بعد ان جمع  1309,72نقطة.
االرتقــاء فــي ســلم الترتيــب
جــاء نتيجــة االنتصــارات التي
حصدها املنتخــب الوطني خالل
الفتــرة القليلة املاضية ســواء
علــى الصعيد الدولــي الودي او
املناسبات الرسمية التي خاضها
في بطولة اســيا اخملتتمة مؤخرا
في دولة االمارات العربية املتحدة.
وعلى وفــق التقــدم االخير ،حل
العراق فــي املركز الثامــن عربيا
والتاسع اسيويا.
مــن جانــب اخــر ،حــددت جلنة
املسابقات في االحتاد املركزي عصر
اليوم االثنني موعدا ً الفتتاح اجلولة
 15وذلك باقامة مباراة واحدة جتمع
فريقي احلسني والبحري (لم يحدد
مكانها بعد) ،وتواصل منافسات
اجلولــة يوم غ ٍد الثالثــاء باجراء 5
مباريات ،ففي املباراة االولى يلتقي
فريقــا اربيل وضيفــه امليناء في
ملعب فرانسوا حريري ،ويستقبل
الكرخ على ملعبه فريق الديوانية،
وفي ملعب امانة بغداد ســيكون
لقــاء اهل الدار وفريق الشــرطة،
ويضيف فريق احلدود فريق النجف

جانب من مباراة املنتخب الوطني أمام إيران في نهائيات آسيا
علــى ملعب التاجــي ،ويحتضن
ملعــب الشــعب الدولــي لقاء
القمة الــذي يجمع فريقي القوة
اجلوية ونفط الوســط ،وتختتم
مباريــات اجلولــة يــوم االربعاء
باقامة املباريات االربــع املتبقية،
اولــى املباريات ســتجمع فريقي

النفــط والكهرباء علــى ملعب
الصناعة ،وفي ملعب الفيحاء في
محافظة البصرة يستقبل فريق
نفط اجلنوب جاره فريق السماوة،
ويحتضــن ملعب التاجــي لقاء
الصناعــات الكهربائية والطلبة،
ويتواجــه فريقا الــزوراء وضيفه

نفط ميســان في ملعب الشعب
الدولي.
وحافــظ فريــق الشــرطة على
صدارته للترتيب العام من الدوري
الكروي املمتــاز برصيد  33نقطة
بانتهاء اجلولــة  14بعد فوزه على
مضيفه فريق الســماوة برباعية

نادي الحسين يضم حارس المرمى مهند ماجد
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن نادي فريق احلســن الرياضي
ترحيل حارس املرمى مهند جبار من
فريق شباب النادي إلى الفريق األول
للذود عن شــباك الفريق املشــارك
بدوري الدرجــة املمتازة ،وذكر مدرب
حــراس مرمى فريق نادي احلســن،
ساجد جمعة ،ان االمكانات الفنية
اجليــدة التي ميلكها حــارس املرمى

الواعــد مهند جبــار مواليد ،2000
اســهمت في نيله الثقة ومت احلاقه
بالفريــق االول ،ليكون حارس املرمى
الرابــع إلــى جانب الثالثي وســام
محمد وحيدر جبار وكرار محمود.
وبــن جمعــة :فريقنا قــرر اعارة
حارس املرمى احمد خلف إلى فريق
نــادي العدالة في فتــرة االنتقاالت
الشــتوية االخيرة وفقــا للتعاون

املتواصل بني الناديني ،حيث سيذود
خلف عن شباك فريقه العدالة في
مباريات دوري الدرجــة االولى لفرق
بغداد املؤهل إلى املمتاز.
واشاد جمعة باملستوى الذي يقدمه
حــراس مرمى فريقه فــي مباريات
الــدوري املمتــاز بشــهادة اإلعالم
واملتابعــن ،حيث يعتمــد العنصر
الشــبابي واملنافســة فــي منح

العراق في اجتماعات االتحاد
اآلسيوي البارالمبي باإلمارات
بغداد ـ هشام السلمان*
يشــارك العراق فــي االجتماعات
اخلاصة باالحتاد االسيوي الباراملبي
والتي تعقــد في دولــة االمارات
العربية املتحدة من الثالث وحتى
الســابع من شهر شــباط اجلاري
’ وميثــل العراق فــي االجتماعات
التي تتخللهــا انتخابات املكتب

التنفيذي لالحتاد االسيوي د .عقيل
حميــد رئيس اللجنــة الباراملبية
العراقية والســيدة كوثر حسني
الكســار االمــن العــام للجنة
الباراملبية.
وسيجري على هامش االجتماعات
إســتفتاء الختيار االفضل لعام
 2018حيث رشح العراق د .عقيل

حميد لنيل لقب افضل اداري في
اللجان الباراملبية االسيوية وبطل
العــاب القوى جراح نصــار لنيل
لقب افضل العب في اسيا وجنمة
تنس الطاولة زينب حسن افضل
العبة شابة في اسيا.
* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

وسام نجيب محاضرًا لدورة  Cاآلسيوية
بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت فــي محافظة اربيــل الدورة
التدريبية اآلســيوية فئة  Cللمدة
من  2لغاية  14شــباط اجلاري ،التي
تقام بأشــراف جلنــة التطوير في
االحتاد املركزي لكرة القدم بالتعاون
مع االحتاد الفرعي في اربيل ،وسمت
اللجنــة ،ســيروان ســلمان مديرا
للدورة ،ووسام جنيب محاضرا ،وعبد
القادر حســن مســاعدا ،وسامي
علي منســقاً ،وارام علــي ويونس
حمد إداريني.

ويشــارك في الدورة  24مدربا ،هم
" مظفــر طالــب وشــوان خضر
ومازن قادر وشوان عبد اهلل ونوميد
سليم وســنكر مصطفى وفارس
صادق وهندرين علي ومولود رمضان
وشــاخه وان صابر وهوشمند سالم
ومحسن علي وشير يوشف وسردار
فارس وهوشنك اســماعيل ودهام
صالح وفواز كوجو ونيهاد جاســم
وعمر محمد وسفني حمد ومحمد
صابر وشــوان احمد وبشره وصبور
ومصطفى ابو بكر".

«شباب الصدر» تنظم معرضا تشكيليا
للفنان الراحل عبد سلمان البديري
بغداد ـ كريمة الركابي*
برعايــة وحضور النائــب االول
جمللــس النواب العراقي حســن
كــرمي الكعبي اقيم وعلى قاعة
منتــدى شــباب احلكيم حفل
تأبيني ومعرض تشكيلي للفنان
الراحــل عبد ســلمان البديري
عصر يــوم الســبت 2019/2/2
وبالتعــاون مع مديرية شــباب
ورياضــة مدينة الصــدر حيث
تضمــن احلفل عزف النشــيد
الوطني وقراءة الفاحتة على ارواح
الشــهداء وروح الفنان البديري
ثم كلمة للسيد النائب معزيا
االوساط الفنية لفقدهم احد
رموز الفــن مثنيا على القائمني
علــى التنظيم لهــذا احلفل،
داعيا ان يكــون هنالك ملتقى
او جتمع ثقافي سيكون برعايته
مــن اجل تبادل الــرؤى واالفكار
فيما يســهم في االرتقاء بواقع
مدينة الصــدر بعدها مت عرض
فلم وثائقي تضمن سيرة حياة
الراحــل واعمالــه تالها كلمة
نقديــة للفنــان التشــكيلي
الدكتــور محمد الكناني رئيس
قســم الفنون التشكيلية في
كلية الفنون اجلميلة وممثال عن
جمعية الفنانني التشكيليني.

من أجواء املعرض

بعدهــا كلمــة ملدير شــباب
ورياضة مدينة الصدر حســام
اجلزائري ،شاكرا الدعم املتواصل
مــن قبــل النائــب الكعبــي
وتواصلــه الــدؤوب مــع ابناء
مدينتــه ،تضمن احلفــل ايضا
معرضــا للفنون التشــكيلية
العمال الراحل تنوعت بني الفن
احلديث والرسوم الكاريكاتيرية،
حضر احلفــل قائمقام الصدر2
الدكتــور عبدالفتــاح كاظم

ومديــر اجمللس البلــدي لقاطع
الصــدر كامــل خنجــر ومدير
بلدية الشعب عادل الساعدي،
وعلي عبــد النبي الســاعدي
معاون مدير عام دائرة الكهرباء
وعائلــة الفنــان الراحل ونخبه
من املثقفني والسياسني وكانت
التغطيــة االعالميــة حاضرة
لفعاليات هذا املهرجان.
* إعالم شباب الصدر

الفرصة لالفضل فــي الوقوف بني
خشبات املرمى.
كما ،اشــار املدرب سجاد جمعة ،ان
املعســكر التدريبي لفريق احلسني
في اربيل بفترة توقف املنافســات
كان ايجابية وشهد اقامة تدريبات
مكثفة ملــدة  7ايام مع اجراء مباراة
واحــدة امام فريــق أربيــل انتهت
لصالح االخير بهدف من دون رد.

نظيفة ،واســتعاد فريــق الزوراء
مركــز الوصافة برصيد  31نقطة
بعد فوزه على منافسه الكهرباء
بهدف وحيد ،وحافظ كل من القوة
اجلويــة والكرخ علــى مركزيهما
الثالث والرابــع برصيد  30نقطة
بعد فوزيهما على البحري وفريق

احلســن بنتيجة ( )1/3و(/2صفر)
على التوالي.
إلى ذلك ،وصل صبــاح أمس ،إلى
مدينة النجف ،احملترف الكولومبي
أربي مينا متهيدا لاللتحاق بصفوف
فريق نفط الوسط  ..وقال مشرف
الفريق ،فــراس بحر العلــوم ،إن
مينا يلعب مهاجما ،ومن املنتظر
أن يخــوض مرانه األول أمس .وبني
أن الالعب الكولومبــي ميثل آخر
تعاقــدات الفريق فــي االنتقاالت
الشتوية ،بعد ضم املغربي زكرياء
إسماعيل.
يشار إلى أن نفط الوسط تعاقد
قبــل توقف الــدوري مــع املدرب
القديــر راضي شنيشــل ،لقيادة
الفريق لنهاية املوسم.
من جانب اخــر ،تعاقد نادي أمانة
بغداد ،مــع احملترف املصري محمد
جبر ،على ســبيل اإلعــارة قادما
من االحتاد الســكندري ،لتدعيم
اخلط الدفاعي.وقــال مدرب أمانة
بغداد ،عصام حمد ،في تصريحات
صحفيــة ،إن الالعــب املصــري
ســيخوض التدريبــات اجلماعية
أمــس ،ويبدأ مــع الفريق حتضيرا
ملباراة اجلولة اخلامســة عشر من
الدوري ،أمام املتصدر الشرطة.
وأوضح أن الالعب املصري سيكون
إضافة نوعية فــي اخلط اخللفي،
مشــيرا إلــى أن الفريــق يحتاج
إلــى تدعيم الدفــاع بالعب ميلك
مؤهالت وخبرات كبيرة.يشار إلى
أن عصــام حمد ،تســلم مهمة
قيــادة الفريــق ،خلفــا للمدرب

مبارزة الكراسي في
منافسات كأس العالم
بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل منتخبنا باملبارزة على الكراســي وحداته
التدريبيــة في قاعة اللجنة الباراملبية في مجمع
وزارة الشــباب والرياضة اســتعدادا للمشاركة
في بطولة كأس العالم التي ســتقام في مدينة
الشــارقة االماراتية للمدة من العاشــر ولغاية
السابع عشر من شهر شباط اجلاري.
وقال امني سر احتاد املبارزة كاظم سلطان :يستعد
منتخبنا باملبارزة على الكراســي للمشاركة في
بطولة كاس العالم املؤهلة الى باراملبياد طوكيو
 2020حتت اشــراف مدربه رحيم فالح ،وتعد هذه
البطولة من اهم املشاركات ضمن منهاج احتادنا
للعــام احلالي الذي نســعى من خاللــه الى رفع
الترتيب الدولــي (الرجن) ملبارزينا مــن اجل ضمان
التأهل إلى باراملبياد اليابان في العام املقبل.
واضاف ســلطان :ان الوفد سيتألف من املتجدث
رئيســا وعلي حميــد حكما دوليــا ورحيم فالح
مدربــا ،اضافة إلــى  4مبارزين هــم ( عمار هادي
وزين العابدين غيالن وعلي ســعدي وحيدر علي)،
ونتطلع إلــى ان يحصد مبارزونــا افضل النتائج
لرفع ترتيبهم الدولي بغية املشاركة في باراملبياد
اليابان.

غدًا ..بدء دوري األندية
للناشئين باليد
بغداد -حسام عبد الرضا*
عقــد االحتاد املركزي لكرة اليــد اجتماعا مع ممثلي
األندية املشــاركة في دوري الناشــئني للموســم
 2018-2019وترأس االجتمــاع اعتبار محمد عضو
االحتاد املركزي لكرة اليد والدكتور ســعد خميس
نائب رئيس جلنة املسابقات و حسن الرماحي مدير
مكتب االحتاد املركزي.
وحضــر االجتماع ممثلي  10أنديــة وهم ( اجليش و
املدرســة التخصصية و ديالى والشباب والدغارة
وكربالء والعربي والدوز والكوفة والقاسم ) حيث مت
تقسيم الفرق على مجموعتني تلعب مبارياتها في
محافظة بغداد وعلى (قاعة اخلماسي في املدرسة
التخصصية ) في وزارة الشــباب والرياضة  ،وعلى
الشكل اآلتي :تألفت اجملموعة األولى من( املدرسة
التخصصية والعربي والشباب والكوفة وكربالء )،
وضمت اجملموعــة الثانية ( اجليش والدغارة والدوز و
ديالى والقاســم ) ،حيث ستنطلق مباريات الدوري
في الساعة  10من صباح يوم غ ًد الثالثاء.
* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

كيم كارداشيان تروج

يركض ستة كيلومترات
ليلحق بعروسه

الصباح الجديد  -وكاالت:
تعرض شــاب هندي ،من والية أوتاراخاند شمالي
البالد ،لظــروف طارئة خارجة عن إرادتــه ،أدت إلى
تأخره عن حفل زفافه.
وذكرت صحيفة " ،"Hindustan Timesأن العريس،
راجنيش كورماتشالي ،اضطر للركض مسافة ستة
كيلومتــرات عبر تــال الثلج للحــاق بحفل زفافه
اخلاص.
وقرر أهل العريس إرسال ابنهم مع مجموعة من
أهم األقارب الذين يجب أن يحضروا الزفاف ،ســيرا
على األقدام ،ألن ركوب احلافالت فيه مخاطرة كبيرة.
وقال زعيم قريــة تريوغينارايان ،املدعو إلى حفل
الزفــاف ،لكنه تأخــر ألنه علق في ازدحــام مروري:
"الذين متكنوا من الوصــول ،يتمتعون اآلن بالعرس
الذي جرى من دون أي مشكالت".
وأشــاد قاضي مقاطعــة رودرابرايــاغ ،مانغيش
غيلدليال ،الذي حضر حفل الزفاف ،بحكمة العريس
الذي قرر الركض في هذا اليوم إلى عروسه ،بسبب
الظروف اجلوية التي أدت إلى ازدحام وحوادث ســير
عديدة.

أخبــارهــــــــــم

االتحاد األوروبي يتبنى مشروع

لعطر عيد الحب

الصباح الجديد  -وكاالت:
اســتعدادا منهــا الســتقبال أهــم مناســبة
رومانسية في العام ،نشــرت جنمة تليفزيون الواقع
كيم كارداشــيان مجموعة من اللقطات من أحدث
جلســة تصوير لها ،والتي أجرتها للترويج جملموعة
مــن العطــور اجلديــدة التابعة ملاركتهــا اخلاصة
ملستحضرات التجميل.
وجــاء طرح هذه اجملموعة اجلديدة من عطور كيم
مبناســبة قرب حلول عيد احلب ،يوم الرابع عشر من
شــهر فبراير شباط اجلاري ،اذ ظهرت كيم بإطالالت
عديــدة باللقطات التي نشــرتها علــى صفحتها
اخلاصة على مواقع التواصل.
وأطلقت كيم اســم  Baddieعلى مجموعتها
اجلديدة من العطور ،التي ظهرت مبجســمات كبيرة
ملا ستبدو عليه علب العطر اجلديد.
وكانــت مصادر مقربة من جنمة تليفزيون الواقع
كيم كارداشــيان وزوجها مغني الراب كاني ويست،
كشفت عن أنهما يترقبان مولودهما الرابع.

ASSABAH
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إحياء التراث والشناشيل

البصرة  -سعدي السند:
زار ممثلون عن بعثة االحتاد األوروبي
في العــراق قصر الثقافــة والفنون
في البصرة في ضوء اهتمام البعثة
بالــدور واملواقع التراثيــة ومنها دور
الشناشيل ،التي يتخذ قصر الثقافة
أحدها مقرا ً لــه لالطالع على تاريخ
القصــر وطريقة بنائــه التي مضى
عليها أكثر من  100عام.
وقال السيد ماثيو غود ستني مدير
املشاريع في بعثة االحتاد األوروبي في
العــراق :أنا مخ ّول مــن بعثة األحتاد
األوروبي لالطالع على األماكن والدور
التراثيــة إلمكانية منــح عدد منها
مســاعدات مالية لالرتقــاء بأعمال
صيانتهــا لتكــون دائما فــي حالة
استقرار.
واضاف :سيكون الدعم عن طريق
جهات دوليــة لتجديد عدد من هذه
البيوت ،تتمثل ببرنامج األمم املتحدة
للمســتوطنات البشــرية Habitat
من خالل مشــروع إحياء التراث في
البصرة القدمية.
وتابع :نظمت نــدوات وورش عمل
أقيم بعضها في القصــر الثقافي
ملعرفة احتياجاته في مجال صيانته
واحملافظــة على جماليتــه ،علما أن
ممثلينا في مشروع احياء تراث البصرة
القدمية ،أجنزوا املهام التي كلفوا بها،
وأعــدوا التقارير اخلاصــة باالهتمام
بهذه البيوت التراثية ،ونحن اآلن في
طور دراســتها واملباشرة بدعم عدد
منها في ضــوء التوصيات والتقارير
املرفوعة.
مــن جهتهــا قالــت آن بورلوند
سكرتير أول في القسم السياسي
ببعثة االحتــاد األوروبي :نرى نحن في
بعثــة األمم املتحدة في العراق ضرورة
وأهميــة أن يكــون لســكنة هذه
البيوت التراثيــة اهتمامهم اخلاص
بهذه البيوت ،وعــدم العبث بها ،أو
تغيير عمليات البناء الذي تتميز بها،
مع أهمية أن تبقــى محافظة على

جينيفر غارنر
املمثلــة
أنفقــت
األميركية ،جينيفر غارنر،
نحــو  7.9ماليــن دوالر،
قصر يقع في
على شراء
ٍ
منطقة برينتوود الراقية
في لوس أجنليس ،بالقرب
من مدرسة أطفالها في
باســيفيك باليســيدز،
وجــاء ذلــك بعــد إمتام
انفصالهــا عــن زوجها
املمثل والكاتب األميركي
بن أفليك.
وجاء انفصــال الزوجني،
غارنر وأفليــك ،في يونيو
زواج
حزيــران  2015بعد ٍ
اســتمر عشــرة أعوام،
حيــثُ تقــدم كالهمــا
بطلب الطــاق ،وحصال

حسين الجسمي

مشروع إحياء التراث والشناشيل

ما تتحلى به مــن تاريخ وارث متميز
ميثل زمنا مهما من تاريخ هذه املدينة
املعروفة "البصرة".
وكان الزائــران الدوليــان ســتني،
وبورلوند ،قد استمعا خالل زيارتهما
الى قصــر الثقافــة والفنــون الى
شــرح مفصل قدمه مديــر القصر
عبد احلق املظفر عــن تاريخ البناية
التي يشــغلها قصر الثقافة كمقر
له ،وطريقة بنائه ،وأهم األنشــطة
والفعاليات التي يقيمها في اجملاالت
االبداعية كافة ،واحتضان عشــرات
األنشطة سنويا بالتعاون والتنسيق
مــع دوائــر ومؤسســات حكومية
ومنظمــات للمجتمــع املدنــي

ومنظمــات دولية تهتــم باجلوانب
الثقافية املتنوعة.
كما حتــدث املظفر عــن اهتمام
القصــر بالطفــل من خــال وجود
مركز لثقافة الطفل يشغل غرفتني
كبيرتني في قصر الثقافة لألهتمام
بــكل مايخــص األطفــال وتنمية
مواهبهــم وهواياتهم فــي مجال
املوسيقى والرسم والفنون املتعددة
واملســرح والســينما واملطالعــة
وغيرها.
وشهدت مدينة البصرة خالل العامني
املاضيني اقامة عــدد من ورش العمل
من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البشــرية ،حتت مظلة برنامج تنمية

املناطق احملليــة املمول من قبل االحتاد
األوروبي ،وبإشراف برنامج األمم املتحدة
للبرامج التطويريــة وفي موضوعات
(مشروع احياء التراث وحتديدا منطقة
الشناشيل في البصرة القدمية).
وتوصل املعنيون الى نتائج وحتليالت
مبعرفــة الكثيــر عن حركــة الدولة
واجملتمــع في مجال البيــوت التراثية
هــذه ،واهــم الســبل للمحافظة
على معاملهــا التراثيــة والتاريخية
واآلثاريــة ،وقد ملس اجلميــع بأن هذه
األماكن التراثية ميكنها توفير اقتصاد
مستدام ،مع فرص سياحية من خالل
االهتمــام بهذا التــراث الثقافي في
تطوير اجملتمع واالقتصاد.

صرصور االنتقام
الصباح الجديد  -وكاالت:
مع قرب عيد احلــب أو "الفالنتاين"،
والذي يحتفل العالم به في  14فبراير/
شــباط من كل عام ،أصبح هناك من
ينظرون إليه علــى أنه فرصة عظيمة
لالنتقام.
ويوفــر مركز هيمســلي في جنوب
شــرق لنــدن ،اآلن ،لــزواره ،إمكانيــة
تســمية أي صرصور لديهم على اسم

أحبائهم الســابقني الذين هجروهم،
وذلك مقابــل دوالرين ،وفقا لشــبكة
"فوكس" األميركية.
كما أن من ســيطلق اســم حبيبه
السابق على الصرصور ،سيحصل على
شــهادة مكتوب فيها" :لقد أسميت
صرصورا في مركز هيمســلي ،تخليدا
للذكــرى غير احملببة حلبيبي الســابق،
والذي ال يساوي أي قيمة عندي".

ويجمع املركز كل أموال هذه الفكرة
املبتكــرة ،لصالــح تنفيذ مشــاريع
مستقبلية في حديقة احليوان.
كذلك توفر حديقة حيوان برونكس،
فرصة االنتقام نفســها مــن األحباء
الســابقني ،بوضــع أســمائهم على
صرصور هسهســة من مدغشــقر،
واحلصــول أيضا على شــهادة رقمية
بذلك ،ولكن مقابل  15دوالرا أميركيا.

طــرح النجــم اإلماراتي
حســن اجلســمي أغنية
جديــدة بعنــوان "مــا
نســيتك" عبــر املتاجــر
الرقمية الكبــرى وقناته
الشــخصية على موقع
العاملــي
"يوتيــوب"
للفيديوهات.
"ما نســيتك" من كلمات
وأحلان إســماعيل الفروه
جــي ،وتوزيع زيــد عادل،
ومكس وماســتر جاسم
محمد.
يذكر أن حسني اجلسمي،
طرح مؤخرا ،أغنية بعنوان
"أجا الليل" مــن كلمات
ضياء امليالــي ،وأحلان علي
صابــر ،وتوزيــع ومكــس

حسين الصدر

Husseinalsadr2011@yahoo.com

وهذا املوقف االميانــي الصلب ،
كان سبب جناته
الم تقرأ في القرآن قوله تعالى :
( و َم ْن يتق اهلل يجعل له مخرجا)
فقد جعل اهلل لهذا الرجل الذي
آثر الصدق علــى الكذب النجاة
من ظلمة الســجن ووحش ِته ،
وخرج مرفوع الرأس  ،نقي الثياب
..
وهكذا هم الصادقون اخمللصون
...
--3
ومما يؤسف كثيرا ً ان القصة لم
تشر الى اسم الرجل أو عشيرته
من قريب أو بعيد
والتاريــخ مــن شــأنه ان يُعنى
باحلكام وأصحاب السلطة دون
غيرهــم من النــاس  ،في احدى
املفارقات الواضحة على منهجه
العام  ،الذي يغفل عن حقيقته
الكثيرون .
--4
ا ّن بعــض ما روي عن احلجاج من
مواقف ايجابية تســاورنا فيها
الشكوك العميقة  ،ومن احملتمل
ست لتلميع صورته
ان تكون قد دُ ّ
الشوهاء فهو كما وصف نفسه
:
(حقود حسود)
ومن الصعب ان يتحول الســواد
الى بياض في ســيرة هذا العتّل
الزنيم .

الصباح الجديد  -وكاالت:
حصل الالجئ اإليراني بهروز بوتشاني
على جائــزة "فكتوريا" األدبية األرفع
في أستراليا.
واملفارقة أن صاحــب اجلائزة محتجز
في معســكر تديره أســتراليا خارج
أراضيها ،ومحظور عليه دخولها.
بهروز بوتشاني انتشلته السلطات
األســترالية قبل ست ســنوات من
قــارب لالجئــن كان متجهــا إلى
أســتراليا ،وبعد ذلك قادته إلى مركز
احتجاز لالجئني تديره أســتراليا في
جزيرة مانوس في بابوا غينيا اجلديدة.
واســتعمل هذا الالجــئ اإليراني
هاتفا نقاال فــي كتابة فصول كتابه
الذي اختار له عنوان "ال صديق سوى
اجلبال" ،ومن ثم نشر الصفحات عبر
تطبيق "واتساب" بعد الترجمة على
يد متخصص أسترالي.
وعن مرحلة انكبابه على إجناز هذا
الكتاب ،قال بوتشاني إن أكثر ما كان

وقــع قاضي إفــاس في
مدينة نيويــورك منذ أيام
على مذكرات اســتدعاء
قدمها املشرف على إفالس
املهرجان املوسيقي"Fyre
 ،"Festivalتضمنت طلبا ً
للحصول على معلومات
من األطراف املسؤولة عن
الشــؤون املالية لشركة
.Fyre Media
وعلى األرجح سيشــمل
ذلك عارضة األزياء كيندال
جينر التــي حصلت على
وفــق تقاريــر علــى 250
ألف دوالر مقابل منشــور
واحــد على إنســتجرام

ما يعــادل  72ألــف دوالر أميركي،
الضوء علــى محنة أكثر من ألف
محتجز في مراكز إليواء الالجئني
تديرها أستراليا خارج أراضيها.
وقال بوتشــاني في رســالة
نصية أرســلها إلى وكالة أنباء
رويترز" :ال أريــد أن أحتفل بهذا
اإلجناز وأنا مــا أزال أرى الكثير من
األبريــاء يعانــون من
حولي".
يخشاه وهو منهمك في العمل داخل
مركز االحتجاز الذي تديره السلطات
األســترالية "أن يقتحمــوا غرفتــه
ويأخذوا ما في حوزته".
وع ّلق الالجئ اإليراني على نبأ فوزه
بهذه اجلائزة األدبيــة الرفيعة معبرا
عن أمله في تسلط اجلائزة ،التي تبلغ
قيمتها  100ألف دوالر أسترالي ،وهو

جنيفر لوبيز تروج
لفيلمها الجديد
الصباح الجديد  -وكاالت:
نشــرت جينفر مجموعــة من اللقطات
على صفحتها اخلاصة على موقع انستجرام
خالل إجرائها جللسة التصوير التي ستنشر
رسميا في عدد جديد إلحدى اجملالت الكبرى.
يأتــي ذلك في الوقت نفســه الذي بدأت
به النجمة جينفر لوبيــز الترويج لفيلمها
اجلديــد  Second Actبحضورهــا لنــدوة
إعالمية مبدينــة نيويورك حضرها مجموعة
من النقاد والصحفيني.
وكانــت النجمة جينفر لوبيز قد افتتحت
العــرض اخلاص لفيلمهــا اجلديد Second
 Actفــي مدينة نيويورك بحضــور إعالمي
وجماهيري كبير.
وشاركت في افتتاح الفيلم ،جنمته الشابة
فانيسا هادجنز التي حضرت بإطاللة أنيقة
مــن تصميمات جوتشــي ،برفقة صديقها
املوديل الشاب أوسنت باتلر.
وتعــود جينفــر مــن خالل هــذا الفيلم

للســينما من جديد بعد غياب
أربعة أعوام ،انشــغلت خاللها
بتصوير مسلسلها الناجح blue
 shadesالذي جتسد به دور ضابطة
بالشرطة.
وكشفت جينفر خالل لقاء صحفي
لها مع احــدى اجملالت ،عــن مفاجأة
تخــص فيلم النجمة ليــدي جاجا A
 Star Is Bornمع النجم برادلي كوبر.
وقالــت جينفــر أن الفيلم كان قد
عرض عليهــا لتجســد دور البطولة
مع النجم ويل ســميث ،قبل أن يقرر
مخرج الفيلم النجم برادلي كوبر أن
يؤدي الدور الرئيس بنفسه.
يأتي ذلك فــي الوقت الذي حصد
بــه الفيلم عدة ترشــيحات بحفل
جوائز اجلولدن جلوب ،من بينها جائزة
أفضــل أغنية أصلية وهــي أغنية
. SHALLOW

وماستر عثمان عبود.
وشارك اجلسمي جمهوره
مبوقع التواصل االجتماعي
"تويتر" ،االحتفال بوصول
نسب مشــاهدة أغنيته
"اجا الليل" إلى  25مليون،
عبر قناته الرسمية على
موقع "يوتيــوب" .وكتب
"اجلســمي" قائــاً٢٥ :
مليون شكر من القلب.

كيندال جينر

إيراني محتجز في جزيرة نائية يفوز بجائزة

ّ
التاريخ يحابي الحكام
--1
واألخطاء .
تتصاعد
أمواج الغرور واالستعالء --2
ُ
 ،عنــد بعض الســلطويني الى جاء في التاريخ :
الدرجة التي ت ُصبح فيها كلمة ا ّن احلجاج بن يوسف خطب يوما ً
احلــق املوجهة اليهــم  ،جرمية فأطال  ،فقام رجل
فقال :
يُعاقب عليها !!..
مع أ َّن العقوبة – عقال ً وشرعا ً – الصالة ،
فان الوقــت ال ينتظرك  ،والوقت
ال تكون االّ مع اجتراح اجلرمية .
ا ّن جبار السموات واالرض – َج َّل ال يعذرك ،
جاللُــه -ال يعاقب عبــاده على فأمر بحبسه !!..
سيئاتهم فورا ً ،بل ميهلهم ُموفرا ً فأتاه قو ُمه  ،وزعموا انه مجنون ،
لهم فرص التوبة واالســتغفار ،وسألوه أ ْن يُخلي سبيله فقال :
واحلقير من الســلطويني اللئام إ ْن أق ّر باجلنون خليتُه
ممن ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا فقيل له :
يأمر بايداع َمــ ْن يأمره باملعروف فقال :
هلل
في زنزانات السجون !!..
معاذَ ا ِ
أزعــم ا ّن اهلل ابتالنــي وقــد
انها حقا احدى املفارقات املهمة ال
ُ
التي تكشف عما تنطوي عليه عافاني ،
شــخصيات الطغاة من حقارة فبلــ َغ ذلك احلجــاج فعفا عنه
وخسة وقسوة وغلظة ونسيان لصدقه
فــن
املســتطرف فــي كل
تام حلساب اآلخرة .
ّ
مستظرف ج7/ 2
وجاء في التاريخ :
ان الفاروق حني سافر الى الشام لم يصدر من الرجل إزاء احلجاج
رأى ( معاوية ) ميشي في موكب ما يوجب العقاب ...
ســلطاني باذخ ملــيء باحلرس فقد ســارع الى تنبيهه حرصا ً
وح َّثه على
وقال :
على وقت الصــاةَ ،
الشروع فيها بدال ً من االسترسال
" أكسروي ٌة يا معاوية " ؟
فاعتذر معاويــة بانه امنا يصنع في خطبته الطويلة ..
ذلك ألنه في ثغر جتاه العدو  ،وانه وكان الالزم على احلجاج أ ْن يوجه
يحتاج الــى مباهاة العدو بزينة له الشــكر على هذا التنبيه  ،ال
األمر بزجه في السجون
احلرب والقتال ...
احلجــاج واضرابَــه من
ولكــن
وهذا عذر وا ٍه – كما تراه –
ّ
وهنا يدافــع (ابن خلــدون) عن السلطويني ال ِغالظ ،ال يحسنون
فن التعذيب وااليذاء .
(معاويــة) ويذهــب الــى انــه االّ ّ
لــم يقصــد باتخــاذه مظاهر ا ّن اجلنون يســقط العقوبة عن
الكســروية ارتــكاب الباطــل اجملنون  ،ألنه فاقد للعقل واالدراك
فال يواخذ مبا يصنع ..
والبغي والظلم !!..
وحني طلبــت عشــير ُة الرجل
امنا كان يقصد وجه اهلل !!..
وهــو انحياز رخيــص ملن أوجب العفو عنه ،واطالق سراحه ،ع ّلق
السب على املنابر ألمير املؤمنني احلجاج االمر على اقراره واعترافه
ّ
الذي قال فيه رسول اهلل (ص)  :باجلنون ،وهنا كشف الرجل عن
(علــي مع احلق واحلــق مع علي صورة رائعة حيث رفض الكذب
يدور معه حينما دار ) في واحدة على نفســه  ،وعلى اهلل ّ
ووطن
حتمل السجن من
مــن أبــرز خطاياه التــي حفل نفســه على ّ
بها سجله املشــحون باخلطايا دون ان يقارف جرمية الكذب !!..

عليه العام املاضي ،على
الرغم من عدم وصولهما
اتفاق ،بشأن حضانة
إلى
ٍ
أطفالهما الثالثة.
ومنذ ذلــك احلني دخلت
غارنر في عالق ٍة عاطفية
مع رجل األعمــال جون
ميلر ،وهما اآلن يستعدان
للزواج على وفق مصادر
مقربة.

يعلن انطــاق عملية بيع
قدم ملتابعيها
التذاكــر ويُ ّ
رمزا ً خاصا ً للحصول على
خصــم ،ومعهــا عارضة
األزيــاء بيال حديــد التي
حصلــت علــى األموال
للمســاعدة في الترويج
للمهرجان.

